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22. veebruaril toimub Eesti Rahva Muuseumis pidulik 
kontsertaktus, kus kõnedega esinevad Eesti Vabariigi 
peaminister Kaja Kallas ja Tartu linnapea Urmas Klaas 
ning antakse üle Tartu aukodaniku ja Tartu Tähe au-
nimetused. Üritus on kutsetega.
24. veebruaril toimuvad Tartus traditsioonilised üri-
tused:

• Kell 9.15 – Kaitseliidu Tartu maleva ja üliõpilas-
organisatsioonide pidulik rivistus ning sõnavõtud 
Tartu Vabadussõja mälestussamba Kalevipoeg juu-
res.
• Kell 10 – Eesti lipu austamise tseremoonia ja sõna-
võtud Tartu tähetorni juures.
• Kell 11 – Kaitseliidu Tartu maleva liikmete er-
gutamine ja kaitseliitlaste vande andmine Tartu 
Raekoja platsil.
• Kell 12 – Rahvapidu koos ansambliga 
Lõõtsavägilased ning Kaitseliidu tehnika- ja relva-
näitus Raekoja platsil.

Tartu linn tähistab Eesti Vabariigi 105. aastapäeva 

Tartu linnavalitsus ootab 10. veebruarini linlastelt 
ettepanekuid, kuhu paigaldada uusi seljatoega pinke 
Tartu linnaruumis. Uued pingid paigaldatakse linna-
ruumi seoses 2022. aasta kaasava eelarve hääletusega, 
kui tartlased valisid  üheks võiduideeks idee „Istuge, 
palun!“, milles sooviti Tartu linnaruumi rohkem istu-
misvõimalusi.
Ettepanekuid saab esitada kaardirakenduses, mille 
lingi leiab aadressil www.tartu.ee/pink. Lisaks võib 
pinkide asukohti pakkuda ka Tartu linna infotelefonil 
1789, e-posti aadressil infokeskus@tartu.ee või raekoja 
infokeskuses kohapeal.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on istepin-
gid linnaruumis väga olulised, sest need võimaldavad 
nii jalakäijatele vajalikke puhkehetki kui ka lihtsalt 
mõnusaid koosolemisi. „Linlaste tagasiside uute pinki-
de võimalike asukohtadega on meie jaoks suure väär-
tusega ning seetõttu kutsun kõiki pingihuvilisi linnas 
ringi liikujaid oma ettepanekuid esitama.“
Kaasavasse eelarvesse pinkide paigaldamise idee esi-
tanud Sirle Salmistu sõnul on erinevad uuringud näi-

danud, et toetava avaliku ruumi võimaldamine, mille 
hulka kuulub ka istumisvõimaluste pakkumine, pa-
randab inimeste iseseisvat hakkamasaamist. "Pingid 
võivad olla osadele inimestele lihtsalt mugavuseks, 
kuid teistele on need hädavajalikud. Samuti toetab 
pinkide lisamine inimeste aktiivset liikumist ja üld-
se liikumisvõimalusi, tõstab väljas viibimise aega ning 

Tartu ootab ettepanekuid pinkide paigaldamiseks

Foto: Mana Kaasik)

 Foto: Gabriela Liivamägi
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Küsime endise Tähtvere valla viimase volikogu koosseisu 
esimehelt Urmas Tarteselt

Loodusemees Urmas oma lemmiktegevust harrastamas. Foto: Inga Tartes

Küsimus: Mis on seoses Tähtvere val-
la liitumisega Tartu linnaga inimeste 
eluolus muutunud paremaks ja mis 
võinuks jääda vanaviisi?

Vastus: Tõenäoliselt läks valdava osa 
vallas elanud inimeste eluolu pare-
maks. Tartu linnakodanikuks saamine 
oli ligi 85% rahvaküsitlusel osalenud 
inimese eelistus. Kellel sellekohane 
soov otseselt teoks sai, siis parem ene-
setunne juba annab hea aluse õnnes-
tumisteks ka isiklikus elus. Endiselt 
jäi kehtima ka mu enda poolt varem 
välja öelduid tõdemus, et kohaliku 
omavalitsusega suhtleb endaga hak-
kama saav inimene vaid kaks korda 
elus ja kummalgi korral ei tee seda ise. 
Senikaua, kui omavalitsuse ja ka riigi 
tööd korraldavad arukad inimesed, 
siis on häid lahendusi võimalik leida 
väga erinevates vormilistes halduskor-
ralduslikes suhetes.

Linnas on inimestel lihtsam osa saada 
kooli- ja huvihariduse võimalustest. 
Teisalt on meie lasteaed ja kool nüüd 
linna ühises võrgustikus, kuhu koh-
tasid jaotatakse linnas kui tervikus. 
Ühe ehk silmatorkavaima asjana on 

kadunud piiriülesed takistused valla 
ja linna ühisettevõtmistena raskemalt 
edenenud kavadelt nagu näiteks kerg-
liiklusteede ehitus, mis seovad linna 
tiheasustusalad erinevate (puhke)piir-
kondadega. Teisalt muidugi oleme ela-
nud ja elame jätkuvalt maailmas, mil-
lest enne haldusreformi poleks osanud 

halbu unenägusidki näha. Eks kõik 
see jättis ja jätab oma jälje erinevate 
arengukavade eesmärkide täitmisele.

Igal ajal on oma võimalused ja oma 
väljakutsed. Vanaviisi me enam edasi 
ei saa. Ka vald oleks muutunud niikui-
nii.

kogukonnatunnet. Kokkuvõttes paraneb linnaruumi 
ligipääsetavus ning laiemas plaanis mõjutab see nii 
füüsilist kui ka vaimset tervist. Pean oluliseks, et ini-
mesed saavad ise kaasa rääkida aidates otsustada, kus 
neid istumiskohti kõige enam vajatakse. Kui nooremal 
põlvkonnal eelistused puuduvad, siis võiksid nad ai-
data enda eakamatel lähedastel ja tuttavatel arvamust 
avaldada või mõelda end olukorda, kus ühest pingist 
võiks palju abi olla," lisas Salmistu.

Täpne pinkide arv selgub riigihanke käigus, kuid eel-
datavasti saab kaasava eelarve 100 000 euro eest linna-
ruumi paigaldada umbes 100 seljatugedega pinki.
Koostöös idee autoriga korraldatakse jaanuaris ja 
veebruaris eakate päevakeskustes ja mujal töötubasid, 
et saada rohkem tagasisidet, millised ootused on lin-
lastel uutele pinkidele ja nende asukohtadele.

Hajaasustuse programm 
2023
Ajavahemikus 01.02-03.04.2023 on 
endise Tähtvere valla elanikel või-
malik esitada taotlus Hajaasustuse 
programmist toetuse saamiseks.

Võimalik on välja ehitada veevarus-
tus, kanalisatsioon või parendada 

juurdepääsutee. Maksimaalne toetus 
on kuni 6500 eurot majapidamise 
kohta, omaosalus peab moodustama 
vähemalt kolmandiku projekti mak-
sumusest.

Taotlemise tingimused on leitavad 
Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel

https://www.rtk.ee/toetused/toetus-
te-rakendamine/elukeskkond/haja-

asustuse-programm ja Tartu linna 
kodulehel https://www.tartu.ee/et/
hajaasustuse-programm.

Marek Treufeldt
Välisabivahendite projektijuht

Tartu Linnavalitsus
52 59832
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Kaheksandal jaanuaril toimus Tartus, Teaduskeskuses 
AHHAA, suurejooneline jõulupidu Ukraina sõjapõgenike 
lastele, mille korraldasime üheskoos teiste Tartu ja Lõuna-
Eesti Lions klubidega.
Kokku oli kutsutud 450 last (1-4 kl) peamiselt Lõuna-
Eestist, lisaks tuli lapsi ka Paidest ja Sakust. Kohale tuli 
379 last ja 267 saatjat. Koos lionsite ja vabatahtlikega oli 
meid kokku ligi 700 inimest. 
Pidu tuli avama Tartu linnapea Urmas Klaas, kes tervi-
tas soojade sõnadega Ukraina sõjapõgenikke ja tunnustas 
Eesti Lions klubisid. Lions Eesti Piirkonna kuberner Alar 
Rästa, tervitas samuti kõiki kohalviibijaid heade soovidega 
ja tänas Lions klubide poolt linnapead. Üritust juhtis võr-
ratu muusik Ruslan Trochinskyi.
Laste päralt oli terve AHHAA keskus. Lisaks keskuse at-
raktsioonide ja väljapanekutega tutvumisele, oli neil või-
malus osaleda Lions klubide poolt korraldatud töötubades.  
Meisterdada sai kauneid ukraina lipu värvides rukkillle 
motiiviga jõulukaunistusi, võtmehoidjaid, jõuluingleid 
ning punuda südame mustriga sõbrapaelasid. Lisaks tehti 
kohapeal näomaalinguid ja Võlupeegliga said lapsed teha 
lõbusaid fotosid ja need kohe ka endale kaasa võtta. 
Peolt ei puudunud ka ukrainakeelne jõuluvana ja päkapi-
kud, kes jagasid lastele kingitusi. Koos jõuluvanaga tant-
siti ja lauldi ukraina laule. Äärmiselt südantsoojendav oli 
näha elevil ja rõõmsaid lapsi. 
Võime julgelt öelda, et meie üritus täitis oma eesmärki, 
milleks oli jõulurõõmu kinkimine lastele, kes sõja tõttu 
peavad oma kodudest eemal olema.
Oleme väga tänulikud lahketele sponsoritele, kes aitasid 
katta rikkaliku suupistelaua ja laste kingikotid. Oleme tä-
nulikud Lions Eesti Piirkonnale rahalise toetuse eest ning 
eriline tänu kõikidele meie tublidele lionsitele ja vabataht-
likele abilistele, võrratu koostöö ning abi eest.
Kõik on võimalik kui seda väga tahta ja kui on koos inime-
sed, kes tahavad aidata. 
Märkame abivajajaid ja TEEME KOOS HEAD!

Diana Kõomägi
Lions Klubi Tähtvere pressisekretär

Linn toetab rahvusvähemuse 
ühinguid ja asumiseltse
 Selle aasta eelarvest saavad linnalt toetust Tartu Läti Selts, 
Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus MTÜ, MTÜ Armeenia 
Pühapäevakool MAŠTOTS, Tartu Ingerisoomlaste Selts, 

Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing ja MTÜ Ukraina Maja. 
Kokku makstakse rahvusvähemuse ühingutele toetusteks 
30 375 eurot.
Asumiseltsidele maksab linn sel aastal toetusteks kokku 18 
000 eurot, mis jaotatakse võrdselt kaheksa asumiseltsi va-
hel

Lions Klubi Tähtvere korraldas Ukraina sõjapõgenike lastele 
uhke jõulupeo.
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Eesti kirjanduse päev. Kooslugemise päev. Fotod erakogust

30. jaanuaril 2023 heisati esmakordselt lipud eesti kirjan-
duse päeva auks. Riiklikus tähtpäevade kalendris on nüüd 
uus lipupäev. 

30. jaanuar on eesti kirjanduse päev, millega väärtustatak-
se eesti kirjanduse tüvitekste ja tänapäeva kirjandust ning 
pööratakse tähelepanu kirjanike rollile Eesti kultuuris  
ning ühiskonnas.  

Kirjandusel on oluline roll ühiskonnas nii põlvkonda-
de ühendajana kui ka traditsioonide hoidjana. Emakeelse 
ilukirjanduse  lugemine rikastab sõnavara, aitab mõtesta-
da ümbritsevat maailma ja sõnastada oma kujutlusi viisil, 
mida ei võimalda ükski teine kunstivorm. Kirjanduse mõju 
inimese vaimsele võimekusele on hindamatu. 

Sellel päeval on A. H. Tammsaare 145. sünniaastapäev. 
Tunnustatakse ka aasta kirjandusõpetajat ning toimub mit-
meid sündmusi üle Eesti.  Ka meie koolis valiti parimateks 
kirjandusõpetajateks Külliki Kuusk ja Leelo Punak, kellega 
koostöö raamatukogus on suurepärane. 

Eesti lastekirjanduse Keskus kuulutas välja üle- eestilise 
kooslugemise. Loeti Andrus Kivirähki „Sirli Siim ja sala-
dused“ 25. peatükki, mille luges Ilmatsalu Põhikooli õpi-
lastele ette Andrus Allikvee. Oli tore hommikupoolik. 

Ilmatsalu raamatukogus oli külas kolleeg ja kirjanik Mairi 
Tempel Karlova raamatukogust, kes tutvustas  6. klaaside 
õpilastele  kaasaegset ulmekirjandust läbi loominguliste 
mängude. 

Eesti kirjanduse päev

 Külliki Kuusk ja Leelo Punak

 Ette loeb Andrus Allikvee
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Kogu veebruari vältab Tartus 
“Maitsev Tartu”, mille käigus saab 
26 restoranis proovida kolmekäigu-
lisi erimenüüsid. Spetsiaalselt resto-
ranikuuks loodud menüüd pakuvad 
tartlastele ja Tartu külalistele uusi ja 
põnevaid maitseid ning tõstavad esile 
kohalikku toorainet.  
“Maitsev Tartu kutsub veebruari 
jooksul taaskord meie restoranide pa-
kutavatest mitmekesistest maitseela-
mustest osa saama. Pidevalt kalline-
vate toorainete ja üleüldise hinnatõu-
su kiuste on Tartu toitlustusettevõt-
jad andnud oma parima, et pakkuda 
mõistliku hinnaga põnevaid menüü-
sid. Möödunud aasta ettevõtlustegu 
oli justnimelt Tartu toitlustuse areng 
ja selle rahvusvaheline tunnustamine. 
Maitsva Tartu jätkuv populaarsus nii 
restoranide kui külastajate seas an-
nab alust uskuda, et see areng jätkub 
jõudsalt”, ütles abilinnapea Raimond 
Tamm.
Osalevate restoranide seas on nii tut-
tavaid kui ka uusi, mida tartlased ja 
külalised saavad avastada või taas-
avastada. Maitsva Tartu 2023 osalejad 
on Antonius, Café Shakespeare, Cafe 

Truffe, Chaplin, Chez Andre, Dorpat, 
Drinkgeld/Ülikooli kohvik, FII, 
Gustav Gastro Café, Humal, Kampus, 
Kolm Tilli, Kongo Tango, Lihuniku 
Äri, Meat Market, Newton, Pepe’s, 
Pierre, Pompei, RP9, Püssirohukelder, 
SOHO, Spargel, Trikster Tihane, 
Werner ning Vilde ja Vine.
Erimenüüdele andis tagasisidet eks-
pertidest koosnev komisjon koossei-
sus: Elika Raal-Kikas (VOCO toit-
lustusteeninduse kutseõpetaja), Karl 
Pajussaar (Gastronomist OÜ), Triin 
Abel (ettevõtluskonsultant, toiduen-

tusiast) ja Marilin Kroon (toidu- ja 
teenusmajanduse valdkonnajuht). 
Toidunautijate poolt oodatud 
“Maitsev Tartu” toimub juba ühek-
sandat korda. Kolmekäigulisi erime-
nüüsid saab nautida terve veebruari-
kuu jooksul ning nende hind on 26–
33 eurot. Menüüde ja restoranidega 
saab juba tutvuda ürituse kodulehel 
www.maitsevtartu.ee. Tavakohaselt 
saavad restoranide menüüsid hinna-
ta ka toidunautijad, kelle hinnangute 
põhjal selgitatakse välja külastajate 
lemmikrestoran.

Restoranikuu värske kujundus põhineb Tartu linna uuel visuaalsel identiteedil.

“Maitsev Tartu” kutsub toiduelamusele 26 restoranis
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Foto: Juhan Voolaid

PRIA teadaanne

Seoses toetuste ajakava muutumisega juhime tähelepanu, 
et käesoleval aastal aprillikuusse planeeritud väikeste põl-
lumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste vas-
tuvõtt on toodud varasemaks. Taotluste vastuvõtt algab 
e-PRIAs 22. veebruaril ja kestab 2. märtsini. Erinevalt eel-
mistest voorudest ei toimu sel korral taotluste eeltäitmist.

Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele 
põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendami-
seks ning sellega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete 
mitmekesise struktuuri säilimisele.

Toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) 
või äriühingud, kelle põllumajandusliku standardkogu-
toodangu (SKT) väärtus oli taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud majandusaastal 4000 – 50 000 eurot. Taotleja 
saab SKT väärtuse arvutamiseks  kasutada majandusliku 
suuruse ja tootmistüübi kalkulaatorit, mille leiab maainfo 
teenusest.

Juhul kui põllumajandusliku SKT väärtust ei ole võimalik 
arvutada, peab taotleja omatoodetud põllumajanduslike 
toodete müügitulu jääma taotluse esitamisele vahetult eel-
nenud majandusaastal vahemikku 4000 – 14 000 eurot.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 
eurot programmiperioodil.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jät-
mise hiljemalt 15. mail 2023. Toetuse esimene osa ehk kuni 
75% määratud toetusest makstakse toetuse saajale välja 30 
tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tege-
mist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jook-
sul pärast kõigi äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist 
ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta leiab 
toetuse lehelt, abi saab küsida ka helistades PRIA investee-
ringutoetuste infotelefonil 737 7678. Nõu saab küsida ka 
MES nõuandeteenistuse konsulentidelt.

Oleme tänulikud, kui saate info oma kanalis avaldada. Kui 
teil tekib küsimusi, siis võtke julgelt minuga ühendust.

 Meeldivat koostööd soovides

 
Tiia Tamm-Suik

Teabeosakonna meediasuhete juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Telefon: 737 1215
Mobiil: 51 18 995

tiia.tamm-suik@pria.ee
www.pria.ee

Tartu linn toetab korteriühistute 
rattaparkla ja jäätmemaja ehitamist või 
süvakogumismahutite paigaldamist
 Alates 31. jaanuarist saavad Tartu linna korteriühistud esi-
tada taotlusi toetuse saamiseks  rattaparkla ja jäätmemaja 
ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks.
Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti 
mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on küm-
me või rohkem. Linna eelarvest on tänavu rattaparklate 
ehitamise toetamiseks ette nähtud 25 000 eurot ja jäätme-
majade või süvakogumismahutite tarbeks 20 000 eurot.
Toetuse suurus rattaparkla (sealhulgas vajaliku aluspinna 
ehitamiseks) on kuni 50% kogumaksumusest (ülemmäär 
3000 eurot). Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähe-
malt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (se-
gaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite 
jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt 
kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (sega-
olmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogu-
maksumusest (ülemmäär 4000 eurot).
2022. a sai linnalt rattaparklate toetust 6 korteriühistut ko-
gusummas u 15 000 eurot ning jäätmemajanduse korrasta-
miseks 7 korteriühistut kokku u 27 000 euro ulatuses.
Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb linnamajan-
duse osakonnale esitada elektrooniliselt LMO@tartu.ee. 
Taotlused vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekor-
ras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub (tööde 
lõpetamise tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 15. november). 
Linnamajanduse osakond teavitab taotluste vastuvõtmise 
lõpetamisest Tartu linna kodulehel.
Rohkem infot leiab linna kodulehelt.
Lisainfo:
- rattaparklate osas: Mihkel Vijar (tel. 736 1281, Mihkel.
Vijar@tartu.ee)
- jäätmemajade või süvamahutite osas: Juhan Voolaid (tel. 
736 1273, Juhan.Voolaid@tartu.ee).
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Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna  Tel   551 0131
e-post  aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

Tartu Eluasemefond pakub 
erinevaid laenuvõimalusi 
elamistingimuste 
parandamiseks
Tartu Eluasemefond on jõudsalt laiendanud pakutavate 
toodete valikut. Eluaseme ostu- ja remondilaenule on li-
sandunud laenud taastuvenergia kasutuselevõtuks ja kaug-
küttega liitumiseks. Jätkuvalt pakutakse laenu ka ühisvee-
värgiga liitumiseks.

Taastuvenergia kasutuselevõtmise laenu saab taotleda soo-
juspumba, päikesepaneelide ja -kollektori paigaldamiseks 
ning olemasoleva puuküttega ahju rekonstrueerimiseks või 
uue ahju ehitamiseks. Laenu saab taotleda kuni 20 aastaks 
ja laenu intressimäär otsustatakse vahemikus 5-7% aastas 
ja see fikseeritakse kogu laenuperioodiks ega ole seotud 
euriboriga.

Sama soodsat intressimäära pakutakse ka kaugküttega lii-
tumise laenule. Laenuga saab finantseerida nii liitumistasu 
kui ka liitumisega kaasnevaid kinnistusiseseid töid. 

Soodsamaks on muudetud ka rekonstrueerimiseks ja 
ehitamiseks antavate laenude intressimäärasid. Kui re-
konstrueerimise tulemusena saavutatakse elamule A- või 
B-energiaklass, on intressimäär minimaalselt 5% laenu põ-
hiosa jäägilt aastas.

Tartu Eluasemefondist saavad laenu taotleda nii eraisikud 
kui ka väiksemad, kuni 16 korteriga korteriühistud. Laenu 
tagatistena aktsepteeritakse nii käendust kui ka hüpotee-
ki. Korteriühistud saavad laenu tagatiseks pantida nõuded 
korteriühistu liikmete vastu.

Täpsemat infot toodete kohta saab Tartu Eluasemefondist: 
helistades 742 3292, kirjutades info@eluasemefond.ee, 
vaadates kodulehelt www.eluasemefond.ee või tulles koha-
peale Raekoja plats 13 I korrus.

Laenu näide: laen ahju rekonstrueerimiseks summas 5000 
eurot 5 aastaks intressimääraga 6% laenu põhiosa jäägilt 
aastas. Igakuine tagasimakse oleks sellisel juhul 97 eurot 
ning tagastades laenu graafikujärgselt, tuleks 5 aasta peale 
intresse kokku 800 eurot. Krediidi kulukuse määr on 6,53%. 
Muud kaasnevad kulud on laenulepingu sõlmimise tasu 40 
eurot, tagatislepingu sõlmimise ning hüpoteegi korral eluase-
me kindlustamise kulu.

Kuna laen on kohustus, siis enne laenu võtmist tuleks kind-
lasti laenu kasutamise otstarve ja oma võimalused laenu ta-
gastamiseks põhjalikult läbi mõelda. Enne lepingu sõlmimist 
tuleks põhjalikult tutvuda laenu tingimustega ja vajaduse 
korral pidada nõu spetsialistiga.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVAL 
 24. VEEBRUARIL 

SIIS KUI PÄIKE TÕUSEB, KELL 7.30 
  

Heiskame Rahinge Külakatla juures riigilipu 
Lipu heiskamisel osalevad: 
Tartu linnapea Urmas Klaas 
Kaitseliigu Tartu maleva Esimese malevkonna 
liikmed 
 
Külakatlas on kaetud kohvilaud 
 
Olete oodatud! 

Teade:

Tähtvere maapiirkonna teid 
hooldab OÜ Nivoo
Linnavalitsus sõlmib lepingu OÜga Nivoo Tähtvere 
maapiirkonnas asuvate teede ja tänavate suvisteks 
hooldustöödeks. 
Hooldustööde mahtu kuulub teede ja tänavate seisundi 
seire, kruuskattega teede hööveldus, kattega teedel löö-
kaukude parandamine ning materjali lisamine kruus-
kattega teedele. Töid tellitakse pakutud ühikhindade 
alusel orienteeruvalt 50 000 euro ulatuses.


