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Koroonaviiruse vastu
võitlemise valem

Kodust väljas
liikudes hoia teistest
inimestest vähemalt
KAHE meetri kaugusele.

Püsi kodus.
Lubatud on tööl
käimine, toiduainete ja
ravimite ostmine ning
muu hädavajalik.

Kodust väljas liigu üksi, vajadusel
KAHEkaupa või perekonnaga.
Sellest suuremad kogunemised
on keelatud.

Poes käi üksi
ja osta toitu
pikemaks ajaks
kogu perele.

Pese ja
desinfitseeri käsi,
eriti kui liigud
avalikes kohtades.

Kaitse end ja oma lähedasi!
koroonaviirus.ee

✆1247 kriis.ee
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Juhised ja info tartlastele

Arvestades välja kuulutatud eriolukorda, on linnavalitsus
koondanud Tartu linna kodulehele info, juhised ja vastu
võetud otsused, millest teeme allpool ülevaate. Kodulehe
info täieneb jooksvalt.
Rohkem infot: www.tartu.ee/koroonaviirus

Linnavalitsuse tööruumides kodanike vastuvõttu ei
toimu
Info saamiseks või teenuste kasutamiseks palutakse suhelda telefoni või e-kanalite kaudu.

Sotsiaalhoolekanne
• Eakate päevakeskused on suletud.
• Hoolekandeasutustes on külastuskeeld.
• Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus, dementsete päevahoid jt).
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused
(Staadioni 52, Anne 44, Rahu 15, Vaksali14) on avatud E
15-18 ja K 8-10. Linnavalitsus palub isiklikult vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel esmalt
võtta kontakti telefoni 736 1300 või e-posti teel sto@raad.
tartu.ee

• Lisaks:
o Bussikaarte saab osta R-kioskist. Pileteid ja raha laadida
saab bussikaardile R-kioskist, veebilehelt tartu.pilet.ee või
mobiiliga.
o Bussikaardi soodustuse saamiseks tuleb soodustust tõendav dokument ja isikut tõendav dokument (puude otsus
vms) saata infokeskuse e-posti aadressile infokeskus@tartulv.ee.
o Tasuta bussikaardi saamiseks tuleb ühendust võtta telefoni või e-posti teel.
o Tasulisi pikemaajalisi parkimiskaarte saab osta parkimisautomaatidest või veebilehelt parkimine.ee.
o Beebide hõbelusikaid ja tseremooniate pilte ei väljastata.
o Parkimis- ja bussitrahve saab vaidlustada, kui saadate digiallkirjastatud vaide/vastulause e-postile vtm@raad.tartu.
ee
o Tartu raekojas asuv turistidele suunatud külastuskeskus
on suletud. Ühendust saab meili ja telefoni teel (E 9 -18,
T-R 9 -17:, L-P 10 -14), info@visittartu.com, tel 744 2111.

Kultuur, sport ja meelelahutus

• Jätkuvad need toimingud, mis nõuavad isiklikku kohale
tulemist. Vastuvõtt eelneva kokkuleppe alusel E 9-12 ja K
13-16, kontakt pere@raad.tartu.ee
• Perekonnasündmuste tõendid, rahvastikuregistri väljavõtted, andmete päring rahvastikuregistrist - tel 7420 954
• Sünni registreerimine - tel 742 0960
19.03 avati uus sünni registreerimise teenus aadressil www.
rahvastikuregister.ee Sünni registreerimise avaldust saavad
esitada abielusolevatele vanematele lisaks ka abielus mitte
olevad vanemad ja üksikvanemad.
• Abielulahutus, nimemuutmine - tel 7420 632
• Abielu, isikukoodid - tel 742 0856 (NB! Abielu registreerimine toimub ilma külalisteta)

Suletud on:
• Kõik Tartu linna omandis olevad avalikud spordi- ja
mänguväljakud ning muud avalikus kasutuses olevad kogunemiskohad.
• Kõik muuseumid, kinod jm kultuuriasutused..
• Laste mängutoad.
• Basseinid, ujulad, veekeskused, spaad, saunad (sh Anne
saun).
• Kõik spordihooned, spordisaalid, jõusaalid, spordiklubid,
staadionihooned, kunstmuruväljakud.
• Meelelahutus- ja lõbustuskohad: ööklubid, kasiinod,
mänguautomaatide saalid, keegli-, bowlingu ja piljardisaalid, täiskasvanute klubid jmt.
• Tartu Linnaraamatukogu ruumid on suletud. Raamatuid
saab tellida Omniva pakiautomaatidesse. Raamatukogu infotelefon 736 1380 töötab E-R kell 9-17, meiliaadress laenutaja@luts.ee. Raamatuid saab tuua tagastuskastidesse.
Tellitud järjekorraraamatud jäävad raamatukogu avamiseni ootele. Viivist ei küsita olukorra normaliseerumiseni

Raekoja infokeskus

Kaubandus ja toitlustus

• Raekoja infokeskuse klienditeenindus on suletud.
Kontakti saab helistades 1789 või kirjutades infokeskus@
tartulv.ee.

• Suletud on kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete
müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid, postkon-

Perekonnaseisutoimingud
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torid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või
meditsiiniseadme kaardi alusel. Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.
• Avatuks jäävates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas üksi või kahekesi, teistest inimestest tuleb
hoida vähemalt 2-meetrist vahet ning poodide sisse- ja väljapääsude juures peavad olema desinfitseerimisvahendid.
• Söögikohad ja baarid tuleb õhtul kella 22st sulgeda, toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu on lubatud ka pärast seda
kellaaega.
• Tartu turuhoone on avatud. Külastage turuhoonet üksi
või kahekesi, desinfitseerige uste juures käsi ja hoidke teistest ostjatest distantsi. Turuhoones olevatest kohvikutest
saab toitu ainult kaasa osta. Alates 27. märtsist on suletud
avaturul oleva turuhalli teine korrus.
• Käitumisjuhised turul ja kaubanduskeskustes ostlemisel:
o Külasta kauplusi nii harva kui võimalik, planeeri vajalike toodete ostmist pikema perioodi peale ette.
o Mõtle eelnevalt ostud läbi, et kaupluses läheks vähem
aega.
o Võimalusel planeeri külastus väljaspool tippaega.
o Poodi mine ainult üksinda või kahekesi, teiste inimestega hoia 2-meetrist vahet.
o Osteldes ära puuduta kaupa (nii pakendatud kui pakendamata) ilma põhjuseta.
o Pakendamata kujul ostetud puu- ja köögiviljad jms
tooted vajavad korralikku pesemist. Soovitav on ka pakendid üle pesta.
o Väldi ostude eest tasumisel sularaha kasutamist.
o Kasuta nii palju kui võimalik kaupade koju tellimise
võimalusi.
o Pese käed nii enne kui pärast kaupluse külastamist.

Vabatahtlikud
Tartu linn avas oma kodulehel keskkonna, kuhu kutsub
endast teada andma abivajajaid, abi pakkujaid ja kodanikualgatusi. Siia on oodatud info kõigilt neilt, kes on Tartus
valmis kriisolukorras panustama teiste aitamisse või teavad
kedagi, kellel oleks kriisiolukorras abi tarvis. Kõik vabatahtlikud, kes soovivad eriolukorras tekkivate kitsaskohtade lahendamisel kaasa lüüa, peavad kindlasti olema terved.
Vaata lähemalt: www.tartu.ee/tartuaitab

Info- ja abitelefonid
• 1247 on üleriigiline koroonaviiruse infotelefon, millele
helistades aidatakse saada vastuseid koroonaviirusega seotud küsimustele. Tasuta telefon töötab 24/7.

• 600 1247 on häirekeskuse infotelefon, millele saavad koroonaviirusega seotud küsimustes helistada emad ja isad,
kelle lapsed on välismaal. Samuti saab sellele numbrile
helistada piiri tagant, et nõu küsida.
• 1220 on perearsti nõuandeliin. Tugeva hingamisraskuse
või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112.
• 677 6822 on üleriigilise tasuta nõuandeliini number, kus
E–R kl 9–17 annavad hambaarstid nõu hambamurede
korral.
• 644 6440 on dementsuse infoliin, kust
• saavad nõu nii dementsussündroomiga inimesed, nende
lähedased kui ka spetsialistid ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.
• Teave Tartu ülikooli kliinikumi töökorralduse kohta:
www.kliinikum.ee/patsiendile/covid-19-info.
• Noored vanuses 16-26 võivad oma muredega pöörduda
portaali peaasi.ee poole, kus nõustatakse videosilla vahendusel.

Koroonaviirus ja kodune toimetulek
• COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.
• Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.
• Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima
nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 või vajadusel kutsuma
kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
• Pärast välisriigist naasmist tuleb 14 päeva olla koduses
karantiinis.
• Lähem info koroonaviiruse kohta ning käitumis- ja ravijuhised koduses isolatsioonis olijatele ja viirusesse nakatunutele on Terviseameti kodulehel!
Alates 28. märtsist kehtib liikumisvabaduse piirang koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nende inimestega koos
elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele.
Koroonaviirusesse nakatunud inimene peab püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda
kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse
diagnoosimisest. Haigestunu pereliige, kellel puuduvad
koroonaviiruse sümptomid, võib elukohast lahkuda (isikut tõendav dokument kaasa!) üksnes tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid
hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava
või avalikku ülesannet täitva isikuga; igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks; õues viibimiseks vm.
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Tartu kutsub teisiti tulnud
kevadest lugusid kirjutama
Tartu linn koostöös Tartu linnakirjaniku Carolina
Pihelgaga kuulutab välja sel aastal hoopis teistmoodi alanud kevade juttude kirjutamise ja kogumise. Kuni eriolukorra lõppemiseni oodatakse kõiki tartlasi ja Tartu vaimu
kandjaid panema ilukirjanduslikus võtmes kirja mõtteid
kõigest sellest, mida teistmoodi saabuv kevad endaga kaasa
toob, kuidas ta meid oma salapäraga puudutab.
Tartu linnakirjanik Carolina Pihelgas kutsub koos Tartu
linnaga üles kevadeootust ja -saabumist märkama ning
kirja panema: „Kevadisel pööripäeval on kogu maakeral
öö ja päev võrdse pikkusega ning siit edasi on päevad aina
pikemad ja soojemad. Sel aastal on koroonaviiruse ja eriolukorra tõttu paljudel märksa rohkem aega kui tavaliselt,
et märgata muutusi enese sees ja ümber. Kui pilk õue heita,
siis jah, kevad tõesti tuleb, seda ütlevad nii krookused ja
sinililled kui ka päikese aina eredam helk aknas. Aga mida
ütleb pilk sissepoole?”
Linnakirjanik kutsub üles läkitama Tartu linnale ilukirjanduslikke lühipalu kevademeeleoludest, igapäevastest
märkamistest, sellest, mis on mõttes ja meelel. Oodatud on
luuletused, miniatuurid ja lühijutud, aga miks mitte ka fotod, joonistused ja laulud. Sest sel aastal tuleb kevad hoopis
teisiti.
Tartu linnakirjaniku ja Tartu linna ühiselt algatatud kevadisele kirjanduslikule tekstide kogumisele oodatakse töid
kõigilt, kellele lähevad korda nii saabunud kevad kui ka
Tartu vaim ning inimesed selle sees ja ümber.
Parimad kaastööd avaldatakse alates aprillist aadressil
www.tartu.ee/kevadteisiti ja saabunud tekstide vahel loositakse välja kirjanduslikke meeneid.
Kirjatööd palume saata e-posti aadressile indrek.mustimets@tartulv.ee.
Kontakt:
Indrek Mustimets, Tartu Linnavalitsuse nõunik, tel 506
3076, indrek.mustimets@tartulv.ee
Linnakirjanik Carolina Pihelgas, tel 5349 6146, carolina.
pihelgas@gmail.com

Fotod: Mana Kaasik
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Tartu linn vabastab
vanemad pooleteiseks
kuuks lasteaia kohatasu
maksmisest
Tartu linnavalitsus otsustas alates 16.
märtsist kuni eriolukorra esialgse
tähtaja 1. maini vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest Tartu lasteaedades.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul on eriolukorrast tingituna soovitanud linn
lapsevanematel võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua. “Paljud lapsevanemad
on seda soovitust järginud. Arvestades
seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime alates 16. märtsist
kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu
mitte nõuda. See puudutab kõiki lapsi
- nii neid, kes käivad lasteaias kui ka
neid, keda kohal pole,” selgitas Klaas
Kuna märtsikuu arved on juba väljastatud, siis kajastatakse märtsi kahe nädala summa ettemaksuna järgmistel
arvetel. Aprillikuus esitatavatel arvetel
kohatasu maksumust ei ole, kuid kohta kasutanud laste arvetele lisatakse
toidukulu.

Selli tänava jäätmejaam
jääb avatuks
Eelmisel nädalal avati katseliselt viieks
päevaks vahepeal suletud olnud Selli
tn 19 asuv jäätmejaam. Otsustades
nädalavahetuse kogemuse põhjal, jääb
jäätmejaam jätkuvalt avatuks.
Eriolukorras tingituna on jäätmejaamas rakendatud range töökorraldus.
Jäätmete toojatel palutakse oodata
autodes istudes värava taga järjekorras ning siseneda ükshaaval. Kohapeal
sularahaga ei arveldata. Koorem tuleb
toojatel endal maha laadida.
Jäätmejaamas tuleb arvestada ka üsna
pikkade järjekordadega. Jäätmejaama
sulgemisajal väravad suletakse ja autosid enam sisse ei lasta. Selli tn 19

jäätmejaam on avatud E-R kl 10-18 ja
L-P kl 10-16.
Linnamajanduse osakonna juhataja
Rein Haagi sõnul soovitatakse siiski hoiustada jäätmed kuni olukorra
normaliseerumiseni koristuskohas.
“Jäätmejaama võiks tulla vaid vältimatu vajaduse korral ja arvestada seal eriolukorra tingimustega,” rääkis Haak.
Oksi, lehti ja muid haljastusjäätmeid
saab viia ka Aardlapalu prügilasse.
Jaama 72c jäätmejaam on suletud.

Rattaringluse
elektrirattad jäävad
ootama eriolukorra
lõppu
Eelmise aasta novembris talvekorterisse viidud Tartu rattaringluse elektrirattad tuuakse tagasi ringlusesse pärast seda, kui riigis on eriolukord lõppenud. Seni jääb tartlaste teenistusse
250 tavaratast, millel on kuni heitlike
ilmade möödumiseni all ka talverehvid.
Tartu Linnatranspordi juhi Roman
Meeksa sõnul lähtub otsust riigis kehtestatud liikumisvabaduse piirangutest. “Meie kogemus on näidanud, et
elektrirattaid kasutatakse väga palju
ka lihtsalt vaba aja veetmiseks ja noorte kogunemiseks. Praegu on aga oluline sellistest kontaktidest hoiduda.”
Meeksa sõnul võib tekkida ka probleeme desinfitseerimisega, kui kõik
rattaringluse rattad korraga käigus on.
“Praegu desinfitseerivad tehnikud rataste puutepinnad igal võimalusel kas
parklates käies või remonditöökojas,”
täpsustas Meeksa.
Lisainfo: Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa, tel 736 1021, 517
3566, Roman.Meeksa@raad.tartu.ee

Ajujahi parimaks
sotsiaalseks ettevõtteks
sai Tartu tudengite
loodud vabatahtlike
võrgustik
Äriideede konkursi “Ajujaht” parimaks sotsiaalseks ettevõtteks valiti
Tartu tudengite loodud vabatahtlike
võrgustik CommuniCare.
Tudengite loodud võrgustik aitab vähendada hooldekodu elanike üksildust pakkudes eakatele suhtluskaaslasi. Idee sündis ettevõtte juhi, Tartu
Ülikooli majandusteaduskonna esmakursuslase Norman Vesteri Inglismaal
veedetud ajast, mil ta hooldekodudes
ise vabatahtlikuna abiks käis.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme
sõnul olid Tartu ettevõtjad Ajujahil
väga edukad, mitmed esitatud äriideed jõudsid kümne parima sekka.
“Valisime Tartu eriauhinna saajaks
ettevõtte CommuniCare, sest nende
tegevus haakub erinevate Tartu jaoks
oluliste väärtustega nagu ühiskonnale
olulise sotsiaalse probleemi lahendamine, seos ülikooliga ning vabatahtlike kaasamine,” kommenteeris Tamm.
“Tartu linn toetab Ajujahi konkurssi,
sest see on väärt ideede edasiarendamiseks suurepärane võimalus ning
aitab suurendada ettevõtlusaktiivsust,”
lisas abilinnapea.
Tartu tudengid said idee arendamiseks eriauhinna 5000 eurot, millele
lisandusid eriauhinnad Tartu linnalt
(5000 eurot) ja Saue vallalt (4000 eurot). Kokku pälvis meeskond äri arendamiseks konkursilt 14 000 eurot.
Sotsiaalse ettevõtluse eriauhinnale
kandideerisid kõik Ajujahile esitatud
ideed, mis pakkusid lahendusi ühiskondlikele probleemidele. Eriauhinna
panid välja SEB Eesti ja Sotsiaalsete
Ettevõtete Võrgustik.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm,
tel 7361 213, 515 4738.
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Märtsikuu tegemisi Õnnetriinude rühmas
Teatritegemine – laval olemine, kõnelemine,
partneritunnetus, esinemisnärv ja ühel hetkel
juba lavastamine − on lapse ja noore arengus
lausa pärliks, sest kus õpib inimene veel enam
kui laval.
„Näideldes kasutate kõike seda, mis te inimesena olete.”
Kim Hunter
Märts on teatrikuu. Enne veel, kui me jäime
lasteaiast ootamatult oma kodudesse, jõudsid
Õnnetriinu rühma lapsed lasteaia teistele rühmadele esitada näidendi “Kakuke”. Etenduses
kasutati nii käpiknukke kui ka kostümeeritud
tegelasi. Kokku sai sellest üks väga vahva lavastus, mida nautisid nii tegijad kui ka publik
saalis. Kuna näidendit saab alati kohandada,
siis valisime meiegi oma tegelased vastavalt
käpiknukkude olemasolule ja vahvate kostüümide võimalikkusele. Kogu seda lugu jutustas
muinasjutuvestja õpetaja Karmen, kes oli ennast riietanud kuningannaks. Lapsed olid väga
tublid ja etendus läks igati korda. Õpetajad tänavad siinkohal lapsi hea koostöö eest.
Märtsis algas kevad. Valmistusime terve majaga kevade tulekuks. Õiteehtes õunapuud
kaunistasid juba varakult meie lasteaia aknaid
ja rühma lapsed uurisid hoolega läbi luupide
putukaid, keda võiks varsti lasteaia õuealal
kohtama hakata.
Kuigi tundub, et märts jäi meile kõigile lühikeseks kuuks, siis lasteaias suutsime me siiski
veel põnevaid asju ette võtta. Tüdrukutenädala
raames oli Õnnetriinude rühmas näiteks üks
vahva ilupäev. Rühmas käis juuksur, kes tutvustas juuksuritöös vajaminevaid tarvikuid ja
tegi tüdrukutele vahvad patsid. Soovijad said
endale lasta panna silmadele värskendavaid
kurgiviile, mis pidid mõjuma värskendavalt.
Korraldasime ka väikese moedemonstratsiooni. Tüdrukud said näidata oma ilusaid kleite ja
poisid publikus said nautida üritust. Kuna kätepesu oli selleks ajaks muutunud juba tähtsamaks ja olulisemaks kui kunagi varem, siis oli
meil võimalus lastele pakkuda peale käte pesemist katsetamiseks UV lampi, mille all kontrolliti käte puhtust ja seda, kui hoolega hõõrutakse seep käte peal ühtlaselt laiali. Kontrolli
käigus selgus, et kõige puhtamaks said lastel
peopesad ja kõige vähem pöörati tähelepanu
sõrmeotste puhtusele. Siit meie palve - pöörake laste tähelepanu rohkem sellele, et ka sõrmeotsad tahavad hõõrumist saada.
Püsige ikka terved ja hoidke ennast!
Õnnetriinude õpetaja Kristina Karu

Fotod erakogust
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Kirjanduslinn soovitab: Valdur Mikita ja

„Usalda ennast“

Kirjanduslinn Tartu jagab aprillikuu lugemissoovitust, milleks on Uku Masingu ja Toomas Pauli kirjavahetus „Usalda
ennast“. Raamatut soovitab kirjanik ja semiootik Valdur
Mikita.

Foto: Mana Kaasik.

Valdur Mikita põhjendab oma valikut nii: „Muidugi ei jõua
keegi tänapäeval sellist raamatut tervenisti läbi lugeda. See
on väga aeglane raamat, palju hullem veel kui Fred Jüssi
“Olemise ilu”. Aga selle viimase tänukõne eesti suurele
müstikule võiks siiski läbi lugeda. “Usalda ennast” on läbi
kahe aastakümne kestnud kirjavahetus, milles avaneb ilus,
valus ja sügav sissevaade inimese hingeellu, kes küsib endalt seda kõige olulisemat küsimust: kuidas otsida ja leida

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2020
Ajavahemikus 17.02-17.04.2020 on endise Tähtvere
valla elanikel võimalik esitada taotlus Hajaasustuse
programmist toetuse saamiseks.
Võimalik on välja ehitada veevarustus ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
Maksimaalne toetus on kuni 6500 eurot majapidamise kohta, omapanus peab moodustama vähemalt 33%
projekti maksumusest.
Taotlemise tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste
Keskuse lehel
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm ja Tartu linna
kodulehel https://www.tartu.ee/et/hajaasustuse-programm.
Lisainfo: Marek Treufeldt
Tartu Linnavalitsus
7 361 105
52 59832

lepitust maise elu ja kõrgemate jõudude vahel?“
Lisaks annab Valdur Mikita soovituse jalutuskäiguks: „Kui
on põhjust Peetri kiriku kanti sattuda, siis võib viivuks
mõelda ka Toomas Paulile ja Uku Masingule, kes tol ammusel kevadpäeval seal viimast korda kokku said.“ Uku
Masingu ärasaatmine toimus 30. aprillil 1985 Tartus Peetri
kirikus, kus matusetalituse viis läbi kirikuõpetaja Toomas
Paul.
Raamat „Usalda ennast“ ilmus 2015. aastal Ilmamaa kirjastuses.
Maikuu raamatusoovitajaks on filmimees Joosep Matjus.
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest
UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade hulka, millega on võetud sihiks pöörata linnas suuremat tähelepanu
raamatute ja kirjasõnaga seonduvale. Teiste soovitustega
saab tutvuda siin<https://www.tartu.ee/et/unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspiratsiooni saab Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste blogist<https://lugemissoovitus.
wordpress.com/>.
Lisainfo: Kristel Kalda, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja, tel 528 8746.

HEA LUGEJA!
Tartu Linnaraamatukogu
ILMATSALU HARUKOGU
on 1. maini 2020
SULETUD
Linnaraamatukogu info- ja pikendustelefon 7361380 töötab
E-R 9-17, vastatakse meilile laenutaja@luts.ee
Linnaraamatukogu käivitas pilootprojekti raamatute
tellimiseks Omniva pakiautomaatidesse e- kataloogi ESTER
kaudu. (Tasuline) Juhend raamatukogu kodulehel
www.luts.ee rubriigis Teenused
VIIVIST ei küsita olukorra normaliseerumiseni.
Ilmatsalu harukogust laenatud raamatud võite tuua
tagastuskasti 24/7.
Juhinduge terviseameti soovitustest ja säilitage rahu.

Alus: Tartu Linnavalitsuse otsuse 12. märtsist 2020 ja
Vabariigi Valitsuse 12.03.2020.a. korraldus 76
„Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi
haldusterritooriumil“.
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AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMETE
PÕLETAMINE ON LINNAS KEELATUD
Seoses alanud kevadega tuletab linnavalitsus linlastele meelde, et aia- ja haljastusjäätmete põletamine
ei ole Tartus lubatud.
Aiajäätmete põletamine halvendab õhu kvaliteeti,
häirib naabreid ja ei ole keskkonnasõbralik tegevus.
Kuna kehtib eriolukord ja inimestel tuleb kodus püsida, siis peavad elanikud aedadest kogutud aia- ja
haljastusjäätmeid oma kinnistul hoiustama kuni
olukorra normaliseerumiseni.
Eriolukord tähendab kõigi liikumiste ja kontaktide
miinimumini viimist ja seetõttu tuleb ka jäätmejaama ja Aardlapalu ümberlaadimisjaama külastamist
nii palju kui võimalik vältida. Linnavalitsus loodab
tartlaste mõistvale suhtumisele.
Kulu põletamine on Eestis aasta ringi keelatud.

Tähtvere Elu

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem/ või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta ega õpi, siis
tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid. Koolituse
(kokku 130 tundi) osad on:

1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel
lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 22.04.2020 kell 12.00!

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Linnavalitsuse toel

LÕKKE PÕLETAMISEL TULEB TAGADA
OHUTUS
Päästeameti pressiteade
Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on
Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.
Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses
(väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide
või pinnasevalliga.
Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber
veega või tulekustuti.
Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui
tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad
ainult puude peenemad oksad.
Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.
Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad
kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid.
Seepärast tuleb omavalitsuse kodulehel eeskirjadega tutvuda.
ELAMU JA ÜMBRUSE TULEOHUTUS
Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida
päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti
ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee
Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest
võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni
inspektorid süüdlast karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.

Soovin osta elamumaa Tartu lähistel. tel 55671737, Monika
Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

