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

Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 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 väikese ajarände ja vaatame, kes on selle aja
jooksul olnud Kuukirja toimetajad
ning milline on läbi aegade olnud
vallalehe sisu ja välimus.

Eelnevates Kuukirjades oleme teada
saanud, kuidas esimesed Kuukirjad
lugejateni jõudsid ja vaadanud millised on olnud kujundused läbi aegade.
Juttu on olnud Kuukirja toimetajatest
Heino Sepp (1996–2009), Ilmar Kahro
(2010) ja Anneli Pilliroog (Parksepp)
(2010–2014). Seekord aga ei jätka
me aastas 2014, vaid teeme veel ühe
tagasivaate. Seda seetõttu, et Kuukirja
ajalugu uurides jõudis minuni 2010. a
koostatud uurimistöö „Kohaliku omavalitsuse häälekandja kujunemislugu
taasiseseisvunud Eestis Tartu valla
kuukirja näitel.“
Uurimistöö autor on Kuukirja esimese
toimetaja Heino Sepa lapselaps Britta
Sepp. Oma tööga pälvis sel ajal Lähte Ühisgümnaasiumi meedia suunal
õppiv neiu president Toomas Hendrik
Ilveselt tunnustuse, sest osales uurimistööga Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt korraldatud XII
õpilaste ajalooalaste uurimistööde
võistlusel. Britta juhendaja oli toonane Kuukirja tehniline toimetaja Ilmar
Kahro, kes oli sel ajal Lähtel meedia
suuna õpetaja.
Huvi ajakirjanduse vastu tekkis Brittal vanaisa Heino tööd ja tegemisi
jälgides. Ta mäletab selgesti kui ta oli
8. klassi õpilane ja vanaisa andis talle
ette ühe Lähtel elava meesterahva mälestused, mis Kuukirja tarvis oli vaja
arvutisse trükkida. Tekstide trükkimisega oli ta abiks veel – samuti on ta
hiljem kirjutanud pisikesi kaaskirju ja
nupukesi Kuukirja.
„Käisime vanaisaga Kuukirjadel Tartus Riiamäel asuvas trükikojas järel ja
vedasime neid Tartu vallas erinevatesse kohtadesse laiali,“ meenutab Britta.
„Põhikooli lõpus oli mul juba väga kindel tahe ja soov õppida ajakirjandust
ja polnud kahtlustki, et jään Lähtele
edasi meediat õppima. Mind paelus
ka kõik muu meediaga seonduv –
fotograafia, videode monteerimine,
reklaamindus jne. Selle suuna tase
Lähtel oli väga hea, toonane meedia
õpetaja ja sel ajal ka Kuukirja tehniline toimetaja Ilmar Kahro, kellest on tänaseks saanud minu väga

hea sõber ja kolleeg, oli suurepärane õpetaja. Olen talle tänaseni väga
tänulik, sest tänu tema õpetusviisile
kasvas huvi ajakirjanduse vastu veelgi. Sain gümnaasiumist väga head
teadmised, tänu millele oli hiljem Tartu Ülikoolis ajakirjandust õppides palju lihtsam.“
Ülikoolis sai Brittale selgeks, et lisaks
ajakirjandusele paelub teda ka kommunikatsioon. Magistrikraadi omandas ta juba kommunikatsioonijuhtimises. Täna töötab Britta enda sõnul
maailma põnevamal töökohal ehk
Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonis.
Britta 2010. a koostatud uurimistöö on
53 lehekülge pikk. Sissejuhatuses räägib ta põgusalt vallalehtede ajaloost
Eestis, nende tähtsusest ja muredest.
Kuigi möödunud on 12 aastat on minu
hinnangul kogu Eestit vaadates seis
üldjoontes sama. Erinevate omavalitsuste ajalehed on väga erinevad nii
oma välimuse kui ka sisu poolest.
Britta toob oma uurimistöös väga täpselt välja 1996.–2010. a Kuukirjades
kajastatud lugude temaatika, žanrilise jaotuse, välimuse ja autorid. Selle
põhjal julgen väita, et möödunud aja
jooksul ei ole muutunud ka Tartu valla
Kuukirja sisu. Eks iga toimetaja ajal on
olnud üht-teist teisiti ja omamoodi on
vallaleht oma toimetaja nägu. Aegade
algusest peale on kajastatud volikogu istungeid, üritatud valimiste infot
avaldada apoliitiliselt, kajastatud kultuuriüritusi, sporti, koolides-lasteaedades toimuvat, tutvustatud kohalikke ettevõtteid ja aegajalt rohkemal
või vähemal määral pikitud sisse valla
ajalugu, elanike meenutusi jne.
Mainima peab, et Kuukirja sisu 25 a
tagasi ei saanudki päris samasugune tänasega olla. Vahepeal on valdade liitumisega tekkinud uus Tartu
vald, mis oma teritooriumilt on palju
suurem. Ühe lihtsa näitena võib tuua
koolide arvu vallas. Kui endises Tartu vallas oli 2 kooli mille tegemisi kajastada, siis täna on meil koole 5. See
teeb kindlasti keerulisemaks nii kõigi
asutuste, ettevõtete ja valla ajaloo kajastamise kui ka lugeja jaoks oma küla
uudiste leidmise.
Ühe minu jaoks üllatava erinevuse julgen siinkohal aga küll välja tuua. Britta uurimistööst selgub, et ettevõtteid
tutvustavate tekstide autorid olid ettevõtete omanikud ise või nende töötajad. Täna see kindlasti nii ei ole. Kui

sellised lood, kas mu enda tähelepanekute või lugejate vihjete põhjal minuni
jõuavad, olen ise see kes ettevõtte poole pöördub ja loo lõpuks kirjutab.
Mis puudutab aga üleüldiselt saadetavaid kaaskirju, siis nende saamiseks
on kõik toimetajad ühtmoodi vaeva
näinud. Kuigi täna kaaskirjadest puudust ei ole, leian et igas Kuukirjas peab
olema mitmekesisus, erinevad teemad
ja kajastamist peavad saama erinevad
piirkonnad vallas. Seetõttu tuleb alati
teha valik – millised lood saavad järgmisesse Kuukirja ja millised mitte.
Viimased 20 lk on Britta oma uurimistöös keskendunud sellel ajal Kuukirjaga seotud olnud inimestele, nende mõtetele ja visioonidele. Tahes tahtmata
viib see mind mõttele, et kõik toimetajad on oma peas sarnaseid ideid mõlgutanud. Näiteks oli Ilmar Kahrol soov
teha Kuukiri ka veebipõhiseks. Sama
mõtet olen isegi mõelnud ja mõnes aspektis ehk saab tänast Kuukirja Facebooki lehte veebipõhiseks info edastamiseks nimetada. Ometi ei ole see
päris see mida mõtles omal ajal Ilmar
ja mõtlen täna mina. Uurimistöös
antud intervjuus mõtiskleb Ilmar, et
see annaks võimaluse arutelu tekkimiseks, kus lugude all saaksid olla
kommentaarid ja vastused. Täna saab
Kuukirja lehel Facebookis seda kõike
teha aga kahtlen kas see on päriselt
see mida Ilmar mõtles.
Ükskõik kuidas ma ka oma peas asja
üle ei arutleks – ikka jõuan mõttele,
et kõige olulisem ülesanne Kuukirja jaoks on olla valla info ja tegemiste edastaja. Seejärel tuleb ürituste
kajastamine, mis omamoodi on ajaloo
kajastamine, sest tänased üritused on
10 aasta pärast meie ühine ajalugu.
Seda saab aga teha vaid siis kui Kuukiri ilmub paberkandjal. Seda enam
et üha rohkem räägitakse internetist
tulevast infomürast ja sellest kui kerge on jääda infosulgu, sest jälgime vaid
meid huvitavaid uudiseid. Internetis loetakse klicke ja like ja üha enam
panen tähele kuidas see mõjutab
tänast ajakirjandust. Õnneks Kuukirja see kõik ei puuduta, reklaampind on
tasuta ja kõigile võrdselt jagamiseks
nii nagu ka sisu teemad ja leheküljed.
Seega saab Kuukiri jätkata erapooletuna jagades Tartu valla elanikele
tõesti vaid neid uudiseid mis annavad
infot vallas toimuva kohta.
Järgneb aprilli Kuukirjas.
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16.02.2022 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUS
Määrus nr 4 – Tartu valla 2022. aasta eelarve
Tartu valla 2022. aasta eelarve kogumaht on 31 764 146 eurot.
Vallavalitsusel lubatakse võtt a laenu
või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 5 000 000
euro ulatuses.
Reservfondi suuruseks määratakse
130 000 eurot.
Raadi SA-le kompenseeritakse lasteaedade renoveerimiseks ja ehitamiseks võetud pangalaen põhivara sihtfinantseerimisena.
Vallavalitsusel on luba suunata kulusid ümber eelarve tegevusalasiseselt
kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65
lõikes.
Vallavalitsusel on luba kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad
tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.
Kaasava eelarve osa suurus 2023. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot
ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 20 000 eurot.
OTSUSED
Otsus nr 7 – Tila külas Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Võtta vastu Tila külas asuva Pelleti,
Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste
ja lähiala detailplaneering.
Korraldada Tila külas asuva Pelleti,
Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek.
Määrata avaliku väljapaneku kestuseks 14.03.2022–18.04.2022 ja kohaks
Tartu valla veebileht ning Tartu Vallavalitsuse kantselei.
Otsus nr 8 – Raadi Sihtasutuse põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
Kinnitati Raadi Sihtasutuse põhikirja
uus redaktsioon, mis jõustub vastava
kande tegemisest äriregistris.
Otsus nr 9 – Sihtasutuse Saadjärve
põhikirja muutmine
Mu u d e t i Ta r t u Va l l a v o l i k o g u
28.11.2019 otsusega nr 104 „Sihtasutuse Saadjärve põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine“ kinnitatud Sihtasutus Saadjärve põhikirja punkti 4.4
ja kehtestati see järgmises sõnastuses:
„4.4 Nõukogu volituste kestus on neli

TARTU VALLA EELARVE 2022
Millest raha tuleb?

maksutulu
riigieelarve eraldis

7 577 378 €

teenused

1 516 477 €

muud tegevustulud

Kuhu raha läheb?

14 459 540 €

230 000 €

TULUD KOKKU

23 783 395 €

haridus

12 948 012 €

vaba aeg, kultuur

2 189 555 €

majandus

1 678 742 €

sotsiaalne kaitse

1 344 077 €

teenused

1 084 396 €

keskkonnakaitse

1 053 500 €

kommunaalmajandus

273 513 €

avalik kord

5 000 €

tervishoid

4 400 €

KULUD KOKKU

Suurimad investeeringud aastal 2022
Investeeringud põhivarasse – 8,646 miljonit
Sealhulgas:
teed ja tänavad – 1,05 miljonit, sealhulgas
Laeva kergliiklustee – 300 tuhat
Keskuse tee kõnnitee ja Pargi tänava pikendus – 250 tuhat
Teed (sh pindamine, kruusateede remont jne) – 250 tuhat
Toominga tänav – 47 tuhat
Karjamõisa tee – 150 tuhat (sellest 100 tuhat toetus)
Kuusisoo tee – 50 tuhat
Põhilised investeeringuobjektid:
Tabivere lasteaed – 3,013 miljonit
Maarja-Magdaleena lasteaed – 1,755 miljonit
Lähte jääväljak – 600 tuhat
Kõrveküla Põhikooli staadion – 429 tuhat
Lähte spordihoone – 300 tuhat
Projekteerimine – 827 tuhat
Sealhulgas:
Lähte Ühisgümnaasiumi uus hoone – 330 tuhat
Raadimõisa puhkeala – 150 tuhat
Ermi tänav – 150 tuhat
Kergliiklusteed – 70 tuhat
Tänavavalgustus – 70 tuhat
Pihlaka tänav – 35 tuhat
Muuseumi tee – 22,5 tuhat

20 581 195 €
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aastat. Asutajal on õigus kutsutud
nõukogu liige tagasi kutsuda ja tema
asemele uus määrata.“
Mu u d e t i Ta r t u Va l l a v o l i k o g u
28.11.2019 otsusega nr 104 „Sihtasutuse Saadjärve põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine“ kinnitatud Sihtasutus Saadjärve põhikirja punkti 4.13 ja
kehtestati see järgmises sõnastuses:
„4.13 Sihtasutust juhib ja esindab
ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.
Juhatuse volituste kestus on kuni neli
aastat. Juhatuse liikmeks ei või olla
nõukogu liige.“
Otsus nr 10 – LEADER meetme
tegevuspiirkonda kuulumise määramine
Määrati Tartu vald täielikult kuuluma Tartumaa Arendusseltsi LEADER
tegevuspiirkonda ja lõpetati osalemine liikmena Jõgevamaa Koostöökojas.
Otsus nr 11 – Laeva Põhikooli ja
Laeva Lasteaia ümberkorraldamine
Otsustati liita 1. septembrist 2022
Laeva Lasteaed Laeva Põhikooliga,
haridusasutuse edasine tegutsemise vorm – koolieelne lasteasutus ja
põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Määrata haridusasutuse nimeks
Laeva Põhikool. Lõpetada 31. augustil
2022. a Laeva Lasteaia tegevus. Mää-

rata ümberkorraldamise tähtajaks
1. september 2022. a. Ümberkorraldamine toimub ajavahemikul
01.07.2022–31.08.2022.
Otsus nr 12 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Hanepoolse katastriüksus (katastritunnus
79601:001:1133) alghinnaga 8000
eurot.
Otsus nr 13 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Voldi
tee 11 katastriüksus (katastritunnus
77301:002:0201) alghinnaga 10 000
eurot.
Otsus nr 14 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele
nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Ia katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1600)
alghinnaga 5000 eurot.
Otsus nr 15 – Tartu valla asustusjaotuse muutmine
Taotleda Tartu vallas asustusüksus-

te lahkmejoonte muutmine vastavalt
otsuse lisaks olevale lahkmejoonte
muutmise skeemile, seletuskirjale,
lahkmejoonte kirjeldusele ja lahkmejoontele.
Taotleda Tartu vallas asuva Vahi küla
osa liitmine Otslava küla koosseisu
Otslava külaks ning Vahi küla osa liitmine Lilu küla koosseisu Lilu külaks
vastavalt otsuse lisaks olevale lahkmejoonte muutmise skeemile, seletuskirjale, lahkmejoonte kirjeldusele ja
lahkmejoontele.
Taotleda Tartu vallas uue asustusüksuse Raadi alevi moodustamist vastavalt otsuse lisaks olevale lahkmejoonte muutmise skeemile, seletuskirjale, lahkmejoonte kirjeldusele ja
lahkmejoontele.
Tartu Vallavalitsusel esitada asustusüksuste lahkmejoonte muutmise toimik rahandusministeeriumile.
Järgmine volikogu istung toimub
16.03.2022 algusega 16.00.
Istungi ülekannet on võimalik järgi
vaadata volikogude infosüsteemis
VOLIS.
Volikogu istungite materjalid on avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungitematerjalid.

Uuest õppeaastast tegutsevad
Laeva Põhikool ja Laeva Lasteaed
ühe asutusena
Estrit Aasma, Tartu valla kommunikatsioonispetsialist
Tartu Vallavolikogu võttis 16. veebruaril toimunud istungil vastu otsuse, mille kohaselt liidetakse alates
2022. a 1. septembrist Laeva Põhikool ja Laeva Lasteaed üheks asutuseks. Laeva Põhikool tegutseb peale
seda nii koolieelse lasteasutuse kui
ka põhikoolina.
Seoses kooliõpilaste ning lasteaialaste
arvu vähenemisega viimastel aastatel
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. Õppeasutuse nimeks

Foto: Timo Arbeiter

jääb Laeva Põhikool.
Laeva Põhikoolis õpib selle aasta
1. septembri seisuga 39 õpilast, õppe-

töö toimub I, II ja III kooliastmel. Laeva Lasteaias on 2 liitrühma, lasteaia
36st kohast on täidetud 31.
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Maarja-Magdaleena lasteaed sai nurgakivi
ja ühtlasi peeti ka sarikapidu
Tekst ja fotod: Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
11. märtsil paigaldati Maarja-Magdaleena lasteaiahoonele nurgakivi
ja kohe peale seda peeti ka sarikapidu.
Novembris alanud J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena lasteaiahoone
ehitustööd edenevad jõudsalt ja on
graafikus – lasteaia valmimise tähtVasakult: Tartu Vallavalitsuse liige Tarmo Raudsepp, vallavanem Jarno Laur,
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli ja lasteaia direktor Kristiina Raja ja
aeg on selle aasta 15. augustil.
lasteaiahoone ehitajate esindus.
Pidustused algasid J. V. Veski nimelise
Maarja-Magdaleena
Põhikooli ja lasteaia
d i r ek t or i K r i s t i ina Raja kõne ning
Maarja-Magdaleena
lasteaia- ja algklassilaste laulude ning
tantsudega. Seejärel
suunduti nurgakivi
paigaldama ja traditsioonidele kohaselt
toodi alla sarikas
Tartu Vallavolikogu esimees
ning täideti kõhtu
Vahur Poolak nurgakivi
Maarja-Magdaleena lapsed laulsid ja tantsisid direktori juhendamisel
sarikapeol.
paigaldamas

Toetame Ukrainat raskel ajal
Info: www.kriis.ee ja www.tartuvald.ee
Teksti koostas: Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Jooksvat infot Ukrainas toimuva, ukrainlaste Eestis viibimise ja
Ukraina aitamise kohta leiab riiklikult veebilehelt www.kriis.ee.
Täp s e m at i n f o t Ta r t u v a l l a
pakutava abi ja tegevuste kohta
leiab Tartu valla kodulehelt
www.tartuvald.ee.
Alljärgnevalt edastan Kuukirja lugejatele info 5. märtsi seisuga. Kuukirja
postkastidesse jõudmise ajaks võib info
olla muutunud.
Eestisse tulemine
Ukraina kodanikud peavad järgima
oma riigi antud korraldusi. Kui Ukraina lubab oma kodanikel lahkuda, siis
Eestisse tulekuks Ukraina kodanik
viisat ei vaja.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori korraldusega (24.02) on antud
õiguslik alus Eestisse saabumiseks
ka isikutele, kellel ei ole biomeetrilist
passi, aga on kehtiv reisidokument.
Samuti tohivad Ukraina kodanikud,

kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal, Eestis ajutiselt edasi viibida. Eraldi viisa või muu
viibimise aluse pikendamist taotleda
vaja ei ole. Otsus kehtib ajutiselt kuni
uue korralduseni.
Seoses sõjalise ohuga Ukrainas ei pea
Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed (abikaasad, lapsed, vanemad)
Eestisse saabumisel esitama kehtivat
COVIDi tõendit. Humanitaarkaalutlustel võib politsei ja piirivalve Eestisse lubada ka teised Ukrainast saabujad (näiteks elukaaslased), et säilitada
perekonna ühtsus.
Kui Ukraina kodanikul ei ole kehtivat
reisidokumenti ja ta jõuab Eesti välispiirini ning soovib Eesti riigilt kaitset,
siis on võimalik piiripunktis esitada
rahvusvahelise kaitse taotlus. Samas,
kaitset tuleb küsida esimesest turvalisest riigist, kuhu inimene jõuab. Kui
inimene jõuab eelnevalt mõnda muusse Euroopa riiki, tuleb taotlus kaitse
saamiseks esitada seal.
Kui laps tuleb Ukrainast Eestisse koos

tuttava või pereliikmega, kes ei ole ta
seaduslik hooldaja, soovitame piiriületuse lihtsustamiseks alaealisele
kaasa anda käsikirjas loa, kus on vanemate kontaktandmed.
Ukrainast tulles loetakse kehtivaks
reisidokumendiks järgnevalt nimetatud dokumendid.
• Kodaniku pass (nii biomeetriline kui
ka mitte biomeetriline)
• Diplomaatiline pass
• Teenistuspass
• Mittekodaniku pass / pagulase reisidokument
• Meremehe pass
Eestis viibimine
Sõjapõgenike vastuvõtukeskustes
pakutakse esmast abi Ukraina sõja
eest põgenenud inimestele. Kesku-
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sed pakuvad konsultatsiooni, esmast
meditsiinilist abi, vajadusel riide- ja
muud abi ning tasuta majutust.
Vastuvõtukeskused on sisse seatud
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres.
Seal inimene registreeritakse ning
sealt saab ta kõik vajalikud dokumendid.
Edasist põgenike abistamist korraldavad riik ja kohalikud omavalitsused
ühiselt.
Tartu vald aitab siia jõudnud ukrainlasi, pakkudes neile voodipesu,
vajadusel mööblit, rõivaid ja hügieenitarbeid. Ollakse valmis ukrainlasi
majutama valla sotsiaalkorterites ja
korraga suurema hulga saabumisel Kõrveküla Spordihoones. Lisaks
kogub vald andmeid eraisikute kohta, kes saavad pakkuda majutust, või
ettevõtete kohta, kes saavad pakkuda
töökohti. Väga oodatud on ka vabatahtlikud, kes oskavad nii ukraina kui
ka eesti keelt.
Igaüks saab aidata!
Panustada saab nii rahaliselt, asju või
teenuseid annetades kui ka vabatahtlikuna kaasudes. Rahaline annetus
on kõige mõistlikum ja paindlikum
lahendus, kuna näiteks tekkide-patjade Ukrainasse toimetamine on praegustes oludes keeruline.
Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste toetuseks saab

annetada raha tulumaksuvabalt läbi
mitme aktiivselt humanitaarabiga tegeleva organisatsiooni.
Ühistegevus „Ukraina heaks!“
Tegu on kolme Eesti vabaühenduse,
MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja
MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse algatusega Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste haavatavate gruppide abistamiseks.
Kuna olukord on muutlik, siis muutub
ka abi olemus. Kõik organisatsioonid
kasutavad annetusi vastavalt sellele,
mida hetkel enim vaja on.
Täpsema info leiad veebileheküljelt
www.ukrainaheaks.ee.
Rahalised annetused
pangaülekandega:
MTÜ Eesti Pagulasabi,
EE791010220258852223.
MTÜ Mondo, EE491010220099409013.
MTÜ Ukraina Kultuurikeskus,
EE401010220229090221.
Rahalised annetused annetustelefonide kaudu:
Eesti Pagulasabi:
900 3801 (5 eurot),
900 3802 (10 eurot),
900 3803 (50 eurot).
Mondo:
900 0380 (5 eurot),
900 0381 (10 eurot),
900 0382 (50 eurot)
Transpordiabi Ukraina piirilt Eestis-

se ja Eestist Ukraina piirile korraldab
Eesti Pagulasabi. Operatiivinfo leiad
nende koduleheküljelt
www.pagulasabi.ee, ühendust saab
lisaks ka e-posti aadressil ukraina@
pagulasabi.ee.
Kui pakud Ukrainast saabujatele
majutust või soovid registreerida
end vabatahtlikuks, siis täida veebileheküljel www.pagulasabi.ee olev
„Paku abi“ või „Tule vabatahtlikuks“
vorm. Infot saab e-posti aadressidelt
ukrainakaitse.majutus@online.ee
(majutus) ja ukr.est.congress@gmail.
com (vabatahtlikud).
Kui tunned ukrainlasi, kellel on Eestiga olemasolevad sidemed ja kes soovivad sõja eest Eestisse pakku jõuda, siis
palun jaga infot e-mailil ukraina@
pagulasabi.ee.
Rohkem infot leiad veebileheküljelt
www.pagulasabi.ee.
Eesti Punane Rist – kogub esemeabi
ja rahaannetusi, mis jõuavad abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu.
Kogutakse kasutamata ja uusi esemeid: hügieenitarbeid (pesuvahendid, seep, hambapasta, hambaharjad,
mähkmed, hügieenisidemed jms),
voodipesu, tekke, patju, magamiskotte ja rätikuid. Kes soovib annetada raha, saab seda teha mugavalt
Punase Risti kodulehe kaudu või raha
üle kandes Eesti Punane Rist MTÜ-le
(EE742200001180001436).

Tammistu RaamatukoguKülakeskuses jagati tunnustusi
Tekst: Karita Tilk, Tartu valla kultuuritööspetsialist
Foto: Mario Mesi
Koroonaoludest tingituna ei toimunud ka sel aastal traditsioonilist
Tartu Vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõttu. Küll aga tunnustasid volikogu esimees Vahur
Poolak ja vallavanem Jarno Laur
kuut inimest: Aune Seppa, Heli Täpsit, Ille Kukke, Merle Raiküla, Juri
Hrabrovi ja Üllar Loksi.
Tunnustussündmus peeti väikses
kutsutute ringis 17. veebruaril Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.
Külalistele esinesid Tartu valla muusikakooli õpilased Claudia ja Chaterine Valge. Lisaks musitseerisid tšellist
Heiki Palm ja Ele Sonn klaveril.
Saame Tartu valla tunnustuse saajatega lähemalt tuttavaks.

Aune Sepp
Aune on pühendanud oma 47 tööaastat laste õpetamisele ja kasvatamisele, seda nii muusikaõpetajana Lähte
Keskkoolis (täna Lähte ÜG toim.) kui
ka Tabivere Lasteaias. Viimases pidas
ta eelmise aastani ka direktori ametit
ja seda suisa 26 aastat jutti.
„Juhi ametis on oluline, et asutus
toimiks ühise tervikuna: et lapsed
tuleksid igal hommikul rõõmu ja
uudishimuga – mida huvitavat ja põnevat toob päev; et töötajad tunneksid
igapäevatöö professionaalsuse kõrval,
et lapsed armastavad ja juhtkond hindab neid; et lapsevanemad tunneksid
heameelt selle üle, kui heasse lasteaeda on laps sattunud,“ toob Aune välja
juhi ameti olulised aspektid. „Nii lihtne ongi,“ naerab ta.

Eelmisel aastal suundus Aune pensionile. Siiski pole ta loorberitele puhkama jäänud, vastupidi – ta on Tartu
vallavolikogu liige, juhib kultuuri- ja
kogukonnakomisjoni tööd, laulab Äksi
segakooris, supleb jääaugus, elustab
Õ-tähe sünnilugu, vallutab suuskadel
mäenõlvu ja mis peamine – näitab
ilmekalt eeskuju, kuidas nautida
vananemist 100%. Tehke järgi!
Heli Täpsi
Heli on meie valla staažikaim raamatukogutöötaja, kes on raamatute keskel olnud juba aastast 1968.
Esmalt 6 aastat kunagises Igavere raamatukogus ja seejärel Elistveres. Heli
ise ütleb, et armastus raamatute vastu
on talle emapiimaga kaasa antud ning
töö raamatukogus on hingelähedane –
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saab suhelda ja tegutseda. Jah, tegutseda Helile meeldib – ta on aktiivne
Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi liige, näitleb Wiera teatris, laulab
Maarja-Magdaleena segakooris ja
naisansamblis Tormilind.
„Heli on väga rõõmsameelne, justnagu
päikesepaiste! Alati tuleb uute mõtetega kaasa ning nakatab oma energiaga,“ iseloomustab Maarja-Magdaleena
kogukonna üks eestvedaja Tiia Pärtelpoeg teda.
Päris kindlasti ei piirdu Heli töö
ainult raamatute laenutamisega, vaid
hõlmab ka kultuuri- ja sotsiaaltöötaja
rolli. Nii saab Elistvere raamatukogus
nautida näituseid ja käia erinevatel
sündmustel, pika traditsiooniga on ka
piibliring. Õhtul töölt minnes vurab
ta aga oma rohelise Audiga eakatele
lugejatele, kes enam raamatukokku
ise ei pääse, raamatuid viima. Seda
teenust teeb ta kusjuures täiesti
omast vabast tahtest. Heli on Elistvere raamatukogu süda ja hing – meil on
temaga vedanud!
Ille Kukk
Tartu vald valiti eelmisel aastal sportlikumaks omavalitsuseks Eestis, mistõttu on oluline esile tõsta ka neid, kelle toel see võimalikuks sai.
Ille on maast madalast nakatanud
noori spordipisikuga – kolm aastakümmet treeneritööd ja 15 aastat Kõrveküla Põhikooli kehalise kasvatuse
õpetajana on andnud selleks hea võimaluse. Seda, et Ille oma tööd hästi ja
suure pühendumusega on teinud, näitab ka õpilaste suur arv, kes aja jooksul tema nõudliku käe all treenides
spordis väga häid tulemusi on saavutanud. „Igaühest sportlast ei saa, kuid
ega ei peagi – vahel on olulisem spordi
tegemise harjumus, mis jääb ja mis
antakse edasi ka oma lastele,“ rõhutab
ta sportimise tähtsust.
Ille, kes eelmisel aastal Euroopa Kergejõustikuliidu poolt aasta treeneri
tiitli pälvis, ütleb: „Treener on kõige
suurema mõjuga pedagoog, kes peab
oskama oma kasvandikele läheneda.
Vajadusel olla ka ema eest, kes suunab, kuulab ja aitab.“ Hindame kõrgelt
Ille panust meie valla laste õpetamisel
nii treeneri kui ka õpetajana.
Merle Raiküla
Merle on tagasihoidlik inimene. Ka
oma tunnustusest kuuldes jääb ta tagasihoidlikuks ja pakub välja inimesi,
kes selle tema asemel saada võiksid.
Ometigi on ta tunnustust igati väärt
– aastast 2002 on Merle töötanud Laeva lasteaias, neist viimased 15 aastat
direktorina.
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Vasakult: Tartu vallavanem Jarno Laur, Tartu Vallavolikogu esimees Vahur Poolak, Elistvere raamatukogu direktor Heli Täpsi, kogukonna- ja kultuurikomisjoni esimees ning
endine Tabivere Lasteaia direktor Aune Sepp, Lähte Ühisgümnaasiumi direktor ning
endine vallavolikogu esimees Üllar Loks, Laeva lasteaia direktor Merle Raiküla ja endine Tartumaa päästepiirkonna juhataja Jüri Hrabrov. Fotolt puudub Kõrveküla Põhikooli
kehalise kasvatuse õpetaja ja Tartu Valla Spordikooli kergejõustiku treener Ille Kukk.

Merle ise ütleb, et on olnud demokraatlik juht, kes on lasknud oma
meeskonnal palju ise otsustada ja
asjades kaasa rääkida. Seda, milles
aga peitub ühe direktori rõõm, kirjeldab ta nii: „Kui lapsed ja töötajad on
terved ning kasvatajad teevad oma
tööd südamega.“
Kuigi Merle ise jääb enda kiitmisega
napisõnaliseks, siis inimesed Laeva
kogukonnast ei hoia end tunnustavate
sõnadega tagasi: „Merle on nagu Hunt
Kriimsilm, kellel on üheksa ametit.
Lisaks lasteaia juhtimisele näeme
teda rühmas õpetajana, koolisööklas
toidujagajana, kontsertetendustes
muinasjututegelaste ja loomade rollis. Ta on tubli ema ja aktiivne kogukonnaliige. On imetlusväärne, et üks
väike naine suudab meie kogukonnas
teha suuri asju ja olla eeskujuks kõigile.“
Üllar Loks
Üllar on pikalt tüüri hoidnud suisa
kahel tähtsal juhipositsioonil, mis on
olulisel määral mõjutanud meie valla
head käekäiku. Sügisel lõppes tema
töö volikogu esimehena. „Olen nüüd
ekspoliitik ja üldse mitte kurb sellepärast,“ võtab Üllar naljatades kokku
oma 22 aasta pikkuse karjääri volikogu esimehena. Töö Lähte Ühisgümnaasiumi direktorina aga jätkub ning
augustis täitub selles auväärt rollis 20
aastat.
Mis on ühe direktori särav hetk?
„Tegelikult kordub see särav hetk iga
päev ja iga kord, kui klassi ette lähen.
Sa pead õpetajana särama, sest ainult
siis saad sära õpilastelt ka vastu,“ toob

Üllar välja oma töö särava hetke.
Üllarit hinnatakse kõrgelt nii inimese kui ka direktorina. „Üllar on äärmiselt sooja südamega inimene. Abivalmis, vastutulelik ja tasakaalukas.
Elav väärtuste kandja! Nagu ta ise
ütleb – silmad ei valeta ning tema silmis peegeldub siiras heatahtlikkus
kõigi vastu, kes tema teele satuvad,“
iseloomustab Üllarit tema kolleeg
Laura Tamme.
Jüri Hrabrov
Aasta alguses suundus Jüri Tartumaa
päästepiirkonna juhataja ametikohalt
pensionile. 39 aastat on ta panustanud
sellesse, et tagada inimeste turvalisus. „Turvalisus algab meist endist,
kuid selle tagamine nõuab paljude
asutuste ja inimeste ühist panust –
vaid igaühe kaasabil loome inimestele
ohutuma ja väärikama elukeskkonna,“ rõhutab ta.
Lisaks palgatööle on Jürile väga olulisel kohal olnud ka vabatahtlik töö.
Tema algatusel sai 2014. a loodud Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts.
8 tegevusaasta jooksul on palju ära
tehtud – Piirissaarele on ehitatud
depoo, uuendatud tehnikat, rajatud
on neli veevõtukohta ja valgustusega tuletõrjekapp. Lisaks tegeleb selts
saarel tuleohutuse ennetustööga. „Piirissaarel on ohutu!“ lubab ta.
Jüri ütleb, et vanus on lihtsalt number
ja tema peres on vabatahtlikku tööga
seotud kõik pereliikmed, isegi väike
lapselaps. „Väärtustame vabatahtlikku tööd nii külaelu edendamisel kui
ka valla turvalisuse tagamisel,“ lisab
ta lõpetuseks.
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Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Tartu vallas
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
24. veebruari hommik algas paljudes kodudes, külaplatsidel jm lippude heiskamisega päikesetõusul.
Päev möödus, tundes rõõmu teadmisest, et elame vabas Eestis. Ometi
oli sel aastal kõik natuke teistmoodi ja hinges kummitas teadmine, et
Ukrainas on alanud sõda ning sealsed inimesed võitlevad just nüüd ja
praegu oma vabaduse eest. Nende
mõtete saatel tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva, heisati riigilipud
ning südames tänati neid, kes meie
tänase vabaduse eest on võidelnud.
Kell 8.00 startis seltskond Lähte Noortekeskuse juurest Äksi poole, et ühises rongkäigus liikuda Äksi Vabadussamba juurde, kus kohtuda Tabiverest
tulijatega ja üheskoos tähistada Eesti
Vabariigi aastapäeva.

Kell 9.00 koguneti nii Äksi Kivipargis,
kui ka Tabivere Rahvamaja juures, et
samuti vabadussamba poole teele asuda. Kui Kivipargist Lähte omad paistma hakkasid, oli õige aeg ka Äksil startida, et teekonda ühiselt jätkata.
Äksi pastoraadi õuele jõudes sai sooja
ja kõhukinnitust Tabiveres tegutseva
kohviku Sahver pakutavast hernesupist, leivast ja karaskist.

Foto: Katrin Sisask
Esimesed Tabivere matkajad jõuavad Äksi
pastoraadi juurde.

Foto: Jaanika Kreela
Lähte Noortekeskuse juurest hakati
liikuma kell 8.00 hommikul.

Lähtelt liiguti Eesti ja valla lippude
ning isamaaliste laulude saatel Äksi
maanteekunsti keskuseni, kus tehti
peatus, et imetleda tee äärde paigutatud sini-must-valgeid „kristalle“.

Foto: Jaanika Kreela
Peatus Äksis sini-must-valgete
„kristallide“ juures.

Kõht täis ja meel hea liiguti Äksi
Vabadussamba juurde. Pidulik tseremoonia algas Lähte Naiskoori ja Äksi
Segakoori eestvedamisel ühiselt Eesti Vabariigi hümni laulmisega. Peale
seda asetasid vabadussamba jalamile
pärja Tartu vallavanem Jarno Laur
ja volikogu esimees Vahur Poolak.
Lisaks vallavanemale pidas kõne Äksi
kirikuõpetaja Esa Luukkala.
Kell 9.00 asetati pärjad MaarjaMagdaleena Vabadussamba jalamile. Hümni lauldi Maarja-Magdaleena
Segakoori eestvedamisel, kõne pidasid Tartu vallavanem Jarno Laur
ja Maarja-Magdaleena kirikuõpetaja

Foto: Arvo Suviste
Maarja-Magdaleena kogukond tähistas
Eesti sünnipäeva väljasõiduga Kaiu järve
äärde.

Aivo Prükk. Pärja vabadussamba jalamile asetasid vallavanem Jarno Laur
ja volikogu esimees Vahur Poolak.
Veid i h i ljem kog u net i Maa r jaMagdaleena Rahvamajas, kus kõhtu
kinnitati kiluvõileibadega. Peale seda
sõideti bussi ja autodega Kaiu järve
äärde, kus tehti lõket, lauldi isamaalisi laule, joodi teed ja söödi pirukaid.
Toimusid lõbusõidud saani ja poniga.
Kell 11.00 koguneti Kõrveküla Põhikooli esisele platsile, et välja kuulutada tänavused Kõrveküla maanaiste
selts Miina kiluleiva võistluse parimad. Sel aastal astus võistlustulle 25
kiluleiba ja žürii koosseisus – Tartu
vallavanem Jarno Laur, Tartu valla
kultuuritöö spetsialist Karita Tilk,
Coop Tartu Raadimõisa Konsumi juhataja Maarja Ambos, külaliikumise

Foto: Tiina Angerjärv
Kõrveküla maanaiste selts Miina kiluleiva
võistluse peaauhind läks võistlejale nr. 11.

Foto: Karita Tilk
Maarja-Magdaleena Vabadussamba juures.
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Kodukant Tartumaa esindaja Külli
Pann, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Katrin Sisask ja Rajaääre köögi omanik Toomas Ojakäär – andis välja ühe
peaauhinna ja 13 eriauhinda.
Eriauhinnad anti välja järgnevates kategooriates: kõige suurem töö, kõige
erilisem kombo, parim craﬃti, parim
sibula kasutus ja Saadjärve eri, leidlik
kartuli kasutamine, kõige vitamiinirikkam võileib, kõige klassikalisem
kiluvõileib, kõige paremini keedetud
vutimuna, „Parim pirukas,“ maitse
üllataja, kõige rahvuslikkum välimus,
vallavanema vastuvõtu eripreemia ja
Rajaääre köögi eripreemia kõige ehedamate ja klassikalisemate maitsete
eest. Auhinnad panid välja Tartu vald,
Terminal, Coop Tartu, Kõrveküla Kalatööstus, Rajaääre köök, Metsataga
Mängumaa, Õhina Õpituba ja Kõrveküla maanaiste selts Miina. Esines
Väägvere Pasunakoor ja kõne pidas
vallavalitsuse liige Tarmo Raudsepp.
Edasi liiguti iga-aastasele Kõrveküla
maanaiste selts Miina matkale Eesti
Rahvamuuseumi juurde ja tagasi.

12.00–15.00 ootas ajaloohuvilisi endale külla Tabivere Muuseum. Muuseumi peremees Andu Uus ja Tartu
Vallavalitsuse liige Tarmo Raudsepp
asetasid pärjad Karl Partsi, Ants Kurvitsa ja Johannes Orasmaa mälestuseks.
Kell 12.00–15.00 sai kaasa elada Saadjärve Katamaraaniklubi korraldatud
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva Jääpurjetamise regatile.

Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse
fotovõistluse esikoha sai Meelis Haav.

Fotovõistluse teise koha said Tiiu Ja Kalle
Haav, kahe saadetud pildi eest.

Foto: Getter Laar
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva
Jääpurjetamise regatt Saadjärvel.

Kell 16.00 toimus Laeva Kultuurimajas pidulik Eesti Vabariigi 104.
aastapäevale pühendatud kontsert,
kus esinesid Marek Sadam ja Martin
Trudnikov.

Fotovõistluse kolmanda koha sai
Maili Haav.

Foto: Tiina Angerjärv
Kõrveküla maanaiste selts Miina vabariigi
aastapäeva matk.

Kell 11.00–14.00 pakkus Saadjärve
Jahtklubi Tabivere rannas kõigile
tasuta tõukekelgutamist Saadjärvel
ning talisupluseks oli avatud parvsaun ning jääauk.

Foto: Külli Toots
Tõukekelgutajad Saadjärvel.

Foto: Veronika Täpsi
Laeva Kultuurimaja kontserdil esinesid
Marek Sadam ja Martin Trudnikov.

Tammistu Raamatukogu-Külakeskus
korraldas aga taas fotokonkusi „Palju
õnne Eesti le!“,
kus esikoha saavutas Meelis Haav,
teise koha saavutasid Tiiu ja Kalle
Haav kahe saadetud pildiga, kolmanda koha saavutas Maili Haav,
neljas ja viies koht
läksid jagamisele
Britta Jürgensoni
ja Õie Viira vahel.
Auhinnad pani
Foto: Külli Toots välja Tartu vald.

Pidupäeva kalasaak Saadjärvel.

Fotovõistluse neljas ja viies koht läksid
jagamisele Õie Viira (ülemine pilt) ja Britta
Jürgensoni vahel.
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Tammistu külas lasti vastlaliugu!
Tekst ja foto:
Regina Evert-Tammisu, Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse direktor

Märgade jalgade ja osalt ka tilkuvate
püksipõlvedega, aga kargest ilmast
ja päikesesärast punapõsksed põnnid hakkasid end koju sättima peale
seda, kui külakeskuses toimunud
vastlapäev kella kolme ajal läbi sai.
See üritus oli Tammistu külakeskuses
juba väga mitmes alates selle taasavamisest. Vastlapäeva tähistamine kujunes lõbusaks rahmeldamiseks külakeskuse hoone ümber ja vaid mõne
kuu eest avatud mänguplatsil. Jäise
lume tõttu sai linapikkust ennustava
liu lasta justnimelt plekist liumäel.
Või teeäärses kraavis. Viimasest saigi laste lemmik, kuhu peale Britta
Jürgensoni pere keedetud rammusa
hernesupi kiirmanustamist hulgakesi
liuglema tormati.
Aga püksipõlvi ja saapasääri lirtsumaajav kraavipõhi ei olnud sugugi
esimene tore asi, mille üle lapsed rõõmu tunda said. Päev, seesama päikesepaisteline 27. veebruar, algas Teatribussi etendusega „Tähtsad asjad.“
Etendus rääkiski väga tähtsast asjast –

sõprusest, nimelt jänese ja mullamuti
sõprusest. Aga seda ei pidanud ainult
vaatama, ka ise sai osa võtta. Nimelt
palusid näitlejad lastel enda muljed
üles joonistada. Nii sai hiljem palju
naerda ja rõõmuga oma sõprust süvendada, kui joonistatud jänesed ja mutid
näituseks üles sätiti. Nii sõbralikult
naljakad said need pildid. Aga ega laia
suuga palju naeratada ei saanud. Suud

läks sootuks rohkem vaja Mõisapreili
pagari küpsetatud vastlakuklite mugimiseks. Oi, need maitsesid head!
Nii me siis pidasime seda vastlapäeva. Loodetavasti ei saanud ükski laps
kodus märja üleriide eest pragada,
vaid saab külakeskuse pere, Regina
ja Maila poolt juba ettevalmistataval
uuel sündmusel taas osaleda. Koos vanematega ikka.

Jääaja Keskus ootab uut näitust uudistama!
Tekst ja fotod:
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Veebruari lõpus avati Jääaja Keskuses külalisnäitus „Isad ja pojad.“
Eesti Loodusmuuseumi loodud ajutine näitus keskendub isade hoolele
ja hooletusele looduses ning seletab
lahti ka kõige keerukamad pärilikkuse küsimused.
Näitusel saab näha huvitavaid näiteid
isadest Eesti looma- ja taimeriigis.
Näitusesaalist leiab nii lugemist-vaatamist kui ka mitmeid eksponaate,
kus külastajad
saavad oma oskused ja teadmised
proovile panna.
Külastajad saavad näiteks leida
erinevatele linnuliikidele õigeid
pesasid, juhtida
tolmutera selle
teekonna l õige
sihtpunktini,
proovida ise pesa
ehitada, panna

ennast käo „kasuisa“ rolli jpm põnevat.
Mina sain näitust
külastades teada,
et üks hoolimatumaid isasid Eesti
metsas on karu.
Tule ja saa sinagi
rohkem teada Eesti looduses elavate
isade kohta.
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Seltsing Lumeroos pidas 18. aastapäeva
Eve Tepaskent ja Tiina Teder

Lumeroos 18
Kui lumeroos oleks neiukene,
siis oleks hästi häbelik.
Kui lumeroos oleks peiukene,
siis oleks ta hästi mehelik.
Sageli tervist on võrreldud kullaga,
sageli tervist ei ole meil küllaga,
aga ärme mõtleme oma eale –
mõtleme ainult kõigele heale.
Kui meie lauluvankrit veab mehelik mees
on meil alati rõõmus meel.
Hoia nooruse sädet enda sees,
siis oled sa alati võidumees.
„Lumeroosi“ tulevik sõltub meist,
kui alati hindame ja toetame teineteist.
Elvi Karus
6. veebruaril 2004. aastal kogunes
Tabivere lasteaia kapellituppa 24
eakat, et alustada uuesti eakate klubi tegevust.
Tabivere eakate grupp tegutses aktiivselt juba Saadjärve kolhoosi päevil,
millele püüti uuesti elu sisse puhuda
Tabivere kultuurimaja tiiva all, nimigi

oli juba valitud – Lumeroos. 15. aprillil
2001. aastal oli viimane üritus Tabivere vanas rahvamajas.
Jaanuaris 2004 kogunes tollase kapellijuhataja Liidi Vaino õhutusel grupp
eakaid, et alustada uuesti vanemaealistele mõeldud vaba aja tegevustega. Moodustustati 6-liikmeline juhatus, kuhu kuulusid Viive Aunap,
Liidi Vaino, Maila Valt, Ene Saul, Hiie
Koorts, Ingrid Gertz. Headel aegadel
on olnud liikmeid 50 ringis, praegu 22. Ühiselt tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, sünnipäevi, jõulusid. Korraldatakse ühiseid väljasõite,
teatrikülastusi. Klubi siseselt tegutsevad ringid tervisevõimlejatele ja lauluring Laulusõbrad.
18. veebruaril toimus koosviibimine
Tabivere rahvamajas, et tähistada
seltsingu Lumeroos täisealiseks saamise pidu. Sel aastal oli see ühildatud
saabuva Eesti Vabariigi aastapäevaga.
Üritust oli palutud läbi viima ka Tabivere raamatukogu kollektiiv.
Eve Tepaskent rääkis seltsingu ajaloost ja tulevikuplaanidest.
Anne tutvustas uuemaid teemakohaseid raamatuid.

Foto: Tiina Teder
Elvi Karus oma luuletusi lugemas

Oma valitud luuletusi kodust ja kodumaast, armastusest, mida lugesid
Madli Kaasik, Elvi Karus, Ida Kibena.
Väikese viktoriini oli koostanud seltsingu liige Eha Liivak.
Sünnipäevatordi tõi Tabivere rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg.
Järgmisel korral kohtutakse aprillis.

Lõuna-Eesti liigub üheskoos Euroopa
kultuuripealinna tiitliaasta poole
Annela Laaneots, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator
Aasta tagasi jaanuarikuu lõpus sõlmisid 20 Lõuna-Eesti omavalitsust
koostöölepingu Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. 12 kuud on
möödunud erinevate ettevalmistustööde tähe all. Esimesi silmaga nähtavaid ja käega katsutavaid tulemusi saab näha juba sel aastal.
Tänavu on kõige olulisemaks ülesandeks Lõuna-Eestis regionaalse
taotlusvooru kaudu leida projektid
ja nende eestvedajatega kokku leppida sündmused, mis esindavad Lõuna-Eestit Euroopa kultuuripealinna
programmis. Samal ajal toimub ka
Tartu linnas rahvusvaheliste projektide taotlusvooor.
Ettevalmistused regionaalse taotlusvooru jaoks algasid juba aasta tagasi.

Vedasime neid koostöös regionaalse ekspertkomisjoniga, mis koosneb
Lõuna-Eesti maakondlikest kultuurijuhtidest. Ühiselt töötasime välja
regionaalse taotlusvooru protsessi ja
tingimused, mis põhinevad kultuuripealinna loomingulisel kontseptsioonil Ellujäämise Kunstid.
Mais ja juunis tutvustasime taotlusvooru Lõuna-Eesti kõikide omavalitsuste kultuuriloojatele, mis koos Tartu linnaga Euroopa kultuuripealinna
ette valmistavad ja ellu viivad. Kokku
toimus üle Lõuna-Eesti 11 kohtumist,
kus tutvustasime taotlusvooru eesmärke ning tingimusi. Oktoobris oli
meie laual 99 ideekavandit. Nende samade kavandite pealt esitasid ideede
eestvedajad tänavu jaanuarikuus juba
valmis projektid. Nüüd oleme jõudnud
sinna etappi, kus regionaalse ekspert-

komisjoni, Tartu 2024 meeskonna ja
loomenõukogu eestvedamisel toimub
projektide hindamine. Suve alguseks
on teada, millised projektid pürgivad
programmi ehk saavad kutse produktsiooni läbirääkimistele, kus SA
Tartu 2024 ja projekti elluviija vahel
kõik olulised detailid kokku lepitakse.
Enamik programmist selgub sel aastal samaaegselt regionaalse taotlusvooruga, mille kaudu selguvad
sündmused, mis hakkavad toimuma
kultuuripealinna aastal Lõuna-Eestis.
Toimub ka Tartu linna rahvusvaheliste sündmuste taotlusvoor. Koos projektidega, mis olid kirjeldatud Tartu
2024 poolt Euroopa kultuuripealinna
konkursi kandidatuuriraamatus on
aasta lõpuks teada u 75% Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi
jõudvatest sündmustest. 2022. aasta
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on igati märgiline, sest teeme otsuseid, mis mõjutavad meid tiitliaastal!
Samuti on vaja kaaluda, millised juba
olemasolevatest Lõuna-Eestis toimuvatest sündmustest, mis „Ellujäämise
kunstide“ väärtusi kannavad, võiksid
olla osa kultuuripealinna programmist ning mis oleks nende uudne aspekt kultuuripealinna aastal.
Kuna möödunud aasta kulges paraku paljuski koroonaga seotud kitsenduste tähe all, siis vaatamata
sellele püüdsime teha Lõuna-Eesti
omavalitsuste vahel võimalikult palju koostööd kultuuripealinna nimel.
Seda nii omavalitsusjuhtide tasandil,
kes moodustavad Tartu 2024 Omavalitsusjuhtide Foorumi, kui ka iganädalaselt, maakondlike kultuurijuhtidega.Lisaks kohtume kaks korda kuus
kõigi omavalitsuste kontaktisikutega,
kes kultuuripealinna teemadel omavalitsustes järge hoiavad ja vajalikke
teemasid eest veavad. Tõsi, tulenevalt
koroonast on kohtumised olnud enamasti Zoomis.
Kõige meeleolukam oli kindlasti omavalitsuste esindajate möödunudsügisene ühisvisiit Kaunasesse, et näha,
milline on olukord paari kuu pärast
algavas Euroopa kultuuripealinnas.
Ka sel aastal seame sammud Kaunasesse, et koguda inspiratsiooni ja nippe, kuidas 2024. aastat võimalikult

hästi korraldada. Kaunas 2022 regionaalne koordinaator oli veebruaris
ka Eestis ja kõigil meie omavalitsuste
kontaktisikutel oli võimalik temaga
kohtuda ja Kaunase ettevalmistuste ja
koostöö kohta küsimusi küsida ja nende kogemusist õppida.
Huviline, hüppa paati!
Selleks, et kõigil lõunaeestlastel oleks
võimalik kultuuripealinna eesmärkide ja plaanidega tutvuda ja oma mõtteid jagada, osaleb Tartu 2024 tiim ka
tänavu Lõuna-Eesti suursündmustel. Tänavu on eesmärk olla kohal iga
omavalitsuse ühel suursündmusel.
Soovime, et Euroopa kultuuripealinna korraldamise enneolematust
võimalusest motiveeritud inimesed
saaksid olla osa kultuuripealinna tiimist. Nii nagu 2021. aastal, saab ka
käesoleval aastal panustada kultuuripealinna vabatahtlikuna. Möödunud
aastal aitas Tartu 2024le kaasa 100
vabatahtlikku.
Lõuna-Eestisse, seekord Põlva maakonda, tuleb käesoleval aastal ka
kultuurikorraldajate teadmiste ja oskuste edendamiseks mõeldud Kultuurikompassi konverents. Möödunud
aastal toimus see Võru maakonnas ja
ülemöödunud aastal Viljandis.
Uudisena on ka 14–19-aastastel Lõuna-Eesti noortel võimalik tulla kultuu-

ripealinna tiimi sündmuste korraldamise oskusi ja kogemusi omandama.
Selle uue ettevõtmise nimi on Tartu
2024 Extended. Käesoleval aastal
alustab programmi esimene lend,
järgnevatel tulevad uued.
Loodame ja teeme tööd selle nimel,
et Lõuna-Eestis toimuv, nii Euroopa
kultuuripealinna ettevalmistused kui
ka kõik muu eriline jõuaks paljude
eestlasteni. Nii oli Eesti üks populaarsemaid telesaateid Terevisioon külas Lõuna-Eestis. Siit läks möödunud
aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses
eetrisse kokku viis saadet, üks igast
maakonnast. Samuti kandis Eesti
Rahvusringhääling üle 22. jaanuaril
Otepää Keskväljakul toimunud Tartu
2024 Otepää Talveöölaulupidu – menukat ja hoogsat kultuurisündmust,
mis oli eelsoojenduseks kahe aasta
pärast toimuvale Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avatseremooniale.
Euroopa kultuuripealinna elluviimiseks tehtav koostöö, mida viib ellu
Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega – Antsla vald, Elva vald,
Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald,
Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald,
Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõuge
vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tartu
vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi
linn, Võru linn ja Võru vald – on eesmärgipäraselt käima läinud.

RAAMATUKOGUDE AASTA

Tabivere raamatukogust ühes väikeste
rõõmude ja uute muredega
Tekst ja foto: Anne Aunap, Tabivere Raamatukogu direktor
Kaasautor: Artur Aunap
Valgustusajastu prantsuse poliitiline mõtleja Charles de Montesquieu
on öelnud: „Lugemine on minu jaoks
parim vahend elu ebameeldivuste
vastu. Pole olnud veel sellist muret,
mida tund lugemist poleks hajutanud.“ Seega kutsume inimesi üles
raamatuid laenutama ja lugema, et
nendest praeguse elu ebameeldivustest veidigi mõtteid mujale saada.
Oma eelkäijaks peame ja asula esimeseks avalikuks rahvaraamatukoguks oli Voldi Tuletõrjujate Seltsi 170
köitega raamatukogu, mis avati 1920.
aasta augustis ja mille ruumid asusid
tuletõrjujate seltsimajas, vanas rahvamajas. Sellest kogust on praegusel
raamatukogul olemas üks Voldi Tule-

tõrjujate Seltsi pitsati jäljendiga raamat – „Faust.“ Olgu siinkohal ka ära
öeldud, et selle tegusa ja kultuurilembese tuletõrjujate seltsi asutamisest
möödus selle aasta jaanuaris 120 aastat.
Järjepidevalt on aga Tabiveres raamatukogu tegutsenud ja raamatuid
laenutanud varsti juba 75 aastat. Algselt töötati Voldi raamatukogu nime
all. Pärast alevikule Tabivere nime
andmist nimetati raamatukogu 1978.
aasta oktoobris ümber Tabivere külaraamatukoguks. Tegutsetud on
Voldi algkooli ruumides, vahepeal
kuskil mujal ja seejärel pikki aastaid
külanõukoguga ühes majas, kuhu
1978. aasta septembris asus tööle Tiina ja 1986. aastal, algselt küll Koogi

haruraamatukogu juhatajaks, Anne.
Lasteaiamajja kolisime 1992. aastal.
Ühe aasta saime olla esimesel korrusel
ja siis saime ruumid teisele korrusele,
kus olime kuni 2020. aasta sügiseni.
19. oktoobril 2020. aastal avasime lugejatele oma uue kodu, mis asub Tabivere Põhikooli uues majas. Sisse tuleb
tulla koolimaja peauksest, vaheuksest
ja seejärel jääb paremat kätt raamatukogu uks. Praegusel ajal tuleb raamatukogus kanda kaitsemaski. Kes
parasjagu uut lugemisvara ei soovi ja
soovib laenutatud raamatu tagastada,
saab seda endale sobival ajal teha, sest
ligi aasta on raamatukogul olnud ka
raamatute tagastamise kast, mis asub
koolimaja peaukse vahetus läheduses.
Mitmed lugejad on seda usinalt kasu-
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tama hakanud ja õnneks pole raamatud kasti kukkudes kannatada saanud.
Soovitame raamatuid siiski kasti lasta
ükshaaval ja raamatu selg ees.
Kolimine aleviku serva ning keerulised
ajad on meie lugejate arvu ja raamatukogu külastatavust kahjuks tunduvalt
vähendanud. Eelmises asukohas tuldi
möödaminnes samas majas lauluproovis või arstivisiidil käies ka raamatukogust läbi, käidi ajakirju ja -lehtigi
sirvimas, internetiarvutit kasutamas,
aga nii see enam ei ole. Õpilased on
küll raamatukogu omaks võtnud ning
külastavad meid peaaegu iga vahetund
ja ka pärast tunde, aga üldjuhul käiakse lihtsalt aega veetmas ja sõpradega
suhtlemas. Tore on, kui mõni raamat
huviorbiiti satub. Loodame väga, et
täiskasvanud lugejad siiski harjuvad
meie uue asukohaga ja leiavad tee taas
raamatukokku. Väga oodatud on uued
lugejad.
Samuti on uue kohaga harjumine võtnud meil endil rohkem aega, kui oleksime osanud arvata. Kahju on uusi raamatuid lugeja eest kõrgele ülemisele
riiulile panna. Pole ka soodsat kohta,
kus neid näitusena eksponeerida, kuid
siis oleme näiteks Facebooki postitanud uudiskirjanduse pilte või neid
lihtsalt laenutusleti äärele huvi tekitamiseks paigutanud. Tartu valla raamatukogude küsitlus näitas, et lugejad
samuti pole uue raamatukogu asukoha
ja olemasolevate lahendustega päris
rahul, kuid oli ka palju positiivset. Täname oma lugejaid, keda oli küsitluse
vastanute seas kõige rohkem. Teie tagasiside on meie jaoks väga oluline.
Koroona tõttu ei ole me üritusi eriti
korralda saanud. Midagi siiski on toimunud: oktoobris, raamatukogupäevade ajal käis 1. ja 2. klassi õpilastel
külas lastekirjanik Liis Sein; täiskasvanud õppija nädala raames toimus
Ive Eddori juhendamisel prossi valmistamise õpituba; traditsiooniliseks
raamatukogupäevade tegevuseks oli
taaskord lugejatele pimekohting raamatuga. Osaleme ka laste lugemisprogrammis „Lugemisisu“, tänu millele oleme saanud osta juurde palju toredaid
lasteraamatuid.
Mis teeb veel raamatukoguhoidjale
rõõmu? Rõõmu teeb see, kui lugeja jääb
rahule soovitatud raamatuga ja jagab
ka meile oma lugemiselamusi. Veelgi suurem rõõm on, kui noor pereisa
tuleb koos lastega raamatukokku, et
valida välja raamatud, mida ühiselt lugeda. Käimas on raamatukogude aasta,
kutsume teid Tabivere raamatukogu
avastama, raamatuid laenutama, ajakirju ja ajalehti lugema, väljapanekuid
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Tabivere raamatukogu tänased ruumid

vaatama. Olukorra leevenedes saame mist.
üheskoos ehk midagi ka ette võtta.
Yur i Slezk ine
Kohtumiseni raamatukogus!
„Valitsuse maja.
Lugemissoovitused.
Vene revolutTiina soovitab:
siooni saaga.“
Pean ennast väikest viisi ajaloohuvili- Aastal 1931 valseks. Seda enam, et olen kasvanud üles minud nn valitajal, kui pidime koolis õppima moonu- suse maja, mis
tatud ajalugu. Pärast vabariigi iseseis- hiljem sai tunvuse taastamist hakkas ilmuma meie tuks kui maja
ajalugu puudutavaid raamatuid, nii- k a l d a p e a l s e l ,
suguse ajaloo, mille olemasolust mul asub teisel pool
aimugi polnud.
Moskva jõge
Möödunud suvel tegime sõbrannadega K remli vastas.
mõnepäevase reisi Ida-Virumaale. Tut- Tegu oli Euroopa suurima elumajaga,
vusime Ida-Virumaa „vaatamisväär- millel oli üksteist eri kõrgusega osa
sustega“. Reisist ajendatuna haarasin ja kolm omavahel ühendatud siseõue,
tagasi tulles Andrei Hvostovi raamatu igaühes oma purskkaev. Selles Euroo„Sillamäe paspa suurimas kortermajas oli lisaks 505
sioon“ järele, et
möbleeritud korterile ka kõik muu vamõnest asjast pajalik alates kinost ja raamatukogust
remat aimu saaning lõpetades tenniseväljaku ja laskeda.
tiiruga. Autor kirjeldab, kuidas majaAndrei Hvostovi
asukad oma korterites elasid ja juhtisid
lapsepõlv mööNõukogude riiki, kuni umbkaudu 800
dus salapärases
nendest sattus viimaks vanglasse ja
kinnises Kirkaotas enamasti ka elu.
de-Eesti linnas
1935. aastal elas selles niinimetatud
Nõukogude Liidu
valitsuse majas 2655 elanikku. Umaatomitööstuse
bes 700 nendest olid kõrged riigi- või
tehase kõr va l.
parteitegelased, kellele oli eraldatud
Tema lood räägivad eestlastest, vene- korter, ülejäänutest enamiku mooduslastest, külmast sõjast, seriaalikange- tasid nende ülalpeetavad, sealhulgas
lastest, välismaa asjadest, „päris“-Ees- 588 last. Elanikke teenindas ja hooltist, mis jäi väljapoole Sillamäed; juttu das maja kuussada kuni kaheksasada
tuleb ka Sinimägede lahingutest, Vai- kelnerit, maalrit, aednikku, torulukkvara koonduslaagrist ja muust sõjapä- seppa, kojameest, pesunaist, põrandarandist. Need lood avavad eesti lugejale poonijat ja muud valitsuse maja palgal
uusi tahke, samas pakuvad mitmedki olevat inimest (nende hulgas 57 majakuuekümnendail sündinute põlvkon- valitsejat). See siin oli riigi avangardi
na mured-rõõmud laiemat äratund- tagaõu, metallväravate ja relvastatud
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valvuritega kaitstud kindlus, magala,
kus kõrged riigimehed elasid abikaasade, lapsevanemate ja naabritena; koht,
kuhu revolutsionäärid tulid koju ja kus
revolutsioon suri. 1930. ja 1940. aastatel tõsteti umbes kaheksasada majaelanikku ja teadmata arv siinseid töötajaid oma korteritest välja, kuna neid
süüdistati kahekeelsuses, kontrrevolutsioonilises tegevuses või lihtsalt ei
peetud neid enam usaldusväärseks.
Kõik nad tunnistati ühel või teisel viisil süüdi. Nad lasti maha või mõisteti
eri tähtaegadeks vangi. Oktoobris 1941,
kui natside väed jõudsid Moskva lähistele, evakueeriti järelejäänud elanikud.
Kui nad kord tagasi pöördusid, leidsid
nad eest palju uusi naabreid, aga mitte kuigi palju tippametnikke. Maja oli
ikka alles, aga see polnud enam valitsuse maja.
Rahvusvahel iselt menukas autor Ruth
Wa r e p a k u b
t a a s h ä m m a stavate pöörete
ja klaustrofoobse, kuid samas
tontlikult kauni
tegevuspaigaga
põnevat lugemist
raamatus „Naine
kajutist nr 10.“
Reisiajakirjanik Lo Blaclock saab elu
parima töölähetuse: nädal ülimalt eksklusiivsel luksuslaeval. Esialgu on pardal kõik imeline: peened kajutid, suurejoonelised õhtusöögid ja elegantsed
külalised. Aga tasapisi olukord muutub
– jäine tuul peksab laevatekki, taevas
muutub halliks ja ähvardavaks ja siis
näeb Lo juhuslikult pealt, et keegi naine heidetakse üle parda. Kõik reisijad
on pardal? Sest laev seilab edasi, nagu
poleks midagi juhtunud, hoolimata Lo
meeleheitlikest katsetest tõestada, et
midagi on väga valesti.
Raamat hoiab pingeid üleval päris raamatu lõpuni. Enda jaoks on juba ammu
selge, kes on mõrvar, kuid peagi selgub,
et sinu arvamus on vale. Seejärel arvad
järgmise tegelase, keda kahtlustama
hakkad ja peagi selgub, et oled täiesti
valedel jälgedel. Nii selgubki õige „kurikael“ alles raamatu viimastel lehekülgedel.
Ruth Ware sulest on ilmunud ka mitmeid teisi väga põnevaid raamatuid.
Meie raamatukogus on kättesaadavad:
LUKU TAGA, PIMEDAS, PIMEDAS
METSAS, PROUA WESTAWAY SURM,
VALETAMISE MÄNG ja ÜKS TEISE
JÄREL.

RAAMATUKOGUDE AASTA
Anne soovitab:
Susanna Tamaro „Mine, kuhu
süda sind kutsub.“
Loo jutustajaks
on vanem naine, kes otsustab
enne oma surma k ir jutada
päev ikulaadse
kirja oma tütretütrele. Selles kirjas kirjeldab ta oma
enesesalgamist ja ütlematajätmisi täis
elu. „Meid ei rõhu mitte see, et me surnutest puudust tunneme,“ ütleb ta oma
kirjas, „vaid meie ja nende vahel ütlemata jäänud sõnad.“ Ta vaatleb kirjas
lähedalt, valehäbita ja ilustamata mitme põlvkonna naiste elusid, jutustab
oma lugu ja ärgitab tütretütart samasugusele rännakule: rännakule iseenda otsingul.

se autori kohta rohkem teada saada,
paotab Daniel ukse ühte Barcelona
süngesse saladusse ning märkamatult on nii tema kui ka tema lähedased
saanud osaks sellest loost, muutunud
etturiteks mängus, mis ei sõltu enam
neist endist. Peategelase täiskasvanuks saamise ja armastuse lugu kulgeb kõrvuti minevikust kooruva nukra
looga hukule määratud armastusest,
vihkamisest ja kättemaksust, seda kõike gootiliku põnevusromaani võtmes.
Carlos Ruiz Zafoni tetraloogiasse
„Unustatud raamatute surnuaed“ kuuluvad raamatud „Tuule vari“, „Ingli
mäng“, „Taeva vang“, „Vaimude labürint“ I, II.
Ruiz Zafoni raamatutes segunevad
realism ja fantaasia, nendes on väga
häid elulisi mõtteid, väga põnev ja kaasahaarav lugemine.

Marilyn Jurman „Mul hakkasid päevad.“
Lauri Räpp „Lihtsate asjade tähtsus. See on väljamõelTähtsate asjade
dud lugu, mis
lihtsus.“
on inspireeritud
Neid tekste lihtnoor te pärissalt peab lugema.
juhtumitest, et
kõnetada noori
Carlos Ruiz Zateemadel, millest
fon „Tuule vari.“
vahel võib olla
R a a m at , m i lkeeruline oma
le s ü nd mu s e d
vanemate või ealangevad ajavakaaslastega räähemikku 1945–
kida. Eesmärgiga öelda noortele: „Sa
19 66, jutust ab
ei ole üksi“ ja küsida vanematelt: „Kas
loo Daniel Semsa mäletad?“, tahab raamat kutsuda
perest, kes on
noori ja mitte enam nii noori omavasõjajärgses koohel ausalt kõnelema teemadel nagu
lerapuhangus
seksuaalne ärakasutamine, esimene
k aot a nud ema
armastus, narkootikumid, kiusamine,
ning avastab
depressioon, söömishäired, suhted vaühel hommikul
nematega, lein ja muud.
ärgates, et ei mäleta enam oma
Erin Watt triloogia „Paberist printem a n ä g u. Et
sess“, „Murtud prints“, „Pettuste
poega lohutada,
palee“.
viib Danieli vanaraamatukaupmehest Lihtne meelelahutus neile, kel eluaasisa ta Unustatud Raamatute Surnuaeda taid üle viieteistkümne.
– salapärasesse raamatukogusse, mida
hoiavad elus Barcelona haruldaste raamatute kaupmehed ning kuhu on varjule toodud raamatud, mille maailm on
unustanud ja mis ootavad seal, et keegi neist jälle hooliks. On tavaks, et kui
keegi tuleb esimest korda sellesse paika, saab ta raamatukoguriiulite labürindist valida endale ühe teose, mille
võtab oma kaitse alla, andes lubaduse
kanda hoolt, et see mitte iialgi ei kaoks,
vaid elaks igavesti. Raamat, mille Daniel välja valib – või raamat, mis valib
välja Danieli –, on kellegi Julián Caraxi
romaan „Tuule vari.“ Püüdes salapära-
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Erasmus+ projekt viis meie õpilased
ja õpetajad Hispaaniasse
Viktoria Luptova, Lähte ÜG 12.ms õpilane ja koolilehe Lügemik reporter
Eelmise aasta 11. detsembril sõitis
seltskond Lähte kooli gümnasiste
ja kaks õpetajat nädalaks Hispaaniasse. Seal toimus järjekordne
Erasmus+ kohtumine. Järgmine
õpilasvahetus on kavandatud aprillis Itaaliasse. Maikuus toimub kohtumine Lähtel.
Lähte Ühisgümnaasium osaleb ErasmusPluss koolidevahelises noorteprojektis „Young people and Urban citizenship – students managing photo
and video projects on urban chances
and challengers.“ Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Projekt algas
2019. aasta septembris ja lõpeb 2022.
aasta sügisel. Selles osaleb viis kooli: Vammalan Lukio Soomest, OttoHahn-Gymnasium Ostfildern Saksamaalt, Instituto Statale di Instruzione Secondaria Superiore „Federico
Enriques“ Castelfiorentino linnast
Itaalias, IES COMARCAL Burjassot
Valencia linnast Hispaanias ning meie
kool. Kolme aasta sisse on plaanitud
viis õpilasvahetust, millest kolm on
juba toimunud. Järgmine Erasmus+
kohtumine, kuhu ka Lähte õpilased
sõidavad, on 6.–12. aprillil Itaalias.
Seejärel on kavas maikuus korraldada
õpilasvahetus Lähtel.
Kohtumistel osaleb igast koolist kuus
õpilast ja kaks õpetajat. Meie koolist
sõitis Hispaanias Valencias toimunud kohtumisele kuus õpilast: Johanna-Maria Maasi, Brigitta Võimre, Gerlis Kalberg, Karoliina Purik, Anne-Liis
Tulskii, Gregor Paas. Neid juhendasid
õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufk in.
Teemaks oli toit, selle jätkusuutlik ja
innovaatiline tootmine ja transport,
toidu ja pakendmaterjali säästmine, uudsed toiduained, keskkond ja
inimese tervis. Lisaks temaatilistele
ettekannetele, mille ettevalmistus
algab juba kodus enne õppereisi, saavad osalised tutt avaks ka kohalikega
ja nende elustiiliga, sest reisi ajal elatakse tavaliselt kohalike peredes.
Projektis osalev meeskond ei ole 2019.
aastal kokku lepitud. Igasse õpilasvahetusse saavad gümnasistid kandideerida. Stuudiumisse tulnud lingi
kaudu sai huviline oma soovist teada
anda ning pidi lahti seletama, miks
just teda valida. 11.ms klassi õpilane

Foto: erakogu
Reisi teine päev – Eesti tiimi tutvustus

Anne-Liis Tulskii
arvas, et tema panus projekti võiks
olla piltide ja videote
tegemine. Neiu arvates oli selle eeliseks,
et ta valituks osutus,
ka see, et ta osales ka
2021. aasta kevadel
toimunud virtuaalsel rahvusvahelisel
õpilaskohtumisel.
Foto: erakogu

Hispaania kool on
Ühispilt koos võõrustajatega lennujaamas
karmim kui meil.
Suure osa õpilasvahetusest moodustas tutvumine koha- kõigil oli lõbus ja huvitav ning nende
like oludega. „Sealne kool on karmim õpilastega oli rõõm projektis osaleda,“
kui meil: koolil on värav ning peale sõnas õpetaja Liidia.
esimest tunnikella hommikul pan- Kogu reisi meeldejääva im hetk
nakse värav lukku, tundide ajal on Anne-Liisi silmis oli teise päeva õhtu,
lukus ka tualettruumid, koolil puu- kui neid viidi Batucada trumme mändub söökla ning õpilased peavad lõu- gima ja hoolimata väsimusest pidid
nasöögi kodust kaasa võtma. Seoses osalejad ka laulma ning tantsima. „Oli
koroonapandeemiaga tuli igal pool raske püsida rütmis, aga samas meelekanda maske ja vajadusel ette näida- tult lõbus. Veel oli tore viimane õhtu,
ta koroonapass,“ tutvustas Anne-Liis sest õhtusöögil räägiti sündmustest,
Hispaania kooli.
mis toimuvad Valencias. Huvitav oli
Õpetajad Liidia Varrik ja Inga Jufk in kuulda La Tomatina festivalist, seal
jäid õppereisiga rahule. „Meie õpi- inimesed loobivad üksteist tomatitelased said antud ülesannetega väga ga,“ jagas neiu õppereisi muljeid.
hästi hakkama,“ kiitis õpetaja Inga. Anne-Liisi sõnul oli projektis osalemiÕpetaja Liidia täiendas, et õpilased ne tore ja ta soovitab sellest osa võtta
tegid usinalt tööd ja suhtlesid omava- ka teistel õpilastel. Võimalus selleks
hel ning ta teab, et tehti ka rumalaid on taas maikuus, kui ülejäänud koolid
nalju ja õpetati eesti keelt. „Tundus, et tulevad Eestisse külla Lähte koolile.

LASTEAED
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Lähte Kiisupere lasteaias tehti tutvust
eesti viipekeelega
Tekst ja foto: Agnes Anijalg
Tartu Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja
Sõbrapäeval, 14. veebruaril toimus
Lähte Kiisupere lasteaias eesti viipekeele tund koolieelikutest koosnevale Pätu rühmale.
Eesti viipekeele tunnis said lapsed
teha esmast tutvust eesti viipekeelega. Tundi viis läbi Tartu Noorsootöö
Keskuse noorsootöötaja ning Eesti Viipekeele Seltsi liige Jaan-Raul Ojastu.
Jaan-Raul on ise viipekeelne kurt ning
õpetanud mitmeid eesti viipekeele
kursuseid, olgugi, et nii väikeste lastega töötas Jaan-Raul esmakordselt.
Ta tõdes, et kartis enne tundi väga, et
lastel hakkab tunnis igav või et neil
on raske keskenduda. Tunni käigus
taipas ta aga, et väikesed õpilased
on teemast väga huvitatud. Suhtlust
vahendas tunnis viipekeele tõlk.
Sissejuhatuseks rääkis Jaan-Raul sellest, milleks on üldse eesti viipekeelt
vaja ning tutvustas viipekeele tausta.
Seejärel näitasid lapsed ette viiped,
mis koos õpetajaga enne tundi selgeks
olid tehtud ning õppisid koolitajalt
uusi viipeid. Viipemärgid, mida lapsed ise soovisid teada saada, olid väga
mitmekesised ning üksteise võidu
hõikasid nad välja sõnu, mille viipemärki õppida tahtsid: „rakett“, „neli“,
„haamer“, „jänes“.
Samuti tutvusid Pätu rühma kasvandikud sõrmenditega. Sõrmendid on
tähtedele vastavad sõrmede asendid,
mida kasutatakse peamiselt nimede
väljendamiseks või siis, kui sõnal puu-

dub konkreetne viipemärk. Ringis
said viipetähestiku abi kasutades kõik
proovida enda nime sõrmendamist,
et saaksid end tulevikus ka viipekeelsetele sõpradele tutvustada. Et tundi
lastele veel põnevamaks teha, oli JaanRaul ette valmistanud ka mitmeid viipekeelega seotud mänge.
Lapsed olid varmad kõiki tegevusi
kaasa tegema. Hiljem kommenteerisid nad, et kuigi viipekeeles on nende
jaoks natuke raske suhelda, on see
siiski väga huvitav. Küsimusele „Miks
on vaja viipekeelt osata?“ vastati, et
selleks, „et targemaks saada“, „et käed
saaksid liikuda ja osavamaks“ ning „et
me mõistaksime teisi inimesi paremini“.
Viimase põhjuse toob välja ka Eesti
Viipekeele Seltsi juhatuse liige Jari
Pärgma. Ta nendib, et eesti viipekeelt
tulebki tutvustada juba lasteaias: „Kui
alghariduses räägitakse eesti viipekeelest, siis täiskasvanueas ei tunta

võõrastust ega häbi, et ei osata suhelda eesti viipekeeles või käia läbi nende
elanikega, kellega ei räägi sama keelt.“
Mõte tutvustada lasteaias eesti viipekeelt sündis Pätu rühma õpetaja
Janika Langi sõnul sellest, et lapsed
ise tundsid suurt uudishimu viipekeele suhtes ning tahtsid teada, kuidas
suhtlevad omavahel inimesed, kes ei
kuule. Samuti kommenteerib Janika,
et on näha, et tund lastele tõesti meeldis: „Ka nädal hiljem soovime enne
lõunasööki „head isu“ viipekeeles“.
Viipekeele tund Lähte lasteaias kuulub Tartu Noorsootöö Keskuse projekti „Tagurpidi kaasamine ühiskonda“
tegevuste hulka. Projekti koostööpartneriks olid lisaks lasteaiale ka
Eesti Viipekeele Selts ning erinevad
Tartu koolid. Projekti tegevusi rahastati Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti
poolt elluviidava projektikonkurssi
Noorte Heaks 2021 raames.

ETTEVÕTLUS

Kohvik Sahver kutsub külla!
Tekst ja fotod:
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Eelmise aasta lõpus avas Tabiveres
oma uksed Kohvik Sahver. Noored
ettevõtjad Betty Eddor (23) ja Axel
Kapp (26) avasid kohviku ilma eelneva kogemuseta ettevõtluses.
„Meil mõlemal oli kindel töökoht Tartus olemas aga miski tõmbas meid
maale, et siin oma kohvikuga proo-

vida. Olen ise ka siitkandist pärit ja tunne on
nagu oleksin tagasi kodus,“ avab Betty kohviku
avamise tagamaid.
Info selle kohta, et Tabiverre kohvikupidajat
otsitakse jõudis noorteni läbi Facebooki möödunud suvel. „Kui esimest korda kuulutust nägin ei tekitanud see minus erilisi tundeid,“ räägib Axel. „Aga kui veidi hiljem seda kuulutust
uuesti nägin, siis oli mõte juba peas hakanud

ETTEVÕTLUS
kasvama.“
Betty ja Axel hakkasid uurima kohviku pidamise võimalusi – lahkuti senistelt töökohtadelt, mindi ärikoolitusele
ja loodi ettevõte. Kui oli juba kindel, et
kohviku pidamise võimalus neile antakse alustati remonditööde ja sisustuse hankimisega. „Kaks kuud läks
aega, et saada paika inventaar ja paberimajandus. Elasime sel ajal põhimõtteliselt autos – hommikust õhtuni oli
vaja kuskile sõita, et midagi osta või
hankida, vahel teise Eesti otsa – noad,
kahvlid, taldrikud,“ meenutab Axel.
Täna kohvikus olev mööbel nagu lauad
ja toolid olid osaliselt olemas aga kõik
muud sisustuselemndid tuli hankida.
„Kolm päeva hommikust õhtuni värvisime seinu, tapeetisime ja tegime teisi
remonditöid – kõik pereliikmed
olid kaasatud,“ lisab Betty.
Kohvik Sahver avas oma uksed
5. detsembril. Ruumid on valgusküllased ja hubased ning siin
pakutavad toidud imemaitsvad.
„Meid on hästi vastu võetud ja
tekkinud on esimesed püsikliendid. Tullakse lõunat sööma,
niisama aega veetma ja sõpradega koos olema. Siin saab korraldada üritusi – näiteks sünnipäeva pidada – aga ka tellida eraldi
mujal toimuvale üritusele cateringi jne.“ räägib Betty lähemalt nende
poolt pakutavast. Nii on näiteks olnud
pidulaud kaetud Tabivere Rahvamaja
sünnipäeval, matkalistele suppi pakutud 24. veebruaril toimunud rongkäigul Äksi Vabadussamba juures aga
ka ise oma klientidele uut ja põnevat
pakutud. Veebruaris töötati välja kolmekäigulise menüü mida kõik said
maitsma tulla – eelroaks oli veise carpaccio krõbedal ciabattal koos trühvlimajoneesiga, pearoaks pardirind
porgandikreemi, röstitud köögiviljade
ja sõstrakastmega ning magustoiduks
soolakaramelli panna cotta pähkli
krõmpsuga. Naistepäeva puhul aga
pakuti 7.–13. märtsini eripakkumist
seasisefi leed bataadikreemi, röstitud
köögiviljade ja pohlakastmega ning
magustoiduks šokolaadikooki. Aprillis on kohvikul tulemas uus menüü.
Koostöös Tabivere Rahvamajaga on
korraldatud ka esimesed kogukonnaüritused. 10. veebruaril startis
Kohvikus Sahver Mälumängu esimene etapp, 10. märtsil teine ja viimane
etapp saab toimuma 14. aprillil kell
19.00. Viimasel etapil osalemiseks registreeri kuni 4-liikmeline võiskond
Tabivere Rahvamaja Facebooki lehe
kaudu sõnumiga või rahvamaja juhatajale Kalev Pärtelpojale helistades te-
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Veebruaris pakutud kolmekäigulise
menüü pearoog

lefonil 504 4479.
Esimesel etapil osales
viis võistkonda ja kolm
esikohta läksid võistkondadele: „Sõpr uskond“ – esimene koht,
„Lõbus nelik“ – teine
koht ja „Siil“ – kolmas
koht. Märtsis toimunud teisel etapil osales kuus võistkonda.
Parim tulemus kuulus
selgi korral kohalikule
Tabivere võistkonnale
„Sõpruskond,“ teiseks
jäi Tabivere ja Koogi segavõistkond „Siil“ ning
kolmanda koha võttis
Lähte naisrahvatantsu
rühma Hermine liikmetest koosnev võistkond
„Hermine.“
Lisaks maitsvale toidule
leiab kohvikust nurgakese kohalike meistrite
Isetehtu valmistatud
rahvuslikku käsitööd,
mida endale soetada.
Infot Kohvik Sahver
tegemiste kohta leiad
Facebooki lehelt „Kohvik Sahver.“

Kohviku Sahver omanikud
Betty Eddor ja Axel Kapp

10. märtsil toimunud Mälumängu teisel etapil osalejad

SPORT

19

Kõrvekülas peeti Tartu valla
talimängude II etapi võistlused
Tekst ja foto:
Toomas Rosenberg, võistluste peakohtunik
Tartu valla talimängude II etapi
võistlused toimusid 12. veebruaril Kõrvekülas, kus võisteldi kabes
(mehed ja naised), koroonas (mehed
ja naised), võrkpallis (segavõistkonnad) ning 3 x 3 meeste korvpallis.
Kabevõistlused viidi läbi Kõrveküla
Põhikooli aulas, kus osales kokku 15
kabetajat. Meestest võitis esikoha Ago
Vooremäe Laeva aleviku võistkonnast
ning naistest oli parim Taimi Pihelpuu Koogi küla võistkonnast. Võistkondade arvestuses oli kabes parim
Koogi küla võistkond.
Teiste kavas olnud spordialade võistlused viidi läbi Kõrveküla Põhikooli
Spordihoones.
Koroonavõistlustel võitis meestest
esikoha Lauri Aunap Vudila/Kaiavere
võistkonnast ning naistest oli parim
Raadi Lasteaed Ripsik esindaja Karin
Konsa. Võistkondliku esikoha koroonas saavutas spordikooli võistkond.
Kokku oli võistlemas 11 mängijat.
Osavõturohke oli võrkpall, kus osales
10 võistkonda. Esikohamängus alistas spordikooli võistkond Koogi küla
I võistkonna tulemusega 2:0. Spordikooli võistkonnas mängisid Kersti
Vaher, Vallo Vaher, Valeeri Rubeika ja
Rauno Laumets. Kolmanda koha mängus alistas OÜ Same võistkond Koogi
küla II võistkonna 2:0.
Meeste 3 x 3 korvpallis osales neli

meeskonda. Esikoha võitis spordikooli võistkond koosseisus Agu Laas,
Mairo Padar ja Robin Vaher. Teise
koha saavutas Raadi Lasteaed Ripsik
meeskond ja kolmanda koha Maarja-Magdaleena Põhikooli meeskond.
Pärast kahel etapil toimunut seitset
spordiala asus Tartu valla talimänge juhtima spordikooli võistkond 158
punktiga. Teise koha hõivas ühtlaselt esinenud Kobratu Küla Seltsingu
võistkond 133 punktiga, kolmas on
Kõrveküla Põhikool, kes on kogunud
116 punkti. Esikuuikusse kuuluvad
veel esimesel etapil spordikooli võistkonnaga esikohta jaganud Lähte ale-

viku võistkond 111 punktiga, Tabivere
Põhikool 99 punktiga ning kuuendale
kohale kerkis tabelis teisel etapil arvukalt punkte kogunud Raadi Lasteaed Ripsik võistkond 93 punktiga.
Punkte on kogunud kokku 17 võistkonda.
Tartu valla talimängude kolmanda
etapi võistlused toimusid 13. märtsil
Tabivere Põhikoolis, kus võisteldi sisekergejõustiku aladel (paigalt kaugus,
topispallitõuge, jooks), lauatennises,
nooleviskes ja mälumängus. Kuidas
võistkondadel kolmandal etapil läks
ja milline on seis peale viimast etappi,
saate lugeda aprilli Kuukirjast.

VARIA

Märtsist pikenes Elektrilevi kliendile
soodsama ööhinna kasutamise aeg ja
lisandusid uued võrgupaketid
Elektrilevi
Võrguteenuse leping ja elektrileping on kaks erinevat asja. Võrgulepingut on vaja selleks, et saaksime
igapäevaselt elektrit tarbida. Siin
ongi oluline roll Elektrilevil, kes
varustab tarbimiskohti elektriga ja

vastutab rikete lahendamise eest.
Elektrilepingu sõlmimisel saab klient
valida endale sobiva elektrimüüja ning enda jaoks sobivaima paketi
ja hinnastamise viisi. Näiteks saab
elektrilepingu sõlmimisel valida, kas

eelistatakse börsihinda või kindlaks
perioodiks fikseeritud hinda.
Märtsi algusest lisanduvad Elektrilevi
võrgupakettide valikusse uued neljatariifsed paketid, mis võimaldavad
suuremat paindlikkust. Uute paket-
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tidega on klientidele loodud rohkem
võimalusi nihutada elektritarbimine
soodsama hinnaga perioodidele. See
annab võimaluse elektrikulu teadlikumalt juhtida ja võrguteenuse arvet
vähendada.
Uut paketti valides tasub esmalt mõelda, mis aegadel ja kui palju tavaliselt
elektrit tarbitakse. Vastavalt oma tarbimisharjumustele tasub valida ka
sobiv võrgupakett. Elektrilevi iseteeninduses saab iga klient ka vaadata,
milline pakett oleks kliendi varasemast tarbimisest lähtuvalt kõige odavam. Selle põhjal soovitab Elektrilevi
soodsaimat paketti, aga loomulikult
võib klient teha parima valiku enda
eelistuse järgi.
Kõige suurem muudatus puudutab
öist edastustasu. Kliendi jaoks on
kahtlemata positiivne see, et öise ehk
soodsama edastustasu kasutusaeg
pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra
ja hakkab kehtima aastaringselt kella 22.00-st kuni 7.00-ni. Lisaks hak-
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kab soodsam edastamistasu edaspidi
kehtima ka riiklikel pühadel ööpäevaringselt.
Senise põhitariifse paketi „Võrk 3“ kasutamine lõpetatakse ning kõik senised paketi kasutajad viiakse üle paketti „Võrk 4“, mis sisaldab kuutasu ning
päeva- ja ööhinnaga edastustasu.
Valikusse lisandub uus pakett „Võrk
5“, milles kasutatakse nelja erinevat
kilovatt-tunni hinda, mis lähtuvad
tarbimiskoormusest võrgus. Kui tarbimine võrgus on madal, siis on kWh
hind soodne (nt öösel, suvel, nädalavahetustel). Kui tarbimine võrgus
on suur (nt talveperioodi tööpäevade
hommikustel ja õhtustel tundidel ja
puhkepäevade õhtustel tundidel), siis
on kWh hind kõrgem.
Uus pakett Võrk 5 sobib kasutamiseks
keskmisele või keskmisest mõnevõrra
suurema tarbimisega klientidele (nt
korteris 1500–3000 kWh aastas; eramus 25 A peakaitsme korral 3500 kuni
11 000 kWh aastas), kellel enamik

tarbimisest toimub madalama võrgukoormuse ajal või kellel on läbi tarbimise juhtimise võimalik oma elektri
kasutamist viia madalama koormusega perioodile. Pakett sisaldab kuutasu.
„Paketimuudatuste eesmärk on pakkuda klientidele paindlikumaid,
personaalsemaid ja soodsamaid lahendusi, mis lähtuksid just nende tarbimisharjumistest. Soovime kutsuda
kliente üles elektrit targalt tarbima.
Antud muutustest saab suurimat
kasu eelkõige klient, kes suudab oma
tarbimise ajastada perioodile, mil
tarbimine võrgus on kõige madalam,“
põhjendas Elektrilevi võrguteenuste
tootejuht Tõnu Roosve.
Muudatus võrgupaketis ei too kaasa
muudatust elektrilepingus. Elektrilepingu muutuste osas palume pöörduda elektrimüüja poole. Riigi poolt veel
märtsikuus toimiv 50% võrgutasude
hüvitamine toimub ka uutelt võrgutasudelt.

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) avas riiklikest vahenditest
toetatava keskkonnaprojektide
taotlusvooru, kuhu on oodatud projekte esitama kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud,
sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid,
haridusasutused, korteriühistud ja
füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 10,5 miljonit eurot ja
taotluste esitamise tähtaeg on 31.
märts 2022 kell 17.
Keskkonnaminister Erki Savisaare
sõnul on taotlema oodatud väga lai
sihtrühm, et riigi toel eriilmelisi
keskkonnaprojekte ellu viia. „Olgu
nendeks siis keskkonnateadlikkust
suurendavad kampaaniad, kalanduse arendusprojektid, väheuuritud
taime- või loomaliikide inventuurid,
kortermajade liitumine kaugküttevõrguga või mõne piirkonna veesüs-

teemi uuendamine. Tule taotlema, et
tegutseda parema keskkonna nimel,“
lausub keskkonnaminister.
KIKi toetuste ja teenuste osakonna
valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul
on taotlejate huvi keskkonnaprogrammi vastu igal aastal väga suur, samas
on eelarve piiratud. „Näiteks eelmisel
aastal esitati taotlusi neli korda enam,
kui rahastada saime. Seetõttu on oluline, et taotlused oleksid hästi läbimõeldud, õigesti sihitud ning korrektselt vormistatud,“ sõnab ta. „Lisaks
keskkonnaprogrammi põhivoorule
saavad kevadel lasteaiad ja põhikoolid
toetust taotleda õppekäikudeks ning
sügisel avame uuesti ringmajanduse,
looduskaitse ja kaasrahastamise voorud.“
• Veemajanduse valdkonnas toetatakse 5,2 miljoni euroga ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist,
jääkreostuse likvideerimist, siseveekogude tervendamise projekte ning
veemajandusalaseid uuringuid.
• Ringmajanduse valdkonnas toetatakse 1,39 miljoni euroga näiteks
uuenduslikke keskkonnakorralduslikke lahendusi ning keskkonnakorralduse, maapõue, jäätmete ja ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid
(eelarve 1,39 miljonit eurot jaguneb
põhivooru ja sügisese vooru vahel).

• Metsanduse projektidele on mõeldud 900 tuhat eurot, et toetada näiteks metsaseemnevaru loomist,
metsapuutaimede tootmist, teavitustegevusi üldise teadlikkuse tõstmiseks ning jahinduse uuringuid ja kommunikatsiooniprojekte.
• Kalanduse valdkonnas toet atakse 600 tuhande euroga näiteks
kalandusuuringuid, kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade
või elupaikade loomist, taastamist või
juurdepääsu tagamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist ning kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist.
• Merekeskkonna projektidele suunatakse 600 tuhat eurot, et toetada
uuringuid, arendustöid, tegevusi
mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks
ja kestlikuks kasutamiseks ning laevadest ja sadamatest lähtuva reostuse
tõrjeks.
• Keskkonnateadlikkuse projektidele
on mõeldud 574 tuhat eurot, et toetada teadlikkust suurendavaid tegevusi
nagu kampaaniad, loodusõhtud, -retked, huvikooli laagrid, raadio- või telesaated, perioodilised ajakirjanduslikud väljaanded, keskkonnahariduse
võrgustiku arendamine.
• Atmosfääriõhu kaitse program-
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mist toetatakse 530 tuhande euroga korteriühistu elamu ühendamist
kaugküttevõrguga või korteriühistute
biomassil või fossiilsel kütusel töötava
või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamist taastuvat kütust
kasutava kütteseadmega. Kiirgusohu vähendamisega seoses toetatakse
Narva radooni kaardi koostamist.
• Kaasrahastamiseprogrammi suunatakse 400 tuhat eurot, et toetada
projekte, mis saavad põhirahastuse
välisallikatest (näiteks LIFE). Eelarve
400 tuhat eurot jaguneb põhivooru ja
sügisese vooru vahel.
• Looduskaitsele suunatakse 300
tuhat eurot, et toetada kaitstavate või
väheuuritud elupaikade ning looma-,
taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide inventuure või uuringuid.
Infot põhivoorust toetatavate tegevuste ja käesoleva aasta järgmiste taotlusvoorude kohta leiab KIKi kodulehelt.
Alates sellest aastast toimub taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam
KIKAS-es).
Rahastusotsuse saanud projektid
selguvad selle aasta jaanipäevaks.
Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord
ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas
välja Keskkonnaministeerium.

Kohaliku omaalgatuse programmi
taotlusi saab esitada
kuni 1. aprillini

Kohaliku omaalgatuse programmi
taotlusi saab esitada kuni 1. aprillini kell 16.30. Taotlusi saab esitada
kogukonna arengu meetmesse ning
investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse.
Taotleda saavad avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused. Taotlused esitatakse
keskkonnas https://etoetus.rtk.ee.
Täpsem info kodulehel https://www.
tartumaa.ee/programmid.
Lisateave:
Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886
2500. Taotluse sisulist koostamist
nõustab Tartu Ärinõuandla konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.

Märts on viimane aeg ennetada
kevadisi ja suviseid konﬂikte
hoonetes pesitsevate lindudega
Keskkonnaamet
Linnud hakkavad varsti valima neile sobivaid
pesit suspa i ku. Keskkonnaamet soovitab majaomanikel ja korteriühistutel kontrollida üle
ning vajadusel takistada
lindude ligipääsu võimalikele pesaehituskohtadele hoonetes.
Sigimisperiood on looduses kõige olulisem ja tundlikum aeg. Lindude ja ka teiste loomade häirimine sellel ajal on ebaeetiline
ning seadusega keelatud.
„Linnud on looduse loomulik osa. Kui
majaomanikul on varasematel aastatel olnud konﬂ ikte pesitsevate lindudega, siis just praegu, enne suurema
pesitsushooaja algust on mõistlik
ehitised üle kontrollida. Kevadeti tasub katuseid, räästaaluseid ja -avausi,
pööninguid, voodritaguseid, rõdusid,
aga ka laoplatse, pooleliolevaid ehitisi jm inimese poolt tihti kasutatavaid
kohti hooldada ja vajadusel takistada
lindude ligipääsu. Pesitsusajal on selleks juba hilja,“ ütles Keskkonnaameti
looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.
Paljud asulates elavad linnuliigid on
inimkaaslejad, kelle pesitsuspaigad
on seotud hoonetega. Näiteks hakid
võivad ehitada oma pesa ventilatsioonisüsteemidesse, varblased või kärbsenäpid maja voodri vahele. Tuvid
pesitsevad sageli hoonete karniisidel,
kajakad aga katustel.
Asulates pesitsevate lindude elu on
huvitav jälgida. Samas on Keskkonnaamet saanud igal aastal teateid kajakatest ja varestest, kes ründavad
oma poegade kaitseks inimesi. „Samuti võib inimesi häirida, kui pesapojad
roojavad pesa lähiümbrust või juba
varahommikul lärmakalt toitu manguvad. Sellised probleemid tabavad
majaomanikke mais või juunis. Kui
soovite neid ennetada, on õige tegutseda just praegu, enne peamise pesitsushooaja algust,“ sõnas Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu
Talvi.
Paljusid liike meelitab inimeste lähedusse pesitsema lihtsasti kättesaadav

Foto: Jan Siimson
Kajakapesa hoone katusel

toit. „Lihtsad toitumisvõimalused
suurendavad oluliselt näiteks vareste,
hakkide ja kajakate arvukust ja pesitsemise tõenäosust inimese lähedal.
Seetõttu on mõistlik vältida lindudele
lihtsaid toidu leidmise võimalusi meie
kodude juures – linnalinde mitte toita,
katta kompostihunnikud ning kasutada suletud prügikaste,“ möönis Tõnu
Talvi.

Praktilisi nõuandeid:
• Kata võrguga või paranda võimalikud avaused ja augud räästaalustes
ning mujal.
• Hoia oma katused risust ja muust
võimalikust pesamaterjalist puhtad.
Lamekatusel ja rõdul ära hoia tarbetuid esemeid.
• Vajadusel kasuta sobivaid peletusvahendeid, näiteks röövlinnu kujutisi, ridva otsas hõljuvaid tuulelohesid,
silma meenutavaid palle vms.
• Paigalda ümbrusesse sobivatesse
kohtadesse pesakaste. Vaata Eesti
Ornitoloogiaühingu juhised.
Looduse loomulikku eluringi tuleks
sekkuda nii vähe kui võimalik – sekkumine on põhjendatud äärmisel juhul, näiteks inimeste vara ja tervise
kaitseks.
Majaomanikel ja korteriühistutel on
ka hoonete renoveerimis- ja remonditööde õigele ajale planeerimisel oluline roll. Kui tööde eel tekib küsimusi
seoses looduslike asukatega, tasub
võimalikult varakult võtta ühendust
Keskkonnaametiga aadressil info@
keskkonnaamet.ee. Nii saab ennetada
olukordi, kus kevadele või suvele plaanitud tööd tuleb lindude pesitsemise
tõttu mõneks ajaks edasi lükata.
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TEENUSED
Uuemetsa Talu OÜ teeb väiksemahulisi raie- ja võsalõikustöid: üksikute puude langetamine, ülekasvanud
hekid ja vanad viljapuuaiad, tüvede
tükeldamine-äravedu, okste hakkimine. E-posti aadress uuemetsatalu@
gmail.com, tel 5567 4714.
Pottsepatööd ja -materjalid.
Ahjude, pliitide, somüüride, lesode,
kaminate ehitus ja remont.
Info tel. 502 5424.
Õunapuude lõikus. Info tel 5394 2369.
Ohtlike puude raie, raiejäätmete
koristus. Info tel. 5810 8597.
Aitame seadustada hooneid, kasutuslubade taotlemine.
Info tel. 5699 3014 või e-posti teel
info@ehitusdokument.ee
Ehitusdokument OÜ.

Pargi pood otsib
oma kollektiivi
rõõmsameelset ja usinat

KLIENDITEENINDAJAT.
CV saata:
kasepargi@hot.ee
Võtame tööle

Aednik-komplekteerija
lillekasvatuse aiandisse!

Tänavakivide paigaldus
Äärekivide paigaldus
Haljastustööd
Kaevetööd
Tel: 5564 9350
E-post: info@rohelineheakord.ee

Hooajaline töö aprill–august 2022.
Taimekasvatuse ja -hoolduse tööd; taimede istutamine, pakkimine, sorteerimine ja komplekteerimine; töö toimub
põhiliselt kasvuhoonetes ning vähesel
määral avamaal.

Töö asukoht: Tartu vald, Vesneri
küla, Tiigiäärse.

Ootused kandidaadile: eelnev
töökogemus aiandis töötamisel; kiired
käed ja täpsus; kohusetundlikkus; tahe
teha füüsilist tööd; koostöö ja õppimisvõime; kasuks tuleb aiandusalane haridus.
CV palume saata:

Vesneri Aed OÜ, Helgi Solba, e-post:
vesneriaed@gmail.com

RMK VÕTAB TÖÖLE
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille ülesandeks on riigimetsa majandamine ning
selle mitmekülgseks kasutamiseks
võimaluste loomine. RMK üle kogu
Eesti paiknevates struktuuriüksustes
töötab kokku ligi 700 inimest.

RMK otsib oma meeskonda

LOOMADE HOOLDAJAT
ELISTVERE LOOMAPARKI,

kelle töö põhieesmärk on Elistvere
loomapargi loomade heaolu tagamine.

Peamised tööülesanded:

• loomade söötmine ja hooldamine;
• loomaaedikute hooldamine;
• loomasöötade varumine ja sellele
kaasa aitamine;
• tööga seotud ruumide ja loomapargi
ala korras hoidmine vastavalt nõuetele;
• loomapargis toimuvate ja loomapargiga seotud sündmustele ja tegevustele kaasa aitamine

Parimal kandidaadil on:

• kesk- või keskeriharidus
• kogemus loomadega töötamisel
• oskused ja huvi töötamiseks tehnikaga
• valmisolek külastajatega suhtle miseks

• valmisolek töötada kollektiivis
• valmisolek reageerida probleemidele
väljaspool tööaega

RMK pakub:

• vaheldusrikast tööd;
• meeldivat töökeskkonda Elistvere
loomapargis;
• motiveerivat töötasu.
Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus kuni 4. aprillini
e-posti aadressile andri.plato@rmk.ee
või postiga RMK Elistvere loomapargi
külastuskeskus, Elistvere küla, Tartu
vald, Tartumaa, 49103.
Info mobiililt: 5400 4851, Andri Plato.
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MTÜ Toetuspunk t annab välja
Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste
matemaatika õppimise toetusi
„Matemaatika – see on imelihtne“.
Septembris 2021 avati Lähte Ühisgümnaasiumi õuel matemaatikaõpetajate Aino
Tootsi ja Endel Nassari mälestuseks pingid. Õpetaja Nassari pingil on plaat tema
ütlusega: „Matemaatika – see on imelihtne“. Pinkidele tehtud annetuste jäägist lõi
MTÜ Toetuspunkt fondi Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste matemaatika õppimise
toetamiseks.

AASTARING –
KAUNEID VAATEID
KODUKANDIST!

Alates 22. veebruarist 2022. a on avatud Eve Tootsi loodusfotode näitus Lähte
Noortekeskuse 2. korruse koridoris (Lähte
alevik , Kase 7) . Sissepääs maja tagumisest
uksest (tööpäevadel) !
Fotod näitusel on järjestatud alates detsembrist (koridori lõpus). Autor pühendab selle näituse hiljuti lahkunud kallile
sõbrale Arele, tänu kellele paljud tema
fotod on üldse olemas.
Näituse ülespanekut toetas Sootaga
Maanaiste Selts.

MTÜ Toetuspunkt annab välja kolme liiki
toetusi:
1. Õpilase toetus. Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane saab taotleda toetust ülikooli korraldatava matemaatika valdkonna
kursuse osalustasu maksmiseks. Kursus, millel taotleja osaleb, võib olla läbi
viidud kontakt- või hübriidõppe vormis
mõnes Eesti ülikoolis või virtuaalõppena
Eesti või mõne teise riigi ülikoolis.
2. Õpetaja toetus. Diplomeeritud õpetaja saab taotleda toetust Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastele matemaatika lisatundide andmiseks. Kui taotleja on Lähte
Ühisgümnaasiumi õpetaja, määrab tema
ise lisatundide eesmärgi ja sihtgrupi, kui
taotleja ei ole Lähte Ühisgümnaasiumi
õpetaja, määrab lisatundide eesmärgi ja
sihtgrupi kool. Lisatunnid tuleb läbi viia
regulaarselt piiritletud ajaperioodi jooksul.
3.Juhendaja toetus: Nooruk vanuses 16–
19 aastat saab taotleda toetust matemaatika konsultatsioonide läbiviimiseks
Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasele. Iga
juhendatud tunni kohta antakse toetust
kuni 20 eurot. Juhendaja võib olla, kuid ei
pea olema Lähte Ügisgümnaasiumi õpilane. Juhendaja peab taotlemisel esitama
oma matemaatikaõpetaja soovituse.
Toetusi antakse välja jooksvalt kuni fondi
võimaluste lõppemiseni. Taotlusi ootame
aadressil tiina.tambaum@eesti.ee.
Lisainfo lahte.edu.ee/731

Meie hulgast
lahkunud
ANNE UUSTALU
05.06.1934–05.02.2022
PRASKOVJA TEIMAN
01.11.1932–10.02.2022
HELMI KUUSTEMÄE
13.07.1930–14.02.2022
AIME SABRE
13.07.1933–14.02.2022
AIVAR KRIISA
20.01.1964–15.02.2022
ANTS REMMELG
25.03.1939–22.02.2022

Avaldame kaastunnet Toomas Tiirikule
venna

URMAS TIIRIKU
kaotuse puhul.

Maarja-Magdaleena Päevakeskus.

Kallis juubilar Anne!

Tugevat tervist tegudeks,
õnne paljudeks aastateks.
Laeva pensionäride selts

Küll iki, Kristi ina, Helve, Enn!
Õrnad õied õnnitlegu,
kaunid laulud tervitagu,
rõõm ja rahu kaasas käigu,
headus, heldus sõbraks saagu!

Õnn e ja head tervist!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts.

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
ANNILY ROHTLA
OLIVER HIIS
LENNA VAGULA
MÄRTHA OLIVIA
BENSTRÖM
LILY-ISABELLA
LUHT
JASPER OHU

08.02.2022
11.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
23.02.2022
25.02.2022

Auli Rammo 80!

Kallis Reet!

Päikese valgust eneses kanna,
soojust teistele edasi anna.
Lillede ilust naeratus võta,
rõõmsalt elus edasi tõt ta!

Palju,palju õnne!

Salme,Renate,Madli ,Evi,Eda.

On rõõm oll a seltsilisteks
sinuga jagatud Teest,
aeg on näidanud –
suur väärtus on see.
Ikka julgeid asju
proovi veel,
olgu Tervist ja rõõmsat meelt.

Meie toetame sind ja ikka-Elame veel!
Õnnitlevad Antiikhõbeda memmed

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.

MÄRTS – APRILL 2022
Jääaja Keskuses Eesti Loodusmuuseumi külalisnäitus „ISAD JA POJAD“
Lähte Noortekeskuses Eve Tootsi loodusfotode näitus AASTARING –
KAUNEID VAATEID KODUKANDIST!
30. märts Iga kuu viimane kolmapäev ürituste sari „EAKATE TUND“
Kell 12.00 Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.
Lähte Ühisraamatukogu tähistab 100. sünnipäeva kontsert1. aprill
Kell 16.00 etendusega „KORD SAJA AASTA KESTEL KORDUB SAMA
KEVADE...“ Külalisteks Agulihärrad. Tasuta.
Tabivere Rahvamajas NALJA JA KOHVIÕHTU. Esinevad
1. aprill
Kell 19.00 Tabivere Rahvamaja harrastusteater ja külalised. Tasuta. Avatud
Kohvik Sahver. Info: tel. 504 4479, facebook.com/tabikas.
L a e v a K u l t u u r i m a j a s TA N T S U Õ H T U A N S A M B L I G A
1. aprill
Kell 19.00 LILLELISED. Pilet 10 €. Info kultuur@laeva.ee või tel 5348 2100.
Õhina Õpitoas PABERPUNUTISE TÖÖTUBA – KORV. Juhendaja
2. aprill
Kell 12.00 Eda Hanni Pärnumaalt, osalustasu 59 €.
Tabivere Rahvamajas TEATRIÕHTU. „TIIT JA TÕNU.“ Eelmüügi
3. aprill
Kell 18.00 pilet 16 € / 12 €, kohapeal 18 € / 14 €. Avatud Kohvik Sahver.
Info: Tabivere Rahvamaja tel. 504 4479, facebook.com/tabikas.
Tabivere Rahvamajas MEESANSAMBLITE PÄEVA KONTSERT.
9. aprill
Kell 13.00 Esinevad meesansambel Mehed Mandrilt jt meesansamblid
Eestist. Pilet 3 €. Avatud Kohvik Sahver. Info: tel. 504 4479.
Maarja-Magdaleena Rahvamajas KONTSERT-TANTSUÕHTU
9. aprill
Kell 19.00 KOOS ANSAMBLIGA LIHTSAD POISID. Pilet 5 €.
14. aprill MÄLUMÄNG Kohvikus Sahver. Info Tabivere Rahvamaja
Kell 19.00 telefonil 504 4479, facebook.com/tabikas.
16. aprill Ta m m i stu R a a m atu kog u-Kü l a ke sk u s e s TA NTSUÕHT U
Kell 19.00 ANSAMBLIGA PARVEPOISID. Pilet 10 €. Info tel. 5300 1922.
17. aprill MUNADE PÜHAD ELISTVERE LOOMAPARGIS. Loomapargi
Kell 12.00 loomadele jagat a k se mune, kü la st ajad saavad mä ng ida
munaotsimis mängu. Sissepääs tavapileti hinnaga.
19. aprill TAMMISTU RAAMATUKOGU 115. A JUUBEL.
21. aprill Laeva Kultuurimajas etendus „ULJAS NEITSI.“ Autor: Andrus
Kell 19.00 Kivirähk, laval: Kanepi harrastusteater. Pilet 5 €.
TAMMISTU
LAEVA

MAARJA-MAGDALEENA
ÄKSI

KÕRVEKÜLA

TABIVERE
ELISTVERE

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.

LÄHTE

