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Lähte Ühisraamatukogu direktor Heili Tali annab tänukirja üle oma eelkäijale –
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Lähte Ühisraamatukogu
tähistas 100. juubelit!
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Mia Norelle Kaldvee „Värviline maailm“,
Tabivere Põhikool

Selgusid J. V. Veski mälestusele
pühendatud loomekonkursi võitjad
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Kuukirjas avaldatakse eelmisel kuul valda sündinud ja meie
seast lahkunute andmeid. Lehte lisatakse nende laste nimed,
kelle vanemad on vallale nime avaldamiseks andnud loa.
Toimetusel on õigus vajadusel tekstidele teha keelekorrektuuri.

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

Vaktsineerides
oleme tugevamad!

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

Tartu valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
või ajakirjana Issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 2. maini.
 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. Juttu on olnud
Kuukirja toimetajatest Heino Sepp
(1996–2009), Ilmar Kahro (2010) ja
Anneli Pilliroog (Parksepp) (2010–
2014).
2014. a märtsi numbrist alustab Kuukirja toimetajana Tiit Helm. Tema
kaaskirju võib kohata ka varasemates
Kuukirjades – esimese leian 1997. a
veebruaris ilmunud Kuukirjast nr 3.
Seal on artikkel pealkirjaga „Tartumaa koolilehtede toimetajad Lähte
Ühisgümnaasiumis.“ Autoriks on
märgitud Tiit Helm, Lähte Ühisgümnaasiumi huvijuht. Lugu räägib
kahepäevasest kohtumisest Lähte
Ühisgümnaasiumis, kuhu olid kokku
tulnud koolilehtede toimetajad üle
Tartumaa ja ettekannetega esinesid
Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud
Sulev Uus, koolidevahelise ajalehe
„Elu & Kool“ töötaja Anti Ronk, Lähte
Ühisgümnaasiumi arvutiõpetaja Andres Mikeshin ja „Eesti Päevalehe“ Tartu toimetaja Anu Jõesaar. Tiit Helmi
kaaskirjad enne toimetajaks saamist
kajastavadki Lähte Ühisgümnaasiumi
õpilaste tegemisi ja kooli eluolu.
2014. a märtsi Kuukirja juhtkirjas kirjutab Tiit, et Kuukirja toimetamise ülevõtmine Anneli Parksepalt (Pilliroog)
tundub igati loomulik asjade kulg.
On ta ju sel ajal tihedalt seotud Lähte
Ühisgümnaasiumi meedia suuna õpilastega, olles nende video- ja kaameraõppe õppejõud. Gümnaasiumi õppesse Lähtel tekivad suunad 1998. a. mil
tegutsema hakkab humanitaarkallakuga meediaklass ja reaalkallakuga

majandusklass. Aja jooksul on suunad
muutunud ja alates 2012. a tegutseb
Lähtel spordisuund. Tiit on olnud algusest peale meedia suuna õpilaste
õpetaja. Nüüd viimastel aastatel on ta
oma tunnid üle andnud ja jäänud osalise koormusega kooli infojuhiks ning
vanemate õpilaste karjääri-, majandus- ja ettevõtlusõpetajaks.
„Minu soov toimetajana oli ennast
proovile panna. Ma ei tunne, et oleksin tugev kirjutaja ja seetõttu oli see
parajaks väljakutseks. Ühtlasi soovisin ma Kuukirja kaudu anda väljundi
meedia suuna õpilastele. Mind paelusid olemuslood ja päris paljud neist
sündisid koostöös gümnasistidega.
Ühiselt arutasime, kellega võiks loo
järgmises lehes teha. Tavaliselt läksime kohale kolmese seltskonnaga –
mina, üks õpilane fotograafina ja teine
reporterina,“ meenutab Tiit. „Kahjuks
on aastatega kirjutava ajakirjanduse
huvi õpilastes vähenenud. Põnevam
ja huvitavam tundub ikka video ja tehnika. Tublisid kirjutajaid on vähe, aga
need kes on – nende üle oleme väga
rõõmsad.
Enne toimetajaks saamist saatsin
kaaskirju põhjusel, et tundsin väga
hästi Heino Seppa ja Tartu valla Lähte
ümbrust. Kõik vallalehe toimetajad on
kaaskirjutajate saamiseks näinud palju vaeva ja kõik tutvused mängu pannud. Kõige põnevam aeg minu jaoks oli
Jääaja Keskuse rajamine, selle ehitamise jäädvustamine. Olen tänulik, et
sain olla selle keskuse sünni juures.“
Suuremad muudatused Kuukirjaga
toimuvad 2017. a peale haldusreformi.
Tartu, Tabivere, Piirissaare ja Laeva valdade liitmisel tekib uus Tartu
vald – lisanduvad uued piirkonnad ja
asutused, kelle tegemisi kajastada.
Kaovad seniste valdade lehed Tabivere
Sõnumileht ja Laeva valla infoleht Vallakaja ning alles jääb Tartu valla Kuukiri. Nii võib selle perioodi Kuukirju
sirvides märgata toimetaja püüdlust
kajastada kõiki tegemisi ja piirkondi
tekkinud uues Tartu vallas. Näiteks

on 2017. a septembri kuni 2018. a juuni
numbrites lood jaotatud rubriikidesse
piirkondade järgi, et lugejal oleks oma
kodukoha uudiseid kergem üles leida.
Samuti täieneb kultuurikava rubriik
ja otsitakse võimalusi, kuidas Kuukirjas saaks elanikele edastada infot
kõigi vallas järgmisel kuul toimuvate
ürituste kohta.
Tiit Helm on Kuukirja toimetaja neli
aastat kuni 2018. a juuni numbrini.
Sellest lehest võib leida kuulutuse uue
toimetaja leidmiseks. Minu soov seda
tööd teha oli selleks ajaks päris suur,
samas kui lootus see koht saada oli
õrnõhuke. Olin varasemalt teinud
koostööd senise toimetaja Tiit Helmiga ja minu kirjutatud esimesi kaaskirju võib kohata 2018. a veebruari Kuukirjas. Mul oli juba siis olemas oma
visioon uuest kujundusest, mille ka
toimetajana kasutusele võtsin.
Esimese Kuukirja kokku panemine
on vist küll olnud minu elu üks kõige suurem ja põnevam väljakutse –
rekordilise kiirusega, vähem kui nädal peale toimetaja ameti ülevõtmist
läks esimene minu toimetatud Kuukiri trükki.
Mäletan väga selgelt tundeid, mis
mind valdasid, kui 3. septembril sain
telefonikõne vallavanemalt Jarno
Laurilt, et vald on välja kuulutatud
konkursi raames mind valinud uueks
toimetajaks. Täitunud oleks justkui
minu nooruspõlve unistus. Omal ajal
gümnaasiumisse astudes oli mul väga
kindel siht saada ajakirjanikuks. 12.
klassi lõpuks aga olin jõudnud veendumusele, et kuigi ma armastan kirjutamist, peab see jääma siiski hobiks, ja
läksin õppima trükiettevalmistust ja
arvutigraafi kat. Üks põhjustest miks
ma ajakirjanduse õpingutest loobusin
oli veendumus, et suures meedias töötamine ei teeks mind õnnelikuks. Seetõttu usun, et just vallalehe tegemine
algusest lõpuni – üritustel käimine,
pildistamine, kirjutamine ja küljendamine ongi ideaalne kombinatsioon
minu unistuste ametist.
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Jõulupuu ärasaatmise pidu
Kõrveküla lasteaias

TÄNASES LEHES
lk. 1

Jõulupuu ärasaatmise pidu
Kõrveküla lasteaias
lk. 2

Kristiina Lemmats

Kutsed üritustele

Kõrveküla lasteaia õppealajuhataja

lk. 3

O

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

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

Volikogus
Raamatukogude lahtiolekuajad

LK 10

lk. 4

Raadi lasteaed sai
nurgakivi

Lähte ÜG parimad õppijad
lk. 5

Kõrveküla PK parimad õppurid
lk. 5–6

2008 aasta oli valla
noormaadlejatele edukas
lk. 7 – 10

Fotomaterjalid
lk. 11

Jaan Koorti näitus pealinnas
TAS alustab projektitoetuste
taotluste vastuvõtmist

LK 13-14
Tartu vald omavalitsuste
suvemängudel

lk. 12

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

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

Purjetamine on elu
lk. 14

Uusi raamatuid valla raamatukogudes
lk. 15

August Kree – 85

LK 15
Kõrveküla tänavanimedest
Kõrveküla tänavanimede tutvustamine
on ajalehe lk. 8 ja 9. Kaardil olevad tänavanimed on plaanis ametlikult kehtestada.
Kui kellelgi on ettepanekuid eelnõu
muutmise osas palume ühendust võtta
Tartu vallavalitsusega.
Tel. 733 7753
või mailil
eve.kallas@tartuvv.ee
Jõulukuuse ärasaatmine.

1996. a detsember

1997. a märts

1997. a detsember

2007. a jaanuar

2009. a jaanuar

LK 6-9
Esimene koolipäev Tartu vallas

Edukat alanud
kooliaastat!

Sel aastal alustas Tartu valla messe klassi läks tänavu 125
viies koolis kooliteed kokku pisikest koolijütsi. Tarkust ja
1170 usinat õpilast. Neist esi- jõudu uueks õppeaastaks!

Millise piirkonna noored
õppisid ettevõtlust?

LK 16

Seniormeeste
sügishooaja algus

2018. a september
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16.03.2022 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUS
Määrus nr 5 – Tartu Vallavolikogu
27.06.2019 määruse nr 19 „Koerte
ja kasside pidamise eeskiri“ muutmine
§ 1. Tartu Vallavolikogu 27.06.2019
määruses nr 19 „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri“ tehakse järgmised
muudatused:
1) paragrahvi 1 lg 2 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:
(2) Lisaks eeskirjale tuleb koerte ja
kasside ning muude lemmikloomade
pidamisel lähtuda loomakaitseseadusest, veterinaarseadusest ja muudest
loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.
2) paragrahvi 3 lg 1 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:
(1) Tartu valla haldusterritooriumil
peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Muude lemmikloomade
märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.
3) paragrahvi 3 lg 2 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:
(2) Tartu valla haldusterritooriumil
peetav koer ja kass tuleb märgistada
mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul
koera või kassi sündimise päevast või
1 kuu jooksul vanema koera ja kassi
omandamise või valdusse saamise
päevast, kui koer või kass ei ole märgistatud mikrokiibiga.
OTSUSED
Otsus nr 16 – Tartu Vallavolikogu
revisjonikomisjoni liikme valimine
Tunnistada Priit Kirss valituks vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks.
Otsus nr 17 – Ühiste kavatsuste
protokolli ja koostöölepingu ülesütlemine
Otsustati üles öelda Tartu valla ja
Venemaa Föderatsiooni Vologda
oblasti Šeksna rajooni administratsiooni vahel 2012. aastal sõlmitud
ühiste kavatsuste protokoll otseste
partnerlussuhete rajamiseks ning
koostööleping kaubandus-majandussuhete ja teaduslik-tehnilise, sotsiaalning kultuurialase koostöö kohta.
Otsus nr 18 – Projektis „Laeva-

Valmaotsa kergliiklustee ehitamine“
osalemine
Otsustati rahastada projekti „LaevaValmaotsa kergliiklustee ehitamine“
omaosalust summas kuni 353 815,65
eurot.
Otsus nr 19 – Omafinantseeringu
tagamine
Otsustati tagada Maarja-Magdaleena
vee- ja ka na l isatsioon irajatiste
rekonstrueerimise projekti omaosaluse rahastamine summas kuni
666 648 eurot, sh kuni 333 324 eurot 2023. aastal ja kuni 333 324 eurot
2024. aastal, tingimusel et projekti
omaosaluse eest emiteeritakse Tartu
vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk
aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.
Otsus nr 20 – Omafinantseeringu
tagamine
Otsustati tagada Äksi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekti omaosaluse rahastamine
summas kuni 446 538,25 eurot, sh
kuni 223 269,15 eurot 2023. aastal ja
kuni 223 269,15 eurot 2024. aastal,
tingimusel et projekti omaosaluse
eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride
lepingus näidatud tingimustel.
Otsus nr 21 – Aktsiaseltsi SEITUNG
aktsiate võõrandamine
Otsustati võõrandada avalikul enampakkumisel Tartu vallale kuuluvad
Aktsiaselts SEITUNG (registrikood
10244306) neli B-aktsiat alghinnaga
15 000 eurot.
Otsus nr 22 – Huvide deklaratsiooni
esitajate ja deklaratsioonide kontrollija määramine
Otsustati määrata huvide deklaratsioonide esitajateks lisaks korruptsioonivastases seaduses sätestatud
ametiisikutele:
1.1 vallavalitsuse struktuuriüksuste
juhid (osakondade juhatajad);
1.2 vallavalitsuse hallatavate asutuste
juhid;
1.3 valla valitseva mõju all olevate äriühingute ning valla asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmed.

Määrata deklaratsioonide kontrollimise komisjoniks volikogu revisjonikomisjon.
Otsus nr 23 – Vallavara rendile andmine Raadi Sihtasutusele
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele
nõusolek endise Raadi lennuvälja territooriumil asuva Tiiva maaüksuse,
kinnistu nr 4273104, katastritunnus
79601:001:1003, asukoht Tila küla,
Tartu vald, Tartu maakond, pindala
69928,0 m 2 , sihtotstarve maatulundusmaa 100%, rendile andmiseks Raadi Sihtasutusele allrendile andmise
õigusega.
Renditasu punktis 1 nimetatud
katastriüksuse rentimise eest on 150
eurot kuus. Tartu Vallavalitsusel sõlmida rendileping Raadi Sihtasutusega
kestvusega 10 aastat.
Otsus nr 24 – Kohustuste võtmisega
nõustumine
Otsustati nõustuda Raadi Sihtasutuse võetava laenuga summas kuni
580 000 eurot. Laenulepingu periood
on 5 aastat (60 kuud).
Otsus nr 25 – Vallavara vahetamine
Otsustati va hetada Ta r tu va l la
munitsipaalomandisse Tartu vallas
Kõrveküla alevikus asuv Pöialpoisi
tn 8 kinnistu, registriosa nr 4269304
(katastritunnus 79601:001:0401, pindala 12002 m2 , sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) Tartu valla omandis
oleva, Lähte alevikus asuva Vahtra
tn 4 katastriüksuse (katastritunnus
79401:005:0091, kinnistu nr 2872004,
pindala 4897 m 2 , sihtotstarve 100%
elamumaa) vastu. Lugeda kummagi
va hetatava k innistu väär tuseks
26404,40 eurot, millele lisandub
käibemaks.
Otsus nr 26 – Ruumide rendihanke
korraldamine
Otsustati, et Tartu Vallavalitsus
korraldab hanke Raadi piirkonda
12-rühmalise ja Kõrveküla piirkonda
4–8-rühmalise koolieelse lasteasutuse või lapsehoiu jaoks ruumide rendileandjate leidmiseks.
Otsus nr 27 – LEADER meetme
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tegevuspiirkonda kuulumise määramine
Otsustati mä ä rata Tartu vald tä ielikult kuuluma Tartumaa Arendusseltsi LEADER tegevuspiirkonda alates
LEADER perioodi 2023–2027 rakendamisest. Osaleda kogu Tartu vallaga
kohaliku arengustrateegia etteval-

mistamisega seotud tegevustes. Lõpetada osalemine liikmena Jõgevamaa
Koostöökojas (registrikood 80237791)
peale Eesti maaelu arengukava (MAK)
2014–2020 LEADER programmi lõppemist.
Järgmine volikogu istung toimub

20.04.2022 algusega 16.00.
Istungi ülekannet on võimalik järgi
vaadata volikogude infosüsteemis
VOLIS.
Volikogu istungite materjalid on avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungitematerjalid.

Üha kallinevad ehitushinnad
mõjutavad vallavalitsuse plaane
Jarno Laur, Tartu vallavanem

Foto: Kalev Lilleorg
Tartu vallavanem Jarno Laur

Ukrainas möllava sõja kaudseks ohvriks tuleb ilmselt lugeda ka Tabivere lasteaed. Kaua oodatud rekonstrueerimistööd lükkuvad edasi, sest
ebamäärane olukord majanduses,
katkenud tarneahelad on muutnud
ehitamise nii kalliks, et mõistlik on
töödega oodata.
Vallavalitsuse väljakuulutatud ehitushankele laekus tähtajaks ehk 9.
märtsiks vaid kolm hinnapakkumist.
Odavaim neist 4,18 miljonit ning kalleim 5 miljonit eurot. Rekonstrueerimise ruutmeetri hind üle 2500 euro
on selgelt üle valla võimete ja ilmselt
ka mõistlikkuse. Siiani oleme suutnud
ehitada uued hooned nö nullist hinnaga, mis jääb alla 1700 euro ruutmeetri
kohta. Seejuures on tegu olnud igati
tunnustatud arhitektuursete lahenduste ja mitte kõige odavamate materjalide ning tehniliste lahendustega.
Mäletatavasti alustasime Tabivere
lasteaia projekti paar aastat tagasi,
kavandades kogu projekti elluviimiseks 2 miljonit eurot, mille hulka arvestasime ka energiatõhususe meetmest saadav toetuse 0,5 miljonit.
Siiski korrigeerisime vahepeal tõusnud hindade tõttu prognoosmaksumust ning 2022. aasta eelarves oli kavandatud lasteaia projekti tarbeks 3,13
miljonit eurot. Odavaim pakkumine
ületas eelarves kavandatu miljoni võrra. Seetõttu ei jäänud vallavalitsusel

muud üle, kui tunnistada ehitushange
nurjunuks ja kõik pakkumised liiga
kõrge hinna tõttu tagasi lükata.
Kuidas edasi? Kindlasti analüüsime
hanke tingimusi ja projekti, et leida
võimalusi odavamateks lahendusteks.
Plaanime uue hanke välja kuulutada
sügise alguses. Loodetavasti on poliitiline olukord siis stabiilsem ning
ettevõtjad esimesest sõjašokist üle
saanud. Siiski tuleb tunnistada riski,
et ka uus hange ei pruugi õnnestuda.
Sel juhul peame lükkama tööde algust veelgi edasi. Paraku tähendab
see omakorda ka kõigi järgnevate ehitusplaanide edasilükkumist ning vallavõimule tõsist mõtlemiskohta uue
nelja-aastase eelarvestrateegia koostamisel.
Kahjuks ei ole Tabivere lasteaia hange
ainuke, mille oleme liiga kõrge hinna
tõttu tagasi lükanud. Sama saatus tabas ka jalgpalliväljaku ehitusplaani
Raadil. Samuti muudame teehoiukava selliselt, et sel aastal pindamistöid
ei hangi ning minimeerime ka asfal-

Õnneks on teised selle aasta
investeeringud lasteaedadesse õnnestunud teha
varasemate hangetega.
teerimistööde mahtu. Nende tööde
tarbeks vajalik tooraine defitsiit ning
kaheldav kvaliteet muudab hinna kõrval ka töö tulemi kaheldavaks. Seetõttu keskendume pigem kruusateedele,
mis võimalik kohalikust toormest
teha.
Õnneks on teised selle aasta investeeringud lasteaedadesse õnnestunud
teha varasemate hangetega. Tänase
seisuga on Raadil Nupsiku maja käigus, Maarja-Magdaleena hoone ehituses ja valmib tähtajaks. Samuti on
ehitusleping sõlmitud Lähte lasteaiale kahe rühma juurdeehituse ehitamiseks, mille tähtaeg on sügisel. Nii saab
sel aastal 11 uut rühmaruumi siiski
tehtud ja pisikeste vallakodanike käsutusse antud.

Foto: Timo Arbeiter
Tuuliku 11 hoone Tabiveres
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Toetus kortermajadele õuealade korrastamiseks
ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks
Kadi Kukk, Tartu valla majandusosakonna juhataja
Tartu valla korteriühistutel on jälle
võimalik taotleda toetust kortermajade õuealade korrastamiseks ja
jäätmete liigiti kogumise edendamiseks ning sellega valla elukeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.
Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne
01.01.2003. a. Toetuse taotlejaks võib
olla Tartu valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks
või enam korteriühistut, kus kokku
on kuus või enam korteriomandit
(edaspidi taotleja).
Toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud töö kogumaksumusest,
kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe
taotleja kohta või 4500 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.
Toetatavad tegevused:
• jäätmemaja ehitamine arvestusega,
et jäätmemaja mahutab vähemalt
segaolmejäätmete, paberi ja kartongi,
biojäätmete ning pakendite mahutid;
• jä ät me t e s ü v a ko g u m i s m a hut i
paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele.

Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab
hiljem olema sinna
kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning
biojäätmete mahutid;
• kor termaja park imisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
• kortermaja puukuuri
ehitamine või korrastamine;
• rattaparkla või rattahoidja ehitamine.
Korteriühistute toetamise taotlusvoor on
avatud 25.04.2022–
31.05.2022.
Taotlused tuleb esitada SPOKU keskkonnas. Täpsem info Tartu valla kodulehel.

Foto: Kadi Kukk
Kõrveküla alevikus asuv korteriühistute Vasula tee 9 KÜ,
Pärna tn 2 KÜ ja Pärna tn 4 KÜ ühine jäätmemaja väljast

Foto: Kadi Kukk
Kõrveküla alevikus asuv korteriühistute Vasula tee 9 KÜ,
Pärna tn 2 KÜ ja Pärna tn 4 KÜ ühine jäätmemaja seest

5347 6179, e-posti aadress kadi.kukk@tartuvald.ee
Lisainfo:
Maja ndu s o s a kon n a Ehitusspetsialist Ergo Nõmme, tel 733 7755, 5267 983,
juhataja Kadi Kukk, tel e-posti aadress ergo.nomme@tartuvald.ee

Tartu vald korraldab konkursi „Tartu valla
kaunis kodu 2022“
Estrit Aasma, Tartu valla kommunikatsioonispetsialist
Tartu Vallavalitsus kutsub üles
kõiki aktiivseid elanikke märkama
Tartu vallas asuvat kaunist koduaeda, korrastatud tootmishoone ümbrust või põnevat üldkasutatava hoone õueala ning esitama neid „Tartu
valla kaunis kodu 2022“ konkursile.
Sellel aastal saab konkursile esitada
kandidaate järgnevates kategooriates:
• Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline
talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja);
• Kaunis kortermaja ja ümbrus (korrusmaja või korrusmajade kogum,
ridaelamu ja ümbritsev väliala);
• Kaunis üldkasutatav hoone koos
välialaga (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja, noortekeskus, lasteaed jne);

• Kaunis avalik ruum (looduskaunis
koht, supelrand, spordiväljak, avalik
park või väljak vms);
• Kaunis tootmis- või ärihoone ja teenindusõu (tööstushoone või hoonete
kompleks, kauplus);
• Tähelepanuväärne keskkonnategu
(näiteks kodanikualgatusel avaliku
ruumi rikastamine haljastuse rajamise, põneva installatsiooni paigaldamise või muul moel avaliku ruumi parendamisse panustamine).
Konkursile esitatud aedu/õuesid/
tegusid hindab komisjon. Hindamisel arvestatakse eelkõige lahenduse
ruumimõju, terviklikkust, heakorda,
haljastuse lahendust ja väikevormide
lahendust. Konkursi tulemused avalikustatakse Tartu valla kodulehel,

Foto: Katrin Sisask
Eelmisel aastal konkursile esitatud aed
Tabiveres aadressil Põllu 2

Tartu Valla Kuukirjas, Facebooki lehel
ning Tartu valla äpis. Võitjad esitatakse Eesti kaunis kodu maakondlikku
vooru.
Anna meile kaunist kodust teada
hiljemalt 31. maiks! (Täpsem info
Tartu valla kodulehel.)
Teeme oma kodu või ettevõtte ümbruse korda! Kandideeri ise või esita mõni
Sulle teada olev kaunis kinnistu konkursile!
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Ülemaailmsel sotsiaaltöötajate päeval tunnustati
2021. aasta parimaid valdkonda panustajaid
Anne Aleksejev, Tartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
tunnustas 15. märtsil, ülemaailmsel sotsiaaltöötajate päeval, Jõhvi
Kontserdimajas 2021. aasta parimaid valdkonda panustajaid.
Tänuavalduse silmapaistva töö eest
sotsiaalvaldkonnas said ka kaks Tartu
valla sotsiaalosakonna töötajat – sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott ja
sotsiaalhooldustöötaja Anneli Surva.
Anne-Mai on Tartu valla sotsiaalosakonna raudvara, kes on oma tööd
hoole ja innuga teinud pea seitse aastat. Anne-Mai on oma ala professionaal, keda kliendid kõrgelt hindavad.
Kolleegid kirjeldavad Anne-Maid kui
särasilmset inimest, kellele saab loota
ööpäevaringselt. Anne-Mai on hindamatu kolleeg, kellega koos töötades iga
päev paistab päikeselisena.

Anneli Surva on sotsiaalhooldustöötaja, kes seab kliendi heaolu alati esikohale. Oma igapäevatöös on Anneli
väga optimistlik, kes kunagi ei kurda
ega näe maailma tumedates toonides.
Kolleegid kirjeldavad Annelit kui head
meeskonnamängĳat, kes sütitab oma
positiivse energiaga ka kõiki teisi.
Sotsiaalala töötajate tunnustusüritusel kõlasid luuleread, mis hästi iseloomustavad sotsiaalalal töötavaid
inimesi.
Igaüks, kes aitab ja hoolib ja toetab,
oma südant raashaaval laiali poetab.
Need killud ei kulu, ei kao jäljetult ära –
andmise rõõmust sünnib andja sees sära,
selle valgel saab kasvuloo hingerikkus,
mille tulem on lihtne inimlikkus!

(Virve Osila)

Foto: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Vasakult Tartu valla sotsiaalhooldustöötaja Anneli Surva ja sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott
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Vudila Hõbekalale registreerus
264 osalejat
Tekst: Mart Toots, ürituse korraldaja
Fotod: Lauri Veerde
12. märtsil toimus 8. korda Kaiavere järvel traditsiooniline kalapüügivõistlus Vudila Hõbekala 2022.
Vudila Hõbekala 2020 jäi jää puudumise tõttu ära ja 2021 aastal jäi koroonapiirangute tõttu ära, kuid sel aastal
olid tingimused vahvaks päevaks lausa superhead!
Vudila Mängumaa on väga hea asukoha ja infrastruktuuriga keskus talviste kalapüügivõistluste läbiviimiseks
Tartu vallas. Vudilas on mugav parkida, liigelda järvele ja vajadusel ka ennast soojendada ning Vudila bistroos
kõhtu täita.
Kalapüügivõistlusele registreerus sel
aastal 264 osalejat ja pealtvaatajaid
käis läbi hinnanguliselt 100. Kokku
püüti pisut alla 100 kg kala ja need
jõudsid pärast võistlust Elistvere loomapargi asukate toidulauale.
Vahva päev algas ühisstardiga Vudila
rannas kell 12.00. Päeva juhtis Rait

Kaiavere järvel toimunud kalapüügivõistlusele
Vudila Hõbekala registreerus 264 osalejat

Prits ja avakõne pidas Vudila Mängumaa looja Kajar Lember.
Võisteldi individuaalselt ja võistkondlikult:
INDIVIDUAALSELT:
1) Mehed,
2) Naised,
3) Kuni 15-aastased noored (15 a k.a).
VÕISTKONDLIKULT:
1) Tavavõistkonda võis kuuluda kuni 4

võistlejat;
2) perevõistkond pidi olema vähemalt
kaheliikmeline, mille koosseisus kuni
2 täiskasvanut ja kuni neli alla 16-aastast võistlejat (16 k.a). Perevõistkonnas
pidi olema vähemalt üks täiskasvanu
ja üks kuni 16-aastane laps.
Vudila Hõbekala on ainuke teadaolev
võistlus Eestis, kus toimub eraldi arvestus perevõistkondadele.

KULTUUR
Kalapüük kestis 3 tundi ja seejärel
toimus kalade kaalumine. Kõigile
võistlejatele jagati traditsioonide kohaselt tasuta suppi. Kohe alguses viidi
läbi ka üllatusvõistlus kõige kiiremale kalapüüdjale ja selleks kulus vaid
paar minutit, kui uhke võitja jooksuga
auhinnaks olnud droonile järgi tormas.
Enamasti saadi särge, latikat, ahvenat
ja kiiska. Suurim kala oli 235 g kaalunud latikas.
Arvesse läks individuaalvõistlejate,
perevõistkondade ja võistkondade vahel võistluse ajal püütud kalade kogukaal.
Kõige rohkem püüdis kala meeste arvestuse võitja Denis Manov, kes sai
kokku 5,26 kg .
Uhkeid auhindasid aitas kätte jagada
Tartu vallavanem Jarno Laur.
Kõikide kalapüügivõistlusel osalejate
vahel läks peaauhinnana loosimisele
kohaliku klaasplasttoodete ettevõtte
Lingalaid OÜ toodetud kümblustünn.
Pealtvaatajatel oli võimalus veeta tore
talvepäev lihtsalt talvist Vudilat külastades ja järvel kalapüüdjatele kaasa
elades. Ilm oli väga kevadine ja soe.
Inimesed nautisid päikest.
Lisaks kalapüügivõistlusele toimus
ka jääaukude puurimisvõistlus Vudila
Väle Käsi 2022. Mehed pidid puurima kaks auku ja naised ühe augu ning
vaatamata sellele, et jää paksus oli ca
40 cm, said kiiremad sellega hakkama
vähem kui paarikümne sekundiga.
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Võistlusklass MEHED – osales 90 võistlejat

Võistlusklass NAISED – osales 23 võistlejat

Koht

Võistleja

Tulemus

Koht

Võistleja

Tulemus

1.

Denis Manov

5260 g

1.

Kerli Nilov

2121 g

2.

Georg Semenovski

4341 g

2.

Viivi Liias

1856 g

3.

Tiit Peetsalu

4014 g

3.

Gerli Albert

1450 g

Võistlusklass NOORED – osales 20 võistlejat
Koht

Võistleja

Tulemus

1.

Marell Teras

1615 g

2.

Karl Johannes Mesi

1405 g

3.

Cristella Kask

547 g

Võistlusklass VÕISTKONNAD

Meeste arvestuse võitja Denis Manov

Stiilseimad kalastajad

Koht

Võistkond

Tulemus

1.

Tartu Kalaspordi- 6165 g
klubi, võistkonnas
Ülo Põldma, Jürgen
Kirsis, Madis Mähar,
Mati Kirki.

2.

Liisa Hirm, võist- 2954 g
konnas Terje Huik,
Toivo Huik.

3.

Henry, võistkonnas 1982 g
Ol a r i M i i l , Hen r y
A r u nd , U k u-M a r t
Arund

Võistlusklass PERED
Koht

Võistkond

Tulemus

1.

Elvakad, võistkonnas 12150 g
Roomet Mosov,
Margus Mosov,
Kenned Taavits,
Laivi Taavits.

2.

Tartu, võistkonnas 5666 g
Allan Jaakus, Tiina
Ja a k u s , A g n e r i i n
Heinmäe, Oliver
Heinmäe.

3.

K a la kütid , või s t- 3530 g
konnas Siim Kütt,
Joonas Kütt, Simo
Kütt, Laureen Kütt.

Suurima kala auhind:
Maksim Konovalik – latikas 235 g.
Stiilseimad kalastajad:
Medi Meikar ja Piret Pohla.
Stiilseim võistkond: Narrid.
Puurimisvõistlus Vudila Väle Käsi
Meeste arvestuses (2 auku)
1. Tauri Ingel – 18,47 sekundit.
2. Georg Semenovski – 18,94 sekundit.
3. Karl Kungus – 19,00 sekundit.
Naiste arvestuses (1 auk)
1. Laivi Taavits – 11,56 sekundit.
2. Gerli Albert – 12,18 sekundit.
3. Maris Jõgi – 14,10 sekundit.
Loosiauhinnaks olnud Lingalaidi
k ü m b l u s -t ü n n i v õ i t i s K ü l l i k i
Reiljan.
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Kuuendal Kuperjanovi retkel meenutati
1919. a jaanuari sündmusi
Tekst ja fotod: Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
12. märtsil kell 10.15 koguneti Puurmani mõisa hoovi, et ühiselt minna
Kuperjanovi retkele, mis viis osalejad 27-kilomeetrisele teekonnale
Tabiverre.
Sel aastal juba kuuendat korda ette
võetud retk on pühendatud ajaloolistele sündmustele – 1919. a 11.–13. jaanuarini toimunud Julius Kuperjanovi
partisanisalga rännaku mälestusele.
Neil päevil liikus partisanisalk formeerimiskohast Puurmani lossist
vastu lahingutegevusele Tabivere
ümbruses.
Rajal ootasid osalejaid Kuperjanovi
jalaväepataljoni, Punase Risti, keskkonnaameti, politsei- ja piirivalveameti, kaitseliidu Jõgeva maleva ning
naiskodukaitse Jõgeva ringkonna
kontrollpunktid, kus retkelised said
kõndimisele vaheldust ülesannete
lahendamisega.
Osalejatel tuli kaasa võtta oma jooginõu või tass, sest kõigis kontrollpunktides pakuti sooja jooki ja vett.
Neljandas punktis sai jõuvarude taastamiseks keha kinnitada väikse suupistega ning retke lõpus Tabiveres pakuti osalejatele sooja suppi.

Kogunemine Puurmani mõisa hoovis

Retkelised poolel teel Kõnnujõe külast Koogi poole

Tartu valla isetegevuslaste kontsert
ukrainlaste toetuseks
Tekst ja foto: Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
13. märtsi pärastlõunal toimus Kõrveküla Põhikooli aulas ukrainlaste
toetuseks heategevuslik kontsert.
Laval olid Tartu valla isetegevuslaste
kollektiivid, kelle südames on samuti
sini-kollane ning tahe aidata ukrainlasi. Kõigil soovĳatel oli võimalik kontserdi ajal Ukraina toetuseks annetada
MTÜ-le Eesti Pagulasabi nii korjanduskasti kui ka telefoniliini kaudu.
Kontserdi lõpuks oli annetuskasti kogunenud 729 eurot, millele lisandusid
telefoni teel tehtud annetused.
Kontserdil esinesid Väägvere Külakapell, Tuulebant, Tartu valla Muusikakool, Kõrveküla Põhikooli lastekoor,
naiskoor Tuule, segarühm Metsataga,

Kontsetr lõppes ühendkooride poolt esitatud lauluga „Ta lendab mesipuu poole“

Maarja-Magdaleena segakoor, meesansambel Mehed Mandrilt, Laeva

mustlastantsurühm Tseritsa ning
Märt Koik.
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Miinade paastumaarjapäev
Tekst: Mari Leover ja Merje Kaaret Kõrveküla maanaiste seltsist Miina
Foto: Katrin Sisask
Sügav kummardus inimestele, kes
pikki aastaid on järjepanu uurinud
ja süstematiseerinud meie vaimset
pärandit, tänu millele saame täna
paremini aru, kes me oleme ja kust
me tuleme.
Üks sellistest teadlastest on Reet Hiiemäe, kes tegeleb rahvausundi- ja juttude psühholoogilise tõlgendamise,
rahvapärimustes avalduvate kaitsemehhanismide, hirmude ning traumadega toimetulemise viisidega.
Palusime teda esinema naisselts Miina rahvale 11. märtsil. Teemaks oli
kaitsemaagia ja nimelt need tegevused, mida naised tegid enda ja oma
pere kaitseks. Meeste osas ütles Reet,
et jätab selle meesuurĳatele teha.
Olime väga üllatunud, kui palju erinevaid tegevusi oli meie esiemadel igasuguste hädadega toime tulemiseks või
millegi saavutamiseks. Kaitsemaagia
kasutamine lähtub kujutelmast, et
teatud sümboolsete vahendite ja taigade (nõiatemp) abil on võimalik elu
või sündmusi mõjutada.
Hea võimalus uusi teadmisi rakendada oligi kohe tulemas – 25. märt-

sil paastumaarjapäeval. See on iidne
naistepüha, millega kaasnevate kommete ja tegevuste loetelu on väga pikk.
Talvel ja kevadel on teisigi naistepühi,
kus ei tohtinud teha tööd, see andis
võimaluse puhata.
Teadlased on uurinud ka seda, millised tavad on sel päeval levinud Eesti
ernevais paigus. Näiteks on pea kammimine keelatud (et ei tuleks kapsausse) Võrtsjärve ümber ja alal kuni
Peipsini, põhjapool seda ei ole. Suurte
pannkookide küpsetamine on rohkem
Lõuna-Eesti komme.
Meie tegime oma maagilisi toiminguid Lähtel Palalinnas. Sidusime
paastumaarjapäeva varahommikul
valged rätid pähe ja läksime Palalinna

kiigemäele. Enne kodunt lahkumist
tuli võtta kindlasti linnupetet, sest
muidu lind petab ära ja jääd haigeks.
Mäel laulsime päikesele, kiikusime ja
andsime maaemale ande. Nooruse ja
ilu säilitamiseks pesime allikaveega
nägu ja jõime punajooki. Tõrjusime
pärimuslike rituaalidega ebaõnne ja
haigusi ning raagus puudele punaseid
paelu sidudes soovisime head endale
ja oma lähedastele. Kutse meiega ühinemiseks oli avalik ja nii liitusid meiega iidset naistepüha tähistama ka
teised huvilised naised Tartu vallast.
Õhtul pidasime küla naistega seltsi
ruumides mokalaata.
Suur tänu naistele, kes meie seltsiga
ühinesid!

Esimene Tabivere ranna saunapäev
toimus 26. märtsil
Tekst: Tabivere ranna saunapäeva
korraldajad, fotod: erakogust
Saunasid ja saunalisi oli kohale
tulnud lähedalt ja kaugemalt, Tartu
vallast, Tartust, Rakverest ja IdaVirumaalt.
Võistkondi oli kokku kaheksa. Igas
võistkonnas neli liiget. Saunalised
pidid külastama kõiki kuute mobiilset sauna, mille panid välja Mäeotsa
Puhketalu, Saadjärve Jahtklubi, Saunalised, Telksaunad.ee ja Firef ly OÜ.
Saunas olles tuli lahendada mõistatusi
ja iga sauna vahele pidi jääaugus ujumas käima. Saunapäeval võeti mõõtu
teadmistes ja kõigi osalejate vahel loositi välja peaauhind – parvsauna kasutamine suvel.
Auhinnad panid välja ja korraldasid Pork Belly Kohvik, MTÜ Tabivere
rannaterrass, Saadjärve jahtklubi ja
Tabivere Rahvamaja. Järgmine Tabivere ranna saunapäev toimub suvel.
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Kõrvekülas õpiti pärimustantse ja
laulumänge
Tekst: Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Fotod: Ülle Kool ja Esta Ruusmann
3. aprillil avanes mul võimalus osaleda ühel ütlemata toredal sündmusel
ja seda üldse mitte selleks, et kirjutada lugu Kuukirja, vaid et päriselt
osa saada Eesti rahva pärimustantsude ja laulumängude õpitoast.
Seda ei tule just tihti ette, et ma üritusel osaleda saaksin, ilma et tunneksin
vajadust fotoaparaadiga ringi joosta. Kuid selle põnevaid teadmisi täis
õhtu lõpus said kõik kõvasti naerda
kui Kuukirja toimetaja väikese meeleheitega küsis: „Kus mu kaamera on?“
Sest just nii juhtus, et tantsuhoos olin
pildistamise sootuks unustanud ja nii
olid ka sellel üritusel tehtud fotod küll
õhtu lõpuks minu fotokaameras, kuid
kes on autoriteks jääb ilmselt igaveseks teadmata.
Eesti rahvapärimuse üheks suureks
ja vaieldamatult lahutamatuks osaks
on tantsud ja laulumängud. Nii nagu
teistel rahvastelgi oli ka meie esiisadel
neid mänge mängides oma salajane
tagamõte – et noored saaksid rohkem
üksteist tundma õppida, et saaks koos
korrakski töödes-tegemistes vahet pidada ja vargsi oma kiindumust vastassugupoole suhtes välja näidata. Tänapäeval saab väikeste kohendamistega
kõiki neid tantse endiselt au sees hoida ja kuigi eluolu ning traditsioonid
on muutunud, on vajalik teada, mis oli
enne meid. Usun, et Eesti luuletaja ja
proosakirjanik Juhan Liiv mõtles oma
sõnadega „kes minevikku ei mäleta,
elab tulevikuta,“ just seda, et teadma-

Eesti pärimustantsuhuvilised tantsuhoos Kõrveküla Põhikooli saalis. Lõõtspilli
mängib Kristi Kool (seljaga) ja tantsu juhendab Janne Suits (paremal).

ta, kust sa tuled, ei ole võimalik minna sinna, kus sa
pead olema.
Õpituba oli üheks osaks
MTÜ Amme Kannel poolt
läbiviidavast projektist
„Kultuurisuvi Väägveres
virgutab vaimu“. Koolitust vedasid ansambel
Suits ja Kool – rootsi nyckelharpat mängis ja laulis Janne Suits ning eesti
lõõtspilli mängis ja laulis
Kristi Kool. Toetasid Kohaliku omaalgatuse programm, Eesti Kultuurkapital, Tartu Vallavalitsus,
Kõrveküla Põhikool ja
Ekes OÜ.

Äksi maanteekunsti keskus avas skulptuurid, mis väljendavad
ja võimendavad vastuseisu ebainimlikkusele Ukrainas
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Fotod: Äksi maantekunsti keskus
Äksi maanteekunsti keskus avas 2. aprillil Äksi
nartsissivälja ääres kaks skulptuuri, mis väljendavad ja võimendavad vastuseisu ebainimlikkusele Ukrainas. Üks skulptuur kannab nime
„See ei ole Tähesõda, idioot!“ ja teine „Uhh, kui
kohutav! Hea, et meil gaasiboilerid korras on.“
Maanteekunsti keskuses tegutsev kogukonnaaktivist Tiina Tambaum kutsub üles kõiki
kes soovivad oma skulptuure keskuses eksponeerida: „Kui Sul on oma skulptuuri idee, tule,
täienda skulptuuride aeda!“
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„Kord 100 aasta kestel kordub
sama kevade...“
Tekst: Heili Tali, Lähte Ühisraamatukogu direktor aastast 2012
Fotod: Katrin Sisask
Nii saime laulda 1. aprillil Lähte
Ühisraamatukogus, kui tähistasime
raamatukogu juubelit. Tõesti, juba
100 aastat on sellest, kui 28. märtsil
1922. a tulid Puhtaleiva külas Lelletse koolimajas kokku Sootaga valla
Rahvaraamatukogu Seltsi liikmed ja
asutasid raamatukogu. Koolijuhatajaks ja esimeseks raamatukogu hoidjaks sai Mihkel Reisenbuck, kes oli ka
seltsi esimees.
Tore tõdeda, et ärksaid, lugemishimulisi ja kirjandust ning teadmisi väärtustavaid inimesi on Lähte mail sajaks
aastaks jagunud ja kõik märgid näitavad, et jagub edaspidisekski. Eelmise
aasta aruande numbreid vaadates võib
küll rahule jääda: Lähte raamatukogu
teeninduspiirkonnas on 2140 inimest,
kellest 1003 on raamatukogu kasutajad. Külastusi tehti raamatukokku
11 406 ja koju laenutati 12 465 teavikut. Need on numbrid, mille üle võib
uhkust tunda ja siinkohal tuhat tänu
lugejatele.
Sünnipäevapeol saime võimaluse tänada eriti aktiivseid lugejaid. Sünnipäevapidu sai lustlik, ehkki kutsutud
Agulihärradest pooled pidid koroonakarantiinis viibima, andis Indrek Ojari
oma meeldiva panuse. Suur tänu Ülle
Koolile ja Hedi Taalile ja kõikidele, kes
tulid õnnitlema ja häid soove ütlema.
Saime kinnitust, et raamatukogu on
oluline koht ja veel läks mõte uitama,
et tegelikult kuluks Lähtele üks mõnus
kultuurikeskus ära. Praegu püüab küll
raamatukogu oma ürituste ja näitustega veidigi lünka täita, aga rahvas vajab kohta, kus saaks peol-teatris-kinos
käia ja kus oleks ruumi ka erinevate
ringide tegutsemiseks. Selles mõttes
on Lähte juba aastakümneid vaeslapseosas olnud.
Artur Alliksaar on öelnud: „Ei ole olemas häid ega halbu aegu – on vaid hetk,
milles elame praegu,“ ometi on meie elu
viimased paar aastat olnud teistmoodi
ja nõudnud loovust, kannatlikkust ja
teistsugust suhtumist töösse. Oleme
leiutanud kontaktivaba laenutuse, kasutanud aktiivsemalt koduteenindust
ja teinud raamatupakke, et ikka kõigi
huviliste soovid saaksid täidetud. Et
raskel ajal oleks raamatutest tuge ja
abi. Uhked oleme oma fondi üle (üle

Vasakult Heili Tali ja Kreet Klamp

Indrek Ojari Lähte
Ühisraamatukogu
juubelil esinemas

22 000) ja peaaegu nädalatki ei lähe, kui mõni
uus lugeja meie rõõmsa
lugejaskonnaga ei lii- Lähte Ühisraamatukogu 100. aastapäeva tort
tuks. Eriliselt oodatakse
muidugi uusi raamatuid, neid ilmub käib raamatuid uurides asja juurde.
aga palju ja patt oleks tahta, et raama- Ürituste ja näitustega on sedamootukoguhoidjad kõik need raamatud ise di, et proovime igale vanusegrupile
läbi lugeda jõuaksid. Anname küll oma midagi huvipakkuvat leida. Aprillis
panuse, siiski on inimvõimetel oma pii- rõõmustab raamatukogu külastajaid
rid, pealegi on inimeste lugemismait- rändnäitus „H. Ch. Anderseni elu ja
sed väga erinevad ja ise olen selliste looming“, mille juurde otsisime välsoovitustega pigem ettevaatlik.
ja Anderseni muinasjuturaamatud.
Meie lugejaskonna moodustavad ini- 6. aprillist kuni 6. maini saab imetleda
mesed üle terve elukaare – päris pisikesed, kes alles avastavad raamatute
maailma, ja vanemad inimesed, kellele raamatud on tihti suureks seltsiks
ja lohutuseks. Muidugi peame hoolt
kandma koolilaste hinge eest, sest ilma
kohustusliku kirjanduseta ei õpikski mõni väike eestlane enam lugema.
Hea, et meie haridussüsteem ja nõudlikud õpetajad ei lase asjal siiski rappa
minna ja eesti lapsest saab kirjaoskaja
ja tark inimene, sest nagu juba VoltaiErika Aasa ja Riina Pärn lillemaalide
näituse „Õieiluelu“ avamisel
re on öelnud: „Kes loeb – see mõtleb,
kes mõtleb – see arutleb“. Mõtlemis- ja
arutlemisoskust on aga viimasel ajal
eriti vaja olnud.
Ka natuke rõõmu peab igasse päeva
mahtuma – Karlssoni moodi: „Pauku
peab saama ja nalja tahan ma!“ Et see
Lähte raamatukogus võimalikuks osutuks, selle eest hoolitsevad alati rõõmsameelsed algklasside õpilased, kellega
jagame sõbralikult ühte maja. Eks lastenurk ja riiulid lähevad tihti segi, aga see
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Erika Aasa ja Riina Pärna lillemaalide
näitust „Õieiluelu“.
Aprillikuu viimasel nädalal on jälle
traditsiooniline raamatulaat, sest raamatukogu pole tänapäeval enam hoidla, kuhu kõik tallele panna, pidevalt
tuleb fondi puhastada ja mahakantud
raamatud võivad leida ja tihti leiavadki

uue kodu. Eelmiste aastate kogemus
ütleb, et see on populaarne ettevõtmine. Maikuus ootab ees Mari Hiiemäe
kalapiltide näitus ja samas saame oma
klaasvitriinidesse välja panna paari
andunud õngemehe landikogu parima
osa. Oleme avatud pakkumistele, kui
keegi soovib näitusepinda oma kollekt-

sioonile, et seda kogukonnale tutvustada.
Kõike, mis sel aastal põnevat toimub, ei
jõua ega tahagi veel reeta. Igatahes on
saja-aastane raamatukogu täiesti kõbus ja ettevõtlik, täis indu ja tahtmist
ja sellega loodame nakatada ka oma lugejaid. Kohtume raamatukogus!

Raamatusoovitused Heililt:
Anu Raud „Kuue
ruuduga aken.“
See raamat on
ÜKS SUUR LUGU
in imese elust.
Jutud, mida Anu
Raua raamatust
loete, on tõesti
sündinud, tema
enda elust pärit.
See on südamlik,
soe ja lootusrikas
raamat.

gallupite viimane vanuserühm
on 61-65 aastat?

et tema abikaasal on afäär...

Minna Lindgren „Raevukas lesk.“
„Raev ukas lesk“ on vaimukas ja
südamlik lugu ühiskonnas valitsevatest stereotüüpidest, sõprusest ja
armastusest. Huumori ja soojusega
uurib autor „vanainimeste“ kohta maailmas: mida tähendab olla elujõuline ja
vaba üle 70-aastane ühiskonnas, kus

Raamatusoovitused Kreedalt:
T. M. Logan
„Puhkus.“
Seitse päeva. Neli
sõpra. Üks mõrvar.
See pidi olema
täiuslik puhkus
paradiisis – neli
sõpra koos peredega nädal aega
Lõu na-P ra ntsusmaa luksuslikus villas kesk
pä ikeselõõska
ja viinamägesid.
Kuid Kate’il on
saladus: ta teab,

Miika Nousiainen „Juureravi.“
Kui Pekka Kirnuvaara oli väike, läks
tema isa poodi ega tulnudki enam tagasi. Rohkem temast ei räägitud. Aastaid hiljem, kui Pekka on juureravi
saamas, selgub, et tal pole mitte ainult
halva karmaga hambad, vaid ka hambaarstist vend,
kelle isa samuti
lapsepõlves hülgas. Vennad asuvad teekonnale,
et välja selgitada tõde oma isa
kohta, ja see viib
nad läbi paljude
käänakute Austraalia Põhjaterritooriumini. Ka
nõmedad isad on
ju siiski isad.

RAAMATUARVUSTUS –
Mõtlemapanev eluline lugu, kus vaid
üks õnnetu otsus muudab kõik
Getlin Annuk, Lähte Ühisgümnaasiumi 12. ms klassi abiturient
Iiri kirjaniku Sarah Crossani sulest
ilmus 2017. aastal silmapaistev ja
erilise stiiliga noorteromaan „Kuutõus”. Eesti keeles avaldati teos 2020.
aastal. „Kuutõusu” võiksid lugeda
kõik, kellele meeldib luulevormis
teos ja kes mõtisklevad elu hinna ja
väärtuslikkuse üle.
Joe Moon on 17-aastane poiss, kes peab
hakkama saama teadmisega, et tema
vennale Edile on määratud surmanuhtlus teo eest, mida ta ei ole toime
pannud. Joe oli 7-aastane, kui Ed vangi
saadeti, ja peale seda ei olnud tema elu
enam endine. Joe ja ta õde Angela kolisid tädi Kareni poole, kuna nende ema
ei huvitanud enda laste heaolu. Kümne
aasta jooksul ei ole Edi näinud ei Joe,
Angela ega ka tädi Karen. Hukkamise
kuupäev on lähemale jõudmas ning on
aeg teha nii, et Joe saaks oma venda
näha enne hukkamist. Püsib ka lootus,
et äkki kohus muudab oma otsust ning

nad saavad jätkata oma elu nii nagu
varem – rõõmu täis perekonnana koos
tädi Kareniga.
Joe otsustas minna Texasesse, et kohtuda oma vennaga. Ta ei näinud seda
venda, keda ta mäletas, see oli täiesti
muutunud inimene, kuid ikkagi tema
suur vend Ed. Nad rääkisid palju oma
lapsepõlvest ja sellest, kuidas neil läheb. Nad läksid ka tülli, kuid leppisid
taas ära. Joed piinas aga see, et just
tema vend peab istuma vangis ja surema selle eest, mida ta ei ole teinud.
Texases kohtas Joe tüdrukut Nelli, kes
pakkus Joele sõprust ning kellega olles
sai ta mõelda positiivsele. See kõik aga
jäi tagaplaanile, sest kogu pere kartis
hukkamist. Selleks päevaks oli perele
toeks tulnud palju inimesi, kes lootsid,
et midagi muutub. Joe tundis selle aja
jooksul palju viha tunglemas endas ja
ainus, mis talle jõudu andis, oli lootus,
et kohus tühistab otsuse Edi surmata ja

saadakse aru,
et Ed oli lihtsalt valel ajal
va les koha s.
Kas see lootus
täitus?
Lugu jääb silma ja on eriline, kuna see
on värsivormis. See aga ei tähenda, et
tekst oleks kirjutatud riimis, puuduvad ka luulekujundid. Raamatus ei ole
palju omavahelist dialoogi, tähtsamad
on inimeste tunded, mida lugejale detailselt kirjeldatakse.
Teose põhiline idee on näidata, milline
on kohtusüsteem siis, kui mõrvatakse
politseinik, ja kuidas surmamõistetu
lähedased kalli inimese hukkamisega
leppima peavad. Lugu näitab, kuidas
ainult üks vale otsus suudab keerata
inimeste elu pea peale ja rikkuda ära
nende tuleviku. Lugejad näevad, kuidas tegelikult otsused liiguvad ja kuidas minevikus olnud peresuhted mõju-
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tavad ka tulevikku.
Mulle meeldis, et tekst oli lühike, tänu
sellele oli lihtsam lugeda ja mõte jõudis
kohale. Tänu lihtsale tekstile suutsin
ma välja mõelda ka, miks on raamatul
selline pealkiri. Nimelt sel päeval, kui
toimus politseiniku mõrv, oli Ed see,
kes pidi õhtul kuutõusu ajal jooksma
tema eest ära, ja see saigi Edile saatuslikuks. Lisaks pidi Edi hukkamine toimuma öösel ehk siis kui päike on läinud ja taevasse on kerkinud kuu.
Lugemist alustades ei pakkunud see
raamat mulle üldse huvi ja kõik oli segane. Mida rohkem ma lugesin, seda
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rohkem süvenesin ka toimuvasse ja
tundsin samu tundeid, mida peategelane Joe. Ausalt poleks uskunud,
et lõpuks ma isegi nutan, kuid nii see
juhtus. Olin nii huvitatud loo tegevusliinidest ja nii kannatamatult ootasin,
mis nüüd edasi saab ja kas kõik läheb
nii, nagu mina loodan. Kuigi autoril
olid teised plaanid, siis ma ei pettunud
selles teoses. Kõik raamatud ei peagi tooma lugejale ainult positiivseid
emotsioone ja lõppema nii, nagu meie
soovime.
See on raamat, mida soovitaksin lugeda mitte varem kui gümnaasiumis,

kuna sellises vanuses noored saavad
teosest paremini aru ja suudavad kaasa mõelda. Kindlasti ei ole raamat ainult noortele, vaid ka täiskasvanutele,
kuna see annab neile aimu, mis toimub
noore inimese peas, kui ta elu teeb
kannapöörde. Täiskasvanuid võiks
teos mõtlema panna ka sellele, millised
tagajärjed on vanemate otsustel lastele
ja kuidas tunneb ennast laps katkises
peres, kus lapsevanem ei ole selline,
nagu ta peaks olema.
Täispikkuses arvustust saab lugeda
Getlini blogist https://noorteraamatuhuviline.blogspot.com/.

KOOL

Õpilastega käisid kohtumas kirjanik Mika
Keränen ja keeleteadlane Madis Arukask
Markus Kaha, Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane
11.–18. märtsil toimus Lähte Ühisgümnaasiumis emakeelenädal,
mille raames korraldati 4.–12. klassidele viktoriin, kuulati keeleteadlase Madis Arukase põnevat loengut, kirjutati ERR-i e-etteütlust ja
saadi tuttavaks kirjanik Mika Keräneniga.
Reedel, 11. märtsil kohtusid II kooliastme õpilased lastekirjaniku Mika
Keräneniga, kes rääkis õpilastele enda
loomingust ja elust. Jutu seast ei puudunud ka jalgpalliteema, sest autor on
suur jalgpallifänn. Õpilased said kirjaniku käest küsimusi küsida, huvi tunti
näiteks tema lemmikjalgpalluri, kelleks osutus Norwich City ründaja Teemu Pukki, vastu. Keränen usub, et üks
raamat peab olema kaasahaarav. „Hea
raamat peab köitma ja nii, et kui sa loed
läbi esimese lehekülje, siis sa lihtsalt
pead lehte keerama ja ka teise lehekülje läbi lugema, ning nii raamatu lõpuni.
Kui esimene lehekülg on juba igav, siis
ei maksa ka teist lehekülge lugeda,“
sõnas kirjanik.
Esmaspäeval, 14. märtsil korraldasid
meie kooli eesti keele õpetajad II–IV
kooliastmele emakeeleviktoriini. Eesti
keele õpetaja Elo Kaart rääkis, et viktoriinil kasutatud küsimused koostati
juba kaks aastat tagasi, aga distantsõppe tõttu jäid need sahtlisse õiget aega
ootama. Lisaks viktoriinile kirjutasid
valitud õpilased samal päeval ERR-i
e-etteütlust. 10.t klassi õpilase Luise
Järve arvates oli etteütlus üsnagi raske ning leidus ka sõnu, mida ta varem

„Kui esimene lehekülg on
juba igav, siis ei maksa ka
teist lehekülge lugeda,”
leiab Mika Keränen.

Foto: Reelika Rahu
Mika Keränen tutvustas õpilastele oma
raamatuid „Kuldne Lurich” ja
„Armando”. Viimases on teemaks ka
tema lemmikhobi jalgpall.

Foto: Uku-Mart Rooba
Oma loengu lõpus tegi keeleteadlane ja folklorist
Madis Arukask õpilastele ka põneva viktoriini.

kuulnudki polnud.
Teisipäeval, 15. märtsil pidas 7.–9. klasside õpilastele loengu keeleteadlane
Madis Arukask, kes rääkis õpilastele
eesti keele tähtsusest maailmas. Kui
loeng kuulatud, oli õpilastel võimalus
oma teadmisi testida viktoriinis. Õpilased jäid loenguga väga rahule. Pal-

judele jäi kõige erksamalt meelde, mis
keelt räägitakse maailmas kõige rohkem ja kui paljudes koolides eesti keelt
õpitakse.
Emakeelenädal koolis oli väga põnev ja
teguderohke. See on tore viis, kuidas
tähistada meie imekauni emakeele olemasolu ja ajalugu.
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Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste tublid
tulemused olümpiaadidel ja ainevõistlustel
Triin Nagel, Lähte Ühisgümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja
Kooliaasta üheks osaks on alati
olnud maakondlikud ja riiklikud
olümpiaadid ning erinevad võistlused. Kui viimased kaks õppeaastat
on koroona tõttu olnud teistsugused
– mitmed võistlused on lihtsalt ära
jäänud –, siis sel õppeaastal on püütud taas ära korraldada võimalikult
palju mõõduvõtte.
Seni on toimunud maakondlikud
olümpiaadid ajaloos, matemaatikas,
geograafias, keemias, bioloogias ja
emakeeles, kus meie kooli õpilased on
osalenud ja mitmetel on hästi läinud.
20. jaanuaril toimunud ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoorus osales meie
koolist kokku kuus õpilast. Neist
parima tulemuse sai Karl-Marten
Kütt (10.t), kes saavutas maakonnas

2. koha.
1. veebruaril toimus Tartu maakonna
emakeeleolümpiaad, kus Lähte kooli õpilastel läks suurepäraselt. Meie
koolist osales olümpiaadil 12 õpilast,
kellest seitse pälvis koha esiviisikus.
Esikolmikusse jõudsid neist kolm:
oma vanuserühmades said Krisette-Lii Haabma 7.b klassist ja Kristanna Koemets 9.b klassist 2. koha ning
Janete Jaemaa 11.ts klassist 3. koha.
Kümme õpilast osales 15. veebruaril
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus. Neist viis saavutasid oma vanusegrupis koha esikümnes.
Matemaatikaolümpiaadi Tartumaa
piirkonnavoorudes osales 29 Lähte
kooli õpilast, kellest seitse sai koha
esikümnes. Esikolmikusse jõudis üks
õpilane: 7. klasside arvestuses sai Kert
Kenneth Pilt 2. koha.

25. märtsil toimunud Tartumaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil osales
meie koolist üheksa 7.–9. klassi õpilast. 8.–9. klasside arvestuses saavutas Kristanna Koemets (9.b) 6. koha
109 osaleja seas ning ka kõik teised
olid esikolmandikus.
Viimati, 31. märtsil toimus aga maakondlik matemaatikavõistlus „Nuputa“, millest võttis osa kaks meie kooli
tiimi: 5.–6. klassi võistkond ja 7. klassi
võistkond. Viimane neist (koosseisus
Kermo Keedus (7.c), Kert Kenneth Pilt
(7.c) ja Hendrik Visk (7.a)) võitis võistluse ning pääses edasi vabariiklikku
vooru.
Erinevaid olümpiaade, konkursse ja
võistlusi tuleb aga kooliaasta jooksul
kindlasti veel ning loodetavasti saab
järgmistest ajalehtedest taas lugeda
meie õpilaste saavutustest.

Selgusid J. V. Veski mälestusele
pühendatud loomekonkursi võitjad
Erika Aasa, J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli huvijuht
Põhikooli laste omaloominguvõistlust, mis on pühendatud keeleteadlase J. V. Veski mälestusele, on
meie koolis korraldatud juba 20 aastat. Traditsiooniliselt kuulutatakse
konkursi võitjad välja emakeelepäeval, nii ka tänavu.
Võistluse teemaksoli„Looniseomaloo“.
Osalema olid oodatud kõik Tartu valla
1.–9. klasside õpilased, juhuse tõttu
osales ka kaugemate koolide õpilasi.
Kokku laekus konkursile luule ja kirjatööde kategoorias 85 tööd ja kunstitööde kategoorias 102 tööd 8 eri-

1.–3. klassi kunstitööde I koht „Jäätisemaailm“, Kirke Päiviste,
Kõrveküla Põhikool.

nevast koolist. Töid hindasid kaks
žüriid. Kirja- ja luuletöid hindasid
Riina Mägi, Katrin Kool, Arlet Palmiste ja Jaanus Järs. Kunstitöid hindasid
Helen Bunder, Sille Raidvere, Riina
Tänna ja Hedi Kuhi.
Autasustatud said kolm parimat tööd
igas kategoorias ja vanuseklassis.
Lisaks jagati mitmeid eripreemiaid ja
tunnustati juhendajaid.

II koht Taisiki Palk „Salasoov“,
Tabivere Põhikool.
III koht Kristella Mõlder „Kevade
algus“, Tabivere Põhikool.
4.–6. klass
I koht Kätlin Mölder „Rõõmus kevad“,
Tabivere Põhikool.
II koht Emma Mauer
„Lugu Eestimaast“, Laeva Põhikool.
III koht Sten Martin Lehtsalu
„Inglid ja deemonid“,
Maarja-Magdaleena Põhikool.

LUULETUSED
1.–3. klass
I koht Kermo Pihlapuu „Kala vees“,
Laeva Põhikool.

7.–9. klass
I koht Nelenora Poolak „Kevad tuleb“,
Maarja-Magdaleena Põhikool.

4.–6. klassi kunstitööde II koht „No kuidas
küll selle supiga hakkama saada“,
Lauri Koitla, Palupera Põhikool.

1.–3. klassi kunstitööde II koht „Tahan
jõuda dinosauruste maale“, Henriete Tulf,
Valguta Lasteaed-Algkool.

KOOL
II koht Säde Einasto „Siin raba kidurate…“ Eripreemia ilusa ja selge vormi
eest, Kõrveküla Põhikool.
III koht Elen Orma „Madalseis“,
Maarja-Magdaleena Põhikool.
KIRJATÖÖD
1.–3. klass
I koht Hanna Liisa Kase
„Pipi piknik“. Eripreemia toreda sõnamängu ja suure vaeva nägemise eest,
Lähte Ühisgümnaasium.
II koht Maarja Türk „Robotite raamatukogu“, Palupera Põhikool.
III koht Estelle Erme „Kosmoseunistus“,
Maarja-Magdaleena Põhikool.
4.–6. klass
I koht Lisandra Jants „Mari ja rubiinivaras“. Eripreemia superägeda tegelase
loomise eest, Palupera Põhikool.
II koht Evert Kuus „Kuidas vana
mänguasi uueks sai“, Rõngu Keskkool.
III koht Alari Reiman „Tavaline poiss
koolist“, Kõrveküla Põhikool.
7.–9. klass
I koht Lisete Roosimaa „Edith“,
Kõrveküla Põhikool.
II koht Miia Liisa Tuvi „Võrdsete
ühiskond“. Eripreemia oma mõtete
julge väljaütlemise ja võitluslikkuse
eest, Maarja-Magdaleena Põhikool.
III koht Carola Mandel „Lugu mehest
nimega Peeter“, Tabivere Põhikool.
III koht Sandra Vahermets
„Võlukaabu seikluslik päästmine“.
Eripreemia väga hea kujutlusvõime

16
ja teostuse eest, Maarja-Magdaleena
Põhikool.
ERIPREEMIAD jutud
1. Kaarel Kristofer Kerge originaalse
vormi eest jutustuses „Loon ise oma
loo“, Maarja-Magdaleena Põhikool.
2. Ron-Romer Kangur sõpruse
eripreemia jutustuses „Sõprus on
tähtsaim asi elus“,
Maarja-Magdaleena Põhikool.
KUNSTITÖÖD
1.–3. klass
I koht Kirke Päiviste „Jäätisemaailm“, Kõrveküla Põhikool.
II koht Henriete Tulf „Tahan jõuda
dinosauruste maale“, Valguta Lasteaed-Algkool.
III koht Ciara Nurm „Läbi muinasjutumetsa“. Eripreemia hea kompositsioonija värvitunnetuse eest, Kõrveküla
Põhikool.
4.–6. klass
I koht Sander Metsa „Vulkaani sünd“.
Eripreemia vaimuka ja julge lähene
mise eest, Kõrveküla Põhikool.
II koht Lauri Koitla „No kuidas küll
selle supiga hakkama saada“.
Eripreemia suurepärase koomiksitunnetuse eest, Palupera Põhikool.
III koht Lenna Virumäe „Muinasjutumaal“. Eripreemia hea kompositsioonitunnetuse eest, Tabivere Põhikool.
III koht Mia Norelle Kaldvee „Värviline
maailm“. Eripreemia kauni vildikatehnika eest, Tabivere Põhikool.

7.–9. klass
I koht Sirle Engelhart „Karu kuuvalguses“. Eripreemia meeleoluka idee
eest, Maarja-Magdaleena Põhikool.
II koht Erika Vähi „Mulle meeldib
anime“, Palupera Põhikool.
III koht Gea Kreek „Ma näen“.
Eripreemia lennuka idee eest,
Tabivere Põhikool.
ERIPREEMIAD
1. Elen Orma minimalistliku idee eest
töös „Mina“, Maarja-Magdaleena Põhikool.
2. Grett el Pahurin tundlikku joonekasutuse ja põneva kompositsiooni
eest töös „Agulitänav“, Tabivere Põhikool.
3. Uko Mansberg vahva abstraktse
lahenduse eest töös „Draakon“, MaarjaMagdaleena Põhikool.
4. Sandra Vahermets kena koloriidi
eest töös „Linn“, Maarja-Magdaleena
Põhikool.
5. Ekke Mansberg maalilisuse eest
töös „Talv“, Maarja-Magdaleena Põhikool.
Kõik tulemused ja tööd on välja toodud meie kooli kodulehel:
www.maarja.edu.ee.
Täname kõiki juhendajaid laste loomingulisuse ergastamise eest ja töökaid žurii liikmeid oma aja panustamise eest. Kõiki osalejaid kutsume
sulge ja pliiatsit ikka teravana hoidma, et juba järgmisel aastal loomekonkursil oma toredate töödega hiilata!

Aasta parim pidu!
Tekst ja fotod: Erika Aasa,
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli huvijuht
Kui Maarja-Magdaleena põhikoolis
indiaanlane, diskotüdrukud ja cowboyd ringi kõndima hakkasid, oli
selge, et algamas on playback show.
Tänavune sõbrapäeva pidu, mida
tähistame traditsioonilise playback
show-ga, lasi end kaua oodata. Rohkete haigestumiste tõttu pidime peo kuu
aega edasi lükkama, kuid lõpuks sai
pidu peetud. Peo teemaks oli 70-ndad
ning nii etteasted kui ka riietus lähtus selle ajastu stiilidest. Lavale jõudis
nii sulelisi kui ka karvaseid, esinemas
olid Kukerpillid, Entel-Tenteli lapsed,
ansamblid Bony M, Abba ja The Village People. Elevust ja äratundmisrõõmu oli palju. Pärast kõiki etteasteid
valis publik oma lemmiku.
8. märtsil toimus koolis ka tüdrukutepäev. Traditsiooni kohaselt saavad

kõik tüdrukud sellel
päeval osadest tundidest vabaks, et tegeleda lõbusate huvitegevustega. Sellel aastal
proovisime kätt savi
voolimisega. Igaüks
sai valmistada omanäolise väikese savist
kausi. Lisaks sai lustida rahvastepallis ja süüa omavalmistatud torti.
Märtsis toimus teisigi toredaid
tegevusi ja ettevõtmisi meie kooli õpilaste osavõtul. Sai vastupidavust ja
vilumust mõõta hüpitsaga hüppamise
väljakutses. Alustasid tööd keraamikaja robootikaringid. Kooli näitetrupid
osalesid Elva Mitteteatrite Festivalil,
kust toodi mitmeid auhinnalisi kohti,
kuid sellest kirjutame juba järgmises
loos.

Aprill algas lõbusa pahupidipäevaga ja
jätkus kohe toreda kogupereüritusega
Pari talus. 3. aprillil toimus pesakastide valmistamise töötuba, mille korraldasid kooli hoolekogu liikmed ja
MTÜ Maarja-Magdaleena hariduselu.
Rõõmsat toksimist oli päev täis, lisaks
saadi loodustarkusi Anti Rallmanni vahendusel, kes õpetas, milliseid
pesakaste erinevad linnud eelistavad.
Selliseid toredaid koguperetegevusi
on tulemas veel.

LASTEAED
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Päikseline emakeelepäev Päikeserattas
Tekst: Tiina Teidearu
Fotod: Kristiina Lemmats
Juba kaks aastat tagasi kavandati Kõrveküla lasteaia Päikeseratas
emakeelepäeva tähistamist suurejoonelisemalt kui tavaliselt. Plaanid
jäid siiski plaanideks, sest juba kolm
päeva hiljem tõmbasid ühiskondlikud piirangud plaanidele kriipsu
peale ja lasteaedki jäi peaaegu tühjaks.
Nüüd siis lõpuks ometi! Esmaspäeva,
14. märtsi, hommikul kogunesid sügisel kooliteed alustavad lapsed lippudega ehitud saali, kaasas tähed, millest laoti kokku kogunemise põhjus:
„Meie emakeele päev“. Koos vaadati
Kr. J. Petersoni kujust pilti, saadi teada, kuidas ta eesti keele kõla kiitis, sellest luuletas – mistõttu ongi tema kuju
Toomemäel nii suur.
Selgus, et meie lasteaias käib lapsi,
kes tervitavad hommikul oma vanemaid hoopis vene keeles ja ütlesid seda
teistelegi, sest nende emakeeleks pole
eesti keel. Kuulsime, kuidas lausuvad
hommikutervitust inglise lapsed ja
kuidas saksa ning soome lapsed.
Edasi jaguneti gruppidesse, et alustada tööd viies eesti keele katsumise
keskuses. Ühes neist tuli igal lapsel
täis saada oma bingoruudustikud
numbrite ja tähtedega. Teises keskuses sai lahendada teatrikuuga seotud
salakirja. Kolmandas, Oh imet!, polnud vahet, kas lugeda vasakult pare-

male või paremalt vasakule, ikka saadi
kokku „AIAS SADAS SAIA”. Neljandas
saime teada, et kõik võivad eksida, sest
katsuge ise järjest kiirenevas tempos
öelda „Kokapapa pikad näpud“. Viiendas keskuses õpetas muusikaõpetaja
Viivika lastele emakeelepäevaluuletust ja püüdsid selle koos ka viisistada.
Taas saali kokku tulles paistis päike,

rühmi autasustati diplomi ja igat last
pulgakommiga ning ühiselt loeti Ilmar Trulli luuletust:
Emakeelest tunnen mõnu,
mina naudin eesti keelt.
Kõht on tühi, närin sõnu,
magustoiduks limpsan keelt.

SPORT

Tartu vald võitis 14. Eestimaa talimängudel
omavalitsuste arvestuses teise koha
Tekst ja foto Toomas Rosenberg
4.–6. märtsini toimusid Ida-Virumaa spordibaasides 14. Eestimaa
talimängud, kus osales 53 omavalitsust ja võistlemas oli üle 2300 sportlase.
Võistkondlikku arvestust peeti maakondade ja omavalitsuste vahel, kokku
oli kavas 22 spordiala. Omavalitsuste
paremusjärjestuse selgitamiseks liideti omavalitsuste murdmaasuusatamise kohapunktidele viie parema

spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis omavalitsustele
ettenähtud spordialadelt (mäesuusatamine, meeste ja naiste korvpall,
lauatennis, male kabe, ujumine ja juhtide võistlus).
Tartu vald osales kuuel spordialal.
Esikoht võideti naiste korvpallis,
teine koht males ning kolmas koht
mäesuusatamises. Kuues koht saavutati meeste korvpallis, seitsmes koht
murdmaasuusatamises ning üheksas

Võidukas Tartu valla korvpallinaiskond
14. Eestimaa talimängudel Ida-Virumaal.

SPORT
koht lauatennises.
Murdmaasuusatamises võideti kaks
individuaalset esikohta: Stefan Kivil
M14 vanuseklassis ning Allar Kivil
M40 vanuseklassis. Meeste vanuseklassis võitis hõbemedali Aleksander
Tamm. M40 vanuseklassi 3 x 3 km
teatesuusatamises võideti hõbemedal
koosseisus Allar Kivil, Andreas Kraas
ja Andres Nurk ning M16 vanuseklassis pronksmedal koosseisus Oskar
Lehto, Joosep Birjuk ning Stefan Kivil.
Kolm individuaalset pronksmedalit
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võideti ka mäesuusatamises: Kaarel
Vihermäe lumelaual meeste vanuseklassis ning mäesuusal Hanka Mühlberg N16 vanuseklassis ja Andreas
Sisask M40 vanuseklassis.
Tartu valla võidukas korvpalli naiskonnas mängisid: Piret Kaljagin,
Karin-Liis Haljaste, Doris Park, Kadri Uiga, Kadi Kals, Roberta Erkma,
Carolina Olivia Rahkonen ja Tatjana
Razguljaeva. Treeneriks oli Helbe
Erkmaa.
Teise koha saavutanud male võistkon-

nas mängisid: Tauno Metsalu, Pavel
Vorobjov, Karmen Viikmaa, Adeliis
Karro ja Karl-Mattias Kokk.
14. Eestimaa talimängude omavalituste absoluutarvestuses olid kolm
paremat omavalitsust:
Rae vald 289, Tartu vald 261 ning Elva
vald 235 punktiga. Väikestest valdadest oli parim Kiili vald 230 ning linnadest Rakvere linn 229 punktiga.
Suurtest maakondadest oli parim
Harjumaa, Tartumaa ning LääneVirumaa ees.

Talimängude üldvõit läks Tartu Valla
Spordikoolile
Tekst: Toomas Rosenberg
Foto: Tabivere Põhikooli Facebooki leht
13. märtsil Tabiveres toimunud Tartu valla talimängude III etapil võisteldi neljal spordialal: kergejõustikus, lauatennises, nooleviskes ning
mälumängus. Kõige arvukamalt oli
osalejaid kergejõustikualadel, kus
võisteldi paigalt kaugushüppes,
topispallitõukes ja jooksudes.
Kõi ge no or em a s , 5 – 8 -a a s t a s t e
vanuseklassis olid edukamad poistest Rome Tamme Tabivere aleviku
ning tütarlastest Maria Grete Somelar
Kobratu küla võistkonnast, kes
võitsid kõik kolm ala. 9–11-aastaste
vanuseklaasis võitsid esikohad poistest Jako-Jesper Kukk spordikooli
ja Otto Rebaste Kõrveküla Põhikooli
võist kon na st n i ng tüt a rla stest
Celia Raja Kõrveküla Põhikooli ja Paula
Rebaste Kõrveküla Põhikooli võistkonnast. 12–15-aastaste vanuseklassis
olid tublimad poistest Robin Vaher
spordikooli ja Karl-Sander Järvela
Tabivere aleviku võistkonnast ning
tütarlastest Getter Somelar Kobratu
küla ja Annabel Sarapuu Spordikooli
võistkonnast.
Meesvõistlejate kaugushüppe võitis
Gunnar Kallari spordikooli, topispallitõuke Kaspar Pedaja Kobratu küla
ning ning klotsĳooksu Ott Toomsalu
Kõrveküla Põhikooli võistkonnast.
Naivõistlejatest võitis topispallitõukes
ja klotsijooksus esikohta Merli Ilves
Kõrveküla ning paigalt kaugushüppes
oli parim Kertu Salme Tabivere Põhikooli võistkonnast.
Meesveteranidest olid edukamad
võistlejad Tiit Mauer klotsijooksus
ja topispallitõukes Lähte Ühisgümnaasiumi võistkonnast ning Agu Laas
spordikooli võistkonnast võitis paigalt

kaugushüppe.Naisveteranidest võitis
Piret Kaljagin Vudila võistkonnast
topispallitõuke ja
klotsijooksu ning
Janika Lill Kobratu
küla võistkonnast
oli parim paigalt
kaugushüppes.
Kergejõustikus
läks võistkondadel
arvesse 15 paremat
tulemust. Kergejõustikus olid kolm
paremat võistkonda Kobratu Küla Seltsing, Spordikool
ning Kõrveküla Põhikool.
Lauatennises oli osalemas 14 mees- ja
7 naismängijat. Meestest võitis esikoha Erlend Kesa ning naistest Kadi
Kesa, mõlemad esindasid Tabivere
Põhikooli võistkonda. Ka lauatennise
võistkondlikus arvestuses saavutas
esikoha Tabivere Põhikooli võistkond
Tabivere aleviku ja Kõrveküla Põhikooli võistkonna ees.
Nooleviske võistkondlik paremusjärjestus selgitati viie parema võistleja
tulemuse liitmisel, kus saavutas kõige
rohkem silmi spordikooli võistkond,
järgnesid Kõrveküla ja Tabivere Põhikooli võistkonnad. Individuaalselt
oli meestest parim nooleviskaja Gerd
Pedaja Kobratu küla ning Maris Kaasik Raadi Lasteaed Ripsik võistkonnast.
Mälumängu võitis Lähte Ühisgümnaasiumi võistkond Tabivere Põhikooli ning spordikooli võistkonna ees.
Tartu valla talimängude kolmel etapil
võisteldi üheteistkümnel spordialal,
millest võistkondliku paremusjärjes-

Naiste klotsijooksu start Tartu valla
talimängude III etapil Tabiveres

tuse selgitamisel läksid arvesse suusatamise ja kaheksa parema spordiala
punktid.
Võistkondliku üldvõidu saavutas kõikidel etappidel ühtlaselt edukalt võistelnud Tartu valla Spordikooli võistkond 213 punktiga. Kolmandal etapil
edukalt võistelnud Tabivere Põhikooli
võistkond kerkis lõpuspurdiga teise
etapi järel viiendalt kohalt teiseks,
kogudes kokku 188 punkti.
Kolmanda koha pärast võitlesid teise
etapi järel teist positsiooni omanud
Kobratu Küla Seltsingu ja kolmandat
kohta hoidnud Kõrveküla Põhikooli
võistkonnad. Kolmanda koha võitis
lõpuks Kobratu Küla Seltsingu võistkond 186 punktiga, jättes neljandaks
183 punkti kogunud Kõrveküla Põhikooli võistkonna. Viienda koha saavutas esimesel etapil hästi esinenud
Lähte aleviku võistkond 164 punktiga. Tublilt esines Raadi Lasteaia Ripsik võistkond, kes saavutas kuuenda
koha, kogudes 146 punkti. Kokku osales Tartu valla talimängudel 17 võistkonda.
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Liikumispäev „TERE KEVAD“ Kõrveküla
Põhikooli spordihoones
Tekst ja fotod: Valmar Kukk,
Kõrveküla Spordihoone juhataja
Laupäeval, 19. märtsil toimus Kõrveküla spordihoones liikumispäev
„Tere Kevad“. See ettevõtmine oli
mõeldud lastele, kes soovisid tulla
spordisaali ja sellest rõõmu tunda.
Mõnedele oli see esmakordne tutvus
Kõrveküla Spordihoonega.
Päeva alustasid vahvad jumping aeroobika trennis käivad lapsed oma
etteastetega juhendaja Piia eeskujul.
Hoogne muusika ja veel hoogsamad
hüppavad lapsed tekitasid kõigile osavõtjatele meeldiva liikumispäeva meeleolu.
Seejärel oli lastel võimalus osaleda
mängulise võimlemise treeningul
juhendajate Piia, Liis ja Eve õpetuste
järgi.
Suures spordisaalis toimusid samal
ajal korvpalli vabavisete täpsusvisked
juhendaja Mairo näpunäidete järgi.
Suurt elevust tekitasid ka kohalt kau-

gushüppe hüppamised, mida väiksemad lapsed tegid arvatavasti elus
esimest korda. Lastele meeldis ka
30 m jooks, mõlemat tegevust juhendasid Ille ja Toomas.
Kõik osavõtjad said liikumispäeva lõppedes väikesed üllatused mahlajoogi
ja šokolaadi näol.
Plaanis on sellist liikumispäeva ka
tulevikus korraldada kui see lastele ja
lastevanematele korda läheb. Kutsutud on kõik Tartu valla lapsed.

Kohtumiseni ja liikuge ikka ning olge
rõõmsameelsed!
Tartu Valla Spordikooli poolt täname
kõiki osavõtjaid ja lapsevanemaid kes
sellel päeval meiega koos liikumispäevale tulid ja sellest rõõmu tundsid.
Kõik kes soovivad meie spordihoones
toimuvatel treeningutel osaleda, palun võtke ühendust – Valmar Kukk,
Kõrveküla Spordihoone juhataja, telefon 509 7941.

Lähtel toimus taas vilistlasturniir
spordimängudes
Tekst: Tiit Mauer, Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja
Foto: Gleb Volodtšenko
Peale aastast vaheaega toimus 19.
märtsil Lähte spordihoones traditsiooniline Lähte ÜG vilistlasturniir
sportmängudes.
Ürituse avasid Lähte Ühisgümnaasiumi direktor Üllar Loks ja Tartu Valla
Spordikooli direktor Agu Laas. Viimane avaldas heameelt, et vaatamata
vaheaastale ja keerulistele aegadele
oli kohale tulnud ligi 80 vilistlast, õpetajat ja õpilast.
Saalihokis osales seekord ainult 2 kollektiivi ja peeti üks mäng. Selle võitsid vilistlased (Keily Muuga, Johanna
Räppo, Mihkel Vanamb, Fred Haga,
Aron Lenzius ja Margus Puusepp). Teise koha said õpilased kelle võistkonda täiendasid ka mõned vilistlased.
Parima naismängija auhinna sai
Johanna Räppo ja meesmängĳa tiitli
Aron Lenzius.
Korvpallis konkureerisid 4 võistkonda. Esikoha sai kollektiiv „Vanad
sõbrad“ (Agu Laas, Steven Saaristu,
Kristo Kangro, Raul Tein, Karl Ots ja
Hando Tamm), järgnesid võistkonnad

„IIvi“, „Elvi“ ja „3“. Parimaks korvpalluriks tunnistati Kristo Kangro.
Kõige arvukam oli osavõtt võrkpallis
(6 võistkonda) ja turniiri esikoht selgus dramaatilises heitluses viimase
mängu otsustavas geimis, kus Õpetajatel oli kasutada 2 matšpalli, aga
võidu võttis siiski kogenum võistkond
„Vanad“ (koosseisus Urmas Tammet,
Valeeri Rubeika, Enn Kuslap, Meelis
Toivonen, Aare Moora, Tarmo Aruoja ja Juhan Ansper). Teise koha sai
võistkond „Õpsid“ (Jaana Lukanen,
Kersti Vaher, Gunnar Kallari, Rauno Laumets, Timo Arbeiter ja Tiit

Mauer), kolmanda koha „Valts“, järgnesid „Kohevad“, „Õpilased“ ja „Olar“.
Parim meesmängĳa oli Meelis Toivonen ja naisvõrkpallur Kersti Vaher.
Rikkaliku auhinnalaua eest hoolitsesid seekord „Coca-Cola Eesti“, Lähte
Ühisgümnaasium, Tartu Valla Spordikool, Eesti Üliõpilaste Spordiliit ja
Same.
Sportlikele mõõduvõtmistele järgnes
väike koosviibimine spordihoones ja
hiljem Tartus.
Loodame, et vaheaastat enam ei tule
ja järgmine vilistlaste turniir toimub
juba vähem kui aasta pärast!

KESKKOND
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Sada aastat kliimavõitlust
Kristjan Piirimäe, keskkonnaekspert, OÜ Consultare
Tartu maakonna vallad on rõõmustava õhinaga asunud looma kliimaja energiakavasid. Tarvis on panustada Euroopa Liidu süsinikuheite
vähendamise eesmärkidesse. Samal
ajal tuleb muutustega kohaneda,
sest ka kõige optimistlikuma stsenaariumi järgi Maa kliima sel sajandil aina soojeneb.
Norras ja Islandil asuti aga kliimakavu tegema juba eelmise sajandi
lõpus. Tegelikult ühines ka Eesti juba
1992. aastal ÜRO Kliimamuutuste
Raamkonventsiooniga, mille eesmärk
on ohtliku inimtekkelise kliimamuutuse vältimine. Eestil selle konventsiooniga tookord vedas, sest sovjetliku
energiamajanduse, tööstuse ja põllumajanduse kokkuvarisemisega langes
ka süsinikuheide siin iseenesest, ilma
et selleks oleks tulnud eraldi pingutada.
Teisiti oli lugu Lääne-Euroopas, kus
1990. aastatel niisugust majanduskollapsit polnud ning tuli kohe pärast
kliimakonventsiooni allkirjastamist
hakata rakendama süsinikuheite piiramise meetmeid. Ülevaate sealsetest
arengutest andsid 8. märtsil toimunud Roheraju veebiseminaril Norra
Agderi maakonna ning Islandi Reykjaviki ja Fjardabyggdi omavalitsuste
spetsialistid.
Kristin Peersen Agderi maakonnast näitas, kuidas kliimavaldkonna
tegevused on integreeritud maakonna
eelarvesse. Kliimaeelarve ridades
ja tulpades näeme nii süsinikuheite
vähendamist tonnides kui ka vastavate
meetmete kulusid eurodes. Nõnda saab rahas võrrelda meetmete
tõhusust, kontrollida iga päev nende

elluviimist jne. Tähtis on, et kliimaeelarve on poliitiliselt ja administratiivselt juurdunud ning integreeritud
maakonna eelarvesse, kõrvuti teiste
arenguvaldkondadega. Peersen märkis siiski, et niisugusele tasemele on
Agderi maakond jõudnud läbi pika
arengu. Tänaseks on kliimakavad seal
läbinud juba kolm tsüklit.
Soovitus Eesti omavalitsustele on
e dend ad a k l i i m at e em at jõudumööda, iga tsükliga saavutades suuremat täiuslikkust. Esimesel aastal on
mõistlik asju lihtsustada ning ambitsioone mitte liiga kõrgele seada.
Anette Katrine Severinsen selgitas,
et Agderi maakonnas võtab erasektor
vabatahtlikkuse korras kliimategevustest innukalt osa. Ettevõtjail on
saanud harjumuseks mõelda kasumi
kõrval maailma tulevikule.
Katrine S. Gunnarsli tutvustas maakasutuse arvestussüsteemi, mis on
mh sisendiks süsinikubilansi arvestusse. Kliimameetmete paketis on
kontroll maakasutuse muutuste üle.
On leitud, et maakasutuse muutustes
on võtmetähtsusega omandi küsimus.
Reykjaviki piirkonnas on kliimakava
administratiivses mõttes üles ehitatud sarnaselt Tartu maakonnale. Seal
on seitse omavalitsusüksust, kus omavalitsusliit töötab nii koordinaatori
kui ka neutraalse kohtumispaigana,
kus koostööd teha ja läbirääkimisi
pidada. Eesmärk on saavutada 2035.
aastaks süsinikuneutraalsus, mis
tähendab, et süsiniku summaarne
heide ei tohi olla suurem kui selle
sidumine kasvavasse metsa, mulda,
turbasse ja mujale.
Jon Kjartan Agustsson tutvustas vebinaril Reykjaviki mitmeid uudseid klii-

maideid: taristu rajamine e-autodele,
juhilubade tegemise edasilükkamine,
säästva transpordi lepingud kodanikega, madala süsiniku tsoonide defineerimine ruumilises planeerimises
jpm. Reykjaviki kliimakavas torkab
silma, et lisaks progressiivsetele algatustele on kokku lepitud vastuseis
projektidele, mis töötavad kliimaeesmärkide vastu.
Anna Berg Fjardabyggdi vallast
Islandil näeb kliimatööd kui kampaaniat, mis kestab 20 aastat. Perioodi
2020 kuni 2040 nimetab ta üleminekuperioodiks, mille lõpuks jõutakse
kliimaneutraalsusse. Madala asustustihedusega Fjardabyggdis elab ligi
5000 inimest 1200 ruutkilomeetril.
See oleks umbes võrreldav sellega,
kui Peipsiääre valla elanikud oleksid
hõredalt jaotatud lisaks praegusele
territooriumile ka üle kogu Luunja ja
Kastre valla. Fjardabyggdi maad, mis
on seisnud viikingiajast saadik üpris
ladegana, on asutud innukalt metsastama. Metsadesse seotav süsinik võiks
kompenseerida kasvuhoonegaaside
heite, mis tuleb muudest sektoritest.
Ligi 99% Islandi elektrienergiast pärineb taastuvallikatest.
Vastavalt EL roheleppele tuleb kliimaneutraalsus saavutada ka Eestil. Tartumaa fossiilenergiast sõltuva ja Islandist oluliselt tihedama rahvastikuga
tee kliimaneutraalsusse on kahtlemata keerulisem ning võtab rohkem kui
kaks aastakümmet.
Tundub, et kliimakava pole mitte ühekordne kampaania, vaid uus sektor
valla tööst ja eelarvest, umbes nagu
sport või tänavavalgustus.
Palju tahet ja palju mõistust meile!

VARIA
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Kaitsevägi korraldab 16. maist Peipsi kalanduskuni 3. juunini õppuse Siil 2022 piirkonna
Kaitsevägi
Õppuse peamine tegevus toimub
Lõuna-Eestis ja Saaremaa maakondades ning kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel.
Aga kaitseväe ning liitlaste tegevust
õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on üle Eesti
ja kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal.
Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid
ja õppegranaate. Olgugi et väljapool
harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid
teha valedes kätes palju kahju. Leides
õppuse alalt eseme, mille puhul tekib
kahtlus, et see võib kujutada kellelegi
ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul
ise puutuda! Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid
või häirekeskust telefonil 112!
Masinate ning õhuvahendite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem

müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi
kui ka koduloomi, palub
kaitsevägi hoida võimalusel õppuste
piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.
Kaitsevägi annab endast parima, et
kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Enamus
tegevusi on planeeritud päevasele ajale, arvestades öörahu ning maa-alade/
hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega
Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral kontakteeruge
kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 57 450
884 või aadressil kevadtorm@mil.ee
Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul
harjutada oma kodukandis, annate
sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle.
Iga okas loeb!

Luulekevad 2022

Ootame kõigilt luulehuvilistelt mistahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt
5-6) 15. maini e-posti aadressil intuitiiv@gmail.com.
Võib esineda ka varjunime all, kuid meile palume teatada oma õige nime, aadressi,
(ka tavapostiaadressi), telefoni, vanuse, õpilastel kooli ja klassi või kursuse, täiskasvanutel vanuse ja elukutse.
Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtame ühendust ning paremiku luuletustest
avaldame trükis luulevihikuna.
Eesti Luuleklubide Liit

Muuseumi öö Äksis
15.mail kell 10.00–14.00 toimub
Äksi Kivipargis juba teist aastat
säästlikku eluviisi propageeriv
rohelaat. Ostame, müüme, vahetame
ja anname ära taimi, kodus seisma
jäänud asju ja muud põnevat.
Kohal on Äk si Hobikoda, Äk si
a l e v i k u ko g u ko n d (M T Ü), Ta r t u
Uuskasutuskeskuse kaubik ja kuulata
saab loengut vaarikate kasvatamisest
koduaias.
Info ja kauplejaks reg (tasuta) – Äksi
raamatukogus, aksirk@tartuvv.ee.
Tule Äksi rohelaadale ja veedame
koos ühe toreda päeva!

Muuseumiöö tuleb jälle! Tänavu
toimub see 21. mail ning teemaks
on „Öös on unistusi“.
Äksi kogukond osaleb Muuseumiööl suure ja vär vika üheöön äi t u s e ga S a a djär v e L o o du s keskuses. Tutvustame külastajaile
Äksi inimes te t äitunud ja veel
t äi t um a t a unis t u s i k auge t e s t
maadest ning elu erilisematest
reisidest.
Kõikidel, kellel on soov olla näituse
osa, palume võtta ühendust Äksi
Raamatukoguga. Arutame koos,
kuidas meie ühine unistustenäitus
võimalikult silmapaistvalt läbi viia.

strateegia 2030+
ettevalmistamine
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) on alustanud
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja
Vesiviljelusfondi programmperioodi
2021–2027 Peipsi kalanduspiirkonna
strateegia koostamist. Peipsi kalanduspiirkond asub Alutaguse, Mustvee, Jõgeva, Tartu, Peipsiääre, Luunja, Kastre, Räpina ja Setomaa valdade
territooriumil.
Kuulmaks Teie mõtteid ja ideid, oleme
läbi viimas kohalikke arutelusid, et
selgitada välja piirkonna vajadused ja
määratleda uued strateegia eesmärgid.
Peipsi kalanduspiirkonna strateegia
2030+ ettevalmistamise arutelud toimuvad:
13. mai kell 14.00 – Räpina sadam
(Raigla küla, Räpina vald, Põlvamaa).
17. mai kell 14.00 – Lodjakoda (Ujula
98, Tartu).
19. mai kell 14.00 – PKAK kontor (Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa).
24. mai kell 14.00 – Kauksi rannahoone (Rannapromenaadi, Kauksi, Alutaguse vald, Ida-Virumaa).
14. juuni kell 13.00 – PKAK kontor –
piirkondlik kokkuvõttev arutelu.
Võimalusel palun registreeri oma
teabepäeval osalemise soov ekirjaga
pkak@pkak.ee või tel: 5175583 (Urmas
Pirk). Ootame aktiivset osavõttu, et
meie strateegias saaks kõik olulised
teemad kajastatud! Lisainfo www.
pkak.ee

TA BI V ERE R A H VA M A JA
H A R R A S T U S T E AT E R O T S I B
SUVELAVASTUSSE NÄITLEJAID.
LAVASTAJA: MÄRT KOIK
Info:
Kalev Pärtelpoeg
Tabivere Rahvamaja juhataja
Telefon: +372 504 4479
E-post: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
TEENUSED
Pottsepatööd ja -materjalid.
Ahjude, pliitide, somüüride, lesode,
kaminate ehitus ja remont.
Info tel. 502 5424.
Pottsepatööd kõikjal Eestis. Info tel
5554 3730, tellipottsepp.ee.

Pargi pood otsib
oma kollektiivi
Massaaž – klassikaline ja spordi, ve- rõõmsameelset ja usinat
Õunapuude lõikus. Info tel 5394 2369.

nitused, punktiravi, ehk triggerteraapia, liigesravi, selgroo korrigeerimine, siseorganid pingevabaks,
jalatalla punktmassaaž. Kui on pidev
väsimus, depressioon, peavalud, pearinglus, kõrvatinitus, unetus, tsüstid,
müoomid. Info tel. 565 3845. Koduvisiidi võimalus.
Liiv, kruus, killustik transpordiga.
Asfaldi vedu thermo haagisega kuni
30 tonni, veoteenus. Info e-posti
aadressil andruseveod@gmail.com,
tel 5111 832, Tartu vald, Laeva küla.
MÜÜK
Saadjärve ääres müüa soodsalt suuremat sorti vineerpaat. Vajab pisut iluremonti. Info tel 5554 5195.
Maarja-Magdaleena külas müüa või
vahetada rõduga avar 3-toaline 81 m2
mugavustega korter maamaja vastu.
Info tel 5697 5881.
OST
Ostame maja, krundi, või poolelijäänud elamu Tartu vallas Tammistu
külas või selle lähiümbruses. Oodatud
kõik pakkumised. Olemas ka vahetuse
võimalus. Vastu pakkuda Tartu linnas
kesklinna piirkonnas 2. toaline kõigi
mugavustega korter. Info tel 504 9860.
TÖÖ
Vajan koduabilist/aednikku Äksi
alevikus. Tasu ja töömaht kokkuleppel. Info tel 502 4576.

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

KLIENDITEENINDAJAT.
CV saata:
kasepargi@hot.ee

Matuseteenused Lõuna- Eestis

Lahk unu t ranspor t 24h Eest is ja
Euroopas.
- tavanditeenused, matused;
- matuseks vajalike dokumentide
vormistus;
- lahkunu korrastamine, säilitamine,
morg;
- matuse läbiviija;
- kirstumatus, tuhastamine,
urnimatus;
- kimbud, lilleseaded, pärjad, lindid;
- hauaplaadid, ristid, hauakivid;
- leinateated, laululehed;
- haudade kaevamine ja korrastus;
- kalmulaternad, küünlad.
Kutse OÜ
info ja tellimine:
tel. 565 5415,
e-posti aadress kutse.kutse@mail.ee
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15.05 kogumisring
Äksis
Uuskasutuskeskuse kaubik peatub
11.00–13.00 Äksis Jääaja Keskuse
parklas (Saadjärve 20)

22.05 kogumisring
Kõrvekülas ja Vahil
ANNA
UUELE
RINGILE

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub
11.00–12.00 Kõrveküla kaupluse ees
12.30–13.30 Vahil Ripsiku lasteaia juures

Uuele ringile saab anda liigseks muutunud
puhtad ja terved riided, jalatsid, mänguasjad,
nõud, aksessuaarid, sisustusesemed, spordi- ja
hobitarbed, kodutekstiilid, väiksema kodutehnika.

us

ele!

ÕNNESOOVID
TEATED
/ KUHU
/ REKLAAMID
MINNA

23

Ära too palun turvatoole ja -hälle,
kineskooptelereid ja gaasipliite.
Kogumisringil ei võeta vastu ka mööblit.

Uuele ringile saab anda liigseks muutunud
puhtad ja terved riided, jalatsid, mänguasjad,
nõud, aksessuaarid, sisustusesemed, spordi- ja
hobitarbed, kodutekstiilid, väiksema kodutehnika.

Anna uus võimalus
seisma jäänud
heas korras asjadele!

Ära too palun turvatoole ja -hälle,
kineskooptelereid ja gaasipliite.
Kogumisringil ei võeta vastu ka mööblit.

uuskasutus.ee

Kõrveküla Põhikooli 255. aastapäev
20. mail 2022

Kava
15.00 Vilistlaste kohtumine. Koolimajaga tutvumine,
sh spordihoone, raamatukogu ja muusikakool.
18.00 Kontsert- aktus aulas.
19.30 Õnnitluste edastamine aatriumis.
20.00 Kutsetega vastuvõtt.
21.00 Tantsuks mängib Koit Toome & BÄND.
00.00 Peo lõpp.
Lisainfo ja kokkutulekule registeerimine Kõrveküla Põhikooli kodulehel www.korve.edu.ee

HOOVIFESTIVAL
TULEB TAAS!

Eelmisel aastal
äärmiselt sooja
vastvõtu osaliseks
saanud kolme
asumi (Kõrveküla
Tila, Vahi) kogukonnapäev HOOVIFESTIVAL
toimub sel aastal 9. juulil!
Tuleta meelde, kui tore oli kiigata naabrite
aedadesse, süüa suus sulavaid hõrgutisi
kodukohv ik u t e s, nau t ida Jär ve sp aa
mõnusid või uneleda Päikseloojangu
kontserdil hea muusika rütmis! Tule teeme
seda jälle!
Oma osalemissoovist võid teada anda juba
praegu: Meeli Kruus – meeli.kruus@gmail.
com või Egle Nõmmoja – egle.nommoja@
gmail.com

Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023
1. septembr il 2022. aast al Tabivere
Põhikooli 1. klassi astuvate laste (lapsed,
kes on 1. ok t oobr i k s 2022 saa nud
7-aastaseks) dokumente ootame e-posti
aadressile kool@tabivere.edu.ee või
võetakse vastu kooli kantseleis E–N kell
9.00–16.00, R kell 9.00–14.00.
Juunikuust dokumentide vastuvõtt kell
9.00–13.00.
Vajalikud dokumendid:
• avaldus vastaval blanketil kooli
kantseleis ja kodulehel
www.tabivere.edu.ee;
• koopia tervisekaardist (saab perearstilt);
• lapse sünnitunnistus;
• lapsevanema isikut tõendav
dokument;
• lapse koolivalmiduse kaart selle
olemasolul.

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
LENNA PARTS
MARITE KOOL
MARTHEL ARME
TEELE RAUDSAAR
HEILY TASUJA
ELENOR MÄESEPP
JAREK VASSAR
MIRKO MATTIAS
NORM
LORE LUNA
SOOSAAR
ROGER TRAKS
HARPER HELI
VANATOA

04.03.2022
07.03.2022
07.03.2022
08.03.2022
09.03.2022
13.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
17.03.2022
21.03.2022
26.03.2022

Kallis Evi!

Et Sul jätkuks alati
pidutuju pidupäevaks,
huumorimeelt argipäevaks,
tervist ja õnne, eluajaks!

Õnnitleme!

Eda, Reet, Madli, Renate, Salme.

Kallid juubilarid

Leili 90
Endel 80

Olgu ilus se aasta
mis ootab teid es....

Palju,palju õnne!

Laeva pensionäride selts

Meie hulgast
lahkunud
EINO REBANE
12.05.1934–09.03.2022
ROMAN SUIK
14.04.1962–28.03.2022

Südamlik kaastunne perekonnale ja
lähedastele

EINO REBANE
kaotuse puhul.
Perekond Soosaar.

Vete, Merike, Dmitry!
Õnn on igas päikseteras,
õnn on sõbra soojas sõnas,
õnn on tervis, rõõmus meel,
soovime teile neid veel ja veel!
Õnnitleme!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

TAGAKÜLG

TARTU VALLA KULTUURIKALENDER

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

APRILL – MAI 2022
Jääaja Keskuses Eesti Loodusmuuseumi külalisnäitus „ISAD JA POJAD“
Lähte Noortekeskuses Eve Tootsi loodusfotode näitus AASTARING –
KAUNEID VAATEID KODUKANDIST!
6. aprill– Lähte Ühisraamatukogus ERIKA AASA JA RIINA PÄRNA MAALI6. mai
NÄITUS ÕIEILUELU.
25. aprill Maarja-Magdaleena Rahvamajas Film „ KIIK, KIRVES JA
Kell 18.00 IGAVESE ARMASTUSE PUU“. Pilet 5 €, sooduspilet 4 €.
26., 28. ja ROBOOTIKA KOOLIVAHEAEG Jääaja Keskuses. Robootika ja
30. aprill programmeerimise töötoad. Osalustasu koos keskuse piletiga
15 €. Broneeri koht info@jaaaeg.ee või 5911 3318.
27. aprill Iga kuu viimane kolmapäev ürituste sari „EAKATE TUND“
Kell 12.00 Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.
30. aprill VOLBRIÖÖ Tabivere rannaterrassil. Info: Tabivere Rahvamaja
Kell 20.00 tel 504 4479, facebook.com/tabikas.
1. mai Kell Jääaja Keskuse piletiga tasuta parvesõidud Saadjärvel. Broneeri
12.00–16.00 koht tel 5911 3318.
Laeva Spordihoones LAEVA ORIENTEERUMINE.
4. mai

Kell 15.00
7. mai

7. mai Kell
10.00–15.00
7. mai
Kell 12.00
7. mai
Kell 16.00
8. mai
Kell 12.00
12. mai
Kell 19.00
15. mai Kell
10.00–14.00

16.–22. mai
20. mai
21. mai
22. mai

TEEME ÄRA üle-Eestiline talgupäev. 11.04 seisuga reg. talgud
Tartu vallas: kell 10–16 ÄKSI KIRIKU- JA KIIGEPARGI TALGUD.
Kell 10–16 UKU TIIGID (Vesneri). Kell 11–16 TALGUD HANSU
TALUS (Kärksi). Kell 11–17 LÄHTE KALMISTU KEVADTALGUD.
Kell 12–18 KULLIPESA TEE 4 TIIGI PURDE PARANDUS (MaarjaMagdaleena).
KEVADLAAT – TABIVERE KODU- JA AIANDUSPÄEV Tabivere
Rahvamaja ümber. Kodu- ja aiandusteemalised loengud. Ootame
huvilisi kauplema nii traditsiooniliste kui uudistoodetega.
Laadale reg. e-posti aadressil tabivere.rahvamaja@tartuvald.ee.
EMADEPÄEVA KONTSERT Tabivere Ra hvamajas. Meesansambel Mehed mandrilt ja Tabivere Huvikooli õpetajate
ansambel ning nende lapsed ja lapselapsed. Tasuta.
EMADEPÄEVA KONTSERT Maarja-Magdaleena Rahvamajas
Meesansambel Mehed mandrilt ja Tabivere Huvikooli õpetajate
ansambel ning nende lapsed ja lapselapsed. Tasuta.
EMADEPÄEVA KONTSERT Laeva kultuurimajas. Meesansambel Mehed mandrilt ja Tabivere Huvikooli õpetajate ansambel
ning nende lapsed ja lapselapsed. Tasuta.
Tabivere Rahvamajas Christa, Agilo ja Michael Dangl romantiline komöödia „LUMEROOS“. Lavastaja: Eero Spriit. Mängivad:
Helgi Sallo, Voldemar Kuslap, Harry Kõrvits. Pilet 22.90–24.90 €.
ÄKSI ROHELAAT – KASTIST VÄLJA! Äksi Kivipargis säästlikku
eluviisi propageeriv rohelaat. Info ja kauplajaks reg (tasuta) –
Äksi raamatukogus, aksirk@tartuvv.ee. Kell 11–13 Jääaja Keskuse
parklas TARTU UUSKASUTUSKESKUSE KAUBIK. Loengu
VAARIKATE KASVATAMISEST KODUAIAS peab agronoom ja
hobiaednik Rein Haak.
TARTU VALLA ÕPILASMALEVASSE REGISTREERUMINE.
KÕRVEKÜLA PÕHIKOOLI 255. AASTAPÄEV. Info ja kokkutulekule reg. Kõrveküla Põhikooli kodulehel www.korve.edu.ee.
Üle-Eestiline MUUSEUMI ÖÖ. Tartu vallast osalevad Tabivere
Muuseum, Jääaja Keskus, Soomepoiste muuseum Äksis. Pilet 1 €.
Tartu UUSKASUTUSKESKUSE KOGUMISRING kell 11–12 Kõrveküla kaupluse ees, kell 12.30–13.30 Vahil Ripsiku lasteaia juures.
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