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TÄHTVERE  KUUKIRI

Rahvahääletus kaasava eelarve idee-
de valimiseks toimub 3.–9. oktoobril 
2019. 
Hääletada saab elektrooniliselt Tartu 
kodulehel (www.tartu.ee/kaasav-
eelarve) või raekoja infokeskuses. 
Hääletamiseks tuleb oma isik tuvas-
tada ID-kaardi või mobiili-IDga, in-
fokeskuses peab kaasas olema isikut 
tõendav dokument. Infokeskus on 
kõikidel hääletuspäevadel avatud kell 
10–18. Igaüks saab hääletada kuni kol-
me endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saavad vähemalt 14-aasta-
sed isikud, kelle elukoht on rahvasti-
kuregistri andmetel Tartu linn. Tartu 
Noortevolikogu ettepanekul lange-
tas volikogu sel suvel kaasava eelarve 
hääletajate vanusepiiri ja nüüd saavad 
oma sõna sekka öelda ka 14–15aasta-
sed noored. Hääletusea langetamise 
eesmärk on noorte toomine linnaelu 
otsuste tegemise juurde, milleks kaa-
sav eelarve pakub hea võimaluse. 

Valida saab 25 idee vahel

Kaasava eelarve ideekorje toimub tra-
ditsiooniliselt aprillikuus. Sel aastal oli 
põhjust rõõmu tunda, sest esitati tun-
duvalt rohkem ideid, kui kahel eelmi-
sel aastal. 78-st esitatud ideest jõudis 
pärast põhjalikke  analüüse ja arute-
lusid lõpphääletusele 25 ideed. Laias 
laastus võib ideede jagada kaheks: eri-
nevad liikumisharrastusi soodustavad 
objektid ning teisalt ideed, mis lisavad 
linnaruumile atraktiivsust ja inimsõb-
ralikkust. Geograafiliseltki jagunevad 
ideede asukohad kenasti üle linna, sh 
on ühe idee asukoht ka meie uusimas 
linnapiirkonnas – endises Tähtvere 
vallas.  

Idee nr 1. Anneka Vabala
Idee nr 2. Discgolf igasse Tartu linna-
ossa
Idee nr 3. Eeskujulikud rattateed
Idee nr 4. Emajõe vabaujula kaasajas-
tamine
Idee nr 5. Härma kooli innovaatiline 
spordiplats
Idee nr 6. Ihaste spordipargi väljaehi-
tamine
Idee nr 7. Ilmatsalu keskuse liikumis-
ala
Idee nr 8. Korras piirded – ilusam 
Tartu
Idee nr 9. Kuradisilla renoveerimine
Idee nr 10. „Lehmaradade“ asemele 
mugavad liikumisteed ja heakorrasta-
tud linnaruum
Idee nr 11. Liikumispargi rajamine 
Kivilinna kooli õuealale
Idee nr 12. Lillemüüjatele ilusad müü-
gipaviljonid
Idee nr 13. Loodussäästlike ehitusvii-
side õppemaja ja vanamaterjali varju-
paiga avamine Aleksandri tänaval
Idee nr 14. Maailma suurim fotogale-
rii Annelinna majade otsaseintel
Idee nr 15. Musumäe korrastamine 
Toomemäel
Idee nr 16. Mäe tänava trepi korras-
tamine
Idee nr 17. Pingid linnaruumi
Idee nr 18. Saun Emajõe linnaujulas
Idee nr 19. Supilinna tiigi tervenda-
mine
Idee nr 20. Tartu Katoliku kooli 
Tähtpere Aed
Idee nr 21. Tõstetud ristmikud 
Karlovas
Idee nr 22. Uue tänava spordiväljak
Idee nr 23. Vaade rikastab – 100+ 
peeglit
Idee nr 24. Ülejõe puhkepark
Idee nr 25. 1000 uut puud ja põõsast

Kaasava eelarve ideedega saab lä-
hemalt tutvuda nii linna kodulehel 
(www.tartu.ee/kaasaveelarve) kui ka 
Kaarsillale paigaldatud näitusel.

Kaasava eelarve toel on valminud 
kümme objekti

Kui esimestel aastatel oli Tartus kaa-
sava eelarve suurus 140 000 eurot, siis 
nüüd on volikogu otsusel see summa 
jõudnud juba 200 000 euroni. Kaasava 
eelarve järjepidev suurendamine rää-
gib linnajuhtide usaldusest elanike ot-
suste vastu.  Selle summa eest viiakse 
igal aastal ellu kaks ideed. 

Praeguseks on kaasava eelarve abil 
valmis saanud juba kümme objekti, 
mis on hakanud ka linnaruumis tooni 
andma ning olnud teatud piirkonda-
dele arengutõukeks.

Näiteks on Aparaaditehase taskupark 
kujunenud ülipopulaarseks kogukon-
nakeskuseks, Emajõe äärde paigalda-
tud uus kaldapiire lisab turvalisust ja 
esteetilist väärtust populaarsele suve-
kohvikute piirkonnale, hulgaliselt lan-
getatud kõnniteeservasid annab mu-
gavama liikumisvõimaluse Tartu ar-
vukatele rattaliiklejatele, Mart Reiniku 
kooli liikuma kutsuv õueala aga pakub 
suurepäraseid vabas õhus tegutsemi-
se võimalusi ümbruskonna lastele. 
Kaasava eelarve objekte on jagunud 
Tartu erinevatesse linnaosadesse. 

Lisainfo:
www.tartu.ee/kaasaveelarve 
Tartu linna kaasava eelarve projekti-
juht Lilian Lukka, tel 516 4592

Ootame linlasi kaasava eelarve hääletusele! 
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Raadil asuva ajaloolise ratsatalli katus (Ahto Sooaru)

KAASAVA EELARVE TOEL ELLUVIIDUD IDEED

2014
• Heli-, valgus-, kino- ja lavatehnika Laia tänava 
Kultuurikvartalis tegutsevatele kultuuriasutustele.

2015
• Kõnniteede äärekivide langetamine ristmikel.
• Turvaline kaldapiire Emajõe ääres.

2016
• Multifunktsionaalse spordi- ja kultuurihalli Arena es-
kiisprojektid.

2017
• Aparaaditehase taskupark.
• Raadil asuva ajaloolise ratsatalli uus katus.

2018
• Liikumisrajad Emajõe kaldal ja dendropargis

2019
• Liikuma kutsuv ja lapsesõbralik kooliõu Mart Reiniku 
koolis (valmis kavandatust aasta hiljem)
• Tartu Kesklinna kooli liikuma kutsuv hoov
• Annelinna spordiväljak

Kõnniteede äärekivide langetamine (Ahto Sooaru

Turvaline kaldapiire Emajõe ääres (Ahto Sooaru)

Mart Reiniku kooli liikuma kutsuv õu (Ove Maidla)

Tartu Kesklinna kooli liikuma kutsuv hoov (Lilian Lukka)

Liikumisrajad Emajõe kaldal ja dendropargis (Ahto Sooaru)

Aparaaditehase taskupark (Mana Kaasik)
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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 !

18. oktoober 2019

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

Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest kuni 16. okt!
Lisainfo 53300049 Mai

Tartu Agro saalis. Pargi tee 1

Kell 19.00-00.00

Etendus
Kui kõlab koputus

tantsuks
mängib ans
A’ la  Duo

Kõik on
oodatud!

ÕMBLUSRING
Alustab 14. oktoobril kell 18

Ilmatsalu huvikeskuses

Juhendaja Merike Hirsnik

Tule õmble midagi uut
või kohenda vana!

Kohapeal kasutamiseks:
- õmblsumasinad
- tikkimismasin
- kattemasin
- overlok

7. oktoober 2019 kell 18
Ilmatsalu huvikeskuses, 

Järve tee 8

Eelregistreerida helistades 
53300049 Mai

Juhendaja Marge Haug
Osalustasu 8 eurot

Seltskonnatants 
Alustab 3. oktoobril kell 18.30-20.00
Ilmatsalu Põhikooli saalis,
sissepääs maja tagant

Ootame kõiki huvilisi, kel 
varasem kogemus olemas!

Osalustasuga!
Juhendaja Ilme Tiik
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Kepphobused punusid pesa 
Ilmatsallu

Kepphobune on olnud paljude põlvkondade lemmikmängu-
asi juba läbi pikkade sajandite.  Täna on see, esmalt laste män-
guasi, saanud mängu-  ja spordivahendiks paljudele lastele ja 
noorukitele. Uusi põnevaid sportimise- ja liikumisvõimalusi 
pakkuv meeleolukas ala on pälvinud ka suuremat  tähelepanu 
meedia poolt. Mis omakorda on toonud kaasa suurema huvi 
ala vastu ning seab tegijatele ja tegevust pakkujatele täiesti 
uued nõudmised. Tegemist on kiiresti areneva uue spordiala-
ga, mis on ülimalt populaarne Soomes.  Kõik see, mis on oluli-
ne põhjanaabrite juures,  ei saa olla ka meid ükskõikseks jättev.  
Meilgi Eestis on juba siit-sealt kuulda, et toimuvad võistlused, 
lapsed harjutavad üheskoos ja meisterdavad ise hobuseid.  
Käesolev aasta on eriline sellepoolest, et mais jõudsid keppho-
bused ka Ilmatsallu. Meie tunneme neid  nime all Hip-Hopa 
Kepphobused. Kepphobused on käinud lastele rõõmu ja liiku-
mise lusti valmistamas Ilmatsalu lasteaias ja perepäeval, aga 
ka igasugusetel muudel väliüritustel üle Eesti.  Kõike seda igal 
tasemel, kuni välja  tipptasemel ratsavõistlusteni Pärnus, kus 
meie suksud said omale väärilise koha ja võistlus tralli ning 
pinge. Osavõtjate suur hulk Pärnus oli meile suureks üllatu-
seks. Kuid enim üllatasid meid need kepphobustel ratsutajad, 
kes tulid võistlema ettevalmistatult ning enda meisterdatud 
hobustega. See näitab, et huvi ala vastu on nakatanud palju-
sid noori ja üle-eestilised suurvõistlused pole enam kaugel. 
Tüdrukud ületasid mängleva kergusega meetrikõrguseid 
tõkkeid ja see on juba tipptasemel sport. Seda kõike nähes 

küpses mõte, et kui nemad saavad seda, siis miks meie oma 
kodukandis ei saa? On vaja vaid pealehakkamist, soovi ennast 
arenda ja teha treeninguid.  Meil on olemas hobused, tõkked, 
kokkulepe treeninguteks Ilmatsalu spordihoonega ja minul 
endal soov õppida treenerite kursustel lisateadmisi. Treeneri 
kogemust oman juba varasemast perioodist kui sõitsin päris 
ratsudega ja õpetasin noorratsanike.
Kepphobusega ratsutamine on ala, mis sobib kõigile vanusest 
olenemata. See on spordiala, mis ei keskendu ainult füüsise 
treenimisele, vaid hõlmab endas ka loomingulist poolt, mis 
arendab lapse kujutlusvõimet. Kuigi kepphobune on tege-
likult lihtsalt pehme vatiini täis kaisukaru laadne mänguasi, 
millele on puust varre näol keha kinnihoidmiseks, muutuvad 
nad laste käes päris hobusteks. Neisse suhtutakse nagu pä-
ris loomadesse, neil kõigil on oma nimi, trenni jooksul tihti 
patsutatakse ja kiidetakse hobust, mis mõjub rahustavalt ka 
lapsele endale. Läbi sellise tegevuse õpib laps ka päris hobuse-
ga käitumist, ta teab kuidas hobusele turvaliselt lähenetakse, 
millisel hääletoonil on sobiv rääkida, et hobune või ka teised 
loomad ei ehmuks. Lisaks emotsionaalsele poolele on hõlmab 
trenn ka füüsilist treeningut, toimub pidev liikumine erineva-
tes allüürides, mis on omased hobustele. Trenni alustatakse ja 
lõpetatakse alati rahulikus tempos, et toimuks lõdvestumine 
ning laps saaks koju minna rahulikus meeleolus.
Treeningutega ühinemiseks võta ühendust Gerli Elleriga te-
lefonil 5333 4187, e-mailil: kepphobused@gmail.com  või kü-
lasta meie FB lehte: Hip-Hopa Kepphobused

Linn remontis Ilmatsalu põhikooli

Sel suvel rekonstrueeriti Ilmatsalu põhikoolis kogu hoone 
küttesüsteem. Terves hoones vahetati välja radiaatorid koos 
torustikega ning paigaldati kaasaegne soojussõlm. Töid tegi 
Mindreks Grupp OÜ. Tööde maksumus oli 161 910 eurot.

Korrastati ka kooli territooriumi, kus tehti pinnase planee-
rimistöid ja kujundati kelgumäe nõlvad ning puhastati tiik. 
Töid tegi OÜ Nivoo.

Tartu kooliõpilased saavad põnevaid 
aktiivõppeprogramme
Linnavalitsus sõlmib Tartu põhikoolide ja gümnaasiumi-
te õpilastele sel õppeaastal aktiivõppeprogrammide lä-
biviimiseks lepingud Teaduskeskusega AHHAA, Tartu 
Keskkonnahariduse Keskusega, Tartu Ülikooliga, Eesti 
Spordi- ja Olümpiamuuseumiga, Eesti Rahva Muuseumiga, 
Tartu Linnamuuseumiga ja Tartu Mänguasjamuuseumiga. 
Lepingupartnerid hakkavad õpilastele huvitavaid programme 
pakkuma loodusainetes, täppisteadustes ning humanitaar- ja 
sotsiaalvaldkonnas. Programmide valik sõltub koolide eelis-
tustest ning linnale ei teki kohustust teatud mahus program-
me osta. Koolid saavad aktiivõppeprogramme tellida vasta-
valt oma eelarvelistele võimalustele.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 
525 4452.

Eha-Mari. Foto Gerli Eller
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8. juunil avatud Tartu rattaringluse ra-
tastega sõideti kolme kuu jooksul üle 
1,5 miljoni kilomeetri ning tehti ligi 
532 000 sõitu. Kokku oli suvekuudel 
rattaringluses ligi 20 000 aktiivset ka-
sutajat.

Esimesel nädalal pärast sooduspe-
rioodi lõppu on rattaringluses ligi 
7000aktiivset kasutajat, kellel on oste-
tud sõitmiseks vajalik rattaringlusevõi 
bussi perioodipilet.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm 
väljendas heameelt, et Tartu rattaring-
lusetulek tõstis tähelepanu keskmesse 
rattaga liikumise võimaluse. „Tean, et 
nii mõnedki autojuhid jätsid oma sõi-
duki koju ja valisid säästlikumarattaga 
sõidu. Üks sellistest autojuhtides olen 
ka ma ise. Linnapilti vaadates tundus, 
et ka isiklikke rattaid oli sel suvel lin-
nakeskkonnas märksa rohkem näha, 
mis ehk oli ka rattaringluse positiivne 
mõju,“ sõnas Tamm.

Rattaringluse rataste läbisõit ulatub 
keskmiselt 2000 kilomeetri piirile. 
Mõni ratas on ületanud juba 5000 ki-
lomeetri piiri. Iga Tartus elava inimese 
kohta on tehtud üle viie sõidu.

Tartu Linnatranspordi juhataja 
Roman Meeksa sõnul pani rattaring-
luse üle ootuste suur populaarsus 
proovile kogu meeskonna. „Esimese 
40 päevaga sõideti Tartus maha sama 
marsruut, mida meie rataste tarnija 
Bewegen teiste linnade kogemusele 
tuginedes prognoosis kaheks aastaks. 
Tänu sellele kogemusele oleme nüüd 
järgmisteks hooaegadeks palju pare-
mini valmistunud,“ sõnas Meeksa.

25. juulist hakkasid rattaringluses 
kehtima uued kasutustingimused ja 
rikkumiste hinnakiri. Täpsustati mit-
meid asjaolusid, mida esialgsete kasu-
tustingimuste koostamisel ei osatud 
ette näha. Uutes kasutustingimustes 
said nii reeglid kui rikkumise eest 

määratavad trahvid täpsemini fiksee-
ritud. Pärast uute kasutustingimuste 
kehtestamist on väljastatud üle saja 
leppetrahvi ja hilinemistasu ning ra-
taste väärkasutamise tõttu blokeeritud 
ligi 70 kontot. Suureks abiks rattaring-
luse korraldajatele on olnud linlaste 
tähelepanekud nii kadunud rataste kui 
ka lõhkumiste osas.

8. septembril lõppes rattaringluse su-
vine soodustusperiood, mille vältel 
oli varajastel registreerujatel võimalus 
kasutada rattaringlust ilma perioo-
dipiletit soetamata. Nüüdsest kehtib 
rattaringluses tavahinnakiri: kõik ka-
sutajad peavad soetama rattaringluse 
perioodipileti (päevapilet – 5 eurot, 
nädalapilet - 10 eurot ja aastapilet - 30 
eurot) või bussi perioodipileti (10, 30 
või 90 päeva pilet). Rohkem infot: 
https://ratas.tartu.ee/

Tartu rattaringlus koosneb 750 jalg-
rattast ja 69-st üle linna paiknevast 
parklast. 510 ratast on elektrilised ja 
ülejäänud 240 on tavarattad.

Rattaringluse kasutajatugi: telefon 
5305 5000 (E-R kell 7-20 ja L-P kell11-
19) ja info@ratas.tartu.ee.

Lisainfo: Tartu Linnatranspordi juha-
taja Roman Meeksa, tel 736 1021, 517 
3566, Roman.Meeksa@raad.tartu.ee

Kolme kuuga sõideti Tartu rattaringluse ratastega 
poolteist miljonit kilomeetrit 

Foto: Kiur Kaasik
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Registreerimine Tartu 
ettevõtlusnädala üritustele 
jätkub

Käimas on registreerimine 7.–12. oktoobrini toimuva Tartu 
ettevõtlusnädala arvukatele avalikele üritustele. Tartu ette-
võtlusnädala tänavune moto on „Samm sinu unistusteni“. 

Ambitsioonikate ärimudelite rakendamise näpunäidete 
kõrval tutvustatakse kavalaid müügivõtteid ja rohkeid nu-
pukaid lahendusi nii tootearenduses, ekspordis, müügis 
kui ka teistes valdkondades.

Tänavuse ettevõtlusnädala avakonverentsi pealkirjaks on 
„Üks samm unistusteni“. Alustamisest, väärtustest, digitali-
seerimisest, müügist ja põlvkondade vahetusest räägivad 
Kirti Asperk, Mart Vainu, Terje Ennomäe, Kati Tikenberg, 
Urmas Kamdron, Mihkel Tammo, Triin Kask ja Toomas 
Lepp.

Nädala jooksul toimuvad konkursid, näitused, seminarid, 
õpitoad, konverentsid ja infopäevad, korraldatakse õppe-
mänge ja külastatakse ettevõtteid.

Ettevõtlusnädala eesmärk on tutvustada ettevõtlust kui 
eluviisi, teadvustades ja tunnustades ettevõtja rolli linna 
arengus, julgustades inimesi tegelema ettevõtlusega, soo-
dustades linna ja ettevõtete vahelist koostööd ning innus-
tades ettevõtlust noorte seas.  

Ettevõtlusnädala üritustele on oodatud kõik – kooliõpilas-
test juba tegutsevate ettevõtjateni. Nädalat koordineerib 
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond.

Kõik ligi 80 Tartu ettevõtlusnädala üritust on osalejatele 
tasuta.

Registreeruda ja ettevõtlusnädalal pakutavaga program-
miga saab tutvuda Tartu linna ettevõtluse koduleheküljel: 
https://www.tartu.ee/et/ettevotlusnadal.

Ettevõtlusnädalat korraldatakse alates 2005. aastast. Iga 
aastaga on kasvanud nii pakutavate ürituste kui ka osale-
jate arv. Eelmisel aastal külastas Tartu ettevõtlusnädalat 
kokku ligi 3700 inimest, kellele pakuti üle 70 ettevõtlustee-
malise ürituse.

Lisainfo: Alo Lilles, Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu 
peaspetsialist, tel 736 1196, 5645 2311.

Registreerumine eakate 
terviseolümpiale on alanud
9. oktoobril kell 11-15 toimub Tartu Ülikooli spordihoo-
nes (Ujula tn 4) juba seitsmendat korda Tartu linna eakate 
terviseolümpia, kuhu oodatakse registreeruma 4-liikmelisi 
võistkondi alates 65. eluaastast. 
Terviseolümpia on meeleolukas seltskondlik rahvaspordi-
võistlus, kus 4-liikmelised võistkonnad võistlevad täpsuses, 
osavuses ja kiiruses. Eesmärk on aktiveerida ja motiveerida 
ka eakamaid tartlasi olema kehaliselt aktiivsed ja pakkuda 
neile võimalust omavahel võistelda. Võistlused ei ole kee-
rukad ega nõua erilist ettevalmistust, pigem on tegemist 
lõbusa meelelahutusega.
Terviseolümpial osalevatel võistkondadel tuleb eelnevalt 
registreeruda Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-
osakonna tervishoiuteenistuse meiliaadressil tht@raad.
tartu.ee hiljemalt 3. oktoobriks. Võistlejate arv on piiratud. 
Registreerimisel teatada võistkonna nimi, võistkonna juhi 
nimi ja kontakt (meiliaadress ja telefon) ning võistkonna 
koosseis (ees- ja perekonnanimed, vanused). Võistkonna 
juht võib olla ise üks võistkonna liige. Vajadusel täpsustav 
teave tel 7361 322.
Võistkondade juhtidele toimub eelnevalt infopäev. 
Terviseolümpiale on oodatud ka publik, kellel on võimalus 
lisaks võistlejatele kaasaelamisele saada osa tervisekontrol-
list ja nõustamisest ning tervisetoodete ja -teenuste tutvus-
tustest.

Terviseolümpial osalemine on kõigile tasuta.
Esimest korda toimus Tartu linna eakate terviseolümpia 
2013. aastal ning siis osales 10 neljaliikmelist võistkonda. 
Eelmisel aastal osales 21 võistkonda.
Terviseolümpiat korraldab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakond.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenis-
tuse juhataja Piret Väljaots, tel 7361 321.

* * *

Eakaid oodatakse Vanemuise 
kontserdimajja eakate päeva 
tähistama
18. oktoobril kl 11 - 16 toimub Vanemuise kontserdimajas 
Tartu linna eakate päev. Uksed avatakse kell 10. Esinevad 
päevakeskuste taidlejad ja külaliskollektiivid Tallinnast. 
Päev lõpeb Ivo Linna ja Antti Kammiste kontserdiga. 
Võimalus tutvuda erinevate firmade teenuste ja toodangu-
ga. Sissepääs prii!  Üritust korraldab Tartu Linnavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuosakond koostöös Ropka-Karlova 
päevakeskusega. Üritust rahastab Tartu Linnavalitsus.
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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!

Teade
Tähtvere inimesi teenindavas Tähtvere-Veeriku piirkon-
nakeskuses (Vaksali 14) vahetus lastekaitsetöötaja.

Töölt lahkus Kädi Aldošin, kelle asemele naasis lastekaitse-
teenistusse lapsehoolduspuhkusel viibinud spetsialist Kaili 
Maante (Vaksali 14, kabinet 2, tel 736 1054, 5326 9542, 
Kaili.Maante@raad.tartu.ee)

Tartus valmisid kaasava 
eelarve toel kaks spordi- ja 
mänguväljakut
Tartus avati 24. septembril kaks põhjalikult uuendatud 
spordi- ja mänguväljakut - kell 12 Annelinna spordiväljak 
ja kell 14 Kesklinna kooli liikuma kutsuv õue ala. Mõlemad 
väljakud on 2018. aasta Tartu linna kaasava eelarve võidu-
ideed.

Annelinnas, Hansa kooli ja Descartes´i kooli vahelisel alal 
(Anne tn 65) valmis uus avalikku kasutusse jääv spordi-
väljak. Pallimängude alal rekonstrueeriti asfaltkate, mille-
le paigaldati uus plastkärgkate. Lisaks sai spordiväljak viis 
välijõuseadet.

Avalikku kasutusse jääb ka Kesklinna kooli õue ala uus 
spordi- ja mänguväljak (Kroonuaia tn 7a). Koolihoovi ra-
jatud väljakul on tartaankattega multispordiala, mis sobib 
nii võrk- kui ka sulgpalli mängimiseks, eraldi on korvpalli 
mängimise, täpsusvisete ja kaugushüppealad, Twister ning 
labürint. Kooli õuealal on veel platvormidega slackline`i 
rada, treeningkeskus jõuharjutuste tegemiseks ning tõuke-
rataste rambid. Lisaks on nõlvale rajatud liutorude ja tur-
nimismuhkudega tartaankattega ala. Uuel mängu- ja spor-
diväljakul jagub mitmekesist tegevust igas vanuses lastele 
ja noortele.

Linnapea Urmas Klaas loodab, et atraktiivsed väljakud 
toovad lapsi rohkem õue liikuma. “Mõlemad väljakud on 
saanud alguse kaasavasse eelarvesse esitatud ideest, mida 
koolipered ning kogukonnad on jõuliselt toetanud. Usun, 
et need leiavad ka suurt kasutamist ja mitte ainult koolide 
õpilased, vaid ümbruskonna lapsed ja noored saavad seal 
oma vaba aega veetmas käia,” ütles linnapea.
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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 kutsub põllumehi 
ettevaatlikkusele: hooletu tegutsemine 
elektriliinide lähistel võib eluohtlik olla 

Hilissuvel ja sügise algul tekib ühe rohkem olukordi, kus kõrged 
põllutöömasinad sõidavad elektriliinidesse. Elektrilevi võrgus on 
sel aastal olnud juba üle 200 juhtumi, kus hooletu tegevuse tõttu 
on elektriliinid kas põllutöömasinate või muude õnnetuste taga-
järjel maha sõidetud.
„Võrgustandardiga on õhuliini minimaalseks kõrguseks mitte-
liigeldaval alal neli meetrit, põllud ja heinamaad liigituvad selle 
alla. Kuid mingi osa põllutöötehnikast, näiteks silo- või teravilja-
kombainid, võivad olla neljast meetrist kõrgemad,“ selgitas prob-
leemi tausta Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Janno.
Ta lisas, et liinide maha sõitmise peamiseks põhjuseks on hoole-
tus. „Üks asi on taolisest hooletusest tekkivad elektrikatkestused, 
aga palju hullem on see, et enda elu seatakse ohtu,“ ütles Janno ja 
lisas, et õnneks pole vaatamata mitmetele liinide maha sõitmise 
juhtumitele olnud viimastel aastatel Elektrilevi liinidega seoses 
juhtumeid, kus kellegi eluküünal oleks kustunud.
„Kui mõni põllutöömasin või ülestõstetud kastiga auto sõidab 
liini, rakendub kaitse ja liin lülitub automaatselt välja. Tänu sel-
lele pääsevad inimesed taolistest olukordadest eluga,“ lisas Jan-
no. „Kuid alati säilib oht, et kaitselülitus ei rakendu korrapäraselt 
ja liin jääb voolu alla. Selline juhtum leidis aset mõni nädal tagasi 
Jõgeval kui veoauto sõitis ülestõstetud kastiga liinidesse. Paani-
kas autojuht jättis masina seisma, hüppas maha ja sai sammupin-
gest elektrilöögi. Õnneks pääses autojuht kergemate vigastuste-
ga,“ tõi Taavi Janno hoiatava näite.
Ta lisas, et autojuht tegi vea, kui kinni pidas ja autost väljus. 
„Kõige kindlam on sealt liinist uuesti välja tagurdada. Isegi kui 
paar masti katki läheb, siis inimese elu on tähtsam. Autos või 
kombainis sees olles ei tohiks inimene tegelikult viga saada, sest 
sõiduki rehvid taksitavad pinge maandamist. Kui aga autost väl-
juda, võib tekkida eluohtlik pinge sõiduki ja maapinna vahel või 
sammupinge maapinnal, kuna ka maapind võib olla laengu all,“ 
lisas Janno.
Elektrilevi palub kõigil, kes elektriliinide lähistel töötavad, olla 
ettevaatlik ja jälgida, et nende kasutatav tehnika ei ületaks elekt-
riliinide kaitsevööndis lubatud kõrgusi.
Ehitusseadustiku kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis keelatud 
elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinate-
ga, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on 
üle 4,5 meetri. Kaitsevöönd on õhuliinide puhul mõlemal pool 

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  

 

 

 

 

 

 

liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit 
ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini 
äärmistest kaablitest 1 meeter. Maakaabelliinide kaitsevööndis 
on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja 
teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.
Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku 
taotluse leiab Elektrilevi veebilehelt<https://www.elektrilevi.ee/
loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks>. Kui liinilähedas-
tel töödel on tekkinud elektriohu olukord, andke sellest teada 
Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus ini-
mesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust numbril 112.

Peeter Liik
Kommunikatsioonijuht

Foto: Elektrilevi

KÄSITÖÖRING
Alustab 9. oktoobril, kell 18 - 20.00

Ootame kõiki endiseid ja uusi
käsitööhuvilisi!

Juhendab Ere Sepp


