TÄHTVERE KUUKIRI

Tähtvere Elu
TASUTA

OKTOOBER 2018

NR. 9

Tartu tunnustas õpetajaid

T

artu linnavalitsus tunnustas
Tartu linna parimaid haridustöötajaid nii õpetaja elutöö
auhinna kui ka aasta õpetaja tiitliga.
Tunnustused anti üle Tartu linna ja
maakonna haridustöötajate tänuüritusel, mis toimus reedel, 28. septembril kell 14 Tartu Ülikooli aulas.
Tartu abilinnapea Madis Lepajõe sõnul on väga rõõmustav, et Tartus on
niivõrd palju suurepäraseid ja pühendunuid pedagooge. „Kõik nad väärivad meie tunnustust ja komisjonil
oli esitatud kandidaatide seast aunimetuste saajaid päris keeruline välja
selgitada. Me võime olla uhked oma
laste ja lastelaste juhendajate üle,” lisas
Lepajõe.
Tartu linna õpetaja elutöö auhinna
pälvisid tänavu koolieelse lasteasutuse õpetaja kategoorias Tartu Lasteaed
Lotte logopeed Krista Eller, üldhariduskooli õpetaja kategoorias Tartu
Annelinna Gümnaasiumi klassiõpetaja Anne Kaskman ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi keemiaõpetaja Eha
Paabo, huvikool õpetaja kategoorias
Tartu Karlova Kooli Koorikooli õpetaja, Tartu Poistekoori dirigent Undel
Kokk ning kutseõppeasutuse õpetaja
kategoorias Tartu Kutsehariduskeskuse üldainete õpetaja Tiit Kaber.
Krista Elleri pedagoogi karjäär on
kestnud 42 aastat. Lasteaias Lotte, kus
ta töötab avamisest alates, on Krista
üles ehitanud logopeedilise ja eripedagoogilise toetamise süsteemi ning loonud lasteaia logopeedi tööks vajaliku
õppevara.
Anne Kaskman töötab Tartu Annelinna Gümnaasiumis klassi- ja eesti
keele kui teise keele õpetajana alates

aastast 1994. Õpetajatöö kõrvalt on ta
korduvalt juhtinud algõpetuse valdkonnakeskust, erinevaid projekte ja
töörühmi; olnud eesti keele kui teise
keele õpikute ja lõimitud aine- ja keeleõppe metoodilise kirjanduse autoriks.
Eha Paabo töötab keemiaõpetajana alates 1984. ning Hugo Treffneri
Gümnaasiumis 1989. aastast. Õpetajakarjääri jooksul on ta oma südameasjaks võtnud õpilastele loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna tutvustamise.
Tiit Kaber on kõige pikema staažiga
Tartu KHK õpetaja. Ta on aktiivne
kehalise kasvatuse ja riigikaitse õppe
edendaja. Ta on erinevate koolis peetavate spordivõistluste eestvedajaks;
käivitanud kooli laskeringi ning osaleb ka aktiivselt Eesti riigikaitse õpetajate võrgustiku tegevuses.
Muusikaõpetaja, dirigent ja aktiivne
koorimuusika edendaja Undel Kokk
on pannud sajad noored armastama
muusikat. Oma 47-aastase karjääri
jooksul on ta olnud õpetaja, koolijuht
ja alates 1974. aastast Tartu Poistekoori dirigent. Undel Koka initsiatiivil
loodi koorimuusika klassid, millest
kasvas välja Tartu Karlova Kooli Koorikool, kus ta on hääleseade õpetaja ja
dirigent.
Aasta lasteaia õpetaja auhinna
laureaadid:
Emeri Möldri, Tartu Lasteaed Klaabu
(üleriigiline nominent)
Kaja Ellermaa, Tartu Lasteaed Helika
Tatjana Keerd, Tartu Lasteaed Kelluke
Ülle Vatman, Tartu Lasteaed Meelespea

Reet Rohtla, Tartu Lasteaed Sass
Aasta klassijuhataja auhinna laureaadid:
Anu Pärnpuu, Tartu Kroonuaia Kool
(üleriigiline nominent)
Anna-Liisa Blaubrük, Kristjan Jaak
Petersoni Gümnaasium
Terje Lelov, Tartu Descartes’i Kool
Ester Ojavee, Tartu Forseliuse Kool
Sille Tiks, Tartu Hansa Kool
Aasta klassiõpetaja auhinna
laureaadid:
Aive Käärik, Tartu Mart Reiniku Kooli
(üleriigiline nominent)
Kädi Krillo, Tartu Hansa Kool
Olga Lanevskaja, Tartu Aleksander
Puškini Kool
Aasta põhikooli õpetaja auhinna
laureaadid:
Priit Pensa, Tartu Veeriku Kool (üleriigiline nominent)
Karolina Antons, Tartu Mart Reiniku
Kool
Laire Kannel, Tartu Kivilinna Kool
Kadri Kutsar, Tartu Emajõe Kool
Helle Laas, Tartu Descartes’i Kool
Sirje Peterson, Tartu Hansa Kool
Aasta gümnaasiumiõpetaja auhinna
laureaadid:
Kristiina Punga, Hugo Treffneri Gümnaasium (üleriigiline nominent)
Erika Puusemp, Miina Härma Gümnaasium
Estra Tõnisson, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium Elle Vaimann,
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
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Aasta kutseõppeasutuse õpetaja
auhinna laureaadid:
Edda Sõõru, Tartu Kutsehariduskeskus (üleriigiline nominent)
Kristel Eeroja-Põldoja, Heino Elleri
nimeline Tartu Muusikakool
Tiina Friedrichson, Tartu Kutsehariduskeskus
Aasta õppeasutuse juhi auhinna
laureaadid:
Kristi Aria, Tartu Rahvusvaheline
Kool (üleriigiline nominent)
Ellen Einaru, Tartu Lasteaed Midrimaa
Ülle Talts, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Külvi Teder, Tartu Luterliku Peetri
Kooli lasteaed
Aasta tugispetsialisti auhinna
laureaadid:
Inga Brin, Tartu Hiie Kool (üleriigili-

ne nominent)
Iiri Saar, Tartu Descartes’i Kool
Tiia Sarapuu, Tartu Lasteaed Sipsik
Triinu Riis, Tartu Hansa Kool
Aasta hariduse sõbra auhinna
laureaat:
Matkajuhid Palbo Vernik ja Viljar Lillmaa MTÜ Kooson (üleriigiline nominent)
Auhinna “Aasta tegu hariduses”
laureaat:
Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ja Tartu Jaan Poska gümnaasiumi ühine õpe, H. Elleri nim Tartu
Muusikakool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium (üleriigiline nominent)
Tartu linna kompetentsikeskuste võrgustik, Tartu Herbert Masingu Kool
Teisel Ringil Targaks Tartumaal, Tartu
Täiskasvanute Gümnaasium

Algab uue üldplaneeringu
tegemine
Tartu Linnavalitsus teatab Tartu linna üldplaneeringu
koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Tartu
Linnavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 93. Tartu linna
üldplaneeringu koostamise peamine eesmärk on siduda
Tartu linn haldusterritoriaalse reformi järgsetes piirides
üheks ruumiliseks tervikuks ja kujundada linna arengu
ruumilised põhimõtted. Üldplaneeringuga on hõlmatud
kogu Tartu linna haldusterritoorium. Volikogu otsusega on võimalik tutvuda Tartu linna veebilehel https://
www.tartu.ee/uus-uldplaneering ja tööpäevadel Tartu
Linnavalitsuse kantseleis raekoja II korrusel.
Lisainfo: Tiiu Tuuga
Tartu Linnavalitsuse
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna
üldplaneeringu- ja arenguteenistuse spetsialist
tel: 736 1259
Tartu Linnavolikogu algatas 13. septembril Tartu linna
üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu Tartu linna
territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.
Tartu linna üldplaneeringu koostamine algatatakse eel-

Tartu linna õpetaja elutöö auhind on
Tartu linna poolt makstav rahaline
preemia (10 000 eurot) Tartu linnas
tegutseva õppeasutuse õpetajale eesmärgiga väärtustada ja tunnustada
õpetajat aastatepikkuse tulemusliku ja
silmapaistva õpetajatöö eest. Auhinda
on välja antud alates 2015. aastast.
Aasta õpetajaid valitakse Tartus alates
2001. aastast ja selle eesmärk on tõsta esile ja tunnustada Tartu linna haridusasutuste õpetajaid ja juhte, kelle
töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.
https://www.tartu.ee/aasta-opetaja
Lisainfo: abilinnapea Madis Lepajõe,
tel 7361 223, 517 8562.;
haridusosakonna juhataja Riho Raave,
tel 736 1440, 525 4452.

kõige endise Tähtvere valla ja Tartu linna sidumiseks ühtseks ruumiliseks tervikuks. Nii vajavad omavahelist paremat sidumist linnalised rohealad metsadega ja väärtuslike
maastikega, kergliiklusteed, tehnovõrgud, elamualad, aga
ka äri- ja tootmishoonete piirkonnad. Muuhulgas määratakse üldplaneeringuga väärtuslikud põllumajandusmaad
ja väärtuslikud maastikud, aga näiteks ka üldnõuded linnaruumi arhitektuursele väljanägemisele. Üldplaneeringu
oluliseks osaks on suurenenud omavalitsust tervikuna
hõlmava liiklusskeemi analüüs ja planeerimine, edasitöötamist vajavad kliimamuutustega (sh Emajõe üleujutustega, valingvihmadest tingitud suurveega) seonduvate
riskide leevendamise küsimused. Planeering on tulevikku suunatud ruumilise arengu üsnagi detailne kava - siin
kajastuvad sillad, tänavad, hooned, haljasalad, lasteaiad,
spordihallid jne. Oluline on selle juures arusaam, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud
maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks, et
planeeritud lasteaia asemele ei saa ehitada parklat või et
keset elurajooni ei ehitata hiljem tehast. Lisaks paljudele
detailsetele teemadele võimaldab üldplaneering käsitleda
linnaruumi pikemaajalisi strateegilisi suundumusi ja vaadata linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Üldplaneeringu
ülesandeks on tasakaalustada erinevate osapoolte huvid
- linnaelaniku, ettevõtja, linna kui avalike huvide ja väärtuste ning linna ruumilise arengu eest seisja ja riigi huvid.
Tartu linn ei tee planeeringut iseendale vaid elanikele, ettevõtjaile, siin õppijaile jt. Linnavalitsus on üldplaneeringu koostamise ajal avatud kõigile ideedele, ettepanekutele
ja arvamustele, mis kogumina aitavad kujundada Tartust
veelgi elamisväärsema linna.
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Oktoobrist alustas
tööd lennujaama
ekspress
1. oktoobrist 2018 hakkas Tartu lennujaama ja linna vahel sõitma tasuta
ekspressbuss.
Elektribuss viib reisijaid varahommikul lennukile ja toob saabuvalt lennukilt linna. Liini algus- ja lõpppunkt on
Annelinna Keskuse (Kalda tee 43) juures.
Abilinnapea Raimond Tamme sõnul asus
Tartu linn juba kevadel otsima võimalusi
lennujaama ja linna vahelise bussiühenduse taastamiseks. “Pärast seda, kui eraettevõte lõpetas lennureisijatele nn uksest
ukseni bussiteenuse pakkumise, kaalusime erinevaid võimalusi, kuidas olukorda
lahendada. Lähikuudel soovime proovida,
kuidas reisijad võtavad linna ning lennujaama ühendava ekspressbussi kasutusele.
Kuna oleme hiljaaegu välisprojekti raames
toonud Tartusse raudteejaama ja bussijaama vahel sõitva elektribussi, siis on meil
väga hea võimalus sama bussiga ka lennureisijaid teenindada. Liini jätkumise osas
teeme otsuse selle aasta detsembris, sõltuvalt reisijate huvist ning bussi täitumusest,” lisas Tamm.
Buss liigub hommikul marsruudil
Annelinna keskus (kell 4.05) – Eeden
(kell 4.08) – Atlantis (kell 4.12) –
Kaubamaja (kell 4.13 ja kell 4.14) –
Kaare (kell 4.18) – Karete (kell 4.25) –
Lennujaam (kell 4.35).
Lennujaamast linna liigub buss marsruudil Lennujaam (kell 1.15) – Karete (kell
1.25) – Kaare (kell 1.33) – Kesklinn (kell
1.37) – Eeden (kell 1.44) – Annelinna
keskus (kell 1.46).
NB! Bussi väljumisaeg lennujaamast
Tartu suunas võib pisut muutuda, kuna
buss väljub lennujaamast pärast kõikide
reisijate lennujaamast väljumist.
Lennujaama ekspressi opereerib AS
Sebe, kellega on sõlmitud liiniveoleping
selle aasta septembrist Tartu bussijaama
ja raudteejaama vahel sõitma hakanud
elektribussiliini osas.
Elektribussi pilootprojekt viiakse ellu
Läänemere programmist rahastatava
projekti BSR Electric raames ja liinivedu rahastatakse osaliselt EL-i regionaalarengu fondist.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm,
tel 7361 213, 515 4738.

19. oktoobril 2018
Tartu Agro saalis. Pargi tee 1

VEEDA REEDENE ÕHTU MEIEGA!

Kell 19.00-00.00

Esinevad
kõhutantsijad
Sansaara
stuudiost

tantsuks mängib
ans A' La Duo

Pääsme hind 7.50
Pääsmeid saab osta ainult eelmüügist Mai käest,
Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest.
Lisainfo 53300049 Mai

Hei, hei, tähelepanu!
Novembris toimub Ilmatsalu huvi- ja
noortekeskuses

MÄLUMÄNG
(võistkonnas kuni 5 liiget!)
Mängujuht Kalev Mõru
Täpsem info järgmises lehes.
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TEATED
Tartu Linnavalitsus avalikustab Vorbuse küla Maa-allika,
Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse ja detailplaneeringu lähteseisukohad Tartu linna veebilehel http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-17-024.
Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
algatati Tähtvere Vallavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 1-2/37.
KSH väljatöötamise kavatsuse dokumendid on ette valmistanud
OÜ Alkranel koostöös Tartu Linnavalitsusega. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi väikesadama (puhkeja harrastuskalapüügi sadama) kompleksi rajamiseks, kus lisaks
kasumit tootvatele (äri-)tegevustele, nagu nt sadama- või majutusteenused, osutatakse elanikkonnale ja Emajõe kaldaala kasutajatele tasuta vabaaja- ja puhketeenuseid.

Linn müüb Ilmatsalus asuvaid kortereid.
Linnavalitsus müüb enampakkumisel www.osta.ee keskkonnas
kolm Ilmatsalu külas asuvat korterit. Tellise tee 4-1 (41,3 m2 ),
Tellise tee 4-2 (52,9 m2 ) ja Tellise tee 4-8 (43,5 m2 ) korterid
asuvad kahekorruselises telliselamus. Hoone on rahuldavas seisukorras, katusekate on vahetatud. Majas on ahiküte, vee- ja kanalisatsiooniühendus puudub. Tarbevee võtmiseks on kinnistul
kaev. Lisaks elamule on kinnistul puukuurid. Kõik kolm korterit
vajavad kapitaalremonti.

Eakaid oodatakse terviseolümpiale
17. oktoobril kell 11-15 toimub Tartu Ülikooli spordihoones
(Ujula tn 4) juba kuuendat korda Tartu linna eakate terviseolüm-
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pia, kuhu oodatakse registreeruma 4-liikmelisi võistkondi alates
65. eluaastast.
Terviseolümpia on meeleolukas seltskondlik rahvaspordivõistlus, kus 4-liikmelised võistkonnad võistlevad täpsuses, osavuses
ja kiiruses. Eesmärk on aktiveerida ja motiveerida ka eakamaid
tartlasi olema kehaliselt aktiivsed ja pakkuda neile võimalust
omavahel võistelda. Võistlused ei ole keerukad ega nõua erilist
ettevalmistust, pigem on tegemist lõbusa meelelahutusega.
Terviseolümpial osalevatel võistkondadel tuleb eelnevalt registreeruda Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse meiliaadressil tht@raad.tartu.ee hiljemalt 4.
oktoobriks. Võistlejate arv on piiratud. Registreerimisel teatada
võistkonna nimi, võistkonna juhi nimi ja kontakt (meiliaadress
ja telefon) ning võistkonna koosseis (ees- ja perekonnanimed,
vanused). Võistkonna juht võib olla ise üks võistkonna liige.
Vajadusel täpsustav teave tel 7361 322.
Võistkondade juhtidele toimub eelnevalt infopäev, kus tutvustatakse juba täpsemalt kavas olevaid võistlusi. Terviseolümpiale on
oodatud ka publik, kellel on võimalus lisaks võistlejatele kaasaelamisele saada osa tervisekontrollist ja nõustamisest ning tervisetoodete ja -teenuste tutvustustest.
Terviseolümpial osalemine on kõigile tasuta.
Esimest korda toimus Tartu linna eakate terviseolümpia 2013.
aastal ning siis osales 10 neljaliikmelist võistkonda. Eelmisel aastal osales juba 24 võistkonda.
Terviseolümpiat korraldab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse
juhataja Piret Väljaots, tel 7361 321.

Lepatriinu lasteaia toimekad päevad
Lepatriinu lasteaias on toimekad päevad. Liiklusnädal toimus 17-23 septembril, mille raames korraldati 20.09 ülemajaline rattapäev.

Lastele oli planeeritud rattasõit pargis - see sisaldas kiivrite
kontrollimist õpetajate polt enne rattasõitu, mööda jalgra-

da rattasõitu, ning vastavate suunamärkide näitamist (pööramisel näidati käega suunda) ja ka valgusfoori taga peatumist. Edasi suunduti spordiplatsile, kus ootas lapsi vigursõidu rada- tuli sõita mööda sirget teed, teha slaalomisõitu,
sõita kaheksat, suurt ringi ja viimaks peatuda stopp märgi
ees. Lapsed said kõikide ülesannetega väga hästi hakkama.
Lõpetuseks sai iga laps tänukirja rattapäeval osalemise
eest. Oli ärevust täis ja vahva päev!

Seoses liiklusnädalaga lasteaias arvasid Kaisutriinude rühma õpetajad, et õige oleks üks liiklusprogramm ka Eesti
Maanteemuuseumis läbida. Seekordne õppekäik oli lastele
uudne, sest bussisõit oli küllaltki pikk. Kohale jõudes oota-
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sid lapsi ees juhendajad, kes lapsed kahte gruppi jagasid.
Mõlemale grupile oli ettenähtud tutvumine liiklusmärkidega, vigurivända rada läbimine tõuke- ja jalgratastega,
elektriautodega liikluslinnakus sõitmine ning turvavöö
testimine kaldteel.
Turvavöö testimine kaldteel oli vabatahtlik ning julgemad
said proovida, kuidas turvavöö meid kaitseb. Lisaks nägid
lapsed ka Mõmmit, kes pöörlevasse autosse pandi. Kahes
katses näidati, mis juhtub kui Mõmmi autos turvavööta
sõidab ning kuidas Mõmmi jääb kenasti oma kohale kui
turvavöö õigesti kinnitatud on. Kogu programm oli väga
huvitav ja õpetlik ning lapsed jäid õppekäiguga väga rahule.
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Ka lasteaia personal tähistas Mihklipäeva. Olles tervist
edendav lasteaed, jätkati oma armsaks saanud matkasarja.
Seekord viis seminar- matk personali Meenikunno rabasse.
Seal toimus Tervisliku toitumise õpituba. Raba võttis meid
vastu oma sügiseses uhkuses ja karguses. Saime teada rabas
kasvavate taimede nimed ja kasutusvõimlaused. Giid Epp
Metsaluik rääkis ka rabaga seotud lindudest ja loomadest
ning tegi vahva loomade ning lindude häälte tundmise
mängu. Matkaraja lõpus kostitas matkalisi kolmekäigulise
lõunasöögiga. OÜ Maitsemaa. Täname Tartumaa tervisetuba, kes toetas meie sügismatka!

Peale liiklusnädalat avati Mihklipäeva raames lasteaias sügisfotode näitus pealkirjaga “ Sügis hiilib tasapisi…” Iga
rühma ust kaunistasid fotod sügisest, mis olid laste endi
tehtud või emme-issi tabatud hetk laste tegemistest metsas,
põllul, peenramaal või õunaaias. Keegi oli püüdnud pildile ämblikuvõrgu, mida kaunistasid kristalsed vihmapiisad,
teine jälle vanaema tegemised peenramaal, kus lastelaste
abikäed annavad fotole eriti sügava tähenduse ja lisavad
ilmekust antud tegevusse. Siinkohal täname kõiki lapsevanemaid, kelle abiga sai nii värvikas näitus kokku pandud.
Lisaks fotonäitusele etendasid Õnne-ja Täpitriinu rühma
lapsed teistele rühmadele saalis näidendi “Naeris”. Seekord
lõppes muinasjutt hoopiski teisiti kui raamatus. Naerise
tõmbajatest juhtusid mööda jalutama printsessid, keda
appi paluti. Kuigi printsessid teatasid, et - “nemad ei ole
küll sellest muinasjutust!” leebusid nad hetk hiljem ja koostöös tõmmatigi naeris välja. Kinnistasime juba vana tuntud
tõde - “Mis on raske ühele, see koostöös tundub kerge!”
Kõigi nende tegemiste vahele mahtus Lepatriinu lasteaias
ära ka üks väga vahva üllatus. Esmaspäeva (17.09) hommikul ootas lasteaeda tulijaid õpetajate Vieno ja Jessica
meisterdatud õueköök kus lapsed on agarasti toimetanud.
Küll on keedetud samblasuppi, tehtud trühvlikomme, ühepajatoitu ja laste lemmiktegevus on olnud jäätisekohviku
käimalöömine. Pikk pai projekti autoritele. Lapsed on elevil ja õnnelikud.

Väljasõit aitas õpetajatel oma “patareisid” laadida, et uuel
nädalal jälle rõõmsalt minna vastu oma uutele tegemistele
ja toimetustele.
Ilusat värvideküllast sügist Sullegi, kallis lugeja!
Fotod: Marit Kermas
Tekst: Kristina Karu
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Toetus üksi
elavatele
pensionäridele
Oktoobrikuu toob juba teist aastat järjest
positiivse lisa meie vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi elavad pensionärid saavad üksi elava pensionäri toetust.
Toetuse eesmärk on parandada üksi elava
pensionäri majanduslikku iseseisvust ja
vähendada vaesust.
Millega täpselt on tegemist, sellest kirjutab
sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna
nõunik Merle Sumil-Laanemaa.
Üksi elava pensionäri toetust maksab
Sotsiaalkindlustusamet koos oktoobri pensioniga ja selle saamiseks ei pea
pensionär ise midagi tegema – amet
maksab seda rahvastikuregistris olevate andmete põhjal. Toetuse määramiseks
vaatame, millised andmed on pensionäri
kohta rahvastikuregistris kuue kuu pikkuse perioodi vältel alates 1. aprillist kuni 30.
septembrini. Toetuse saamiseks peab pensionär olema kogu sellel perioodil vanaduspensionieas ja nagu toetuse nimi ütleb
- elama rahvastikuregistri andmetel üksi.
Toetust makstakse neile, kelle kättesaadav pension on 2018. aastal väiksem, kui
492 eurot.
Üksi elamise reeglil on ka mõned erandid.
Näiteks, kui samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest
või mõlemad on pensionärid, on õigus
üksi elava pensionäri toetusele. Ka juhul,
kui pensionär elab koos oma alaealise või
kuni 21-aastase õppiva lapsega, saab pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt aga ka selliseid pensionäre, kes elavad küll reaalselt üksi, kuid
kelle andmed rahvastikuregistris seda ei
kinnita. Lapsed on ammu kodust lahkunud, kuid kui sissekirjutused on jäänud
rahvastikuregistris muutmata, ei saa sotsiaalkindlustusamet seda toetuse määramisel arvestada. Ka juhul, kui inimene on
rahvastikuregistrisse registreeritud ainult
kohaliku omavalitsuse täpsusega, ei ole
meil võimalik toetust määrata. Julgustame
seetõttu inimesi kindlasti oma aadressiandmeid rahvastikuregistris õigeks muutma ja sel juhul tekib toetuse saamise õigus
juba järgmisel aastal.
Toetust saavad ka hooldekodude elanikud
Üksi elava pensionäri toetust maksame
ka kõigile ööpäevaringset hooldusteenust
saavatele pensionäridele, kes on teenusel
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viibinud vähemalt alates selle aasta aprillist. Nende puhul ei lähtu me rahvastikuregistrijärgsest elukohast, vaid asjaolust,
et inimestel tuleb hoolekandeasutustes tasuda sarnaselt kodus elamisele igakuiselt
eluks hädavajalike kulutuste eest.
Kui kahest samale aadressile elama registreeritud pensionärist üks on läinud
hooldekodusse ja teine on jäänud nende
ühisesse koju üksi elama, maksame toetust mõlemale. Seda põhjusel, et üldjuhul
hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid
rahvastikuregistris ümber kirjutada ja
seega puudub hooldekodu elanikuga samal elamispinnal elanud pensionäril sisuliselt võimalus end registris üksinda elama
märkida.
Kuidas toetust saab?
Üksi elava pensionäri toetuse maksab
sotsiaalkindlustusamet välja üks kord
aastas – koos oktoobri pensioniga.
Toetuse suurus on 2018. aastal 115 eurot. Toetus makstakse välja samamoodi,
nagu pensioni - kui pension makstakse
arveldusarvele, siis samale arvele laekub
ka toetus. Kui aga pension toodi koju, siis
tuuakse toetus samuti koju.
Toetuse saamisel ei ole oluline, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei
tööta. Samuti ei võeta toetuse määramisel arvesse muid sotsiaaltoetusi ja tulu-

sid. Toetuse määramisel lähtume inimese
kättesaadava pensioni summast, mis peab
toetuse saamiseks olema väiksem kui 492
eurot.
Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei
arvata toimetulekutoetuse arvestamisel
sissetulekute hulka.
Kui pensionär saab pensioni ka mõnest
välisriigist, peab ta toetuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile teada andma oma
välisriigi pensioni suuruse 1. aprilli 2018
seisuga. Toetust maksame vaid juhul, kui
Eestist ja välisriigist saadavate pensionite
summa kokku jääb alla 492 euro.
Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise
peamiseks eelduseks on korras andmed
rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta
mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil - aprillist septembri lõpuni - toetuse saamise tingimustele, tekib järgmine
võimalus toetust saada järgmisel aastal.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusamet
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0.
Küsimuste tekkimisel saab võtta ühendust
sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612
1360 või e-kirja teel yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Hea noor tööotsija vanuses 16-26! *
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 123 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)
4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal(16 tundi)
5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)
6. Tööklubi (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada
tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Infotund toimub 18.10.2018 kell 13:00. Vajalik etteregistreerimine.
Kontakt 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee .
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond
*oodatud on noored, kes hetkel ei õpi ega ei tööta

u.ee,
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Tartu otsib
jõulukuuske
Tartu linnavalitsus otsib raekoja platsile
sobivat jõulukuuske.
Jõulukuusk peab olema sirge, sihvakas,
ühtlase võraga ja kasvukohal vähemalt
15 meetri kõrgune. Oluline on seegi, et
kuusele pääseks ligi suuremõõtmelise
tehnikaga. Kuuski võib pakkuda kuni
100 kilomeetri raadiuses Tartu linnast.
Inimestel, kes soovivad oma kuuske
tartlastele
jõulupuuks
pakkuda,
palutakse sellest teatada hiljemalt
22. oktoobriks Tartu linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale Lmo@raad.
tartu.ee. Kindlasti tuleks pakkumisele
lisada kuuse foto.
Lisainfo:
haljastusteenistuse peaspetsialist
Inga Kiudorf, tel 7361 290, 5342 2190.

9. oktoobril kell 18.00

Kokanduse õpituba
Ilmatsau huvi- ja noortekeskuses, Järve tee 8

Fruktodisain
Juhendaja Aina Rüütel

Osalustasu täiskasvanutel 5 eurot / lastele 2 eurot
Vajalik eelregistreerimine kuni 8. oktoober kell 10.00 Mai.Luiga@raad.tartu.ee,
Kulli.Pann@raad.tartu.ee või 53300049 Mai, 56462692 Külli
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Kolmapäeval,
17. oktoobril 2018
kell 10.20
Ilmatsalu Põhikooli
saalis külas
armastatud lastekirjanik

ANDRUS
KIVIRÄHK

Kellel aega ja soovi, võib
tulla kuulama
Info tel: 58872118

Head teatrigurmaanid!
Maailm kuulub tugevatele. Jänes teab hundi jõudu ja poeb põõsasse. Elu
koosneb lihtsatest valikutest – olla jänes või hunt. Kõik ei ole siiski nii
nagu meile tundub. Sageli on julge hundi rinnus arglik jänku ja arglik
jänku võib kasvada suureks hundiks .
Sel sügisel pakume midagi neile, kelle jaoks on tõeline vedamine kui
Rakvere teater läheneb kodukanti. Oktoobrikuus pakume külastamiseks
lausa kahte Rakvere teatri hullumeelset lavastust: “Lendas üle käopesa” ning Eesti 90ndate segadusse ajavatest aegadest rääkiv “Puudutada
kuud” . “Lendas üle käopesa” valis Rakvere publik eelmise hooaja enim
meeldinuks ning samuti pälvisid parima nais -ja meesosatäitja tiitlid
peategelased samast lavastusest. Lavastus põhineb legendaarsel filmil,
kus peaosas Jack Nicholson. Lugu räägib 60ndate Ameerika hullumajast, kuhu saabuv uljas huligaan McMurphy asub hooga sealset elu ümber korraldama. Eili Neuhausi lavastuses kehastab peaosalist Randle
McMurphyt Üllar Saaremäe . Õde Ratchedi t kehastab Ülle Lichtfeldt,
indiaanipealik Bromdeni rollis on Toomas Suuman.

Lavastus “Puudutada kuud” räägib loo 9 0ndate alguse Eesti külast. On üks pere, kus tütar tahab tantsida, vend ajab linnas äri,
isa nutab taga sovhoosi, ema igatseb uut pliiti ja tädi on rahvatantsurühmaga esimese välisreisi ootel. Külla saabub poiss, kes
tantsib teisiti, kes on teisiti. Uus aeg toob uued unistused, mille
täitumine näib olevat nii lähedal nagu kuu, mis selgel ööl akna
taga ärkvelolijaid oma lummusesse püüab. Aga kuu poole si-

rutuva käe ette jääb klaas ja see on aastatega määrdunud. Uus
raha, uued mõnuained, uued arusaamad ja väga vanad vaenud
katavad akna aina paksema saastakorraga, nii et lõpuks tuleb see
klaas puruks lüüa.
Peaosades Jaune Kimmel ja Madis Mäeorg. Kaastegevad tantsijad tantsuteatrist Fine 5.
15. oktoobril kl 19 “Lendas üle käopesa” Vanemuise väikses
majas ning ning 22. oktoobril kell 19 Vanemuise väikses majas
lavastus “Puudutada kuud”
Piletite broneerimine ja info Rakvere Teatri kassast telefonil 329
5444 või [ mailto:kassa@rakvereteater.ee |
Lisaks saab pileteid osta internetis [ https://www.piletimaailm.com/organizers/17-rakvere-teater | www.piletimaailm.
com ] [ https://www.piletimaailm.com/performances/68780/
buy?lang=et_EE | ] ja alla laadida oma nutiseadmesse!
Olete oodatud!
Kaduviku nimel, Rakvere Teater
Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

