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Advendiaeg toob Tartu kesklinna hubase
jõulumeeleolu
Esimesel advendipühapäeval süttivad tuled Tartu raekoja platsi
jõulukuusel ja uhiuuel liuväljal.
Valgusküla koos hubase õuealaga
ootab tartlasi ja linna külalisi kesklinna jõuluaega veetma.
Tänavu ei toimu raeplatsil tavapäraseid rahvarohkeid ühisüritusi nagu
pühapäevased advendiküünalde süütamised ja talvine tantsupidu. Küll aga
leiab 12. detsembril aset traditsiooniline jõululaat, mille kauplejad on paigutatud hajutatult Küüni tänavale.
18 majakesest koosnevas Valguskülas
tiirlevad loomakarussellid ja nii mõnessegi klaaspaviljoni saab sisse astuda. Olgu piparkooki ja vahvlit ning
kuuma teed ostma, põhupaviljoni pikutama, filmiprogrammi vaatama või
kanapere tegemistele kaasa elama.
Pühadeaja helgemaks ja muinasjutulisemaks muutmisesse panustavad oma
majakestega ka Eesti Rahva Muuseum
ja Vanemuise teater. Ühte majja seavad interaktiivse valgusinstallatsiooni
sisse Tartu Kunstikooli kolmanda kursuse dekoraatorid.
Kirjanduslikeks etteasteteks saavad
ühe klaaspaviljoni enda käsutusse seekord kirjanikud ja luuletajad.
UNESCO kirjanduslinn Tartu 5. aastapäeva tähistav ettevõtmine toob
alates 1.detsembrist raeplatsile oma
loomingut esitama üle paarikümne
kirjandusliku külalise üle Eesti.
Nagu ikka saab jõuluaegses kesklinnas
sõita saani või ponidega ning aeg-ajalt
rõõmustab silma mõni tuletantsuetteaste või teadusteatrietendus. Lisaks
saab nautida klaaspaviljonide vahele

Foto: Krister Rajandu

tekkivat hubast õueala, kus praksub
elav tuli.

Uisuväljaku kohvik on avatud E–R
kell 16–21, L–P kell 10–21.

Alates esimesest advendist on suudlevate tudengite purskkaevu ümber
avatud ligi 1000 ruutmeetri suurune
liuväli, kus saab valguskettidest tähistaeva all uisutada kuni 17. veebruarini. Uisuväljaku kasutamine on
inimestele tasuta ning selle läheduses
asuvast paviljonist saab uiske laenutada. Uisuväljak on avatud E–K 15–22;

Koroonaviiruse levikust tingitud kogunemispiirangute tõttu oodatakse sel
aastal tartlasi ja külalisi raekoja platsile hajutatult aega veetma ning värskest
õhust ja jõuluajast rõõmu tundma.
Valguskülas programmi ning mitmete teiste Tartu jõuluaja üritustega saab
tutvuda lehel https://joululinntartu.
ee/programm.

N–R 12–22 (kell 12–15 on eelisjärjekorras koolide broneeringud) ja L–P
10–22.
Valgusküla raeplatsil on avatud 29.
novembrist 10. jaanuarini kell 9–21.
Kauplejad on Valgusküla kohvikus
E–R kell 17–21 ja L–P kell 11–21.
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Tartu parimad ettevõtted on selgunud
Linnavalitsus kinnitas tänasel istungil
konkursi “Parim ettevõtja” tulemused.
Tartu paremate seas on Kodumaja AS,
kes lõi eelmisel aastal enim töökohti
ja oli suurim ekspordi kasvataja, ning
OÜ TBD-Biodiscovery, kes oli kiireima kasvuga väikeettevõte ja edukaim
meditsiini ja eluteaduste valdkonna
ettevõtja.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme
sõnul kerkisid seekord konkursil iseäranis tugevalt esile biotehnoloogia
valdkonna ettevõtted ning Kodumaja
AS hoidis kõrgel töötleva tööstuse lippu. “Konkursi parimad valiti 2019.a
majandustulemuste alusel, seega
käesoleva aasta tervise- ja majanduskriis hindamistulemusi ei mõjutanud.
Möödunud aastal kasvas Eesti majandus kvartalist kvartalisse, sisenõudlus
tõusis kiire tempoga, erinevate sektorite ettevõtjad investeerisid usinasti
ning kasvas nii kaupade kui teenuste
eksport. Tööandjate suurimad väljakutsed seondusid tööjõuga, sest kõrge tööhõive tingimustes oli keeruline
leida kvalifitseeritud tööjõudu ning
personalikulud järjest kasvasid,” kommenteeris abilinnapea, kes soovis kõigile ettevõtjatele head vastupidamist ja
nutikust praegustes keerulistes oludes
hakkama saamiseks.
Enim töökohti loonud ja eksporti kasvatanud Kodumaja ASi põhitegevuseks on kõrge kvaliteediga elamispinna
projekteerimine, tootmine, ehitus ja

müük. Enam kui 90% ehitatud elamispinnast eksporditakse Põhjamaadesse.
Ettevõtte müügitulu oli 72,3 miljonit
ja ekspordimaht kasvas 21,9 miljoni
euro võrra. Ettevõttes töötab 554 inimest, juurde loodi 102 töökohta.
Kiireima kasvuga väikeettevõte ning
edukaim meditsiini ja eluteaduste valdkonnas tegutsev OÜ TBDBiodiscovery on keemilise sünteesi ja
keemilise analüüsi teenuseid pakkuv
ning arendustööga tegelev innovaatiline ettevõte, mille klientideks on biotehnoloogia-, farmaatsia- ja keemiaettevõtted nii Eestis kui ka välismaal.
Ettevõtte 2019. a müügikäive oli 3,25
miljonit eurot ja töötajaid 35 inimest.
Erikategooriate parimad:
Tartu Kutsehariduskeskuse parim
koostööpartner - Onninen AS;
Edukaim
alustaja
Tartu
Loomemajanduskeskus - Degritter
OÜ;
Tartu Teaduspargi aasta ettevõte Solis BioDyne OÜ;
Silmapaistvaim start-up ettevõte on
Remato Eesti OÜ;
Tartu Ülikooli spin-off ettevõte on
Icosagen OÜ.
Koostöös sihtasutusega Tartumaa
Turism nimetati aasta turismisteoks
Lange Motokeskus, kes rajas LõunaEesti pikima kardiraja.

Tartu Ärinõuandla nomineeris Tartu
maakonna parimateks ettevõteteks:
Tartumaa suurim investeerija – OÜ
Vara Saeveski;
Tartumaa parim tööandja – PK
Oliver AS;
Tartumaa edendaja – OÜ Vara
Saeveski;
Parim alustaja Tartu Ärinõuandla
toel - DynaBrac OÜ.
Tartu linn kasutas parimate ettevõtjate väljaselgitamisel alusandmetena
kõigi Tartu linnas registreeritud ettevõtjate poolt äriregistrile tähtajaks
esitatud 2019. majandusaasta aruandeid. Kokku oli valimis 8839 ettevõtet,
kellest 8773 olid kuni 50 töötajaga väikeettevõtted. Konkursil said osaleda
ettevõtted, mille üks tegevuskoht asus
Tartus.
Parimate ettevõtjaid autasustatakse
neljapäeval, 26. novembril, kus neile koos linna tänukirjaga antakse üle
Eino Mäelti klaasskulptuur.
Tartu parimaid ettevõtjaid on valitud
alates 1998. aastast.
Lisainfo: ettevõtluse arengu osakonna
juhataja Alo Lilles, tel 736 1196, 5645
2311; abilinnapea Raimond Tamm, tel
7361 213, 515 4738

Fotol: auhind parimatele ettevõtetele - Eino Mäelti klaasskulptuur.
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Kirjanikud kolivad detsembrikuus Tartu raekoja
platsile
Tartu raeplatsi Valguskülas avatakse homme Kirjaniku Kodu ja 1. kuni
22. detsembrini on linnaelanikel igal
õhtul kell 18 võimalik saada kirjanduslikke elamusi. Kirjaniku klaasmaja
kardinate tagant ilmub välja üks eesti
kirjanik ja vahel ka mitu – iga õhtu on
kordumatu, sest klaasmajja seab end
sisse erinev kirjanik.
Esimesena kutsub inimesi Jõululinna
külla tänavune Tartu linnakirjanik
Carolina Pihelgas. “Detsember on aasta kõige pimedam aeg, see on ka muinasjuttude ja lugude jutustamise aeg.
Kõige esimesel Jõululinna õhtul kuuleb müütilisi lugusid ja luuletusi, mis
on mõeldud nii suurtele kui ka väikestele. Koos pärimusmuusiku Katariina
Tirmastega loome ühe natuke muinasjutulise õhtupooliku,” rääkis linnakirjanik. Ka Tartu esimene linnakirjanik Kristiina Ehin ei tervita külalisi
üksinda ja ootab inimesi Valguskülla
koos Silver Sepaga.
Lisaks Carolina Pihelgale ja Kristiina
Ehinile seavad end Kirjaniku Kodus
oma õhtuteks sisse ka kaks varasemat linnakirjanikku Mika Keränen ja
Vahur Afanasjev ning raeplatsil ootavad külalisi veel näiteks Doris Kareva,
Rein Raud ja Leelo Tungal, kelle ette-

Linnakirjanik KeranenValguskülas 2019.a. Foto: Tiina Pitk

asted Valguskülas tõotavad pakkuda
linlastele erilist elamust. Milline etteaste täpselt välja näeb, on iga kirjaniku
vaba valik. Suurimatel kirjandussõpradel tasub raeplatsile minna muidugi
igal õhtul ja täpsema programmi koos
Kirjaniku Kodu asukatega leiab lehelt
https://joululinntartu.ee/programm/.

kirjanikud, Eesti Kirjanike Liidu Tartu
osakond, Tartu Linnaraamatukogu ja
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond.
Kirjandus ulatub raeplatsilt 5. aastapäeva puhul ka Kaarsillale, kus möödujatel on terve detsembrikuu jooksul
võimalik tutvuda “Kirjanduslinn soovitab” lugemissoovituste näitusega.

Valgusküla Kirjaniku Kodu on pühendatud UNESCO kirjanduslinn
Tartu 5. aastapäevale ning kõigile kirjanikele ja nende lugejatele. Seda on
aidanud korraldada kõik Tartu linna-

Sel pühapäeval avati Tartu raekoja platsil Valgusküla ja liuväli, kuhu
tartlased ja külalised on oodatud oma
jõuluaega veetma.

Otsime Tartumaa avastamata
pärle!
Tartus ja Tartumaal on palju erilisi kohti, kus oleme käinud ja
mida teame hästi. Teisalt leidub siin rohkelt avastamata pärle,
millel on olnud võimalus rõõmustada vaid väheseid. Kui Sul
on lugu oma kodukoha erilisest paigast, pane see kirja, et anda
sellele väärtust ning sellest kuuleksid ka teised!
Kas tead mõne erilise puu lugu, huvitavat legendi või näitas
vanaisa Sulle põneva ajalooga maja, mille lugu Sind ennast
väga kõnetab? Ehk on Sul imelise vaatega lemmik ujumiskoht
kauni järve ääres ning Sa tead selle paiga nime saamise lugu?
Või on olemas üks eriline raamatukogu, milles on sama erilise
ajalooga raamat?
Kutsume kõiki osalema Tartumaa avastamata pärlite otsingutel. Konkursi eesmärgiks on koguda kokku lood seni teadmata
erilistest paikadest. Lugusid ootame kõigilt (üksikisikud, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused), kel on põnev
lugu mõnest seni avastamata pärlist oma külas, kodu lähedal
või mujal Tartus ja Tartumaal.

Loo kirjutamise kriteeriumid:
1) Lugu on kaasahaarav ja põnev
2) Lugu on seotud konkreetse paigaga Tartumaal
3) Loo pikkus on umbes 1000 tm (0,5 – 1 lk)
4) Loo paigal on olemas asukoht / aadress
Loo esitamise tähtaeg on 14.12.2021. Palume lisada juurde
kindlasti loo kirjapanija nime ja kontaktandmed. Samuti foto
kõnealusest kohast/ paigast, mille faili nimesse on märgitud
foto autori nimi.
Konkursi silmapaistvaimad kuulutatakse välja jaanuaris 2021
Kõnekamaid lugusid auhinnatakse piirkonna meenetega ning
avaldatakse Visit Tartu kodulehel www.visittartu.com.
Loo koos vajalike andmetega palume saata e-postiga aadressile info@visittartu.com.
Konkurssi korraldab Tartumaa Turism koostöös Kodukant
Tartumaaga.
Lood on jagamiseks – jaga neid meiega!
Külli Pann
Kodukant Tartumaa
kylli@kodukanttartumaa.ee
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Tartu 2021. aasta eelarve keskmes on
teedeehitus, sotsiaalhoolekanne ja haridus
Tartu Linnavalitsus saatis volikogule järgmise aasta linnaeelarve eelnõu,
mille kogumaht on 214,4 miljonit eurot, mis on 3 protsenti suurem selle
aasta eelarvest. Tuleval aastal suunatakse enim investeeringuid teedeehitusse, sotsiaalhoolekande ja hariduse
valdkonda.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu,
vaatamata koroonaviirusest tulenevale eriolukorrale ja sellest tingitud keerulisele majandusolukorrale, hästi toime tulnud. “2020. aasta lõpeb linnale
paremini, kui kevadel prognoosisime.
Samuti on edukaks osutunud valitsuse
majanduse toetamise meetmed,” ütles
linnapea Urmas Klaas.
“Kuna tulude vähenemine jäi kardetust väiksemaks, on linna finantsseis
hea ning vajadus 2020. aasta lõpus
laenuraha järele on prognoositust
väiksem. Laenukoormuse stabiilsus
ja suurem laenupuhver aitavad meil
eesseisvas keerulises ja määramatus
olukorras toime tulla. Tagame jätkuvalt linlastele kõik vajalikud teenused
ja teeme ka majanduse elavdamiseks
olulisi investeeringuid ühtekokku 35
miljoni euro eest,“ lisas linnapea.
Linna põhitegevuse tulud kasvavad
kokku 2 protsenti. Linna peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumine on eelnõus kavandatud 2020.

aasta tasemele (91 miljonit eurot ).
Tulusaajate arvu kasvu tulevaks aastaks ei prognoosita.
Kõige suurema osatähtsusega linnaeelarve põhitegevuskuludest on
haridusvaldkond, moodustades 56
protsenti kuludest ehk kokku 90,5
miljonit eurot. Haridusvaldkonna
suuremad investeeringud on lasteaedade Meelespea ja Ristikhein renoveerimine, ettevalmistused Karlova kooli
laiendamiseks ning Kroonuaia kooli
ehitus Ploomi tänavale.
Olulisel kohal on ka teede ja tänavate
korrashoid ning rekonstrueerimine,
selleks on eelarvesse kavandatud 13,3
miljonit eurot. Suuremad objektid
on Riia tänava viadukti ja tunnelite
ehitus, Puiestee tänava rekonstrueerimine, Vaksali-EMÜ–Waldorfkooli
kergliiklustee ning Tartu-RahingeIlmatsalu kergliiklustee I etapp.
Tänavavalgustuse korrashoiuks ja
rekonstrueerimiseks on ette nähtud
2,3 miljonit eurot. Renoveeritakse
Annelinna tänavavalgustus ning
korrastatakse
ja
kaasajastatakse
Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosa valgustust.
Kultuurivaldkonna tähtsaim investeering on Annemõisa jalgpallihalli
rajamine, mis parandab oluliselt Tartu
jalgpallurite
treeningutingimusi.

Ilmatsallu on kavas ehitada uus mängu- ja spordiväljak.
Sotsiaalvaldkonna suurim projekt on
Tüve tänava sotsiaalmajade ehitus.
Kahte neljakorruselisse majja tuleb
kokku 56 korterit. KredExi toetusel
valmivate sotsiaalmajade projekti kogumaksumus on kuni 5,9 miljonit eurot.
Nõlvaku tänavale rajatakse 20-kohaline üldhooldekodu. Jätkub erivajadusega inimeste eluruumide kohandamine ja 2021. aastast võtab Tartu linn
üle ka seni Sotsiaalkindlustusameti
korraldatud teenuste osutamise erivajadusega lastele.
2021. aasta eelarves on reservfondi
suurendatud peaaegu 1,3 miljoni euroni, et katta koroonaviiruse leviku
ennetamise ja tõkestamisega kaasnevaid kulusid.
Uute investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 5,5
miljonit eurot. Linna netovõlakoormus jääb aasta lõpus 54% tasemele,
mis jääb alla praegu koroonakriisi
mõjude leevendamiseks kehtestatud
võlakoormuse ülempiirile (80%).
Lisainfo: Rahandusosakonna juhataja
Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.
Foto: Tarmo Haud
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Linn kutsub eakaid
kõnniringidele
Tartu linn hakkab koostöös Tartu hingehoiukeskusega
korraldama eakatele kõnniringe, mille eesmärk on pakkuda eakatele võimalust koos värskes õhus liikuda.

Perekonnaseisutoimingute
eest saab nüüd tasuda
iseteeninduskassas

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on palju eakaid,
kelle suhtlusringkond on väga väike ning kelle üksindust
koroonakriis omakorda süvendab.

Linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas on nüüd
iseteeninduskassa, mis võimaldab tartlastel mugavamalt ja
kiiremini perekonnaseisutoimingute eest tasuda.

„Kõnniringide eesmärk on jõulueelsel ajal inimeste üksindustunnet peletada ja võimalikku koroonaärevust leevendada. Keerulistest aegadest sõltumata tuleb leida võimalusi oma vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks ning
täna on kõige turvalisem seda teha välitingimustes,“ sõnas abilinnapea Lees.

Iseteeninduskassas saab pangakaardiga tasuda perekonnaseisutoimingute eest ette nähtud riigilõivu ja abielu piduliku sõlmimise teenustasu.

Kõnniretked (osalejatele tasuta) toimuvad vastavalt graafikule kuus korda nädalas 30. novembrist 19. detsembrini.
Rajad on ligi 3 km pikad ja kõnnitempo on pigem aeglasem. Kõndijaid saadavad ja osalejatega vestlevad õe eriala
lõpetav tudeng ja hingehoidja Tartu hingehoiukeskusest.
Hingehoidjaga saab rääkida kõigil teemadel, mis südamel. Kuna teemad on isiklikud, siis tuleb hingehoidjaga
kokku leppida individuaalne sessioon, mis toimub kõndides muust grupist eraldi.
Õe eriala tudeng räägib kuidas end õigesti kaitsta viirushaiguste eest ning aitab maandada koroonaga seotud
hirme. Üritusele eelnevalt registreeruda ei ole vaja, kuid
hingehoidjaga vestluseks tuleb aeg broneerida Tartu hingehoiukeskuse telefonil 745 7054.
Üritusel osalevatele eakatele antakse mask. Kõnnirajale
tulles palutakse riietuda vastavalt ilmale.
Kõnniringid
(30. novembrist 19. detsembrini)
E kesklinn kell 9:30-11:30
Algus ja lõpp Peeter Põllu platsil (Tartu Oskar lutsu nimelise raamatukogu juures)
T Veeriku kell 17:00-19:00
Algus ja lõpp Tartu Ülikooli Chemicumi ees (Ravila 14A)
K Annelinn kell 9:30-11:30
Algus ja lõpp Annelinna raamatukogu ees (Kaunase
puiestee 23)
N Ülejõe kell 9:30-11:30
Algus ja lõpp Tartu Seikluspargi ees (Narva maantee
126b)
R Ropka kell 11:00-13:00
Algus ja lõpp kohviku Paviljon ees (Võru tn 158)
L Ilmatsalu kell 10-12
Algus ja lõpp Ilmatsalu motelli ees pargis (Järve tee 15,
Ilmatsalu)

“Kuna riigilõiv ja teenustasu peavad olema tasutud enne
avalduse esitamist, tuli varem ette olukordi, kus palusime
rahvastikutoimingute osakonda pöördujatel tasuda need
mobiilipangas või saatsime nad tagasi koju internetipanka.
Nüüdsest on võimalik makset teostada ka kohapeal ja kellelgi sellepärast avaldus esitamata ei jää,” selgitas rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams.
Iseteeninduskassa asub Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas aadressil Tiigi 12. Makse teostamiseks
on vaja ID-kaarti või sisestada isikukood.
Lisainfo: rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina
Aabrams, tel 7461097, 5330 4213.
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Tartu annab
toimetulekutoetust saavatele
peredele maskid
Tartu linnavalitsus annab toimetulekutoetust saavatele peredele detsembri alguses korduvkasutatavad maskid.
Toimetulekutoetust taotlevad pered saavad maski iga pereliikme kohta. “Kuna valitsuse otsuse järgi on maskikandmine avalikes ruumides kohustuslik, aitab Tartu linn toimetulekuraskustes olevaid peresid, et kõigil oleks võimalik
eeskirju täita ning oma tervist hoida. Seda enam, et viimastel nädalatel on nakatumine Tartus järjest kasvanud,” selgitas linnapea Urmas Klaas.
Abilinnapea Mihkel Lees rõhutas, et maski kandmisel tuleb
lähtuda kasutusjuhendist, mis sellega kaasa antakse. “Mask
on efektiivne ainult siis, kui seda õigesti kanda. Seega tuleb
kindlasti pidada silmas, et iga mask on isiklikuks kasutamiseks, mask peab kandmisel katma nii nina kui ka suu ning
pärast kasutamist tuleb see desinfitseerida,” ütles Lees.
Filterkihiga korduvkasutatavad maskid valmistab Tartu firma T-Style ning toimetulekutoetuse taotlejad saavad need
kätte alates 2. detsembrist sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
piirkonnakeskustest. Inimestel, kes suhtlevad sotsiaaltöö
spetsialistiga e-kanalite vahendusel, palub sotsiaal- ja tervishoiuosakond võtta sotsiaaltöö spetsialistiga ühendust ja
leppida kokku, millal ja kuidas maskid kätte saab.
T-Style’i toodetud maskides on kasutusel tarbijakaitse ja
tehnilise järelevelveameti poolt heakskiidetud filtermaterjal, mida on testitud Soomes. Maski pakendisse on lisatud
instruktsioonileht pesemis- ja desinfitseerimisjuhistega.

PRIA kinnitas 2020.
aasta otsetoetuste
ja üleminekutoetuste
ühikumäärad
30. novembril kinnitas PRIA kuue tänavu makstava otsetoetuse ja kahe üleminekutoetuse ühikumäärad. Otsused
koostab PRIA hiljemalt 10. detsembriks ja kõik toetused
makstakse välja pärast otsuse kinnitamist paari nädala
jooksul. Käesoleval aastal on otsetoetuste jaoks eelarves
169 miljonit eurot.
Otsetoetused on märkimisväärne osa PRIA vahendatavatest toetustest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise
aasta omast 25 miljonit eurot suurem. Kõige enam kasvas
käesoleval aastal ühtse pindalatoetuse ühikumäär, mis on
17,38 eurot hektari kohta suurem kui eelmisel aastal.
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2020. aastal on kinnitatud ühikumäärad järgnevad:
Ühtne pindalatoetus - 114,95 eurot/ha
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade
toetus (rohestamine) - 52,65 eurot/ha
Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus 57,47 eurot/ha
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 276,98 eurot/ha
Piimalehma kasvatamise otsetoetus - 201,24 eurot/loom
Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal,
Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 245,58 eurot/loom
Samuti kinnitas PRIA kahe üleminekutoetuse ühikumäärad, mille jaoks on eelarves 2,6 miljonit eurot:
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 4,22 eurot/ühiku kohta
Heinaseemne üleminekutoetus - 5,20 eurot/ühiku kohta
Ühikumäärad arvestas PRIA välja lähtudes taotletud ühikute hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest ja toetusteks eraldatud eelarvetest.
Kõiki otsetoetusi rahastab Euroopa Liit ja üleminekutoetused tulevad Eesti riigieelarvest.
Palume klientidel arvestada, et iga liiki toetus laekub eraldi
maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda mitmel erineval kuupäeval. Kliendini jõuab lõplik summa - määratud
toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud
tulumaks.
Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIA<https://epria.pria.ee/> teenuses “Maksed ja
võlgnevused” niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse
kinnitanud.
Tiia Tamm-Suik
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7371215
tiia.tamm-suik@pria.ee
www.pria.ee
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KLUBI
Kui aastaring saab täis,
Sa oled veidikene vanem.
Ehk oled tänaseks ka veidikene parem?
On elu leebemaks ja lahkemaks Sind muutnud?
Kas oled kurjast heaga läbi tulla suutnud?
Mis jälgi jätsid selle aasta teile?
Mis oli Sinust kasu endale? Ja meile?
Sa süütad küünlad. Vaatad enda sisse.
Ja sulad jälle uue tulemisse.
Ma soovin kõikidele kodu, soovin rahu.
Neid soove liites soovin kodurahu.
(Ave Alavainu)

Rahulikke saabuvaid jõulupühi
ja väga õnnelikku uut aastat!
Soovib oma armsatele lugejatele
Ilmatsalu raamatukogu

Raamatukogu lahtiolekuajad pühade ajal:
23. dets. 10-17
24, 25, 26, 27 dets. suletud.
31. dets. 10-14
1. 2. 3. jaan. suletud
Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

