
TASUTA VEEBRUAR  2022 NR 2

Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

Jaanuarikuu lõpupoole, kui meil on õhtud veel pikad ja pi-
medad, viisid Õnnetriinud oma rühmas läbi teemanädala 
"Maailmaruum nii suur ja lai". Just sellepärast, et märgata 
taevas Põhjanaela, Väikest Vankrit või miks mitte - komee-
ti!
Kõigepealt tutvusime suuremate planeetidega, mis tiirlevad 
ümber Päikese. Teema on üsna raske ja seepärast püüdsime 
väikese maketiga teha lastele asja kergemini arusaadavaks. 
Ümber apelsini, mis sümboliseeris meil Päikest, asetasime 
erineva pikkusega grilltikud. Grilltikkude otsa voolisime 
ümmargused plastiliinist pallid, kus iga pall sümboliseeris 
üht planeeti. Lastel tekkis ettekujutus, missugune päikese-
süsteem välja näeb. Peale seda valisid lapsed endale mee-
lepärase planeedi ja sobilikud värvid ning maalisid oma 
planeedid hapukoore topside kaantele. Tore oli see, et igal 
lapsel oli oma soov ja nii saime enamus planeete esinda-
tud. Järgmise ülesandena proovisime sama asja teha manna 
peale, mis oli valatud papptaldrikule. Lapsed said pipetiga 
valida meelepärased värvid ning tilgutada pipetiga manna-
le just neile sobiliku värvikombinatsiooni. Mannal tekkisid 
kõrgendikud, järved, vulkaanid ja ebatasased pinnad- kõik 
see pakkus lastele huvi ja nii hakatigi oma töös nägema 
väga vahvaid ja fantaasiarikkaid moodustisi. Kõik lapsed 
tahtsid innuga rääkida, mis just nende fantaasiaplaneetidel 
on kujutatud. 
Rühma oli tegevuste elavdamiseks üles pandud must telk, 
milles olid valguslaud ja värvilised tuled. Telki kasutasime 
ühel päeval kosmoselaevana ja sõitsime Kuule. Kuna oli 
tegu väga vastutusrikka ülesandega siis oli ainult üks julge 
tüdruk, kes juhtimise enda peale võttis. Kuu pinnale jõudes 
tabas meid kaaluta olek ja lapsed mängisid muusika saatel 
kaasa fantaasiarikkas mängus. Sellel päeval oli meie rühma 
õpetaja Karmeni sünnipäev. Lapsed said võimaluse esimest 
korda elus pidada sünnipäevapidu Kuu pinnal - kõik läksid 
mänguga kaasa ja see tekitas meile peol kohe erilist elevust!
Veel jõudsime me uurida, missuguses tähtkujus me sündi-
nud oleme.  Osad lapsed olid oma sünnitähtkujuga täitsa 
kenasti kursis. Uurisime tähtkujude sümboleid ja proovisi-
me neid ise läbi joonistada, voolida ja lõpuks ka kirjapildis 
selgeks saada. Tutvusime enda tähtkujudega kaasa saadud 
iseloomujoontega. Lugedes lastele ette iseloomuomadusi, 
olid lapsed ise väga põnevil ja kuulduga täitsa nõus, tun-
des tekstis ära ennast. Jõudsime uurida ka tähistaeva kaarti, 

kus iga laps sai üles otsida oma tähtkuju nimetuse ning lei-
tud tähtkujule asetada magneti.
Kogu selle nädala tegemised võtsime kokku Ahhaa teadus-
keskuse ühiskülastusega, kus vaatasime planetaariumis fil-
mi " Kosmos". Filmi lõppedes oli kuulda pimedast saalist 
sosinat: "Vägev! Nii lahe! Päike on veel suurem, kui Maa! "  
Lustisime muidugi ka kogu ülejäänud keskuses, mis jättis 
meile kõigile kustumatu mulje ja ära tulla oli kahju!  
Südamesse läks lugu, kui ühel päeval tuli lasteaeda 
Õnnetriinu, kelle ema teatas: "Eile koju minnes ütles mu 
poeg, et vaata, emme - Suur Vanker!"  "Tõepoolest!" vasta-
sin mina.

Õnnetriinude õpetaja Kristina Karu

Maailmaruum nii suur ja lai. 
Õnnetriinud avastavad.
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HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2022

Ajavahemikus 01.02-01.04.2022 on endise Tähtvere valla 
elanikel võimalik esitada taotlus Hajaasustuse program-
mist toetuse saamiseks. Võimalik on välja ehitada veeva-
rustus, kanalisatsioon või teha korda koduõuest suurele 
teele viiv juurdepääsutee. Maksimaalne toetus on kuni 
6500 eurot majapidamise kohta, omaosalus peab moo-
dustama vähemalt kolmandiku projekti maksumusest.

Taotlemise tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste 
Keskuse lehel
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elu-
keskkond/hajaasustuse-programm ja Tartu linna kodu-
lehel https://www.tartu.ee/et/hajaasustuse-programm.

Marek Treufeldt, välisabivahendite projektijuht
Tartu Linnavalitsus, 52 59832

Foto: Lilian Lukka

Tartu uus linnakirjanik on Paavo Matsin

Möödunud kuu 17-ndal päeval kell 12 kuulutati Koidula 
ja Jannseni mälestusväljakul 2022. aasta Tartu linnakirjani-
kuks Paavo Matsin.
"Tartu saab uue linnakirjaniku juba kuuendat korda ning 
mul on hea meel, et Tartus jagub häid loomeinimesi. 
Linnakirjaniku stipendium võimaldab pühenduda kirjani-
kul rohkem loometegevusele ning annab indu uuteks teos-
teks," ütles linnapea Urmas Klaas.
Komisjoni otsus linnakirjaniku valimisel oli üksmeelne, 
sest tunti, et sellesse rolli on vaja uut boheemlaslikku huu-
morit, mida Paavo Matsin esindab oma teostes ja tegemis-
tes.
"Me elame keerulises geopoliitilises asukohas, kus riiklikud 
formatsioonid on ajaloos olnud muutlikud päris rütmili-
selt. Ja siis on ka kirjanikud, kes seda kõike oma teostes või-

mendavad. Halb, kui seda tehakse traagiliselt, nutuvõruga 
suu ümber, ilma lugejat päästva katarsiseta. Minu arust on 
palju parem kogu see hirm välja naerda, isegi kui surm sei-
sab silme ees, muuta düstoopia koomiliseks ja iseenda pa-
roodiaks," on linnakirjanik Paavo Matsin öelnud.
Komisjoni esimees ja abilinnapea Lemmit Kaplinski sõ-
nas, et Matsini tugevuseks on lai rahvusvaheline haare läbi 
mitmete tõlgete. "Paavo aitab kirjutada Tartut suureks ka 
Berliinis või Belgradis. Samuti on rahvusvahelised kontak-
tid ja koostöö olulised, et toetada Euroopa Kultuuripealinn 
Tartu 2024 püüdlusi ning soodustada koostööd UNESCO 
kirjanduslinnade võrgustikus," kommenteeris Kaplinski.
Paavo Matsin on eesti õppejõud, kirjanduskriitik ja kir-
janik ning Sirbi kriitikapreemia laureaat. Matsini esikro-
maan "Alkeemia 12 võtit" ilmus varjunime Doktor Schwarz 
all 2011. aastal. 2015. aastal avaldas ta Paša Matšinovi nime 
all romaani "Gogoli disko", mis pälvis Eesti Kultuurkapitali 
kirjanduse sihtkapitali aastapreemia ja Euroopa Liidu kir-
jandusauhinna. Lisaks on ta romaaniga "Kongo tango" 
võitnud Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse. 2022. aas-
tal ilmub Matsinil Tartus toimuva tegevustikuga romaan 
“Lenini valss”, mis on järg “Gogoli diskole”. Samuti ilmub 
sel aastal kirjaniku artiklikogumik “Kirjandus ja alkeemia”.
Seni on olnud Tartu linnakirjanikud Kristiina Ehin (2017), 
Mika Keränen (2018), Vahur Afanasjev (2019), Carolina 
Pihelgas (2020) ja Juhan Vooglaid (2021).
Stipendiumi antakse välja kuuendat aastat ja see on üks 
Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslin-
nana.
Lisainfo: abilinnapea Lemmit Kaplinski, tel 736 1223, 
511 8619

Pihva külla rajatakse kergliiklustee
Linnavalitsus sõlmib lepingu OÜga TAVT Risu teele jalg- 
ja jalgrattatee ehitamiseks. Pihva külas rajatakse Risu tee 
äärde kolme meetri laiune jalg- ja jalgrattatee koos sade-
mevee ärajuhtimisega. Rajatava kergliiklustee lõigu pikkus 
on 239 meetrit, tee ühendatakse olemasoleva  jalg- ja jalg-
rattateega. Tööde kogumaksumus on 41 674 eurot.
 

Tähtvere maapiirkonna teid hooldab 
suvel OÜ Nivoo
 Linn sõlmib lepingu OÜga Nivoo Tähtvere maapiirkon-
na teede ja tänavate suvisteks hooldustöödeks 2022. aastal. 
Tööde mahtu kuulub teede ja tänavate seisundi seire, kruu-
sakattega teede hööveldus ja hooldus ning kattega teedel 
löökaukude parandamine. Töid tellitakse pakutud ühik-
hindade alusel orienteeruvalt 50 000 euro ulatuses.
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Tuuli-Helene Kalda lugemas läbi kooliraadio 12.01.2022 
kell 12.12, katkendi Piret Raua raamatust „Tobias ja teine b“. 

foto: Heidi Piisang

Ilmatsalu raamatukogus on 
võimalik kasutada järgmisi 
teenuseid:
Internet
Raamatukogu ruumides töötab Avalik Internetipunkt, kus 
on kasutada 1 töökoht. Pakume printimise ja koopia tege-
mise võimalust : A4 ja A3 mustvalge ja värviline. Abistame 
Covid-tõendite allalaadimisel, salvestamisel ja väljaprinti-
misel. Raamatukokku tulles tuleks võtta vajalikud doku-
mendid: ID- kaart, Mobiil- ID, või Smart- ID koos kehtiva-
te PIN koodidega. Aitame ka   muudes infotehnoloogilistes 
küsimustes.
 
Õmblemine
Raamatukogus on võimalik kasutada õmblusmasinat ja 
overlok-masinat JANOME. Masina saab korraga bronee-
rida kaheks tunniks.
Raamatukogu pakub omalt poolt niite, nõelu, poole, eri-
nevaid taldu ja kääre. Kasutada saab ka triikrauda ja trii-
kimislauda.
Overlok- masina jaoks on kohapeal olemas valge, must ja 
beeži värvi niit.

Virtuaalreaalsus
Raamatukogus on võimalik Playstation VR komplektiga 
kogeda virtuaalreaalsust, mängida PS4 mänge (Astro Bot, 
Dirt Rally, Firewall, Fortnite Deep Freeze Bundle, Gran 
Turismo Sport, Minecraft, NBA Live, Wolfenstein jt). 
Virtuaalreaalsuse kasutamiseks ja PS4 mängude mängimi-
seks on vajalik eelnev registreerimine.

Lauamängud
Koju laenutamiseks ja kohapeal mängimiseks on olemas 
lauamängud - "5 sekundit", minikabe, "Jänkumäng", "Kalad 
Eesti rannikuvetes ja meres", "Laevade pommitamine", 
Magnetic Chess, "Põnevad küsimused ja faktid EV100", 
"Reis ümber maailma" jt. 
Lisaks saab kätt proovida 3D pliiatsiga.  

Postiteenused
Ilmatsalu raamatukogu osutab ka lihtsamaid postiteenu-
seid E-R 10.00-18.00. 
Postiteenused: saadetised (kirjad, pakid), kauba müük 
(postmargid, ümbrikud, pakendid, postkaardid), perioodi-
ka tellimine ja maksete vahendamine.
 Postipunkt on avatud: E- R 10.00-18.00
Olete oodatud Raamatukokku E-R 10.00-18.00 ja L: 
10.00-16.00, tel: 58872118; 7361372

Maret Lukken ja Triin England

Aasta 2022 on 
Raamatukogude 
aasta

Raamatukogude teema- aasta avati 12. jaanuaril, kell 12.12 
päeval, ühise ettelugemisega raamatukogudes üle Eesti.  
Ette loeti 2021. aastal enimlaenutatud raamatutest kat-
kendid: täiskasvanutele Mudlumi „ Mitte ainult minu tädi 
Ellen“ ( laenutusi 3571) ja lastele: Piret Raua „Tobias ja tei-
ne b“, (laenutusi 4335).
Ilmatsalu raamatukogus, koostöös Ilmatsalu Põhikooliga, 
avasime raamatukogude aasta  ettelugemisega.  9. kl õpila-
ne Tuuli-Helene Kalda luges läbi kooliraadio ette katkendi 
Piret Raua raamatust „ Tobias ja teine b“.  
Aasta jooksul kohtume huvitavate inimestega, teeme koos-
tööd huvi- ja noortekeskuse, lasteaed „Lepatriinu“ lastega, 
Põhikooli õpilaste- ja õpetajatega. Kõige tähtsam sündmus 
tuleb oktoobris. See on Ilmatsalu Raamatukogu 60. aasta 
juubel. Samas jälgime väga Covid-19 nõudeid. 
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Ilmatsalu raamatukogu kutsub kõiki huvilisi 10.02.2022 
kell17.00 raamatukokku. Meile tuleb külla tuntud 
luuletaja Contra.

 

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVAL  

 24.  VEEBRUARIL  

 

H e i s k a m e  R a h i n g e  K ü l a k a t l a  j u u r e s  r i i g i l i p u .  

Pä r a s t  k a t a m e  ü h i s e  k o h v i l a u a — i k k a  k o o g i ,  k o h v i  

j a  k i l u l e i v a g a .  

O l e t e  o o d a tud !  

     E V 1 0 4  

Auhind ägedamale kelgule ja 
pikema liu laskjale!

Olemas plaan A
 ja plaan B, 

vastavalt ilmale!

Eelregistreerimine Tähtvere grupis drive lingi kaudu!

KELK KAASA!

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuse 
õuel või suurel kelgumäel

VASTLATRALL
1. märts 2022 kell 17.30 - 19.00

vastla võistlused
vastlavurri tegemine
vastlamängud
vastlakuklite söömine
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Hea Tähtvere elanik!

Kutsume Teid vastama küsitlusele, mille eesmärk on teada saada, kuidas olete rahul 
kuukirjaga Tähtvere Elu, kas leiate sellest vajalikku infot ning millised ootused on Teil 
ajalehele tulevikus. Teie vastustest on abi meie edasise tegevuse planeerimisel.

Küsitlusele vastamine võtab aega 5-10 minutit. Küsitlus on anonüümne ja selle käigus saadud 
andmeid kasutatakse ainult kokkuvõtlikult.

Küsimustikku saab täita Tartu linna kodulehel www.tartu.ee/tahtvereleht või lõigata see 
välja ajalehest ja postitada kaasasolevas ümbrikus lähimasse postkasti. Vastuseid ootame 
hiljemalt 28. veebruariks.

Kõigi vastajate vahel loosime välja 10 linna meenetega kinkekotti (milles on Tartu 
maineraamat Valdur Mikita „Tartu tähestik“, Tartu šokolaad jm väikemeened). Kui soovite 
loosis osaleda, palume jätta küsitluse lõppu oma e-posti aadress või kontakttelefon. Teie 
kontaktandmeid kasutatakse ainult loosimiseks ning kustutatakse pärast loosimist. Auhinnad 
loositakse välja veebruarikuu jooksul.

Oleme väga tänulikud Teie panuse eest!

Mida loete Tähtvere Elust?
o kogu lehe otsast otsani
o kohalikku Tähtverega seotud infot
o põhiliselt linnavalitsuse infot
o põhiliselt kuulutusi
o ei loe üldse

Soovi korral täpsustage……………………………………………

Millist infot ootate lehest kõige enam (5 palli skaalal, palun tõmmake ring numbrile 
ümber)?
informatiivseid ja ametlikke teateid (teede hooldus, toetused, ametiasutuste lahtiolekuajad 
jmt)
1 2 3 4 5
kohalikku elu kajastavaid artikleid
1 2 3 4 5
Tartu uudiseid
1 2 3 4 5
üldharivaid, nõuandvaid, õpetlikke materjale (aiandusnõuanded, tervishoiusoovitused jmt)
1 2 3 4 5
teateid kultuuri-, spordi ja muude vaba aja veetmise sündmuste kohta
1 2 3 4 5
muud …………………………………………………………………………….

Kuidas olete rahul lehe sisuga
o rahul, annab ülevaate olulisemast
o enam-vähem rahul
o mitte väga
o ei ole rahul

Palun põhjendage …………………………………………………………………
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Kas Tähtvere Elu on Teie jaoks vajalik infokanal?
o jah
o ei
o ei oska öelda

Kust saate Tähtvere piirkonda puudutavat infot:
o Tähtvere Elu
o Facebooki grupp “Tähtvere külad ja alevikud”
o Tartu linna koduleht
o Tartu linna Facebook
o Tartu Postimees
o Muu meedia (ajalehed, raadio, TV)
o Infostendid

Kust veel?……………………………………………………..

Kas oleksite ka ise valmis kuukirjale kaastööd tegema ja aeg-ajalt näiteks mõne uudise, 
teate või foto lehele saatma?

o jah
o ei
o võib-olla

……………………………………………………………………….

Kas Teil on veel ettepanekuid seoses kuukirjaga Tähtvere Elu või info kättesaadavusega 
piirkonnas?
…………………………………………………………………………..

Kuidas võiks Teie arvates Tartu linna infokanalites nimetada Tartuga liitunud endise 
Tähtvere valla piirkonda tervikuna?

o endine Tähtvere vald
o Tartu maapiirkond
o Tähtvere maapiirkond
o Tartu linna maaline piirkond

Muu ………………………………………………………………………

Vastaja andmed
Sugu N M
Vanus ………
Millises alevis või külas elate? ………………………

Palun kirjutage oma meiliaadress, kui soovite saada Tähtvere piirkonnaga seotud infot otse 
meilile …………………………………………………………….
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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

KLUBI
14. veebruar 2022 kell 15.00-16.30

Ilmatsalu huvi-ja noortekeskuse kaminasaalis, Järve tee 8

Bussiringi soovist anna teada hiljemalt 11. veebruariks tel 53300049 Mai

Palume tulles kaasa võtta COVID-tõend ja ID-kaart. Üritusel saavad osaleda 
üksnes vaktsineeritud, Covid-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse 

testitulemusega inimesed.  

Sõbrapäeva tähistamine
Kohvilaud Esineja

Volikogu otsustas, et lasteaia kohatasu 
ei sõltu 2023. aastast enam alampalgast 
ning jääb praegusele tasemele, mis on 81 
eurot kuus.
 
Volikogu esimees Tõnis Lukas: „Tartu on noortele pe-
redele kõige parem elukeskkond. Sellel pildil on seni 
olnud vaid üks asi valesti – perede makstav lasteaia 
kohatasu on olnud Eestis üks kõrgemaid. Nüüd oleme 
kokku leppinud, et see viga tuleb parandada ning tee-
me sellest aastast alates pikki samme, et laste lasteae-
da panek oleks lihtne, vanematele taskukohane, kuid 
samas oleks jätkuvalt kindlustatud Tartu lasteaedade 
hea tase.“
 Volikogu muutis Tartu linna koolieelsete munitsi-
paallasteasutuste rahastamisel vanemate kaetava osa 
suurust reguleerivat määrust ning kehtestas kohatasu 
suuruseks alates 1. jaanuarist 2023. a 81 eurot lapse 
kohta kuus.
 Tartu linna lasteaiatasu on praegu 14 protsenti eelmi-
se aasta riiklikust alampalgast ehk 81 eurot. 2023. aas-
tast seos alampalgaga lõpetatakse ning selle tulemusel 
jääb kohatasu praegusega samale tasemele.
 Endiselt jäävad kehtima soodustused - pere teise las-
teaias käiva lapse eest tuleb maksta pool kohatasust ja 
pere kolmas laps saab lasteaias käia tasuta.
 Eralasteaedade ja –hoidude toetused on Tartus seo-
tud munitsipaallasteaedade eelarve mahu ja  kohatasu 
suurusega.  Kui kohatasu väheneb, siis suurendab linn 
eralasteasutuste baastoetust. Täiendava toetuse saami-
seks ei või eralasteaed lapsevanematelt küsida rohkem 
õppemaksu kui on munitsipaallasteaias kohatasu.
 Volikogu ei toetanud EKRE fraktsiooni esitatud ette-
panekut jätta lasteaiatasu seotuks alampalgaga, kuid 
määrata tasu suuruseks senise 14 protsenti asemel 7 
protsenti alampalgast. See tähendaks 2023. aastal lin-
naeelarve tulude vähenemist 1,7 miljoni euro võrra. 
Samuti peaks linn sellises mahus kohatasu vähenda-
misel hüvitama saamata jäänud tulu ka eralasteaeda-
dele suurusjärgus 950 tuhat eurot aastas.
 Lasteaiatasu praegusele tasemele jätmine vähendab 
linna tulusid järgmisel aastal ligi poole miljoni euro 
võrra.
 Lasteaiatasu praegusele tasemele jätmise otsuse poolt 
hääletas 39, vastu oli 7 volikogu liiget.
 Lisainfo:
abilinnapea Lemmit Kaplinski, 736 1223, 511 8619
hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev, 503 3388

Tartus olid möödunud aastal populaarsemad 
nimed Oliver ja Hanna 

Eelmisel aastal registreeriti Tartu linnavalitsuse rahvas-
tikutoimingute osakonnas 554 tüdruku ja 546 poisi sünd 
(2020. a tüdrukuid 564 ja poisse 528).
 Populaarsemad poiste nimed olid 2021. aastal Oliver, 
Markus, Jakob ja Robert ning tüdrukutel Hanna, Nora, 
Loore ja Mirtel.
 Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas 
sõlmiti möödunud aastal 669 abielu (2020. a 551), lahu-
tusi vormistati 254 (2020. a 213) ning nimemuutmisi 261 
(2020. a 216). Tartumaa vaimulikud sõlmisid 2021. aastal 
140 abielu (2020. a 173).
 2021. a esitati 7753 elukohateadet elukoha andmete kand-
miseks rahvastikuregistrisse (2020. a 6102). Kokku regist-
reeriti ja menetleti rahvastikutoimingute osakonnas eelmi-
sel aastal 14 583 avaldust.
 Lisainfo: rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina 
Aabrams, tel 7461 772, 5330 4213.


