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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.

Kogume kokku vanavanemate mälestused!
Kuukirja sünnipäeva puhul teen üleskutse Tartu valla
elanikele koguda oma vanemate ja vanavanemate
mälestusi nii tekstide kui ka fotode näol. Lugusid
ja fotosid võib saata Kuukirja toimetuse e-posti
aadressile kuukiri@tartuvald.ee.
Samuti võid anda toimetusele märku, kui vajad
mälestuste kogumisel abi.

Vaktsineerides
oleme tugevamad!

COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee
Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-post: kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
või ajakirjana Issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 2. veebruarini.
 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: 5560

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.

Skanni QR-kood
Tartu valla äpi
allalaadimiseks!
PIIRISSAARE TEENINDUSPUNKTI RUUMIDE
KASUTAMINE

Lõplikult on valminud Piirissaare teeninduspunktis asuv
kogukonna köök, mis on nüüdsest avatud kasutamiseks
(sünnipäevad, peied ja muude ühisürituste läbiviimine)
kõikidele saareelanikele. Samuti on võimalus kasutada
teeninduspunktis asuvat duširuumi ning pesta ja
kuivatada pesu. Kindlasti pidada kinni kehtivatest
COVID-19 reeglitest. Ruumide broneerimiseks ja muudes
küsimustes pöörduda otse saarevahi poole, Toomas
Lindjär v: tel. 529 4630, e-post: toomas.lindjar v@
tartuvald.ee

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
Vastuvõtt T kell 9–10, muul ajal kokkuleppel
e-post: toomas.lindjärv@tartuvald.ee,
piirissaare@tartuvald.ee, Tel. 529 4630
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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25 aastat Tartu valla Kuukirja
Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
Hea Tartu valla elanik ja Kuukirja
lugeja. 1996. aasta detsembris,
ilmus esimene Tartu valla Kuukirja
number. 2022. a teeme väikse ajarände ja vaatame kes on selle aja
jooksul olnud Kuukirja toimetajad
ning milline on läbi aegade olnud
vallalehe sisu ja välimus.

Eelmises Kuukirjas oli juttu sellest
kuidas esimene toimetaja Heino Sepp
25. a tagasi Kuukirja tegi. Seekord vaatame, milline oli siis Kuukirja kujundus.
Eelmises Kuukirjas rääkisime esimese kolme Kuukirja ilmumisest.
1997. a märtsist sai Kuukiri uue
kujunduse ja vallaleht ei ilmunud
enam paljundamise teel, vaid seda
hakati trükkima ja ilmselt ka kujundama Levilehes. Nüüd olid ka osad
leheküljed Kuukirjas värvilised.

te sai tellida sidejaoskondade kaudu.
Kõige suurem huvi vallalehe järgi oli
Lähte inimestel, sinna telliti seda
112 tk, järgnesid Sojamaa 65 tk, Vedu
44 tk, Haava (Kõrveküla) 37 tk, VahiMüta 18 tk ja Tammistu 13 tk. Kokku
oli Kuukirjal 289 tellijat. Lisaks oli
leht olemas valla koolides, lasteaedades, raamatukogudes, vallavalitsuses
ja ambulatooriumites lugemiseks.
Vähesel määral (ca 20 tk) oli Kuukirja müügil sidejaoskondades ja suuremas koguses Rebella toidupoes Lähtel
(alates 1998. a võttis poepidamise üle
tänane Coop).
1997. a oktoobri Kuukirja numbril
on tagumisel kaanel kirjas Kuukirja hind – 3 krooni. Kuidas täpselt see
tellimine käis mul teada saada ei
õnnestunud. Erinevate sellel ajal vallas elanud inimeste poolt saadud info
kohaselt oletan, et Kuukirja kulude
vähendamiseks üritati seda levitada
tellimise teel. Samas aga ei mäletanud
keegi kellelt küsisin, et Kuukiri on
kunagi olnud tasuline. Ehk oli siis
nii, et enamus inimesi lugesid Kuukirja raamatukogus, koolis, perearsti
külastades jne.
Edasistest Kuukirjadest ma tellimise
või hinna kohta infot ei leia. Mis ajal
täpselt Kuukiri kõigile postkastidesse
käima hakkas ja enam tasuline polnud ma täna veel teada pole saanud.
Kuu k i r ja e si me s ek s sü n n ipäe vaks 1997. a detsembris sai see taas
natuke teistsuguse kujunduse. Selline

2004. a maist hakkab Kuukirja trükkima
Tartumaa Trükikoda.
Pildil 2007. a jaanuari Kuukiri

välimus jääb Kuukirjale kuni 1998. a
maini, mil leht saab vähesel määral
taas uue välimuse (Pilt kahjuks puudub.)
Suurem ja päris kõvasti silmapaistvam muudatus Kuukirja kujunduses
võetakse kasutusele 2004. a mais,
mil lehte hakkab trükkima OÜ Tartumaa Trükikoda. Samast numbrist on
kasutusel ka paksem ning valgem paber. See kujundus jääb kuni 2009. a
jaanuarini, mil Kuukirja hakkab trükkima ja küljendama 2007. a Tartu vallas Vahi alevikus tegutsev trükikoda
Ecoprint.

Järgneb veebruari Kuukirjas.
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Jõulupuu ärasaatmise pidu
Kõrveküla lasteaias

Aprilli numbris jagab toimetus
infot Kuukirja tellimise kohta. 25 aastat tagasi ei tulnud Kuukiri kõigile
postkasti nii nagu täna, vaid seda tuli
tellida. Teates on kirjas, et Kuukiri
on tasuta esimesel poolaastal ja peale seda hakkab olema hind 15 krooni
poolaasta ja 30 krooni aasta.
Juuli numbris on järgmine teade, kus
toimetus kirjutab, et Kuukirja esialgne trükiarv oli 800. Kuna lehte soovisid aga rohkemad vallaelanikud,
siis hakati seda trükkima AS Levilehes ja tiraaž suurenes 1200-ni. Leh-

lk. 1

Jõulupuu ärasaatmise pidu
Kõrveküla lasteaias
lk. 2

Kristiina Lemmats

1997. a märtsist sai Kuukiri
uue välimuse

TÄNASES LEHES

Kutsed üritustele

Kõrveküla lasteaia õppealajuhataja

lk. 3

O

ngi käes uus aasta, uute mõtete ja
tegudega. Kõrveküla lasteaed ütles
vanale aastale head aega ja uuele aastale tere, kuuskede ärasaatmise hommikuga. Kogunesime lasteaia saali laule laulma
ja mänge mängima. Kõigi üllatus oli suur,
kui saalis oli ka veel üks päkapikk, kes tuli
meile head uut aastat soovima. Meie Lepatriinude, Tõrukeste ja Pardikeste rühma
lastel oli kohe varnast võtta laulud päkapikkudest. Väikesed Kalakesed tantsisid
päkapiku tantsu. Päkapikuga koos lauldi
ja tralliti seni, kuni päkapikk ära väsis ning
meiega hüvasti jättis ja koduteele asus,
arvates, et viimaks jääb veel meie saali
magama. Soovisime talle head puhkust ja
uusi kohtumisi aasta pärast!

Seejärel kogunesime üle tee, koolimaja
aeda, kuhu meie tubli töömees Rein oli
toonud kuusepuud rühmadest ja saalist,
et vana kombe kohaselt puud ära põletada. Lõkkesoojusest said sooja, nii väikesed kui suured. Loodame, et seda soojust
jätkub nii meile endile kui ka meie sõpradele!

Volikogus
Raamatukogude lahtiolekuajad
lk. 4

Lähte ÜG parimad õppijad
lk. 5

Kõrveküla PK parimad õppurid
lk. 5–6

2008 aasta oli valla
noormaadlejatele edukas
lk. 7 – 10

Fotomaterjalid
lk. 11

Jaan Koorti näitus pealinnas
TAS alustab projektitoetuste
taotluste vastuvõtmist
lk. 12

Lõpuks laulsime kõik koos kuusepuule
laulu ,,Oh kuusepuu“ ja kõige vanemad
lapsed koos õpetajatega korjasid jõulupuult ehted.

Maanaine – iluandja ja kultuuri kandja
lk. 13
Jõulukuuse ärasaatmine.

Purjetamine on elu
lk. 14

Uusi raamatuid valla raamatukogudes
lk. 15

August Kree – 85

Kõrveküla tänavanimedest
Kõrveküla tänavanimede tutvustamine
on ajalehe lk. 8 ja 9. Kaardil olevad tänavanimed on plaanis ametlikult kehtestada.
Kui kellelgi on ettepanekuid eelnõu
muutmise osas palume ühendust võtta
Tartu vallavalitsusega.
Tel. 733 7753
või mailil
eve.kallas@tartuvv.ee
Jõulukuuse ärasaatmine.

1997. a detsembris ilmus 13. Kuukirja
number ja leht sai uue välimuse

2009. a jaanuarist tänaseni trükib
Kuukirja Vahi alevikus tegutsev
trükikoda Ecoprint.
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15.12.2021 vallavolikogu istungil vastu
võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 14 – Tartu valla 2021.
aasta II lisaeelarve
Määrusega kinnitati Tartu valla 2021.
aasta II lisaeelarve järgmiselt:
(1) suurendada põhitegevuse tulusid
summas 39 190 eurot;
(2) suurendada põhitegevuse kulusid
summas 630 012 eurot;
(3) vähendada investeerimistegevuse
eelarvet summas 782 600 eurot.
Määrus nr 15 – Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava
osamäära kehtestamine ning tasumise kord
Määrusega sätestati Tartu valla
munitsipaallasteasutustes käivate laste
vanemate poolt kaetava osamäära
lasteaiakulude katmisel.
Kehtestati Tartu valla lasteaedades
alates 01.01.2022 kohatasu määraks
8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu
seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatavast
töötasu alammäärast. Alates 1. jaanuarist 2022 on Tartu vallas lasteaia
kohatasu 52,32 eurot kuus.
OTSUSED
Otsus nr 75 – Tartu valla 2022. aasta
eelarve I lugemise lõpetamine
Lugeda Tartu valla 2022. aasta eelarve I lugemine toimunuks. Ettepanekuid Tartu valla 2022. aasta eelarve projekti kohta saab esitada kuni
28. detsembrini 2021 valla kantseleisse või e-posti aadressile tartuvald@
tartuvald.ee.
Otsus nr 76 – Tartu valla asustusüksuste lahkmejoonte muutmise

otsuse eelnõu avalikustamisele suunamine
Suunata avalikule väljapanekule Tartu Vallavolikogu otsuse eelnõu Tartu
valla asustusjaotuse muutmise kohta.
Otsus nr 77 – Kaasfinantseeringu
tagamine
Tagada riigitee nr 41 Kärkna-Piibe
maantee kergliiklustee rajamisel Tartu valla kaasrahastamine summas
kuni 67 500 eurot ja anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek sõlmida Transpordiametiga koostööleping riigitee
nr 41 Kärkna-Piibe maantee kergliiklustee rajamise korraldamiseks.

Otsus nr 80 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Taotleda Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Koogi külas
Koogi järve maaüksus (katastriüksuse
tunnus 79601:001:1618).
Otsus nr 81 – Lepingu sõlmimine
Sõlmida Tartu linnaga koostööleping,
mille alusel on Tartu valla elanikel
võimalik viia jäätmeid Tartu linnas
Jaama tn 72C ja Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. Tartu Vallavalitsusel sõlmida jäätmejaamade kasutamiseks leping perioodiks
01.01.2022–31.12.2023.

Otsus nr 78 – Esindajate ja nende
asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule
ja volikokku
1. Nimetada Tartu valla esindajateks
kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu üldkoosolekule
Jarno Laur, Vahur Poolak, Aivar Soop,
Andres Kuusik ja nende asendajateks
Martin Pedak, Tarmo Raudsepp, Karmen Kukk, Priit Kirss.
2. Nimetada Tartu valla esindajateks
kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu volikokku Jarno
Laur, Vahur Poolak ja nende asendajateks Tarmo Raudsepp, Tõnu Kalja.

Otsus nr 82 – Vallavara omandamine
O m a nd ad a t a s ut a Ta r tu v a l l a
munitsipaalomandisse Tartu vallas
Maramaa külas asuva Ploomi kinnistu, registriosa nr 2460004, koosseisu kuuluv Ploomi tee katastriüksus
(katastritunnus 79401:006:0980,
pindala 3532 m 2 , sihtotstarve 100%
transpordimaa) ja Tartu vallas Maramaa külas asuv Kirsi tee L3 kinnistu,
registriosa nr 4570204 (katastritunnus 79401:006:0970, pindala 1616 m2 ,
sihtotstarve 100% transpordimaa).

Otsus nr 79 – Esindajate nimetamine
Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Nimetada Tartu valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Vahur Poolak ja asendusliikmeks Martin Pedak.

Istungi ülekannet on võimalik järgi
vaadata volikogude infosüsteemis
VOLIS.
Volikogu istungite materjalid on avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungitematerjalid.

Järgmine volikogu istung toimub
19.01.2022 algusega 16.00.

Detsembrist jõustus uus Tartu
Vallavalitsuse struktuur
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Novembri Tartu Vallavolikogu istungil kinnitati ametisse viieliikmeline Tartu Vallavalitsus koosseisus
vallavanem Jarno Laur ja vallavalitsuse liikmed Anne Aleksejev, Kadi
Kukk, Egle Nõmmoja ning Tarmo
Raudsepp. Samal istungil kehtestati

uus Tartu Vallavalitsuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis, mis
jõustus esimesel detsembril 2021. a.
Uue struktuuri kohaselt alluvad otse
vallavanemale sisekontrolör, kultuuritöö spetsialist ja kommunikat-

sioonispetsialist. Vallavanem juhib
kantselei ja rahandusosakonna tööd.
Tema töö põhiküsimused on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline
planeerimine, finantsstrateegia, valla
eelarve ja rahandusküsimused, investeeringute kava, välissuhted, infoteh-
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noloogia ja kriisireguleerimine. Siia
alla kuulub raamatukogude ja rahvamajade ning valla osalusega ettevõtete
töö reguleerimine.
Vallavalitsuse liige Anne Aleksejev
juhib sotsiaal- ja haridusosakonda.
Tema töö põhiküsimused on sotsiaalabi ja -teenused, sotsiaaltransport, tervishoid ja terviseedendus,
alus-, üld- ja huviharidus ja noorstootöö. Siia alla kuuluvad valla koolid,
lasteaiad, huvikoolid (va Tartu Valla
Spordikool), noortekeskused ja päevakeskused.
Vallavalitsuse liige Egle Nõmmoja juhib ehitus- ja planeeringuosakonda.
Tema töö põhiküsimused on maa- ja
ehitusküsimused, planeerimine, avalik ruum, arhitektuuri- ja planeeringukonkursid.
Vallavalitsuse liige Kadi Kukk juhib
VALLAVANEM

majandusosakonda. Tema töö põhiküsimused on heakord, teedeehitus
ja korrashoid, liikluskorraldus, teederegister ja erateede kasutusõigused,
ühistransport, keskkonnaküsimused,
kinnisvarahaldus, jäätmehooldus,
vallavara kasutamise koordineerimine, ühisveevärk ja kanalisatsioon,
energeetika.

Vallavalitsuse liige Tarmo Raudsepp
juhib arendusosakonda. Tema töö
põhiküsimused on arengukavad,
projektitöö, struktuurivahendite
kaasamine, ettevõtluse arendamine,
sporditöö, spordihooned ja -rajatised,
turism, Piirissaar ja sadamad. Siia alla
kuulub Tartu Valla Spordikooli töö reguleerimine.

Foto: Estrit Aasma
Tartu Vallavalitsuse liikmed.
Vasakult Tarmo Raudsepp, Anne Aleksejev, Jarno Laur, Kadi Kukk, Egle Nõmmoja.

Tartu Vallavalitsuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis

vallavanem
Jarno Laur
sisekontrolör
kultuuritööspetsialist
kommunikatsioonispetsialist

vallavalitsuse liige
Anne Aleksejev

vallavalitsuse liige
Egle Nõmmoja

vallavalitsuse liige
Kadi Kukk

vallavalitsuse liige
Tarmo Raudsepp

RAHANDUSOSAKOND

SOTSIAALja HARIDUSOSAKOND

EHITUSja PLANEERINGUOSAKOND

MAJANDUSOSAKOND

ARENDUSOSAKOND

vallasekretär

osakonna juhataja

osakonna juhataja

vallaarhitekt

osakonna juhataja

osakonna juhataja

jurist

eelarvenõunik

sotsiaaltööspetsialist

planeeringute spetsialist

vallainsener

hankespetsialist

jurist

raamatupidaja

sotsiaaltööspetsialist

ehitusspetsialist

keskkonnaspetsialist

arendusnõunik

infosekretär

raamatupidaja

sotsiaaltööspetsialist

ehitusspetsialist

personali- ja
dokumendihalduse
spetsialist
registripidaja

raamatupidaja

lastekaitsespetsialist

ehitusspetsialist

teede ja liikluskorralduse
spetsialist

raamatupidaja

lastekaitsespetsialist

ehitusspetsialist-järelevalve

sotsiaalhooldustöötaja

maakorraldaja

IT spetsialist

sotsiaalhooldustöötaja

geoinfosüsteemi spetsialist

menetleja

sotsiaalhooldustöötaja

saarevaht

sotsiaaltöötaja

KANTSELEI

haridusspetsialist
Põhiküsimused:
• üldjuhtimine
• valla arengu
strateegiline
planeerimine
• ﬁnantsstrateegia
• valla eelarve ja
rahandusküsimused
• investeeringute kava
• välissuhted
• infotehnoloogia
• kriisireguleerimine
raamatukogud
rahvamajad
SA Saadjärve
OÜ Tartu Valla Kommunaal
Raadi SA

noorsootööspetsialist
vanemtegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja

Põhiküsimused:
• sotsiaalabi ja
-teenused
• sotsiaaltransport
• tervishoid ja
terviseedendus
• alus-, üld- ja
huviharidus
• noorsootöö
koolid
lasteaiad
huvikoolid, va spordikool
noortekeskused
päevakeskused

Põhiküsimused:
• maaküsimused
• ehitusküsimused
• planeerimine, avalik ruum
• arhitektuuri- ja
planeeringukonkursid

majandusspetsialist
HAP spetsialist
kalmistuvaht
bussijuht
koristaja (vallamaja)
majandustöötaja
üldkoristaja-abitööline
jäätmejaama töötaja

Põhiküsimused:
• heakord
• teedeehitus ja
korrashoid
• liikluskorraldus
• teederegister ja
erateede
kasutusõigused
• ühistransport
• keskkonnaküsimused
• kinnisvarahaldus
• jäätmehooldus
• vallavara kasutamise
koordineerimine
• ühisveevärk ja
kanalisatsioon
• energeetika

Põhiküsimused:
• arengukavad
• projektitöö,
struktuurivahendite
kaasamine
• ettevõtluse
arendamine
• sporditöö
• spordihooned ja
-rajatised
• turism
• Piirissaar ja sadamad
Tartu Valla Spordikool
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Nupsik avas pidulikult oma uksed
Tekst ja fotod: Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
7. jaanuaril avati pidulikult Raadi
Lasteaed Ripsiku teine hoone Nupsik. Uues majas on ruumi kuuele
rühmale, millest neli alustas õppetööga jaanuaris ja kaks rühma avatakse selle aasta septembris.
Lindi lõikasid läbi SA Raadi juhatuse
liige Jüri Reinpõld, Tartu vallavanem
Jarno Laur, KRC Ehitus OÜ juhatuse
liige Siim Kroodo ja Raadi Lasteaed
Ripsik direktor Ülle Luik. Pärast seda
suunduti maja üle vaatama.
Avakõne pidas Ülle Luik, kes rääkis
südamliku loo sellest, kuidas Ripsik
kohtas ühel päeval täiesti võõrast pehmet, armsate suurte silmadega olevust
nimega Nupsik. Juttu ajades selgus, et
Nupsikul ei olegi oma kodu. Ripsikul
hakkas uuest sõbrast hirmsasti kahju
ja ta tegi ettepaneku, et mis oleks, kui
nad paneks üheskoos lastega mõnele
tähtsale inimesele pähe mõtte, et on
vaja veel ühte lasteaiamaja. Kui sa midagi nii väga tahad, nagu Ripsik tahtis
Nupsikule oma kodu, siis nii lähebki.
Peagi hakati ehitama kodu Nupsikule
– kerkima hakkas Raadi Lasteaed Ripsiku teine maja Nupsik.
Tartu vald kinkis uuele majale kasutamiseks suure ekraani, mis kohe ka kasutusse läks – ekraanilt nägid avamisele kogunenud külalised pildigaleriid
Nupsiku maja ehitusest ja kuulasid
eelsalvestatud Ripsiku lasteaia laste
poolt lauldud laule.
Tartu vallavanem Jarno Laur ütles
oma kõnes: „See aasta on Tartu vallale lasteaedade aasta. Nupsik on nüüd
avatud, kuid masinad ja ehitustööd
on hoo sisse saanud Maarja-Magdaleenas, kus valmib kolmerühmaline
uus lasteaiahoone ja sihtasutus Raadi
on valmistanud ette Lähte Lasteaed
Kiisupere juurdeehituse, mis plaanitakse samuti valmis saada juba sel sügisel. Samuti on täna projekteerimise
lõpufaasis üks Tartu valla suuremaid
ettevõtmisi – Tabivere Lasteaia täielik renoveerimine, mille käigus tekib
sellesse lasteaeda ruumi juurde lisaks
praegusele viiele veel kolmele rühmale. Vald pingutab selle nimel, et meie
kasvaval elanikkonnal oleks võimalik
oma koduvallas lapsed heasse lasteaeda saada. Sellisesse, mis on hea mitte
ainult sellepärast, et õpetajad ja lasteaiakaaslased on head, vaid hea on ka
lasteaia sisu ja olme.“

Vasakult SA Raadi juhatuse liige Jüri Reinpõld ja Tartu vallavanem Jarno Laur

Vasakult Raadi Lasteaed Ripsiku
õppejuht Kerli Verev ja direktor Ülle Luik

Punanupsikute rühm

Punanupsikute rühm

KRC Ehitus OÜ juhatuse liige Siim
Kroodo lisas, et: „Lasteaiahoone ehitati valmis 6,5 kuuga, mis eeldas ehitusmeeskonnalt väga oskuslikku tööde
planeerimist ja head koostööpartnerite valikut. Suurt rolli väga tempokas ehitusprotsessis mängis kindlasti
ka Welement AS tehases valmistatud
puitelementide kasutamine antud objektil. Töid tehti paralleelselt nii tehases kui ka ehitusplatsil ning koostöö
sujus kõigi osapoolte vahel väga hästi.“

Netopind: 1 605 m2.
Rühmi: 6.
Projekteeris: Arhitektuuribüroo
Pluss OÜ, projekteerĳa Jüri
Kliimask.
Ehitas: KRC Ehitus OÜ.
Hankeleping allkirjastati:
31.05.2021.
Planeeritud tööde valmimise tähtaeg oli: 17.12.2021.
Tööde maksumus riigihankel:
2 241 649,00 eurot.
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Komisjonid arutasid Laeva lasteaia ja
põhikooli liitmist
Anne Aleksejev,
Tartu Vallavalituse sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Tartu Vallavolikogu kogukonna- ja
kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon ja hariduskomisjon arutasid
Laeva lasteaia ja Laeva põhikooli
liitmist.
Seoses kooliõpilaste ning lasteaialaste arvu vähenemisega on otstarbekas Laeva Põhikool ja Laeva Lasteaed
ümber korraldada selliselt, et lasteaed liidetakse põhikooliga ning lasteaia kui asutuse tegevus lõpetatakse.
Liitmise tulemusena on võimalik paremini korraldada personali tööd, ruumide kasutamist, lihtsustub juhtimisfunktsioonide täitmine ning efektiivsemaks muutub ressursside kasutamine. Ühise asutusena suureneb
tugispetsialistide töökoormus ning
siis on võimalik leida hea kvaliteedi-

ga tugispetsialiste. Senine praktika
on näidanud, et väikene töökoormus
on muutnud keeruliseks tugispetsialistide palkamise. Tartu Vallvalitsuse
eesmärk on liita asutused ja seeläbi
parandada osutatava haridusteenuse
kvaliteeti.
Vallavalitsuse väljatöötatud eelnõud
on menetletud volikogu komisjonides.
Komisjonid suunasid kooli ja lasteaia
liitmise eelnõu arvamuse avaldamiseks Laeva lasteaeda ja Laeva kooli.
Kooli ja lasteaia juhtorganid kujundavad oma arvamuse jaanuari jooksul.
Koolist ja lasteaiast saadud kokkuvõtted edastatakse kogukonna- ja kultuurikomisjonile, sotsiaalkomisjonile
ja hariduskomisjonile.

Selline asutuste liitmine
saab toimuda ainult koostööna. Kui sul on soov kaasa
rääkida Laeva kooli ja Laeva lasteaia liitmise teemal,
siis anna endast teada kas:

Tartu Vallavalituse sotsiaal- ja
haridusosakonna juhatajale
Anne Aleksejevile, e-posti aadress
anne.aleksejev@tartuvald.ee,
telefon 5340 1591 või Tartu Vallavolikogu Hariduskomisjoni
esimehele Janek Hoffmannile,
e-posti aadress janek.hoffmann@tartuvald.ee, telefon
509 3590.

Hajaasustuse programmi 2022. 1. veebruarist
muutuvad
aasta taotlusvoor
Endla Suvi,
pääsutee rajamine;
veeteenuse
Tartu valla HAP spetsialist
• leibkon na vajadustele va st ava
hinnad
Ha jaasustuse programmi 2022. autonoomse elektrisüsteemi rajamine
aasta taotlusvoor avaneb 01. veebruaril. Taotlusi saab esitada kuni
01. aprillini. Programmi eesmärk on
tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning aidata seeläbi
kaasa inimeste püsimisele maal.
Hajaasustuse programmi Tartu valla
kontaktisikuks on Endla Suvi.
Taotlusi saab esitada elektrooniliselt:
endla.suvi@tartuvald.ee või paberkandjal, tuues taotluse Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkti
(Tabivere alevik, Tuuliku tn 11). Lisainfo telefonil 525 4948 või 776 6941.
Endla Suvi vastuvõtuajad Tabiveres on
kolmapäeval ja neljapäeval 8.00–16.30
ja reedel 8.00–12.00.
Hajaasustuse programmist toetatavad valdkonnad on:
• veesüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetatakse järgnevat:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
• aastaringselt ligipääsetava juurde-

(tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Nõuetele vastavaid taotlusi hindab
vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel,
võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
• investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
• kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises
elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmadesse
kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
• taotletava toetuse suurus kasusaaja
kohta;
• leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha
olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse seatud programmist
toetatavate valdkondade prioriteetsusest).
Taotluse vorm koos lisadega on leitav
Tartu valla veebilehelt. Ehitusspetsialist on dokumentide juurde koostanud
lisad 1 ja 2, milles on ära toodud nõuded ehituse alustamiseks ja lõpetamiseks.
Rohkem infot kõige vajaliku kohta
leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse leheküljelt.

Emajõe Veevärk,
www.evv.ee

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvist 141 „Veeteenuse hinna kehtestamine“ teatab AS Emajõe
Veevärk, et alates 01.02.2022
hakkavad kehtima uued hinnad
vee- ja kanalisatsiooniteenuste
eest.
Konkurentsiameti poolt on otsusega 10.12.2021 nr 9-3/2021-012
kooskõlastatud AS Emajõe Veevärk
uued veeteenuse hinnad. Veehinna
muutuse peamine põhjus on väga
volatiilne ja järsult kasvanud elektrienergia hind.
Täpsema info leiad Tartu valla
koduleheküljelt www.tartuvald.
ee/veemajandus1.
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Tartu Vallavalitsus võtab alates
17. jaanuarist vastu energiakulude
hüvitamise taotlusi
Anne Aleksejev,
Tartu Vallavalituse sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötamisel
meede elektri-, gaasi- ja küttearvete
osaliseks tasumiseks vähemkindlustatud leibkondadele. Toetust
saavad taotleda vähekindlustatud
üksikisikud või pered. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob
ühine majapidamine. Perekonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega.
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega
määratud arvestusliku piiri.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel
toodud energia koguhinna osast,
mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/
kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
ning kaugküttel alates 78 €/MWh
(7,8 s/kWh).

Näiteks saab toetust
küsida, kui sissetulek on:
• 1 inimese kohta – 1126 eurot;
• 2 täiskasvanut – 1689 eurot;
• 1 täiskasvanu ja 1 lapsega
pere (alla 14-aastane) – 1464
eurot;
• 2 täiskasvanuga või 1 täiskasvanu ja 1 (üle 14-aastane)
lapsega pere – 1689 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 1 lapsega
pere (alla 14-aastane) – 2027
eurot;
• 3 täiskasvanuga pere kohta
(sh üle 14-aastased lapsed) –
2252 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega
pere (alla 14-aastased) – 2365
eurot;
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega
pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle
14-aastane) – 2590 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega
pere (üle 14-aastased) – 2815
eurot.

Si s s etu lekut e hu l k a
kuuluvad kõik tulud,
mis on tulumaksuga
maksustatud:
• palgatulu, sh välismaalt
saadud palgatulu;
• ettevõtlustulu;
• kasu vara võõrandamisest;
• renditulu ja litsentsitasud;
• intressid ja dividendid;
• pensionid, stipendiumid, toetused,
preemiad ja hasartmänguvõidud;
• kindlustushüvitised ja väljamaksed
pensionifondist;
• madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
• saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

Tartu Vallavalitus võtab taotlusi
vastu kas:
1. elektrooniliselt Tartu valla e-taotluste keskkonnas SPOKU -> Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlus;
2. elektrooniliselt, saates täidetud
taotluse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee (Taotlusvormi fail
on kättesaadav valla kodulehel www.
tartuvald.ee);
3. täita taotlusvorm paberkandjal.

Paberkandjal täidetud taotlusi
võetakse vastu Tartu Vallavalituses ja valla teeninduspunktides:
Tartu Vallamajas (Haava 6, Kõrveküla alevik). Vastuvõtuaegadel
E, K, N 8.00–16.30, T 8.00–18.00, R
8.00–12.00. Lisainfo: Anne Aleksejev,
tel. 5340 1591, e-posti aadress anne.
aleksejev@tartuvald.ee;
Anne-Mai Ott, tel. 5196 7738, e-posti

aadress: anne-mai@tartuvald.ee;
Triin Vaino, tel. 5344 9246, e-posti
aadress: triin.vaino@tartuvald.ee;
Erle Kriisa, tel. 5302 6608, e-posti aadress: erle.kriisa@tartuvald.ee.
Tabivere teeninduspunktis (Tuuliku 11, Tabivere alevik). Vastuvõtuaegadel: K ja N 8.00–16.30 ja R 8.00–12.00.
Lisainfo: Endla Suvi tel, 525 4948,
e-posti aadress: endla.suvi@tartuvald.ee.
Laeva teeninduspunktis (Väänikvere tee 8, Laeva küla). Vastuvõtuajal
T 13.00–16.30. Lisainfo: Erle Kriisa,
tel. 5302 6608, e-posti aadress: erle.
kriisa@tartuvald.ee.
Piirissaare teeninduspunktis (Piirissaar, Tooni küla). Vastuvõtuaegadel: E–R 8.00–16.30. Lisainfo: Ülle
Lindjärv, tel 5668 0556, e-posti aadress: ulle.lindjarv@tartuvald.ee.
Maarja-Magdaleena rahvamajas (Kiriku tee 18, Maarja - Magdaleena küla).
Vastuvõtuajal: N 13.00–16.00.

Hüvitist makstakse 2021.
aasta septembrist kuni
2022. aasta märtsini, s.o 7 kuu
jooksul tarbitud energia eest. Toetust
saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või
mitme kuu kohta vastavalt taotleja
soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele
kohalikule omavalitsusele!
Jooksvalt saab värskeima info hüvitise kohta rahandusministeeriumi kodulehelt:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.
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10. jaanuarist muutusid
Tartu vallas osadel bussiliinidel sõiduplaanid

17.–19. detsembrini peeti
erinevates Tartu valla
piirkondades koduste
laste jõulupidusid
Estrit Aasma, Tartu valla
kommunikatsioonispetsialist

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 10.01.2022
muutuvad osadel liinidel sõiduplaanid.
Muutuvad liinid:
nr 111 Aaviku – Kõrveküla – Lähte – Kärevere – Kärnise – Tartu
nr 118 Põltsamaa – Puurmani – Laeva – Tartu
nr 758 Sadala – Torma – Voore – Vedu – Tartu
nr 823 Tartu – Luunja – Tammistu – Pilka – Tartu
Lisanduvad liinid:
nr 615 ja nr 616 Tartu – Äksi keskus – Tabivere – Tartu
Tartu vallaga seotud muudatustest lähemalt:
Liin 111 Aaviku – Kõrveküla – Lähte – Kärevere – Kärnise – Tartu asendatakse
uue liiniga 919 Aaviku – Kõrveküla – Lähte – Äksi keskus – (Tabivere).
Tartu Vallavalitsuse taotlusel on lisatud uus liinilõik Lähtelt Äksi keskuse kaudu Tabiverre (alates Äksi keskuse peatusest nõudeliinilõiguna, s.t soovĳate
puudumisel lõpetab Äksi keskuses). Liinilõik Lähte – Kärevere – Kärnise – Tartu suletakse. Kärnise – Tartu liinilõiku asendab uus Tartu linna nõudeliin. Lähem info internetis tartu.ee/et/form/noudeliin või telefonil 1789.
Liin 118 Põltsamaa – Puurmani – Laeva – Tartu. Kõikidest peatustest väljumised 10 minutit hilisemad (väljub Põltsamaalt 17.45, senise 17.35 asemel). Lisatud
peatus Puurmani ristis.
Liinid 615 ja 616 Tartu – Äksi keskus – Tabivere – Tartu. Uued liinid.
Liin 758 Sadala – Torma – Voore – Vedu – Tartu. Muutub Mõisavärava peatuse
aeg ja Tartusse saabumise aeg seoses liiklusoludega (uus saabumisaeg 07.55).
Liin 823 Tartu – Luunja – Tammistu – Pilka – Tartu. Seoses regulaarse kasutatavusega muutub Mõru peatus põhipeatuseks (seni ettetellimisel).
Kõigi Tartu valda läbivate liinide muudatustega saab täpsemalt tutvuda
Tartu valla kodulehel.
Busside sõidugraaﬁkud leiad Tartumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt
www.transport.tartumaa.ee/bussiliiklus/ või veebilehelt www.peatus.ee.
Tartumaa bussiliinide infotelefon on 640 4000.

Koduste laste jõulupidu Kõrveküla
Põhikoolis. Foto: Katrin Sisask.

Koduste laste jõulupeole said sel aastal kutse 232 last vanuses 1–7 aastat.
Oludest tingituna peeti jõulupidusid viies erinevas paigas – Kõrveküla
Põhikoolis, Tabivere Rahvamajas,
Laeva kultuurimajas, Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses ja MaarjaMagdaleena rahvamajas.
Kõik viis pidu olid isemoodi – sai muusikat nautida, meisterdada ja lasta end
fotonurgas pildistada. Loomulikult ei
puudunud üheltki peolt ka jõuluvana,
kes jagas pisipõnnidele kommipakke.
Kõik, kes said kutse, kuid ei saanud
koduste laste jõulupeost osa võtta,
saavad oma kommipakile ise järgi
minna kuni märtsi lõpuni kutsele
märgitud asukohta. (Välja arvatud
Kõrveküla-Raadi piirkond, kes saavad oma paki kätte vallamajast.)

Tartu valla kaasava eelarve hääletus
lõppes tulise võitlusega südaööl
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Sel aastal kujunes Tartu valla kaasava eelarve hääletus kahe kogukonnavaheliseks tuliseks võitluseks
esimese koha eest. Viimasel hetkel
enne 17. detsembri südaööd, mil
hääletus lõppes, jäi Maarja-Magdaleena kogukonna virgestusala vaid
ühe häälega juhtima Äksi vabaõhu
võimlemissaali ees. Ja mitte ainult!
Ka 4.–7. koha pärast käis tihe rebimine.

Hääletamisest võttis osa 955 Tartu
valda sissekirjutatud inimest, kes
kokku andsid ideedele 1269 häält. Sellest võib järeldada, et enamik andis
hääle vaid ühele ideele, kuigi reeglite
kohaselt võib iga hääletaja anda hääle
kuni kolmele erinevale ideele.
Hääletamisele suunati 9 ideed ja kohe
alguses läksid kordamööda paari
häälese vahega juhtima kaks ideed –
Maarja-Magdaleena kogukonna vir-

gestusala ja Äksi vabaõhu võimlemissaal. Teistel ideedel kogunesid hääled
aegamööda ja kindlat kolmandat kohta kohe välja ei joonistunud.
Alles viimastel hääletuse päevadel
rebis end kindlale kolmandale kohale
idee rajada Tabivere randa piknikuja lõkkeplatsid. Ei tea, kas Tabivere
piirkond aktiveeruski viimasel hetkel
või oli siin oma väike osa ka selles, et
Maarja-Magdaleena ja Äksi lihtsalt
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hääletajat

1269
häält

TARTU VALLA KAASAVA EELARVE
HÄÄLETUSE TULEMUSED
· Maarja-Magdaleena kogukonna virgestusala
· Äksi vabaõhu võimlemissaal
· Pikniku - ja lõkkeplatside rajamine
Tabivere randa
· Laeva ujula korrastamine
· Emajõe jõeriiki kergliiklusteed
· Laeva küla puhkeala
· Mänguväljaku uuendamine
Kubjaringi ja Hariduse tn vahelisel alal
· Kärkna lastemänguväljaku uuendamine
· kaasaegne koerte mänguväljak
olema midagi rohkemat. Usun, et selleks võlusõnaks on kogukondadevaheline koostöö. Variante, mil viisil
kaasava eelarve hääletamisel saavad
kogukonnad omavahel koostööd teha,
on ilmselt sama palju, kui on kogukonnaliikmetel fantaasiat. Ehk siis, hea
Tartu valla elanik! Esita sinagi oma
idee tuleval sügisel Tartu valla kaasavasse eelarvesse. Leia enda ümber see
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tõmbasid naaberaleviku ka endaga
kaasa. Sest ei ole muud võimalust, kui
et nii esi- kui ka teine koht pidid kokku võtma kõik oma jõuvarud ja tegema
kõvat reklaami ning inimeste ärarääkimist, et veel viimasel päeval selline
lõpuspurt maha pidada. Ja eks järjepidev oma idee tutvustamine naaberkogukonna tuttavale võib ju alati hääle tuua nii reklaamitud kui ka lisaks
mõnele teisele ideele. Päris kindel
selles olla ei saa, aga üks põhjustest,
miks just Tabivere lõpuks kolmanda koha võttis, võib peituda selles, et
on ta ju suurema asulana nii MaarjaMagdaleena kui ka Äksi läheduses
ning kogukondade liikmed suhtlevad
ka naaberkogukondadega.
Esmapilgul loogilisema põhjusena
tundub tõsiasi, et Tabivere on Tartu
vallas Raadi-Kõrveküla piirkonna järel oma elanike arvu poolest kolmandal kohal (ca 880 elanikku). Kuid seda
usku, et võidavad just suurema elanikkonnaga piirkonnad, kõigutab nii selle
aasta hääletuse pingerida kui ka mõned näited eelmistest aastatest. Tartu
vallavanem Jarno Laur kommenteeris
hääletuse tulemust sotsiaalmeedias
järgnevalt: „Varasemalt on kurdetud,
et suuremad alevikud riisuvad koore.
Sel korral ei saanud nö suured üldse
löögile, sest heitlus toimus kahe kihelkonnakeskuse projekti vahel.“
Kindlasti ei saa siinkohal alahinnata
fakti, et suurema elanikkonnaga piirkonnas on kaasamine ja häälte kogumine teatud strateegiat kasutades ehk
lihtsam, aga kui Maarja-Magdaleena
külas elab ca 240 inimest ja nad kogusid 324 häält, siis järelikult ei saa võit
peituda elanike arvus, vaid siin peab
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324 häält
323 häält
139 häält
97 häält
95 häält
95 häält
95 häält
69 häält
32 häält

meeskond ja need aktivistid ja teeme
nii, et ka selle aasta lõpus saaks kõigil
hääletust jälgijatel tekkida sõltuvus
VOLISe lehe refreshimisest ja mõtted
oleksid krussis nimedest kellele veel
helistada, et see üks hääl oma kogukonnaideele juurde saada. Sest nagu
sel aastal Äksi ja Maarja-Magdaleena
meile näitasid, siis piisab vaid ühest
häälest, et võita.

Tartu vald õnnitles eelmisel aastal
valda sündinud lapsi hõbelusikaga
Tekst ja foto: Estrit Aasma,
Tartu valla kommunikatsioonispetsialist
Seoses koroonaviiruse kiire leviku
ja kõrge nakatuvuse tõusuga jättis
Tartu vald ära traditsioonilised
lusikapeod 2020. aasta teisel poolaastal ja 2021. aastal sündinud lastele ja nende vanematele. Et siiski
väärtustada ja õnnitleda väikeseid
Tartu valda sündinud poisse ja tüdrukuid ning nende vanemaid, saadeti postiga elukohajärgsele aadressile hõbelusikas, nimetunnistus ja
raamat „Pisike puu“.
Palju õnne, jõudu ja kordaminekuid

uutele ilmakodanikele
ja nende peredele!
Eelmisel aastal registreeriti Tartu Vallavalitsuses
92 tüdruku ja 106 poisi
sünd (2020. a tüdrukuid
84 ja poisse 90).
Populaarsemad poiste
Tartu vallavanem Jarno Laur hõbelusikaid,
nimed olid 2021. aastal
nimetunnistusi ja raamatuid pakkimas
Hugo ja Sebastian ning
tüdrukutel Saskia ja Sandra. 2020. olid poistel Marten ja Mihkel ning tüdaasta populaarseimateks nimedeks rukutel Lisandra ja Loreen.
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Jõulukuused koguti kokku ja põletati
kogukonnaüritustel
Tekst ja fotod: Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
Sel aastal andis Tartu vald elanikele võimaluse oma jõulukuused peale
pühi viia kogumispaikadesse, kus
need erinevatel üritustel ära põletatatakse.
Kuuski sai viia Tammistu külaplatsile,
Raadi-Kõrveküla piirkonnas Ermi tn.
11 platsile, Tabivere ranna uisuväljaku juurde, Äksis Purjespordikeskuse
hoovile ja Maarja Jahikoja hoovile.
6. jaanuaril toimus Äksis Päkapikumatk ja kuuskede põletamine. Seiklusrikas teekond läbi Äksi aleviku
keskuse viis osaleja teekonnale, kus
sai trenni nii keha kui ka vaim – ja mis
kõige tähtsam – laste kilked kõlasid
üle aleviku.
Juba järgmisel päeval, 7. jaanuaril toimus kuuskede põletamine Tabiveres.
Avatud oli Tabivere Rannaterass ja
uisuväljak värviliste valgusinstallatsioonidega.
Raadi-Kõrveküla piirkonna kuused
põletati 8. jaanuaril esmakordselt toimunud kogukonna lõkkeõhtul. Kohale
oli purjetanud Silver Sepp oma Sise-

Äksi Päkapikumatkal osales 52 inimest ja kaks koera!

Raadi-Kõrveküla kuuselõkke kontsert Silver Sepaga

Maa Purjekaga ning lisaks kontserdile
sai nautida valgusshowd. Kohtumispaik Ermi tn 11 platsil asub 2021. a Rally Estonia Tartu valla etapiks rajatud

ralliraja kõrval. Rohked valgusefektid, kõrguv kuuselõke ja Silver oma
müstilise oleku ning lauludega andsid
üritusele eriliselt maagilise tunde.

Detsembris pidas Tabivere Rahvamaja
sünnipäeva
Tekst ja fotod: Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
10. detsembril said kokku Tabivere
Rahvamajas tegutsevad sõbrad, sest
toimus rahvamaja 16. sünnipäev.
Peo avasid Artur Aunapi juhendamisel Seenioransambel Laulusõbrad.
Seejärel esinesid Liia Koortsi juhendamisel Maarja-Magdaleena Segakoor
ja kanneldajad ning Tabivere Meesansambel Mehed Mandrilt. Üllatusena
sai kuulda Tabiveres ka pasunakoori
Samovar esinemist, kes alates oktoobrist 2020 oma proove teevad Tabivere
Rahvamajas. Tegu on noore pasunakooriga, kes koos käinud vähem, kui
kaks aastat. Külalistena astusid ülesse
näitlejad Maarius Pärn ja Rauno Kaibiainen. Õhtu lõpuks võtsid pasuna-

Tabivere Rahvamaja sünnipäeval esineb Artur Aunapi
juhendamisel Seenioransambel Laulusõbrad

KULTUUR
koori liikmed ka teised pillid kätte ja
mängiti tantsuks. Toitlustas Tabivere
Rahvamaja alumisel korrusel hiljuti
uksed avanud Kohvik Sahver.
Oma kõnes ütles Tartu Vallavalitsuse
liige ja endise Tabivere valla vallavanem Tarmo Raudsepp: „Kutsel võib
olla küll kirjas, et rahvamaja saab 16aastaseks, aga tegelikult on rahvamaja
Tabiveres olnud palju kauem. 16-aastaseks sai ainult see tänane maja.“
Tabivere Rahvamaja juhataja Kalev
Pärtelpoeg lisas: „Esimest seltsitegevuseks mõeldud maja hakati ehitama
juba 1906. aastal. Ehitamise eestvedajaks oli Voldi Vabatahtlik Tuletõrje
Selts. Enne seda korraldati pidusid
talude metsades ja ruumikates rehealustes. Sellel ajal tegutses laulukoor
ja näitering. Tabivere Rahvamajast on
tänaseks päevaks saanud kaasaegne
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Pasunakoor Samovar

vabaajakeskus. Lisaks ringiruumidele
ja saalile asuvad siin veel noortekeskus, erinevad iluteenused ja kohvik.
Tabivere Rahvamaja on kõigile avatud

maja. Kõik on teretulnud ja oodatud
huviringidesse, kontserditele, teatrisse ja kinno.“

Kodukandi rahvajutud, uskumused ja
vanad kombed kenade kaante vahel
Kaie Nõlvak
Möödunud aasta lõpul nägi trükivalgust „Vooremaa pärimusraamat“, mille koostas ja seadis avaldamisküpseks rahvaluuleteadlane
Reet Hiiemäe.
See väärt töö sai tehtud MTÜ Loomemõis eestvõttel ja kaasabil. Õla pani
alla ka Eesti Kultuurkapital.
Raamatus on kasutatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule
Arhiivi tekste ja mitmeid fotosid, aga
huvitavat pildimaterjali on kogunud
ka Juula külas tegutseva MTÜ Loomemõis liikmed ning oma panuse on
jutuvaramusse andnud mitmed selle
kandi auväärses eas elanikud.
Vooremaa maastik on teatavasti üsna
omapärane ja eks sellised justkui suure sahaga lainesse lükatud pinnavormid on andnud ainest ka põlvest põlve
edasi kantud rahvajuttudele, uskumustele ja teinekord lausa tondilugudele. Nii saab raamatust teada, kuidas
on inimeste arvates tekkinud mäed ja
orud ning järved. Üks lemmiktegelasi on siin kandis muidugi Kalevipoeg,
aga kus tegutseb tema, seal ei puudu
ka Vanapagan.
Kalarikkad järved on andnud põhjust
arutleda, miks mõnel mehel kalapüük
paremini õnnestus kui teisel ja mis
kunste edu saavutamiseks tarvitada
tuli. Siinkirjutaja sai näiteks just siit
esimest korda teada, et saagiga tulĳa

jagab kassile kala
mitte üksnes loom a a r m a stu s e st ,
va id k ind lustab
selle teoga oma
tulevast kalaõnne. Nagu ka mujal
üle Eesti, ei puudu
siinsest rahvapärimusestk i lood
krattidest, kodukäijatest ja nõidadest.
Ikka on lihtsurelikku lummanud uskumused rahapadadest, lood müstilisel kombel mõnele õnnelikule sülle
sadanud suurest rikkusest.
Kahtlemata on raamat kõige huvitavam neile, kel juured mitme-setme
põlve takka Vooremaa kui üsna laialdase piirkonna mullas, aga mõtlema
võtab mõni rahvasuust juba üsna
ammu kirja pandud lugu ka kaugema
kandi lugejat. Näiteks selgus ühest
kodukäijaloost, et kui surnut enne
hauda viimist vaatamas ei käi, siis
võib too ise hiljem seda peret vaatama ehk kummitama tulla. Seesugust
hirmutamist aitavat ära hoida ka surnuvankrilt või -reelt külarahvale viina
pakkumine.
Siit võib juba mõttelõnga vedada selleni, kas ka mujal, näiteks Lõuna-Eestis,
olid kirstu panemise tseremooniad
ja külarahva õhtused kadunu juures

Foto: Eneli Kaasik

istumised vaid lahkunu austamiseks
või on sealgi peljatud nende hilisemat
kodus käimist? Ka levis vahepeal Setumaa kaudu Vene piirialadelt meie
maile komme anda matuserongi esimesele vastutulijale viinapudel ja
tort…
Midagi on igal kandil ainuomast, olgu
see riietus, toidud või ka mõned tähtpäevatavad. Ja on ju ka oluline, kui
saad teada muistendi või tondijutu,
mis seotud paigaga, mida ise kerge
vaevaga vaatama minna saad. Kui on
veel püsti mõni müürinurk või kinni kasvamata allikas, on ju lummav
mõelda, et ehk märkad, kuuled või koged ka ise midagi müstilist, mida meie
digiajastul nappima kipub.
Ole lahke, loe ja uudista omapäraseid
fotosid. Raamatut saab endalegi koju
soetada Juulamõisa kohapärimuskohvikust või sirvida seda Tartu valla raamatukogudes.
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12. jaanuaril avati
raamatukogude aasta
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
12. jaanuaril avati Viljandimaal
Tarvastus, kus asub kõige kauem
järjepidavalt tegutsenud rahvaraamatukogu Eestis, üle-eestiline
raamatukogude aasta. Aasta aega
kestval üritusel osaleb üle 800 rahva-, kooli- ja teadusraamatukogu.
Kell 12.12 toimus ettelugemine möödunud aastal enim laenutatud Eesti
autori ilukirjanduslikust teosest,
milleks on Mudlumi „Mitte ainult
minu tädi Ellen.“ Raamatukogude
aastal osalevad ka kõik Tartu valla
raamatukogud.
Teadaolevalt asub Tartumaa Keskraamatukogu Tartu vallas Kõrvekülas.
Meie valla kõige suuremasse raamatukokku oli ette lugema kutsutud Tartu
vallavanem Jarno Laur. Kuna Kõrveküla raamatukogu asub Kõrveküla
Põhikoolis, siis valiti ettelugemiseks
lõik Piret Raua raamatust „Tobias ja
teine b,“ mis oli enim laenutatud lasteraamat eelmisel aastal. Kuulajateks
kutsuti Kõrveküla kooli 2.b klassi õpilased. Ettelugemist sai jälgida otseülekande teel ja see on järelvaadatav.
Kokku on meie vallas 10 raamatukogu,
kellest kolm suuremat asuvad valla
koolimajades. Ettelugemist korraldasid Tartu vallas veel Laeva, Lähte,
Tabivere, Äksi ja Maarja-Magdaleena
raamatukogud.
Aaasta jooksul on meie valla raamatukogudel plaanis korraldada palju
huvitavaid üritusi, järgnevalt mõned
näited raamatukogude kavatsustest:

Vedu raamatukogu korraldab suvereis lugejatele, külapäeva koos raamatukogu aastapäeva tähistamisega
ja lugemisklubi kohtumisi. Lähte raamatukogu tähistab 100. aastapäeva,
õpilastele essee konkurss- „Mina ja
raamatukogu“, Sõbrapäeva pimekohtingu parima sõbra – raamatuga ja
Vanemaealistele Mälutreeningu. Laeva raamatukogu tähistab 150. aastapäeva kontsert-aktusega ja Elistvere
105. aastapäeva. Maarja-Magdaleena
raamatukogus on kavas piirkonna lastele vanuses 7–12-aastased korraldada
H. C. Anderseni muinasjututegelaste
kunstitööde võistlus. Täiskasvanute
lugemisbingo kestab 14. oktoobrini 2022. Koostöös kooliga jätkatakse
„Lugemisöö“ ürituse tegemist. Kõrveküla raamatukogu kavatseb jätkata
raamaturingi tegevust, kutsuda külla
kirjarahvast ja koos Tartumaa raamatukogudega korraldada traditsiooniline lasteraamatupäev. Tammistu raamatukogu kuulutab välja lühĳuttude
konkursi teemal „Tammistu külakeskuse majavaim nimega Albert“.
Raamatukogude aastal tutvustatakse
raamatukogude muutuvat rolli. Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu
kultuuriministeerium ja seda veab
koostöös 870 raamatukoguga Eesti
Rahvusraamatukogu.
Raamatukogude aasta veebileht www.
raamatukogudeaasta.ee avati 12. jaanuaril ja see koondab kõiki aasta raames toimuvaid sündmusi ning ettevõtmisi.

Karita Tilk, Tartu valla kultuuritööspetsialist teeb üleskutse
• Leia sel aastal tihedamini tee raamatukokku.
• Võta laps, sugulane või sõber ühes ja
minge koos avastama uudiskirjandust.
• Registreeri end vähemalt ühe raamatukogu lugejaks, kui sa seda veel pole!
• Osale sel aastal vähemalt ühel sündmusel, mis toimub raamatukogus!
• Tutvu Tartu valla raamatukogude
vastvalminud kodulehega aadressil:
www.tartuvallaraamatukogud.ee
• Kogu Eesti loeb! Loe sina ka!

Eestis tegutseb 2020. aasta andmetel 871 raamatukogu, millest 521 on
rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus- ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13
miljonit laenutust ning ligi 7 miljonit
raamatukogu külastust ja üle 8 miljoni virtuaalkülastuse.

Kõrveküla raamatukogu noorte lugejate
lemmiksarjad
Kaja Schultz
Anti Saare Pärdi lugude sari.
Pärt on nupukas seitsmeaastane poiss.
Ta elab väikeses armsas linnakeses
koos ema, isa, vanema venna Joosepi ja
pisikese õe Leenuga. Elu kulgeb rahulikult ja rõõmsalt, kuid aegajalt tuleb
ette ka keerukamaid olukordi, millele
Pärdil ühte ja ainust head lahendust
pole. Pärt kaalub hoolikalt nii häid kui

ka halbu variante, et leida võimalikest Paula satub sageli olukordadesse, mis
lahendustest parim.
tekitavad häbi, hirmu, väsimust, autor
ei anna selgeid hinnanguid, vaid usalAino Perviku Paula sari koosneb 17 dab lugeja mõistmisvõimet
raamatust.
Paula isa käib tööl, ema on kodune ja LasseMaia detektiivibüroo mõistavend veel päris pisike. Paula on rõõmus tuste sari .
laps ja sarjas on suurel hulgal headust. Martin Widmarki lihtne ja ladus keel,
Lood on argised, lastele tuttavad, mil- nutikas lugu ning Helena Willise isiles saab ennast ja oma elu ära tunda. kupärased pildid teevad igast sarja
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raamatust vastupandamatu seikluse!
Kümneaastasest klassikaaslastest
Lassest ja Maiast on kiiresti saanud
Rootsi laste vaieldamatud lemmikud,
kes troonivad oma raamatusarjaga
juba kümme aastat Rootsi müügi- ja
laenutusedetabelite tipus ning võtavad vastu ühe auhinna teise järel.
Bobbie Peersi sari nutikast William
Wentonist.
Sarja esimene osa „Lüriidiumivaras“
ilmus 2015. aastal ja sai Norra lugejatelt aasta parima lasteraamatu tiitli.
Raamatud on väga tempokad. Peatükid on üles ehitatud stseenidena ja iga
osa lõpeb nii põnevalt, et raske on raamatut käest panna.

William Wentoni sarjas on rohkelt
müstikat, salapära, ootamatuid pöördeid ja ettearvamatuid paljastusi.
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TÄISK ASVANUD LUGEJATE
LEMMIKSARJAD:

„Seitse õde“ autoriks Lucinda Riley.
Sari jutustab lapsendatud õdedest ja
Avastajate Akadeemia on rahvusvarajaneb Seitsme Õe nimelise tähtkujuheliselt tunnustatud, faktidel põhinev
ga seotud mütoloogial.
seitsmeosaline raamatuseeria, mis on
inspireeritud National Geographicu Eha Veemi „Leskede klubi“ lahendab
mõistatuslikke juhtumeid, ilmunud
uurĳate teadustööst ja seiklustest.
Sarja autor on Trudi Trueit ja esimene kuus osa.
osa Nebula saladus.
Sari „Säravad naised“ hõlmab raamaSeiklused, ohud ja ülipõnev ümber tuid andekatest ja kuulastest naistest –
maailma kulgev reis. 12-aastane Cruz Maria Callas, Mademoiselle Coco, MaCoronado lahkub kodust Hawaiil, et ria Montessori, Edith Piaf.
asuda õppima mainekas Avastajate
Akadeemias. Koos 23 lapsega kogu Investeerimise ja aktsiate seotud
maailmast õpib ta selle nimel, et saada teemadel on nõutud autoriteks Kristi
Saare ja Jaak Roosaare.
suureks avastajaks.

Tartu valla raamatukogude kasutajate
ja mittekasutajate küsitluse kokkuvõte
Vastustest tegi kokkuvõtte Eva Viira Kõrveküla raamatukogust
2021. aasta 4.–31. oktoobrini toimunud küsitlusele vastas 168 Tartu valla raamatukogu kasutajat ja 15 mittekasutajat.
Raamatukogude kasutajatest 148 on
Tartu valda sisse kirjutatud, 20 mitte.
Ankeedi täitnutest 115 käivad tööl, 27
on pensionärid, 15 õpilased, 12 kodused, 4 üliõpilased.
Vastanutest 98 on Tartu valla raamatukogudes lugejad olnud juba üle 10 aasta, 43 3–10 aastat, 21 kuni 3 aastat, 6 ei
osanud öelda.
Kõige rohkem oli vastanutest lugejaid
Tabivere raamatukogust (50), järgnesid Kõrveküla (34), Äksi (27), Lähte (26),
Laeva (23), Maarja-Magdaleena (20),
Elistvere (10), Vedu (4), Tammistu (2),
Piirissaare (1).
Raamatukogusid külastatakse tavaliselt korra kuus (77), paar korda aastas
(37), korra nädalas (27). Kuid paar inimest panid kirja, et käivad raamatukogus iga päev. Ja loomulikult käiakse
raamatukogus tihedamini talveperioodil kui suvel.
Ajaliselt jõutakse raamatukokku peamiselt kella 14.00–17.00 vahel (73),
järgnevad 17.00–18.00 (47), hommikupoolik 09.00–14.00 (28) ja õhtune aeg
18.00–19.00 (20).
Meie lugejad armastavad ilukirjandust
ja meelelahutust (145), kuid nõutud on
ka oskusteemalised käsiraamatud (71)
ja kohustuslik kirjandus (63). Ajakirju-ajalehti käib lugemas vaid 30 vastanutest. Mõne elaniku meelitab raama-

tukokku võimalus suhelda ja osaleda
üritustel (32), vaid 7 vajas internetiteenust.
Peamiselt laenutatakse raamatukogudest raamatuid (155), ajakirju-ajalehti
võtab koju kaasa vaid 13.
E-raamatuid ei soovi laenutada 104,
laenutaks 64. Arvutist ajakirju lugema
on nõus 93 vastajat, 75 mitte. Kohapeal
loevad ja sirvivad raamatuid pooled
vastanuist.
Raamatukogus toimuvatest sündmustest on populaarseimad raamatunäitused. Nendega tutvub 79 raamatukogu
külastajat, järgnevad kohtumised kirjanikega (75) ja koolitused (74), toodete
tutvustused (24).
Raamatukogude arvutites on koopiaid
teinud ja printinud 54 vastanutest, infot otsinud 21, internetipangas käinud
10, tööd teinud 6, kuid enamik vastanuid arvutit ei kasuta (97).
Raamatukogusid külastatakse, et tutvuda uudiskirjandusega (95), et vaadata näituseid ja väljapanekuid (75), suhelda (44), aega viita (35), saada kokku
sõpradega (25).
Meie lugejatest vastajad on rahul raamatukogude külastamisega (161), vaid
7 olid enam-vähem rahul, sest raamatukogus polnud soovitud raamatut või
oli see välja laenutatud, 1 juhul puudus
internet.
Raamatukogude teavikute kogu sai
hinnangu 4,8 viiest tärnist.
RVL, raamatute tellimine teisest raamatukogust, sai hinnangu 4,57 viiest
tärnist.

Küsimustikule vastanud hindavad kõige rohkem klassikalist raamatukogu
(67), kuid hääli said ka raamatukogu
kui külakeskuse osa (32) ja kui hariduskeskus, st. koos kooliga (29). Raamatukogu kui õpikeskus sai 21 häält, kui
sotsiaalkeskus 5.
Tartu valla lugejad soovivad rohkem
raamatukappe (88), et raamatukogudes oleks rohkem kohti näituste korraldamiseks (43), suuremad laste alad
(40). 31 inimest ootaks uuendusi sisekujunduses, võrdselt 18 sooviks Wi-Fi
leviala ja võimalust filmide vaatamiseks. Vaid 11 tahaks näha raamatukogudes rohkem arvuteid ja 8 kiiremat
internetiühendust.
Vastajatele on oluline leida raamatukogude kohta andmeid Internetist (4,32
viiest), ollakse rahul raamatukogu asukohaga (4,56 viiest) ja ka raamatukogude sisekujundus meeldib (4,28 viiest).
Ja veel hinnanguid: raamatukogude
ruum ja jaotus 3,99, raamatukogude
arvutitöökohad 3,85, lugemiskohad
4,04, lastealad 3,8, näitused ja väljapanekud 4, raamatukogude temperatuur
ja valgustus 4,4, majade välisilme ja
juurdepääsuteed 4,24, raamatukoguhoidjate kompetents 4,85.
Raamatukogu mittekasutaja ankeedile
vastas 15 inimest. Kõik nad on Tartu
valla elanikud, kellest 11 käib tööl, 3 on
kodused ja 1 pensionär. Nad on raamatukogudest kuulnud ainult positiivset
(4), pigem positiivset (4), positiivset ja
negatiivset (2). 3 inimest pole midagi
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kuulnud, 1 vaid negatiivset. Küsimusele, miks te raamatukogu ei kasuta,
tuli erinevaid vastuseid. Öeldi et raamatukogu jääb elukohast kaugele (2),
lahtioleku kellaajad ei sobi (2), puudub
raamatute laenutuskapp (2). Kuid osa
inimesi lihtsalt ei loe raamatuid, ostab
neid ise, mõnel pole aega, mõni kardab
käia raamatukogus, mis asub kooliga
samas majas, mõnel on harjumus linnas raamatukogus käia. Üks inimene
polnud ka raamatukogust kuulnud,
üks kartis esimest korda sisse astuda
ja üks vastaja ei soovi teiste inimeste
poolt loetud-kasutatud raamatuid kät-

te võtta.
Sellegipoolest on 7 vastanut kindlad, et
hakkavadki peagi raamatukogu teenuseid kasutama, 8 veel mõtlevad. Ilmselt
hakkavad lugejateks, kui rohkem aega
tekib. Neil on tuttavaid, kes juba praegu raamatukogus käivad (11), vaid 4
vastasid eitavalt. Tuttavaid pandi kirja
7, pereliikmeid 6.
Küsimusele, mida võiks raamatukogu
teha, et teie raamatukogu külastaks,
sooviti, et oleks aktiivseid tegevusringe nii suurtele kui ka lastele (5), võiks
olla atraktiivne lasteala (4), et oleks
võimalus koosolekuid pidada (4), indi-

viduaalse tööruumi võimalus (3), kiire
internet. Üks vastaja sooviks omale
raamatuid koju tellida.
Seni veel raamatukogust mööda käinud küsitlusele vastajatele pakuksid
huvi kohtumised kirjanikega, erinevad
koolitused ja õpitoad, lastele ettelugemine, laste lauamänguõhtud, kohvikuõhtud, kogukonna koostegemise
üritused, investeerimisraamatute tutvustused, arvutikoolitused.
Veel huvitaks neid koolitused, mis on
suunatud eakatele, mitmekülgsemad
lahtiolekuajad, raamatukogu laialdasem tutvustamine.

Ühe väärika vanusega külaraamatukogu
minevikust olevikku: Vedu raamatukogu 90
Mare Sumberg, Vedu Raamatukogu direktor
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Loo algus 2021. a detsembri Kuukirjas matukogu poolt.
Aastad 1973–1974 olid raamatukogu
– nr 277, lk 15.
jaoks murrangulised. Peale Tuleviku ja
1964.–1965. aastal töötas Vedu raama- Avangardi kolhoosi ühinemist sai raatukogus Elle Tarik. Ta on meelde jää- matukogu lühikeseks ajaks uued ruunud sellega, et algatas ja viis ellu oma mid Avangardi kolhoosi Vedul asuva
töös põhimõtet „elu keskel olles saab kontori teisele korrusele, endise Tuleprobleeme seostada kirjandusega ja sel viku kolhoosi klubi hoonesse.
kombel äratada huvi kirjanduse vas- 1970-ndate teisel poolel loodi raamatutu.“ Nõnda ta siis võttis igal hommikul sõprade ühing, mille toetusel kohtuti
raamatud kaenlasse ja marssis konto- sageli Tartu kirjanikega, Tartu linrisse. Seal osales ta 1960-ndate keskel na raamatusõpradega ja Vanemuise
farmitöötajate ja mehhanisaatorite näitlejatega, kes pakkusid omalt poolt
nõupidamistel ja ka Vedu algkooli ning täiendust kirjanduslikele üritustele.
kolhoosi klubiga kahasse korraldatud Tehes koostööd Avangardi klubiga,
üritustel. Koos klubi ja kolhoosi aktii- arutleti ühiselt loetu üle ja nauditi luuviga organiseeriti lugejate konverent- let. Suure hoo sai sisse ettelugemiste ja
se, mis lõppesid enamasti puhkeõhtute vestluste läbiviimine lastele.
ja kirjanduslike viktoriinidega. Selle Kaheksakümnendate keskel kastöö tulemusena kasvas raamatukogu vas raamatukogusse saabuvate raamatute arv ja 260 lugejat laenutas
lugejate ja külastajate arv.
1965. aastal asus ametisse Inna Laugus, aasta jooksul üle 5000 eksemplari.
kes töötas raamatukogus 1993. aastani. 1991.–1992. a langes saadavate raamaInna Laugus jätkas praktikas Tariku tute arv, kuna majanduslikult rasked
algatatud ideed, täiendades seda sel- olud mõjutasid nii kirjandustegevust
lega, et raamatukogu juures raken- kui ka finantseerimist. Langes poodati lisaks ka ühiskondlikke asenda- le võrra ka lugejate ja laenutuste arv.
jaid-laenutajaid, kes aitasid raamatuid 1993. aastast alates hakkas Inna Lauinimeste keskele viia. 1960-ndate teine gust asendama tema käe all üles kasvapool möödus endiselt rahvamaja teisel nud noorukene uus raamatukogu juhakorrusel ehk pööning väikeses pimeda- taja Karin Evik.
võitu ruumis, kuhu viis püstloodis Samal aastal kolis raamatukogu
trepp väljast. Mälestuste järgi istus kapitaalremondi läbinud suurde korraamatukoguhoidja sageli külma tõt- rusmaja 100 m2 suurusesse korterisse,
tu oma töölaua taga mantel seljas, sest mille ostis Tartu vallavalitsus kui raarahvamaja ruume soojendasid vaid matukogu uus omanik. Raamatukogu
plekkahjud.
ruumid sisustati uue mööbliga ja see
Aasta 1971 tõi suure kergenduse ja eda- hakkas täitma küla ainsa kooskäimise
simineku Vedu raamatukogu töösse, koha funktsioone, kuna endine asukuna raamatuid hakati saatma tsent- paik oli erastatud.
raliseeritult Tartu maakonna keskraa- Kolhoosikorra kadumisega kaasnenud

muutused puudutasid tugevasti ka raamatukogu tööd. Raamatukogu hakkas
tasapisi muutuma kogukonna infokeskuseks ja sotsiaalse sidususe loojaks
ning piirkondliku identiteedi kandjaks. Lugejate usalduse võitmiseks
korraldas raamatukogu juhataja Karin
Evik ka käsitöökursusi ja -näituseid,
aiandusalaseid koolitusi, eriteemalisi
reise mööda Eestit, keelekursusi, vestlusringe jne. Konkureerides teleri ja
arvutiga, pakkus raamatukogu lastele
võimalusi erinevateks lastepärasteks
tegevusteks, nagu meisterdamine, joonistamine ja näidendites osalemine.
Kodulooalaste vestlusringide loogilise
jätkuna valmis raamatukogu 75. aastapäevaks K. Laasi koostatud kogumik
„Vedu küla läbi aegade ja inimeste.“
Raamatukogu eestvedamisel sai alguse Vedu küla perepäevade traditsioon,
mis kestab tänapäevani, rajati külakiik
ning palliplats. Karin Eviku ajal kasvas
raamatukogu teeninduspiirkond 600
elanikuni, millest raamatukogu kasutas üle 200 inimese. Paljud praegused
keskealised Vedu elanikud on öelnud,
et oma lapsepõlves veetsid nad peale
kooli palju aega raamatukogus ja on
enda sõnul seal lausa üles kasvanud.
2017. aasta septembrist lahkus Karin
Evik Vedult seoses elama asumisega
Tallinnasse ja seega lõpetas ta ka oma
töö Vedu raamatukogu juhatajana.
Tema tööd asus jätkama endine õpetaja, kuid hiljuti Tartu ülikoolis raamatukogunduse eriala värskelt omandanud
Mare Sumberg, kes ei ole pärit Vedu
külast, kuid siiski on Tartu valla elanik. Praegune raamatukogu juhataja
on töötanud raamatukogus üle nelja

RAAMATUKOGUDE AASTA
aasta. Kokkuvõttes püüab ta jätkata
eelmise töötaja algatatud traditsioone, nagu küla perepäev, suvised väljasõidud lugejatele, kohtumisõhtud
kirjanike ja teiste kuulsate inimestega. Suurendada laste ja noorte huvi
lugemise vastu neile eakohaste ettevõtmistega – näiteks ühines raamatukogu eelmisel aastal ülevabariigilise
programmiga „Lugemisisu.“
2020. aasta aruande järgi iseloomustavad raamatukogu tänast päeva järgmised arvud: kasutajate arv 144, sh
lapsi 32 ja sh laenutajaid 112. Külastusi
2525 sh lapsi 431. Kojulaenutusi 3489,
näitusi 5, üritusi 12 ja neis osalejate
arv 161. Kogude suurus 12 479 teavikut, teeninduspiirkonnas 7 küla 648
elanikuga.
Võrreldes aegadega minevikust on
täna raamatukogu ruum alati soe,
avar ja valge, kuna asub endiselt samas majas, kuhu Karin Eviku ajal koliti. Suurema rahvahulgaga ürituste
korraldamiseks jääb ruum muidugi
liiga väikeseks, kuid paindlikult üritusi kavandades saab neid soojal ajal
ka õues maja taga asuvas mõisapargis
korraldada. Raamatukogul on oma
Facebooki leht ja kohapeal kaks kasutajatele mõeldud arvutitöökohta, lisaks suur teleriekraan ja valge tahvel
ürituste läbiviimise hõlbustamiseks.

Aasta tagasi sai raamatukog u enda le
ainsana külas moodsa valguskaabli abil
toodava ülikiire int er ne t iü hendu s e .
Raamatukogu viimaste aastate suur em at ek s kor d am i nek utek s koos
külara hvaga saab
lugeda MTÜ külaselts Vedu loomise
algatamise 2018. a
sügisel. MTÜ etteotsa asus juhatajana Vedu küla kauaaegne elanik Alo Laas. Asutajaliikmeid oli
12 ja tänaseks päevaks on seltsiga liitunud kokku 24 inimest. Külaseltsi eestvedamisel korraldati 2019. aastal Vedu
küla 530. juubeli pidustusi. Veel saab
külaseltsi liikmete ja kogu küla elanike
saavutuseks pidada 2019. aastal rajatud ootepaviljoni bussile, mis toob Vedule kolmel korral nädalas toidukaupa. Paviljon saadi Tartu valla kaasavast
eelarvest osa võtmisel. Sinna esitati
idee ja hääletamisel võitis küla teise
koha, mille tulemusel saadi rahalised
võimalused paviljoni ehitamiseks.
Tänasel päeval on raamatukogu osa
Vedu küla elus olla endiselt sotsiaalse
sidususe looja kogukonna inimeste
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Vedu külapäev 2005. aastal

vahel, ainus kogukonna avalik keskus
nii kultuuriliselt kui ka sotsiaalselt
ning kontaktilooja Vedu küla ja lähipiirkonna elanike ning Tartu vallavalitsuse vahel.

Kasutatud allikad:
Tartu Valla Kuukiri, 2001, artikkel
„Raamatukogudest II“ : Vedu raamatukogu (Karin Evik)
Vedu küla läbi aegade ja inimeste;
2006; Laas, Kaljo
Vedu raamatukogu 2020 aastaaruanne
2021; Sumberg, Mare
Maret Saare märkmed, saadetuna
e-mailile 27.11.2021
Fotod: Maret Saare erakogust

LASTEAED

Raadi Lasteaed Ripsik valiti 2021. a
väärtuskasvatuse lasteaiaks!
Estrit Aasma, Tartu valla
kommunikatsiooni spetsialist
2021. aasta väärtuskasvatuse kool on
Porkuni Kool ning väärtuskasvatuse
lasteaia dolomiidist karikad viivad
nüüd koju Raadi Lasteaed Ripsik ja
Kohila Lasteaed Sipsik!
Palju-palju õnne ning edu väärtuspõhise hariduse edendamisel ja hoidmisel!
Pildil vasakult:
Porkuni kooli esimese õpilasesinduse
esimees Kaarel ja direktor Piret Tislar,
Kohila lasteaed Sipsiku direktor Kristina Mägi ja õppealajuhataja Kaia Rungi, Raadi lasteaed Ripsik direktor Ülle
Luik ja eripedagoog Karin Konsa.
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Laeva Põhikooli õpilasesindus
Lisete Huum, Laeva Põhikooli 9. klassi õpilane, õpilasesinduse president
Igal koolil on õpilasesindus. Meie
väikese kooli õpilasesindus koosneb
kaheksast 5.–9. klassi õpilasest.
Sellel aastal on meie kooli õpilasesindusel läinud kindlasti väga hästi,
me oleme olnud aktiivsed ja aidanud
kaasa mitmete erinevate ürituste korraldamisel. Esimene katsetus oli Halloweeni fi lmiõhtu 6.–9. klassile. Tore
üritus oli isadepäeva tähistamine,
mille käigus toimus isade tervitamine
Facebooki lehe vahendusel, aaretejaht
ning külas oli kaitseliit. Õpilasesinduse ülesanne oli teha tort! Järgnevalt
oleme abiks saabuva jõulupeoga.
Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on esindada õpilasi, aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal ning
järgida ja arendada kooli traditsioone. Usun, et meie õpilasesindus täidab kõiki neid eesmärke. Kuna sõna
„õpilasesindus“ tähendab juba õpilaste esindamist, siis arvan, et selle jaoks
ongi see oluline, et õpilased saaksid

Laeva Põhikooli õpilasesinduse liikmed vasakult: Daniel Tõnsing, Lisete Huum
Caspar Orion, Raimo Lõiv, Kaspar Ink, Tony Kägo, Lisete Huum, isadepäevaks
huvijuht Triinu Täpsi, Kaidi Käro.
torti kaunistamas

läbi õpilasesinduse oma arvamust või
ideid edastada. Sellepärast on ka hea
käia väikeses koolis, sest siis tead alati, kelle poole pöörduda, kui on mingi
küsimus või mure. Hea on ka see, et
kõik teavad kõiki, ja teised õpilased
tunnevad õpilasesinduse liikmeid.
Laeva Põhikooli õpilasesindus toimib
väga hästi. Ma usun, et see on selle

tõttu, et õpilasesindus on pidevalt
omavahel suhtluses, kas siis internetis või koolis toimuvatel koosolekutel.
Kindlasti on meie kooli õpilasesindusel plaanis veel selle õppeaasta jooksul toimuvatel üritustel kaasa aidata.
Ka tahame õpilasesinduse liikmetega
ühiseid tegevusi ette võtta. Hiljuti käisime koos kinos.

Kõrveküla Põhikool: euroopalik, innovaatiline
ja keskkonnasõbralik kool kõikidele õpilastele
Juta Laane, Kõrveküla Põhikooli projektijuht ja saksa keele õpetaja
25.08.2020 saime Haridus- ja Noorteametist Erasmus+ otsuskirja, kus
seisis: „Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuril on hea meel
teatada, et ekspertide hinnangutele
ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule tuginedes otsustati
toetada Kõrveküla Põhikooli taotlust projektile Kõrveküla Põhikool:
euroopalik, innovaatiline ja keskkonnasõbralik kool kõikidele õpilastele.“
Tegemist on õpirändeprojektiga, mis
kestab 16 kuud ja mille elluviimine
toimub ajavahemikus 01.10.2021 kuni
31.01.2023.
Kõrveküla Põhikool soovib jääda konkurentsivõimelist haridust pakkuvaks põhikooliks. Oleme kool, kus õpilaste arv pidevalt kasvab, olles jõudnud
536ni. Koolimaja juurdeehitus valmis
2020. aasta detsembri lõpuks ning
nüüd saame lõpuks ometi keskenduda
sisulisele tööle – õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamisele. Soovime
areneda, õppida ja õpetada üheskoos

teiste Euroopa Liidu koolidega. Soovime arendada Euroopa mõõdet koolihariduses, jätkusuutlikku piiriülest
koostööd ja meeskonnatööd. Õppimine ja õpetamine üheskoos: Euroopa
erinevate riikide haridussüsteemide tundmaõppimine ja nn parimate
praktikate kasutusele võtmine. Soovime kaasa aidata loova ja kaasava
õpikeskkonna ning õppĳate mitmekesisuse väärtustamisele. Meie õpilaste
taust ja majanduslikud võimalused
on väga erinevad. Meie õpetajatel on
vajadus parandada oma suutlikkust
õppĳate vajadustele vastamisel ja nende sotsiaalse, kultuurilise ja keelelise
mitmekesisusega toimetulekul. Soovime väärtustada keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, et arendada järgmise
põlvkonna kodanike keskkonnateadlikkust, panna lapsi mõtlema uute
igapäevaste harjumuste vajalikkuses
ning vajaduses osaleda aktiivselt võitluses kliimamuutustega. Koostöö ea-

kaaslastega teistest riikidest peab panema ka meie kooli õpilased mõistma
globaalsete probleemide suurust ning
võimalikke eesootavaid kliimakatastroofe.
Antud projekti raames osaleb 10 inimest 9 erineval kursusel ja koolitusel.
Osalejad on valitud nii humanitaarkui ka reaalainete õpetajate, klassiõpetajate kui ka mitteõpetavate haridustöötajate ning juhtkonna hulgast.
Kursused said valitud vastavalt kooli
vajadustele, igal kursusel on vaid 1
osaleja (v.a. 1 kursus, kus osaleb nii
õpetaja kui ka mitteõpetav haridustöötaja), et kasu koolile oleks võimalikult suur. Projektis kavandatavad
õpiränded annaksid olulise panuse
kooli kui terviku arengule. Erinevatel kursustel ja koolitustel osalemine
ning eelkõige konkreetsete koostöösidemete sõlmimine aitab arendada
kooli rahvusvahelist koostööd. Kavatseme täiendada füüsilist õpirännet,
kasutades digitaalseid vahendeid ja
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veebiplatvormi eTwinning, et arendada rahvusvahelist koostööd. See on
rahvusvahelise koostöö arendamine
täiendkoolitustelt saadud konkreetsete kontaktide abil. Soov oli inimesi
tundma õppida, et sõlmida sõprussidemeid enne virtuaalset ühistegevust
ja siis õppida ning õpetada üheskoos.
Kavandatud õpirännetest saaksid kõige suuremat kasu Kõrveküla Põhikooli õpilased, kuna soovime keskenduda
just virtuaalsele koostööle. Projekti
tulemusel soovime kaasata õpilasi
projektitöös eTwinningu projektides
ja seda õppetöö osana, et saaks kaasata kõiki, ka vähemate võimalustega
õpilasi. Õpilaste virtuaalse koostöö
raames soovime arendada just järgmise põlvkonna kodanike keskkonnateadlikkust.
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1. Kadri Muhhin „Educational innovation in Finland.“
(24.–28. 01. 2022; Joensuu; Soome).
2. Juta Laane ja Vaido Laane „Visiting schools in Italy: seminars and learning
in action.“ (20.–27. 03. 2022; Padova; Itaalia).
3. Liisi Kärsin „Education outside the classroom.“
(26.–31. 03. 2022; Limassol; Küpros).
4. Heiki Rokka „Climate cares! Education for a better environment.“
(24.–30. 04. 2022; Reykjavik, Island).
5. Ott Toomsalu „Visiting schools in Ireland: seminars and learning in action.“
(08.–15. 05. 2022; Dublin; Iirimaa).
6. Piret Jõul „Innovation at school: inclusion, autonomy and ﬂexibility.“
(09.–13. 05. 2022; Brugge; Belgia).
7. Ester Berg „Non-formal learning– the golden door for an innovative future
for schools.“ (09.–16. 05. 2022; Valletta; Malta).
8. Tuuli Helk „A European School for All Children.“
(04.–09. 07. 2022; Barcelona; Hispaania).
9. Piia Nurmela „Integrating Creativity and Innovation into Teaching.“
(01.–06. 08. 2022; Barcelona; Hispaania).

Robin Hood, hõbepärlid ja päkapikud
Tekst ja foto: Erika Aasa, J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli huvijuht
2021. aasta lõpp Maarja-Magdaleena
Põhikoolis möödus hoogsalt ja oli
täis toredaid sündmusi.
Poistepäev on Maarja-Magdaleena
kooli traditsiooniline novembrikuu
üritus, mis eelneb isadepäevale. Sellel
aastal said poisid tegeleda sportimise
ja meisterdamisega ning omandasid
teadmisi uuest huvialast – vibulaskmisest. Õhtul toimus isadepäeva perepäev, kus vibulaskmist sai iga soovĳa
proovida. Vibulaskmisele eelnes väike isadepäeva kontsert, kus esinesid
mudilaskoor ja algklasside näitering
etendusega „Kärbse Kärt.“
Detsembris toimus mitu traditsiooniks saanud üritust ja sündmust.
„Jõulupärlike“ on armas kontsert, kus
oma esinemisoskust saavad lihvida
kõik soovĳad. Tuleb vaid selgeks õppida enda lemmik talve- või jõululaul
ning oma osalemissoovist õigel ajal
teada anda.
Ettevõtluse aluseid, suhtlemis- ja
kauplemisoskust said koolilapsed
harjutada kooli Jõululaadal. Kogu
laada korraldus, osalejate registreerimisest kuni saali ettevalmistamiseni, on laste endi teha. Sellel aastal oli
peakorraldaja 5. klass ja nad said oma
ülesandega hästi hakkama.
Det sembr i s t oi mus k a tubl ide
õppurite premeerimine. Õppeaasta
1. trimestri edukalt läbinud õpilased
viiakse traditsioonilisele preemiareisile. Seekord külastati Eesti Rahva
Muuseumi ning osaleti sealsetes töötubades.

Lisaks õpilastele pälvisid kiituse ka
mõned õpetajad. Neli kuud kestnud
DigiKiirendi koolitus jõudis lõpule
ning uute teadmiste omandamise
käigus lõi mõni õpetaja teistest eredamalt särama. Nutikuse ja huvitavate
ideede eest pälvisid tunnustuse Marje
Koorits ja Egle Lellep, abistaja ja julgustajana Liisi-Triin Siimenson
2021. aasta viimane koolipäev oli täis
elevust ja saginat, sest õpitöö toimus
Päkapiku töötubades. Kõik lapsed
said omandada uusi oskusi meisterdades, voltides, liimides. Valmis saadi nii
mõnigi meene, mis hästi kingikotti sobis. Õhtu naelaks oli kooli jõulupidu,
kus toimus kooli näiteringi esietendus „Lumekuninganna,“ mis publiku
poolt kiitusega vastu võeti. Isegi Jõu-

luvana jõudis meie koolipeole ning tõi
kaasa rohkelt kingitusi.
Rahulikku jõuluaega tõi sportlikku
pinget ja ärevust Tartu valla kaasava eelarve hääletus. Kogukonna ühine pingutus tõi Maarja-Magdaleena
virgestusraja ettepanekule enim hääli. Nii saab uuel aastal alguse ühe ägeda ja kaasaegse vabas õhus liikumist
soodustava ala loomine kooli staadionile.
Usume, et käesoleval aastal jätkub
õppimisindu õpilastel ning õpetamislusti õpetajatel, sest koolivaheaeg
andis aega mõtteid ja rammu koguda.
Ka huvitavaid kooliüritusi ja -sündmusi jagub, nendest saab rohkem
teada Maarja-Magdaleena Põhikooli
kodulehel.
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Maarja-Magdaleena haridus- Rakett 69
keskuse loomine sai hoo sisse õpihuvilaager
Tekst ja foto: Kristiina Raja,
Tabivere
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli direktor
Põhikoolis
Tekst ja foto:
Elis Maarja Aardevälja, Tabivere
Põhikooli 8. klassi õpilane
23.–25. novembrini toimus Tabivere
Põhikoolis Rakett 69 õpihuvilaager,
millest said osa sel korral 7. klassi
ning üksikud nooremate klasside
õpilased.

Maarja-Magdaleena Põhikooli kõrval algas uue lasteaiamaja ehitus

Käesoleva õppeaasta alguses suurenes Maarja-Magdaleena Põhikoolis
laste arv. Kooliga liideti kaks siinset
lasteaiarühma, üks neist tegutseb
koolimaja ruumides juba eelmise
aasta jaanuarist alates.
Sellekohane otsus võeti Tartu Vallavolikogus vastu 2021. aasta veebruaris.
Täitus mitmeid aastaid aruteluks olnud plaan liita kohalikud lasteaiarühmad kooliga, muutmaks haridussüsteem ühtseks tervikuks ning pannes
aluse Maarja-Magdaleena hariduskeskuse loomisele.
Nimetatud liitmine ei toonud kaasa
sisulisi muutusi ei kooli- ega lasteaiatöös. Uudne on see, et vanemas rühmas töötab nüüd kaks õpetajat, mis
võimaldab lastega tegeleda nii vanuseastmeti kui ka arvestades nende oskusi ja võimeid.
Suuremaks uuenduseks on tõsiasi,
et lasteaiale ehitatakse kooli kõrvale

täiesti uus maja. Ehitusega alustati novembrikuu lõpus. Nüüd saavad
Muumipere rühma lapsed iga päev
ehitusmeestel ja -masinatel silma
peal hoida, sest nende akendest avaneb ehitusplatsile kõige parem vaade.
Tulevane maja on avara õuealaga, kus
jagub ruumi nii taimekastidele, õunapuudele kui ka mängu- ja uisuväljakule. Loodame väga, et ehitus kulgeb
plaanipäraselt ning see talv on Väikese Müü rühma lastele viimane praeguses külmade põrandatega majas.
Rõõmu ja isegi sportlikku pinget tekitas Tartu valla kaasava eelarve hääletus 4.–17. detsembril. Kogukonna
ühine pingutus tõi Maarja-Magdaleena virgestusala loomise ettepanekule
enim hääli. Alanud aastal saab alguse
kaasaegse vabas õhus liikumist soodustava ala rajamine kooli staadionile.
Usun, et hariduskeskuse loomine toob
kaasa rohkelt positiivseid muutusi.

Laagripäevadel sai proovile panna
enda nutikuse ja meeskonnatöö, leidlikkuse ja kiiruse ning eelkõige ajapiiranguga tekkiva närvi. Meie kooli
õpilased said väga hästi ülesannetega
hakkama ning saadi kuhjaga naljagi,
kuigi mõnel korral jäid tõkkeks pikad
juhtmed või halb meeskonnatöö. Igast
olukorrast tuldi aga välja võidukalt ja
kaks korda targematena. Päeva lõpus
sai natuke puhata ja seltskonnamänge
mängida.
Oli see alles põnev kogemus teadusmaailmas!

SPORT

Maadlusetraditsioonid jätkuvad Lähtel ka
raskete aegade kiuste
Tekst ja fotod: Toomas Proovel, Tartu Valla Spordikooli kreeka-rooma maadluse treener ja
30. Vahuri Jõuluturniiri peakorraldaja
Noormaadlejate võistlushooaja lõpetas eelmise aasta detsembris kõigile teada-tuntud populaarne rahvusvaheline Jõuluturniir Lähtel,
mis kannab juba paar aastat ametlikult nime Vahuri Jõuluturniir.
Tänavu oli tegemist juubelivõistlusega, kuna Jõuluturniiri korraldamist

alustas Vahur Proovel siinsamas Lähtel juba 30 aastat tagasi.
Vaatamata tervisekriisile ja paljudele
piirangutele oli tänavune juubelivõistlus endiselt väga populaarne ja võistlejaterohke. Võistlust sai jätkata rahvusvahelisena, kuna osavõtjate hulgas
olid ka noormaadlejad Lätist. Kahjuks
piirangute tõttu jäid seekord tulema-

ta soomlased, kes on alati seda võistlust ja Vahurit väga kõrgelt hinnanud.
Võistluse kõrget taset näitas võistlejate rekordiline osavõtt – 2021. a.
Vahuri Jõuluturniirist võttis osa 199
noormaadlejat Eestist ja lähinaabrite
juurest. Selline suur noormaadlejate
hulk on suurim tänu ja austusavaldus legendaarsele ja kõrgelt hinna-

SPORT
tud noormaadlejate treenerile Vahur
Proovelile, kelle südameasjaks oli
arendada maadlussporti Lähtel ja
tekitada lastes huvi maadluse kui
spordiala vastu. Selle kire ja järepidevusega panigi Vahur 30 aastat tagasi
aluse tänaseks nii tuntud aastalõputurniirile, nagu selleks on Lähtel peetav Jõuluturniir.
Juubeliturniirile tulid avakõneks
sõna võtma Tartu vallavanem Jarno
Laur ning paljud Vahur Prooveli head
ja pikaajalised sõbrad ning tutt avad,
nagu näiteks Hannu Kimikainen Soomest, Aivar Soop, Lembit Toru ja paljud teised.
„Traditsioonid peavad jätkuma“ – oli
selle aasta võistluste moto, olenemata äärmiselt keerulisest olukorrast nii
riigis kui ka kogu maailmas. Vahuri
järjepidevusele ja rahulikule meelele
toetudes saime me siiski taas maha
pidada traditsioonilise ja tuntud Jõuluturniiri. See on väga suur tähendus
mitte ainult Eesti maadlusele, vaid ka
noortele maadlejatele ja kindlasti ka
Vahurile ja tema perekonnale.
Ta r tu Va l la Spordikool pa k kus
tugevat konkurentsi, esindatud oldi 8
noormaadlejaga.
Oma esimese suurema võistluskogemuse sai Vahur Prooveli tütrepoeg
4-aastane Sami, kes võitles visalt
pisarateni välja võistluste väikseimas
kehakaalus kuni 22 kg. Esimese võidu
võistlustel saavutas kehakaalus kuni
26 kg Peter Hodulov. Südilt võitlesid,
kuid lõpuks vastaste paremust tunnistama pidanud Romet Metsaste,
Daniel Nikolajev ja Tormi Lill. Visalt
ja täis võimu näitas end maadlusmatil konkurentsivõimelisena Tauri Lill,
kes taas on leidnud indu ja motivatsiooni maadluses.
Mehetegusid tegid ja kastani tõid tulest välja Vahuri pojapoeg Rasmus
Proovel ja Sander Alekand. Rasmus
maadles oma vanuseklassis kuni 38 kg
väga targalt ja tugevalt ning pani oma
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Eriauhinnaga turniiri parimaks kohalikuks maadlejaks tunnistatud
Rasmus Proovel koos treeneri Toomas Prooveliga

paremuse maksma ja võitis
kõik kolm vastast ülekaalukalt, tulles Vahuri Jõuluturniiril võitjaks. Selle
tiitliga tunnistati Rasmus
eriauhinnaga turniiri parimaks kohalikuks maadlejaks.
Sander Alekand maadles
esimeste vastastega väga
kindlalt ja oli ülekaalukalt
parim, kuid poolfinaalis
tema jõud rauges ja tuli napilt alla vanduda punktidega 6:4, millega ta saavutas

Vasakult: Tartumaa Spordiliidu juhatuse esimees
Aivar Soop, Hannu Kiminkinen (Soome, Varkausi
spordiliidu juhatuse liige), Tartu vallavanem
Jarno Laur, Vahuri Jõuluturniiri peakorraldaja
Toomas Proovel ja Tartumaa Spordiliidu
tegevdirektor Lembit Toru

kokkuvõtvalt tugeva 3. koha.
Olen peakorraldajana väga tänulik
kõigile, kelle toel 30. Vahuri Jõuluturniir teoks sai, ja soovin kogu südamest
tänada kõiki häid inimesi ja toetajaid,
kes andsid oma panuse turniiri organiseerimisele.
Eriline tänu viimastel aastatel oluliselt panustanud ettevõtetele TARTU
MILL ja TARTU METS. Esmakordselt pani õla alla kohalik suurettevõte MAYERI, suured, suured tänud ja
loodame edasisele koostööle. Süda-

mest hea meel on alati tänada kohalikke ettevõtteid, kes toetavad noorte
maadlussporti oma toodete ja teenustega: SELJAMAA TALU, SAME, MÕISAPREILI PAGAR, VASULA AED. Loomulikult siiras tänu TARTU VALLA
SPORDIKOOLILE, kelle jõu ja nõuga
saavad võistlused hästi korraldatud.
Aitäh, et hoiate noortesporti au sees
ja toetate maadlusspordi arengut Lähtel. Nagu öeldud – traditsioonid on selleks, et jääda ja neid au sees hoida.

Bairon Kuusik saavutas rallikrossi Piiroja
karikasarjas Tuleviku-klassis 2. koha
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
8. jaanuaril toimunud Piiroja karikas avas Eesti rallikrossi talvise hooaja. Uut hooaega alustas ka Kõrveküla Põhikooli 3. klassis käiv Bairon Kuusik, tuues
avaetapilt koju teise koha.
Bairon on 9-aastane Kõrveküla Põhikooli 3. klassi
poiss. Rallit hakkas ta sõitma kaks aastat tagasi. Trenni
tehakse Raadi rallirajal, kus saavad kõik väikesed ja

Foto: erakogu

VARIA
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Tartumaal
uuendatakse ligi 50
kilomeetrit vanu
ja amortiseerunud
kõrgepingeliine
Elering AS

Bairon Kuusik võistlusauto ja eelmisel
hooajal koju viidud karikate taustal
Foto: Katrin Sisask

suured rallisõbrad sõitmist proovida
ning soovi korral ka oma seltskonnaga
rada broneerida. Rohkem infot Raadi
rallirada MTÜ kohta leiad nende Facebooki lehelt.
„Kaks aastat tagasi hakkasime sõitmist proovima ja esialgu oli kasutusel
üks vana seisma jäänud auto. Eelmisele hooajale läksime aga vastu juba uue
autoga, mis on võistlustest osa võtmiseks ehitatud,“ räägib Baironi isa Ain
Kuusik.
Bairon sõidab ralli sprinte Eesti
Autospordi Liidu võistluste Tulevikuklassis, kus võistlevad 8–12-aastased
noored. Võistlused toimuvad erinevates kohtades üle Eesti. Eelmise hooaja
lõpetas Bairon Kuusik edukalt saavutades hooaja peale kokku 12 ja sarja kokkuvõttes 4 karikat. Hooajal oli
15 starti ja esikohad tulid Tarvastu,
Misso ja Lõuna-Eesti karikasarjadest.
Aluveres jäi poiss teisele kohale.
Kui küsisin Baironilt miks ta rallikrossi sõita tahab, vastas ta: „Sest
kross on lahe. Palju lahedam, kui arvutimängude mängimine. Saab päriselt millegagi tegeleda ja ennast proovile panna.“
Uuele hooajale läheb poiss vastu lootusrikkalt. Avaetapil Piiroja karikasarjas jäi ta teiseks ja 15. jaanuaril
ootas ees järgmine võistlus Tarvastus. Sellel hooajal on Baironil plaanis
lisaks kätt proovida Noored-klassis,
kus tuleb võistelda 13–18-aastaste
vastastega. Soovime edukat hooaega
Bairon Kuusikule!

Juba mõnda aega on Tartu vallas
kõrgepingeliini ümbruses käinud
tööd, mis on osa Eesti elektrisüsteemi selgroo moodustava põhivõrgu
korrastamisest. Hetkel käib trassil
veel viimaste vanade mastide mahavõtmine, vundamentide rajamine ja
uute mastide kokkupanek. Ida-Virumaal on juba alustatud ka esimeste
koostatud mastide püstitamisega.
„Hetkel käivad ka Tartumaal tööd BaltiTartu 330-kilovoldise kõrgepingeliini L300 rekonstrueerimisel,“ rääkis
Eleringi projektĳuht Marten Raidma.
„Tegu on osaga projektist, mille käigus
vahetatakse idast lõunasse kulgevad
vanad ja amortiseerunud kõrgepingeliinid tänapäevaste vastu, mis lisab
kogu Eesti elektrisüsteemile töökindlust veel väga pikaks ajaks.“
Tartu valda läbib kaks rekonstrueerimisele minevat liini pisut üle 42 kilomeetri ulatuses. Välja vahetamisele
läheb sealjuures ühtekokku üle 110
masti.
„Tänaseks oleme jõudnud töödega nii
kaugele, et esimesena rekonstrueeritav Balti-Tartu liin L300 on valdavas
osas demonteeritud ning toimuvad
vundamentide paigaldamised. Järgemööda alustatakse mastide koostamisega ning mastide püstitamiseni
jõutakse plaanide kohaselt käesoleva
aasta kevadel,“ rääkis Marten Raidma. „Tööde lõppedes tagatakse ehitusega haaratud aladel heakord ning
korrastatakse kaitsevöönd.“
Hetkel nähtavaimaks „tööks“ mahavõetud mastide kõrval on uued, Eesti
kõrgeimad kõrgepingeliini mastid,
mida silmavad mööda ringteed Tartusse sisenejad esimesel ringteel.
Need lennuohutuse eesmärgil punavalgeks võõbatud 54-meetrised mastid tähistavad sümboolselt ehitustööde algust, mille käigus Eesti, Läti ja
Leedu lahutavad oma elektrisüsteemid Venemaast.

Liini lähedal elavatele või töötavatele
inimestele tööd suuri ebamugavusi ega muudatusi kaasa ei too. Eesti
elektrisüsteem on üles ehitatud viisil,
et alajaamade toide on dubleeritud,
mis tagab, et töödest tingitud elektrikatkestused ei ole vajalikud.
„Ka ehitustööde käigus tekkivat müra
ning seadmete ja masinate liikumist
püüavad ehitajad korraldada nii, et
see inimeste igapäevast elu ja liikumist võimalikult vähe häiriks. Sel
põhjusel oleme ka tegevused pikalt
ette kavandanud ning läbi mõelnud, et
kohapeal kavandatud tööd tempokalt
ära teha,“ rääkis Eleringi projektĳuht.
Uued ning täna kasutusel olevad,
1960. aastatel rajatud liinid on omavahel selgesti eristatavad. Uutele liinidele ei ole enam iseloomulik kõrgepingeliinide juures kuuldav särin ehk
koroonaefekt, mille tõi esile peamiselt
vanade juhtmete ja seadmete kehv
kvaliteet. Tänapäevaste materjalide ja
töövõtetega on see kõrvale praktiliselt
tabamatu.
Ajutistele, ehitustööde käigus tekkivatele võimalikele ebamugavustele vastukaaluks on töödel ulatuslik
positiivne mõju maakasutusele ehk
nii maaomanikud, omavalitsused kui
ka riik saavad arvestada liinide alt
ning kaitsevööndist tulenevatest piirangutest vabaneva täiendava maaga.
Tööde lõppedes vabaneb üle Eesti kokku ligi 1300 hektarit metsa- või põllumaad, Tartu vallas sellest 114 hektarit.
Liinide rekonstrueerimine on eelduseks, et Eesti koos Läti ja Leeduga
ühendaks oma elektrisüsteemid 2025.
aasta lõpuks lahti Venemaast ning liituks Mandri-Euroopa sagedusalaga.
Valdavas osas Euroopa Liidu vahenditest finantseeritavate sünkroniseerimistööde eeldatav kogumaksumus
Balti riikide ja Poola jaoks kokku on 1,6
miljardit eurot, Eesti osa sellest on ca
300 miljonit eurot.

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
MÜÜK
Vasula Aed müüb õunu!
Õunahoidlas tööpäeviti
kell 8.00–15.00 ja iga päev
Tartu turuhoones.
Info tel. 525 1979.

Kuukirja lugejamäng!
Võitjatega võetakse ühendust e-posti teel.

Keeleteadlase J. V. Veski mälestusele pühendatud

OMALOOMINGUVÕISTLUS
10.-25.veebruar 2022

LOON ISE OMA LOO
võisteldakse kolmes kategoorias:

LUULE, KIRJATÖÖ, KUNSTITÖÖ
Osalema ootame Tartu valla 1.-9.klassi õpilasi.
Võisteldakse kolmes vanuserühmas 1.-3.kl, 4.-6.kl, 7.-9.kl
Auhinnad iga kategooria ja vanuserühma kolmele parimale.

tööde esitamise tähtaeg on 25.veebruar 2022.a
konkursi tingimused: www.maarja.edu.ee

Meie hulgast
lahkunud
ULVE REINO
22.10.1936–03.12.2021
ÕIE EENSAAR
03.09.1942–09.12.2021
KALEV TAMMEPUU
06.02.1947–09.12.2021
JOHANNES LAANSALU
17.03.1933–11.12.2021
SIRLI SAVISAAR
19.12.1976–13.12.2021
PELAGEJA ERMEL
04.01.1932–19.12.2021
HELDUR ROOSTAR
17.12.1935–27.12.2021
MAIMU KULLASEPP
23.11.2024–29.12.21
TAMARA ŽUŽLOVA
12.02.1950–03.01.2022
ALEKSEI ŠPAKOV
30.03.1929–04.01.2022

Saabub kord päev, laul üksi sul jääb.
Mälestame endist laulukaaslast ja
seltsingu liiget

LUDMILLA BELORUKOVAT.
Südamlik kaastunne lähedastele
Ansambel Laulusõbrad ja
seltsing Lumeroos

Mälestame kauaaegset majaelanikku

LUDMILLA BELORUKOVAT.
Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Korteriühistu Pargi 10.

22
18

ÕNNESOOVID
TEATED / REKLAAMID
/ TEATED
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Evald ja Kalvo!
On aastad nagu liivaterad,
nad märkamatult kaovad käest,
kuid igas väikses liivateras
on osa Sinu elumäest.
Õnnitlevad!
Renate,Salme,Reet,Madli,Eda,Evi.

Ellen Pogost 80!

Teravat mõistust ja ikka kuraazi,
kulgegu sisukalt sinu Tee.
Soovime tervist ja värvikaid päevi
ja hüüame sulle - Elame veel!
Õnnitlevad

Antiikhõbeda
seltsingu memmed

Täname Veikot abi eest!
Oled hea pereisa ja leiad aega, et
aidata eakaid ning puudega vanureid. Viid meid arsti juurde, surnuaeda, abistad aia- ja remonditöödel
ning aitad tuua vett.

Tänulikud Õvanurme küla elanikud.

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!

23. jaanuaril tähistab
90. sünnipäeva Koidula Prangel.

Kallist Koidulat

õnnitlevad

Ülle, Aare, Marian, Maanus, Matilda, Eveliis,
Marek, Britt-Ida-Loviisa, Merle, Tarmo,
Sten-Patrick, Maarika, Ivar, Erki, Monika,
Egert, Emily, Melissa.

Katrin, Maire, Liia, Allar, Suire!
Soovime edurikkaid esmaspäevi,
teravmeelseid teisipäevi,
kasulikke kolmapäevi,
naljarohkeid neljapäevi,
rahulikke reedekesi,
lustlikke laupäevi,
pidulikke pühapäevi,
hästi pikki elupäevi!

Õnnitleme!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

RUUBEN OBERG
OLIVER RUUBEN
IVANOV
TORMI KEDROV
EMMA VIIBER
KÄDELIN RISO
TRISTAN HALJAK
EVOLET RUMJANTSEV
GLORIA LOORIUS
MIREL ÕUN
MIA TÕNURIST
LUKAS JOHANN
MÄESALU
ROMER MURRE
RICA SEPP
OLIVER METSOJA
VILLEM VARDJA
KÄTHY KIRSS
EMILYA-SÄDE VASIL

02.10.2021
22.10.2021
15.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
04.12.2021
08.12.2021
12.12.2021
14.12.2021
14.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
19.12.2021
23.12.2021
28.12.2021
30.12.2021
30.12.2021

Ell e, Ann e, Kalju,
Hell e, Milvi!
Päevi pikki ja ilusaid,
aastaid palju ja toredaid.
Suured ja südamlikud õnnesoovid teile.
Laeva Pensinäride selts

Piirkondlikud talihooldajad lükkavad
Tartu valla lumelükkamise piirkonnad 2021/2022
lahti ka erateed hooneteni, kus elavad
rahvastikuregistrĳärgsed Tartu valla
Nr 1 Kõrveküla-Vahi, nr 2 Lähte, nr 12 Tabivere, nr 16 Äksi. Hooldaja Tartu Valla
kodanikud. Seoses sellega
Kommunaal. Kontakt: Aigar Lepp, tel 5647 4475, kommunaal@tartuvald.ee

palume erateede omanikel sissepääsud üle vaadata ning tagada Nr 3 Kukulinna. Hooldaja Taivo Kingla FIE.
Kontakt: Taivo Kingla, tel 5647 7810, kingla@hot.ee
turvaline lumetõrje.
Töid teostavad traktorid on kuni 4
meetrit kõrged ning sahad kuni 4
meetrit laiad. Arvestada, et puude oksad kaarduvad lume raskuse all tee kohal madalamale ning võivad takistada
lumetõrje teostamist.
Infot lumetööde korralduse kohta
leiab Tartu valla kodulehelt geoportaalist. Vali teemakaart „Lumelükkamine 2021/2022.“ Avaneb kaart Tartu
valla lumelükkamise piirkondadega.
Vali huvipakkuv piirkond. Piirkonna kohta avaneb infokast, mis näitab
vastavalt valikule kas piirkonna nime,
numbrit, hooldajat ja tema kontakte
või asutusüksuse infot. Infot saab kastis vahetada üleval paremal olevast
kolmnurgast.

Nr 4 Vedu. Hooldaja Metsamaa OÜ. Kontakt: Avo Oja, tel 513 4597, oja@hot.ee
Nr 5 Tammistu-Möllatsi. Hooldaja Agrimajanduse OÜ.
Kontakt: Kalmer Loos, tel 5645 4971, kalmerloos@gmail.com
Nr 6 Maramaa. Hooldaja Tagavälja OÜ.
Kontakt: Tanel Läte, tel 525 1025, latetanel@gmail.com
Nr 7 Kärkna. Hooldaja Hillar Kald „Pärna talu“
Kontakt: Hillar Kald, tel 506 8690, hillar.kald@mail.ee
Nr 8 Metsanuka. Hooldaja Kolliotsa OÜ.
Kontakt: Tarmo Sild, tel 521 9247, kolliotsa@gmail.com
Nr 9 Vesneri. Hooldaja Forevi OÜ.
Kontakt: Vahur Puusta, tel 553 3981, vahur.puusta@gmail.com
Nr 11 Valmaotsa-Laeva, nr 10 Kärevere, nr 13 Koogi. Hooldaja TREV-2 Grupp AS.
Kontakt: Marten Miil, tel 554 8979, marten.miil@trev2.ee
Nr 14 Elistvere, nr 15 Maarja-Magdaleena. Hooldaja Lombinurga OÜ.
Kontakt: Mäidu Mets, tel 5800 3934 või 5670 2526, lombinurga@gmail.com

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.

JAANUAR – VEEBRUAR 2022
10. nov–
1. märts
24. jaan
Kell 11.00
25. jaan
Kell 14.00
26. jaan
Kell 12.00
28. jaan

17.00–20.00

1. veebr
Kell 19.00
5. veebr
Kell 12.00
5. veebr
Kell 12.00
5. veebr
Kell 14.15
10. veebr
Kell 19.00
12. veebr
Kell 12.00
12. veebr
Kell 19.00

MTÜ 12Kuud ja Anar Sillakivi ühisnäitus ja piltide müük
„KAKELUNGIDE VAHEL TEEME PILTI“ Jääaja Keskuses.
EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT tutvustab tegevust „VABATAHTLIK SELTSILINE“ Tabivere Rahvamajas. Info tel 504 4479.
EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT tutvustab tegevust „VABATAHTLIK SELTSILINE“ Laeva Kultuurimajas.
Iga kuu viimane kolmapäev ürituste sari „EAKATE TUND“
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.
Tabivere Rahvamajas on ülesse pandud 3D PLANETAARIUM.
Erinevaid filmid erinevatele vanustele. Pilet 3.TIIGRI AASTA VASTUVÕTMINE Tabivere rannas.

PERSONAALSE EETERLIKU LÕHNAÕLI VALMISTAMISE TÖÖTUBA
Laeva Kultuurimajas. Osalustasu 10.- Reg. kultuur@laeva.ee.
POOLVÄÄRISKIVIDEST EHETE TÖÖTUBA Õhina Õpitoas.
Juhendaja Evelin Kaunissaar. Osalustasu 8.- + 7.-–15.- ehte eest.
UNENÄOPÜÜDJA TEGEMISE ÕPITUBA Õhina Õpitoas.
Reg. kristakaremaa@hotmail.com Osalustasu 18.M Ä LUM Ä NG KOH V IK SA H V R IS . I n fo ja r e g. Tabiver e
Rahvamaja, e-post: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, tel 504 4479.
VILLAHALDJA TÖÖTUBA Õhina Õpitoas. Juhendaja Evelin
Senkevitš. Reg. kristakaremaa@hotmail.com. Osalustasu 30.TEATRIÕHTU „TIIT JA TÕNU“ Tabivere Rahvamajas. Autor ja
lavastaja: Mart Kivastik. Osades: Tõnu Oja ja Tiit Sukk. Piletid:
1. veebruarini pilet 16 €/12 €. Hiljem 18 €/14 €. Info: 504 4479.
17. veebr PILJARDITURNIIR. Info ja reg. Tabivere Rahvamaja, e-post:
Kell 18.00 kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, telefon: 5044479.
19. veebr TANTSUÕHTU SARI TAMMISTUS – ANSAMBEL DETAIL .
Kell 19.00 Kantripidu. Reg. tel 511 8808 või osta pilet www.fienta.com. Pilet 10.20. veebr Kõr vekü la Maa na iste Selts Mi ina Vaba r i ig i aast apäeva
Kell 11.00 KILUVÕILEIVA VÕISTLUS.
23. veebr Iga kuu viimane kolmapäev ürituste sari „EAKATE TUND“
Kell 12.00 Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.
24. veebr RONGKÄIK ÄKSI VABADUSSAMBANI. Lähte Noortekeskuse
8.00–12.00 juurest 8.00, Rüütlimäelt 8.50, Äksi Kivipargist ja Tabivere
Rahvamaja juurest 9.00. Kell 10.oo pärgade asetamine Äksi
Vabadussamba jalamile. Info tel 5627 0280.

24. veebr
Kell 9.00
24. veebr
Kell 11.00
24. veebr
Kell 16.00

EESTI VABARIIK 104 - PÄEV LOODUSES. 9.00 pärgade asetamine
Maarja-Magdaleena Vabadussamba jalamile. 10.00 väljasõit Kaiule.
Kõrveküla Maanaiste Selts Miina VABARIIGI AASTAPÄEVA
MATK ja kiluvõileiva võistluse tulemuste avalikustamine.
Laeva Kultuurimajas EV AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD PIDULIK
KONTSERT. Esinevad Marek Sadam ja Martin Trudnikov

TAMMISTU
LAEVA

MAARJA-MAGDALEENA
ÄKSI

KÕRVEKÜLA

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195.
EELK KURSI MAARJA-ELIISBETI KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 15.00.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195.
EELK MAARJA-MAGDALEENA KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.30.

TABIVERE

