
Ilmatsalus avati reedel, 2. juulil kell 11 
uus vabaajaväljak, kus tänati ehitajaid 
ja projekteerijaid.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul sai 
Ilmatsalu vabaajaväljaku idee alguse 
linna kaasavast eelarvest. “Sealt on 
linn saanud palju häid ideid, millest 
mitmeid on ka ellu viidud. Oluline on 
seejuures, et kohalik kogukond sellist 
objekti vajab ja selle rajamisel kaa-
sa mõtleb,” sõnas linnapea. Ilmatsalu 

vabaajaväljaku projekteerimisel ning 
ehitamisel tehti tihedat koostööd 
kohaliku kogukonnaga, kelle eesot-
sas olid Ilmatsalu Noortekeskus ja 
Ilmatsalu põhikool.

Ilmatsalu lasteaia ja põhikooli vahe-
lisel alal asuv spordi- ja mänguväljak 
pakub tegutsemislusti erinevas va-
nuses noortele. Sinna on paigaldatud 
Street Workouttreeningvahendite 
kompleks, Tarzani rada ja tasakaalu-

rada, ronila, tasakaalukiik, pesakiik, 
slackline rada ning laineline tervises-
pordirada. Väljaku teevad pilkupüüd-
vaks erksavärvilised turvakatendid ja 
pingid. Ehitati välja juurdepääsud ja 
valgustus, paigaldati pargiinventar ja 
rajati haljastus.

Vabaajaväljaku projekteeris Artes 
Terrae OÜ, ehitaja oli TAVT OÜ ning 
haljastuse rajas TimTam OÜ. Ehitus 
läks maksma 203 250 eurot.
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Ilmatsalu noored said uue vabaajaväljaku  

Tartu pakub seenioritele abi 
vaktsineerimistõendi väljaprintimisel

Kuna alates 9. augustist on kehtestatud nii sise- kui välitin-
gimustes toimuvatele sündmustele piirangud, mille tõttu 
võidakse osalejatelt küsida tõendit, kas nad on COVID-19 
suhtes vaktsineeritud, selle läbi põdenud või end hiljuti tes-
tinud ning terved, pakub Tartu linn seenioritele abi digi-
taalse vaktsineerimistõendi välja printimisel.

Kui puudub võimalus digitaalse vaktsineerimistõendi välja 
trükkimiseks, saab nõu ja abi Tartu infokeskusest (raeko-
da), Tartu linnaraamatukogust ja selle harukogudest ning 

Tartu vaktsineerimiskeskusest A Le Coq spordihoones. 
Kaasa tuleb võtta ID-kaart ja ID-kaardi paroolid.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul tunti digitaalse koroona-
passi printimise vastu suurt huvi ka Autovabaduse puiesteel 
olnud vaktsineerimise nõustamispunktis. “Eakad ei tohi 
jääda sotsiaalsesse isolatsiooni selle pärast, et neil pole või-
malust või oskusi koroonapassi alla laadida.Linnavalitsus 
ja partnerid pakuvad erinevaid kohti, kus eakal on võima-
lik kasutada arvutit ja saada tehnilist nõu koroonapassi 
printimiseks,” ütles Lees.

Vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset koroonates-
ti saab tõendada patsiendiportaalist (digilugu.ee) saadava 
tõendiga.
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Tartus on 
vaktsineeritud 
pooled 
12-17-aastastest 
koolinoortest
Pühapäevase seisuga (01. august) on 
Tartu linnas vaktsineeritud 50,08% 
12-17-aastastest koolinoortest. 
Sealhulgas on 12-15-aastaste noor-
te hulgas vaktsineerituid 44,64% ja 
16-17-aastaste tartlaste hulgas lausa 
62,57%.

Tartu linnapea Urmas Klaas tänab 
noori ja nende vanemaid, kes on ühi-
selt teinud otsuse vaktsineerida. “Olen 
uhke meie noorte üle, kes on selle 
vastutustundliku sammu ette võtnud. 
Kooliaasta alguseni on jäänud kuu 
aega. Kui hoiame vaktsineerimisega 
senist tempot, siis saame palju julge-
mini uuele õppeaastale vastu minna,” 
sõnas linnapea.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse 
liikme professor Joel Starkopfi sõ-
nul saab viimase aasta põhjal öelda, 
et COVID-19 tõttu võivad haigla-
ravi vajada igas vanuses patsiendid. 
„COVID-19 on ohtlik haigus kõigi-
le, nii noortele kui vanadele. Noortel 
inimestel esineb rasket haigestumist 
küll vähem, kuid suur on nende roll 
haiguse levikul. Selles vanuserühmas 
on tavaliselt väga palju sotsiaalseid 

kokkupuuteid – koolitunnis, treenin-
gutel, erinevatel vabaajasündmustel. 
Vaktsineerimine annab kindlustunde, 
et noorte hariduselu, aga ka harju-
muspärane vaba aja veetmine, saavad 
jätkuda ning väheneb võimalus kanda 
enese teadmata viirust vanematele, 
vanavanematele ja vanavanematele,“ 
rääkis professor Starkopf. Ta lisas, et 
noorte valmidus vaktsineerimiseks 
on hea tõestus ühiskondliku vastutu-
se tunnetamisest. „Mul on hea meel, 
et meie linna noored on ses osas ees-
kujuks. Kõik kooliõpilased, ka üliõpi-
lased ja teised noored vanuses 12 kuni 
30 aastat on oodatud vaktsineerima 
Tartu vaktsineerimiskeskusesse,“ rõ-
hutas professor Starkopf.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees mõis-
tab suurepäraselt ka osade lapseva-
nemate kõhklusi, kuivõrd Covid-19 
leviku ja vaktsineerimise kohta on 
levimas hulgaliselt väärinfot. “Oma 
õpetust proovib jõuliselt edasi anda ka 
häälekas vähemus harrastusviroloo-
ge ehk inimesi, kelle teadmised tule-
nevad libauudiste lugemisest. Mõned 
jagavad väärinfot teadmatusest, mõ-
ned kahjuks ka soovist ühiskonnas 
hirmu ja ebakindlust külvata,” sõnas 
Lees. “Nendest ei maksa ennast aga 
hirmutada lasta. Julgustan kuulama 
professor Meritsat, kliinikumi ja kiir-
abi eksperte, vajadusel konsulteerima 
perearstiga. Arstid ja teadlased on aas-
taid õppinud eksperdid, kes lähtuvad 
parimast teaduspõhisest teadmisest 
ning nende head tahet ja kompetentsi 
tasub usaldada.”

Tartu linn alustas juulikuus koostöös 
Tartu Ülikooli Kliinikumiga teavi-
tuskampaaniat “Avatud Tartu”, kus 
pöörati eraldi tähelepanu koolinoorte 
vaktsineerimisele.

Tartu vaktsineerimiskeskuses (aad-
ressil Ihaste tee 7, A. Le Coq Sport 
spordimaja) saavad kõik soovijad ala-
tes 12. eluaastast vaktsineerida end 
COVID-19 vastu. Kuni augusti lõpu-
ni saab Tartu vaktsineerimiskeskuses 
kaitsesüsti ilma ette registreerimata 
keskuse lahtiolekuaegadel kell 10-18. 
Lahtiolekuajad: 
www.kliinikum.ee/tartu-vaktsineeri-
miskeskus 

Etteregistreerimata aegadel 
kasutatakse Pfizeri vaktsiini.

Jätkuvalt saab ka aegu broneerida üle-
riigilises digiregistratuuris, riigiinfo 
telefonil 1247 ja kliinikumi etteregist-
reerimiskeskuse telefonil 731 7200 
(E-R kell 08.00-18.00).

• Digitaalse tõendiga nutitelefonis - saab alla laadida pat-
siendiportaalist (digilugu.ee).

• Väljaprinditud tõendiga - saab välja trükkida patsien-
diportaalist (digilugu.ee). Selle välja trükkimiseks saab 
Tartus abi küsida ülalmainitud kohtadest.

Vaktsineeritust saab tõendada ka:

• Paberkandjal vaktsineerimispassiga (kollane pass) - väl-
jastab vaktsiini teinud tervishoiutöötaja (pereõde, vaktsi-
neerimiskeskus, haigla jne). Veenduge, et passi on kantud 
kõik tehtud vaktsiinidoosid.

Rohkem infot: https://www.kriis.ee/et/vaktsineerimis-
toend

Lisainfo: Tartu abilinnapea Mihkel Lees, tel 5564 1996
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Endise Tähtvere valla elanikel on 
võimalus laupäeval, 11. septembril 
2021 tasuta ära anda ohtlikke jäät-
meid ja elektroonikajäätmeid.

Märja alevik Keskuse tn 11 parkla 
10-10.30;

Haage küla, Võilille teel pakendikon-
teineri naabruses kl 10.40-11.10;

Rõhu kaupluse esine parkla kl 11.20-
11.50;

Ilmatsalu vana bussipeatuse tagune 
haljasala kl 12-12.30;

Rahinge töökoja plats, Ilmatsalu tee 
78 kl 12.45-13.15;

Kandiküla pakendikonteineri plats, 
Ristla tee 13.25-13.55;

Tähtvere küla, Tiksoja majade vahe-
lisel platsil, Kadaka kl 14.05-14.35;

Vorbuse küla garaažide esine plats, 
Jänese tee 10 kl 14.45-15.15;

Kardla külas, endine Mudaniku ko-
gumisküün, Väike-Mudaniku kl 
15.30-16.00.

Ohtlikud jäätmed on: kasutatud 
õlid ja õlifiltrijäätmed (nagu õlifiltrid 
ja õlipakendid), värvi-, liimi- ja laki-
jäätmed, nende pakendid ning nen-
de ainetega määrdunud töövahen-
did, lahustid (nagu näiteks tärpen-
tin, atsetoon ja tehniline bensiin), 
taimekaitse- ja putukatõrjevahendid 
ning nende pakendid, vanad akud ja 
patareid, akuvedelikud, leeliselised 
pesuained, kasutamata jäänud või 
aegunud ravimid ja farmaatsiatoo-

ted, elavhõbedakraadiklaasid, päe-
vavalguslambid, sõiduautode rehvid.

Elektri- ja elektroonikajäätmed 
on: külmikud, pesumasinad, elekt-
ripliidid, mikrolaineahjud, elekt-
riradiaatorid, kliimaseadmed, tol-
muimejad, õmblusmasinad, röstrid, 
kellad, kaalud, kohvimasinad, raalid, 
sülearvutid, telefonid, mobiiltele-
fonid, automaatvastajad, printerid, 
raadiod, televiisorid, videokaamerad 
ja -magnetofonid, muusikariistad, 
luminofoorlampide valgustid, sirged 
luminofoorlambid, kompaktlambid, 
elektritööriistad.
Kogumisringe teenindab AS Epler & 
Lorenz.
Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus.
Lisainfo telefonil 7361 328.

Ohtlike jäätmete kogumisauto peatuspaigad ja  ajad

Kirjanduslinn soovitab: 
Johann Kõpp „Mälestuste 
radadel“
Kirjanduslinn Tartu juulikuu lugemissoovitus on Johann 
Kõpu memuaarteos „Mälestuste radadel“ (Eesti Raamat 
1991). Raamatut soovitab Riigikohtu kohtunik Julia 
Laffranque.
Julia Laffranque’i sõnul kirjutab Eesti Asutava Kogu ja esi-
mese Riiginõukogu liige, piiskop Johan Kõpp oma nelja-
köitelises teoses suurepäraselt eneseotsingutest, muuhulgas 
sellest, kuidas ta umbes 16-aastase noormehena nägi unes 
raamatut, milles seisis tekst: „Igaüks muretsegu endale üks 
koda, kus ta kõikide maailma tormide ja õeluste eest võib 
varju leida!” Kõpp on püüdnud lahti mõtestada ka seda, kas 
usk ja teadus on ühendatavad ning jõudnud arusaamise-
le, et ratio – mõistus ei ulatu kõige juurde, mis on olemas: 
mõistus „avastab küll pidevalt uusi nähtusi, aga inimese 
hinges on ikkagi aset ka teataval müstikal, mis on väljas-
pool teadmist ja tajumist otseses mõttes. Müstika on usu 
asi, mitte teadmiste ja teaduse asi! Ka ristiusul on oma müs-
tika, valdkond, kuhu ratio ei ulatu. Müstikast osasaamine 
on alati subjektiivne. /.../ Oma isiklik müstika ei anna õi-
gust halvustada või hukka mõista teise müstikat. /.../ Nagu 
inimeses on vaim ja hing üheskoos ja üheväärsed, nõnda ka 
ratio ja müstika – teadus ja usk – võivad elada üksteisega 
heas vahekorras samas indiviidis.”

“See teos pakub sügavat mõtteainet, pöördun selle juurde 
ikka ja jälle tagasi. Mulle on südamelähedane Kõpu põhja-
likkus, süvenemine, vaimne sõltumatus, vaated maailmale, 
kõlblusele, õiglusele, emotsionaalsuse ja ratsionaalsuse va-
hel balansseerimine. Pika ja viljaka elu jooksul jõudis Johan 
Kõpp olla ka kahel korral Tartu Ülikooli rektor,“ lisas Julia 
Laffranque.
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest 
UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgustikku. 
Teiste soovitustega saab tutvuda siin<https://tartu.ee/et/
unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspiratsiooni saab Tartu 
linnaraamatukogu lugemissoovituste blogist<https://luge-
missoovitus.wordpress.com/>.
Lisainfo: Liis Kägu kultuuriosakond, kultuuriteenistuse 
peaspetsialist, tel 5884 6288

Julia Laffranque (foto Mana Kaasik)
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Kirjanduslinn soovitab: 
Antal Szerb 
“Rändur ja kuuvalgus”
Kirjanduslinn Tartu augustikuu lugemissoovitus on Antal 
Szerbi „Rändur ja kuuvalgus“ (Verb 2016, tõlkija Reet 
Klettenberg). Raamatut soovitab Tartus elav ungarlan-
nast arhitekt Dóra Máté.
Dóra Máté kirjeldab oma muljeid raamatust nii: “Lugedes 
raamatust rida „Londoni november polegi kuu, vaid hin-
geseisund“ mõtlesin kohe, et see üks lause võtabki suure-
päraselt raamatu sisu kokku. Eestis ütleksime pigem “põh-
jamaa talv polegi aastaaeg, vaid hingeseisund”. Suvi on 
tegus ja täis seiklusi, üllatusi, ootamatuid keerdkäike. Suvi 
tundub alati liiga lühikesena ning möödub sama kiiresti 
ja märkamatult nagu meie noorus. Talv seevastu on külm, 
väga pime ja tundub lõputuna… Sel ajal meenutab enamik 
inimesi möödunud suve ja loeb päevi järgmiseni. Ja just 
seda ma sellest raamatust õppisingi! Selle asemel, et raisata 
oma aega ja mõelda pidevalt sellele, mis oleks võinud olla 
või mis juhtuks kui…, peaksime elama hetkes, sest elu on 
see, mis sinuga juhtub, kui oled parajasti hõivatud muude 
plaanide tegemisega. Soovitan Szerbi ajatut teost kõigile, 
kes on valmis konarlikuks, üheotsa piletiga eneseavastuse 
teekonnaks.”

Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumi-
sest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgus-
tikku. Teiste soovitustega saab tutvuda siin<https://www.
tartu.ee/et/unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspirat-
siooni saab Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste 
blogist.<https://lugemissoovitus.wordpress.com/>
Lisainfo: Liis Kägu kultuuriosakond, kultuuriteenistuse 
peaspetsialist, tel 5884 6288

Dóra Máté (Mana Kaasiku foto)

Ilmatsalu Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi

KLAVERI
AKORDIONI

KITARRI 
PLOKKFLÖÖDI

erialale.
Vastuvõtukatsed 1. klassi astujatele toimuvad esmaspäeval, 

6. septembril kell 12.30 – 14.30
 Rohkem infot katsete kohta kodulehelt, 

tel. 53044316 või e-mail: ragnekas@gmail.com
NB!  Lapsevanemal palume registreerida laps katsetele 

e – keskkonnas: www.tartu.ee/arno
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Tartus olid esimesel poolaastal popu-
laarsemad nimed Oliver, Jakob, Nora, 
Mirtel ja Lisandra

Tartu linnavalitsuse rahvastikutoi-
mingute osakonnas pandi esimesel 
poolaastal tüdrukutele kõige rohkem 
nimeks Nora, Mirtel ja Lisandra ning 

poistele Oliver, Jakob, Albert ja Lukas.

Esimesel poolaastal registreeriti 
Tartus kokku 531 sündi - tüdrukuid 
251, poisse 261. Eelmisel aastal samal 
perioodil registreeriti sünde kokku 
554 (poisse 252 ja tüdrukuid 273)

Kuue kuuga sõlmiti 257 abielu (eel-
misel aastal sama ajaga 235), lahutusi 

vormistati 121 (85) ning nimemuut-
misi 111 (93). Kuue kuu jooksul re-
gistreeriti või muudeti 3303 inimese 
elukoha aadressi (sh Tartu linna sise-
sed elukoha muudatused).

Lisainfo: rahvastikutoimingute osa-
konna juhataja Kristina Aabrams, tel 
7461 772, 5330 4213.

Huvitav teada:

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisel  KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“
*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi

Põhjalik enesearengu programm (130 tundi), kus on 6 osa ja 6 erinevat lektorit, saad teada rohkem enda
võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.

Võimalus on minna ka erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist
ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja 
vajadusel lapsehoid. 

INFOTUND koolituse kohta 23.08.2021 kell 12.00!
REGISTREERU juba nüüd: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel). Vaata ka www.jmk.ee

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Linnavalitsuse toel.
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V E E D A  R E E D E N E  Õ H T U  M E I E G A !
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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

KLUBI

7. september 2021

- Narva linnaekskursioon bussiga
- Kreenholmi ekskursioon jalgsi 2,5km
- Sillamäe ekskursioon bussiga ja jalgsi

Lisainfo 53300049 

Osalustasu: 15 eurot MTÜ Tähtvere Ühistegevuse Seltsi liikmetele, 
teistele osalustasu 30 eurot! 

EKSKURSIOON Narva ja Sillamäele

Maksta hiljemalt 16. augustiks Mai kätte või MTÜ Tähtvere 
Ühistegevuse Seltsi arvelduskontole EE982200221070929246, 

selgitus: Ekskursioon Narva


