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Volikogu võttis vastu Tartu linna 
2023. aasta eelarve, mille suurus 
on 273 825 040 eurot. Eelarve rõhu-
asetus on õpetajate ning sotsiaal- 
ja kultuuritöötajate palgatõusul ja 
haridusinvesteeringutel.
Käesoleva aasta eelarvega võrreldes on 
Tartu 2023. aasta eelarve 12% suurem, 
kuid selle koostamine oli pingeline. 
Investeeringute tegemiseks tuleb lin-
nal rohkem laenu võtta, samas leida 
kokkuhoiuvõimalusi ning toime tulla 
suurte hinnatõusudega.

Volikogu esimees Kaspar Kokk märkis, 
et keerulistest majandusoludest hooli-
mata saab Tartu hästi hakkama ning 
linlastele vajalikud teenused on taga-
tud. "Eriti oluline on jätkata kavanda-
tud investeeringute tegemist ning selle 
nimel laenukoormuse suurendamine 
on igati põhjendatud," rõhutas Kokk.

Tartu põhitegevuse tuludeks on järg-
misel aastal planeeritud ligi 211 miljo-

nit eurot, mis on 2022. aasta eelarvega 
võrreldes 9% enam. Peamise tulual-
lika, üksikisiku tulumaksu laekumi-
seks on kavandatud 12 miljonit eurot 
rohkem kui tänavu ehk 122 miljonit 
eurot. Riigilt ja muudelt institutsioo-
nidelt saadavaid toetusi on planeeritud 
60 miljonit ning kaupade ja teenuste 
müügist 24 miljonit eurot. Kohalikest 
maksudest - parkimistasu, teede sulge-
mise maks ja reklaamimaks - saab linn 
2,1 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud on 209 miljonit 
eurot, sellest sellest 116,5 miljonit eu-
rot läheb haridusse. Tööjõukulud on 
tuleval aastal 110 miljonit ehk 15 mil-
jonit eurot enam kui käesoleval aas-
tal ning need moodustavad üle poole 
linna põhitegevuse kuludest. Kooli- ja 
lasteaiaõpetajate palgatõus on 24%, 
õpetajate abidel 16%. Viimane on ka 
haridusvaldkonna töötajate keskmine 
palgatõus, kultuurivaldkonnas on pal-
gatõus 18% ja sotsiaalvaldkonnas 20%. 

Linna investeerimistegevuse tulud on 
10 miljonit eurot, kulud 55,3 miljonit. 
Vajalike investeeringute tegemiseks 
plaanib linna võtta 41 miljonit eurot 
laenu. Linna netovõlakoormus tõuseb 
64%-le, mis jääb alla lubatud 80% piiri.

Suuremad investeeringuobjektid on 
haridusvaldkonnas: Pärli kooli ehitus, 
Helika lasteaia rekonstrueerimine, 
Miina Härma gümnaasiumi lisahoo-
ne ost ja remont. Taristuobjektidest 
on olulise tähtsusega Põhja puiestee 
pikenduse väljaehitamine Muuseumi 
teele, Emajõe kaldapromenaadi raja-
mine Rahu silla ja Kaarsilla vahelisele 
alale ning uute rattateede rajamine. 
Jätkuvad südalinna kultuurikeskuse 
rajamise ettevalmistused. 

Tartu tänavune eelarve oli kinnitami-
sel 213 miljonit eurot, juunis võttis vo-
likogu vastu 25 miljoni ja oktoobris 7 
miljoni euro suuruse lisaeelarve.

TARTU JÄRGMISE AASTA EELARVE ON 274 MILJONIT EUROT
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Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Jäätmejaamadesse saavad tasuta jäätmeid tuua Tartu linna 
ning Nõo, Tartu, Luunja, Kastre ja Kambja valla elanikud

Valitsus otsustas 15. detsemb-
ril eraldada ligi 800 000 eurot 
Ühtekuuluvusfondi toetust eraisi-
kute vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ühendamiseks ühisveevärgi- ja ka-
nalisatsioonivõrku. KIK avab taot-
lusvooru jaanuarikuu jooksul.  

Viimase paarikümne aasta jooksul 
tehtud investeeringute tulemusena 
on Eestis ühisveevärgiga ühendatud 
84% ning ühiskanalisatsiooniga 82% 
elanikkonnast. Keskkonnaminister 
Madis Kallase sõnul on kohalikel ko-
gukondadel jätkuvalt ootus, et riik 
leiab võimalusi sektori täiendavaks 

toetamiseks. „Tänu veemajanduse toe-
tusele on kvaliteetse joogivee saanud 
endale 9300 ja nõuetekohase reovee-
süsteemi 13 000 inimest üle Eesti,“ üt-
les Madis Kallas. „Huvi toetuse vastu 
on läbi aastate olnud suur. Puhas kraa-
nivesi ja nõuetekohane kanalisatsioon 
on inimeste parema toimetuleku üks 
eeldus ning iga uus kanalisatsiooniga 
liidetud majapidamine vähendab üht-
lasi riske ka keskkonnale.“

KIKi elurikkuse ja kliima valdkon-
najuht Kai Eisenberg sõnas, et hin-
nanguliselt saab jaanuaris avatavas 
voorus vastu võtta veel umbes 300 

taotlust. „Siinjuures on oluline mai-
nida, et taotlejatel peab olema võima-
lus omaosaluse katmiseks. Töödega 
ei tohi alustada enne rahastusotsuse 
saamist ning plaanitud tegevused tu-
leb seejärel ellu viia kuue kuu jooksul. 
Paraku ei saa me ka tagantjärele toeta-
da neid majapidamisi, kes pärast esi-
mese taotlusvooru lõppu oma vahen-
ditest ehitustööd ära tegid,“ lisas ta.

Toetust antakse reoveekogumisaladel 
elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooniga või kogumis-
mahuti rajamiseks või ümberehitami-
seks ning alla 2000 tarbijaga reovee-

Järgmisest nädalast hakatakse Tartu 
linna jäätmejaamades küsima jäät-
mete toojalt ID-kaarti, et tuvastada 
inimese elukoht.
Tartu linna ja jäätmekäitluse koos-
tööpartnerite - Nõo, Tartu, Luunja, 
Kastre ja Kambja valla elanikud 
saavad endiselt Tartu linna jäätme-
jaamades (Jaama 72c ja Selli 19) 
oma jäätmed tasuta üle anda, kuid 
peavad selleks esitama ID-kaardi. 
Teenindaja kontrollib rahvastiku-
registri andmebaasist, kas jäätmete 
tooja on Tartu linna või koostööval-
la elanik ning alles seejärel saab ini-
mene oma jäätmed maha laadida. 
Juhul, kui tartlane või koostöövalla 
elanik tellib jäätmete äraveo mõnelt 
ettevõttelt, peab ta samuti arvestama 
jäätmejaama kohalemineku ja oma 
isiku tõendamisega.
Uue korra vajadus tulenes sellest, 
et kui seni eeldati, et jäätmete tooja 
elab Tartu linnas või koostöövallas, 
siis võeti kõigilt jäätmed tasuta vas-
tu. Nii maksid Tartu linna ja koos-
töövaldade maksumaksjad kinni ka 
teiste omavalitsuste elanike jäätmete 
käitlemise.
Endiselt võivad Tartu jäätmejaama-
desse oma jäätmeid tuua ka teiste 

omavalitsuste elanikud, kuid nemad 
peavad teenuse eest maksma vasta-
valt hinnakirjale.
Tartlastelt ja koostöövaldade elani-
kelt võetakse Tartu linna jäätmejaa-
mades tasuta vastu kodumajapida-
mistes tekkinud ohtlikud jäätmed, 
elektroonikaromud, taaskasutatavad 
jäätmed (vanapaber, metall, plast), 
pakendijäätmed, töötlemata puit, 
plastijäätmed ja autorehvid (kuni 8 
ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja 
kohta kuus). Tasu eest saab jäätme-
jaamades üle anda aia- ja haljastus-
jäätmed, ehitusjäätmed, suurjäät-

meid (mööbel), tekstiilijäätmeid, 
markeerimata plastijäätmeid, eter-
niidijäätmeid, segaolmejäätmeid 
ja mittekompleksseid külmikuid. 
Kaalumisnõue puudutab üksnes 
tasu eest ära antavaid jäätmeid. 
Hinnakirjaga saab tutvuda Tartu 
linna kodulehel ja jäätmejaamade 
haldaja AS Eesti Keskkonnateenused 
lehel

Lisainfo: linnavalitsuse keskkonna-
spetsialist Aija Kosk, tel  736 1204, 

aija.kosk@tartu.ee
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Tartu linn osaleb ka sel aastal PRIA 
Koolikava projektis, mille kaudu 
tutvustatakse lasteaia- ja koolilastele 
toidu tootmisega seonduvaid teema-
sid, toidu ja keskkonna seoseid ning 
tervisliku toitumise põhimõtteid.

PRIA Koolikava projekti käigus kor-
raldatakse 2023. aastal Tartu linna 
lasteaedades ja koolides tervisliku toi-
tumise õpitubasid, külastatakse ma-
hetalusid ja lapsed saavad ka ise köö-
giviljade kasvatamisel kätt proovida. 
Aiatööde õpitubades Tartu maheaias 
ja Emajõe kogukonnaaias tehakse tut-
vust permakultuuriga.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul 
jagatakse lastele teadmisi toidu toot-
mise, mahetoidu ning pestitsiidide 
toime kohta, räägitakse kohalikust 
toiduahelast ja kestliku toidusüsteemi 
kujundamisest. „Projekti tegevuste 
eesmärgiks on kujundada lastes ter-
vislikke toitumisharjumusi. Olulisel 
kohal on ka toiduraiskamise enneta-
mine haridusasutustes ning keskkon-
nateadlikud toiduvalikud. On väga 
tähtis, et lapsed saaksid võimalikult 
täpselt aru, kuidas toit meie laudadele 
jõuab,“ sõnas Lees.

Traditsiooniliselt tehakse projekti 
raames koostööd teadusasutuste ja 
kõrgkoolidega. Läbi aastate on lin-
nale headeks koostööpartneriteks 
Maaelu Teadmuskeskus (varem Eesti 
Taimekasvatuse Instituut), Eesti 
Maaülikooli ning Tartu Ülikooli 
teadurid ja arstiteaduse üliõpilased. 
Nende kaasabil õpitakse tundma pu-
tukariiki ja koduaia kahjulikke-ka-
sulikke putukaid, mulla elustikku ja 
selle tervist seoses maaharimise ja in-
tensiivpõllundusega ning palju muud.

Tartu linnaraamatukogu ja SA Eesti 
Piimandusmuuseum on ette valmis-

tanud õpitoad lasteaedadele. Läbi 
loovtegevuste on võimalik viia ka-
sulikku infot edasi ka lapsevanema-
tele. Praktilistes õpitubades õpitakse 
kasvatama võrseid ja ise võid tegema. 
Lasteaedade õpitoad integreeritakse 
õuesõppega.

Sel aastal on koos lastega kavas kü-
lastada Viinamärdi talu, Hiie talu, 
Võnnu mahetalu, Olemari, Kaspri 
ja Erto talu. Kõikides taludes on ka-
vandatud õpitoad, kus lapsed saavad 
ülevaate talu tegevustest ja õppida läbi 
praktilise tegevuse. Lastele selgitatak-
se mahetootmise olemust, keskkonna 
mõju toidu tootmisele ning jagatakse 
teadmisi, kuidas toota toitu loodus-
sõbralikult.

Koostööd tehakse ka Tartu 
Kultuuripealinn 2024 raames korral-
datava projekti „Kasvades oma toi-
duga“ meeskonnaga. Samuti toetab 
projekti tegevusi Eestimaa Looduse 
Fondi projekt „Eat4Change“, mis on 

suunatud noorte toiduteadlikkuse 
tõstmisele.

Projekti "PRIA Koolikava haridus-
meetmete tegevused Tartu linna las-
teaedades ja koolides" rahastatakse 
Euroopa Liidu toiduprogrammist. 
Tartu linn on selles tervislikke toi-
tumisharjumusi arendavas projek-
tis kaasa teinud alates 2015. aastast. 
Tänavu osaleb projekti tegevustes 
ligi 20 kooli ja lasteaeda. Lisaks Tartu 
linnavalitsuse poolt esitatavale pro-
jektile on mitmed lasteaiad ja koolid 
ka iseseisavalt esitanud taotluse PRIA 
Koolikava tegevusteks.

Tartu linnavalitsuse poolt esitatud 
projekti kogumaksumus on 47 611 
eurot, millest PRIA katab 23 574 eu-
rot ja Tartu linna omaosalus on 24 037 
eurot.

Lisainfo: abilinnapea  Mihkel Lees, tel 
7361 210, 5564 1996

Fotol kevadine kartulipanek Lotte lasteaias. Foto: Ketlin Lääts

Tartu jätkab laste tervislike toitumisharjumuste kujundamist

kogumisalal ka elamule omapuhasti 
rajamiseks või ümberehitamiseks. 
Toetust makstakse standardiseeritud 
ühikuhinna alusel, toetuse summad 
on toodud KIKi kodulehel. 

KIK annab jaanuaris taotlusvooru 
avanemisest teada oma kodulehel ja 
üleriigilistes päevalehtedes. 

Toetust antakse struktuuritoe-
tuste perioodi 2014-2020 meet-

mest „Veemajandustaristu aren-
damine” ning Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi vahenditest. 

Valdkonda toetab 
Keskkonnaministeerium.
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Detsembri lõpul tunnustati Tartu raekoja platsi 
Valguskülas ettevõtjaid ja ettevõtteid, kes paistsid eel-
misel aastal Tartu kultuuri-, spordi-, huvihariduse-, hu-
vitegevuse või noorte valdkonna toetajatena enim silma. 
Tartu 2021. aasta kultuurmetseenid on Ait-Nord OÜ, 
Väino Põllumäe, AS Ehitustrust ja Lõunakeskus (Astri 
Grupp).
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on viimased aastad 
olnud kultuurivaldkonnale mitmete kriiside tõttu väga 
keerulised. "Hea meel on tõdeda, et meie seas on  abival-
mis ettevõtteid ja inimesi, kes on kultuurile ka keerulistel 
aegadel toeks." 
Ait-Nord OÜ, kes tegeleb igapäevaselt soojuspumpadega, 
on toetanud teatrit Must Kast. Tänu nende abile oli või-
malik head teatrit tuua suurema hulga publikuni, mängi-
des etendusi koroonaviiruse leviku oludes, mil teatrikü-
lastusi tehti vähem.
Väino Põllumäe on olnud pikaaegne koori- ja vokaal-
sümfoonilise muusika toetaja, viimased kolm aastat on 
ta toetanud Maarjamaa Filharmoonikute (Tartu Maarja 
Kirikukoor ja Tartu-Maarja Kammerorkester) tegevust ja 
olnud nende tegevustes aktiivne kaasa mõtleja ja panus-
taja.
AS Ehitustrust on juhtinud mitmete teada-tuntud suur-
ehitiste sündi Tartu linnas, kuid on lisaks oma missioo-
niks võtnud huvihariduse toetamise. Alates 2019. aastast 
on ettevõte toetanud Tartu Arsise kellade kooli tegevust ja 
tänu nende panusele on Tartu kellade kool suutnud edu-
kalt toime tulla tänases kriisirohkes maailmas.
Lõunakeskus (Astri Grupp) on lastele suunatud liikumis-
ürituste sarja Tartu Maratoni Laste Klassik peasponsor 
2010. aastast. Nad osalevad aktiivselt noorte sporditege-
vuse ja tervislike eluviiside edendamisel, toetades Tartu ja 
Tartumaa laste ja noorte talentide arengut. Nende panus 
on andnud olulise tõuke Klubi Tartu Maratoni poolt kor-
raldavate lasteürituste arendamisele ja populariseerimise-
le maailma suurimateks omalaadsete seas.
Lisaks tänusõnadele anti metseenidele üle ka Markus 
Kasemaa spetsiaalselt selleks sündmuseks joonistatud pil-
did.
Kultuurimetseenide tunnustamise tava loodi 2019. aastal, 
et tänada ja rohkem nähtavale tuua neid inimesi, kes on 
kaasa aidanud kultuuri-, spordi-, huvihariduse-, huvite-
gevuse või noortevaldkonna arengule. Ettepanekuid kul-
tuurimetseenide valimiseks said esitada kõik tartlased ja 
valdkondade organisatsioonid.

Tartu tunnustas 
kultuurimetseene

Tartu Linnavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid 
2. jaanuaril 2023 välja Tartu südalinna kultuurikeskuse 
rahvusvahelise arhitektuurivõistluse. Avaliku üheetapili-
se arhitektuurivõistluse eesmärk on leida Tartu südalinna 
kultuurikeskuse hoone ja väliruumi rajamiseks parim ar-
hitektuurilahendus.
Osalejate ülesanne on projekteerida hoone Tartu linnaraa-
matukogu, Tartu kunstimuuseumi, sündmuskeskuse ja teis-
te kultuurikeskust toetavate ruumide jaoks koos elurikka ja 
mitmekesise pargimaastiku ning inimmõõtmelise avaliku 
ruumiga. Hoone peab sobituma etteantud asukohta ja mil-
jöösse ning looma terviku Emajõe-äärse linnaruumiga. 
Tartu linnapea Urmas Klaas väljendas lootust, et huvi arhi-
tektuurivõistluse vastu on suur. „Südalinna kultuurikesku-
sest on Tartus ja ka laiemalt väga palju räägitud.  Ootame 
arhitektidelt lahendusi, mis arvestaksid hoone tundliku 
asukohaga ja pakuksid võimalusi erinevate kultuurivald-
kondade ja kogukondade ühendamiseks,“ lisas linnapea. 
Arhitektuurivõistlus korraldatakse detailplaneeringu prot-
sessi käigus ja võidutöö on aluseks detailplaneeringu lahen-
dusele. Arhitektuurivõistluse võitjaga sõlmitakse projektee-
rimistööde leping ehitusprojekti koostamiseks.
Võistluse preemiafond: esimene koht 60 000 eurot, teine 
koht 40 000 eurot, kolmas koht 20 000 eurot ning kolm er-
gutuspreemiat igaüks 10 000 eurot. 
Arhitektuurivõistluse žürii: Tartu linnapea Urmas Klaas 
(žürii esimees), Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina 
Pai, Tartu kunstimuuseumi direktor  Joanna Hoffmann, 
Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv, 
Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, arhitekt Enrique Sobejano 
(Nieto Sobejano Arquitectos, Hispaania), arhitekt Lina 
Ghotmeh (Lina Ghotmeh—Architecture, Prantsusmaa), ar-
hitekt  Tõnu Laigu (QP Arhitektid, Eesti), maastikuarhitekt 
Martin Allik (MARELD landskapsarkitekter, Eesti/Rootsi).
Tööde esitamise tähtaeg on 5. mai 2023. Võistlustingimused 
ja muud materjalid leiab võistluse kodulehelt https://www.
tartu.ee/sudalinna-kultuurikeskuse-arhitektuurivoistlus. 
Tööd esitatakse riigihangete registri kaudu.
Võistluse avaseminar toimub esmaspäeval, 16. jaanuaril 
2023 kell 13 Tartus (hotell Lydia sündmuskeskus, Ülikooli 
14). Seminaril tutvustatakse võistlusest osa võtta sooviva-
tele arhitektidele ja teistele huvilistele võistlustingimusi. 
Seminarile eelnevad kell 12 ekskursioonid võistlusalal, mida 
juhib Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus koos oma meeskon-
naga. Seminarilt toimub ka otseülekanne. Seminar on eesti 
keeles ingliskeelse sünkroontõlkega. Üritusele palume end 
eelnevalt registreerida: https://www.tartu.ee/arhitektuuri-
voistluse_avaseminar 
Rohkem infot südalinna kultuurikeskuse kohta: 
https://www.tartu.ee/sudalinna-kultuurikeskus

Algas Tartu südalinna 
kultuurikeskuse 
arhitektuurivõistlus
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Kultuuri- ja huvihariduse ühingud 
saavad kuni 1. märtsini (k.a) linnalt 
taotleda investeeringu- ja arengutoe-
tust.

Kultuuriinvesteeringu toetus on mõel-
dud Tartu linnas kultuurivaldkonnas 
tegutsevale mittetulundusühingule 
või sihtasutusele tema tegutsemisko-
has ehitus- või rekonstrueerimistööde 
tegemiseks või kultuuriproduktsioo-
ni, -teenuse või -toote pakkumiseks 
vajaliku inventari või seadme ostmi-
seks või paigaldamiseks.  

Huvihariduse arengutoetust võib ka-
sutada organisatsiooni inimeste kooli-
tamiseks, õppe- või arendusreisideks, 
arengudokumentide väljatöötamiseks 
ekspertteenuse tellimiseks või asja-
de ostmisega kaasnevate arendus- ja 
koolitustegevuste rahastamiseks ning 
huvihariduse läbiviimiseks vajaliku 
inventari või seadme ostmiseks või 
paigaldamiseks. 

Toetusi saab taotleda Tartu linnapor-
taalis  kultuuriinvesteeringu toetus ja 
huvihariduse arengutoetus.  

"Mõlemad toetused on väga oluli-
sed praeguse hinnatõusu ajal, mil 
ühingutel ei pruugi endal olla  aren-
dustegevusteks vajalikke ressursse. 
Kultuuri- ja huvihariduse valdkon-
nad on pidevas muutumises ja tänu 

neile toetustele saavad ühingud han-
kida uut inventari või omandada uusi 
valdkondlikke teadmisi ning pakku-
da seeläbi tartlastele paremaid võima-
lusi oma huvialadega tegelemiseks,” 
ütles kultuuriosakonna juhataja Sten 
Svetljakov. 

Mõlemat toetust saavad taotleda jurii-
dilised isikud, kes on kolmel eelneval 
kalendriaastal (2020, 2021 ja 2022) 
saanud kas kultuurivaldkonna toetust 
või huvihariduse tegevustoetust.  

Kultuuriinvesteeringu  toetuse 
alammäär on 5000 eurot ja ülem-
määr 10 000 eurot ühe taotleja koh-
ta. Huvihariduse arengutoetust saab 
taotleda alates 1000 eurost kuni 10 
000 euroni. Mõlemad toetused tuleb 
ära kasutada 2023. aasta jooksul.  

Lisainfo: Hegert Leidsalu (kultuuriin-
vesteeringu toetus), 
Hegert.Leidsalu@tartu.ee
Mari-Ann Saluste (huvihariduse 
arengutoetus), 
Mariann.Saluste@tartu.ee 

Talvine Tantsupäev. Foto: Tarmo Haud

Tartu linn avas kaks meedet kultuuri- ja huvihariduse ühingute 
toetamiseks

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente
Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud 
Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.
Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kau-
du ja see antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud Tartumaa pidulikul kontsertaktusel.  
Kandidaate saab esitada kuni 31. jaanuarini 2023. 
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm asub 
https://www.tartumaa.ee/tunnustamine/teenetemark-kuldne-tammeoks

Tartumaa Omavalitsuste Liit
Pepleri 6, Tartu 51003 
tol@tartumaa.ee
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Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde: 
töötav pensionär, kontrolli tööandja 
juures oma maksuvaba tulu avaldus üle

Alates 1. jaanuarist 2023 hakkab kehtima vanaduspensio-
niealistele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 
704 eurot. Enam ei vähene maksuvaba tulu pensioni kas-
vades ega ka siis, kui pensionär otsustab tööl käimist jätka-
ta. Muutub ka maksuvaba tulu kasutamise kord.
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati 
Kümnik selgitas, et kui töötava pensionäri pension on alla 
704 euro, saab ta üle jäävat maksuvaba tulu kasutada oma 
töötasult. “Esitage oma tööandjale avaldus, kus märgite 
ära maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööand-
ja saab arvestada väljamakseid tehes. Summa õigsuse eest 
vastutab küll töötaja, kuid palume ka tööandjal informee-
rida oma eakat töötajat muudatusest ning vajadusest oma 
maksuvaba tulu avaldus üle vaadata,” lisas Kümnik.
Need, kes on vanaduspensionieas, aga on pensioni saamise 
otsustanud edasi lükata, saavad maksuvaba tulu 704 euro 
ulatuses kasutada oma töötasult.
Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine ise otsustada, 
kas ta soovib või ei soovi maksuvaba tulu pensionilt ka-
sutada, siis järgmisest aastast seda valikuvõimalust enam 
ei ole. Sotsiaalkindlustusamet arvestab inimese pensionile 
automaatselt maksuvaba tulu kuni 704 eurot. Selleks ei ole 
vaja eraldi ameti poole pöörduda ega avaldust esitada.
Näide: inimese pension on täna 600 eurot kuus ja töötasu 
900 eurot. Sotsiaalkindlustusamet arvestab pensionilt tu-
lumaksuvaba miinimumi 600 eurot, kogu pension on tu-
lumaksuvaba ning töötasult saab kasutada veel maksuvaba 
tulu 104 euro ulatuses (704-600=104).
Kui avaldus jääb tööandjale esitamata, saab pensionär 
maksuvaba tulu jäägi oma maksustatavast tulust ise maha 
arvata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades.
Maksuvaba tulu muudatus puudutab kõiki neid, kes on 
vanaduspensionieas või jõuavad sinna 2023. aasta jooksul. 
704eurone maksuvaba tulu kehtib ka neile, kes on vana-
duspensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud.
2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud. 
Uue kalendriaasta jooksul jõuavad vanaduspensioniikka 
inimesed, kes on sündinud enne 1. juulit 1959. aastal.
 Lisainfo:
• Oma pensioni brutosummaga on võimalik tutvuda logi-
des sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valides „Minu and-
med“ -> „Toetused ja pensionid“ -> „Mulle arvestatud pen-
sioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine“.
• Loe lisaks maksuvaba tulu muudatuste kohta sotsiaal-
kindlustusameti kodulehelt.

Heade soovidega
Elis Maria Oldekop

Kommunikatsioonispetsialist
Sotsiaalkindlustusamet

5474 0066

Näitus maailma kirjandusauhindadega 
pärjatud teostest 
Tartu Linnaraamatukogus
Tartu Linnaraamatukogus saab kuni jaanuari lõpuni 
vaadata raamatunäitust „Kuldsulega kirjutatud: 
maailma kirjandusauhinnad 2018-2022“.
 
Näitus annab ülevaate viimase 5 aasta olulisematest maail-
makirjanduse preemiatest ning kirjanikest ja teostest, mis 
on nende vääriliseks hinnatud. Välja on pandud nii auhin-
natud teoste eestikeelsed tõlked kui ka originaalkeeles ek-
semplarid.
 
Näitusel on välja toodud 24 erinevat preemiat. Osa neist on 
rahvusvahelised nagu Nobeli, Bookeri, Dublini preemiad, 
mis võimaldavad kandideerida rahvusest sõltumata, osa 
on kitsalt ühe keeleruumi kirjandusauhinnad nagu Saksa 
Büchneri preemia või Rootsi Augustipreemia ning osa 
kitsalt teatud riikide kodanikele jagatavad nagu Pulitzer, 
mida saavad pälvida vaid Ameerika kodanikud. Eraldi 
rühma moodustavad žanripreemiad - nagu ulmeauhinnad 
Nebula ja Hugo. Teadlikult ei ole näitusele kaasatud laste- 
ja teadmiskirjanduse preemiaid.
Kirjandusauhindade ajalugu algab 20. sajandi alguses 
Nobeli (1901) ja Goncourt`i (1903)  preemiaga. Nimetatud 
kaks auhinda on tänapäevani oma ihaldusväärsuse säili-
tanud, kusjuures üks neist annab kirjanikule eluaegse fi-
nantsvabaduse ja teine marginaalsed 10 eurot.
 
1917. aastal anti USA-s esmakordselt välja Pulitzeri pree-
mia ja 1923. aastal Saksamaal Georg Büchneri auhind. 
1969. aastal anti välja esimene Bookeri auhind ja seejärel 
toimus 1970. aastatel tõeline kirjandusauhindade plahva-
tus. Kõiki tänapäeval väljaantavaid auhindu kokku lugeda 
on pea võimatu.
 
Kirjandusauhinnad asutati kirjandusliku tipptaseme tun-
nustuseks ja see on üks peamisi auhindamise eesmärke ka 
täna. Kuigi kirjanduspreemiate ja enim müüdud raamatute 
nimekirjad ei lange kokku, mõjutavad auhinnad raamatute 
läbimüüki ja tõlgete arvu.
Eesti keelde tõlgitakse praegu enim Briti kirjandusauhin-
dade (Booker, Costa, Dublin) võitjaid ning Põhjamaade 
kirjanduspreemiate (Augustpriset, Finlandia) võitjaid.

Näituse koostas raamatukoguhoidja Annika Hramov. 
Väljapanekut saab vaadata 25. jaanuarini.
 
Täiendav info: Annika Hramov tel 736 1393
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Tartu Linnavalitsuse ja ajalehe 
Tartu Postimees ühisel konkursil 
"Tartu aasta tegu 2022" hääletasid 
tartlased lõppeva aasta tähtsaimaks 
teoks Emajõe linnaujula uuendami-
se.

Aasta teo tunnustusüritusel Raekoja 
platsi Valguskülas tänasid Tartu 
linnapea Urmas Klaas ja Tartu 
Postimehe peatoimetaja Rannar Raba 
nii Emajõe linnaujula valmimisega 
seotud inimesi kui ka teisi 2022. aas-
tal silma paistnud tegude tegijaid, 
keda tartlased aasta teo konkursil 
kõrgelt hindasid.

Tartu aasta teo tiitliga pärjatud 
Emajõe linnaujula avati 1. juunil 
2022. Lodjakoja kõrval asuv ranna-
ala sai täielikult uue näo: sinna ehi-
tati dekoratiivsed puidust istumis- ja 
päevitamisplatvormid ning riietus-
kabiinid, jõele rajati suur ujuvplat-
vorm. Üle supelranna hajutati laste 
mänguatraktsioonid ja erinevad tree-
nimisvahendid ning võrkpalliväljak 
tervisespordiharrastajatele. Oluliselt 

paranes ligipääsetavus - rajati juurde-
pääsuteed jalutajatele ja jalgratturitele 
ning mugava ligipääsu said erivaja-
dustega inimesed. Linnaujula projek-
ti autor on Kino Maastikuarhitektid 
OÜ ja ehitaja Lars Laj Eesti OÜ.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul and-
sid linlased juba suvel oma hinnangu 
linnaujulale, sest rannaala oli ter-
ve supelhooaja rahvast tihedalt täis. 
"Oli näha, et uuendatud rand meeldis 
kõigile väga, aasta teo hääletus kin-
nitas seda. Alustame järgmisel aastal 
Emajõe vabaujula renoveerimist ja 
loodame, et ka sellest kujuneb sama 
populaarne suvine ajaveetmiskoht," 
lisas linnapea.

Tartlased pidasid 2022. aasta tähele-
panuväärsemateks tegudeks veel:

• Maarja kiriku torn ja kellad

• Annemõisa jalgpallihall

• Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 
korvpallimeeskonna võit Eestis 
karikavõistlustel

• Vaksali perroonide nüüdisajas-
tamine

• Ukraina vabadusvõitluse toeta-
mine ja sõjapõgenike vastuvõtmi-
ne

• Sadamaraudtee kergliiklustee

• Karlova kooli uus hoone Salme 
tänaval

• Tartu Bigbanki võrkpallimees-
konna võit Eesti meistriliigas, 
Aadu Luukase karikavõistlustel ja 
Balti liigas

• Veeriku kooli liikuma kutsuv õu

• Lidl kauplused Tartus

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu 
Postimehe eestvedamisel valiti Tartu 
aasta tegu 25. korda. Varasemad aasta 
teod: https://www.tartu.ee/tartu-aas-
ta-tegu

Tartu aasta tegu on Emajõe linnaujula

Foto: Hendrik Kuusk
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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

Tartlaste seas olid 
populaarsemad nimed Sofia 
ja Saara ning Henri ja Lucas
 

Eelmisel aastal registreeriti Tartu linnavalitsuse rahvas-
tikutoimingute osakonnas 417 tüdruku ja 472 poisi sünd 
(2021. a 554 tüdrukut ja 546 poissi). Populaarsemad tüd-
rukute nimed olid 2022. aastal Sofia ja Saara ning poistel 
Henri ja Lucas.

Möödunud aastal sõlmiti rahvastikutoimingute osakonnas 
730 abielu (2021. a 669), lahutusi vormistati 245 (2021. a 
254) ning nimemuutmisi 344 (2021. a 261). Tartumaa vai-
mulikud sõlmisid 2022. aastal 156 abielu (2021. a 140).

2022. aastal esitati 9158 elukohateadet elukoha and-
mete kandmiseks rahvastikuregistrisse (2021. a 7753). 
Aadressandmetega seoses menetleti 782 muud avaldust 
(2021. a 711). Rahvastikuregistrisse kanti 4047 välisriigi 
dokumendi andmed ja 420 kohtulahendit hooldusõiguse 

muutmise, eestkoste määramise, lapsendamise jmt kohta. 
(2021. a vastavalt 813 ja 384). Isikukoode anti 2269 inime-
sele (2021. a 1206).

Kokku registreeriti ja menetleti rahvastikutoimingute osa-
konnas eelmisel aastal 17 977 avaldust (2021. a 14 583).

Tartus elab 1.01.2023. a seisuga 97 435 inimest, aasta va-
rem oli Tartus elanikke 94 663.

Lisainfo: rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina 
Aabrams, tel 7461 772, 5330 4213.

Lisainfo: rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina 
Aabrams, tel 7461 772, 5330 4213.


