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Tartu aasta tegu on Kaarsilla renoveerimine
Tartu Linnavalitsuse
pressiteade 28.12.2017
Tartu linnavalitsuse ja ajalehe Tartu Postimees ühisel konkursil “Tartu
aasta tegu 2017” hääletasid tartlased lõppenud aasta tähtsaimaks
teoks Kaarsilla renoveerimise.
28-ndal detsembril toimunud tunnustusüritusel raekojas andsid Tartu
linnapea Urmas Klaas ja Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba
peatöövõtjale AS-le TREV-2 Grupp
auhinnaks klaasikunstnik Tiina Sarapu töö “Sild”. Tartu linnapea Urmas Klaas tänas tartlasi nii toredate
tegude eest kui ka aktiivse osaluse
eest aasta teo hääletusel. “See on igati mõistetav, et tartlased aasta teoks
valisid Kaarsilla, kuna tegemist on
Tartu linna ühe sümboliga, mis on
nüüd tunduvalt ilusam ja liiklejatele
mugavam.”
Lisaks Kaarsilla renoveerimisele
pidasid tartlased 2017. aastal olulisemateks kordaminekuteks veel
järgmisi tegusid: Annelinna kergliiklustee, Apollo kino avamine,
Koorimuusika maraton Maarja kiriku taastamise heaks, Orienteerumise maailmameistrivõistlused Tartus,
Rahvusarhiiv Noora Spark Makerlab
ehk nokitsejate koda, Tagurpidimaja, Turuhoone remont, Vaksaliesise
väljaku uuendamine koos Vaksali tänava renoveerimisega, Veeriku
tennise- ja sulgpallikeskus.

Kõikide nende tegude tegijad said
täna raekoja saalis Tartu linnapea
Urmas Klaasilt ja Tartu Postimehe
peatoimetajalt Rannar Rabalt aukirja ning Valdur Mikita raamatu “Tartu tähestik”. Postimees ja Tartu linnavalitsus valivad ühiselt Tartu aasta
tegu juba 20. korda. Kokku anti aasta
teo valimisel tänavu ligi 3000 häält.
Senised Tartu aasta teod on olnud:
Vanemuise kontserdimaja (1998),
Jaani kiriku tornikiivri taastamine
ning kirikukellad Peetrus ja Paulus
(1999), korvpallimeeskonna TÜ/
Delta Eesti meistritiitel ja karikavõit (2000), Aura Keskuse avamine
(2001), Treffneri kooli renoveerimine (2002), Turusilla ehitamine
(2003), tunnelkollektori Kesklinna-2
ehitamine (2004), Jaani kiriku taastamine (2005), hansalodja Jõmmu

ehitamine (2006), Athena konverentsi- ja kultuurikeskuse ning Volga
restorani taastamine (2007), Tartu
Ülikooli Kliinikumi uued ravihooned (2008), rahvusvahelise lennuliikluse taastamine Tartus (2009),
kopsu siirdamine Tartu Ülikooli
kliinikumis (2010), Ahhaa keskus
(2011), Tartu vaksalihoone ootesaali
valmimine (2012) ja Lääneringtee ja
Idaringtee esimese etapi valmimine
(2013) ja Võidu silla renoveerimine
(2014), Ihaste silla ja idaringtee teise
etapi ehitamine (2015), Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamine
(2016).
Tartu linnavalitsus
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2018. aasta eelarvest
Tähtvere vald esitas linnale 2018. a eelarve taotluse, kus tulude mahuks oli kavandatud 2858700 eurot, kuludeks 2875500
eurot. Tartu linna 2018. a eelarve menetlemise käigus on endise Tähtvere vallaga seotud kuludeks kinnitatud kokku
2929700 eurot, millest
• 191700 eurot võetud laenude refinantseerimiseks;
• 118000 eurot Rahinge Kandiküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks ning valla poolt võetud laenude
intresside tasumiseks;
• 2620000 eurot tegevuskuludeks.
Lisaks tasub linn 2018. aastal lasteaiale Lepatriinu 2017. a tehtud laiendamise ja rekonstrueerimistööde eest 259500
eurot.
Põhitegevuse kulud 2 620 000 eurot jagunevad järgmiste valdkondade lõikes:
tuhat eurot

Üldvalitsemine, sh

466,6

reserv liitumisega
kaasnevateks kuludeks
Majandus

206,3

Keskkonnakaitse

172,1

Elamu- ja kommunaalkulud

39,2

Vabaaeg,
sport

174,1

kultuur,

Haridus

Sotsiaalne kaitse

150,9

1 544,9

72.2

Linnavalitsuse osakondade teenistujate koosseisu on suurendatud 5 ametikoha võrra ning linna senisele ametnikkonnale on lisatud täiendavaid tööülesandeid.
kohustuste ülevõtmise ja lepingute (sh töölepingute) sõlmimise järgselt saab selle
fondi baasil täiendada esialgset eelarvet ja/või suunata kulud õige valdkonna koosseisu.
52 500 eurot Tähtvere valla poolt algatatud teealuste maade munitsipaalomandisse
võtmine; 50 400 eurot vallateede jooksevremont;
30 000 eurot endise vallamaja ülalpidamise kulud;
18 000 eurot õpilaste liinitranspordi eest tasumine.
83 100 eurot avalike alade puhastus, lumetõrje;
80 000 eurot haljasalade hooldus;
9 000 eurot prügiveo korraldamine.
30 000 eurot tänavavalgustus;
9 200 eurot sotsiaalmaja ja –korterite korrashoid.
69 000 - spordibaasi halduskulud SA Tartu Sport kaudu;
41 500 - vaba aja kulud sh ringitöö, ürituste korraldamine;
33 100 - lisatud Tiigi Seltsimaja eelarvesse rahvakultuuri edendamiseks: 2 töötaja
ületoomine, toetused külaseltsidele, ürituste korraldamine;
30 500 - raamatukogu ülalpidamine (asutus jätkab iseseisva üksusena).
Haridusasutused jätkavad iseseisvate üksustena:
703 300 - Ilmatsalu kooli ülalpidamine,
620 300 - laienenud lasteaed Lepatriinu ülalpidamine;
93 300 - koolitranspordi kulud;
63 500 - koolilõuna kulud;
49 500 - laste muusikakooli ülalpidamine;
10 000 - koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt;
5000 - koolitoetus 1-3. klasside õpilastele.
22 000 - laste sünnitoetus ja perede nõustamisteenuse ost;
20 000 - hooldekodu teenuse ost teistelt omavalitsustelt;
16 600 - täiendava hooldustöötaja ametikoha loomine Päevakeskuse Kalda koosseisus;
7000 - puuetega inimeste hooldajatoetuse maksmine;
3100 - toimetulekutoetus;
3000 - toetus J. Mihkelsoni Keskuse projektile (töötute tugiisiku teenus);
500 - eakatele ürituste korraldamine.
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Tartu linna 2018. aasta eelarve on 174,7 miljonit eurot
Volikogu kinnitas 21. detsembril
Tartu linna 2018. aasta eelarve kogumahus 174 688 708 eurot.
Eelarve keskmes on tartlastele parema elukeskkonna loomine, haridus,
kultuuri väärtustamine ja tegevused
2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli nimel, targa linna arendused,
Tartu tuntuse suurendamine ning
Tähtvere integreerimine. Kavas on
haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate
palgatõus.
Linna tulubaasist 81 protsenti moodustavad põhitegevuse tulud, 11 protsenti investeerimistegevuse tulud, 7
protsenti finantseerimistegevuse tulud (laen) ning 1 protsent likviidsete
varade kasutuselevõtt (2017. aastast
ületulevad jäägid). Eelarve kuludest
77 protsenti on kavandatud põhitegevuseks, 20 protsenti investeeringuteks
ning 3 protsenti finantseerimistegevuseks.
Omavalitsuse eelarve põhitegevuse
tulem peab olema aruandeaasta lõpul
null või positiivne. Tartu põhitegevuse
tulem on 2018. aastal ligi 8,4 miljonit
eurot.
Tartu põhitegevuse tuludeks (maksud,
kaupade ja teenuste müük, tegevuskuludeks saadavad toetused ja muud
tegevustulud) on järgmisel aastal planeeritud 142,1 miljonit eurot. Seda on
5,2 protsenti tänavusest aastast enam,
kuna haldusreformiga seoses suurendab riik omavalitsuste tulubaasi.

Linna põhitegevuse kulud on 133,7
miljonit eurot, sellest 57 protsenti ehk
76,3 miljonit eurot läheb haridusele. Lasteaedade, koolide, kultuuri- ja
sotsiaalasutuste ning linnavalitsuse
tööjõukulude kasvuks on tuleva aasta
eelarves ette nähtud kokku 5 miljonit
eurot.
Investeerimistegevuse tulud (põhivara ja osaluste müük, põhivara soetuseks saadavad sihtfinantseeringud ja
finantstulud) on 18,5 miljonit eurot,
kulud 35,3 miljonit. Investeeringud
kaetakse 54 protsendi ehk 19,4 miljoni
euro ulatuses linna vahenditest ning
46 protsendi ehk 15,9 miljoni ulatuses
toetustest.
Majanduse valdkonda investeeritakse
15,8 miljonit eurot. Tänavate remondiks ja ehituseks ning jalg- ja jalgrattateedele läheb kokku ligi 7,6 miljonit,
suuremad objektid on idaringtee ehituse lõpetamine (1,9 miljonit) ja Ihaste kergliiklustee 1,8 miljonit. Nutika
linnaosa projekti SmartEnCity toetuseks on ette nähtud 4,4 miljonit ning
3,5 miljonit läheb rattarendisüsteemi
arendamiseks.
Haridusse on tuleval aastal planeeritud investeerida 13 miljonit eurot.
Jätkub põhikoolide renoveerimise
programm - järgmise aasta sügiseks
valmib Raatuse kooli remont, milleks
on eelarves 6,1 miljonit eurot.

Järgmisena läbib põhjaliku uuenduse
Variku kool (2018. aasta eelarves 2,1
miljonit). Suurem remont seisab ees
ka Maarjamõisa lasteaias (1,5 miljonit) ning Tamme koolis (1,1 miljonit).
Sotsiaalvaldkonna suurim investeering on 1,9 miljonit eurot Maarja
Tugikeskuse peremajade rajamiseks.
Kultuurivaldkonnas on prioriteetideks huviharidus, kultuuritöötajate
palkade tõus ning 2024. aasta Euroopa
kultuuripealinnaks kandideerimine.
Linnaeelarves on ette nähtud 300 tuhat eurot Tartu lennuühenduste arendamise toetamiseks ja turundamiseks.
Tähtvere valla linnaga liitumine lisas
Tartu tuleva aasta eelarvesse hinnanguliselt 3,6 miljonit eurot.
2017. aastal plaanib linn laenata 11,6
miljonit eurot, millest 5,6 miljonit kulub olemasolevate finantskohustuste
refinantseerimiseks ja ligi 6 miljonit
eurot investeeringute rahastamiseks.
Tartu tänavune eelarve oli kinnitamisel 159,7 miljonit eurot, juunis võttis
volikogu vastu 10,7 miljonilise ning
oktoobris 1,1 miljonilise lisaeelarve.
2018. aasta eelarve kinnitamist toetas
26 volikogu liiget, vastu oli 15.

Linna peamised tulud on üksikisiku
tulumaks 76 miljonit, linnaasutuste
kaupade ja teenuste müük 17,9 miljonit, toetused 45,3 miljonit, kohalikud
maksud (parkimistasu, reklaamimaks,
teede ja tänavate sulgemise maks) 1,37
miljonit ning maamaks 0,76 miljonit.
Tartu linna ja linnaga liitunud Tähtvere valla territooriumil hakkab uuest
aastast kehtima ühtne maamaksumäär
- üks protsent maa maksustamishinnast, mis on Tartu linnas muutmata
kehtinud 2002. aastast. Tähtvere vallas
oli käesoleval aastal haritava põllumajandusmaa ja loodusliku rohumaa
maksumäär üks protsent, muus osas
2,5 protsenti.

Foto: Tarmo Haud
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Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus

Senise Tähtvere valla elanikke teenindab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna Tähtvere-Veeriku
piirkonnakeskus, mis asub aadressil Vaksali 14. Piirkonnakeskuses nõustavad hoolekande,
sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialistid. Spetsialistid nõustavad ka selles osas, kuhu ja kelle
Senise
Tähtvere
valla elanikke
teenindab
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
poole
pöörduda
muudes
sotsiaalvaldkonna
küsimustes. Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus, mis asub

Sotsiaaltöö Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus

aadressil Vaksali 14. Piirkonnakeskuses nõustavad hoolekande, sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialistid. Spetsialistid nõustavad ka selles osas, kuhu ja kelle poole pöörduda muudes sotsiaalvaldkonna küsimustes.
Lisaküsimuste korral võite pöörduda teenistuste juhtide poole. Vajalikud kontaktid leiate
Lisaküsimuste korral võite pöörduda teenistuste juhtide poole. Vajalikud kontaktid leiate allolevast tabelist.

allolevast tabelist.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
üldtelefon 736 1300
juhataja Merle Liivak, tel 736 1320
Hoolekandeteenistus
(eakad ja erivajadustega inimesed)

teenistuse juhataja Maarika Kurrikoff,
tel 736 1305

Sotsiaaltööteenistus
(tööealised toimetulekuraskustega inimesed)

teenistuse juhataja Inge Kool,
tel 736 1307
Lastekaitseteenistus
teenistuse juhataja Heili Piho-Arna,
tel 736 1319

Tervishoiuteenistus
teenistuse juhataja Piret Väljaots,
tel 736 1321
Tartu Linnavalitsus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
üldtelefon 736 1300
juhataja Merle Liivak, tel 736 1320

hoolekande spetsialistid
Aigi Puusepp, tel 746 1764
Kerttu Tammeri, tel 746 1764
eestkoste spetsialistid
Signe Siinmaa, tel 736 1314
Jane Kask, tel 736 1310
Taive Pärnmäe, tel 736 1313
Mergan Sirk, tel 736 1197
koduhooldus
Päevakeskus Kalda
Irina Pütsepp, tel 7461 703
sotsiaaltöö spetsialistid
Maarja Metsatsirk, tel 746 1702
Jevgenia Poska, tel 746 1710
võlanõustaja
Annika Kraak, tel 736 1684
lastekaitse spetsialist
Laura Kivilo, tel 746 1713
lastekaitse spetsialistid
(erivajadustega laste teenused)
Eret Kallas, tel 746 1700
Anu Aavik, tel 736 1443
lastekaitse spetsialistid
(last puudutavad vaidlused)
Maret Sildala, tel 736 1888
Mare Häidberg, tel 736 1291
Ellen Hansen, tel 736 1430
tervisespetsialistid
Riin Saaremõts, tel 736 1322
Ülle Prommik, tel 736 1323

Vaksali 14

Anne 44

Vaksali 14

Vaksali 14

Anne 44
Vaksali 14
Vaksali 14

Anne 44

Küüni 3
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Tähtvere valla kauaaegne spordijuht pälvis
elutöö preemia
Viiskümmend aastat ühes ja samas kohas, Ilmatsalus spordivaldkonna eestvedajana tegutsenud lugupeetud „spordimootor“ Kaja Raid pälvis Eesti Kultuurkapitali Elutöö preemia.
Autasustamise ettepaneku esitas Tartumaa Spordiliit.
Palusin Kajalt asjakohast kommentaari.
„FB-s ma avaldasin Eesti Kultuurkapitalile Ja Tartumaa Spordiliidule tänu meelespidamise eest. Sellele reageeris ja õnnitles
väga suur hulk FB sõpru ja spordirahvast. Nad kõik tänasid
mind ja Reinu meie tegemiste eest. Rohkem mul pole sellest midagi kirjutada.“, jäi Kaja tagasihoidlikuks.

Fotod erakogust

Vallamajas töö jätkub
Alates detsembri kuust võttis Tähtvere valla kultuuri- ja
noorsootöö üle Tiigi Seltsimaja.
Tööd jätkavad endiselt Mai Luiga ja Külli Pann. Mõlema
valdkonna tegevuskohaks saab endine vallamaja. Tartu linnavalitsus on majakasutamise loa andnud alates jaanuarist.
Remonditööd võetakse ette küll alles suvel aga seni toimetatakse olemasolevates tingimustes.
Aasta algus möödubki kolimise ja sisseseadmisega tegeledes. Juba veebruarist loodame senist tegevust uues majas
jätkata tavapärasel viisil.
Vallamajas, millest kujuneb koos teiega kohalik kogukonnakeskus, saavad võimaluse kohtumisteks nii noored kui
60+ klubist osavõtjad, õmblus- ja käsitöö tegijad, kunsti-

harrastajad, tüdrukute töötoas tegutsejad, kokkajad ja koolitajad, muusikud, rahvamuusikud ja koosolekute pidajad
(nt. KÜ-d). Hiljem kui ruumid lubavad saaksid maja kasutada ka tantsutrennidest osavõtjad.
Ootame teid juba peagi avastama endist vallamaja uues
kuues! Jälgige infojagamist infolehe paberväljaandes ja
Facebooki Tähtvere grupis.
Soovime kõikidele meie linnaosa aktiivsetele noortele, huviringides osalejatele ja koostööpartneritele tegusat uut
aastat!
Mai Luiga huvikeskusest
Külli Pann noortekeskusest

Kohtumiste Klubi jätkab kooskäimisi uue nime all
Kuna meie valla aeg sai ümber, siis otsustasime muuta ka Kohtumiste Klubi nime. Pika kaalumise peale ja soovist, et Tähtvere
valla vapilind ei kaoks unustuste hõlma, võtame ta oma kaitsva tiiva alla. Kindlasti saab klubi nimi olema seotud rohunepiga, sest selle Punasesse Raamatusse kantud eriti ohustatud liigi
suurim mängu- ja tantsuplats Eestis asub just Tähtvere valla aladel. Ka meie klubiõhtud ei möödu ilma mängu ja tantsuta. Uus
kohtumine toimub veebruaris ja selleks ajaks on meil uus nimi
mõeldud.

Veel otsustasime, et enam ei pea ükski laudkond pabistama ja
muretsema selle pärast, et äkki peab tema korraldama uue kokkusaamise. Korraldavad laudkonnad on olemas ja teil jääb ainult
lunastada pilet ja tulla koos meiega toredat õhtut veetma.
Veebruaris on lisaks vabariigi juubelile ümmargune tähtpäev ka
meie klubil. 100 tundi koosveedetud kvaliteetaega ehk 20. klubiõhtu! Tule naudi seltskonda ja tantsi koos meiega!
Helis Pajur ja Tiit Tiido
Kohtumiste Klubi presidendid
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Tartu valib aukodanikke ja Tartu Tähe kavalere
Tartu linna aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete
eest, Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku tiitli ja Tartu Tähe andmise otsustab
Tartu linnavolikogu. Aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride
tiitlite ja aumärkide pidulik kätteandmine toimub Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel 22. veebruaril 2018 Vanemuise kontserdimajas.
Seni on pärast 1993. aastat nimetatud Tartu linna aukodanikeks Voldemar Vaga, Harald Keres, Ilmar Kullam, Juhan
Peegel, Aleksander Elango, Viktor Masing, Rein Kirsipuu,
Richard Villems, Sulev Vahtre, Helend Peep, Valve Saarma,
Tullio Ilomets, Hando Runnel, Uno Uiga, Jaan Kaplinski,
Erast Parmasto, Karl Kull, Jaan Einasto, Ain-Elmar Kaasik,
Alo Ritsing, Aadu Regi, Endel Laas, Udo Tiirmaa, HansVoldemar Trass, Lembit Eelmäe, Helju Vals, Atko-Meeme
Viru, Erich Kõlar, Mati Karelson, Lembit Allikmets, Vaike Uibopuu, Jüri Kärner, Martin Kutman, Arnold Rüütel,
Henn Käämbre, Madis Kõiv, Enn Tarto, Marika Mikelsaar,
Tiiu Sild, Lehte Hainsalu, Ants Peetsalu, Ülo Kaasik, Ene
Mihkelson, Mart Ustav, Peeter Saari, Ain Kaalep, Nora
Kutti, Rein Kamarik, Andres Metspalu, Peeter Tulviste,
Tiia Toomet, Jaan Eha, Rein Taagepera, Väino Kull ja Üllar
Põvvat.
Tartu Tähe kavaleriks on alates 2002. aastast nimetatud
Herta Elviste, Michael Clemmesen, Aino Järvesoo, Vilhelm
Fischmann, Raija Sylvin, Lassi Saressalo, Heivi Pullerits,
Solveig Nilsson, Endel Tünder, Armas Lahoniitty, Neeme
Raig, Ene-Margit Tiit, Karl-Heinz Hebrok, Igor Holts, Nils
Foto: Ove Maidla
Taube, Pertti Paltila, Ants Laaneots, Endel Taniloo, Helmut
Tartu linnavalitsus ootab 15. jaanuarini 2018 linlaste ja
Piirimäe, Helve Raik, Jüri Vene, Irene Leisner, Ilmar Kõrorganisatsioonide ettepanekuid Tartu linna aukodanike ja
gesaar, Raul Talvik, Viktor Palm, Liisa Löyttyniemi, Arvo
Tartu Tähe kavaleride valimiseks. Ettepanekuid aukodaniTikk, August Solo, Evald Rooma, Kaiu Suija, Undel Kokk,
ku nimetuse ja Tartu Tähe andmise kohta võivad teha nii
Karl Kivastik, Rein Põldme, Tiit Veeber, Ülo Lepik, Mati
eraisikud kui ka organisatsioonid. Selleks tuleb saata linMeos, Aime Punga, Toomas Väli, Karl Treffner, Anne Ornavalitsusele kirjalik ettepanek koos kandidaadi elulooliste
misson, Kadri Leppoja, Jüri Kulasalu, Merike Lillo, Lembit
andmetega ning põhjendusega, miks isik võiks saada aukoLump, Elena Poznjak-Kõlar, Väino Põllumäe, Urmas Siigur
danikuks või Tartu Tähe kavaleriks. Avaldusele lisada nii
ja Mare Tommingas, Jüri Külvik, Anne Schotter.
esitaja kui ka kandidaadi kontaktandmed. Avalduse võib
Täpsemalt: www.tartu.ee/aukodanikud
esitada tavakirjaga (Tartu Linnavalitsus, Raekoda, 50089
Tartu, ümbrikul märgusõna “aukodanik”) või e-postiga
Tartu linnavalitsus
aadressil press@raad.tartu.ee.

Tartlaste vanadest jõulukuuskedest saavad jälle
tuleskulptuurid
Tartu linnavalitsus teatab, et Anne kanali ja Emajõe vahelisel maa-alal kogutakse alates laupäevast, 6. jaanuarist taas
vanu jõulukuuski. Kuuski saab tuua kuni 12. jaanuarini
2018. Seejärel meisterdatakse neist samas skulptuurid ning
suurejooneline tulevaatemäng leiab aset laupäeval, 13. jaanuaril.

Tartu jäätmejaamades Turu 49 ja Jaama 72c võetakse jaanuarikuu jooksul vanu jõulukuuski vastu tasuta.
Lisainfo kuuskede kogumise ja tuleskulptuuride kohta:
Henry Timusk, tel 514 7678
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Lugupeetud ettevõtja,
Head uut aastat!
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond soovib Teile kordaminekuid uuel aastal ning kutsub seoses Tähtvere valla
ja Tartu linna liitumisega valda registreeritud ettevõtjaid
liituma ettevõtlusteemaliste infolistidega. Listide kaudu
levitatakse ettevõtlust ja ettevõtjaid puudutavat teavet (sh
erinevad koolitused, üritused, konkursid, seadusemuudatused jmt).
Infolistidega saab liituda veebilehel http://www.tartu.ee/et/
ettevotluse-infolistid
Kõik Tartu Linnavalitsusega seotud infolistid on kättesaadavad siin: http://www.tartu.ee/et/infolistid

Veebilehelt leiab ka infot ettevõtjatele mõeldud koolituste
ja seminaride kohta:
http://www.tartu.ee/et/kalender?event_category=140.
Edu soovides,
Siim Espenberg
ettevõtluse arengu peaspetsialist,
ettevõtluse osakond
Tartu Linnavalitsus
tel +372 736 1193
mob +372 526 2195
e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

Tüki Üleojal, Ilmatsalu tee ääres (enne Ilmatsalu alevikku) on avatud
müügikoht, kust saab osta head ja paremat!
Ise tehtud suitsusinki, erinevaid vorste, sülti, igasuguseid hoidiseid, naturaalseid mahlasid - kõike mida pildil näha ja rohkemgi!
REEDETI SAAB SUITSUKALA! (suitsurääbis,latikas,angerjas jpt).
Tule astu läbi!
AVATUD E-R 11-18 L-P Suletud
Maksta saab ainult sularahas!
Relika Laan, Tähtvere

Politsei teatab
Tartu politseijaoskonna piirkonnavanem Tarmo Stokkeby palub Tähtvere hajaasustuse piirkonna inimestele teada anda järgmise sõnumi: „Hea
rahvas, ärge kartke, politsei on endiselt olemas ja ei kao kuhugi! Teenindame endiselt kogu piirkonda.“.
Politse kontaktandmed:
Tartu politseijaoskond
Aadress: Riia 132, 50096 Tartu
Avatud: E-R 9.00-17.00
Valveuurija töövälisel ajal: Riia 179a
Dokumentide taotlemine: E-R 9.00-17.00
Telefon: 612 3000
E-post: louna@politsei.ee
www.politsei.ee

Perearsti vastuvõtuajad
Perearst dr Vitali Karpenko võtab
patsiente vastu Tartus Turu tn 2
(Medicum):
E, T, R
K
N

08.30 – 12.30
08.30 – 12.30 (imikute
päev)
14.00 – 18.00

Vastuvõtule tuleb eelnevalt
registreerida telefonil 731 2260.
Telefonikonsultatsioonid: E-R
12.30-13.30

Linna infokeskus asub raekoja I korrusel, tel 7361 101, on avatud E kl 9–18, T–R kl 9–17,
infokeskus@raad.tartu.ee
Ohtlike puude raie, kruntide puhastamine puudest, võsast, saetööd, kändude freesimine, viljapuude
hoolduslõikus jpm. www.2arboristi.ee tel 58185222 Henri Võõbus.
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Toimetaja veerg

Head lugejad, oleme oma kuukirjaga astunud uude aastasse ja ka uude
ajajärku. Nagu käesoleva väljaande
päisest näete, on tegemist justkui uue
väljaandega. Tegelikult on muudatused kosmeetilist laadi. Sisu poolest
jääb meie ajaleht suures osas endiseks.
Eelkõige kasutame meile igakuiselt
antud 8 lehekülge oma kohalike tegemiste vahendamiseks ja kajastamiseks.
Oodatud on uudised ja informatsioonilised teadaanded lasteaiast Lepatriinu, Ilmatsalu põhikoolist, kohalike
huviringide juhtidelt, spordielu korraldajatelt ja kõigilt Tähtvere hajaasustuse piirkonna elanikelt, ettevõtjatelt
ning teistelt inimestelt, kellel on soov
mingeid meie eluolu puudutavaid
teateid edastada. Ka kohalike elanike
kuulutused on teretulnud. Eraisikute
kuulutusi avaldame tasuta. Kohalike
ettevõtete kuulutuste ja reklaamide
avaldamine on samuti Tähtvere Elu
veergudel tasuta. Samas viimaste puhul teeme valiku selle põhjal, kuivõrd
olulise teenusega inimeste jaoks on
tegemist, sest ettevõtete kuulutusi on
alati rohkem, kui meie kuukiri mahutada suudab. Eriti meelsasti avaldame
neid kuulutusi, mille puhul on tegemist klassikalist maaelu puudutavate
asjadega. Näiteks kohalikke toidukultuure ja tooteid müügiks pakkumistega. Ka kohalikud tööandjad on oma
teadetega leheveergudel oodatud.
Senisest rohkem vahendame Tartu
linnavalitsuse pressiteenistuse teadaandeid. Samas teeme nende avalda-

Valla Elu

R A H I N G E K Ü L A K AT E L

Sünnipäev, koosolek, koolitus, kokkutulek või
treening — 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,
nõude- pesumasin. Laua katmiseks olemas nõud
ja serveerimistarvikud. Koosolekute läbiviimiseks
dataprojektor ja pabertahvel. Majas on WiFi.
Kohtumiseni külakatlas
Külli Pann
Rahinge külaselts
Tel. 5646 2692
misel valiku eelkõige selle järgi, mis
puudutavad meie – Tähtvere inimeste
tegemisi ja eluolu. Endiselt pole meil
anda leheruumi poliitiliste sõnakõlksude avaldamiseks. Üks minu hea sõber ütles poliitiliste tõmbetuulte kohta niimoodi: „Tuul puhub latvades,
meie siin maal teeme tööd ja elame
oma elu.“.
Kuukiri jõuab postkastidesse samal
ajal nagu varasemaltki, 10-15 kuupäeva vahel. Juuli on väga paljudele

inimestele puhkuste aeg ja Tähtvere
Elu puhkab samuti juulis.
Uudisena hakkab väljaandes aegajalt
olenevalt leheruumist ilmuma noppeid 15-20 aastat vanadest Valla Eludest. Kes minevikku ei mäleta – elab
tulevikuta.
Toimetuse nimel soovin kõigile meie
inimestele uuel aastal jõulist edenemist!
Lembit Kaarna

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

