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Sel õppeaastal toimus 24 aineolümpiaadi, millest võttis 
kokku osa üle 1000 Tartu õpilase.

Olümpiaadidel osalenud põhikoolide õpilased ja nende 
juhendajad olid oodatud 3. juunil toimunud tänuüritusele 
AHHAA keskuses. Tublisid gümnaasiumiõpilasi ja õpeta-
jaid tänati gümnaasiumides kohapeal.

Tartu linn tunnustas kõiki õpilasi, kes jõudsid aineolüm-
piaadide piirkondlikes või üleriigilistes voorudes esikol-
mikusse.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu on uhke oma 
andekate noorte heade saavutuste üle. "Olümpiaadidelt 
häid kohti toonud õpilaste arv püsib meil aastaid kõrgel 
ning ka vahepealsed keerulised distantsõppeaastad pole 
siin õnneks langust kaasa toonud. Olümpiaadideks ette-
valmistamine nõuab lisatööd ja pühendumist ka noorte 

juhendajatelt . On väga kiiduväärt, et meie õpetajad suu-
davad leida aega ja jaksu oma andekate õpilaste toetami-
seks ja juhendamiseks,“ sõnas Klaas.

Tänavu väärib äramärkimist 145 õpilast (neist 63 põ-
hikoolist ja 82 gümnaasiumist) ning 106 juhendajat 21 
Tartu linna koolist. Õpilasi, kes saavutasid suurepära-
seid tulemusi kahel ja enamal olümpiaadil, oli kokku 22. 
Tipptulemustega säras neljal erineval aineolümpiaadil 
Kristjan-Erik Kahu Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Viiel 
erineval olümpiaadil tõusis esikolmikusse Tartu Kivilinna 
Kooli õpilane Ralf Robert Paabo ning Miina Härma 
Gümnaasiumi õpilane Liis Siigur.

Lisainfo: hariduskorralduse peaspetsialist Marge Tänava, 
tel 736 1428; 5380 8308

Tartu linn tänab olümpiaadidel osalejaid ja nende juhendajaid

17. juunini saab PRIAle esitada taotlusi pindalatoe-
tuste ja maaelu arengukava loomatoetuste saamiseks. 
Taotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA 
vahendusel. Käesolevast aastast toimub pindala- ja loo-
mapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt uues e-PRIAs.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata 
erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindala- ja 
maaelu arengukava loomatoetuste taotluse esitamise eest 
hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell rõhutab, 
et kuigi taotlusi saab esitada kuni 17. juunini, soovitame 
taotlemist mitte jätta viimastele päevadele. Sel juhul jääb 
põllumeestel esmaste kontrollide järgselt piisavalt aega 
teha taotlustel vajalikke täpsustusi.

Toetusi on kokku viisteist. Euroopa Liidu ja Eesti riigieel-
arvest on toetuste maksmiseks 2022. aastal eraldatud kok-
ku üle 251 miljoni euro.

Kui taotleja soovib taotlust esitama tulla PRIA maakond-
likusse teenindusbüroosse, siis palume enne teenindusbü-
roosse tulemist kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse 

esitamiseks kas meie kodulehe kaudu aadressil https://
web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse.

 Toetuste sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpse-
malt lugeda PRIA kodulehelt.

Jooksvalt on pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste 
esitamise statistika eelmise päeva seisuga näha PRIA ko-
dulehe toetuste statistika leheküljel.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida 
PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või 
pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole. 
Konsulentide kohta leiab täpsemat infot MES nõuande-
teenistuse kodulehelt.

Tiia Tamm-Suik
Teabeosakonna meediasuhete juhtivspetsialist

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7371215

tiia.tamm-suik@pria.ee
www.pria.ee

Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse on esitanud juba 
8696 klienti, taotlusi võetakse vastu 17. juunini
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1.mai on Lions Klubi Tähtvere jaoks traditsiooniliselt olu-
line kuupäev. Juba 28ndat korda toimus meil heategevus-
lik ilmaennustusvõistlus. 

Traditsioonide kohaselt kogume ilmaennustusi veebrua-
rist kuni 31.märtsini. Ühe ennustuse eest on panus 2 eurot. 
1.mail koguneme praeguse Ilmatsalu  Noortekeskuse lipu-
masti juurde ja täpselt kell 12.00, mõõdame temperatuuri 
maapinnast ühe meetri kõrgusel.  Sel aastal oli tempera-
tuur täpselt  +11,0 kraadi.  Kokku esitati 278 ilmaennus-
tust. Neist täpseid ennustajaid oli 5. Kogu ilmaennustuse 
eest saadud tulu läks SA Heatagevusfond Minu Unistuste 
Päev toetuseks, et aidata ühe puudega lapse unistuse täi-
tumisele kaasa. Sel aastal saime aidata andekat noort neiut 
Carmen Sofia Kivi, kelle unistuseks oli oma raamatu ilmu-
mine. Vaatamata sellele, et Carmen Sofia Kivil on raskusi 
pliiatsi käes hoidmise ja kirjutamisega, ilmus tal 21.05.22 
esikraamat „Unistuste päev“, mis koosneb luuletustest ja 
lühijuttudest. Meil on südamest hea meel, et saime raama-
tu ilmumisele kaasa aidata, sest unistused on täitumiseks.

1.mail jagus meil heategusid ka Ilmatsalu lasteaiale 
Lepatriinu. Nimelt on klubil veel üks traditsioon, milleks 
on iga aastane presidendipuu istutamine. Lasteaia juhata-
ja Inga Väikene lahkel loal kinkisime sel aastal Ilmatsalu 
lasteaiale 3 noort puud, mida oli õuealale väga vaja. Puid 
istutasid klubi praegune president Liivi Türbsal ning endi-
sed presidendid Tauno Kõomägi ja Eneli Ojasoo. Lasteaed 
Lepatriinu õueala sai kahe kasepuu ja ühe pihlaka võrra 
kaunimaks. Rõõmustame lasteaeda heategudega edaspidi-
gi!

TEEME KOOS HEAD!
Heade soovidega,

Diana Kõomägi
Lions Klubi Tähtvere pressisekretär

Heategevuslik ilmaennustamise võistlus

Fotod: Lions Klubi Tähtvere

Nikolai Männik temperatuuri mõõtmas

Eneli Ojasoo, Liivi Türbsal ja Tauno Kõomägi presidendipuud 
istutamas Ilmatsalu lasteaeda
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Tartlased saavad suveks atraktiivse ja võimalusterohke 
rannaala
Kolmapäeval, 1. juunil kell 13.30 
avati põhjalikult uuendatud Emajõe 
linnaujula. Lodjakoja kõrval asuv 
rannaala pakub mitmekesiseid või-
malusi puhkamiseks ja tervisespordi-
ga tegelemiseks igas vanuses ranna-
listele.

"Tartlased saavad nüüd Emajõe kal-
dale kaasaegse ja atraktiivse puh-
keala, kus on mõnus aega veeta nii 
päikesevõtjail kui ka spordihuvilistel. 
Põnevad tegutsemisvõimalused on 
loodud lastele," sõnas Tartu linnapea 
Urmas Klaas. "Emajõe kallaste elavda-
mine ja seal mitmekesiste ajaveetmis-
võimaluste loomine on üks meie vii-
maste aastate prioriteetidest ning töö 
selle nimel jätkub.“

Emajõe vasakkaldal asuvale ranna-
alale on ehitatud dekoratiivsed pui-
dust istumis- ja päevitamisplatvormid 
ning riietuskabiinid. Jõele on rajatud 
suur ujuvplatvorm. Üle supelranna on 
hajutatud laste mänguatraktsioonid 
ja erinevad treenimisvahendid ning 
võrkpalliväljak tervisespordiharrasta-
jatele.

Oluliselt on paranenud ligipääsetavus 
- rajatud on juurdepääsuteed jalutaja-
tele ja jalgratturitele ning mugava li-
gipääsu said erivajadustega inimesed. 
Metsa ja ranna piiril on valgustatud 
kergliiklustee, mida ääristavad treeni-
misvahendid ja pingid. Rannas on ka 
uued prügikastid, pingid, veekraan ja 
jalgrattahoidlad.

Emajõe linnaujula uuendusprojekti 
autor oli Kino maastikuarhitektid OÜ, 
ehitas Lars Laj Eesti OÜ. Tööde kogu-
maksumus oli ligi 665 tuhat eurot.

Lisainfo:  linnamajanduse osakonna 
haljastus- ja puhastusteenistuse juha-
taja Eda Põldma, tel 504 2807.

Foto: Eda Põldma

Foto: Mana Kaasik

Foto: Mana Kaasik
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Tartu linnal valmis uus 
ruumiandmete portaal 
geoHUB
  
 Tartu Linnavalitsuse ruumiandmed ja avalikkusele suuna-
tud rakendused on nüüd kompaktselt leitavad Tartu linna 
geoHUB-ist, mis asub aadressil https://geohub.tartulv.ee.

Lisaks ruumiandmetega seotud kaardirakendustele leiab 
portaalist Tartu linna ruumiandmetega seotud avaand-
meid, mida huvitatud osapooled saavad soovi korral eri-
nevas formaadis alla laadida ja oma töös ning tegemistes 
kasutada.

Lisafunktsionaalsusena on geoHUBi võimalik luua enda-
le konto, mis annab juurdepääsu erinevatele ESRI ArcGIS 
tooteperekonda kuuluvatele toodetele, et nende abil ise 
luua ruumiandmeid, olemasolevaid ruumiandmeid rikas-
tada või erinevaid andmestikke visualiseerida kaardilugu-
de, töölaudade või lihtsamate veebikaartide näol.

Lisaks on võimalik geoHUBi abil luua ka kogukondade 
jaoks erinevaid algatusi. Algatuse näol võib olla tegemist 
näiteks mõne projekti veebilehega või kogukonnaseltsi le-
hega, mis toimib ühtlasi ka kaasamise keskkonnana.

Linnavalitsuse ruumiandmete meeskond soovib huvilis-
tele head tutvumist ja julget pealehakkamist. Küsimustega 
palutakse pöörduda meeskonna poole e-posti aadressil 
gis@tartulv.ee.

Tartus saab bussipileti 
eest tasuda nutikalt 
telefoniviipega
Tänu Eesti ettevõtte Ridango kontaktivabale nutilahen-
dusele saavad Tartu bussikasutajad oma sõidu eest tasuda 
füüsilist piletit, sularaha või pangakaarti kasutamata.
Tartu linnavalitsuse, Ridango ja Telia koostöös on ühissõi-
dukites kasutusel Apple Pay Express Mode kiirmaksela-
hendus. See tähendab, et kliendid saavad linnaliinibussides 
sõidu eest kontaktivabalt ja mugavalt tasuda, viibates vali-
daatori juures vaid oma iPhone telefoni või Apple Watch 
kellaga.
„Tartu linn soovib teha ühistranspordi teenuse kasutaja-
tele võimalikult mugavaks ning nutiviibe muudab bussi-
pileti ostmise varasemast veelgi lihtsamaks. Tegemist on 
moodsaima tehnoloogiaga Ida-Euroopas,“ ütles Tartu 
Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.
Turvaline ja kiire makselahendus toimib Apple Pay kasu-
tajatele bussis ilma, et peaks seadme või rakenduse avama, 
eraldi pole tarvis kasutada Face ID-d, Touch ID-d või si-
sestada paroole. Vastava funktsiooni käivitamiseks on tar-
vis oma seadme rakenduses Wallet lisada oma pangakaart 
ja sisse lülitada Express Mode. Makselahendus töötab ka 
seadme tühja aku korral.
„Tartu on alati uute lahenduste osas eesrindlik olnud. Meil 
on väga hea meel, et Eestis on Tartu reisijad esimesed, kel-
leni lahenduse toome. Apple Pay makselahendus võimal-
dab pileti soetada veelgi mugavamalt ja kiiremini,“ sõnas 
Ridango müügidirektor Sven Rosenberg.
Tartus on kokku 13 bussiliini, lisaks kaks ööliini. Linna 
bussiliine teenindab 64 madalapõhjalist bussi, mis sõida-
vad keskkonnasäästliku gaasiküttega. Rohkem infot Tartu 
bussiliinide ja piletite kohta saab linna tasuta infotelefonilt 
1789.
Eesti ühistranspordi tehnoloogiaettevõte AS Ridango on 
asutatud 2009. Aastal ning keskendub ühistranspordi pi-
leti-, reaalaja- ja maksesüsteemide arendamisele. Ridango 
on tunnustatud ühistranspordi infotehnoloogia ettevõte 
Põhja-Euroopas ning pälvinud erinevaid rahvusvahelisi 
auhindu. Apple Pay kohta leiab rohkem infot: www.apple.
com/apple-pay
Lisainfo: Ivar Oja, Tartu Linnatranspordi arendusjuht, 
+372 517 3566

Linn pikendab nõudeliini 
teenust aasta lõpuni
Linnavalitsus tunnistas Tartu linna Vorbuse ja Kardla piir-
kondade nõudebussi veoteenuse osutamise hankel edukaks 
ABuss OÜ pakkumuse kogumaksumusega 98 872 eurot. 

Nõudebussi ehk tellitava bussi eesmärk on aidata inimes-
tel mugavamalt liigelda hõreasustusega Vorbuse ja Kardla 
ning Tartu kesklinna vahel. Nõudebussi pilootprojekti 
raames alustati Vorbuse ja Kardla piirkondades teeninda-
mist 16-kohalise bussiga, mis sõidab pendelliinina linna ja 
maapiirkonna vahel edasi-tagasi, alates novembrist 2021. 
Teenuse pakkumine jätkub kasutajale olemasoleval kujul, 
muutub vaid veoteenuse pakkuja. Alates 16. maist kuni 
aasta lõpuni osutab teenust ABuss OÜ.

Sõidutellimusi saab esitada nõudeliini veebikeskkonnas 
https://tartu.ee/et/noudluspohine_liin
või helistades infotelefonile 1789.

Foto: Ketlin Lääts
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Tartu planeerib 
huvihariduse- ja 
tegevuse ning 
kultuurivaldkonna 
ühingutele 
energiakulude 
hüvitist
Linnavalitsus saatis volikogule eel-
nõu, millega soovitakse hüvitada hu-
viharidust ja huvitegevust pakkuvatele 
ning kultuurivaldkonnas tegutsevatele 
ühingutele erakorralisest energiahin-
dade kasvust tingitud kommunaalku-
lude tõusu.
Eelnõu kohaselt saavad ühingud taot-
leda 2022. aasta suvel ühekordset hü-
vitist 2021. a novembrist kuni 2022. a 
jaanuarini tasutud elektri- ja kütteku-
lude eest eeldusel, et kulud on võrrel-
des perioodiga 2020. a november kuni 

2021. a jaanuar suurenenud vähemalt 
20%.
Toetust antakse kuni kahekordses 
kulude suurenemise ulatuses, toetuse 
ülemmäär on 5000 eurot ühe taotleja 
kohta.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada 
taotlus Tartu linnaportaalis ajavahe-

mikus 20. juuni kuni 8. juuli 2022. a. 
Tartu linn on huvihariduse ja -tegevu-
se ning kultuurivaldkonna koostöö-
partneritele energiahindade tõusu hü-
vitamiseks lisaeelarvesse planeerinud 
90 000 eurot.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja 
Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723

Täna hommikuse seisuga on sotsiaal-
kindlustusametiga halduslepingu sõl-
minud 31  kohalikku omavalitsust, 
kes saavad hakata vastu võtma aval-
dusi Ukraina sõjapõgenikest ajutise 
kaitse saajatele eluruumi üürilepingu 
ühekordse sõlmimisega seotud kulu-
de hüvitamiseks. Hüvitist makstakse 
kas sõjapõgenikule või üürileandjale, 
kes on teinud kulutusi eluruumi kor-
da seadmiseks või sisustamiseks.
„Loodetavast suurendab hüvitise 
maksmise võimaluste avanemine ka 
üüriturul olevate pakkumiste arvu ja 
annab ühtlasi ka enam kindlustun-
net üürileandjale oma pinna Ukraina 
sõjapõgenikele üürimisel. Enamik 
saabunuist on ju sõjategevuse tõttu 
olnud sunnitud oma tööga teenitud 
kodud maha jätma või on need lausa 
hävinenud,“ sõnas sotsiaalkindlustu-

sameti peadirektori kohusetäitja Jako 
Salla.
,,Juba on pea pooled omavalitsused 
sõlminud halduslepingu sotsiaalkind-
lustusametiga Ukraina sõjapõgenike 
abistamiseks. Selle eest tuleb kohalik-
ke omavalitsusi tunnustada ja tänada. 
Kahtlemata toob haldusleping kaasa 
ka teatud halduskoormuse omava-
litsustele, mistõttu saavad KOVid 
halduslepingust tulenevate hüvitis-
te menetlemiseks hüvitise lõplikust 
summast maha arvestada ühekordse 
halduskulu perekonna kohta kokku 
kuni 50 eurot. Oleme alati valmis 
koostöös sotsiaalkindlustusametiga 
lepingust tõusetuvatele küsimustele 
vastama ning omavalitsusi nõustama, 
mis aitab kaasa sellele, et ka ülejäänud 
omavalitsused, kes tegelevad põgeni-
ke majutamisega, saaksid lepingud 

allkirjastada," sõnas Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. 
Ta lisas, et mitmetes omavalitsustes 
läheb lepingu sõlmimise teema juunis 
toimuvasse volikokku.
Hüvitist sõjapõgenikele eluaseme 
üürilepingu sõlmimisega seotud ku-
lude katmiseks makstakse  ühekord-
selt, hüvitise maksimaalne suurus on 
kuuekordne toimetuleku piir, mis on 
hetkel kuni 900 eurot. Kui 1. juunist 
tõusev toimetulekupiir 200 euroni, 
tõuseb ka eluaseme kulude hüvita-
mise piir kuni 1200 euroni. Hüvitise 
maksmisega soovitakse toetada rah-
vusvahelise kaitse saajate esmast ko-
hanemist eluruumi üürisuhte alusta-
misega seotud kulude katmisega, või-
maldades katta nii maakleritasu, va-
jadusel tagatisraha, esimese kuu üüri 
või siis soetada elamiseks hädavaja-

Sõjapõgenike eluaseme üürikulude katmiseks on 
halduslepingu sõlminud juba 31 omavalitsust

Foto: Tõnis Arjus
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Eesti Jalgratturite Liit, #SõberSportima 
liikumisharrastuse kampaania 
MyPromise Europe, Politsei- ja 
Piirivalveamet ning Transpordiamet 
otsustasid üheskoos kuulutada juuni 
#JALGRATTAKUU'ks.

Jalgrattakuu raames kutsutakse kõiki 
üles valima oma igapäevaseks liiku-
miseks jalgratast ning tegema seda 
turvaliselt, kandes kiivrit ja järgides 
liikluseeskirju. Ühtlasi innustatakse 
kõiki jalgrattureid juunikuu jooksul 
oma sõpru, tuttavaid, pereliikmeid, 
töö- ja koolikaaslasi jalgrattaga sõitma 
ergutama. 

Jalgrattakuul saad oma panuse anda 
kolmel moel:

• Liigu ise jalgrattaga, ole teis-
tele eeskujuks ja liitu üritu-
sega Facebookis JUUNI ON 
#JALGRATTAKUU

• Kasutage seda suurepärast või-
malust sõbra või pereliikme spordi 
juurde toomiseks. Tervislikumale 
eluviisile innustamiseks jagage 
ühiseid sõitmisi sotsiaalmeedias 
teemaviidetega #jalgrattakuu ja 
#sõbersportima või saatke oma 
ägedad hetked meiliaadressile 
ejl@ejl.ee. Kõigi osalejate vahel 
loosime välja vahvaid auhindu ja 
parimatest fotodest ilmub galerii 
Eesti Jalgratturite Liidu   sotsiaal-
meedia kontol.

• Jalgrattakuu jooksul võib igaüks 
oma ürituse luua ja meile (ejl@
ejl.ee) sellest teada anda. Saame 
teie sündmuse levikule üheskoos 
partneritega hoogu juurde anda. 
Ürituseks võib olla jalgrattamatk 
või koolitus, hommikuveeremine 

või ühistreeningud õhtul, liiklus-
ohutuse teemadele suunatud in-
fopäev, liikluslinnaku päev lastele 
või mõni muu sündmus teie vali-
kul. Jalgrattakuu üritused annavad 
võimaluse tuua üha rohkem ini-
mesi ohutult jalgrattaga liikuma ja 
seeläbi liituma ka treeningrühma-
dega. Anna oma panus tervema 
Eesti eest ja korralda mõni vahva 
sündmus oma kodukohas!

Üheks jalgrattakuu esimeseks tore-
daks sündmuseks on 3. juunil, rah-
vusvahelisel jalgrattapäeval toimuv 
Tartu linnapea Urmas Klaasi jalgrat-
tasõit. Tartu linnapea Urmas Klaasi 
sõnul on tore, et just Tartust saab al-
guse Eestis esmakordselt korraldatav 
#Jalgrattakuu, mille eest tänatakse 
eestvedajaid. „Samas soovin rõhuta-
da, et jalgrattakuu eestvedajad oleme 
meie kõik, kes me juunikuu jooksul 
aktiivselt jalgrattaga oma igapäevast 

teekonda läbime või sõpru, töö- ja 
koolikaaslaseid liituma innustame,“ 
sõnas linnapea.

#SõberSportima kampaania eestve-
daja Ott Pärna sõnul on just sõbrad 
need, kellel on võtmeroll ja vastu-
tus oma passiivsemad lähikondsed 
spordi ning liikumise juurde tuua. 
„Jalgrattasõit on selleks üks paremaid 
võimalusi, kuna seda saab siduda oma 
igapäevaste liikumiste ja tegevustega,“ 
sõnas Pärna. „Jalgrattasõitu soovitame 
kõikidele inimestele olenemata vanu-
sest ja soost, sest see hoiab terve ja 
rõõmsana, säästab loodust ja tasakaa-
lustab vaimset tervist.“

Jalgrattakuu patroonideks on las-
kesuusataja Grete Gaim ja muu-
sik Indrek Raadik (Summer). Liitu 
sündmusega Facebookis JUUNI ON 
#JALGRATTAKUU ja saa osa kõigest 
põnevast, mis juunis toimuma hak-
kab!

Juuni on #JALGRATTAKUU  

likku sisustust. Hüvitist võib maksta 
ka üürileandjale, kes on teinud vasta-
vaid kulutusi. Hüvitise taotlemiseks 
tuleb esitada kohalikule omavalitsu-
sele  üürileping ja kuludokumendid, 
millega tehtud kulutusi tõestada.
Reeglina on omavalitsustel vajalik 
lepingu sõlmimiseks volikogu heaks-
kiit, mistõttu võtab lepingu sõlmimi-

ne aega. Tänaseks  sotsiaalkindlustu-
sametiga halduslepingu sõlminud 31 
omavalitsust: Kiili vald, Kose vald, 
Kuusalu vald, Rae vald, Loksa linn, 
Hiiumaa vald, Narva-Jõesuu linn, 
Jõgeva vald, Mustvee vald, Paide 
linn, Lääne-Nigula vald, Vormsi vald, 
Kadrina vald, Rakvere vald, Vinni 
vald, Räpina vald, Häädemeeste vald, 

Lääneranna vald, Põhja-Pärnumaa 
vald, Saarde vald, Kehtna vald, Kohila 
vald, Märjamaa vald, Ruhnu vald, 
Elva vald, Tartu linn, Tartu vald, 
Mulgi vald, Rõuge vald, Muhu vald ja 
Setomaa vald.
Lisainfo: Riina Soobik, sotsiaalkind-
lustusameti kriisistaabi kommunikat-
sioonijuht, 5340 0736

Foto: Mari-Liis Koemets



Juuni 2022 7

Üllatusesineja!



8 Tähtvere Elu

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

FEKAALIVEDU, 

SURVEPESU TÄHTVERE 

ELANIKELE

Tel.: 5575911

Kuukiri Tähtvere Elu väljaandmise eest vastutav 
meeskond tänab kõiki toredaid lugejaid ja innukaid 
kirjasaatjaid meeldiva koostöö eest. Ühtlasi anname 
teada, et järgmine lehenumber jõuab Tähtvere elani-
ke postkastidesse augusti esimesel poolel. Juuli on le-
hevaba kuu nagu see ikka on olnud. Meeleolukat suve 
kõigile Tähtverelastele.

Jalgrattakuu algas 
Tartus rahvusvahelisel 
jalgrattapäeval Tartu 
linnapea Urmas Klaasi 
jalgrattasõiduga.  
Ratturid startisid kell 8.30 Tartu raekoja eest kümnekilo-
meetrisele linnaringile.

Eesti Jalgratturite Liit, #SõberSportima liikumishar-
rastuse kampaania MyPromise Europe, Politsei- ja 
Piirivalveamet ning Transpordiamet kuulutasid juuni 
#JALGRATTAKUU'ks. Jalgrattakuul kutsutakse kõiki üles 
valima oma igapäevaseks liikumisvahendiks jalgratast ning 
sõitma turvaliselt, kandes kiivrit ja järgides liikluseeskirju. 
Ühtlasi innustatakse kõiki jalgrattureid juunikuu jooksul 
oma sõpru, tuttavaid, pereliikmeid, töö- ja koolikaaslasi 
jalgrattaga sõitma ergutama.

Korraldajad kutsuvad kõiki liituma sündmusega 
Facebookis JUUNI ON #JALGRATTAKUU , kus saab osa 
kõigest põnevast, mis juunis toimuma hakkab.

Foto: Mari-Liis Koemets

Vähekindlustatud lasterikkad 
pered saavad KredExilt 
kodutoetust taotleda 
KredExi ja EASi ühendasutus alustas 25. aprillil madalama 
sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetu-
se taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistin-
gimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni 
euro. Taotluste esitamise aega pikendati 20. juunini. 

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus 
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sisse-
tulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 
355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel 
puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta tänapäe-
vastele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja ka-
nalisatsioonisüsteem või on pesuruumid amortiseerunud, 
katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisa-
valt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. 

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalap-
selised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eral-
datud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja 
enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust 
eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot. Ühele 
perele antakse kodutoetust kuni kaks korda.

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks elu-
aseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või 
laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme 
tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või 
asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasuta-
da eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris 
oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei 
vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on elu-
ase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga väike. 

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse 
taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt 
ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud  KredExile seda 
kinnitava lõpparuande. 

Taotlusi saab esitada 20. juunini käesoleval aastal. Lisainfot 
tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt 
www.kredex.ee/kodutoetus. 


