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Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamine Tartus
E

esti riik saab 24. veebruaril 2018 saja-aastaseks. Juubelit tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. EV100
on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, see on meie kõigi
pidu. Ka Tartu pidutseb ja tähistab juubelit paljude sündmustega.
Infot sündmuste kohta saab nii Tartu Kultuuriaknast kui ka
üle-eestilisest EV100 portaalist. Soovitame kindlasti mõlemasse
keskkonda oma sündmused ise sisestada. Kultuuriaknas palume
valida valdkonnaks “EV100”.
Valik juubeliga seotud ettevõtmisi Tartus veebruaris 2018

11. veebruar kell 16
Sõbrapäevakontsert pühendusega Eesti Vabariigi 100. aastapäevale Vanemuise Kontserdimajas.
Estuudio noortekoor, Elleri tütarlastekoor ja solistid. Kontserti
juhib Simo Breede.

Foto Elen Kontkar

11. veebruar kell 16
Lavastus „Rännakud. Maarjamaa laulud“ Vanemuise väikeses
majas.
Vanemuise teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava koostööprojekt
EV100 teatrisarja “Sajandi lugu” raames.

24. veebruar kell 8.30

15.-18. veebruar

24. veebruar kell 9.15

Rahvusvaheline võimlemisvõistlus “Miss Valentine 2018” A le
Coq spordihoones.
2018. aasta üritusele on oodata ligi 40 võimlemisriiki rohkem kui
1000 sportlasega. Võistlus lõpeb populaarse galaetendusega mis
seekord on pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale.

Alates 16. veebruarist
Näitus „Mängime sajaga!“ Tartu Mänguasjamuuseumis.
Näitusele on välja valitud veidi üle saja mängukanni, millega Eesti tüdrukud ja poisid on viimase saja aasta jooksul mänginud.

18. veebruar kell 19.18
Eesti Vabariigi 100 kontsertetendus „Me hommikud, me päevad,
õhtud, ööd“ Eesti Rahva Muuseumis.
Lavastaja Jaanus Tepomees, dramaturg Kaur Riismaa. Dirigendid Triin Koch ja Kuno Kerge. Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor, Tartu akadeemiline meeskoor ja Tartu ülikooli kammerkoor. Osalevad näitlejad Andres Mähar ja Piret Simson.

22. veebruar kell 16
Eesti lipp Tartu veetornis.
Rotary klubi heiskab Tartu veetorni Eesti trikoloori. Pidulik tseremoonia.

22. veebruar kell 18
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertaktus Vanemuise Kontserdimajas (kutsetega).
Kõnedega esinevad peaminister Jüri Ratas ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Tartu linn annab üle Tartu aukodaniku ja Tartu Tähe
aunimetused. Kontsert (lavastab Ain Mäeots).

Pärgade asetamine Pauluse kalmistul asuvale Vabadussõja memoriaalile, Raadi kalmistul Kuperjanovi hauale, Lõuna-Eesti vabastajate mälestussambale ja Tartu vabadussambale Kalevipoeg.
Pidulik rivistus Tartu vabadussamba Kalevipoeg juures.
Kõnelevad linnavolikogu esimees Aadu Must ja Kaitseliidu kaplan Priit Tamm.

24. veebruar kell 10
Lipu austamise tseremoonia Tartu Tähetorni juures.

24. veebruar kell 10.45
Tartlaste ja meie sõprade ühine pidu sooja joogi ja kringliga raekoja platsil.

24. veebruar kell 11.15
Jumalateenistus Tartu Jaani kirikus (algusaeg võib veidi nihkuda).
Liturgilises osas teenivad luterlikud vaimulikud: pastor loci Triin
Käpp, abipraost Kristjan Luhamets ja praost Ants Tooming. Vana
testamenti loeb E. Pilli. Jutlustab piiskop Joel Luhamets. Orelil
Elke Unt. Annetused toetavad Jaani kirikule barokkoreli soetamist.

28. veebruar kell 18
Rahvusvaheline balletikoolide gala “Arabesque “ Vanemuise väikeses majas.
Noorte baleriinide esituses tuleb ettekandele Svetlana Undi lavastatud “Eesti tants” folkansambel Meero loodud muusikale.
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Ilmatsalu paisjärvel autode jäärada
Linnavalitsus andis loa Ilmatsalu paisjärvele autode jääraja rajamiseks ja treeningsõitude korraldamiseks.
Ilmatsalu jäärada on olnud alates 2008.
aastast traditsiooniline ettevõtmine, millega on sõidukijuhtidele loodud võimalus ohutult katsetada ja harjutada oma
sõiduoskusi talvistes tingimustes, osaleda
treeningsõitudel ning pakkuda huvilistele
võimalust autospordiga tegelemiseks.
Muude tingimuste hulgas on jääraja rajaja
kohustatud ala märgistama ja tagama sõitjate ja pealtvaatajate ohutuse. Samuti peab
ta tagama õlireostuse likvideerimiseks vajalike vahendite olemasolu ning avama ja
sulgema jääraja ala vastavalt graafikule, et
vältida selle omavolilist kasutamist.
Jäärada on avatud T-N kell 17.00-20.00,
L kell 12.00-18.00 ja P kell 12.00-16.00.
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II veerandi tegevused Ilmatsalu Põhikoolis
Jaanuari kolmandal reedel, kui enamik
inimesi aknast välja vaatasid ja lörtsisaju üle ohkasid, tähistasime meie Ilmatsalu Põhikoolis II veerandi lõppu
ja olime pisutki pidulikumad. Teine
veerand oli meil vaat et veel ettevõtlikum ja mitmekülgsem kui esimene.
Näib, et kõige rohkem käimisi on viimasel ajal olnud 9. klassil. Novembris said Kristin Eliis, Sandra, Ketriin,
Kirtty, Evelin, Kaur ja Oliver väljateenitud auhinnana võimaluse külastada
Tartu Ettevõtlusküla Äritänavat. Seal
mängiti simulatsioonimängu, mille
käigus tuli töös hoida äri ning teha
õigeid otsuseid. Veel käisid üheksandikud ooperis “Guugelmuugelpunktkomm” ning noortekonverentsil “Teed
tulevikku, OKEI?!”, kus sai näha improkomöödiat ning vestelda nt IT-spetsialisti, kriminaalhooldusametniku
ja paljude teiste ametite esindajatega.
Jaanuaris aga õppisid meie “abituriendid” AHHAA teaduskeskuses tundma
elektrit: koostasid puu- ja juurviljadest
patareisd ning lahendasid nuputamisülesandeid terves keskuse saalis.
Käimisi ja võistlusi oli ka teistel. 8.
klassi õpilased Evelin, Hannes ja Aksel
osalesid matemaatikavõistlusel Suur
Riskimäng, mille nad paarikümne
võistkonna seas ka võitsid. Lisaks toimusid selle veerandi jooksul koolidevahelised 6.-7. klasside jalgpallivõistlused, füüsika-, keemia- ja inglise keele olümpiaad ning koolisisesed malevõistlused. Parimateks maletajateks
tunnistati Hannes 8. klassist, Pärtel 5.h
klassist ja Raiko 9. klassist. Kaheksandikud Aksel ja Evert aga korraldasid
loovtöö raames 5.-9. klasside jalgpallivõistlused, milles tunnistati parimaks
7. klass.
Sügisel ja jõulude eel toimus palju tegevusi koolimajas. Näiteks 9. novembril oli koolis harjumatult palju mehi.
Selgus, et need olid isad, kes tulid külastama oma laste ainetunde ning õppisid koos lastega nt eesti keelt, tantsimist ja loodusõpetust. Kõige rohkem
isasid oli kohal 1.a klassis, lausa 14 isa
17-st. Koos Ilmatsalu raamatukoguga
korraldati sel päeval luulelugemis-

Fotod: Sigrid Siik

konkurss “Sügisest ja isadest”, mille
publiku seas olid loomulikult ka luuletuste peategelased, isad. Parimaiks
kuulutati Endriko 2.e klassist ja Liisa
5.h klassist, kuid tublid olid kahtlemata kõik osalejad. Õhtu lõppes isade ja
laste ühise spordiüritusega, mille lõpuks tuli isadel lapsevanem Veske juhendamisel kokku panna sõjaväetelk.
Kõik isad said sellega suurepäraselt
hakkama!
Mardipäeva hommikul toimetasid
kooli saalis mardisandid, kes laulsid,
tantsisid, mõistatasid ning suundusid
siis üheskooos santima. Lepatriinu
lasteaias küsisid mardisandid lastelt
mõistatusi ja laulsid ning, mis seal salata, said tasuks palju komme.

Detsembris algasid paljud hommikud
algklassilaste jaoks mõnusalt muinasjutuga, mida vanemate klasside õpilased neile ette lugesid. Detsember ei
ole aga ainult jõulukuu, vaid ka kooli
sünnipäevakuu. Sel korral kutsusime
endale koos tähistamiseks külla vilistlase Raely, kes rääkis oma vahetusõpilase elust Mehhikos ning võrdles kahe
riigi haridussüsteeme. Veel vaatasime
meie kooli kohta tehtud filmi, mis on
vanem kui paljud õpilased, ning lõpuks saime võimaluse kohtuda Loore
Martmaga, kes tutvustas oma sõpru,
väga põnevaid pille, mille kõigi helisid
ka kuulda saime.
Vahetult enne jõule olid käed-jalad
tööd täis enam kui 30 ettevõtlikul
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õpilasel, kes terve ühe päeva jooksul
koolis tegelustube korraldasid. Mängu
pandi kõik oma õpetamis- ja juhendamisoskused, huvid ja hobid, nii veetis
terve kool ühe päeva õpilaste korraldatud tundides. Viimasel vaheajaeelsel päeval toimus koolis jõululaat, kus
omatehtud asju müüsid üle 60 õpilase.
Osta sai kooke-jooke, nukuriideid, ehteid ja palju muud. 6. klassi õpilased

osalesid laadal pisut väsinud nägudega, kuna nemad olid eelmisel õhtul
kooli tulnud lausa magamiskottidega
- lihtsalt selleks, et enne jõule rohkem
aega koos veeta.

Sada. 2. klassi õpilased aga hakkasid
aktiivselt rannahooajaks valmistuma
ning käivad nüüd ujumiskursustel.
Kas võib öelda, et nüüd tulgu või veeuputus?

Uus aasta algas vahest kõige aktiivsemalt rahvatantsulastel Slikerdajatel,
kes koguneid tantsulaagrisse, et valmistuda Tartumaa tantsupeoks Vaba

Koostas Margot Möller õpilaste ja õpetajate tekstide alusel.

Veebruarist saavad Tartus
1. – 4. klasside lapsed koolilõunat tasuta

Uute hindade kehtestamise põhjuseks
on eelkõige toiduainete hindade ja
tööjõukulude üldine tõus ning soov
pakkuda õpilastele kvaliteetset ja tervislikku koolilõunat. Senised koolilõuna hinnad kehtisid 2012. aastast.
Hindade korrigeerimist võimaldas ka
riigipoolse toetuse tõus 0,78 eurolt
1,0 eurole. Linna eelarvest kaetakse
täies mahus 1. - 4. klassi õpilaste koolilõuna maksumus ning 70% ulatuses
5.-9. klassi õpilaste koolilõuna kulud.
Gümnaasiumiastmes suurendati lapsevanema osalust 0,12 euro võrra päevas selleks, et gümnasistidele pakutav
koolilõuna oleks toekam.
Tartu linna tänavuses eelarves on koos
riigipoolse toetusega koolilõuna kuludeks kavandatud ca 1,9 miljonit eurot.
Uued koolilõuna hinnad jõustusid
tänavu 1. veebruarist kõikides Tartu
linna koolides, välja arvatud Ilmatsalu
Põhikoolis, kus need hakkavad kehtima alates 1. septembrist 2018. a. Kuni
selle ajani kehtib seal senine kord, mis
näeb ette tasuta koolitoidu 1.-9. klassi

õpilastele.
Linnavalitsus täpsustas ka muid Tartu
linna koolides toitlustamisega seotud
tingimusi. Muuhulgas hakkas 1. veebruarist 2018. a kehtima kord, et lapsevanemad peavad oma osaluse koolitoidus maksma e-keskkonna Arno
kaudu toitlustamiskuule järgneva kuu
10. kuupäevaks. Summa suurusest
teavitatakse toitlustamiskuu viimase
kuupäeva seisuga. Lapsevanem näeb
jooksvalt koolitoidu konto seisu Arnos.
Alates 1. juunist 2018 lõpetatakse erakooli pidajatele ja teistele kohalikele
omavalitsusüksustele linnaeelarvest
eraldatava koolilõuna toetuse andmine, kuna vastav summa on juba arvestatud õpilase õppekoha maksumusse.
Ilmatsalu põhikoolile rakenduvad
kehtestatud koolilõuna maksumused
alates 1. septembrist 2018. a
Lisainfo: hariduskorralduse peaspetsialist Karin Pihl, tel 7361 421, 5345
0763.

määrusega nr 4 kehtestati 2018. aastal
Tartu linna haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 1% maa maksustamishinnast aastas. See tähendab,
et endise valla territooriumil väheneb
maksumäär ning maamaks on 2,5
korda väiksem.
Tartu Linnavolikogu 21.12.2017. a
määrusega nr 5 kehtestati uus maamaksust vabastamise kord, mis näeb
ette pensioni saaja, represseeritu või
osalise või puuduva töövõimega isiku
maksimaalse vabastusena tema kasutuses olevalt elamumaalt või maatulundusmaa õuemaalt kuni 25 euro

ulatuses. Siiani oli Tähtvere vallas
selle soodustuse suurus kuni 13 eurot. Need isikud, kes juba varem on
Tähtvere vallale maksuvabastuse saamiseks avalduse esitanud, ei pea seda
nüüd uuesti tegema, sest neid soodustusi rakendatakse neile ka edaspidi.

Alates 1. veebruarist saavad Tartu koolide 1. – 4. klasside lapsed koolilõunat
tasuta, 5.-9. klasside õpilaste lapsevanemate osa koolitoidu tasus jääb samaks, gümnaasiumiastmes suureneb
12 sendi võrra päevas. Veebruaris tõusis ka koolilõuna maksumus.
Veebruaris kehtima hakanud uued
koolilõuna hinnad on järgmised:
1.-4. klass 1,25 eurot, lapsevanem
maksma ei pea (varem 1,10 eurot, lapsevanem tasus 0,20 eurot);
5.-9. klass 1,50 eurot, millest lapsevanem maksab 0,45 eurot (varem 1,36
eurot, lapsevanem tasus 0,46 eurot);
Gümnaasiumiaste 1,70 eurot, millest
lapsevanem maksab 0,70 eurot (varem
1,36 eurot, lapsevanem tasus 0,58 eurot).

KÜSIMUSED JA VASTUSED
Kui suur on endise Tähtvere valla
territooriumil maamaks ja maksuvabastus?
Maamaksu hinnatsoonid jäävad samaks. Muutub ainult maksumäär ja
pensioni saaja või represseeritu või
osalise või puuduva töövõimega isiku
maksusoodustus. Samuti rakendatakse maamaksuseadusest tulenevalt koduomaniku maksuvabastust.
Tartu Linnavolikogu 21.12.2017. a

Veebruar 2018
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Tule raamatuesitlusele!
JAAN LAUSINGU elust jutustava raamatu „MEES, KES JÄI
ELLU. Taadu“ esitlus toimub kolmapäeval, 21.02. kell 17:00
Ilmatsalu raamatukogus.
Raamat räägib loo Lausingute perekonna saatusest läbi rohkem kui saja aasta, mille sisse mahuvad raudkülmad pildid
arreteerimisest, ülekuulamistest NKVD kongides, võitlusest
surmaga stalinistlikus sunnitöölaagris Norilskis, aga ka elust
ja tööst Tartu Näidissovhoosis.

T
e

Siberist sundasumiselt vabanenuna tuli Jaan 1958. aastal Ilmatsallu ning asus tööle sovhoosi. Oma pika ja huvitava elu
lõppsirgel nimetati Jaan ning tema abikaasa Saima Lausing
Tähtvere valla aukodanikeks.
Tutvustuse viib läbi raamatu autor, Jaan Lausingu lapselaps
Tarmo.
P.S. Raamat on kättesaadav raamatukogudes ning müügil
Apollo ja RahvaRaamatu poodides

Tartu linnakirjanik on
Mika Keränen
Tartu valis oma teiseks linnakirjanikuks Mika Keräneni, kellele
10. jaanuaril anti Tartu raekoja saalis pidulikult üle linnakirjaniku stipendium.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartul juba väga hea koostöökogemus esimese linnakirjaniku Kristiina Ehiniga, kes tõi
möödunud aasta jooksul kirjanduslinna Tartu ja tartlased teineteisele lähemale. “Loodan, et ka Mika Keränenile annab see aasta
loomingulist indu uute teoste loomiseks, aga ka head koostööd
linnaga erinevates ettevõtmistes.”
Mika Keränen ootab linnakirjanikuna põnevat aastat: “Tahan
tuua meie kirjanduse nähtavale nii suurtele kui ka väikestele, nii
noortele kui ka vanadele, nii kodukanti kui ka kaugemale. Väga
oluline on seegi, et olen ka olemas kõigile linna kirjanikele ja luuletajatele, sest Tartu kirjanduslinna eriline aura tekib just koostegemise rõõmust.”
Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antava stipendiumi saamiseks esitati viis taotlust. Linnakirjaniku valis nende
seast välja ekspertkomisjon, kuhu kuulusid Kirjanike Liidu Tartu
osakonna, Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu ülikooli kirjanduse
ja teatriteaduste osakonna, O. Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukogu, Tartu Kultuurkapitali ja linnavalitsuse esindajad.
Aastane Tartu linnakirjaniku stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale kirjanikule, kes elavdab Tartu
kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt
tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumile kandideeri-

miseks tuli Tartu Kultuurkapitalile esitada nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel
valmis täitma, ning anda ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ja tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2018. aastal.
2018. aastal on stipendiumi suurus 11 280 eurot, mis makstakse
välja igakuiste osamaksetena 940 eurot kuus.
Esimene linnakirjanik oli 2017. aastal Kristiina Ehin. Stipendiumi antakse välja teist aastat ja see on üks Tartu tegevustest
UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana. Stipendiumi statuudiga saab tutvuda siin: http://www.kultuurkapital.ee/images/stories/download/linnakirjanik.pdf
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145, linnakirjanik Mika Keränen, tel 505 8953.

Foto: erakogu
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Tartu Linnavalitsus võtab vastu taotlusi
keskkonnateemaliste väikeprojektide toetamiseks
Väikeprojektide finantseerimist võivad
taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad
füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Väikeprojektide finantseerimisel eelistatakse mittetulundusühingute
või sihtasutuste poolt esitatud taotlusi.
Finantseerimise eesmärgiks on toetada
väikeprojekte, mille tegevused toimuvad
Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätmete, vee, õhu, pinnase või kesk-

konnateadlikkuse temaatikat. Väikeprojekte finantseeritakse kuni 80% ulatuses
esitatava projekti eelarve summast, kuid
mitte rohkem kui 2000 eurot.
Taotlusi võetakse vastu seni, kuni jätkub
linna eelarvest ettenähtud rahalisi vahendeid (2018. aasta kogusumma on 10 000
eurot). Väikeprojekt tuleb ellu viia samal
aastal.

Keskkonnateemaliste
väikeprojektide finantseerimise korraga on võimalik tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/
akt/407022013046
Taotlused palume esitada linnamajanduse
osakonnale LMO@raad.tartu.ee
Lisainfo: Juhan Voolaid, Tartu Linnavalitsuse keskkonnateenistus tel. 736 1273

Tartu linn ja AS GoBus allkirjastasid jaanuaris bussiliiniveo
lepingu
Tartu linn sõlmis 24. jaanuaril lepingu
bussihanke võitja ASiga GoBus.
Bussiliiniveo lepingu allkirjastasid Tartu
linnavalitsuse linnamajanduse osakonna
juhataja Rein Haak ja ASi GoBus juhatuse
esimees Enn Randmaa raekoja 3. korrusel
asuvas istungite ruumis.
„Tegemist on kahtlemata pöördelise sündmusega Tartu ühistranspordi ajaloos, sest
lõpule jõuab diiselbusside ajastu. Samuti
on uus liiniveoleping üks suuremaid lepinguid, mis Tartu linnal on tulnud sõlmida – kümneks aastaks sõlmitava lepingu
kogumaht on 66 miljonit eurot. Tartlastele
tagab see aastateks 2019-2029 mugava ja
keskkonnasäästliku ühistranspordi,” ütles
abilinnapea Raimond Tamm.
Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo
teenuse osutaja leidmiseks 2016. aasta 1.
detsembril. Ettevalmistused uueks bus-

sihankeks algasid juba aasta varem, mil
linn kutsus kokku erinevate huvigruppide
esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste
keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik
linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued
ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised
ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.
Bussihanke tulemused kuulutati välja
2017. a juunis. Hankel osalenud kaheksast
bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse
AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot.
Hanke objektiks oli liinikilomeetri hind,
mida hakatakse korrigeerima kord kvartalis liinikilomeetri maksumuse muutu-

mise indeksi alusel.
Hanke võitjaks tunnistatud ASiga GoBus
ei saanud linn aga lepingut sõlmida, kuna
mitmed teised hankel osalejad vaidlustasid hanke tulemused. Kohtuvaidlused
kestsid üle poole aasta. Tartu bussihankega seotud vaidlusi arutati riigihangete
vaidlustuskomisjonis, haldus- ja ringkonnakohtus, mis kõik leidsid, et linnavalitsuse poolt ASi GoBus pakkumuse edukaks
tunnistamine on olnud õiguspärane. Riigikohtu viimased otsused tänavu jaanuari alguses andsid linnavalitsusele õiguse
sõlmida hankeleping ASiga GoBus. Senise
vedaja AS Sebe leping lõpeb 2019. aasta
30. juunil.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel
515 4738;
linnamajanduse osakonna juhataja Rein
Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks koos LõunaEesti Omavalitsustega
Tartu ja Lõuna-Eesti omavalitsused teevad tihedat koostööd, et Tartu saaks 2024.
aastal Euroopa kultuuripealinnaks, leppisid kokku täna (24.jaanuar, 2018) Tartu
raekojas kohtunud Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid ja Tartu linnapea. ,,Tartu linn on
keskuseks kogu Lõuna-Eestile. Seetõttu
on iseenesestmõistetav meie soov kaasata
ümberkaudseid omavalitsusi kultuuripealinnaks kandideerimisel algusest peale
ja teha seda koos,’’ ütles linnapea Urmas
Klaas.
Tartu linnapea selgitas Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidele
kultuuripealinnaks
pürgimise eesmärke ning andis ülevaate
Lõuna-Eesti regiooni võimalustest seoses

Euroopa kõige hinnatuma kultuuriprojektiga. Omavalitsusjuhid arutlesid Tartu
raekojas koostöövõimaluste ning väljavaadete üle, mida Euroopa väärtustatuim
kultuuriprojekt tervele siinsele piirkonnale loob. Lisaks kultuurialasele koostööle
olid arutluse all sellised teemad nagu turism, keskkond, investeeringud jne.
Setomaa vallavanem Raul Kudre ütles, et
Setomaal on varasem kogemus SoomeUgri kultuuripealinna korraldamise näol
olemas. “See ületas meie ootused mitmekordselt nii külastatavuse kui ka kohalike
elanike ja ettevõtjate toetuse osas. Oleme
igati Tartu Euroopa kultuuripealinnaks
saamise poolt.”

Kohtumisest võtsid osa Võru, Setomaa,
Valga, Kanepi, Kambja, Rõuge, Antsla,
Otepää, Elva, Nõo ja Tõrva omavalitsuste
juhid. Tartu on otsustanud kandideerida
2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks.
Euroopa kultuuripealinna tiitlit on kandnud kõik olulisemad Euroopa
linnad. Paljud neist on otsustanud kandideerida koos ümbritseva piirkonnaga,
võimendades seeläbi kogu regiooni arengut. Eestist pärit Euroopa kultuuripealinn
selgub 2019. aasta lõpus.
Lisainfo: kultuuripealinna vastutav projektijuht Erni Kask,
tel 736 1358, +372 509 3270.
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Rahinge lihatööstuse kauplus pakub üle 60 erineva
nimetuse maitsvat valmistoodangut.

Suitsu- ja keeduvorstid, sardellid, viinerid, süldid ning singid
jpm. Värskest lihakraamist pakume sea-, veise- ning vasikaliha.
Me pole unustanud ka lemmikloomi. Neile pakume liivri vorsti, erinevaid konte ja lihalõikeid.
Ootame Teid ostma !!!

Lihapood on avatud: E - R kl. 9 – 17.
L-P SULETUD
Tel: 7 499-316
FB : Rahinge lihatööstuse müügipunkt

16.veebruar 2018
Ilmatsalu Põhikooli saalis

VEEDA REEDENE ÕHTU MEIEGA!

Kell 19.00-00.00

nime pühitsemise tseremoonia
esinevad Valguta Vahvad
kohv, kringel

tantsuks
mängib
ansambel
Viiser
Pääsme hind 7.50 eurot.

Pileteid saab osta ainult eelmüügist Mai käest, Ilmatsalu raamatukogust
ja Rahinge poest kuni 13. veeb / Lisainfo 53300049 Mai
Vahetusjalanõud kohustuslikud!

Link millelt näeb kuukirja Tähtvere Elu ja saab lugeda küsimuste-vastuste vormis Tartu Linnavalitsusele laekunud endise Tähtvere
valla elanike tehtud järelpärimistele antud selgitusi: https://www.tartu.ee/et/tahtvere
Kõik küsimused on oodatud linna infokeskuse meiliaadressile
infokeskus@raad.tartu.ee või telefonile 7361 101 või heakorratelefonile 1789.
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Tähtvere Elu

Kandiküla Koolituskeskus
on mõnus koht koolituste,
seltskonnaürituste ja seminaride pidamiseks.
Antiikse sisustusega renoveeritud
rehielamus on õdus kaminasaal
(110m2) ja avar suvesaal.
Rehielemu suvesaalis (100 m2)
saab korraldada koolitusi, üritusi,
õppepäevi ja -laagreid.
Võimalik on tellida lisaks
toitlustusteenust ja koolituspäeva
vahepalaks rahvalikku muusikalist
meelelahutust.
Majas on tasuta Wifi ja kõik muu
vajalik ürituste korraldamiseks.
Vaata lähemalt kodulehelt
www.koolituskeskus.net ja tutvu meie
koolitustega.
Valdek, Marii
tel. 5170174
Kandiküla koolituskeskus

Matusetoetusest
Tartu linnavalitsus kavandab matusetoetuseks 250 eurot.
Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks matusetoetuse eelnõu, milles on toetuse suuruseks kavandatud
250 eurot. Eelnõu kohaselt on matusetoetus ühekordne toetus matustega
soetud kulude katmiseks, mida makstakse surma hetkel rahvastikuregistri
andmetel Tartu linnas elanud isiku
matmiseks.
Matusetoetust makstakse surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend. Kellelgi teisel on õigus matusetoetust saada
juhul, kui ta korraldab matused ja kui
surnu abikaasa või sugulane on matusetoetusest loobunud.
Matusetoetus makstakse välja hiljemalt 30 päeva jooksul matusetoetuse
taotluse registreerimisest. Raha matusetoetuse maksmiseks eraldab riik.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak,
tel 736 1320, 5811 7611

Tartu linn toetab korteriühistute
rattaparkla ja jäätmemaja ehitamist või süvakogumismahutite
paigaldamist
Alates 29. jaanuarist saavad Tartu linna
korteriühistud esitada taotlusi toetuse
saamiseks rattaparkla ja jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks.
Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu ühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või
rohkem. Linna eelarvest on tänavu jäätmemajade või süvakogumismahutite tarbeks ette nähtud 32 000 eurot.
Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas
vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni
50% kogumaksumusest (ülemmäär 3000
eurot).
Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel
vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed,
paber ja kartong, biojäätmed) mahutite

jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks
on kuni 75% kogumaksumusest. Toetuse
ülemmääraks on 4000 eurot.
2017. aastal sai linnalt oma jäätmemajanduse korrastamiseks toetust 8 korteriühistut kokku ligi 32 000 euro ulatuses.
Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti
paigaldamise toetuse andmise korraga
saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/
akt/428062015023?leiaKehtiv
Toetuse saamiseks vajalikud materjalid
tuleb esitada linnamajanduse osakonda,
Raekoja plats 3. Taotlusi vaadatakse läbi
jooksvalt saabumise järjekorras, kuni
eelarves selleks ette nähtud raha jätkub
või kuni 1. oktoobrini 2018.
Lisainfo: - rattaparklate osas: Mihkel Vijar (tel 736 1281, kab 204)jäätmemajade või süvamahutite osas: Juhan Voolaid (tel 7361 273)

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

