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Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

Energiakulude kallinemise toetust 
hakatakse maksma uue aasta jaanuarist
Tartu linn alustab suhtelises vaesuses 
elavatele perekondadele energiakulu-
de kallinemise mõjude leevendami-
seks toetuse maksmist jaanuaris 2022.

Täiendavat infot toetuse taotlemise ja 
maksmise kohta saab alates 13. det-
sembrist, mil Tartu linnavalitsus avab 
elanike nõustamiseks kaks infotelefoni 
ja meiliaadressi. Selle kohta ilmub info 
linna kodulehel ja Facebook`i lehel.

Energiakulude kallinemise hüvita-
miseks on toetust võimalik taotleda 
tagasiulatuvalt 4 kuud, st jaanuaris 
2022 saab taotleda toetust 2021. a 
septembri, oktoobri, novembri ja/
või detsembri tarbimise alusel koos-
tatud arvete osas.

Toetust saavad taotleda suhtelises 
vaesuses elavad pered. Suhtelise vae-
suse piir – sissetulek leibkonna ühe 
inimese kohta 673 eurot, iga järgmi-

se vähemalt 14-aastase liikme kohta 
336,50 eurot ja alla 14-aastaste laste 
puhul 201,90 eurot kuus. 

Sissetulekute hulka kuuluvad:
• palgatulu, sh välismaalt saadud 
palgatulu; 
• ettevõtlustulu; 
• kasu vara võõrandamisest; 
• renditulu ja litsentsitasud; 
• intressid ja dividendid;    
• pensionid, stipendiumid, toetused, 
preemiad ja hasartmänguvõidud;    
• kindlustushüvitised ja väljamaksed 
pensionifondist; 
• madala maksumääraga territoo-
riumil asuva juriidilise isiku tulu.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel 
toodud energia koguhinnast, mis 
ületab elektril 120 €/MWh (12 s/
kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) 

ning kaugküttel alates 78 €/MWh 
(7,8 s/kWh). 

Näiteks: oktoobris tarbitud elektriener-
gia kogumaksumus on 100 eurot, tarbi-
mine oktoobris on 600 kWh, ühikuhind 
on seega 16,67 s/kWh (100/600), üle-
kulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-
12) ja toetust makstakse 80% ülekulust 
ehk 4,67s/kWh x 600kWh=28,02€, sel-
lest 80% on 22,82 eurot.

Elektrienergia hüvitamiseks toetust 
ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud 
leping, mida ei ole alates septembrist 
2021 muudetud ja mille hind on alla 
12s/kWh.

Toetust saab taotleda üksi elava isi-
ku või perekonna alalise või peamise 
elukohaga seotud kulude hüvitami-
seks (ainult ühe elukoha kulude alu-
sel).

Tartusse paigaldati 
Eestis valmistatud 
targad teeilmajaamad
 
AS Teede Tehnokeskus paigaldas Tartu 
tänavatele 15 Eestis arendatud nutikat 
teeilmajaama, mis võimaldavad täpse-
mat teehooldust ning tõstavad linnatä-
navate turvalisust.
 Tartu abilinnapea Raimond Tamme 
sõnul paigaldati Tartusse uued teeil-
majaamad, et saada tänavate seisu-
korrast kiirem ülevaade ning infor-
meerida teehooldajaid juba varakult 
võimalikust libedusest või lumesajust. 
„Teeilmajaamad mitte ainult ei anna 
teada hetkeoludest, vaid saadavad info 
juhtimiskeskusesse, kus koostatakse 
täpsemaid teeilmaprognoose. Nii saa-

vad teehooldajad varakult näiteks libe-
duse tõrjumiseks või lume lükkamiseks 
valmistuda, mis omakorda aitab kaasa 
liiklusohutuse suurendamisele Tartus,“ 
ütles Tamm.
AS-i Teede Tehnokeskus projektijuhi 
Märt Puusti sõnul paigaldati teeilma-
jaamad asukohtadesse, kust täpse info 
saamine on kõige olulisem - näiteks, 
kus teepinna temperatuur langeb esi-
mesena miinuspoolele ja ootamatu li-
beduse tekkimise oht on kõige suurem. 
„Täpsete mõõtmisandmete olemasolu 
võimaldab koostada sellistele kriitilis-
tele kohtadele täpsemaid teeilmaprog-
noose ning anda näiteks piirkonna või 
linnaosa põhiselt hoiatusi nii teehool-
dajatele kui ka liiklejatele,“ lisas Puust.
Maailmas ainulaadsed teeilmajaa-
mad arendasid välja Eesti ettevõtted 
Superhands ja Teede Tehnokeskus. Jaam 

koosneb tänavavalgus- või liiklusmär-
gipostile kinnitatud ja 3D-prinditud 
korpuses olevast õhutemperatuuri ja 
niiskuse andurist koos keskseadmega 
ning teekattesse paigaldatud tempe-
ratuuriandurist. Tulevikus on jaamale 
võimalik lisada ka teisi, näiteks õhu-
puhtuse andureid. Teeilmajaam ei vaja 
välist elektritoidet ning kasutab info 
edastamiseks uudset NB-IoT võrguteh-
noloogiat.
Uued teeilmajaamad paigaldati 
Tartu tänavatele novembris ja Teede 
Tehnokeskus hakkas autonoomse teeil-
mastiku seire- ja prognoositeenust osu-
tama Tartu linnale käesoleval nädalal.
 Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, 
tel 515 4738; Teede Tehnokeskuse pro-
jektijuht Märt Puust, 
Mart.Puust@teed.ee, tel 513 5336
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Uuel aastal muudatused jäätmeveos
Alates 1. jaanuarist 2022 osutab Tähtvere maapiir-
konnas korraldatud jäätmeveo teenust AS Eesti 
Keskkonnateenused. 
AS Eesti Keskkonnateenused edastab piirkonna kinnistu-
omanikele uue lepingu vormi, hinnakirja ning muu olu-
lise info. Piirkonna jäätmeveolepingut on võimalik allkir-
jastada jäätmevedaja iseteenindusportaalis https://etee-
nindus.keskkonnateenused.ee/et/index/login. Veebilehelt 
www.keskkonnateenused.ee//klienditugi/kontakt/ on 
võimalik saata andmeid lepingu sõlmimiseks, muuta le-
pingut, tellida tühjendust jms vastavate vormide kaudu.
 
Oluliseks muudatuseks on biojäätmete kohustuslik eral-
di kogumine alates 5 korteriga kinnistutel. Biojäätmete 
konteinerit tuleb kümne ja enama korteriga kinnistutel 
tühjendada vähemalt üks kord nädalas, viie kuni üheksa 
korteriga kinnistutel võib tühjendussagedus olla üks kord 
kahe nädala jooksul.
Uuendusena saab järgmisest aastast piirkonna jäätmeve-
dajalt tellida aia- ja haljastujäätmete äravedu (teenust pa-
kutakse aprillist novembri lõpuni). Samuti osutab jäätme-
vedaja pakendite kogumise teenust. 
Jäätmemahuteid võib rentida piirkonna jäätmevedajalt 
või mõnelt teiselt mahutite rendiga tegelevalt ettevõttelt; 
isikliku jäätmemahuti võib soetada piirkonna jäätme-
vedajalt, mõnelt teiselt teenusepakkujalt või osta poest. 
Senisel jäätmevedajal on kohustus renditud konteinerid 
klientide juurest tasuta ära vedada, kuid lisandub tasu 
konteineri pesu eest. Uus jäätmevedaja toob uued kontei-
nerid kohale tasuta.
Isikliku jäätmemahuti soetamisel tuleks tähele panna, et 
mitte kõik kauplustes müüdavad mahutid ei sobi tühjen-
damiseks kaasaegsete jäätmeveokitega. Mahutid suuruse-
ga 80 - 1100 liitrit peavad vastama standardile ning mahu-
tite kõrgus peab olema minimaalselt 860 mm.

Konteinerile peab olema märgitud: kirjeldus, standardi 
number, maht, haakeseadme tüüp ja lubatud maksimaal-
ne kaal kilogrammides. Kui tekib kahtlus, kas konteiner 
vastab standardile, on mõistlik enne ostu konsulteerida 
oma piirkonna jäätmevedajaga. Ilmnenud on, et müü-
gil on ka madalamad kui 860 mm kõrgused konteinerid, 
kuid need jäätmete üleandmiseks ei sobi. 

Kortermajades, kus korteriomanikud on siiani eraldi ma-
huteid kasutanud, on soovituslik korraldada jäätmevedu 
ühiselt ning paigaldada kindlasti ka vanapaberi ja biojäät-
mete mahutid. Liigiti kogumine on kasulik, kuna vanapa-
berivedu on tasuta ning biojäätmete vedu 50% segaolme-
jäätmete veost soodsam.

Lisainfo: keskkonnateenistuse juhataja Tiina Lille, tel 736 
1328; AS Eesti Keskkonnateenused, tartu@keskkonnatee-
nused.ee, tel. 738 6700. 

Foto: Juhan Voolaid

Eluasemefond annab teada
Tähvere valla liitumisel Tartu linnaga kaasnes endise val-
la elanike jaoks ka võimalus kasutada elamistingimuste 
parandamiseks sihtasutuse Tartu Eluasemefond tooteid. 
Tartu Eluasemefond on asutatud Tartu Linnavolikogu 
poolt 1992. a eesmärgiga võimaldada laenude ja toetuste 
kaudu elamistingimuste parandamist Tartu linnas. Ligi 30 
tegutsemisaasta jooksul on eluasemefondi tooteid kasuta-
nud üle 3700 leibkonna, kellele elamistingimuste paran-
damiseks on väljastatud laene ja toetusi u 17 miljoni euro 
ulatuses.
Täna on Kandikülas käimas suurem projekt kinnistu-
te liitmiseks tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonivõrku. 
Antud sihtotstarbeks on Tartu Eluasemefondil väljatöö-

tatud spetsiaalne laenutoode. Laenu ülempiir on 12000 
eurot, seda saab kasutada nii liitumistasu maksmiseks 
kui ka kinnistusiseste liitumisega kaasnevate tööde fi-
nantseerimiseks. Laenu fikseeritud intressimäär on sõl-
tuvalt laenu tagatisest 5-7% laenu põhiosa jäägilt aastas 
ning tähtaeg kuni 10 aastat. Kandikülast on toote vastu 
huvi tuntud ning esimesed laenudki juba väljamakstud. 
Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks pakub 
Tartu Eluasemefond laenu juba 2001. a alates ning täna-
seks on laenu abil tsentraalse vee- ja/või kanalisatsiooni-
ühenduse saanud üle 150 majapidamise Tartu linnas.
Lisaks pakub eluasemefond eluasemelaenu: s.o laenu 
eluaseme ostmiseks, remondiks ja ehituseks erinevatele 
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Julia Laffranque (foto Mana Kaasik)

Pensionide, toetuse 
ja hüvitiste kojukanne 
muutub soodsamaks
Alates järgmise aasta 1. veebruarist hakkab pensionide, toe-
tuste ja hüvitiste kojukannet tegema AS Hansab koostöös 
turvaettevõttega Viking Security ning ühe kojukande hind 
muutub ligi 20 protsenti soodsamaks.
Sotsiaalkindlustusameti finantsarenduste projektijuhi 
Regina Maslova sõnul puudutab see muudatus ligi 5500 
ameti klienti, kellele pension, toetus või hüvitis koju tuuak-
se.
„Kindlasti on meie klientide jaoks hea uudis see, et pensio-
nide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande hind muutub 1.40 
eurot soodsamaks. Kui täna tuleb pensioni koju toomise 
eest maksta 8.10, siis järgmise aasta 1. veebruarist maksab 
koju toomine 6.70 eurot,“ rääkis Maslova.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad haja-
asustusega piirkondades ning kellele pangateenus on ras-
kesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised 
koju tasuta. Pensioni või toetuse kojukande tellimiseks tu-
leb esitada avaldus, mille leiab ameti kodulehelt<https://
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/
blanketid>.
Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamakseperiood jääb 
samaks ja see on 5.-12. kuupäevani. „Osade klientide jaoks 
võib küll muutuda senine koju toomise kuupäev aga nende 
inimestega, võtab teenuseosutaja eraldi ühendust ning täp-
sustab uue kuupäeva,“ lisas Maslova.
„Hansabil on äärmiselt hea meel, et Sotsiaalkindlustusamet 
on valinud meid koos Viking Security´ga enda partneriks, 
et pakkuda turvalist ja kvaliteetset toetuste ning hüvitiste 
kojukandeteenust kõikidele oma klientidele,“ rääkis AS 
Hansabi teenindusdirektor Kaarel Ajaots. Alates oktoob-
rist pakub Hansab sarnast kojukandeteenust ka Töötukassa 
klientidele.
Ajaotsa sõnul alustati sularahaveoteenuse pakkumist Eestis 
ligi kaks aastat tagasi ning tänaseks omatakse hinnanguli-
selt 40% suurust turuosa.
Kõigile inimestele, keda see muudatus puudutab, saadab 
sotsiaalkindlustusamet jaanuari jooksul koju ka infolehe, 
mis sisaldab täpsemat infot uue teenusepakkuja ja tingi-
muste kohta. Infolehelt leiab muuhulgas info, kuidas uus 
teenuseosutaja ära tunda ja kuidas toimub toetuste kätte 
toimetamine.
Uus kojukande teenuse leping sõlmitakse 18. oktoobril 2021 
ja see kehtib neli aastat. Kuni järgmise aasta jaanuarini toob 
pensione, toetusi ja hüvitisi koju postiettevõte Omniva.
Lisainfo: Kaili Uusmaa, 
sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, kaili.uus-
maa@sotsiaalkindlustusamet.ee   5087370
Regina Maslova, 
sotsiaalkindlustusameti finantsarenduste projektijuht, regi-
na.maslova@sotsiaalkindlustusamet.ee

sihtgruppidele, nagu näiteks noored pered, vanadus- ja 
töövõimetuspensionärid, eelarveliste asutuste töötajad jne. 
Samuti renoveerimislaenu väiksematele korterelamutele 
ning toetust eluaseme ostmiseks või teise eluruumi üm-
berasumiseks õigusjärgsele omanikule tagastatud majas 
elavatele üürnikele.
Üldjuhul eluasemefondi poole pöördujatel ei ole võimalik 
pangast kas üldse või siis neid rahuldavatel tingimustel lae-
nu saada. Eluasemefondi eeliseks on, et taotlejatele ei ole 
kehtestatud vanuse ülempiiri ega sissetuleku alampiiri.
Eluasemelaenu tingimustest lähemalt: laenu intressimäär 
jääb vahemikku 6-8% aastas, kui laenu tagatiseks on hüpo-
teek ning 9-12% aastas, kui tagatiseks on käendus. Intresse 
arvestatakse laenujäägilt ning intressimäär fikseeritakse 
algses määras kogu laenuperioodiks. Laenu tähtaeg saab 
olla maksimaalselt 20 aastat. Vähendamaks intressikulusid 
võib laenu ka kiiremini tagastada. Laenu ennetähtaegse 
tagastamise korral eluasemefond ei nõua etteteatamist ega 
rakenda leppetrahvi. 
Laenu näide: laen eluaseme remondiks summas 5000 eu-
rot 5 aastaks intressimääraga 7% laenu põhiosa jäägilt aas-
tas. Igakuine tagasimakse oleks sellisel juhul 99,01 eurot 
ning tagastades laenu graafikujärgselt, tuleks 5 aasta peale 
intresse kokku 940,36 eurot. Muud kaasnevad kulud on 
laenulepingu sõlmimise tasu 25 eurot, eluasemele pandi 
ehk hüpoteegi seadmise kulu ning eluaseme kindlustamise 
kulu.
Kuna laen on kohustus, siis ennem laenu võtmist tuleks 
kindlasti laenu kasutamise otstarve ja oma võimalused lae-
nu tagastamiseks põhjalikult läbi mõelda. 
Täpsemat infot eluasemefondi ja pakutavate toodete kohta 
saab kodulehelt www.eluasemefond.ee või eluasemefon-
dist Raekoja plats 13, tel 742 3292. 

Andres Püss
SA Tartu Eluasemefond juhataja

Märja 
kaugküttepiirkonnas 
hakkab 12. detsembrist 
kehtima uus hind
 

N.R. Energy OÜ teatel kinnitas Konkurentsiamet 
12.11.2021 Märja võrgupiirkonnale uueks soojuse 
piirhinnaks 99,61 €/MWh (käibemaksuta) ning sel-
lest tulenevalt kehtib Märja kaugküttepiirkonnas ala-
tes 12.12.2021. uus soojuse müügihind 99,61 €/MWh 
(käibemaksuta).
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Ükskord, kui 
me pakkusime 
elamusmatka 
Imelises 
Ilmatsalus
Elu täis on muinasjutte, muinasjutt 
täis elu!

Sellel aastal on Lepatriinu lasteaias 
Raamatuaasta. Jutustame lastele üm-
ber palju muinasjutte, õpetlikke lugu-
sid, etleme ise ja laseme lastel rühmas 
üksteistele näidendeid ümber män-
gida ning mängime neid kõik koos. 
Erinevatel üritustel kehastame ennast 
tuntud muinasjuttude tegelasteks ja 
teeme elu lasteaias laste jaoks võima-
likult huvitavaks.

Ühel novembrikuu päeval, kui oli 
välja kuulutatud Hariduskonverentsi 
päev (27.10) võttis Ilmatsalu lasteaed 
Lepatriinugi vastu külalisi. Pakkusime 
elamusmatka läbi Imelise Ilmatsalu, 
mida juhtisid Siil ja Jänes. Siil ja Jänes 
just sellepärast, et teha matk rohkem 
nähtavaks, haaravamaks ja huvitava-
maks. Vaata, kuula, nuusuta, maitse, 
katsu - kõik meeled saab korraga ak-
tiveerida just loomulikus keskkonnas. 
Lapsed on looduses alati avastamas, 
uurimas ja tegutsemas ning õpetajal 
on sellele uurimisprotsessile vaja vaid 
kaasa aidata.  Siil vantsis koos Jänesega 
pika maa maha, tutvus erinevate põ-
nevate paikadega ja lõpuks andis tea-
da, et temal on aeg oktoobris ära talve-
unne minna, et aprillis jälle Jänesega 
kohtuda. Matkarajal said matkajad 
teada, mida  Siil sööb, kui pikk ja ker-
ge ta võib olla, kuidas Siil ennast kait-
seb ja kes on Siili vaenlased. 

Koos jänesega mõõdeti pargipingi 
pikkust - mitu peput mahub pingile? 
Kui pikk on jänes võrreldes elektrika-
piga, kui ta seisab? Aga kui ta lamab? 
Ühiselt uuriti liiklusmärke, tehti sik-
sak jooksu puude vahel ja käidi jär-
vekaldal kalu, liugureid ja linde vaa-
tamas. Püüti nähtamatu õngega kala 

ja rõõmustati saagi üle. Vahepalaks 
mõned mõistatused ja seejärel uuriti 
bussipeatuses olevaid kuulutusi. Mis 
võiks olla kuulutuse sisu kui teksti all 
on koera pilt? Kas kadunud? Aga kui 
pildil on kopp? Kas kopp on ka kadu-
nud? Teksti lugedes jõuti õigete tead-
misteni.

Pargist leiti maja, millel märgati huvi-
tava kujuga aknaid. Kelle aknad? Mis 
on seal sees? Kus võiksid veel olla sel-
lised aknad? Küsimusi tekkis palju ja 
valesid vastuseid polnud. Tuli ainult 
kaasa mõelda ja oma versioonid välja 
käia! Veel oli pargis punastest tellistest 
Kolme põrsakese maja - kolm akent-
ki ees - just nagu muinasjutus! Kes ja 
millise akna taga võiks elada? Milline 
neist võiks olla Nuf-Nufi aken? Maja 
läheduses kasvas võlupuu. Puu tüvest 
kinni võttes sai soovida oma salasoovi, 
nii mõnegi lapse soov on täide läinud. 
"Imeline puu!" arvavad meie lapsed.

Uudistatud sai huvitavaid mustreid 
katkise asfaldi sees, mida ilmes-
tasid samblatutid. Kes mida nägi? 
Krokodilli, sisalikku, voolavat jõge? 
Mõtteid jagus. 

Lähedalolevast kuusetukast leidsime 
kaku pesakasti. Kohalikud teadsid, 
et kakk käivatki seal huikamas. Veidi 
eemal oli lastel suur lõkkease kokku 
korjatud ja seal käiakse aeg-ajalt "tuld 
tegemas". Loetakse lõkke loitsu ja fan-
taseeritakse lastega leegi pikkuse üle. 

Vahepeal loeti kokku kuusepuid, mis 
vahvasti olid teeäärde ennast rühmi-
tanud mitmesse kohta ja siis jõutigi 
juba Siili uru juurde, kus Siil ennast 
kerra tõmbas ja talveunne vajus. Üle 
sai vaadatud ka meie rikkalik aiamaa 
- kus erinevatel aastaaegadel on parim 
näitlik õppekoht. 

Laste huvi tähtede, numbrite ja geo-
meetriliste kujundite vastu olime te-
kitanud matkaraja lõpus olevate de-
tailidega. Looduslikust materjalist de-
tailid olid kinnitatud aia külge.  Mäng 
"Märka, leia ja uuri" pakub meie las-
teaia kõikidele lastele põnevust kogu 
aasta vältel. Matkaraja lõpus tervitasid 
meid kuuse otsas laste tehtud öökul-
lid, kes piiluvad iga päev aknast sisse, 
et aimu saada meie tegemistest rüh-
mades ja lastel silma peal hoida. 

"Mäng, mäng, mäng on väikese 
inimese töö,
mäng on väikese inimese töö,  
väga-väga tõsine töö!"

Sellest lähtusid  ka Siil ja Jänes, kes 
kostümeerituna püüdsid kõike paku-
tut veelgi mängulisemas võtmes pak-
kuda - seekord siis täiskasvanutele, et 
oma mõtteid ja tegemisi teistega jaga-
da. 

Täname kõiki, kes meie matka oma 
osalusega võimalikuks tegid! 

Ilmatsalu lasteaia õpetajad 
Merle Herzman ja Kristina Karu

Fotod: erakogu
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Lahke naeratus 
loeb
"Rahvusvahelise Lions Klubide 
Organisatsiooni Eesti piirkond tähistas 
13. novembril toimunud rahvusvahelist 
Lahkuse Päeva projektiga „Lahke naeratus 
loeb“. 

Koostöös Suukooli ja Eesti Punase Ristiga 
kingiti sel puhul igale 2021. aastal esimesse 
klassi läinud lapsele hambahari ja hamba-
pasta koos hambapesupäevikuga ning Eesti 
Punase Risti plaaster ja Lions lõvi helkur.

Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved 
hambad tagavad lisaks kaunile naeratusele 
ka hea tervise. Tähtvere Lions Klubi liikme-
tel oli rõõm komplekte jagada koguni 12-le 
Tartu linna ja Tartu lähiümbruse koolile.

10.novembril olid Ilmatsalu Kooli esimese 
klassi õpilastele komplekte üle andmas klu-
bi liikmed Kaja Ristmäe ja Märt Ristmäe. 
Lapsed võtsid kingid vastu elevusega ja 
rõõmusuil. Loodame, et nende hambad on 
edaspidi tervemad ja lahked naeratused 
veelgi säravamad."

Diana Kõomägi
LC Tähtvere pressisekretär

Tartu linna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise 
kava saadeti volikogule
Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu „Tartu linna ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2022-2040“.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt  koosta-
takse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vä-
hemalt 12 aastaks ning vaadatakse üle vähemalt kord nelja 
aasta jooksul. Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2016–2030 on kinnitatud Tartu 
Linnavolikogus 2016. aastal  ning Tähtvere valla ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–

2027 on kinnitatud Tähtvere Vallavolikogus 2016. aastal.
Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2022-2040 seab eesmärgiks amortiseerunud 
vee- ja kanalisatsioonitorustike järkjärgulise rekonstruee-
rimise, lahkvoolse kanalisatsiooni väljaehitamise tiheasus-
tusaladel. Samuti on eesmärgiks Ilmatsalu ja Tüki reovee 
juhtimine koos Rahinge ja Kandiküla reoveega puhastami-
seks Tartu linna reoveepuhastisse ning joogivee juhtimine 
Tartust Ilmatsallu ja Tükile ning veehaarete rajamine Laseri 
tn 5 ja 7 kinnistutele ning Hiiepõllu kinnistule.
Kavas kirjeldatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni aren-
damisega seotud kulutusi 12 aasta perspektiivis, arvestades 
seejuures veeteenuse hinna jätkusuutlikkust ja vastuvõeta-
vust teenuse tarbijatele. 
Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava eelnõu koostas AS Infragate Eesti töögrupp. 
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Kirjanduslinn soovitab: 
Ernest Hemingway 
“Vanamees ja meri”
Kirjanduslinn Tartu novembrikuu lugemissoovitus on 
Ernest Hemingway teos “Vanamees ja meri” (Pegasus 
2007, tõlkija Enn Soosaar). Raamatut soovitab 2021. aasta 
Tartu linnakirjanik Juhan Voolaid.
Hemingway tuntuim teos “Vanamees ja meri” jutustab 
pealtnäha loo vana kaluri katsumusrikkaks kujunenud 
kalapüügiretkest, kuid on hoopis mitmeplaanilisem kui 
esialgu paistab. “See on üks parimaid jutte, mida olen 
kunagi lugenud. Põnev, sisukas, mõtlepanev, mõtlemajät-
tev. Suur lugu,” võtab oma lugemissoovituse kokku Juhan 
Voolaid.
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumi-
sest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgus-
tikku.
Teiste soovitustega saab tutvuda siin<https://tartu.
ee/et/unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspiratsioo-
ni saab Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste 
blogist<https://lugemissoovitus.wordpress.com/>.
Lisainfo: Liis Kägu kultuuriosakond, kultuuriteenistuse 
peaspetsialist, tel 5884 6288

Märtsis taastub 
lennuühendus Tartu ja 
Helsingi vahel
Finnair teatas 11. novembril, et taastab alates 28. märtsist 
2022 lennuühenduse Tartu ja Helsingi vahel.  

 Lennud Tartu ja Helsingi vahel hakkavad toimuma viis 
korda nädalas, pakkudes võimalusi nii äri- kui puhkuse-
reisideks. Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti hakkavad 
lennud toimuma õhtusel ajal, võimaldades jätkulende 
Finnairi hilisõhtusesse lainesse Aasia, Skandinaavia ja 
Soome siseriiklikele liinidele. Teisipäeviti ja neljapäevi-
ti toimuvad lennud päevasel ajal, mis pakuvad mugavat 
ümberistumist ja jätkulendudele suundumise võimalust 
Finnairi Euroopa liinivõrgustikuga ning Aasia suunal. 
Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul 
on liini taastumise taga koostöö ning ühise eesmärgi ni-
mel pingutamine. „On hea meel, et saame eelmisel aastal 
pandeemia tõttu katkenud lennuühenduse järgmisel aas-
tal taasavada. Täname ja tunnustame Tartu linna, kes on 
kogu selle keerulise perioodi jooksul näidanud üles kind-
lat soovi lennuliiklus taastada ning on jätkuvalt valmis 
seda ka toetama. Lisaks linna toetusele on meile oluline 
ka see, et riik jätkab regionaalsete lennujaamade toeta-
mist, mis võimaldas Tartus hoida valmisolekut lendude 
taasavamiseks,” rääkis Pärgmäe ning lisas, et kindlust liini 
edukuse kohta on andnud pandeemiaeelse aja hea täitu-
vus aga ka järjepidevad päringud ja küsimused lennu-
ühenduse taastumise kohta Tartust. 
„Finnair on piiratud oludes välja pakkunud paindliku 
lahenduse, mis katab nii ärikliendi kui turisti vajadusi,“ 
avaldas lennuliini taasavamise üle heameelt Tartu linna-
pea Urmas Klaas. „Oleme väga tänulikud nii Finnairile 
kui Tallinna lennujaamale stabiilse koostöö ja toe eest, 
tänu millele saab Tartu juba märtsi lõpust endale taas rah-
vusvahelise lennuühenduse,“ lisas ta.
Tartu-Helsingi liinil hakkab lendama Finnairi 70-kohali-
ne lennuk ATR-72.
 Rohkem infot lennugraafikute ja piletite kohta saab 
Finnairi kodulehelt.  
 Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.
 liikluse küsimustes.

Foto: Mana Kaasik

Foto: Valeri Parhomenko
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Rahinge Külakatel
Rahinge Külakatlas saab läbi viia koosolekuid, sünnipäevi 
või jõulupidusid. 
 Majas on kaks ruumi – 69 ja 35m² ning köök. ’
 Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid. 
 Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeah-
juga, mikrolaineahi ja nõudepesumasin. 
 Laua katmiseks olemas nõud ja serveerimistarvi-
kud. 
 Koosolekute läbiviimiseks on dataprojektor ja pa-
bertahvel. 
 Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, piljard, laua-
jalgpall 
 Majas on WiFi.

Enda sündmuse broneeringu saad teha tel. 5646 2692 või 
e-mail rahingekylaselts@gmail.com 

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


