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Mida kevadel külvad, seda sügisel lõikad ehk
tänapäeva Tuhkatriinu lugu
Ilmatsalu Lepatriinu Lasteaias leidsid Kaisutriinude õpetaja Evelyn ja Triibutriinude õpetaja Aget kevadiste kiirete
igapäevatoimetuste kõrvalt aega ja mahti kirjutada üks ääretult ilus projektitaotlus. Me soovisime, et meil oleks oma
peenramaa ja isiklik õppeaed. Kui projekti kirjutamine
tundub bürokraatlik ja keeruline, siis Lepatriinu lasteaias
on vähemalt selle töö tulemus punase-mustakirju ja lõbusalt täpiline, õpetlik ja tervisele kasulik. Igale rühmale sooviti oma õppeaiakasti ja võimalusi ise seemneid külvata ja
saaki oodata.

näitan sulle. Lepatriinu õppeaias loomulikult! Uskumatu,
see pidi küll suur tõld olema, sest see kõrvits on nii ilmatuma suur. Kui ei usu, tule vaata ise järele!
Ilusat uut õppeaastat!
Liina Järvsoo
Lasteaia õppejuht

Peagi saime üheskoos rõõmustada, sest ka rahastajad nägid kogu loodavat ilu, vajalikkust, eesmärgipärasust ning
õpetlikkust. Õpetajad Evelyn ja Aget kaasasid mõttetalgutel kogu maja personali. Ühistel koosviibimistel arutati,
kui suured võiksid rühmade õppeaia kastid olla, mis värvi,
kuhu neid paigutada, mida sinna istutada, kes kastab aeda
suvel ja kuidas lahendada üldist kastmissüsteemi.
Koostöös peitub jõud ja vägi - naiste head ideed, kohalike
ettevõtete töökad mehed, abivalmid lapsevanemad ja toetav kogukond - nii see aed valmis saigi. Kevadel mõeldi,
mõõdeti, nõeluti, taoti naelu, paluti abi ja lõpuks istutati
üheskoos. Rõõmus värviline aed viljaka mullaga saigi valmis. Kui lapsed olid kõik soovitu õppeaeda istutanud ja
koos õpetajatega head loitsud peale lugenud, oli põhjust
rõõmustada ning kõik said südamerahus suve nautima
minna. Suvel pikaajalise kuumalaine ajal olid siiski käinud
„Päkapikud“ kastmas ja aia eest hoolt kandmas. Kui lapsed
taas lasteaeda jõudsid, siis ootasid neid ees suvikõrvitsad,
mis kaalusid üle viie kilo, rikkalikud kurgisaagid, maitsev
värske till, redis ja tohutult vohav piparmünt. Kõrvitsad on
nii suured ja ümarad, et nende kööki saamiseks on kindlasti vaja aiakäru ja kõikide 146. Lepatriinu-lapse abikäsi.
Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku,
hindame kõrgelt mahetoidu väärtust ja nüüd saame igal
lasteaiapäeval nautida oma õppeaia ilu ja maitsvaid saadusi. Kindlasti kaunistab Lepatriinude õppeaed kogu piirkonda oma loodud elurikkusega.
Uuel alanud õppeaastal oleme saanud inspiratsiooni raamatukogude-aastast ning valinud uue aasta teemaks
„Nüüd ma teile jutustan…“. Kui nüüd täpsemalt meenutada, siis kusagil suure maisipõllu ja imeilusa järve vahel lõi
kell äkitselt 12.00 ja Tuhkatriinu tõld muutus samal hetkel
kõrvitsaks. Kas sina tead, kus see tõld nüüd asub? Tule, ma

Fotod: erakogu
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Tartus alustab tänavu kooliaastat ligi 150 õpilase
võrra rohkem kui eelmisel aastal
Tartus alustab sel nädalal kooliaastat
14 534 üldhariduskoolide õpilast, mis
on ligi 150 võrra rohkem kui aasta tagasi.
Esimesse klassi läheb 1190 õpilast, mis
on 71 võrra vähem kui eelmisel aastal.
Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed
Tartu Erakoolis (100 last), Kivilinna
koolis (89 last) ning Hansa koolis (86
last).
Tartu gümnaasiumides alustab õpinguid 1102 õpilast, mis on võrreldes mullusega 37 võrra rohkem.
Gümnaasiumi astujatest on umbes 73
protsenti lõpetanud põhikooli Tartus,
ülejäänud väljaspool Emajõelinna.
Tartu gümnaasiumidesse tullakse õppima kõikidest Eesti maakondadest.
Tartu Kutsehariduskeskuses alustab
õpinguid 3175 noort, kellest on 1521
esmakursuslast.
Täpsem info haridusosakonna peaspetsialist Katrin Parv, tel 7361422,
518 4110, katrin.parv@ tartu.ee

Foto: Ove Maidla

1.-3. klassi õpilaste vanemad saavad
taotleda koolitoetust
Tartu linn maksab koolitoetust esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevate laste vanematele. Koolitoetust saab taotleda 1. - 15. septembrini.
50 euro suurune koolitoetus on mõeldud Tartu linnas õppivale lapsele, kelle
enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.
Koolitoetuse saamiseks tuleb hiljemalt 15. septembriks esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas ARNO (http://www.tartu.ee/arno).
Toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole 1. oktoobriks.
Täpsem info toetuse kohta
riigiteataja.ee/akt/406072016015?leiaKehtiv
Täpsem info haridusosakonna peaspetsialist Katrin Parv,
tel 7361422, 518 4110, katrin.parv@ tartu.ee

President: Tartu
vaktsineerimisedu taga
on kogukonna koostöö

Tartu Raekojas 1. septembril toimunud ümarlaual koos
president Kersti Kaljulaidiga jagasid Tartu linna, Tartu
Ülikooli Kliinikumi, Tartu kiirabi ja koolide esindajad
oma kogemusi vaktsineerimise korraldamisel Tartus
ning arutleti edasiste sammude üle viirust kontrolli all
hoidmisel.
Ümarlaual arutleti, kuidas on Tartu linn jõudnud
vaktsineerituse tasemel nii heade tulemusteni, jagati
kogemusi nii vaktsineerimiskeskuse kui ka mobiilsete
vaktsineerimisbusside
töö
korraldamisel,
räägiti
vaktsineerimisest koolides ning vahetati mõtteid, milliste
meetoditega saavutada veelgi kõrgemat vaktsineerituse
määra, et haiglate koormus ei hakkaks tavaravi häirima.
President Kersti Kaljulaidi sõnul on vaktsineerimisel olnud
edukad need omavalitsused, kes on ise haaranud initsiatiivi
ning Tartu on seda teinud.
Ümarlaual tõsteti esile nii erinevate asutuste head koostööd
kui ka vabatahtlike panust vaktsineerimise korraldamisel.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on linnavalitsusel olnud
Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu kiirabi, Naiskodukaitse
ja teiste asutustega vaktsineerimise koordineerimisel
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väga hea koostöö, mis on Tartule ka edu toonud. "Mul
on uue kooliaasta alguses hea meel tõdeda, et ka koolides
on vaktsineerimisel väga hea seis ning loodetavasti saab
õppetöö suuremate tõrgeteta jätkuda," lisas linnapea.
Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuhil dr Andres Kotsaril
on hea meel, et inimesed on usaldanud kliinikumi
vaktsineerimismeeskonda.
„Kliinikumi
initsiatiiv
saavutada kõrge vaktsineeritus on olnud ajendatud soovist
tagada võimalikult tavapärane elu kolmanda laine eel ning
seeläbi ennetada liigset survet tervishoiusüsteemile,“ ütles
dr Kotsar. Ta rõhutas, et vaktsineerimine on COVID-19
patsientide ravimise kõrval üks osa kliinikumi töötajate
igapäevasest võitlusest pandeemiaga.
Ümarlaual "Vaktsineerimise praktikad Tartus: mis
tehtud, kuidas edasi“ osalesid president Kersti Kaljulaid,
Tartu linnapea Urmas Klaas, tervishoiu valdkonna
abilinnapea Mihkel Lees, Tartu Ülikooli Kliinikumi
juhatuse esimees Priit Perens, ravijuht dr Andres Kotsar
ja vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder,
Tartu Kiirabi juhatuse esimees dr Veronika Reinhard,
Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor Leane Morits,
Jaan Poska Gümnaasiumi direktor Mari Roostik, Forseliuse
Kooli direktor Jüri Sasi, Hariduse Edendamise SA juhatuse
liige Urmo Uiboleht jt vaktsineerimise korraldamisega
seotud meeskonnaliikmed.
Lisainfo:
Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 513 5145
Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar,
tel 5331 991
Fotode autor on Mana Kaasik.

Mitu linna haridushoonet
saab päikesejaama
Tartu linn ehitab mitmele enda valduses olevale haridushoonele päikeseelektrijaama. Ehitust rahastatakse projekti
SmartEnCity vahenditest.
„Kuigi linnavalitsus ostab tänasel päeval kõigiks oma tegevusteks sisse üksnes rohelist elektrit, oleme energia- ja
kliimakavas seadnud eesmärgiks ka Tartus kohapeal taastuvatest allikatest elektri tootmise laiendamise," selgitas
abilinnapea Raimond Tamm. "Linnale kuuluvate hoonete
katustele rajatavad päikeseelektrijaamad aitavad ühest küljest saavutada meie keskkonnaeesmärke, aga teisalt võimaldavad ka nendes hoonetes elektrikuludelt kokku hoida.“
Kuni 200 kW koguvõimsusega päikeseelektrijaamad projekteeritakse ja ehitatakse Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli
1 ja Põllu 11 õppehoonetele ning lasteaia Klaabu Kummeli
5 hoonele. Tartu Loodusmaja hoonel asuvat päikeseparki
laiendatakse. Enamuse toodetavast elektrienergiast kasutavad hooned oma tarbeks, ülejääv osa tarnitakse üldisesse
elektrivõrku.
Eilsel linnavalitsuse istungil tunnistati linna hoonetele päi-

keseparkide projekteerimis- ja ehitustööde hankel edukaks
Elpec Energy OÜ pakkumus kogumaksumusega 205 954
eurot.Tööde valmimise tähtaeg on 360 päeva lepingu sõlmimisest.
Nutika linnaosa ehk SmartEnCity projekt algas Tartus 2016.
aastal ja selle käigus on liginullenergiahooneteks renoveeritud 18 kortermaja, mille korteritesse on paigaldatud targa
kodu lahendused. Projekti toel on Tartu kesklinnas võetud
kasutusele energiasäästlikud ja uuenduslikud lahendused
kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont
2020.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm,
tel 7361 213, 515 4738.
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Huvilisi oodatakse linna
arengukava ja eelarvestrateegia
avalikule arutelule

kümme ettepanekut kolmelt esitajalt. Ettepanekud puudutasid tänavate ehitust ja korrashoidu ning rohealasid.
Ettepanekute arvestamise osas võttis linnavalitsus seisukoha 31. augustil toimunud istungil.

13. septembril toimub Tartu linna arengukavale 2018-2025
ja eelarvestrateegiale 2022-2025 avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute arutelu.

Ettepanekute esitajad ja kõik teised huvilised on oodatud
avalikule arutelule, kus tutvustatakse ettepanekuid ja selgitatakse linnavalitsuse seisukohti nende arvestamise osas.

Tartu linna arengukava muutmisettepanekud ja uuendatud
eelarvestrateegia olid avalikul väljapanekul selle aasta 19.
juulist kuni 9. augustini. Avaliku väljapaneku ajal laekus

Arutelu toimub esmaspäeval 13. septembril kell 17.00
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis (Raekoja plats 3, III korrus, ruum 303).

Tartus alustab reisijate
teenindamist isejuhtiv
muuseumibuss

Auve Techi juhatuse liige Mari-Ly Klaats selgitas, et autonoomsete viimase-miili lahenduste eesmärgiks on tänane
liikluskultuur turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks muuta.
“Meil on hea meel tõdeda, et huvi isejuhtivate sõidukite
vastu on tõusuteel. Suurt rolli selles on kandnud ka meie
kliendid ja partnerid, tänu kellele on meil olnud võimalus
Iseauto kontseptsiooni juba erinevates riikides ja keskkondades tõestada. Usume, et olemasolevaid transpordilahendusi täiendades, on meil võimalik ellu viia tõeline liiklusrevolutsioon,” lisas Klaats.
Linnapea Urmas Klaas sõnas avamisel, et Tartu on innovatsiooni keskus, kus linn soosib uudseid innovaatilisi lahendusi ja võimaldab neid järele proovida. "Kui me uusi
asju ei katseta, ei saa nad kunagi meie igapäevaelu osaks,"
rääkis Klaas.
Euroopa Parlamendi liige Riho Terras ütles, et innovatsioon on tuleviku võti. "Selleks on vaja
lljulgeid ideid ja nutikaid ettevõtlikke inimesi, kes neid
teostavad," tõdes Terras.
Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise sõnul haakub
uudne isejuhtiv buss väga hästi muuseumi teiste innovatiivsete ettevõtmistega. “Keskkonnasõbralik ja autonoomne muuseumibuss on justkui loomulik jätk kevadel testitud esimesele muuseumirobotile Eestis,” lausus Karis.
Tartu on üks kümnest Euroopa Liidu linnast, kus Euroopa
Komisjoni rahastatud projekt Ride2Autonomy aset leiab.
Ühistranspordi automatiseerimine, sealhulgas isejuhtivate
busside tellimis- ja haldamistarkvara loomine ning kasutuselevõtt on kohalike omavalitsuste jaoks lähiaja suur väljakutse. Üleeuroopalise projekti Ride2Autonomy eesmärk
on koguda praktilisi kogemusi isejuhtivate busside ja nendel põhineva teenuse kasutuselevõtust linnade ühistranspordi korraldamisel. Saadud kogemusi jagatakse kõikide
huvitatud omavalitsustega üle Euroopa Liidu, et süvendada koostööd autonoomsete busside ühistransporditeenuse
arenduses.
Lisainfo:
Tanel Talve
Modern Mobility
nõudluspõhise transpordi valdkonna juht
E-post: tanel.talve@modernmobility.eu
Tel: 5123392

Foto: Ove Maidla

26. augustil tutvustati Tartus muuseumibussina tööd alustavat Eestis toodetud Auve Techi iseautot ehk isejuhtivat
kaheksakohalist sõidukit, mis hakkab reisijaid teenindama
alates 2. septembrist marsruudil kesklinn - ERM - kesklinn. Kaks kuud kestva projekti eesmärk on teha järgmine
samm autonoomsete sõidukite saamisel linnatranspordi
loomulikuks osaks.
Iseauto ühendab Tartu Linnamuuseumi ja Eesti Rahva
Muuseumi kesklinnaga, pakkudes inimestele võimalust
katsetada uuenduslikku, keskkonnasõbralikku ja vajaduspõhiselt toimivat ühistransporti. Liin töötab septembri algusest kahe kuu jooksul kolmapäevast pühapäevani.
Projekti juhtpartneri Modern Mobility OÜ tegevjuht Pirko
Konsa ütles, et Tartu on üks kümnest linnast üle Euroopa,
kus isejuhtivaid busse testima hakatakse. “Sõidame kaks
kuud, et koos partneritega õppida ja saada väärtuslikku
kogemust. Esmakordselt Eestis testime ka nõudluspõhist
ühistranspordi tellimise ja haldamise tarkvara platvormi VEDAS, mis võimaldab tulevikus isejuhtivate busside
teenust automaatselt korraldada ning reisijatel kasutada,”
ütles Konsa.
Muuseumibussi piduliku avasõidu Eesti Rahva Muuseumi
juurest tegid esimestena kaasa Tartu linnapea Urmas Klaas,
ERMi direktor Alar Karis, Euroopa Parlamendi liige Riho
Terras, Iseauto tootja Auve Tech OÜ juhatuse liige Mari-Ly
Klaats ning VEDAS tarkvara arendava Modern Mobility
OÜ tegevjuht Pirko Konsa.
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Neljal peatänaval
võetakse kasutusele
soovituslikud bussirajad
Homsest näeb neljal Tartu peatänaval infotahvleid, mis
kutsuvad sõidukijuhte üles jätma parempoolne sõidurada
bussidele.
Uus liiklusmuudatus aitab linnaliinibussidel püsida tipptundidel paremini graafikus ja tagab suurema liikluskoormusega tänavatel sujuvama liikluskorralduse.
Soovituslikud ühistranspordirajad tulevad:
- Turu tänava mõlemas sõidusuunas Riia tänavast kuni Jõe
tänavani;
- Riia tänava linnast väljuval suunal Turu tänavast kuni
Soinaste tänavani ja linna siseneval suunal Suurest kaarest
kuni Turu tänavani;
- Narva maantee linna siseneval suunal alates Mäe tänavast
kuni Turu tänavani;
- Kalda tee mõlemal suunal Eedeni eest kuni Kaunase
puiesteeni.
Lisaks tänavatele paigaldavatele märkidele ilmuvad ühistransporti eelistavad üleskutsed septembri esimestel nädalatel ka bussidele ja bussipeatustesse.

plaanipäraselt, siis valmib ehitusprojekt 2022.a jooksul ja
selgub ka rekonstrueerimise eeldatav maksumus. Seejärel
on võimalik asuda ehitushanget läbi viima ning 2025. aastal võiks sild saada täies ulatuses remonditud." Abilinnapea
lisas, et Sõpruse sild koosneb sisuliselt kahest eraldiseisvast
sillaosast ja seetõttu on võimalik silla ühte poolt rekonstrueerides hoida teist poolt liiklusele avatuna.

Sel aastal tellis Tartu linnavalitsus Sõpruse silla tehnilisest seisukorrast ülevaate saamiseks uuringu Ehituse ja
Tarkvara Inseneribüroo OÜlt. Uuring kinnitas, et Sõpruse
sillal on mitmeid tehnilisi puudusi, millest olulisim on sademevee sattumine silla tugiosadele, sammaste betoonile
ja silla kandetaladele. Uuringu läbiviijad on seisukohal,
et sild vajab lähitulevikus põhjalikku rekonstrueerimist.
Olulisemate töödena toodi välja sillatalade aluste teraskummist tugiosade vahetust ja sillatalade remonti, talade
ühenduskohtade parandamist, hüdroisolatsiooni rajamist,
vuukide remonti ning kõnniteede, käsipuude ja valgustuse
rekonstrueerimist.
Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku kuulutada välja
rekonstrueerimisprojekti koostamise hange.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515
4738.

Emajõe linnaujulast
kujundatakse
mitmekesine rannaala
Foto: Ketlin Lääts

Tartu hakkab tegema
ettevalmistusi Sõpruse
silla rekonstrueerimiseks
Tartu linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega küsitakse luba riigihanke korraldamiseks Sõpruse silla rekonstrueerimise projekteerimiseks.
„Sõpruse silla kui Eesti kõige pikema ning Tartu jaoks
äärmiselt olulise silla seisundit on regulaarselt hinnatud
ning sellele on tehtud säilitusremonti, kuid nüüd on käes
aeg ette võtta silla põhjalik rekonstrueerimine," rääkis abilinnapea Raimond Tamm. "Kui linnavolikogu annab projekteerimishanke läbiviimisele heakskiidu ja kõik läheb

Lodjakoja kõrval asuvast rannaalast saab tulevaks suveks
kaasaegne puhke- ja virgestusala, kus jagub mõnusaid ajaveetmisvõimalusi erinevas vanuses puhkajatele.
Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse
luba riigihanke korraldamiseks Emajõe linnaujula rekonstrueerimiseks.
"Sealsel rannaalal on juba praegu ilusate suveilmadega palju inimesi, kuid pärast uuendustöid kujuneb rannast tõeline puhke- ja tervisespordiala, kus on veelgi rohkem võimalusi erinevateks tegevusteks," ütles abilinnapea Raimond
Tamm. "Kui linnavolikogu annab heakskiidu ehitushanke
läbiviimisele, siis saab linnaujula uue ilme 2022. aasta maikuuks. Meie eesmärk on uuendada kõik Tartu rannaalad
ja pärast linnaujula ümberehitamist on plaanis ette võtta
paremkaldal asuva Emajõe vabaujula renoveerimine.“
Emajõe linnaujula rekonstrueerimiseks on OÜ Kino maastikuarhitektid koostanud eskiisprojekti, millega on saanud
tutvuda ka rannaala arengust huvitatud tartlased.
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ÕMBLUSRING
Alustab 13. septembril
Ilmatsalu huvikeskuses
kell 18.00 - 20.00

Tule õmble midagi uut
või kohenda vana!
Osalejatel kaasa võtta COVID-19 vaktsineerimispass või
läbipõdemise pass! Ringis kanname maski!

Juhendaja Merike Hirsnik
Kohapeal kasutamiseks:
- õmblsumasinad
- tikkimismasin
- kattemasin
- overlok

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“ (130 tundi)

*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (VÕI oled vanuses 50+ ja ei tööta/õpi)
Sinu päralt on:
 profid ja põnevad koolitajad,
 individuaalsed nõustamisteenused,
 tasuta toitlustus,
 vajadusel sõidutoetus, väike stipp ning lapsehoid
 soovi korral tööpraktika,
 Sinu enda poolt valitud erialakoolitus (samuti tasuta).
REGISTREERI juba nüüd infotundi: tel: 52 654 88 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee

INFOTUND koolituse kohta 06.10.2021 kell 12.00!
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel). Vaata ka www.jmk.ee/okt
Tegevused toimuvad Tartu Linnavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.
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KLUBI
20. september 2021, kell 15.00
Ilmatsalu huvi-ja noortekeskuses, Järve tee 8

Eakate ja erivajadustega inimeste
liikluskoolitus
Lektor Toivo Õnneleid
Kaasa võtta COVID-19 pass ja ID-kaart. Bussiringi soovist anna
teada kuni 15. septembrini tel 53300049 Mai

24. septembril 2021 kell 19.00
Ilmatsalu Motelli punases saalis

Ilmatsalu XX medalivõistlused mälumängus
Eelregistreerimine 23.septembrini tel 53300049 Mai või tel 5271021 Kalev

Võistkonnas kuni 4 liiget!
Mängujuht Kalev Mõru
Osalejatel kaasa võtta ID-kaart ja COVID-19 vaktsineerimispass või läbipõdemise pass!

KÄSITÖÖRING

Alustab 8. septembril
Ilmatsalu huvikeskuses, kell 18.30
Ootame kõiki endiseid ja uusi käsitööhuvilisi!
Osalejatel kaasa võtta COVID-19 vaktsineerimispass või
läbipõdemise pass! Ringis kanname maski!
Juhendab Ere Sepp

Lisainfo 53300049 Mai

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

