
Tartu linna üldplaneering on jõud-
nud järgmisse avalikustamise etap-
pi. Kuni 20. maini kestva väljapa-
neku jooksul oodatakse tartlaste ta-
gasisidet ning toimub hulk avalikke 
arutelusid.  

Linnavolikogu poolt aprillikuu alguses 
vastu võetud ja avalikule väljapaneku-
le suunatud üldplaneeringu põhila-
hendus on võrreldes eelnõus esitatuga 
nüüd oluliselt täpsem ning täielikum. 
Planeeringusse on lisandunud kavan-
datavate tehnovõrkude ja –rajatiste 
teave (üldplaneeringu peatükid 15-
17): on ühiskanalisatsiooniga kaeta-
vad ja mittekaetavad alad, sademevee 
valgalad, maakütte rajamise tingimu-
sed, kaugkütte piirkonnad, gaasi- ja 
elektrivõrgu kavandatavad asukohad 
jpm. 

Lisaks on üldplaneeringu põhila-
hendust täiendatud miljöö- ja muin-
suskaitset puudutava teabega, seal-
hulgas vastavatele maa-alade määra-
tud kasutustingimustega. Koostöös 
Muinsuskaitseametiga on kaardile 
kantud arheoloogilise kultuurkihi 

piirkonnad (peatükk 9.3), teiste hul-
gas ajaloolised Haage, Pihva, Rõhu, 
Rahinge ja Ilmatsalu külad, Vorbuse 
Hiiemägi ja Vorbuse mõisa süda. 
Vanemad asustuse esmamainimised 
on juba 1299. aastast. Neil aladel tu-
leks  arvestada arheoloogiliste leidude 
ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsiks 
tuleku võimalusega.

Avalikul väljapanekul olevas üld-
planeeringus  on tehtud ettepanek 
asustusüksuste piiride muutmiseks 
Tähtvere küla ja Tartu linna asutus-
üksuste vahel selliselt, et linn laieneb 
piki Emajõe paremkallast ülesvoolu 
kuni nn põhjaringtee ja kavandatava 
Tiksoja  silla koridorini. Samuti on 
tehtud ettepanek Ilmatsalu ja Tüki 
külade ja  Ilmatsalu aleviku vahe-
lise piiri muutmiseks  (peatükk 5.3 
Piirimuudatuste ettepanekud).

Võrreldes eelnõuga on üldplaneeringu 
põhilahenduses uusasumiteks kavan-
datavat maa-ala vähendatud. Eelkõige 
on loobutud kompaktse asustuse 
arengualadest Vorbuse külas, raudtee 
ja Emajõe vahelisel ligi ruutkilomeet-

ri suurusel alal, kus üldplaneeringuga 
väärtustatakse avatud vaated jõeorule  
ja kultuurmaastikule, ühtlasi säilub 
piirkonnas väärtuslik põllumajan-
dusmaa. Samas on tehtud ettepanek 
laiendada linlikku asustust Kvissentali 
vastas asetsevale Emajõe kaldaalale, 
Tähtvere dendropargi ja kavandatava 
põhjaringtee vahelisele alale (peatükk 
5.1 Kompaktne asustus).

Ühe suurema muudatusena on üld-
planeeringu põhilahendusse kantud 
ulatuslik, umbes 100 hektari suurune 
tootmise maa-ala (täpsemalt taastu-
venergeetika rajatiste maa-ala) asu-
kohaga  Ilmatsalu külas Suurtiikide 
kinnistul. Kinnistu omanik on linnale 
esitanud ettepaneku 80 MW päikese-
elektrijaama rajamiseks. Maakasutuse 
muutmisel ja tegevuslubade andmisel 
on kohustus arvestada rohelise võr-
gustiku koridoriga, Natura kaitseala 
naabrusega, Ilmatsalu jõest lähtuvate 
kaldakaitse piirangutega ja Linnutee 
matkaraja avaliku kasutamisega (pea-
tükk 1.1. Maakasutuse üldtingimused 
ja juhtotstarbed).
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Maakasutus erineb piirkonniti

Üldplaneeringus jaguneb Tartu lin-
na maapiirkond -  Ilmatsalu ja Märja 
alevikest ja 10 külast koosnev „pla-
neeringuruum“ - paljudeks asumi ni-
mega seotud arhitektuuriüksusteks. 
Iga üksus kannab endas informat-
siooni lubatava maakasutuse otstarbe 
või otstarvete kohta, samuti kruntide 
struktuuri, krundile rajatava haljastu-
se, piirete ja hoonete-rajatiste ehitus-
tingimuste kohta. Mida eriilmelisem 
on asum, seda rohkem on selles eri-
nevaid arhitektuuriüksusi (peatükk 1. 
Maakasutus ja ehitus) 

Lisaks arhitektuuriüksustega seatud 
tingimustele võivad  kinnisasjale/
krundile ehitamist ja maakasutust 
mõjutada erinevad kitsendused, mis 
on seatud eesmärgiga kaitsta ja säili-
tada avalikku hüve tagavaid väärtusi. 
Neiks kaitstavateks väärtusteks  on 
looduskeskkond (kaitstavad loodus-
objektid, roheline võrgustik, veekogud 
ja kaldad), kultuurilised väärtused 
(väärtuslikud maastikud, miljööalad, 
arheoloogilise kultuurkihiga alad 
jm), samuti väärtuslikud põlluma-
jandusmaad (maaparandussüsteeme 
reguleeriv võrk, sihtotstarbelises ka-
sutuses põllumassiivid) ja maardlad. 
Väärtused on välja toodud üldplanee-
ringu vastavasisulistes peatükkides.

Üldplaneeringuga on viiendik 30 
km2 suurusest linnalähedasest rii-
gimetsast  määratud puhkemetsaks.  
Üldplaneering määrab, et puhkemet-
sa majandatakse vastavalt pikaajali-
sele metsamajanduslike tööde kavale, 
mis arvestab puhkemetsa eesmärke 
ja eripära ning valmib RMK, omava-
litsuse ja kogukonna koostöös. Linna 
naabruses paikneva puhkemetsa säi-
limine on oluline linlaste füüsilise ja 
vaimse tervise  huvides (peatükk 11.2 
Puhke- ja virgestusalad hajaasustus-
alal). Looduskeskkonna poolt pakuta-
va avaliku hüvena käsitleb planeering 
ka Emajõge ja avalikult kasutatavaid 
väiksemaid veekogusid ning veekogu-
de kaldaid (peatükk 14. Veekogud). 

Üldplaneering digiraamatuna

15 aastat tagasi kehtestatud Tähtvere 
valla üldplaneeringuga võrreldes 

on avalikustamisel olevas Tartu lin-
na üldplaneeringus esitatavate ruu-
miandmete (kirjelduste, tingimuste, 
kitsenduste, ka juhiste) hulk oluliselt 
suurem. Kui Tähtvere valla üldplanee-
ringu kaardiandmestikku oli võimalik 
loetavalt esitada kahel toaseinale mah-
tuval hoomataval kaardilehel  ja sele-
tuskiri mahtus umbes 40 lehele, siis 
uue üldplaneeringu  kaardile kantud 
andmemaht tuleks  mõõtkavalisena ja 
piisava loetavuse tagamiseks esitada 
ligi poolesajal ülisuurel kaardipanee-
lil ning kõiki ruumiandmeid sisaldav 
tekst paigutuks mitmesajale lehekülje-
le. Selle tõttu on linn koostanud uue 
üldplaneeringu digiraamatuna, mis 
integreerib üldplaneeringu seletuskir-
ja ja planeeringu kaardimaterjali lahu-
tamatuks tervikuks. 

Üldplaneeringu digiraamatu tekstiosa 
(seletuskiri) on seotud interaktiivsete 
kaartidega, millest kõige ülevaatli-
kum on  üldplaneeringu koondkaart. 
Koondkaart omakorda sisaldab asu-
kohapõhiseid väljavõtteid üldplanee-
ringu seletuskirjast. Teabe leidmiseks 
piisab kui interaktiivse koondkaardi 
kaardilegendil lülitada sisse olulised 
teemakihid  ja klõpsata huvipakkuvale 
maatükile või piirkonnale. 

Esimene tutvus üldplaneeringu digi-
raamatuga võib olla veidi ehmatav või 
keeruline inimesele, kes igapäevaselt 
arvutis ei viibi ja ruumiandmete vaat-
lemisega varem kokku puutunud ei 
ole. Sellepärast on linn tulnud appi ja 
koostanud 5 minuti pikkuse lihtsasti 
arusaadava õppevideo Youtube kanalil 
„Kuidas kasutada Tartu linna üldpla-
neeringu 2040+ digiraamatut?“ 

Digitaalkujul üldplaneeringu põhi-
lahenduse materjalidega on võima-
lik  tutvuda ja arvamusi esitada kuni 
20. maini Tartu linna kodulehel. 
Otsimisel on abi märksõnadest „Tartu 
uus üldplaneering“ või  „Tartu 2040+“.  
Ilmatsalu noortekeskuses ja raekoja 
infokeskuses on internetiühendusega 
ja puutetundlike ekraanidega arvutid 
neile, kellel kodus arvutit ja võrgu-
ühendust pole.

Oma arvamused planeeringus esitatu 
kohta saab kirjalikult esitada kolmel 

erineval moel. Linn soovitab esitada 
oma arvamus digiraamatus, selleks 
on loodud sobiv „esita ettepanek“ 
vorm. Lisaks on võimalus saata arva-
mus linnavalitsuse e-postile aadressi-
ga lpmko@tartu.ee või ümbrikus kiri 
Linnaplaneerimise ja maakorralduse 
osakonnale, Raekoja plats 3, 51003 
Tartu.

Kuni 20. maini kestva väljapaneku 
jooksul oodatakse tartlaste tagasisidet 
ning toimub hulk avalikke, valdavalt 
piirkonna teemadele keskenduvaid 
arutelusid.  

• 3. mai kell 17 – Jalaka, Ropkamõisa, 
Ropka, Karlova
• 4. mai kell 17 – Supilinn, Kesklinn, 
Toometaguse, Vaksali, Tähtvere
• 5. mai kell 17 – Ränilinn, 
Tammelinn, Maarjamõisa, Veeriku, 
Variku
• 6. mai kell 17 – Ihaste, Annelinna, 
Jaamamõisa
• 10. mai kell 17 – Raadi, Kruusamäe, 
Kvissentali, Ülejõe
• 12. mai kell 17 – Ilmatsalu alevik 
ja küla, Tüki, küla, Rahinge küla, 
Kandiküla
• 13. mai kell 17 – Märja alevik, 
Pihva küla, Haage küla, Rõhu küla
• 17. mai kell 17 –Tähtvere küla, 
Vorbuse küla, Kardla küla
• 18. mai kell 17 – Emajõe matka-
rada
• 19. mai kell 17 – kergliiklus

Seoses koroonaviiruse levikuga toi-
muvad arutelud peamiselt veebis. Kui 
olukord võimaldab, korraldatakse osa 
arutelusid ka füüsiliste koosolekutena. 
Täpsema info arutelude kohta koos vee-
bilinkidega leiab enne arutelude algust 
Tartu linna kodulehel.

Tiiu Tuuga
üldplaneeringu- ja arenguteenistuse 

spetsialist
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Sel suvel muutub osa Vabaduse 
puiesteest Tartu südalinnas taas au-
tovabaks. Rikkalikuma kultuuriprog-
rammi ja uute põnevate tegevustega 
Autovabaduse puiestee toimub 9. juu-
list kuni 8. augustini.

“Autovabaduse puiestee oli eelmise 
suve üks silmapaistvamaid sündmu-
si. Otsustasime selle tagasi tuua ka 
tänavu, et tartlased ja Tartu külalised 
saaksid linnasüdames hästi aega vee-
ta. Sellel aastal laieneb Autovabaduse 
puiestee ka kõrval asuvasse parki ja 
kuu aega toimuva sündmuse läbivad 
teemad on linnaruum ja keskkond,” 
rääkis linnapea Urmas Klaas.

Autovabaduse puiestee eesmärk on 
meelitada inimesed Tartu kesklin-
na turvaliselt aega veetma, pakkudes 
neile põnevat kultuuriprogrammi 
ja linnaruumi elavdavaid tegevusi. 
Ettevalmistuse käigus tehakse koos-
tööd kultuurikorraldajatega, ette-
võtjatega, partnervaldadega ja teiste 
suvesündmuste, nagu Rally Estonia, 
Tartuff, Klaaspärlimäng, rokkooper 
„Johnny“ ja Tartu toidu- ja veinifesti-
val eestvedajatega.

Autovabaduse puiestee programmi-
juht Maris Peebo ütles, et suvel ootab 
külastajaid ees veel suuremaks kasva-
nud veesilm, karussell, AS Tartu Turu 
lille-, toidu- ja käsitööturud. Pargist 
leiab kunsti- ja piknikualad, rula-
pargi ja statsionaarse suvelava, kuhu 
Tartu 2024 meeskond kutsub esinema 
muusikuid ja DJ-sid. Soovijad saavad 
Autovabaduse puiesteele või südalin-
na asutustesse pääsemiseks kasutada 
Vabaduse puiesteel sõitvat iseliikuvat 
bussi.

“Lisaks mitmekülgsele kontserdiprog-
rammile on võimalik ka muul moel 
meelt lahutada. Ootame inimesi ten-
nist mängima, viipekeelt õppima, 
eakaid päris oma tantsuõhtutele ja 
muusikasõpru pühapäevastele puhk-
pillimuusika kontsertidele. Paljude 

teiste ettevõtmiste kõrval toimub nel-
ja nädala vältel otse sündmuskohal 
maalitud kunsti heategevuslik oksjon 
koostöös Tartu Kunstimajaga,” loetles 
Peebo.

Tartlastel on võimalik ka ise pakku-
da ideid, kuidas rikastada tänavust 
Autovabaduse puiestee programmi. 
Ideede esitajad peaksid olema valmis 
oma idee ka ise ellu viima. Ideekorje: 
www.tartu.ee/avp-ideekorje.

Sel aastal on kavas mitmeid lahendu-
si, mis kutsuvad mõtlema keskkonna 
teemal. Muuhulgas rakendatakse esi-
mest korda peagi valmivat Tartu linna 
keskkonnasõbralike sündmuste juhist. 
Üritusele tehakse hiljem ka otseste 
keskkonnamõjude analüüs.

Korraldajad jälgivad pidevalt viiru-
se leviku olukorda ja lähtuvad sellest 
programmi kavandamisel. Sarnaselt 
eelmisele aastale, on tegevused ja toit-
lustus korraldatud nii, et inimesed 
saaksid viibida hajutatult ja alal on 
kätepesuvõimalus. Suuri kogunemisi 
aitavad vältida turvatöötajad.

Nagu ka eelmisel aastal, suletakse 
Vabaduse puiestee sõidukitele kau-

bamaja parklast kuni Kaarsillani. 
Avatuks jäävad turuhoone ja kauba-
maja parklad. Autode ümbersõit toi-
mub Narva mnt kaudu. Teave liiklus-
korralduse kohta saadetakse elanike 
postkastidesse juunis. Samuti jõuab 
liiklusinfo Targa Tee rakenduse kaudu 
Waze’i ja Google Mapsi.

Autovabaduse puiesteed korraldavad 
Tartu Linnavalitsus, Tiigi Seltsimaja 
ja SA Tartu 2024 koos paljude heade 
koostööpartneritega.

2020. aastal esimest korda toimunud 
Autovabaduse puiesteel käis kuu aja 
jooksul üle 150 000 külastaja ning toi-
mus rohkem kui 200 üritust, etteastet, 
vestlust, kohtumist, minikontserti ja 
töötuba.

Autovabaduse puiestee kohta saab 
jooksvat informatsiooni:
www.tartu.ee/autovabadus
www.facebook.com/
events/2783587081880393
www.instagram.com/carfreeavenue

Lisainfo: programmijuht Maris Peebo, 
506 8770.

Autovabaduse puiestee tuleb sel suvel rikkaliku-
ma kultuuriprogrammi ja uute tegevustega

Foto: Mana Kaasik
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Vabaduse puiestee lõigust saab ka 
sel suvel kuuks ajaks mõnus vaba aja 
veetmise koht, kus saab nautida mit-
mekülgset kultuuriprogrammi ja lin-
naruumi elavdavaid tegevusi. Sel aas-
tal on kõik oodatud programmi koos-
tamisel kaasa rääkima.

Autovabaduse puiestee külastajad saa-
vad ideekorjel pakkuda ideid, kuidas 
rikastada tänavuse ürituse program-
mi. Ideekorje leiab kodulehelt tartu.
ee/et/avp-ideekorje. Ideede esitajad 
peaksid olema valmis need ka ise ellu 
viima.

Sel suvel ootab külastajaid ees veel 
suuremaks kasvanud veesilm, karus-
sell, AS Tartu Turu lille-, toidu- ja 
käsitööturud. Kõrval asuvast pargist 
leiab kunsti- ja piknikualad, rulapargi 
ja statsionaarse suvelava, kuhu Tartu 
2024 meeskond kutsub esinema muu-
sikuid ja DJ-sid ning palju muud. Aga 
igaüks saab selles osas kaasa rääkida, 
et programm oleks veelgi mitmekesi-
sem ning kõnetaks kõiki linlasi,” ütles 
kultuuriosakonna juhataja Marleen 
Viidul.

Ideid tänavuse Autovabaduse puiestee 
programmi rikastamiseks oodatakse 
15. maini.

Autovabaduse puiestee toimub 9. juu-
list kuni 8. augustini. Korraldajad jäl-
givad pidevalt viiruse leviku olukorda 
ja lähtuvad sellest programmi kavan-
damisel. Rohkem infot ürituse kohta 
leiab kodulehelt: www.tartu.ee/et/au-
tovabaduse-puiestee.

2020. aastal esimest korda toimunud 
Autovabaduse puiesteel käis kuu aja 
jooksul üle 150 000 külastaja ning toi-
mus rohkem kui 200 üritust, etteastet, 
vestlust, kohtumist, minikontserti ja 
töötuba.

Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja 
Marleen Viidul, tel 527 1723, marleen.
viidul@tartu.ee.

Autovabaduse puiestee programmi kavandamisel oodatakse 
külastajate ideid

Foto: Ahto Sooaru

Vabaduse puiestee äärsel pargialal 
leiavad sel aastal aset mitmed uuen-
dused, mis muudavad puiestiku meel-
divamaks ajaveetmise kohaks.

Lähinädalatel alustatakse puiestiku 
jõeäärsel poolel treppide rekonstruee-
rimist. Pargialal asuvate monumenti-
de lähistel paiknevad neli lagunenud 
betoontreppi lammutatakse ja aseme-
le ehitatakse uued graniitastmetega 
trepid. Linnavalitsus sõlmib treppide 

renoveerimiseks lepingu OÜga Balte 
Haljastus. Tööd lõpetatakse jaanipäe-
vaks ja need lähevad maksma 31 400 
eurot.

Lisaks treppide remondile rajatakse 
Vabaduse puiestee ja Emajõe vahelise-
le pargialale aasta lõpuks ka uus val-
gustus. Parki tulevad vanalinnatüüpi 
valgustid ja eraldi valgustatakse välja 
ka seal asuvad monumendid.

Vabaduse puiestik on ka üks Tartu 
kesklinna parkidest, kus viiakse ellu 
elurikkuse projekti, mis muudab lin-
nalooduse rikkalikumaks ja külas-
tajatele huvitavamaks. Elurikkuse 
tekitamiseks jäeti puiestikus kevadel 
tehtud hooldusraie käigus maapinnale 
lagunema maha võetud puude tüved 
ja oksad.

Lisainfo: haljastuse spetsialist Tiina 
Ilves, tel 7361 269, 516 8887.

Vabaduse puiestik saab jalutajasõbralikumaks

Teade
Rahinge Maaparandusühistu ja Jänese Maaparandusühistu ootavad liikmete küsimusi ja ettepanekuid 
probleemide lahendamiseks.
Ühtlasi paalume kontrollida, kas olete tasunud 2020 aasta arve.

Juhatuse liige Anu Lepist.
Kontaktid: telefon: 5126469

rahingemaaparandus@gmail.com, janesemaaparandus@gmail.com
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Kirjanduslinn soovitab: 
Erkki Koort „Kättemaks 
Kirumpääl“
Kirjanduslinn Tartu maikuu lugemissoovitus on Erkki 
Koorti teos „Kättemaks Kirumpääl“ (Hea Lugu, 2021). 
Raamatut soovitab jäätmeteta eluviisi eestkõneleja ja blogi 
„Suletud ring“ autor Liisa Aavik.
Liisa Aavik kirjeldab oma muljeid nii: „Olin lugedes pide-
valt põnevil, et teada saada, mis järgmisena juhtub. See raa-
mat on hea ajastutruu aken Eesti keskaega. Perioodile oma-
se olustiku kirjeldus oli värvikas ja aitas kinnistada olemas-
olevaid teadmisi ajaloost, kommetest, inimestest, asjadest.
Ajaloolise seiklusjutu „Kättemaks Kirumpääl“ sündmustik 
toimub 1389. aastal. Vastseliina linnuse endine sõjasulane 
Markus plaanib rännata läbi Tartu piiskopkonna Tartusse, 
kuid kuuldes sõbra Tabbe surma kahtlastest asjaoludest, 
jääb praeguse Võru linna juurde Kirumpääl pidama. 
Julgeolekueksperdist ajaloohuvilist autorit Erkki Koorti 
inspireeris raamatut kirjutama esivanemate kodukandist 
Kirumpäält põldu tehes leitud vanad mündid ja sõrmus.

Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest 
UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgustikku. 
Teiste soovitustega saab tutvuda siin tartu.ee/et/unesco-
kirjanduslinn, suuremat inspiratsiooni saab Tartu linnaraa-
matukogu lugemissoovituste blogist https://lugemissoovi-
tus.wordpress.com/.
Juunis jagab oma lugemiselamust psühholoog, majandus-
teadlane ja TÜ juhtimise professor Maaja Vadi.

Liisa Aavik (Kiur Kaasiku foto)

Eelmisel nädalal avati Tartus fotograa-
fi, kirjaniku ja aktivisti Bobby Sageri 
näitus “Invisible Sun”, mida saab kor-
raga näha nii Keskpargis, Küüni tä-
naval kui ka Aparaaditehases. Näitus 
peegeldab lootuse ja tänulikkuse jõu-
du nende laste silmades, keda Sager on 
viimase 20 aasta jooksul pildistanud 
oma reisidel ning elades ja töötades 
konfliktidest räsitud kogukondades 
üle maailma.

Fotodel kujutatud lapsed on pagula-
sed, sõjaohvrid, vahel orvuks jäänud 
või sündinud uskumatult halbadesse 
olukordadesse. Sellegipoolest on neil 
erakordne võime üle elada raskusi 
ning oskus näha pimeduse keskel ka 
valgust. Sager jäädvustab inimeste sil-
mi, sest need on tema sõnul aknaks 
inimese hinge. „Loodan, et silmade 
läbi ärgitan vestlust foto ja selle vaata-
ja vahel, ja see vestlus viib meie endi 
sees aruteluni maailmast, põgenikest 
ja faktist, et me kõik elame praegusel 
Covidi ajal tundmatu tulevikuga maa-
ilmas,“ ütles Sager, kes avaldab loo-
tust, et tema fotod tekitavad sideme 
vaatajate ja nende laste elude vahel.

Sageri sõnul pole tema fotode mõte, et 
inimesed vaataksid neid ja mõtleksid, 
et vaesed lapsed. „Loodan, et inime-
sed saavad neid fotosid vaadates jõu-
du nende laste tugevusest ning on vei-
di tänulikumad igapäevaste pisiasjade 
eest oma elus,” lausus ta.

Bobby Sageri näitus “Invisible Sun” 
ehk “Nähtamatu päike” jõudis siia 
Tallinnast, kus huvilised seda det-
sembrist saati Telliskivi Loomelinnaku 
väligaleriis ning Fotografiskas külasta-

da said. Tartus saab uudistada väliga-
leriid Keskpargis ja Küüni tänaval, 
sisenäitus on avatud Aparaaditehase 
galeriis.

“Avaliku ruumi mitmekülgne kasutus 
muutub üha olulisemaks. See näitus 
on suurepärane koostöö, kus samal 
ajal saame väliruumi kunstielamuste-
ga rikastada ja pöörata tähelepanu ka 
põletavatele probleemidele ühiskon-
nas,” ütles linnaarhitekt Tõnis Arjus.

Tartus avati Bobby Sageri näitus “Invisible Sun”
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Lisaks fotodele saab alates juunist 
näha Aparaaditehases Martti Helde 
kunstilist portreefilmi “Human Being” 
Bobby Sagerist, keda intervjueerib fil-
mis ajakirjanik Neeme Raud. Filmi 
produtsendiks on Charlene Rennit ja 
tootjaks Nafta Films.
“Valguskiire, kui otsida, leiab alati. 
Viimase aasta pimeduses otsisime 
kõik valguskiirt ning seda ei ole olnud 
lihtne leida. Me oleme kõik omavahel 
ühendatud ning kui me vaid kuulaks, 
väärtustaks ja hoiaks üksteist tingi-
musteta rohkem, siis selle valguskiire 
leidmine ei oleks nii raske. Oleks ära-
tundmine ja kergendus. Kõik algab 
avatud südamest ja hingest – mõist-
mine, et väga raskeid aegu on igal ini-
mesel, aitab tekitada kaastunnet ning 
leida sisemist rahu endas ning leppida 
olukordadega, lootust kaotamata,” üt-
les näituse autor, produtsent ja kunsti-
line juht Charlene Rennit.
Näituse nimi “Invisible Sun” on inspi-
reeritud Bobby Sageri hea sõbra Stingi 
samanimelisest laulust, mis on ka 
näituse muusikaliseks taustaks ja mil-

lele on remiksi teinud muusiku tütar 
Eliot Sumner. “Invisible Sun” alustas 
maailmaturneed aastal 2007, mil seda 
eksponeeriti kahel järjestikusel aastal 
ansambli The Police sajast kontserdist 
koosneval turneel. Seekordne näituse 
turnee käivitus 2019. aastal Berliinis, 
kus vaid meetrite kaugusel endisest 
Berliini müüri asukohast sai näituse 
osana näha tohutuid paaritonnised 
plokke, mis kujutasid endast killustu-
nud Berliini müüri.
Robert “Bobby” Sager on Ameerika 
Ühendriikide ettevõtja, ühiskonna ak-
tivist, filantroop ja fotograaf. 20 aastat 
tagasi loobus mees aktiivsest ärijuh-
timisest ning asutas heategevusorga-
nisatsiooni Sager Family Traveling 
Foundation and Roadshow (SFF). 
Selle aja jooksul on mees reisinud, 
elanud ja töötanud konfliktidest ja 
vaesusest räsitud kogukondades kogu 
maailmas.
Sager kasutab fotograafiat kui vahen-
dit, millega suurendada maailmas 
teadlikkust sõjakonfliktide tagajärge-
dest, kannatada saanud kogukondade 

probleemidest ja ülemaailmsest pa-
gulaskriisist ning selle mõjust laste-
le. Alates 2001. aasta 11. septembrist 
on Sager jäädvustanud Sager Family 
Foundation’i sotsiaalabitööd kogu 
maailmas. Selle tulemusena on kogu-
nenud tähelepanuväärne hulk fotosid 
erinevate abiprojektide algatustest. 
Näitus “Invisible sun” on saanud al-
guse just sellest pidevalt täienevast 
fotoarhiivist ja ka näituse nimi süm-
boliseerib lootuse ja tänulikkuse üle-
loomilikku jõudu läbi laste silmade.
Näitus on kaunistatud Tiibeti palve-
lippudega, mis kannavad tuulte abil 
kõigi soovid ja palved edasi, kuhu iga-
nes või kelleni need on mõeldud jõud-
ma. Tartus saab näitust külastada 3. 
maist kuni 15. augustini, kust see siis 
Berliinis toimuvale fotonädalale edasi 
liigub.
Fotod Keskpargist (Tartu linna-
valitsus): www.tartu.ee/pilv/s/
EymWzF6vNEse8CG
Lisainfo: Charlene@teamsager.org; 
linnaarhitekt Tõnis Arjus, tel 736 
1254, 5304 6148.

Uuring näitab, et linna soovitakse rohkem kergliiklusteid ja 
uusi välispordivõimalusi
Värskelt valminud Tartu tervisespordi 
uuringust selgub, et tartlased on linna 
sportimisvõimalustega üldjoontes ra-
hul, kuid puudust tuntakse parematest 
ujumisvõimalustest, kergliiklusteedest 
ja matkaradadest ning mitmekesisema-
test välispordivõimalustest.
Tartlaste tervisespordi harrastuse ja 
tervisespordivõimaluste uuringu ees-
märgiks oli välja selgitada, kui aktiivselt 
tegelevad tartlased tervisespordiga, kui-
das ollakse rahul sportimisvõimalustega 
ning millised on soovid ja ootused edas-
pidiseks.
Kokku vastas küsitlusele 1437 inimest 
vanuses 15–85 aastat. Peaaegu kõik uu-
ringul osalenud pidasid tervisesporti ja 
liikumist oluliseks. Ligi 90 protsenti vas-
tanutest tegeles sellega vähemalt kaks 
korda nädalas, ligi 70% kolm-neli korda 
nädalas. Kolmandik vastanutest liigub 
suveperioodil nädalas 5-7 tundi ja talvel 
3-4 tundi.

Kõige rohkem eelistavad tartlased te-
geleda kõndimise ja matkamisega, 
jalgrattasõidu, jooksmise, suusatami-
se ja võimlemise/vesivõimlemise ning 
ujumisega. Kolmandik vastanutest on 
osalenud mõnel tervisespordi üritustel 
viimasel aastal.
Linnapea Urmas Klaas sõnas, et uuring 
annab hea ülevaate tartlaste spordieelis-
tustest ja soovidest, mida linn saab edas-
pidi spordirajatisi kavandades arvesse 
võtta. „Tähelepanuväärne on, et meil 
on nii palju aktiivseid inimesi ja seda ka 
eakamate inimeste seas, kes sooviksid 
paremaid liikumisvõimalusi, seal hulgas 
ka rohkem tantsimisvõimalusi,“ lisas 
linnapea.
Küsitlusele vastanud märkisid, et enam 
võiks linnas olla matka- ja jooksuradu, 
omavahel ühendatud valgustatud kerg-
liiklusteid, võrk- ja korvpalliväljakuid, 
rulaparke ja välijõusaale. Samuti ooda-
takse rohkem võimalusi discgolfi har-
rastamiseks ning Tartu lähiümbrusesse 

soovitakse ka golfi mängimise võimalu-
si. Rohkem soovitakse linna ujulaid, sh 
ka väliujulat. Ligi 30 protsenti vastanu-
test tahaks lisaks senistele harrastuste-
le tegeleda ujumisega, kui selleks oleks 
rohkem võimalusi. Enim oodatud on 
tervele perele ja eakamatele inimestele 
mõeldud vabas õhus toimuvad liikumis-
üritused.
Uuringust selgus, et edaspidistes tervi-
sespordi arendustes tuleb linnal senisest 
enam tähelepanu pöörata Ropka lin-
naosa ja Tartu maapiirkonna elanikele 
paremate tervisespordi tingimuste loo-
misele.
Tartlaste tervisespordi harrastuse ja ter-
visespordivõimaluste uuringu viis linna 
tellimusel läbi Balti Uuringute Instituut.
Uuringuga saab põhjalikumalt tutvuda 
linna kodulehel: www.tartu.ee/et/uuri-
mused/tartlaste-tervisespordi-harrastu-
se-ja-tervisespordi-voimaluste-uuring
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Alates 1. maist saavad lisaks töötleva 
tööstuse ettevõtetele taotleda digitali-
seerimise toetust ka ehituse, hulgi- ja 
jaekaubanduse, veonduse ja laonduse 
ning majutuse ja toitlustuse valdkon-
nas tegutsevad Tartu ettevõtjad.

Tartu linnavalitsus avas toetusmeet-
me tootmise digitaliseerimiseks 2019. 
aastal. Toetuse eesmärk on Tartu ette-
võtete konkurentsivõime ja efektiivsu-
se suurendamine läbi digitaalsete la-
henduste, mis võimaldavad tootmise 
ja teenuste automatiseerimist.

Abilinnapea Raimond Tamm selgi-
tas, et ettevõtete konkurentsivõime 
suurendamisel on digitaliseerimine 
üks paremaid, kuid samas veel vähe 
kasutatud võimalusi. “Kui avalike tee-
nuste digitaliseerimise osas on Eesti 
Euroopa liider, siis ettevõtetes digi-
taalsete tehnoloogiate kasutamise osas 
asume keskmike hulgas. Eeskätt väik-
semates ettevõtetes on digitaliseerimi-
sega alustamisel kõige keerulisem as-

tuda just see esimene samm. Loodame 
linna poolt konkreetsete lahenduste 
elluviimist toetades selle sammu astu-
mise lihtsamaks teha,” ütles ta.

Digitaliseerimine võimaldab suuren-
dada tootlikkust, pakkuda klientidele 
personaalsemaid ja kvaliteetsemaid 
tooteid, parandada töötajate produk-
tiivsust ning vähendada tööseisakuid. 
Digitaliseerimine ja automatiseerimi-
ne on vajalikud ka siis, kui ettevõtetel 
on tööjõupuuduse tõttu raske tööta-
jaid leida.

Toetuse taotluse saab esitada 
Tartu kodulehel www.tartu.ee/
kotoetused/index.php?asutus=-
1&module=205&op=2&toetus=292. 
Tootmise ja teenuste digitaliseerimi-
seks vajalike tegevuste hindamiseks 
tuleb taotlusele lisada digitaliseeri-
mise audit, diagnostika või muu sar-
nane raport, mis käsitleb tootmise ja 
teenuste digitaliseerimist osas, mille 
elluviimiseks toetust taotletakse.

Digitaliseerimiseks makstava toetuse 
suurus on kuni 5000 eurot ettevõt-
te kohta ja ettevõtte omafinantsee-
ring peab katma kuludest vähemalt 
30 protsenti. Toetust saavad taotleda 
Eesti majanduse tegevusalade klassifi-
kaatoris EMTAK 2008 avaldatud tööt-
leva tööstuse (jagu C), ehituse (jagu 
F), hulgi- ja jaekaubanduse (jagu G), 
veonduse ja laonduse (jagu H) ning 
majutuse ja toitlustuse (jagu I) tege-
vusvaldkonnas tegutsed ettevõtted, 
kelle äriregistri kohane asukoht on 
Tartu linnas, tootmine võib aga olla nii 
Tartu linnas kui ka Tartu maakonnas.

Tartu linna tänavuses eelarves on toe-
tuseks mõeldud 50 000 eurot.

NB! 27. aprillil toimus ka digitoetuse 
infopäev, mille materjalid leiab siit: 
www.tartu.ee/et/digitaliseerimise-toe-
tus.

Katrin Reiljan

Maist saab Tartu digitaliseerimise toetust taotleda 
varasemast rohkem ettevõtteid 

Alates homsest, 1. maist saab taas taot-
leda mesilaspere toetust pria.ee/toetu-
sed/TARU_2021. Taotlusi võetakse e-
PRIA kaudu vastu kuni 17. maini.

Mesilaspere toetus pria.ee/toetused/
TARU_2021 aitab suurendada bio-
loogilist mitmekesisust ja põlluma-
janduskultuuride saagikust ning aitab 
kaasa põllumajandusloomade regist-
ris mesilasperede registreerimisele. 
Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada 
mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Mesilaspere toetuse taotluse esitamise 
eeltingimusena peab mesinik esitama 
1.-17. maini põllumajandusloomade 
registrisse andmed tema peetavate 
mesilasperede arvu kohta 1. mai 2021. 
a seisuga. Toetust saab taotleda ainult 
nende mesilasperede kohta, kelle te-
gevuskoht on registrisse kantud hilje-
malt 1. mail 2021. a.

Taotluse saab esitada ainult elektroo-
niliselt e-PRIA<https://epria.pria.ee/> 
kaudu. Toetuse taotlemiseks peab me-
sinik olema PRIA klient, lisaks peab ta 
olema registreeritud ka loomapidaja-
na.

PRIA otsetoetuste osakonna menet-
lusbüroo juhataja Tauno Taska tule-
tab meelde, et kõigepealt tuleb kanda 
registrisse mesilasperede arv ja pärast 
seda esitada toetuse saamiseks kind-
lasti ka mesilaspere toetuse taotlus.

2021. aastal on riigieelarvest makstava 
toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 
eurot. Ühe mesilaspere kohta maksta-
va toetuse suurus sõltub sellest, kui 
paljudele mesilasperedele tänavu toe-
tust taotletakse. Ühikumäära kehtes-
tab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja 
toetused makstakse taotlejatele välja 
hiljemalt 31. detsembriks 2021. a.

COVID-19 viiruse leviku ulatusest tu-

lenevalt avatakse PRIA maakondlikud 
teenindusbürood klientidele 10. mail. 
Enne teenindusbüroosse tulemist pa-
lume tutvuda PRIA veebilehel www.
pria.ee  avaldatud infoga ja kindlasti 
eelnevalt broneerida aeg taotluse esi-
tamiseks kas meie kodulehe kaudu 
aadressil https://web.pria.ee/bronee-
ring või helistades teenindusbüroos-
se pria.ee/teenindusburood. Palume 
tungivalt leida võimalus esitada taot-
lus mõne lähedase abiga või anda va-
jalikud volitused isikule (sugulane, sõ-
ber, konsulent jne), keda enda taotlust 
esitama volitate. Taotlejad saavad abi 
küsida ka PRIA pindala- ja loomatoe-
tuste infotelefonilt 737 7679.

Tiia Tamm-Suik
Teabeosakonna meediasuhete 

juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet
7371215

Mesilasperede toetuse taotlemine
TOETUSED



8 Tähtvere Elu

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu 
otsib al 2021 augustist oma tegu-
sasse ja ühtehoidvasse meeskon-
da:

• sobitusrühma õpetajat (1,0) 
asenduskoht
• õpetajat (1,0) asenduskoht
• sotsiaalpedagoogi (1,0) asen-
duskoht
• õpetaja abi (1,0) asenduskoht
• liikumisõpetajat (1,0) põhi-
koht

Avaldus, haridust tõendavad do-
kumendid ja motivatsioonikiri 
saata hiljemalt 16.05.2021 
Inga.Vaikene@lepatriinula.ee 
tel +372 518 9872

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

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisel  KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“
*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi

Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse osad on (130 tundi):

1. Eneseanalüüs 
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning 
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel 
lapsehoid. 

INFOTUND koolituse kohta MAI TEISES POOLES (kuupäev selgumisel)
REGISTREERU juba nüüd: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Linnavalitsuse toel.

TEATEID

Ohtlike jäätmete kogumisring Tähtveres 

tuleb sügisel (koroona tõttu edasi lükatud). 
Eelmisel aastal oli samuti sügisel.
Suuremõõtmeliste esemete kogumisringi ei ole tu-
lemas.

DEMENTSETE EAKATE PÄEVANE HOID
Kaunase pst 22 asuvas eakate päevakeskuses.

TEENUS, TOITLUSTAMINE
kolmel korral päevas ja TRANSPORT
kodust päevakeskusesse ja tagasi koju

kõigile teenuse kasutajatele
SUVE LÕPUNI TÄIESTI TASUTA.

Päevahoiu teenusele suunab ja teenuse eest
tasub Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Täiendav info ja nõustamine
tel 5556 9103, e-post pkeskus@gmail.com

HOOLDEKODUTEENUSE
kuumaksumus

kahel esimesel kuul
900 eurot. 

Täiendav info ja nõustamine
tel 5664 7930

e-post anneliahse@gmail.com

Tartu linnas asuva Nõlvaku hooldekodu
SOODUSPAKKUMINE uutele klientidele:


