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Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

24.10.2019 toimus Raamatukogu-
päevade raames Ilmatsalu raamatuko-
gus kohtumisõhtu. Külas oli Elin Org 
(Lõhmussaar), kes on meie kandist sir-
gunud noor teadlane.

Elin töötab praegu Tartu Ülikooli 
Genoomika Instituudis genoomika- 
mikrobioomika vanemteadurina.

Elin rääkis huvitavalt oma lapsepõlvest, 
koolis käimisest ning oma teaduse kar-
jäärist. 

Tema teadustöö on keskendunud ini-
mese organismi mikroobide DNA uu-
rimisele, millest oli juttu ka meie vest-
lusõhtul.

Elin Org tegi 4 aastat järeldoktori kraa-
di Ameerikas Kalifornia Ülikoolis. Ta 
on saanud palju teaduspreemiaid ja 
tunnustusi. 

Inimese haigusi ei mõjuta mitte ainult 
meie pärilikkuse DNA, vaid väga palju 
mõjutavad meie tervist ja heaolu, mik-
roorganismid meie soolestikus. Meil 
kõigil on  nii öelda oma mikroobide 
ID- kaart. Esimesed mikroobid saadak-
se juba emalt. Mikroobid saavad toitu 
nendest toitainetest, mida me igapäev 
sööme. Mikroobid aitavad tekitada 
ensüüme, mis tugevdavad meie im-
muunsüsteemi. Selleks, et mikroobid 
saaksid hästi paljuneda, on meil vaja 
süüa tervislikku toitu. Headeks kiu-
dainete allikateks on näiteks täistera-
tooted, pähklid, oad, juur- ja puuviljad 
jms. Hea on alati süüa toitaineid, mis 
on oma aiamaal kasvatatud.  

Osalejaid oli rohkesti, suur tänu kõigile 
tulijatele. 

Me oleme väga tänulikud Elinile , kes 
oli nõus meile oma ja elust teadustööst 
pajatama. 

Triin England

Külalisõhtu Tartu Linnaraamatukogu  Ilmatsalu 
harukogus 

Külaline Elin Org

Tähelepanelikud kuulajad. Fotod: Triin England

22. novembril 2019 kell 19.00 
Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis 

Järve tee 8

Ilmatsalu II karikavõistlus mälumängus

Võistkonnas kuni 4 liiget!
Mängujuht Kalev Mõru
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Uudiseid Tartu Linnaraamatukogu Ilmatsalu raamatukogust 
Alates 01.01.2019 kuulume O. Lutsu 
nimelise Tartu Linnaraamatukogu  
harukogude hulka.

Mai kuus alustasime lugejate regist-
reerimist uues raamatukogu prog-
rammis „Sierra“. Need, kes on lugejad 
Tartu Linnaraamatukogus, on ka meie 
raamatukogu lugejad. Uued lugejad 
registreerime kohapeal Id-kaardi alu-
sel. Lapsed saavad end lugejaks regist-
reerida  Tartu õpilaspiletiga. Lisaks on 
võimalik lugejaks registreeruda ka ID-
kaardiga elektronkataloogis ESTER

Kõik meie raamatud ja ajakirjad on 
saanud uued triipkoodid ja on näh-
tavad tartu Linnaraamatukogu elekt-
roonilises kataloogis ESTER. See oli 
suur töö ja oleme väga tänulikud oma 
uutele kolleegidele, kes meile toeks ja 
abiks olid. 

Raamatuid laenutame  21-ks päe-
vaks. Tähtaegu pikendame 10 korda. 
Ainult, siis kui raamatuid ei vaja tei-
sed lugejad. Laenutähtaja ületamise 
eest arvestatakse hilinemistasu iga 
hilinenud tööpäeva eest järgmiselt: 
21-päevase laenutuse ületuse korral 
0,06 senti, kuni 16.aastaselt õpilastelt 
0,01 senti teaviku eest. Lugejatelt ala-
tes 65.eluaastat ei võeta viivist 21 päe-
vaks laenutatud trükiste eest.

Raamatukogu saadab laenutähtaja 
saabumise kohta lugeja e-posti aad-
ressile meeldetuletusi, kuid lugeja vas-
tutab ise raamatute õigeaegse tagasta-
mise eest. 

Meie raamatuid võib tagastada igasse 
Tartu Linna-raamatukogu teenindus-
punkti või raamatute tagastuskasti-
desse. 

Lugejad võivad ise vaadata ja piken-
dada oma laenutusi elektroonilises 
kataloogis ESTER. (https//ester.ee). 
Selleks on vaja luua Minu Ester konto. 
Lugejakontot saab vaadata ID -kaar-
di, mobiil ID või kasutajatunnuse abil 
sisse logides. Kui sobivat raamatut ko-
hapeal ei leidu , saab oma lugejakon-
to kaudu tellida mõnest teisest Tartu 
Linnaraamatukogu osakonnast.

Muidugi saab oma laenutustähtaega 
pikendada ka helistades meie raama-
tukokku või Tartu Linnaraamatukogu 
pikendustelefonil 736180. 
Liitudes Tartu Linnaraamatukogu 
sõbraliku perega oleme saanud kiire 
interneti, uued tööarvutid, projek-
tori, suure ekraani. Laste rõõmuks 
PlayStation 4, uue Virtuaalreaalsuse 
programmi ja 3D pliiatsid. 
Lapsed saavad seda kasutada, eelne-
valt registreerides, pool tundi lapse 
kohta.
Suvel 2019 remonditi raamatukogu 
trepp, paigaldati kaldtee ning uued 
uksed koos invasissepääsuga. Vahetati 

radiaatorid ja torustik. 
Meil on rõõm teatada, et Tartu 
Linnaraamatukogu Ilmatsalu ha-
rukogu uued lahtiolekuajad alates 
01.10.2019 on järgmised
     E – R  10.00 – 18.00
     L  10.00 – 16.00
Ilmatsalu Postipunkt on avatud:
     E – N  10.00 – 18.00
Kooli tee 5, 61401, Tartu
Tel: 58872118; 7361372,
 ilmatsalu@luts.ee
Olete oodatud raamatukogu külasta-
ma.

Maret ja Triin

 

 Lihtne on pakkida kingitus poest ostetud kinkekotti. Ilusam   
ja südmlikum on aga oma kätega pakitud kink. 

 

Laupäeval 30. novembril kl.10.00—14.00  

toimub Rahinge Külakatlas  

 

KINGITUSTE PAKKIMISE TÖÖTUBA 
 

  Töötoas tutvustatakse: 

 pakkimise stiile ja nippe 

 pakkimise materjale ja vahendeid 

Kohapeal olemas erinevaid pakkimismaterjale ja tarvikuid. 

   

  Soovi korral võid kaasa võtta juba soetatud kingituse, mida 
pakkida kui ka omale meelepärase pakkimismaterjali.  

  Koolitaja: Vaike Vetka, kes on Tartu Kutsehariduskeskuse 
kutseõpetaja. 

  Osalustasu 6 € 

 

  Piiratud arvu kohtade                                                        
tõttu, palun anna enda                                                    
osalemissoovist teada                                                            
tel. 5646 2692 
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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 !

15. november 2019

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

Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest kuni 14. nov!
Lisainfo 53300049 Mai

Tartu Agro saalis. Pargi tee 1

Kell 19.00-00.00

  Esinevad: 
- Tantsutallad
- kohalikud Graatsiad

tantsuks mängib
Meelis Külaots

Kõik on
oodatud!

Laua katame ise, kohv kohapealt!

Esmaspäeviti kell 19.00-20.00 
ootab treener Hannela Viigi  
Rahinge Külakatlas 
kõiki YogaFunc treeningutele. 
 
Mis on YogaFunc? 
✔ jooga põhiasenditel baseeruv 
tund, mis on muusikasse ja inten-
siivsema tempoga (ei saa tund ae-
ga matil lebada) 
✔ arendab tasakaalu tunnetust,   
painduvust, vastupidavust ning        
parandab rühti   
✔ koormust saavad kõik  
suuremad lihasgrupid, seega six-
pack suveks pole mingi probleem 
✔ rahustab meeli ja annab hea      
enesetunde  
✔ järjepidevalt treenides leevendab 
kontori inimese põhilisi valupunkte 
(alaselg, kael jne).  
✔ Kaasa: joogamatt,kui on olemas 
(saab ka kohapealt), veepudel ja 
selga mugavad spordiriided  
 
 
                   Hind:  
                   6 eur (1x nädalas) 
                 PS! Proovitund on tasuta 
 
 
Lisainfot ja enda osalemisest 
teada anda saad tel. 5373 2428 
 
Näeme mat i l    

PAKUME TÖÖD 
PUHASTUSTEENINDAJALE ILMATSALUS

*Kinnisvarateenindus OÜ*
INFO: 51922278

 

RAHINGE RÜBLIKUD, ehk Rahinge küla 
lapsed, kes koolis veel ei käi, ootavad en-
da seltsi uusi kaaslasi koos emmede-
issidega pühapäeva pärastlõunat veetma.  

 
PÜHAPÄEVAL 17. NOVEMBRIL KELL 

16.00—18.00 
RAHINGE KÜLAKATLAS 

 
Enda osalemisest anna palun teada  
Kerlyle tel. 5879 4457 
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Ilmatsalu 
Lasteaia 
Lepatriinu 
Mihklipäev
Rahvakalendris on 29.september 
Mihklipäev. Mihklipäev on püha, mis 
tähistas põllutööde lõppemist ning tu-
baste tööde algust. Sellest päevast ala-
tes jäid ka koduloomad lauta, õue neid 
enam ei lastud, sest peale Mihklipäeva 
muutusid hundid iseäranis kurjaks.

Mihklipäeval lauldi ja mängiti ning 
sõbrad ja tuttavad käisid üksteisel kü-
las.

Meie tähistasime Mihklipäeva  llmat-
salu Lepatriinu lasteaias 30. septemb-
ril. 

Tähtsa päeva puhul olid Lepatriinud 
toonud laudadele perede poolt hoo-
lega meisterdatud, küpsetatud laada-
kaupa. Hinnad olid lastesõbralikud ja 
hoogne müük läks väga edukalt. 

Avatud oli kohvik mille sarnast pole 
Ilmatsalu rahvas veel näinud. Pakkuda 
oli kõike –  vahvleid, hoidiseid, mett, 
kooke ning kosutavat sooja jooki. 

Et Mihklipäev on ka mängude päev, 
olid kavas ka erinevad toredad pere-
mängud. Sai mõõtu võtta kärurallis. 
Ära tuli arvata kartulikoti kaal. Pere 
pisemad said kokku korjata vanema-
te külvatud kartulid. Peenemat näpu-
tööd sai proovida „Pihlakate“ töötoas. 
Kasutades erinevaid sügisande valmi-
sid kõige kenamad ehted ja kaunistu-
sed. 

Nagu ikka ei puudunud laadalt kõigi 
lemmikud: õnneloos ja näomaalin-
gud. Laadaliste seas oli märgata üsna 
pea kasse, Ämblikmehi ja muid tore-
daid tegelasi.  

Kõigile imetlemiseks  oli välja pandud 
Nunnunäitus. Leidus erinevaid loodu-
se vempe kui tõeliselt vahvaid meister-
dusi. Iga laadaline sai välja valida oma 
lemmiku. 

Kes läbis kõik Mihklipäeva tegevused 
sai endale koguda erinevad tähed mil-
lest sai kokku lugeda mida muud kui 
MIHKEL. 

Kogu laadalt saadud tulu läheb 
Lepatriinu lastele rehade, harjade, 
aiakärude ja muude tööriistade os-
tuks. Nii kasvavad Lepatriinu lastest 
tõeliselt tublid abilised, kes tööd ei 
pelga. 

Mihklipäeva ilus ilm pidavat tooma 
külma talve. Ilm oligi sel päeval ilus, 
kas ta ka külma toob – eks näeme! 
Kõik said lustida, siinkohal suur tänu 
tublidele osalistele. 

Keiu Sulg, 
Rõõmutriinude õpetaja

Fotod erakogust
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Alates novembrist saab Tartus hoo sisse uus algatus 
„Kirjanduslinna lugemissoovitus“, kui rohkem või vähem 
tuntud inimesed jagavad kord kuus oma hiljutist lugemis-
elamust ja soovitavad raamatut ka teistele. 

Esimese lugemissoovituse annab Tartu 2019. aasta linna-
kirjanik Vahur Afanasjev, kelle tähelepanu köitis Juhan 
Jaiki kogumik „Tundmata palu“, mille on 2018. aastal välja 
andnud Kaarnakivi selts eesotsas Lauri Sommeriga. Vahur 
põhjendab oma valikut nii: „Eesti ajal liigitati Juhan Jaik 
mitte-tõsise kirjanduspopi alla. Nõukogude ajal unusta-
ti paariana. Ometi on Jaik imetabane meister, kes põimib 
osavalt realismi, maagiat ja poeesiat, mõjudes seejuures 
värskelt, justkui oleks lood nüüd sama valminud.”

Järgmisena, 1. detsembril jagab oma lugemiselamust Tartu 
linnapea Urmas Klaas.

Raamatusoovitused on ajendatud Tartu kuulumisest 
UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade hulka, millega 
on võetud sihiks pöörata linnas suuremat tähelepanu raa-
matute ja kirjasõnaga seonduvale.

Lisainfo:
Kristel Kalda
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond
Tel 52 88746

Kirjanduslinn Tartu hakkab jagama lugemissoovitusi 

Foto autor: Kiur Kaasik

Alates 1. novembrist toimuvad Tartu linna infotelefonide 
töös ümberkorraldused ja linna ühtseks infonumbriks jääb 
senineheakorratelefoni number 1789. Lühinumbrile 1789 
saab endiselt jätta heakorrateateid, kuid nüüd saab sealt ka 
linnavalitsusega seotud infot ning abi rattaringluse ja bus-
siliikluse küsimustes.

Ümberkorralduste eesmärk on teha linlastele info saami-
ne lihtsamaks ja mugavamaks. Seni oli kasutusel mitmeid 
erinevaid numbreid ning lühinumbrile 1789 helistades tuli 
täpsema teema valimiseks klaviatuurilt vastav number va-
lida.

Alates 1. novembris infotelefonile 1789 helistades suunab 
linnavalitsuse kõnekeskuse töötaja ise inimese edasi vasta-
vale liinile või aitab vajaliku infoga. Nii suunatakse bussi-
piletitega seotud küsimused AS-le Ridango ning liinihäi-
rete ja bussis kaotatud esemete korral suunatakse kõned 
edasi AS GoBus dispetšerile. Muude küsimuste korral, mis 
puudutavad linnavalitsuse tööd, rattaringlust ja üldisi bus-
siliiklusega seotud küsimusi, vastavad linnavalitsuse kõne-
keskuse töötajad.

Infotelefoni 1789 tööaeg pikeneb: kõnedele vastatakse töö-
päevadel kell 7-20 ja nädalavahetustel kell 11-19.

Infokeskuse kõnekeskuses jätkavad tööd nii senised linna-
valitsuse infokeskuse töötajad kui ka kevadel tööd alusta-
nud Tartu Linnatranspordi kõneoperaatorid.

Tartu linna infotelefoniks saab 1789

Foto autor: Ove Maidla
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15. novembrini saab e-PRIAs 
registreerida mesilasperesid
Alates käesolevast aastast tuleb mesinikel mesilasperede 
arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga. 
Sügisel talvituma minevate mesilasperede arv on oluline 
komponent mesindusprogrammi eelarve planeerimisel. 
Koos kevadise mesilasperede arvuga võimaldab see hinna-
ta mesilasperede talvekadusid ning eelseisva meetootmise 
perioodi korjeperede arvu. Samuti väheneb seeläbi mesini-
ke halduskoormust, kuna mesilate arvu ei pea enam eral-
di teatama Statistikaametile, kes saab need andmed nüüd 
põllumajandusloomade registrist. Seeläbi paraneb statisti-
liseks analüüsiks vajaliku teabe hulk põllumajanduslooma-
de registris ning riigi ametiasutuste vaheline koostöö riigi 
statistikakohustuse täitmisel Euroopa Liidu Komisjoni ees.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin põhjendab 
mesilasperede registreerimise vajadust järgmiselt: “Täpne 
mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris 
võimaldavad ka mesilasperede paremat kaitset taimekait-

sevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate 
asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avalikul 
veebikaardil<https://kls.pria.ee/kaart/>. Julgustame kind-
lasti kõiki mesinikke oma mesilasperesid registreerima, et 
tagada mee kvaliteet ja mesilasperede turvalisus.”

Mesilasperede arvu teatamiseks on kõige mugavam kasu-
tada e-PRIAt <https://epria.pria.ee/login/?#/login>, aga 
andmeid võib esitada ka paberkandjal <http://www.pria.
ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid> või di-
giallkirjastatult e-postiga.

Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ja 
e-post loomade.register@pria.ee. 

Abi saab küsida ka PRIA registrite osakonna infotelefonilt 
731 2311.

Eveliis Padar
Teabeosakonna juhtivspetsialist

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7371215 / 53423747

eveliis.padar@pria.ee
www.pria.ee

Kui on suurenenud mesilaste 
suremus …
… teavita VTA järelevalveametnikku koheselt. Mesilaste 
ulatuslikust haigestumisest või hukkumisest teavitamine 
on mesinikule kohustuslik. Mesilaste massiline hukku-
mine on siis, kui mesilasperes on hukkunud korraga ühe 
ööpäeva jooksul enam kui 10% lennumesilastest. Mesilaste 
hukkumise põhjuseks võivad olla näiteks parasiidid, hai-
gused, halb ilmastik, puudulik toitmine, geneetilised 
probleemid, põllumajanduskeemia. Mesilaste suurenenud 
suremuse korral viib VTA mesilas läbi epidemioloogilise 
uuringu. Võimalikust taimekaitsevahendite väärkasutusest 
teavitatakse kindlasti PMAd.

Proovi võtmine taimekaitsevahendite jääkide määrami-
seks Proov hukkunud mesilastest võetakse juhul, kui koha-
peal tuvastatud asjaolud viitavad võimalikule mürgistusele. 
VTA võtab tarust või vahetust ümbrusest kaks 200 ml proo-
vi hukkunud mesilastest. Proovid pakendatakse selleks ette 
nähtud karpi ja nendele antakse tunnuskood. Kui mesilasi 
on hukkunud samaaegselt mitmes mesitarus, kogutakse 

kaks proovi erinevatest tarudest, kusjuures proov võib siis 
olla suurem kui 200 ml. Üks proov saadetakse laborisse 
analüüsimiseks ning teine säilitatakse VTAs. Mesiniku 
soovi korral võetakse ka vastuproov, mis pakendatakse nii, 
et seda ei ole võimalik rikkumata avada ja märgistatakse 
analoogselt põhiprooviga. See jääb säilitamiseks mesiniku 
juurde. PMA kontrollib koostöös mesinikuga mesila lähi-
ümbruses tegutsevate põllumajandustootjate ja teiste või-
malike kasutajate (eraaiad, haljastus) taimekaitsevahendite 
kasutust. Vajadusel võetakse proov taimsest materjalist.

Analüüsitulemused ja edasised tegevused 
Analüüsitulemused edastab PMA mesinikule ja VTAle. 
Kui hukkunud mesilaste proovis ei ole taimekaitsevahendi 
jääke, selgitab juhtumi põhjuseid VTA. Kui hukkunud me-
silastest tuvastatakse taimekaitsevahendi jääke, analüüsib 
PMA saadud tulemusi, võttes arvesse toimeaine mõju me-
silastele. Tehtud järeldustest informeeritakse VTAd ja me-
sinikku. Mesinikud, VTA ja PMA võivad vajadusel prot-
sessi kaasata mesindusorganisatsioonide esitatud usaldus-
mesinikke. Seonduvad kulud Analüüside kulud kaetakse 
riigieelarve vahenditest, kui proov on võetud ametniku 
poolt. Kui mesinik tellib analüüsid amet.

Allikas: Põllumajandusamet

Seni kasutusel olnud numbreid 5305 5000 (Tartu rattaring-
luse infotelefon) ja 736 1101 (linnavalitsuse infokeskus) ei 
suleta kohe, vaid suunatakse esialgu edasi numbrile 1789. 
Tulevikus kaovad need numbrid avalikust kasutusest.

Lühinumber 1789 võeti Tartu heakorratelefonina kasutu-
sele aastal 2004.

Õlekõrrena numbri meeldejätmisel pakuti siis välja aastat 
Tartu ajaloos –1789. aastal lõpetati Tartu praeguse raekoja 
ehitus.

Lisainfo: avalike suhete osakonna juhataja Kadri Lees, tel 
736 1171, 5624 1189, Kadri.Lees@raad.tartu.ee
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 HUVIRINGIDE AJAKAVA 2019 II pa

KELL ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
15.00  -  16.30 60+ klubi

1 x kuus
Info 53300049
Järve tee 8 Kaminasaalis

17.00  -  18.00 Tüdrukutetuba
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 56884097
Osalustasuga!
Järve tee 8 Käsitöötoas

Tantsuring Rõõmsad 
lapsed (Mudilased  ja   
1. – 2. kl)
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 5688409
Osalustasuga!
Järve tee 8 Peeglisaalis 

18.00  -  19.00

18.00 – 20.00

Tantsuring Rõõmsad 
Täpid (Noored 5+ kl )                         
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 56884097
Osalustasuga
Järve tee 8 Peeglisaalis 

Õmblusring
Juhendaja: Merike Hirsnik
Info 53418234
Oma materjal!
Järve tee 8 Käsitöötoas

Tantsuring Rõõmsad  
Täpid
(Noored)
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 5688409
Osalustasuga!
Järve tee 8 Peeglisaalis 

Käsitööring
Juhendaja: Ere Sepp
Info 55685352
Oma materjal!
Järve tee 8 Käsitöötoas

Tantsuring Rõõmsad 
lapsed
 ( 3. – 5. kl)
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 5688409
Osalustasuga!
Järve tee 8 Peeglisaalis 

Kunstiring
Juhendaja: Rando Randoja
Info 56685701
Osalustasuga!
Järve tee 8 Käsitöötoas

18.30  -  20.00 Seltskonnatantsuring
Juhendaja: Ilme Tiik
Info 53300049
Osalustasuga!
Ilmatsalu Põhikooli saal

19.00  -  20.00 Showtantsuring 
Rõõmsad Täpid (Naised)
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 56884097
Osalustasuga!
Järve tee 8 Peeglisaalis
NB! Soovi korral alustab ka alga-
jate täiskasvanute tantsurühm

Showtantsuring
Rõõmsad Täpid (Naised)
Juhendaja: Edith Rätsepp
Info 56884097
Osalustasuga!
Järve tee 8 Peeglisaalis

Nepiklubi  19.00-00.00
4x aastas
Info 53300049
Osalustasuga!

Eelmise kuu lõpul atesteeriti sihtasutuse Tartumaa Turism juh-
timisel neljandat korda Tartu linna giide. Mitmed tegevgiidid 
uuendasid oma atesteeringuid ning lisaks atesteeriti mitu põne-
vat alternatiivset teematuuri.
Kordusatesteeringu läbisid Merike Sule, Krista Tõnnov, Eda 
Tursk, Ilze Salnāja-Värv, Lili Kängsepp, Kristina Mullamaa, Epp 
Tohver, Olga Einasto, Krista Pisuke, Kalli Kukk, Reet Volmer ja 
Lea Asso. Atesteerimised toimusid eesti, inglise, vene, saksa, soo-
me, läti, rootsi ja prantsuse keeles.
Alternatiivseid teematuure atesteeriti sel aastal viis. Läti- ja ing-
liskeelseid tuure läbi viiv linna giid Ilze Salnāja-Värv atesteeris 
teematuuri, mis tutvustab SmartEnCity projekti ja selle raames 
hruštšovkadele tehtud võimsaid seinamaalinguid. Tartu Pseudo 
Tours giidid atesteerisid aga nelja teematuuri, mis tutvustavad 
erinevaid linnaosi ja sealt leitavaid värvikaid tänavakunstiteo-
seid: Karlova ajaloo ja tänavakunsti tuur, Supilinna lood ja vär-
vid, tvistiga ajalootuur ning ajaloopõhine orienteerumismäng. 
Enamik tuuridest on eesti- ja ingliskeelsetele gruppidele, tvistiga 
ajalootuuri saab aga tellida ka nii prantsuse kui hispaania keeles.
Erinevate atesteerimiste eksamikomisjonidesse kuulus lisaks SA 
Tartumaa Turism, Tartu Linnavalitsuse, Eesti Kutseliste Giidide 
Ühingu, Tartu Giidide Ühingu, ETFL-i ja Tartu Ülikooli esinda-

jatele nii keelespetsialiste kui ka ajaloo taustaga ja erialaseid tead-
misi hindavaid eksperte.
Tartu linna giidid peavad oma atesteeringuid uuendama iga viie 
aasta tagant. Giidide atesteerimised toimuvad üks kord aastas, 
sügiseti pärast turismihooaja lõppu. Kordusatesteerimine ja tee-
matuuride atesteerimine viiakse läbi igal aastal, esmane atestee-
rimine toimub üle aasta.
Lisainfo: Pilvi Käiro 
pilvi.kairo@visittartu.com, 740 0782

Tartu atesteeris giide ja uusi alternatiivseid teematuure 

Tänavakunstituur. Foto autor: Heikki Leis
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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

Elektrilevi statistika näitab, et väikeste 
päikesejaamade arv Eestis suureneb 
järjepidevalt igal aastal.  

Näiteks eelmisel aastal lisandus Elektrilevi võrku üle 500 päike-
seenergia tootja, sel aastal on liitunud juba üle 600 tootja. See-
juures eriti palju on lisandunud just mikrotootjaid ehk kuni 15 
kW võimsusega jaamu, mida tihtipeale kasutatakse kodumajapi-
damistes. Aga mis kasu on päikesejaama võrku ühendamisest?
„Päikeseenergia abil koduseks tarbimiseks vajaliku elektri toot-
mine on Eestis suhteliselt uus nähtus. Mikrotootjana liitumist 
hakkas Elektrilevi võimaldama aastal 2012. Sellest ajast alates 
on aga üha rohkem neid kodusid, kes lisavad maja katusele ka 
paneelid, mis aitavad päikesepaistelistel päevadel elektrienergia 
pealt säästa,“ ütles Elektrilevi elektritootjate- ja tarbijate liitumis-
protsessi juht Kaija Haabel.
Seejuures on isegi väikese kodumajapidamise tarbeks mõel-
dud ja võrguga paralleeltöös toimiva päikesejaama ühendami-
ne Elektrilevi võrku nii vajalik kui ka mõistlik. „Elektrivõrguga 
paralleeltöös toimiva jaama puhul on elektritootjana liitumine 
vajalik ohutuse tagamiseks liitumispunktis, mis liitumisel vasta-
valt ümber ehitatakse. Ka majanduslikult on võrguga liitumine 
otstarbekas, sest üldjuhul on päikesepaneelide tootlikkus päike-
sepaistelisel ajal väga kõrge ja tihtipeale ei suuda majapidamine 
kogu seda energiat korraga ära tarbida. Kui aga päikesejaam on 
Elektrilevi võrku ühendatud, on majapidamisel võimalik ülejää-
vat elektrit võrku müüa,“ ütles Haabel.
Tema sõnul on võimalik majapidamistel sel moel oma igakuist 
elektriarvet vähendada või koguni suvisel päikesepaistelisel ajal 
tulu teenida. Millest aga alustada?
Siin on kuus olulist etappi, millest koosneb üldjuhul elektritootja 
võrku ühendamine:
Esmalt tasub läbi mõelda, mida päikesepaneelide paigaldamise-
ga saavutada tahetakse - kas toota pigem oma elektritarbimise 
katteks või ehitadagi jaam peamiselt energia võrku andmiseks. 
Seatud eesmärgist ja paneelide kohapealsetest paigaldusvõima-
lustest sõltub plaanitava päikesejaama võimsus. Selle välja sel-
gitamiseks tasub pöörduda esmalt päikesepaneelide müüjate 
poole, kes oskavad konsulteerida jaama optimaalse võimsuse ja 
paigaldamisvõimaluste osas.
Kui soovitav elektrijaama võimsus on teada, tuleks järgmise-
na pöörduda piirkonnas tegutseva jaotusvõrguettevõtja poole, 
et täpsustada elektrivõrguga liitumise võimalused. Elektrilevi 

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  

 

 

 

 

 

 

teeninduspiirkonnas asuvad kliendid saavad kodulehel esitada 
tootjaliitumise taotluse.
Elektrilevi teeb vajalikud kuluarvutused, kui palju läheb maksma 
konkreetsel aadressil ja soovitud võimsuse juures elektritootja-
na võrku ühendamine ning esitab liitumislepingu pakkumise, 
millega on aega tutvuda kuni 60 päeva. Pärast liitumislepingu 
allkirjastamist ja esimese osamakse laekumist, alustab Elektrilevi 
vajalike töödega.
Selleks, et saaks tootmisseadme kasutusele võtta, tuleb Elekt-
rilevile esitada elektrijaama kaitsesätete seadistamise protokoll 
ja liituja elektripaigaldise nõuetekohasust tõendav dokument 
(elektripaigaldise auditi protokoll).
Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõl-
mitakse liitujaga elektritootja võrguleping.
Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida vastav 
elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiab 
Elektrilevi kodulehelt.
Kogu eeltoodud protsessi pikkus sõltub otseselt sellest, kus päi-
kesejaam võrgu suhtes asub ja milline on jaama võimsus. Kui 
tootmivõimsuse liitmiseks võrku ei ole vaja Elektrilevil piirkon-
nas võrku tugevdada, võtab liitumine aega kuni kaks kuud. Kui 
vajalik on ka võrgu tugevdamine, võib liitumine aega võtta kuni 
aasta.

Peeter Liik
Kommunikatsioonijuht

Foto: Elektrilevi


