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Tiksoja, Vorbuse ja Kardla piirkonnas käivitatakse
ühistranspordi nõudeliini pilootprojekt

Tartu Linnavalitsus käivitab alates 1.
novembrist pilootprojektina nõudluspõhise ühistranspordi teenuse
Tiksoja, Vorbuse ja Kardla piirkonnas.
Sõidutellimusi saab esitada nõudeliini
veebikeskkonnas või helistades infotelefonile 1789.
Nõudeliini ehk tellitava bussi eesmärk on aidata mugavamalt liigelda
hõreasustusega piirkondade ja Tartu

linna vahel. Teenus hakkab toimuma Mudaniku, Tamme, Kardla kool,
Kärnise, Iie, Soomeküla, Tõnise,
Kivisäki, Külasüda, Vorbuse, Tiksoja,
Muide, Vorbuse tee, Metsamaja, Tartu
näitused, Maaülikooli, Kreutzwaldi,
Hurda, Lai, Palmihoone, Vabadussild,
Raeplats, Vabaduse puiestee ja Soola
peatuste vahel. Liinile plaanitakse
16-kohalist bussi, mis sõidab pendel-

liinina linna ja maapiirkonna vahel
edasi-tagasi.
"Soovime, et kesklinnast eemal olevad
piirkonnad oleksid hästi ühendatud.
Tiksoja, Vorbuse ja Kardla piirkonna
nõudeliiniga saame teha sammu kodanike parema teenindamise suunas.
Nõudeliin on oma olemuselt bussi ja
takso vahepealne teenus, sõites vaid
tellimuse peale, kuid kindla mars-
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ruudi järgi. Projekti edukuse korral
saame sarnast lahendust kasutada ka
muudes Tartu linna piirkondades,"
selgitas Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.
Bussi tellimus tuleb registreerida vähemalt kolm tundi enne planeeritud
väljumist. Reisi registreerimisel tuleb esitada oma sõidu algus- ja lõpppunkt ning lõpp-punkti saabumise
kellaaeg. Vastavalt juba registreeritud
reisidele pakutakse reisijale kas olemasolevat väljumist või kui pakutav
väljumine erineb soovitud väljumisest
rohkem kui 20 minutit, luuakse reisijale uus väljumine. Pilootprojekti raames võivad teenuse kasutamise algus-
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ja lõppajad ning väljumiste sagedus
muutuda vastavalt väljakujunevale
nõudlusele.
Nõudepõhise ühistranspordi kasutamiseks tuleb eelnevalt teenusele registreeruda. Registreerimiseks tuleb
edastada oma e-posti aadress kodulehel www.tartu.ee/noudeliin või saata
see meiliaadressile buss@tartu.ee. Kui
teenust kasutada soovijal puudub ligipääs arvutile, on võimalik registreeruda helistades infotelefonile 1789 (E-R
kell 8-18).
Pärast registreerimist luuakse reisijale kasutajakonto ning edastatakse
ligipääs nõudetranspordi veebikesk-

konnale tartu.vedas.ee/login. Iga registreerunud kasutaja saab bussis reserveerida ühe koha. Tellimused, mis
väljuvad hommikul enne kella 10 või
nädalavahetusel, tuleb esitada eelneval tööpäeval kella 18ks.
Pilootprojekt kestab neli kuni kuus
kuud ja on sel perioodil kasutajatele
tasuta. Teenust saab kasutada iga päev
kell 7-21.
Lisainfo: Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa, tel 736 1021, 517
3566, Roman.Meeksa@raad.tartu.ee

Tänu!
Õpetajate päeva puhul oli Lions Klubi Tähtverel au
tunnustada ja tänada südamega tehtud töö eest Tartu
aasta lasteaiaõpetajat Anu Rannametsa, kes on töötanud
Ilmatsalu lasteaias Lepatriinu üle 50 aasta.
Anu Rannametsa käe all on kasvanud osad LC Tähtvere
liikmed, klubiliikmete lapsed ja juba ka mõned lapselapsed.

Soovime Anule jõudu ja jaksu ka edaspidiseks!
Tänukirja olid üle andmas klubiliikmed Õie Männik,
Nikolai Männik, Inga Sadrak ja Aili Adamson.
Diana Kõomägi
Lions Klubi Tähtvere pressisekretär

Fotod: erakogu
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Tartu tänavune jõulukuusk tuleb Võru vallast
Tartu raekoja platsi jõulukuusk kasvab Võru vallas
Koloreino külas Lupi kinnistul ja jõuab Tartusse 16.
novembril.
Kinnistu omanik Martin Lupp ütles, et pole senini raatsinud
vahetult vundamendi läheduses kasvanud kaunist kuuske
maha võtta. "Puu langetamisel peaks ikka mingi mõte
olema. Olen ise koos selle kuusega kasvanud, minu
sündides oli see väike puuke," rääkis 36aastane Võru elanik,
kelle maakodu õuel kasvav umbes 17-18 meetri kõrgune
kuusk Tartu jõulupuuks välja valiti. Martin Lupp on rahul,
et saab oma koduõue puu tartlastele jõulurõõmuks saata ja
endisaegse vundamendi kasutusele võtta.
Tänavu ootaski Tartu linn kuusepakkumisi neilt
maaomanikelt, kellel oli plaanis suur kuusepuu lähiajal
mingil põhjusel maha võtta. Ühtekokku tuli umbes
kümmekond pakkumist, mille hulgas osutus sobivaimaks
Võrumaal Lupi kinnistul kasvav kuusepuu.
Kuuse transpordib Tartusse Roheline Ruum OÜ, kes siin
ka kuuse paigaldab, hooldab ja
hiljem ka utiliseerib. Kuusk jääb Tartu raeplatsile kuni 17.
jaanuarini.
Lisainfo: haljastusteenistuse peaspetsialist Inga Kiudorf,
tel 7361 290, 5342 2190.
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Eakate kõnniringid
jätkuvad koos
raamatukogutöötajatega
Eakaid oodatakse kõnniringidele, mis toimuvad koostöös
Tartu Linnaraamatukogu töötajatega, kellega on võimalik
vestelda nii argistel teemadel kui ka uurida kirjandussoovituste kohta. Iga kõnniringi saadab üks raamatukogutöötaja
ning aeg-ajalt liituvad kõndidega üllatuskülalised.
Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on eakate kõnniringid saanud väga populaarseks. "See on igati tervitatav, et
nüüdsest saavad neil osalejad lisaks füüsisele turgutada ka
vaimu. Usun, et huvitavad kõnelused raamatukogutöötajatega toovad ka uusi huvilisi kodudest välja."
Eakate kõnniringe korraldatakse Tartus alates 2020. aasta
novembri lõpust ning need kutsuti ellu, et vähendada eakate üksindustunnet koroonapiirangute ajal.
Kõnniringid on osalejatele tasuta ja toimuvad vastavalt
graafikule igal teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kuni
30. detsembrini. Rajad on ligi 3-4 km pikad ja kõnnitempo
on pigem aeglasem. Kõndima tulles palutakse riietuda vastavalt ilmale. Kõndijaid saadab rajasaatja. Kõnniringidele
võivad tulla ka nooremad inimesed, kes tunnevad puudust
suhtlemisest. Arvestama peab vaid sellega, et kõndimise
tempo valitakse eakate järgi.
Kõndide graafik kuni 30. detsembrini:
T kell 9:30 Tammelinna harukogu (Suur kaar 56)
K kell 10:00 Annelinna harukogu (Kaunase pst 23)
N kell 16.30 Tartu Linnaraamatukogu peamaja (Kompanii
3-5)
Kõnniringid algavad ja lõppevad alguspunktis. Peale turgutavat kõndi saab endale raamatukogust raamatuid laenutada või koha peal uudiseid lugeda.
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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, piljard, lauajalgpall
 Majas on WiFi.
Enda sündmuse broneeringu saad teha tel. 5646 2692 või
e-mail rahingekylaselts@gmail.com
Kohtumiseni külakatlas
Külli Pann
Rahinge külaselts

Tartu noortekeskuste hoovides
õitsevad helkuripuud
Päevad muutuvad järjest pimedamaks, mistõttu käärisid
Tartu noortekeskuste töötajad käised üles ning ehitasid
koos noortega helkuripuud. Helkuripuudele riputatud helkureid võivad tasuta võtta nii keskust külastavad noored
kui ka möödakäijad.
Helkuripuude eesmärk on varustada noori ning teisi linnakodanikke helkuritega, et kõik saaksid pimedates tingimustes ohutult liigelda. Helkuripuud leiab Lille (Lille 9),
Anne (Uus 56) ja Ilmatsalu (Järve tee 8) noortekeskuste
hoovidest.
Puid varustavad helkuritega noortekeskused, kuid oodatud on ka kõigi teiste möödakäijate kasutuseta seisvad
helkurid. Samuti tehakse hea meelega koostööd ettevõtetega, kellel on helkureid pakkuda. Koostöös loodetakse teha
liiklemine ohutumaks.
Lisainfo: noorsootöö- ja infospetsialist Agnes Anijalg,
+372 5647 7937
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Tulevased mesinikud
Summ-summ, lendab mesimumm! Ilmatsalu lasteaed
Lepatriinu lapsed Täpitriinu rühmast külastasid 24.septembril vahvat Kaspri talu, et lähemalt tutvuda mesilaste
salapärase eluga.
Juba nädal aega enne sõitu, olid lapsed ootusärevust täis,
millal ometi see õppekäigu aeg kätte jõuab!
Bussisõit Kaspri tallu tundus laste jaoks pikk, millal me
jõuame, kas juba jõuame, kajas bussis terve sõidu aja.
Lõpuks ometi kohale jõudes, tervitas lapsi lõbus Kapri talu
perenaine Ragne. Et me olime tulnud just mesilaste elu uurima, siis kõige olulisem oli turvalisus, seega pidid lapsed
end maskeerima mesinikeks ehk kaitsekostüümi selga panema. Küll see ajas meid õpetajaid ja lapsi naerma, nagu
väikesed tulnukad!
Seejärel näitas talu mesinik, kuidas mesilasi kõigepealt
rahustada. Selleks täideti ja pandi suitsema väikesed suitsulõõtsad (laste keeli tossutajad). Nüüd oli terve õu paksu
suitsu täis, sest lapsed pidid ju veidi harjutama, kuidas see
naljakas kannu moodi asjandus käib. Harjutamine oli tõsine, et ajas isegi perenaise ja mesiniku läkastama.
Enne päristarude ehk mesilastega tarude juurde minekut
tuli teha nö kuiva trenni tühja taru peal. Kõigepealt jälle
tossutati ja seejärel võeti taru täiesti lahti. Kuid lapsed nagu
ikka, on kärsitud ja tahavad päris elu näha. Nii mindigi
vaikselt päris mesilastega tarude juurde. Pidime olema ettevaatlikud ja rahulikud ja mitte seisma taru ette mesilaste
lennuava juurde. Üks julge poiss kükitas otse lennuava ette
ja küsis, kus need mesilased on siis? Juba hakkasidki tasapisi need väikesed tegelased tarust välja lendama. Kuna
päris mitme lapse kaitsekostüümile maandusid päris mitu
sumisevat tegelast, siis arvasid talu perenaine ja mesinik, et
tuleb hakata tagasi minema. Tervelt ja turvaliselt talu õuele
jõudes, ootas lapsi magus üllatus. Õiges mesilastega talus
tuleb ju alati ka mett maitsta. Mis saab parim olla kui meega sai koos külma piimaga!
Igal õppekäigul on alati ka eesmärk, mida mee siis teada
saime. Kes kuuluvad mesilasperre, mida nad kõik teevad,
kuidas nad kõik tarru ära mahuvad, kes on mesilaste vaenlased, miks mesilased nõelavad, kust mesi tuleb- ja veel tohutule portsule küsimustele saadi vastused päris mesiniku
käest ning see oli nii põnev! Lisaks kiikasid täpitriinud mesitaru sisemusse, uudistasid tehnoloogiat, mille abil mesi
purki saab ning boonusena said kõik maiasmokad suud
magusaks meega, mida voolas lausa ojadena. Oli igati mõnus ja õpetlik päev!
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Täpitriinu õpetaja Eliina Ots-Lomp
Fotod: erakogu

6

Tähtvere Elu

Tartus abiellujate
võimalused avarduvad
Tartus saab nüüd pidulikult abielu sõlmida peale reede ja
laupäeva ka muudel nädalapäevadel.
„Kui senini sai teistel nädalapäevadel abielluda ilma piduliku tseremooniata, siis nüüdsest anname soovijatele võimaluse eelneval kokkuleppel ka muudel päevadel
meie saalis pidulikult oma abielu sõlmida,“ ütles rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams.
„Päris sageli köidab inimesi numbrimaagia ja nii saavad
mõned kuupäevad abiellujate seas populaarseks. Samuti
soovitakse mõnikord abielluda riiklike pühade eelsetel
päevadel,“ selgitas Aabrams. Ta lisas, et tänavu näib n-ö
maagiliseks kuupäevaks olevat 21. detsember ning tuleval
aastal 2. veebruar.
Piduliku abielutseremoonia eest Tiigi tn 12 saalis tuleb
tasuda sõltuvalt ka saali kasutamise ajast 50 või 100 eurot,
Tartu Linnamuuseumis või Laulupeomuuseumis 150 eurot, mujal Tartu linnas sõlmitava abielu eest 200 eurot ja
Tartu maakonnas 400 eurot, väljapoole Tartu maakonda
abielutseremoonia läbiviija tellimine läheb maksma 600
eurot.

Talveperioodil
lühenevad kõnekeskuse
lahtiolekuajad
1. novembrist kuni 31. märtsini muutuvad Tartu linna
kõnekeskuse lahtiolekuajad ning infotelefonile 1789 vastatakse tööpäevadel kell 8-18. Nädalavahetustel on kõnekeskus suletud.
Tasuta lühinumbrile 1789 saab jätta heakorrateateid, küsida linnavalitsusega seotud infot ning abi rattaringluse ja
bussiliikluse küsimustes. Küsimusi saab esitada ka e-posti
teel aadressil infokeskus@tartu.ee või jätta teade kodulehel tartu.ee/1789. Rattaringlusega seotud teemadel saab
infot ka Tartu Smart Bike telefoniäpi kaudu.
Kõnekeskuse suvine hooaeg algab taas aprillist, mil kõnekeskus töötab tööpäeviti kell 7-20 ja nädalavahetustel
kell 11-19.
Lisainfo: Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa,
tel 736 1021, 517 3566, Roman.Meeksa@raad.tartu.ee

Linnavalitsus kehtestas tasu abielu piduliku sõlmimise
eest aasta tagasi, tasumäärad rakendusid alates 2021. aastast. Ilma teenustasuta (vaid riigilõivu eest) saab igal tööpäeval abielu sõlmida Tiigi 12 ametiruumis üksnes pruutpaari kohalolekul ilma tseremoonia ja külalisteta. Selliselt
sõlmitakse ligi 60 protsenti kõigist Tartu Linnavalitsuses
sõlmitavatest abieludest.
Lisainfo: rahvastikutoimingute osakonna
Kristina Aabrams, tel 7461 772, 5330 4213.

juhataja

Lühinumbrilt 1789 saab küsida abi rattaringluse ja bussiliikluse küsimustes.
Foto: Mana Kaasik

Foto: Mana Kaasik
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KLUBI
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Kutsume täiskasvanuid

TASUTA praktiline KOOLITUS

võrkpalli trenni,

Samm tööellu

mis toimub Ilmatsalu
spordihoones.
Täpsem info Aimar Sukamägi
5393 9257

ENESEANALÜÜS

TÖÖVESTLUS
TÖÖELU
PLANEERIMINE

TÖÖÕIGUS

Soovime õnnitlede oma sõpra

Kalev Loodi

juubeli puhul!
Õnne soovivad kõik
Täpitriinud välja arvatud
Endel.

TÖÖKLUBI

ARVUTI
TÖÖOTSINGUL

Koolituse INFOTUND 10.11.2021 kell 12:00!
Tartus Lutsu 3
Lisainfo: www.jmk.ee/nov
REGISTREERI NÜÜD: tel 52 65 488, jmk@jmk.ee
*Inimestele, kes on olnud 6 kuud või kauem tööturult eemal

Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

