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Alates 1. juulist tõusid Tartus ühistrans-
pordi piletihinnad, toimusid muuda-
tused piletitüüpides ning muutusid on 
ka rattaringluse piletihinnad. Samuti 
tõusid Tartus parkimistasud, A- ja 
B-piirkonnas pikenesid tasulise parki-
mise ajad ja A-piirkonnas muutus par-
kimine tasuliseks ka laupäeviti.
Uue põhimõttena hakkas Tartu rakenda-
ma sissekirjutusest tulenevat hinnasta-
mist, mille järgi on Tartu linna ja linnaga 
bussiliikluse valdkonnas koostööd tege-
vate omavalitsuste (hetkeseisuga Luunja 
ja Tartu vald) elanikele piletihind sood-
sam.

Bussipiletid
Tartu abilinnapea Raimond Tamm sel-
gitas, et üleüldine hindade kallinemine 
mõjutab väga paljusid olulisi teenuseid, 
kaasa arvatud ühistransporditeenust. 
"Meie kulud bussitranspordile on sel aas-
tal vähemalt kolm miljonit eurot kõrge-
mad kui eelmisel aastal ning samas on 
suurem osa tänastest bussipiletihindades 
kehtinud juba 15 aastat. Meie eesmärk on 
jätkuvalt pakkuda väga heal tasemel tee-
nust ning seetõttu on vajalik suurendada 
seonduvaid tulusid,“ selgitas Tamm. 
1. juulist on bussisõidu tunnipileti hind 
senise 83 sendi asemel tartlastele 1 euro 
ja mittetartlastel 1,50 eurot. Lapsele ja 
noorele kehtib soodustunnipilet vastavalt 
60 senti tartlastele ja 90 senti mittetart-
lastele. Bussijuhilt ostes jääks piletihind 
samaks (2 eurot). 
Päevapileti hind tõuseks seniselt  2,11 eu-
rolt  2,50 euroni tartlastele ja 3,75 euroni 
mittetartlastele. Seni kehtinud kümne 
päeva pileti asemel võetakse kasutusele 
viie päeva pilet, mille hind oleks tartlas-
tele 8,50 eurot  ja mittetartlastele 12,75 
eurot. 30 päeva pileti hind tõuseb 15,34 
eurolt 18,50 euroni tartlastele ja 27,75 
euroni mittetartlastele. 90 päeva pilet on 
seni olnud 35,15 eurot, kuid uus hind on 
42 eurot tartlastele ja 63 eurot mittetart-
lastele. 
Uue piletiliigina tuli kasutusele aastapi-

let, mis maksab 150 eurot tartlastele ja 
225 eurot mittetartlastele. Kõigi perioo-
dipiletite puhul kehtivad ka sooduspile-
tid lastele ja raske puudega isikutele ning 
noortele ja eakatele. Ülejäänud täienda-
valt määratud tasuta sõidu õigused Tartu 
linna kodanikele (sh 65-aastastele ja va-
nematele isikutele) säilivad samal kujul 
ka edaspidi.

Rattaringlus
Alates 1. juulist ei kaasne bussisõidu pe-
rioodipiletiga rattaringluse sõiduõigust, 
vaid rattaringlusele tulevad eraldi pile-
tid. Tunnipileti (2 eurot) ja päevapileti (5 
eurot) hinnad jäid samaks. Nädalapilet 
muutus viie päeva piletiks, mis maksab 
10 eurot. 
Lisandusid uued piletiliigid - 30 päeva pi-
let (12 eurot) ja 90 päeva pilet (30 eurot). 
Aastapilet maksab 60 eurot. Muus osas 
jäi süsteem samaks: rattaringluse piletid 
annavad juurdepääsu ratastele ja nende 
alusel on võimalik sõita tunni jooksul 
rattaringluse rattaga ilma lisatasu maks-
mata. Edasi saab ratast kasutada veel nel-
ja tunni jooksul ja iga lisanduv tund mak-
sab üks euro.
Uudse piletitootena on plaanis luua bus-
sisõidu ja rattaringluse ühispilet, mis on 
soodsam kui pileteid eraldi ostes.

Parkimine
Parkimistasu tõusis A-piirkonnas se-
nise 2 euro asemel 3 eurole tunnis ning 
B-piirkonnas senise 1 euro asemel 1,5 eu-
roni tunnis. Nii A- kui ka B-piirkonnas 
muutusid ühe ja kolme kuu ning ühe 
aasta parkimistasud. A-piirkonna uued 
hinnad: üks kuu - 120 eurot, kolm kuud 
- 300 eurot ja üks aasta - 1200 eurot. 
B-piirkonna uued hinnad: üks kuu - 60 
eurot, kolm kuud - 150 eurot ja üks aasta 
- 600 eurot.
Suure parkimiskoormuse tõttu pikenda-
ti A- ja B-piirkonnas tasulist parkimist 
ühe tunni võrra tööpäevadel (kuni kella 
19-ni). A-piirkonnas muutus parkimine 
tasuliseks ka laupäeviti kell 11-17.
A- ja B-piirkonnas kaotati ühe päeva par-
kimistasu. Endiselt jäi kehtima tasuta par-
kimise aeg, mis on A-piirkonnas 15 mi-
nutit ja B-piirkonnas 90 minutit. Tasuta 
parkimisaja kasutamiseks tuleb parki-
misaja algus näidata parkimiskellaga või 
paberile kirjutatult, parkimisautomaa-
dist piletit ostes lisandub tasuta aeg pileti 
lõpuajale automaatselt. C-piirkonnas jäid 
parkimishinnad ja -ajad samaks.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 
515 4738; www.tartu.ee/parkimine; www.
tartu.ee/bussiliiklus.

Foto: Ketlin Lääts

Ühistranspordi- ja parkimishinnad Tartus muutusid
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Tartu linna päeval, 29. juunil anti üle Eesti kaunis kodu 
2022 Tartu piirkonna auhinnad. Välja jagati Eesti kauni 
kodu ja Tartu kauni kodu tiitlid ning eripreemiad.

"Rõõm näha, et tartlaste seas on rohkesti neid, kes väga 
suure osa oma ajast ja hoolest pühendavad koduümbru-
sele ja -aiale, püüdes sellega luua rõõmu nii oma perele, 
naabritele kui ka kogukonnale. Eriti tore on märgata, et 
seejuures pööratakse tähelepanu ka elurikkusele, linnaelu-
stiku vajadustele, selle rikastamisele," ütles abilinnapea Gea 
Kangilaski.

 Eesti kauni kodu tiitli pälvisid Käo tn 1 eramu, Vanemuise 
tn 51/53 kortermajade ja ettevõtte Tiksoja Puidugrupp vä-
liruumid. Käo tn 1 eramu paistis silma südamega rajatud 
ja hoitud lopsaka ja liigirohke aiaga, kust ei puudu kasulik 
tarbeaed. Vanemuise tn 51/53 kortermaja õu üllatas keeru-
listesse ja kitsastesse oludesse rajatud imelise oaasiga ning 
AS Tiksoja Puidugrupi puhul väärib vabariiklikku esile 
tõstmist töötajaid väärtustav mõnus puhkeala ettevõtte 
peamaja ees.

 Tiitli Tartu kaunis kodu vääriliseks hinnati Aleksandri tn 
49 ja Lydia Koidula tn 12A eramuaiad ning Kalda tee 30 
kortermaja väliala. Aleksandri tn 49 eramaja õu oli põnev, 
kodune, elurikas ja väga Tartulik. Lydia Koidula tn 12A 
eramu aed tõusis esile lihtsa tsoneeringu ning tänapäevase 
maitseka kujunduse ja detailidega. Kalda tee 30 kortermaja 
on ülelinnaliseks eeskujuks, aidates kaasa kvaliteetse avali-
ku ruumi loomisele.

Eripreemiatega tunnustata Helika lasteaeda inspireeri-
va loodusõppe keskkonna eest, Nurme tn 34 eramu aeda 
eeskuju eest järjepidevuse hoidmisel ja Päeva tn 21 eramu 
aeda mitmekesise mänguruumi eest.

 Hindamiskomisjoni kuulusid abilinnapea Gea Kangilaski, 
kultuurispetsialist Tiina Konsen, maastikuarhitekt Anna-
Liisa Unt ja linnakujunduse spetsialist Erge Jõgela. Žürii 
ringkäik toimus 9. juunil.

„Eesti kauni kodu“ tiitli omanikud kutsutakse Vabariigi 
Presidendi Kantselei korraldatud auhindamistseremoo-
niale, mis toimub augustis taasiseseisvumispäeva paiku. 
Üritusel antakse tiitli pälvinutele teemakohane seinaplaat 
ja tehakse koos Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega pil-
ti. Lisaks koostatakse üleriigilistest võitjatest album „Eesti 
kaunis kodu“. Tiitel „Tartu kaunis kodu“ ning eripreemiad 
antakse Tartu linna tasandil tunnustust väärivatele kinnis-
tutele. Kõiki võitjaid tänati ja premeeriti linnapea Urmas 
Klaasi pidulikul vastuvõtul 29. juunil, kui toimus aasta pa-
rima ehitise 2021 ja Eesti kauni kodu 2022 ühine tunnus-
tusüritus.

 Alates 1997. aastast on president Lennart Meri üleskutsel 
tunnustatud hoole ja südamega heakorrastatud kinnistuid. 
Kauni kodu all mõistetakse elukeskkonda tervikuna ning 
lisaks kodudele hinnatakse konkursil ka asutusi, ettevõtteid 
ja avalikke rajatisi. Võistlust korraldatakse koostöös mitte-
tulundusühinguga Eesti Kodukaunistamise Ühendus.

Täiendav info: Erge Jõgela, linnakujunduse spetsialist, 
ruumiloome osakond. Kontakt: +372 514 8828 või Erge.
Jogela@tartu.ee; www.tartu.ee/kaunis-kodu.

Selgusid väliruumi konkursi „Eesti kaunis kodu“ Tartu 
piirkonna võitjad

Tiksoja Puidugrupi väliruum. Erge Jõgela foto.

Ilmatsalu Muusikakool
võtab 2022/2023 õppeaastal vastu uusi õpilasi

KLAVERI, AKORDIONI, KITARRI, PLOKKFLÖÖDI erialale.
Vastuvõtukatsetele registreerimine : www.tartu.ee/arno

Katsed toimuvad esmaspäeval, 5. septembril kell 12.30 – 14.30 põhikooli I korrusel muusika-
kooli kabinetis.

Soovi korral info telefonil: 5304 4316 või e-maili aadressil: ragne.jogeva@raad.tartu.ee
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Ilmatsalus toob postiteenused nüüd personaalne kirjakandja 
koju 

Ilmatsalu postipunkt sulgeb uksed 30. septembril ja posti-
teenused toob nüüd koju või tööle personaalne kirjakandja 
ning pakke saab saata-saada ka pakiautomaatides. Lisaks 
on plaanis vähese kasutatavuse tõttu lõpetada Tiksoja kir-
jakasti tegevus lähikuudel ning ka siin on abiks edaspidi 
personaalne kirjakandja kirjade saatmisel.

 Kutsu personaalne kirjakandja endale koju!

Postipunkt ei ole lähedal, aga soovid saata või saada pakki? 
Vajad postmarki, ümbrikku või pakendit? Tasuda arveid 
või saata kirja? Kutsu selleks personaalne kirjakandja koju 
või tööle! See on tasuta kui elad postiasutustest kaugemal 
kui 5 km, lähemalt tulek maksab 5 eurot. Kehtivad täpselt 
samad hinnad kui postiasutuses ja maksad ainult ostetavate 
postiteenuste eest.

 Personaalse kirjakandja tellimine on imelihtne!

Tellimiseks helista telefonil 661 6616 või kirjuta www.om-
niva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Märgi, mis tee-
nust soovid ja aadress. Omniva klienditeenindaja võtab 
Sinuga ühendust ja lepib kokku teenindamise aja. Tellimus 
täidetakse üldjuhul järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem 
kui kahe tööpäeva jooksul ajavahemikus kell 8-17.

 Postmarkide ja ümbrike edasimüüjate arv suureneb

Soov on läbi rääkida kohalike edasimüüjatega postmarkide 
ja ümbrike müümiseks, et suurendada toodete valikut ja 
kättesaadavust kohapeal. Postmarke, ümbrikke, postkaarte 
jt tooteid saab osta ka Omniva e-poest. 

Tartu koolides ja lasteaedades muutub uuest õppeaastast 
toitlustuse hind. Lapsevanema osalus tõuseb sõltuvalt koo-
liastmest 0,20 – 0,35 eurot päeva eest, lasteaedades tasub te-
gevuskulu hinnatõusu eest täielikult Tartu linn.
Uuest õppeaastast on koolilõuna eest makstav vanemapool-
ne maksimaalne summa ühes kuus 7.35 eurot (1. - 4. kl), 
13.65 eurot (5. - 9. kl) ja 21 eurot (gümnaasiumiastmes).
„Koolilõuna hind on Tartu koolides kehtinud alates 2018. 
aastast. Praegune toorainete ja alampalga hinnatõus sunnib 
meid koolitoidu hindu üle vaatama, et tagada lastele mitme-
kesine ja tervislik söök,“ selgitas abilinnapea Priit Humal. Ta 
lisas, et Tartu linn on kehtestanud koolitoidu hangetes kõrge-
mad kvaliteedinõuded kui riigi poolt on sätestatud.
Tartus maksab praegu koolilõuna 1. - 4. klassi õpilastele 1,25 
eurot päevas, 5. - 9. klassi õpilastele 1,50 ning gümnaasiu-
miastme õpilastele 1,70 eurot päevas.
Viimase nelja aastaga on tarbijahinnaindeks toidukaupade 
osas tõusnud ligi 20 protsenti ning viimasel aastal on jär-
sult kallinenud ka toidukaubad, mis moodustavad kooli-
lõuna valmistamisel märkimisväärse osa - kartul (hinnatõus 
110%), värske kala (35%) ja värske köögivili (27%). Hindade 
kasvuprotsent on välja toodud võrrelduna 2020. a detsemb-
ri ja 2021. a detsembri hindasid, toidukaupade hinnatõus 
on jätkunud ka sel aastal. Nelja aastaga on ligi 31 protsenti 
tõusnud ka alampalk ning toitlustajate kulusid tõstavad ka 
hüppeliselt kasvanud energia- ja kütusehinnad ning tööjõu-
kulude üldine tõus.
Samadel põhjustel on tekkinud vajadus üle vaadata lasteae-
dades toitlustuse tegevuskulude hinnad. Tegevuskulu hin-
namuutuse, mis tõuseb lapse kohta 0,25 - 0,45 eurot päevas, 
tasub kohalik omavalitsus. Tooraine eest makstava osa hinna 
üle otsustab iga lasteaia hoolekogu. Kokku läheb lasteaia te-

gevuskulu hinnatõus linnale maksma 2022. aastal ligi 50000 
eurot.
 Alates 1. septembrist 2022 on Tartu linna munitsipaalkooli-
des uued koolilõuna hinnad:

1) 1. - 4. klassi õpilastele 1,45 eurot päevas, millest lapse-
vanem maksab 0,35 eurot (varasemalt lapsevanema osalus 
puudus);
2) 5. - 9. klassi õpilastele 1,75 eurot päevas, millest lapse-
vanem maksab 0,65 eurot (varasemalt 0,45 eurot);
3) gümnaasiumiastme õpilastele 2,00 eurot päevas, millest 
lapsevanem maksab 1 euro (varasemalt 0,70 eurot).

Lapsevanema osalus koolilõuna eest tasumisel on oluline 
ka selle poolest, et seeläbi innustada lapsevanemaid märki-
ma lapsi koolilõunat tellima või sellest loobuma. Koolilõuna 
tellimine käib Tartus läbi veebikeskkonna ARNO ning nel-
ja-aastane periood on näidanud, et märkimisväärne hulk 
algklasside lapsevanemaid ei märgi oma last ARNO-s lõu-
nasöögilt puudujaks. Seetõttu valmistatakse toit kõigile 1.- 4. 
klassi lastele, olenemata sellest, kas nad söövad või ei, mis 
omakorda tekitab palju toiduraiskamist.
Selleks, et koolilõuna hind oleks jooksvalt kooskõlas muu-
tustega, mis hõlmavad hinnatõuse nii tööjõu- kui tooraine-
turul, siis on kavas järgmistel aastatel kasutada koolilõuna 
hinna kujundamisel indekseerimismudelit, mille tulemuse-
na muutub koolilõuna hind vastavalt tarbijahinnaindeksile 
ning alampalga muutustele.

Lisainfo: linnavarade osakonna vanemspetsialist Sirle Sõstra-
Oru, tel 7361 693, 512 1899.

Uuest õppeaastast tõuseb Tartu lasteaedades ja koolides 
toitlustuse hind
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Farmiekskursioon. Foto: Elo Õun

Avatud külavära-
vad Rahingel
Rahinge küla esmamainimise 440. 
aastapäevale pühendatud päeval, 16. 
juulil, avas Rahinge külaselts piltli-
kult külaväravad, et näidata nii ko-
halikele kui külalistele Rahinge küla 
olulisemaid kohti.

Avatud külaväravatega pakkusime 
külalistele ekskursiooni Tartu Agro 
moodsasse külmlauta, kus sai rahin-
gelasest Tartu Agro juhi Aavo Möldri 
ja farmi juhataja Mall Rodimi põh-
jalike selgituste abil teadmisi farmi-
tööst, sh, lehma lüpsmisest ja vasi-
kate toitmisest. 40 osaleja seas oli 
farmitööst huvitatuid nii Rahingelt 
kui Tartust, Haaslavalt, Soinastest, 
naaberküladest ja isegi Helsinkist.

Edasi said huvilised suunduda far-
mi naabruses olevasse Tartu linna 
ainsasse külamajja, kus tähtsa päeva 
puhul oli avatud Külakatla kohvik. 
Külastajatele pakkusime külaseltsi 
naiste valmistatud soolaseid ja ma-
gusaid suupisteid. Lisaks saadi kuul-
da veel maja ajaloost, praegusest ka-
sutusest ja seltsi tegemistest. 

Õhtupoole olime külalised kutsunud 
Rahinge järve äärde. Põnevat vaata-
mist pakkusid Lõuna-Eesti veepääs-
tekoerte grupp "Märjad käpad" koos 
juhendajatega, kes näitasid, kuidas 
koerad on õppinud inimesi pääst-
ma. Kes vaid soovis sai kätt proovida 
rannatennist mängides või kaabliga 
järvel sõites. Õhtu lõppes mõnusat 
retromuusikat mängiva ansambel 
Everest saatel Rahinge Kuplis ja sü-
daööl saime külaväravad selleks kor-
raks sulgeda.

Korraldajate siiras tänu kuulub suu-
repärastele koostööpartneritele, 
kes kõik kutsele üritusel kaasa lüüa, 
kohe nõusoleku andsid. Aitähh teile 
AS Tartu Agro, spordiklubi Beach 
Tennis Tartu ja Rahinge Wakepark.

Üritust toetasid Tartu linn ja AS 
Tartu Agro.

Rahinge külaseltsi nimel
Külli Pann

Rahinge Külakatel

Rahinge Külakatlas saab läbi viia koosolekuid, sünnipäevi või muid kokkutulekuid. 
 Majas on kaks ruumi – 69 ja 35m² ning köök. 
 Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid. 
 Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeahjuga, mikrolaineahi ja nõudepesumasin. 

Laua katmiseks olemas nõud ja serveerimistarvikud. 
 Koosolekute läbiviimiseks on dataprojektor ja pabertahvel. 
 Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, lauajalgpall jm. lauamängud. 
 Majas on WiFi.

Enda sündmuse broneeringu saad teha tel. 5646 2692 või e-mail rahingekylaselts@gmail.com

Kohtumiseni külakatlas
Külli Pann 
Rahinge külaselts 

Lõuna-Eesti vetelpäästekoerte grupp Märjad käpad. Foto: Külli Pann
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Endise Tähtvere valla elanikel 
on võimalus laupäeval, 
10. septembril 2022 tasuta 
ära anda ohtlikke jäätmeid ja 
elektroonikajäätmeid.
 
Kogumisauto peatuspaigad ja ajad:
 

Märja alevik Keskuse tn 11 parkla 10-10.40;

Haage küla, Võilille teel pakendikonteineri naabru-
ses kl 10.50-11.30;

Rõhu kaupluse esine parkla kl 11.45-12.15;

Ilmatsalu vana bussipeatuse tagune haljasala kl 
12.25-13.05;

Rahinge töökoja plats, Ilmatsalu tee 78 kl 13.15-
13.50;

Kandiküla pakendikonteineri plats, Ristla tee 14.00-
14.40;

Tähtvere küla, Tiksoja majade vahelisel platsil, 
Kadaka kl 14.50-15.30;

Vorbuse küla garaažide esine plats, Jänese tee 10 kl 
15.40-16.15;

Kardla külas, endine Mudaniku kogumisküün, 
Väike-Mudaniku kl 16.30-17.00.

 
Ohtlikud jäätmed on: kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed 
(nagu õlifiltrid ja õlipakendid), värvi-, liimi- ja lakijäät-
med, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud 
töövahendid, lahustid (nagu näiteks tärpentin, atsetoon 
ja tehniline bensiin), taimekaitse- ja putukatõrjevahen-
did ning nende pakendid, vanad akud ja patareid, aku-
vedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või 
aegunud ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbedakraa-
diklaasid, päevavalguslambid, sõiduautode rehvid.
 
Elektri- ja elektroonikajäätmed on: külmikud, pesuma-
sinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaato-
rid, kliimaseadmed, tolmuimejad, õmblusmasinad, röst-
rid, kellad, kaalud, kohvimasinad, raalid, sülearvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid, 
raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid, 
muusikariistad, luminofoorlampide valgustid, sirged lu-
minofoorlambid, kompaktlambid, elektritööriistad

Kogumisringe teenindab AS Epler & Lorenz.
Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus.

Lisainfo telefonil 7361 328.

Koos keskhariduse 
omandamisega lõppes alates 
juulist ligikaudu 8500 noorel 
õigus saada peretoetusi
 
16-aastastele ja vanematele lastele, kes on omandanud 
keskhariduse ning saanud lõputunnistuse, lõpetatakse 
peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele järgnevast 
kuust.
 
„Igal lapsel on õigus peretoetustele kuni 16-aastaseks 
saamiseni. Kui aga noor, kes on ilma keskhariduseta, 
jätkab oma õpinguid samal kalendriaastal gümnaasiu-
mis või kutseõppe tasemeõppes on tal õigus toetustele 
kuni 19-aastaseks saamiseni. Kõik need alla 19-aas-
tased noored, kel keskhariduse omandamine pooleli, 
saavad peretoetusi edasi,“ selgitab hüvitiste osakonna 
juhataja Kati Kümnik.
 
Kui laps on otsustanud katkestada õpingud ja lahkub 
koolist, siis ka sel juhul lõpeb õigus peretoetustele ala-
tes katkestamisele järgnevast kuust.
 
Andmed õppimise kohta saab Sotsiaalkindlustusamet 
Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS). Välisriigis õppi-
mise korral tuleb esitada õppimist tõendav dokument 
iga õppeaasta alguses perel endal, sest need andmed 
EHIS-s puuduvad. Õppimist tõendava dokumendi 
saab esitada meie iseteeninduses suhtluse kaudu või 
klienditeeninduses kohapeal, saata e-kirjaga või tava-
postiga.
 
Kõik pered, keda peretoetuste maksmise lõpetami-
ne puudutab, on saanud vastavasisulise teavituse läbi 
Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse https://ise-
teenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/. Lisaküsimuste 
korral saab meie poole pöörduda iseteeninduse suht-
luse kaudu või helistada meie infotelefonil 612 1360. 
Kuna toetused makstakse välja korraga 8. kuupäeval, 
võib see kaasa tuua tõrkeid ning tavapärasest suurema 
koormuse meie klienditeenindusele, mõistõttu palume 
rahulikku meelt ja mõistvat suhtumist!
 

Lugupidamisega
 

Elis Maria Oldekop
Kommunikatsioonispetsialist

Sotsiaalkindlustusamet
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Pindala- ja maaelu arengukava 
loomapõhiseid toetusi taotleb 
sel aastal 13 927 põllumeest

2. maist 17. juunini sai PRIAle esitada taotlusi pindala-
toetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste saamiseks. 
Käesoleval aastal esitas taotluse 13 927 põllumajandustoot-
jat. Taotlusalust pinda on taas kokku ligi miljon hektarit.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb: 
„Esmakordselt sai pindala- ja loomapõhiste toetuste taot-
luseid esitada PRIA uuenenud e-taotluste keskkonnas. 
Kuigi teenuse parendamine jätkub, siis saab laekunud ta-
gasiside põhjal juba praegu öelda, et rahulolu teenusega on 
paranenud ja nii taotlejad kui ka nõustajad on uuendatud 
teenuse hästi vastu võtnud.“

Toetusi on kokku viisteist. Euroopa Liidu ja Eesti riigieel-
arvest on toetuste maksmiseks 2022. aastal eraldatud kok-
ku üle 251 miljoni euro.

Ühtset pindalatoetust taotles kokku 13 622 põllupidajat 
970 407 hektarile.

Tabelis on toodud ühtse pindalatoetuse taotluste ja taotle-
tud pindala jagunemine maakondade lõikes:

 Maakond              Taotlejate arv      Taotletud pindala(ha)

HARJUMAA 1233  71 906
HIIUMAA 304  14 387
IDA-VIRUMAA 437  30 237
JÄRVAMAA 661  81 088
JÕGEVAMAA 659  68 035
LÄÄNEMAA 460  37 374
LÄÄNE-VIRUMAA 919  108 191
PÄRNUMAA 1539  101 313
PÕLVAMAA 704  45 331
RAPLAMAA 871  65 161
SAAREMAA 1058  56 623
TARTUMAA 1326  101 938
VALGAMAA 815  39 159
VILJANDIMAA 989  88 236
VÕRUMAA 1647  61 428
Kokku 13 622  970 407
                                                                                                                                      
Maaelu arengukava toetusmeetmetest taotles keskkonna-
sõbraliku majandamise toetust 1391 taotlejat ca 460 000 
hektarile, mahepõllumajandusele üleminekutoetust ja ma-
hepõllumajandusega jätkamise toetust kokku 1813 taotlejat 
ca 203 000 hektarile. Poolloodusliku koosluse hooldamise 
toetust taotles 842 taotlejat ca 36 000 hektarile. Täpsemat 
statistikat pindalatoetuste taotlemise kohta leiab PRIA ko-
dulehelt.
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Tasuta koolitus (130 tundi)
* kui oled tööturult eemal olnud 
6 kuud või kauem; 
võib olla töötanud kuni 30 päeva 
viimase 6 kuu jooksul

TEADLIKULT
TÖÖELLU

Tartus Lutsu 3

Registreeri nüüd: 52 65 488 
või ingrid.purje@jmk.ee

Lisainfo: www.jmk.ee/15sept

Koolituse infotund:

15. september 2022 
kell 12.00

Eneseanalüüs

Muutuv tööõigus

Isiklik tööõnne valem

Mis on minu karjääritüüp?

Tööklubi

Töövestlus videos

Arvuti tööotsingul
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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

Muuda oma sügisõhtud 
harivaks 
Sügisel alustab Ilmatsalus kolmekuuline Alfa kursus: igal 
kogunemisel ootab osalejaid soe õhtusöök, hariv loeng 
ning võimalus oma mõtteid ja küsimusi jagada grupiaru-
telus.

Olen Ilmatsalus elanud paar aastat koos oma abikaasaga, 
kes töötab Ilmatsalu Noortekeskuses. Soovime pakkuda 
kohalikule elanikkonnale võimalust veeta sisukalt pime-
daid sügisõhtuid ja korraldame selleks Alfa kursuse. Alfa 
on võimalus kolme kuu vältel õppida vabas ja viisakas õhk-
konnas tundma kristliku usu põhitõdesid. Üle maailma on 
Alfa kursuse läbinud üle 23 miljoni inimese. Alfa ei eelda 
mingisuguseid varasemaid usulisi teadmisi või kogudus-
likku kuuluvust – vaja on ainult huvi, igas vanuses inime-
sed on teretulnud! 

Aga miks peaks usukauge Eesti inimene midagi kristluse 
kohta õppima? Tegelikult arvab 90% eestimaalastest, et 
iga inimene võiks teada midagi maailma religioonidest. 
Iga kolmas eestimaalane (36%) sooviks mõnikord kiriku-
õpetajaga rääkida (allikas: “Elust, usust ja usuelust” uuring 
2015). Alfa pakubki teadmisi ja vestlusi usuteemadel, saab 
küsida endale huvipakkuvaid küsimusi, jagada oma vaa-
teid, väidelda, kahelda, kuulata teisi.. Avaloengu peab 5. 
septembril religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar.

Mingisugust “usku pööramist” kursusel ei tule, iga tulija 
saab lugupidava suhtumise osaliseks ning eeldame seda 
ka osalistelt endalt – et loenguid ja kaasinimeste arvamusi 
kuulatakse viisakalt. Kes tahab, võib tulla ateistina ja jääda 
ateistiks, kes tahab õppida palves Jumalaga suhtlema ja tut-
vuda Tartu kogudustega, saab selles osas targemaks.

Kui huvi on, aga tulemist takistab raskus liikuda või vas-
tutus väikeste laste eest, pakume vajadusel ka transporti ja 
lastehoidu. Sellisel juhul tuleb oma vajadusest registreeru-
misel teada anda. Et teaksime sööjate arvu, tuleb registree-
ruda enne 1. septembrit. 
Hele-Maria Kangro, Ilmatsalu elanik, kursuse korraldaja

Ilmatsalu Alfa
5.septembrist 21.novembrini esmaspäeviti kell 17.30-
19.30 Ilmatsalu Huvikeskuse II korruse kaminasaalis
Kursus on tasuta! Registreerumine 1. septembrini.
Registreerumine ja lisainfo: 
helemariakangro@gmail.com ja 56955872.


