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Alanud on PRIA kõige suurema 
taotlejate arvuga toetuste 
vastuvõtt
2. mail alustas PRIA pindalatoetuste ja maaelu arengu-
kava loomatoetuste taotluste vastuvõttu. Taotlema on 
oodata kuni 15 000 klienti. Taotluse esitamine toimub 
ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Esimest aas-
tat toimub pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste 
vastuvõtt uues e-PRIAs. Pindala- ning loomapõhiste toe-
tuste maksmiseks on 2022. aasta eelarves kokku üle 251 
miljoni euro.
PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive ütleb: „Käesoleval 
aastal toimub pindalatoetuste taotluste esitamine esma-
kordselt uues värskelt valminud e-teenuses. Võrreldes 
varasemaga on tegemist oluliselt kaasaegsema ja kasuta-
jamugavama teenusega, mille edasiarendamine toimub 
jätkuvalt. Loodame, et uue e-teenuse kasutuselevõtt sujub 
viperusteta ning taotlused saavad kiiresti ja mugavalt esi-
tatud. Vigade või probleemide esinemisel palume julgelt 
PRIA klienditeenindusega ühendust võtta.“
Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata 
erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindala-
toetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastu-
võtmise perioodil. Taotlusi saab esitada 17. juunini, aga 
palume taotlused esitada siiski võimalikult varakult.
Milliseid toetusi saab käesoleval aastal taotleda?
Otsetoetused:

• ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat- ja keskkon-
da säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
• noore põllumajandustootja toetus (NPT);
• puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
• jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse 
(VPT) kavas osalemisega.

 
Maaelu arengukava 2014-2020 toetused
1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik 
keskkonnatoetus:

• keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
• keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja mait-
setaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
• keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toe-
tus (KSA);
• piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);

• piirkondlik veekaitse toetus (VESI);
• kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
• ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
• poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

1. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllu-
majandusega jätkamise toetus (MAH).
2. Loomade heaolu toetus (LHT).
3. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav 
toetus (NAT).
Palume kõigil taotlejatel tutvuda soovitud toetuste saami-
se täpsemate tingimustega meetmete määrustest, tutvus-
tustest ning „Abiks taotlejale“ juhenditest, mis avaldatak-
se PRIA kodulehel www.pria.ee.
Kui taotleja soovib taotlust esitama tulla PRIA maakond-
likusse teenindusbüroosse, siis palume enne teenindusbü-
roosse tulemist kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse 
esitamiseks kas meie kodulehe kaudu aadressil https://
web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida 
PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või 
pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole. 
Konsulentide kohta leiab täpsemat infot MES nõuande-
teenistuse kodulehelt.

1.-16. maini saab 
PRIAst taotleda toetust 
mesilasperede pidamiseks
 
Alates pühapäevast, 1. maist saab taas taotleda mesi-
laspere toetust. Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu 
kuni 16. maini.

 Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitme-
kesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti ai-
tab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud 
kulusid.

 PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja 
Tauno Taska ütleb: „Käesoleval aastal on muutunud me-
silate ning mesilasperede registreerimise tähtajad. Palume 
taotlejatel väga tähelepanelikult jälgida, et mesilad ning 
mesilaspered oleksid põllumajandusloomade registrile 
teavitatud õigeaegselt. Sel juhul kulgeb taotluse esitamine 
kiiresti ning probleemideta.“

Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotle-
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Linnavalitsus tunnistas Tartu linna Vorbuse ja Kardla piir-
kondade nõudebussi veoteenuse osutamise hankel edukaks 
ABuss OÜ pakkumuse kogumaksumusega 98 872 eurot. 

Nõudebussi ehk tellitava bussi eesmärk on aidata inimes-
tel mugavamalt liigelda hõreasustusega Vorbuse ja Kardla 
ning Tartu kesklinna vahel. Nõudebussi pilootprojekti 
raames alustati Vorbuse ja Kardla piirkondades teeninda-
mist 16-kohalise bussiga, mis sõidab pendelliinina linna ja 

maapiirkonna vahel edasi-tagasi, alates novembrist 2021. 
Teenuse pakkumine jätkub kasutajale olemasoleval kujul, 
muutub vaid veoteenuse pakkuja. Alates 16. maist kuni 
aasta lõpuni osutab teenust ABuss OÜ.

Sõidutellimusi saab esitada nõudeliini veebikeskkonnas 
https://tartu.ee/et/noudluspohine_liin või helistades info-
telefonile 1789.

Linn pikendab nõudeliini teenust aasta lõpuni

takse, peab olema põllumajandusloomade registris regist-
reeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Toetust saab 
taotleda mesilaspere kohta, keda taotleja 30. aprilli 2022. 
a seisuga registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta 
teavitab registrit hiljemalt 5. maiks 2022. a. Kui mesilaspe-
rede arv on registrile teada antud 31.12.2021 või hiljem ja 
see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama 
ei pea.

 Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb 
kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Taotlusi 
võetakse vastu 16. maini. Taotluse saab esitada ainult 
elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab 
mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registree-
ritud ka loomapidajana.

2022. aastal on riigieelarvest makstava toetuse maksmiseks 
eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava 
toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele 
tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA 
hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele 
välja hiljemalt 31. detsembriks 2022. a.
 
Taotlejad saavad abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetus-
te infotelefonilt 737 7679.

Tiia Tamm-Suik
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

7371215
tiia.tamm-suik@pria.ee

www.pria.ee

Tartu kaasavasse eelarvesse esitati 55 ideed
Tänavusse Tartu kaasavasse eelarvesse esitasid linlased 55 
ideed selle kohta, kuidas kasutada linna 2023. aasta eelar-
ves 200 000 eurot.

 Kõikide ideedega saab tutvuda infosüsteemis Volis ja nen-
de kohta ka arvamust avaldada.

Kaasava eelarve protsess jätkub valdkondade ekspertide 
aruteludega, kes hindavad ideede teostatavust. Ekspertide 
hinnang selgub mai lõpuks. Seejärel toimuvad avalikud 
arutelud ideede esitajate ja ekspertide osavõtul ning selgu-
vad need 25 ideed, mis pääsevad oktoobri alguses toimuva-
le rahvahääletusele.

Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab 
seda tänavu kümnendat korda. Praeguseks on kaasava eel-
arve toel ellu viidud või sel aastal tegemisel kuusteist ideed.

Seni elluviidud ideed: Laia tänava kultuurikvartali esitlus-
tehnika, kõnniteede äärekivide madaldamine, Emajõe kal-
dapiire Kaarsilla ja Võidu silla vahel, Arena Tartu eskiispro-
jekt, Raadil asuva ajaloolise tallihoone katus, Aparaaditehase 
taskupark, liikumisrajad Emajõe kaldal ja Tähtvere dend-
ropargis, liikuma kutsuv kooliõu Mart Reiniku kooli juu-
res, Tartu Kesklinna Kooli õueala, Annelinna spordiväljak, 
Soola tänava rattatee, Tartu Katoliku Kooli õueala.

Sel aastal on lõpetamisel 2020. aasta hääletuse võitnud 
Raadi rohelise jalgpallipargi tribüünihoone ehitus ja lii-
kuma kutsuva ala rajamine Veeriku kooli juurde. Eelmise 

aasta võiduideedena on tegemisel Sadamaraudtee ehitus ja 
Emajõe vabaujula korrastamine.

Lisainfo: http://www.tartu.ee/kaasaveelarve
Lilian Lukka

Kommunikatsioonijuht
Tartu Linnavalitsus
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Naljapäev Lepatriinu lasteaias
Keerleb laste kirju ring,
igaühel sees on hing,
Kui meid seltsis päästad valla,
toome päikse taevast alla
   

Ellen Niit

Aprillikuu esimene päev tõi lasteaia 
saali elevust. Õnnetriinude rühm oli 
ette valmistanud kogu lasteaiapere-
le vahva  ja mitmekesise naljapäeva. 
Päike õnnestus taevast alla tuua, ette-
aste lõpuks olid kõigil lastel näod nae-
ru täis ja saal sumises elevusest. Aga et 
kõik järjekorras ära rääkida, alustame 
päris algusest. 

Meie naljapäeva programm oli kokku 
pandud paljudest erinevatest esineja-
test, lauludest, naljadest, anekdooti-
dest ja lõpuks ka laulumängust, millest 
kogu lastepere osa sai. Kõige esime-
sena väisas meie üritust väike armas 
võluritüdruk, kes võlusõnade abiga 
muutis vee värvi kannus lausa kolmel 
korral ja pälvis koheselt publiku poo-
lehoiu.  Iga kord kui ta vee klaasi valas, 
muutus selle värv. Kuidas ta seda tegi, 
jäigi saladuseks.

Järgmisena vürtsitasid meie kava lap-
sed, kes tegid erinevaid akrobaatilisi 
püramiide. Taustaks mängis Noorkuu 
"Spordilaul", mis aitas saali koheselt 
ka kaasa plaksutama panna ning see 
andis omakorda ka esinejatele jul-
gust juurde. Peale vahvaid püramiide 
hakkas meie lasteaia naljapäeva vürt-
sitama superstaaride tribüütparaad 
- esimesena astus üles nublu. Peale 
oma laulu esitamist oli nublu kaa-
sahaaravalt püüdnud kõikide laste 
tähelepanu ning üheskoos otsustati 
esitada veel üks räpilugu. Lastele see 
mõte meeldis ja koheselt oli kuulda, 
kuidas saalis hääled laulsid: "Kui mina 
ütlen "vihma-", siis sina ütled "-vari". 
"Vihmavari, vihmavari!" Kui mina 
ütlen "nalja-", siis sina ütled "-päev" - 
"naljapäev, naljapäev!"".

Külas käis meil Elina Nechayeva ning 
näitas meile oma imelist häält. Samuti 
külastas meid ka kõigi laste lemmik 
Karl Erik Taukar, imeline Liis Lemsalu 

koos eurolauliku Stefaniga ja etteas-
ted lõpetas Eesti parim rokkar Tanel 
Padar. Lastele meeldisid paroodiaet-
teasted väga, pidev aplaus andis sel-
lest hea ülevaate. Esinejate vahele oli 
pikitud meie oma rühma laste vahvaid 

ütlemisi. Kui küsisime lastelt, miks 
on makaronidel augud, vastasid nad 
"Loomulikult sellepärast, et nad pare-
mini jahtuks!" Küsimusele, et millel on 
täpid, oli samuti koheselt vastus ole-
mas - "Tuulerõugetel!". Kavasse oli ka 
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HARNO avas Kristjan Jaagu 
välislähetuste stipendiumi 
taotlusvooru
  
Haridus- ja Noorteamet (Harno) avas 1. mail Kristjan 
Jaagu välislähetuste stipendiumi taotlusvooru, millega toe-
tatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise. Taotlusi oo-
datakse kuni 1. juunini.

 

„Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetab Harno 
lühiajalisi õppetööga seotud välisreise. Ka konverentsidel 
või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, 
laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, 
konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist,“ loet-
les haridus- ja noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo 
vanemspetsialist Marilyn Fridolin stipendiumi kasutamise 
võimalusi.

Fridolin lisas, et korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust 
välismaal viibimist ning stipendiumit saab kasutada füüsi-
liste lähetuste jaoks, mitte virtuaalseteks konverentsideks.

Stipendiumi saavad taotleda Eesti kõrgkoolide magistri- ja 
doktoriõppe õppekavade üliõpilased ning Eesti kõrgkoo-
lide noored teadlased ja õppejõud. Sellest aastast saavad 
stipendiumi taotleda ka bakalaureuse ja rakenduskõrgha-
riduse üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õp-
pekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle 
teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rah-
vusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või 
teadus- ja arendustöös osalejatena. Taotleja peab oskama 
eesti keelt vähemalt B1 keeletasemel.

Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2022 kuni 30. 
septembrini 2023. Stipendium koosneb päevarahast ning 
majutus- ja sõidukulu kompensatsioonist. Lisaks hüvita-
takse üritusel osalemise tasu kuni 400 euro ulatuses.

Eelmisel aastal määrati välislähetuste stipendium 49le 
taotlejale ligi 80 000 euro ulatuses. Stipendiumide suuru-
sed jäid vahemikku 600-3000 eurot.

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada kuni 1. 
juunini elektroonilise taotlussüsteemi kaudu aadressil 
taotlused.edu.ee. Lisainfot Kristjan Jaagu välislähetuse sti-

pendiumi taotlemise kohta leiab Harno kodulehelt.

 Kontakt:

Kaili Uusmaa, Harno kommunikatsioonijuht, kaili.uus-
maa@harno.ee, 508 7370

Marilyn Fridolin, Harno stipendiumite ja toetuste büroo 
vanemspetsialist, marilyn.fridolin@harno.ee

Tartus avati neli uut 
rattaringluse parklat
Sellest nädalast on avatud neli uut rattaringluse parklat üle 
Tartu. Uued parklad on Kiigeplatsi (Supilinn), Nõlvaku 
(Annelinn), Tammenurga ning Savi (Tammelinn).

Lisaks muudetakse Tehnikaülikooli virtuaalne parkla 
sel aastal dokkidega parklaks ja peetakse läbirääkimisi 
Kambja vallaga võimalike uute parklate avamiseks. Praegu 
on Tartu linnas ja selle lähiümbruses kokku 94 rattaring-
luse parklat ning sel aastal uuendatakse rattaparki ligi 200 
uue elektrirattaga.

Parklate asukohti saab vaadata Tartu Smart Bike äpis või 
rattaringluse kodulehel www.ratas.tartu.ee.

Lisainfo: Tartu Linnatranspordi büroojuht Kadi Metsma, 
+372 5393 8851

pikitud konksuga küsimusi - näiteks, 
et millise laua tagant ei sööda. Vaid 
vähesed hammustasid selle läbi, et te-
gemist on joonlauaga. Toredaid küsi-
musi ja veel toredamaid vastuseid oli 
veel selline ports, et nendest annaks 
kunagi ühe väikese raamatu kokku 
panna.

Naljahommiku lõpus lauldi koos nal-

jalauluke, kus kingakarbis elevant 
rüüpas koorekohvi ja heleroosal kro-
kodillil olid peas patsilokid. Mängiti 
koos kõigi lastega ka üks tantsumäng, 
kus tuli väga tähelepanelikult õigel ajal 
õigeid liigutusi teha - sellega lõppeski 
meie naljahommik. Oleme rõõmsad, 
et meil oli võimalus pakkuda kogu las-
teaiaperele elevust ja naeru täis hom-
mik!

Tulemas on mai. Kevadkuu, pun-
gad puul. Emadepäev täis kallistusi. 
Soovime kõigile kallistusi täis ja  õite-
ilus kevadet!

Õnnetriinude õpetaja Kristina Karu
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Aprillis toimunud Maamessil osales 
eksponendina 424 ettevõtet ja orga-
nisatsiooni kaheksast riigist – Eestist, 
Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, 
Saksamaalt, Austriast ja Kanadast.

Maamessi külastas ühtekokku 40 056 
inimest, mis on 2019. aasta võrdluses 
11,4 protsenti vähem. 
Päevade lõikes jagunesid külastajad:
• neljapäeval, 21. aprillil  22%

• reedel, 22. aprilli  37%
• laupäeval, 23. aprillil 41%
Maamess 2023 toimub 20.-22. april-
lil Tartu Näituste messikeskuses.

R A H I N G E  K Ü L A K A T E L  
 

Sünnipäev, koosolek, koolitus, kokkutulek, treening või koolilõpupidu — kõik sobivad 
Rahinge Külakatlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pakkuda on kaks ruumi – 69 ja 35m², köök ja tualettruumid.                                                                                                       
Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid. 
Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeahjuga, nõudepesumasin. Laua katmiseks 
olemas nõud ja serveerimistarvikud.                                                                                     
Koosolekute läbiviimiseks dataprojektor ja pabertahvel.                                                        
Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, piljard, lauajalgpall jm. lauamängud.                         
Majas on WiFi. 
 

Kohtumiseni külakatlas 
Külli Pann                                                                                                                                 
Rahinge külaselts 
Tel. 5646 2692  

 

 

 

 

 

 

Maamess arvudes
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Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8

Õmble suveks midagi ilusat endale või lapsele!

Osalustasu 8 eurot (tasumine sularahas)

Võite õmblema tulla ka oma kangaga!

Osalejate arv piiratud!
Vajalik eelregistreerimine tel 53300049 Mai

Juhendaja Kairi Maileht

Trikotaaži õmblemise 
TÖÖTUBA

T
N

 24. mai, kell 18.00
 26. mai, kell 18.00

Anna ka teada, mida soovid õmmelda? (pluus, kleit, retuusid jne)

Huvikeskuses kohapeal kasutamiseks olemas:
õmblusmasinad, overlokid, kattemasin, 

lõikelehed ja võimalus osta kanagast!
 
 

Facebooki lehel: MaiaM kangad
Kangastega saad eelnevalt tutvuda
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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 !

13. mai 2022

Pääsme hind 8 eurot
Pääsmeid saab osta ainult eelmüügist Mai käest, 

Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest kuni 10. maini
Lisainfo 53300049 Mai

Ilmatsalu Motelli alumises saalis

Kel l 19.00-00.00

Laua katame ise!

õhtu
sisustab

ansambel
Kruiis
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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

8. juunil 2022
Ilmatsalu huvikeskuse

Järve tee 8 õues

Esineb RTDance Tantsustuudio

(Sularahas)

18.00 - 20.00

KONTSERT

Tule vaatama ja osa saama kogu perega!
Lisainfo 53300049 Mai

ÜLLATUSED

TÖÖTOAD

ÕUEKOHVIK

FEKAALIVEDU, 

SURVEPESU TÄHTVERE 

ELANIKELE

Tel.: 5575911


