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Veebruar oli Lepatriinu Lasteaias kiire ja
toimetusi täis
K

uu alguses tähistati lasteaia 43-ndat sünnipäeva. Selleks puhuks said kõik lepatriinud kokku, laulsid, tantsisid ja trallisid. Kaisutriinude rühma eestvedamisel korraldati ülemajaline
sünnipäevapidu, kus kõik rühmad said esineda omavalitud etteastega. Lisaks rühmadele esinesid ka õpetajad ilusa lauluga. Peale suurt esinemist oli aeg ühiselt lõbusaid mänge mängida. Iga
rühm sai kommikoti, mida sõbralikult jagati. Lisaks lõbusatele
tegevustele oli kõigil võimalus fotoseina juures mälestuseks grupipilte teha. Lapsed nautisid kõiki tegevusi, üle saali oli kuulda
naerukilkeid ja näha rõõmsaid nägusid.
Õnnetriinude rühma lapsed võtsid osa Elva lasteaed Õnneseene
korraldatud kunstivõistlusest. Konkursi nimi oli “Õnnitluskaart
Eestimaale” ning osalejaid kokku üle 150. Õnnetriinude rühmast
naeratas seekord fortuuna Madis Pillile, kes sai nooremate laste
kategoorias eripreemia. Õnnitluskaardile vajutas ta oma pisikese
käega jäljendi millest tuli nähtavale mandri Eesti ja kahest pisikesest värvitud sõrmest said saared. Lisaks Madise tööle olid
näitusel ka Maironi, Eleanora ja Maileeni tööd.

Foto: Evelin Pärn

13. veebruaril tähistati lasteaias vastlapäeva. Sedapuhku oli ilmataat meid kostitanud paksu lumevaiba ja mõnusa talveilmaga.
Lapsed said katsuda jõudu köieveos, otsida lasteaia õuealalt vastlakukleid ning mängida erinevaid lõbusaid mänge. Loomulikult
sai ka palju kelgutada ning võistelda pikima liu tiitli üle- ikka selleks, et saada teada, kellel kõige pikemad linad kasvavad. Kõigile
vastlapäeval osalejatele riputati kaela uhked vastlakukli medalid.
Alates veebruari kuust lehvib lasteaia õues Tartu lipp. Seoses Eesti
Vabariigi 100-ga kinkis Tartu Haridusosakond kõikidele lasteaedadele Eesti ja linna lipu. Kuna lasteaial oli siiani Tähtvere valla
lipp, siis heiskasid lasteaia mängupresident ja mängupeaminister
enne suurt Vabariigi aastapäeva vastuvõttu ka meie lasteaia õuel
Tartu lipu. Lisaks lauldi ka Tartu marssi.
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Neljapäeval, 22. veebruaril tähistati lasteaias Eesti Vabariigi
aastapäeva. Kõige vanema rühma lapsed korraldasid uhke vastuvõtu. Kõik lapsed ja õpetajad said kätelda president Ronjaga
ning soovida õnne Eesti Vabariigi sünnipäevaks. Taaskord oli iga
rühm ära õppinud mõne tantsu, laulu või luuletuse. Lisaks esinesid vanema rühma lapsed ka kandle ja plokkflöödi palaga. Iga
rühm sai pisikese sinise kingikoti, mille president Ronja rühma
esindajatele üle andis.
Vieno Rjabova
õpetaja
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Tel. 55 634 585
Foto: Taimi Õunapuu
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Tartlasi kutsutakse rohkem liikuma
Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond kutsub tartlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks rohkem
liikuma.

Kõige käepärasemaks liikumisviisiks on
kõndimine, mis ei eelda spetsiaalse spordivarustuse olemasolu. Aktiivset liikumist
propageeriva kampaania raames kogutakse aktiivsusminuteid. Arvesse läheb kõndimine, mida tehakse mõõdukas tempos
vähemalt 30 minutit järjest, näiteks kõndimine töölt koju, tervisekõnd, kepikõnd
või tempokas jalutamine.
Kampaania kestab 24. veebruarist 24. juunini – vabariigi aastapäevast võidupühani.
Kampaanias osalemiseks tuleb teha järgmist:
1. Loo endale Endomondo kasutajakonto
aadressil www.endomondo.com.

2. Lae telefoni Endomondo rakendus.
3. Liitu kampaaniaga (Challenges) „Tartlase aktiivsusminutid Eesti Vabariigile“.
4. Vali oma liikumisviisiks kõndimine
(Walking) ja salvesta oma liikumised Endomondo telefonirakendusega. Arvesse
läheb kõndimine, mis kestab vähemalt 30
minutit järjest.
5. Tee Endomondoga registreeritud liikumiste statistika teistele nähtavaks.
6. Sünkroniseeri Endomondo rakenduses
oma liikumised (vajalik internetiühenduse olemasolu).
Endomondos oma osaluse registreerunud
aktiivsete osalejate vahel loositakse välja
tervistedendavad auhinnad. Loosimises
osalemiseks kogu perioodil 24. veebruarist 24. juunini vähemalt 2000 aktiivsusminutit ja märgi oma liikumised teistele
nähtavaks.

Tartu jalgrattakool kutsub uusi õpilasi
kevadkursustele
Tartu loodusmajas toimub sel kevadel
kolm jalgrattakoolitust 10-15-aastastele
õpilastele, kes soovivad taotleda jalgrattaluba.
Kevadkursuste ajad:
• 26.03 - 11.04, tunnid E ja K
kl 15.30-17.00. Teooriaeksam 11.04.
• 10.04 - 03.05, tunnid T ja N
kl 15.30-17.00. Teooriaeksam 03.05.
• 07.05 - 23.05, tunnid E ja K
kl 15.30-17.00. Teooriaeksam 23.05.
Teooriatunnid toimuvad Tartu loodusmajas aadressil Lille 10, sõidutund Tähtvere
mänguväljaku juures õppeplatsil.
NB! Tulenevalt jalgratturite koolitamise
nõuetest on esimesel korral ka lapsevanema osalemine tunnis kohustuslik!
Õppesõit ja sõidueksam toimuvad kursuste lõpus. Sõidupäev toimub Tähtveres Tartu laululava juures asuval jalgratta õpperajal. Lapsel peab olema sõidukorras jalgratas ja kaitsekiiver! Kui lapsel ei ole endal
jalgratast, siis palume sellest aegsasti teada
anda, et õpetaja saaks kaasa võtta lisaratta.
Kõik Jalgrattakooli edukad läbijad saavad
endale jalgratta juhiload ja helkurvesti, et
jalgrattaga sõites olla nähtavamad! Samuti
kingib Tartu Linnavalitsus kõigile kursusel osalejatele uue Tartu jalgrattakaardi.
Lisaks pakume rattakursuse jooksul ühissõidupäevi, kuhu on oodatud nii rattakooli lapsevanemad ja õpilased kui ka kõik

teised huvilised. Ühissõidud pakuvad õpilastele hea võimaluse harjutada sõitu linnaliikluses juba enne lubade kättesaamist
ning kõigile teistele võimaluse lihvida oma
liiklemisoskusi. Ühissõitude ajad selguvad
kursuse jooksul.
Jalgrattakooli laste kursusi viib läbi Õnneleid Liikluskool. Koolitajateks on Toivo
Õnneleid ja Jana Õnneleid, kes on mõlemad pikaajalise kogemusega jalgrattaõppe
koolitajad ning töötanud Tartu linna koolides ja autokoolides. Ühissõidu korraldab
suurte kogemustega jalgrattaentusiast Ilmar Peeter Part.
Lisainfo ja registreerimine:http://www.
tartuloodusmaja.ee/ET/koolituskeskus/
jalgrattakool
Kogu kursuse hind lapse kohta on 15 eurot, mille palume tasuda enne kursuse algust.
Kursuse eest tasumine:
Makse saaja: Tartu Keskkonnahariduse
Keskus
Konto: SwedBank EE502200221019407978
Makse selgitus: jalgrattakool + lapse nimi
Lisainfo:Tartu loodusmaja Lille 10, Tartu
Telefon: 736 6120
E-post: info@tartuloodusmaja.ee
www.facebook.com/tartuloodusmaja
www.tartuloodusmaja.ee

Auhindadeks on kaks Polar A360 aktiivsusmonitori (randmelt pulsi lugemise
funktsiooniga), 20 „Terve Tartu“ logoga
joogipudelit, 5 võimlemispalli ja 5 treeninguks mõeldud kummilinti.
Vaid ligi 40% eestimaalastest liigub pool
tundi järjest kahel või enamal päeval nädalas. Riiklike liikumissoovituste kohaselt
peaksid lapsed ja noorukid liikuma 60 minutit päevas, täiskasvanud aga vähemalt
150 minutit nädalas mõõdukas tempos.
Liikumine võiks olla nädalas ühtlaselt jaotatud. Täiskasvanule on soovitatav liikuda
vähemalt viiel päeval nädalas mõõdukas
tempos vähemalt 30 minutit.
Lisainfo: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse
juhataja Piret Väljaots, tel 736 1321

Tartu linn ootab eakaid
EV100 üritusele Eesti
Rahva Muuseumisse
Tartu linn kutsub eakaid 14. märtsil kell 11 Eesti Rahva Muuseumis
algavale EV100 kontsertvastuvõtule.

Osalejatel on võimalus kohtuda Tartu
linnapea Urmas Klaasi ja abilinnapea
Tiia Teppaniga, kes tänavad eakatega
tegelevate organisatsioonide juhte.
Kontserdil loovad meeleolu Tartu
2017. aasta linnakirjanik Kristiina
Ehin ja muusik Silver Sepp. Kontserdi järel pakutakse sünnipäevakooki
ja võimalust külastada Eesti Rahva
Muuseumi kõiki näitusealasid.
EV100 kontsertvastuvõtt on kõigile
osalejatele tasuta.
„Oma riigi juubeli tähistamisel ei saa
me unustada vanemas eas inimesi,
kes on panustanud Eesti riigi kasvamisse ja Tartu linna arengusse,“ ütles abilinnapea Tiia Teppan. „Eakate
inimeste elu on möödunud suures
osas okupatsiooni ajal - seda enam
on nüüd põhjust koos meenutada ja
rõõmustada oma riigi üle.“
Tartu Linnavalitsus ja Eesti Rahva
Muuseum ootavad rohkearvulist
osavõttu!
EV100 raames toimuva kontsertvastuvõtu korraldab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.
Lisainfo: Maarika Kurrikoff, sotsiaalja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja, tel 7361305; 523
6895.
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Toimetaja veerg
uputab. Pikemalt mõtlemata ütlesin talle 112. Kaaselanik aga lausus, et ei ei, asi
pole nii hull, et sinna helistada ning lisas
selgituseks: varem olid igas valla lehes ära
toodud kõigi „asjapulkade“ kontaktandmed aga nüüd oleme linna küla ja ei oska
muud kui raekotta kohale minna.

Hääd Tähtvere kaasmaalased ja meie kuukirja lugejad, alljärgnev jutt on üleskutse, mille järgimisest võib olla teile kasu.
Kasu ootamatute juhtumistega paremini
hakkamasaamise võtmes. Palun ärge visake käesolevat kuukirja prügisse ja seda
kahel põhjusel; esiteks on tegemist meie
piirkonna väärika väljaandega ja teiseks
on selles lehenumbris ära trükitud enamik
asjaajamiseks vajalikke kontaktandmeid.
Mõned päevad tagasi helistas mulle üks
Vorbuse kandist pärit naisterahvas ja küsis, et kuhu ta peab helistama, kui vesi

Leidsime siiski lõpuks sobiva telefoni
numbri, kuhu võis eelpool mainitud murega helistada. Hea kaaskodanik Vorbuse
kandist imestas, et toimetaja ei osanudki
hetkega peast ühtegi numbrit kohe välja
käia, vaid asus paberitest ja interneti avarustest otsima. Siinkohal oleks ehk paslik
nentida, et pea pole prügikast kuhu iga asi
ära mahub ja Tähtvere Elu pole ka telefoniraamat, et kuust kuusse trükkida samu
numbreid. Seepärast oleme käesolevas lehes veelkord jaanuarikuus juba ilmunud
kontaktid mõningaste värskendustega
uuesti ära trükkinud, et kes on varasemad
kuukirjad ära visanud, siis palun seekord
muuta oma käitumismustrit ja hoida
märtsikuu väljaanne alles. Sellest võib olla
kasu, kui juhtub midagi ootamatut.
Olgu kontaktandmetega kuidas on aga
EV100 pidu meie maal oli äge! Eriti ägedaks tegi peo presidendi vastuvõtt ERMis. Nagu minu hea sõber Toomas Rõhu

külast ütleks sellisel puhul: see paraad oli
meie auulis. Jälgisin sündmusi teleri vahendusel ja esiotsa arvasin, et õhtu nael
oli meie presidendi Kersti Kaljulaidi kõne.
Võta või jäta – hoopis rohkem mõtteainet
pakkus hilisem telerist nähtud intervjuu
Andrus Ansipiga. Ekspeaminister nentis,
et on kulunud ligemale 100 aastat, kui
eesti rahvas sai piisava rahasumma kokku
ning suutis endale lõpuks ehitada väärika ajaloolise mälupanga – ERM-i. Ansip
tegi kiiresti ligikaudse arvutuse; ERM-i
maksumus 47 miljonit, saamatajäänud alkoholi aktsiis 55 miljonit, sinna juurde 22
miljonit käibemaksu, lisame veel kütuseaktsiisi, tubakaaktsiisi ja nipet-näpet veel
ning näeme, et vaid ühe aastaga on lätlastele kingitud kahe ERM-i maksumus.
Ja siis veel see Kuu-uurijast nähtud tuhandete eestlaste osalusel toimunud protestimatk autodega Lätti just 24-ndal veebruaril – meie kõige tähtsamal päeval …
!!! Kõik mainitud seigad kokku tekitasid
vägagi vastakaid mõtteid – ja tundeid kaa!
Selle peale ei oska muud kosta, kui lisada
veel üks üleskutse täienduseks ülalpool
toodule: EELISTA EESTIMAIST! Nüüd,
siin ja kohe praegu!

Vajalikud kontaktid
PEREARST		
E
Dr. Vitali Karpenko		9-13
Pereõde Teele Miil		8.30-12.30
Pereõde Liis Anijalg		8-12

T			

K		 N		 R

9-13			9-13		14-18		9-13
8.30-12.30			8.30-12.30

14-18		8.30-12.30

8-12			12-16		8-12		8-12

Pereõde Sandra Soosaar			lapsehoolduspuhkusel
Aadress: Tasku Meditsiinikeskus, Turu 2, 51014 Tartu
Telefonid: 5687 8586, 731 2167, 733 3099
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

MEIE POLITSEINIK
Tarmo Selgis
Lõuna prefektuuri Ennetus- ja menetlustalituse Tartu
Konstaablijaoskonna vaneminspektor
Tarmo.selgis@politsei.ee Mob: 538 68718

Linna infokeskus asub raekoja I korrusel, tel 7361 101, on avatud E kl 9–18, T–R kl 9–17,
infokeskus@raad.tartu.ee
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Sotsiaaltöö 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 poole pöörduda muudes sotsiaalvaldkonna küsimustes.
Lisaküsimuste korral võite pöörduda teenistuste juhtide poole. Vajalikud kontaktid leiate 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

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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Lühiuudised
Tähelepanu arvete tasumisel!

Linnavalitsuse rahandusosakond palub Tähtvere inimestel
jälgida, et teenuste eest saadud arved tasutakse kindlasti arvel
kirjas olevale Tartu Linnavalitsuse pangakontole, mitte Tähtvere Vallavalitsuse kontole. Vallavalitsuse kontod on suletud
ja sinna tasumisel ei pruugi raha õigeaegselt kohale jõuda
ning tekib võlgnevus.
***

Rahingele tuleb suusatajatele ka vabatehnikarada

Tartu Linnavalitsus eraldas reservfondist MTÜle JCI Toomemäe 500 eurot seadme soetamiseks vabatehnika suusaraja tegemiseks. Juba mitu aastat on Rahinge linnaosas ja ümbruses

(Haage ja Märja vahel) tehtud suusaradu, et hajaasustusalade
inimestel oleks kodu lähedal võimalus talisporti teha. Siiani
on tehtud ainult klassikajäljerada, kuid järjest suureneva huvi
tõttu on nüüd plaanis suusahuvilistele pakkuda ka vabatehnikas sõitmise võimalust. Hetke lumeolude juures on raja pikkus umbes 5 km.
***

Tänavavalgustusest

2018. aasta jooksul liidetakse Tähtvere valla territooriumil
olevate tänavavalgustuse lülituskilpide juhtimine Tartu linnas
kasutuses oleva kaugjuhtimissüsteemiga.
Selle käigus renoveeritakse nõuetele mittevastavad juhtimiskilbid. Nende tegevustega muutuvad endise valla territooriumil olevad välisvalgustuspaigaldised oluliselt töökindlamaks
ning rikete likvideerimine muutub operatiivsemaks.

Valla Elu 20 aastat
tagasi
Enam-vähem just 20 aastat sai ilmuda
kuukiri Valla Elu. See on parajalt pikk
aeg, et teha uue kuukirja Tähtvere Elu
veergudel aegajalt mõningane tagasivaade möödunule tuletamaks meelde
meie inimesi, sündmusi ja meenutada
nostalgiliselt ajamerre lootusetult kadunud häid aegu.
Sel korral sattusid valimisse kolm toredat luulelist etteastet meie kolmelt
tublilt koduküla kaaselanikult. Nautigem kauneid riime!

Tule osalema Kandiküla koolituskeskuse
koolitustel
07. märts, 2018. Valmistame põnevaid kamatoite: soolaseid ja magusaid trühvleid, kooki ja jooki.
10. märts ja 17. märts, 2018 kell 12.00 - 14.00 toimub viljapuude lõikamise koolitus.
27. aprill, 2018 kell 17.30 - 20.00 lilleseade koolitus.
Rohkem infot kodulehel: www.koolituskeskus.net
Tel 517 0174 Valdek ja Marii
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Lindude talvisest toitmisest
Rahvatarkus ütleb, et ega’s talv taeva jää!
Teadupärast kehtib sama kevade kohta.
Varasematel aegadel, mil maaelanikkond
Eesti territooriumil oli tublisti arvukam,
olid lihtsamad loodusseadused inimestele
maast madalast märksa selgemad, kui see
on praegusel linnastumise ja suurlinnastumise perioodil. Samas inimeste armastus looduse vastu ja alateadlik soov tunnetada oma lähedust looduslikele juurtele
näib õnneks kasvavat. Üheks selliseks
oma looduslike juurte tunnetamise soovi
väljendusviisiks on inimeste heatahtlik
žest talvel metsa- ja aialindudele lisatoitu
pakkuda.
Siinkohal edastan kõigile linnusõpradele
meeldetuletuse, eriti just nendele, kes on
asunud lindudele talvel lisatoitu andma.
Lisatoidu andmist, kui sellega on algust
tehtud, tuleb jätkata ka kevadel niikaua,
kuni maa on sulanud ja putukad välja ilmunud. Linde ei pea toitma, nad saavad
ise suurepäraselt hakkama. Samas kui
inimene sekkub nende ellu, siis võtab inimene endale ka vastutuse olla piisavalt
järjepidev. Eesti arvukaimal tihaseliigil
rasvatihasel on näiteks lähiajal algamas
pesitsusperiood. Juba praegu võib jälgida nende paariviisilist toimetamist. Kui
aprill, mil munad pesas, tuleb rohkete
miinuskraadidega ja kui peaks mitmeks
päevaks lumigi maha jääma, siis on linnukesed tõsiselt hädas. Seepärast tasub üle
vaadata sihvkakott ja rasvavaru, kas sellest
ikka jätkub ajani, mil ilmastik linde soosima hakkab.
Hetkel on just õige aeg värvulistele pesakaste paigaldada. Siinkohal mõningad
olulisemad suunised pesakastide paika
sättimiseks. Mõistagi eelistavad linnud
hööveldamata ja värvimata laudadest pesapuure.
1. Lennuava peaks jääma päikese liikumise poole.
2. Lennuava ette kuni meetri kaugusele ei
tohiks jääda oksi.
3. Keskpäevase päikese eest kaitseks peaks
jääma lähedusse puid, oksi või hooneid.
4. Pesapuuri kinnitus olgu tormikindel.
5. Pesapuure on soovitav puhastada kord
aastas pärast pesitsusperioodi lõppu.
6. Pesapuuri kõrgus maapinnast 1 – 4
meetrit, mida käidavam koht, seda kõrgemale on kast vaja sättida. Metsas, kus inimesed ega autod ei liigu, võib kõrguseks
jääda ka üks meeter, et oleks sügisel mugav puhastamas käia.

Kasepaku sisse puuritud tihasesuurustele lindudele mõeldud pesapuurid. Sellise
pesapuuri eelis laudadest kokku löödud kasti ees seisneb selles, et hoiab eemal
suur kirjurähni. Kasepuit sellisel kujul on tema jaoks liiga kõva, et seda lammutada. Suur kirjurähnil on nimelt komme tassida värvuliste poegi oma poegadele
toiduks. Fotod: Lembit Kaarna

7. Ekslik on lennuava alla paigaldada nö
laulupulk. See annab pesarüüstajatele toetuspunkti.
Lennuava suurus värvulistele ja tihastele
30-35 mm, kuldnokale 40-45 mm. Soovituslik pesakastide paigaldusnorm ühe
hektari kohta on 1-2 kuldnokapuuri ning
5-6 tihasepuuri. Võib muidugi rohkem

panna, kuid see on mõttekas juhul, kui
lindudel on piirkonnas rikkalik toidulaud.
Lembit Kaarna
Loodushuviline linnusõber

Märts 2018

Rahinge lihatööstuse
kauplus
Lihatööstuse sortimendis on üle 60
erineva valmistoodangu (suitsu-,
keeduvorstid, sardellid, viinerid,
süldid ja singid jpm). Värskest lihast pakume sea-, veise- ning vasikaliha.
Ei unusta ka lemmikloomi. Neile
pakume liivri vorsti, erinevaid konte ja lihalõikeid.
UUS TOODE : Pekirull
VÄGA HEA HIND SUITSUPÕSEL
(2,40€/ kg)
Ootame Teid ostma !!!
Avatud: E - R kl. 9 - 17ni
L-P SULETUD
Tel: 7 499-316
FB : Rahinge lihatööstuse müügipunkt
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Kutsume
Tartumaa Arendusseltsi
projektitoetuste
infopäevale
Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on
aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on
26.03-10.04 ja 27.08-10.09.
Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimub Tartu linna infopäev endises Tähtvere vallas 20.
märtsil kell 15-17 Rahinge külamajas.
Rohkem infot leiate TASi kodulehelt:
http://www.tas.ee/tartumaa-arendusselts-kutsub-martsikuus-infopaevadele-valdades/
Infopäevade raames soovime:
• jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste
kohta LEADER-meetmest,
• tutvustada TASi arendustegevusi,
• arutleda ja kaardistada piirkonna
arenguvajadusi,
• nõustada juba konkreetse ideega
projektitaotlejaid.

Tähtvere Elu

Tartumaa Arendusselts (TAS) kuulutab välja Euroopa Liidu
LEADER-programmi PROJEKTITAOTLUSTE VASTUVÕTU
2018. a esimene taotlusvoor
Taotlusi saab esitada 26. märtsist 10. aprillini 2018.
Taotluste hindamise tähtaeg on 10. juuni 2018.
2018. a teine taotlusvoor
Taotlusi saab esitada 27. augustist 10. septembrini 2018.
Taotluste hindamise tähtaeg on 10. november 2018.
Projektitoetust
saavad
taotleda
mikroettevõtted,
mittetulundusühendused,
sihtasutused, maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluv riigimuuseum ja kohalikud
omavalitsused,
mis
tegutsevad
Tartumaa
Arendusseltsi
tegevusgrupi
tegevuspiirkonnas.
Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:
1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine
Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine
2. Kogukondade võimekuse arendamine
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
3. Koostöövõrgustike arendamine
Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine
Nõustamisele saab registreerida tas@tas.ee www.tas.ee

Infopäevale on oodatud ettevõtjate,
MTÜde eestvedajad, vallavalitsuste
ja arendusorganisatsioonide töötajad
ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.
TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele
ja koostöövõrgustikele.
Erinevate meetmete kaudu toetame
väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja
arendamiseks pakutavaid teenuseid ja
investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.
Lisainfo: Heili Petkin, 53579985,
heili@tas.ee
Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

