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Loku järve külaseltsi külapäev
21.augustil toimus Loku järve külaseltsi poolt korraldatud Külapäev. Haage järve äärde oli kogunenud palju toredaid inimesi ja uudistamist jagus kõigile.
Külaseltsi juhatuse liige Õie Männik ütles: “Mõte korraldada kogukonnas külapäev, kus ennekõike keskenduda veeohutusele, keerles meie mõtetes juba mõnda aega. Veekogu
läheduses elades on oluline teada, kuidas käituda ühes või
teises hädaolukorras ja seda sõltumata aastaajast.”

Aare Ööpik päästekoeraga

Päästeametist oli nõuandeid jagama tulnud Annelinna komando meeskonnavanem Aleksander Keerd. Selline veeohutuse koolitus ei jookse kindlasti mööda külgi maha ka
neile, kes ei ela otseselt veekogu ääres. Tutvustati päästerõnga kasutamist ning kõik huvilised said ka ise katsetada
rõnga viskamist vette. Kõigile üllatuseks ei olnudki see nii
lihtne tegevus kui filmides oleme harjunud nägema. Veel
räägiti päästevestide olulisusest, vettehüpete ohtlikusest
jne.
Tohutu elevus tuli kõigile sisse, kui kohale jõudsid MTÜ
Märjad Käpad vabatahtlikud päästjad ja neli vetelpäästekoera: Boss, Sparri, Nora ja Lenni. MTÜ tegevust tutvustas põhjalikult Aare Ööpik. Vajadus ohutus-ennetustegevuste järgi on suur ja oleme õnnelikud, et leiti aega ka meie
külapäevale kohale tulla. Kui teha ennetustööd kaasates
selleks koeri kinnistub räägitu inimestele, eriti lastele kordades paremini.
Kui vajalikud õpetussõnad kuulatud suunduti kohvikusse,
kus lapsed müüsid enda küpsetatud vahvleid, kooke ja teisi
hõrgutisi. Noored otsustasid annetada osa teenitud rahast
Kiusamisvaba Kooli ehk KIVA toetuseks. Samal ajal korraldas Enn Lilienthal lastele lõbusaid spordivõistluseid ja
mitte keegi ei lahkunud külapäevalt halva tuju ning tühja
kõhuga.

Kaja ja Johann Jan kuulamas Aleksandri nõuandeid

Aitäh, kes kohale said tulla ning eriline tänu Päästeametile,
MTÜ-le Märjad Käpad.
Üritust toetas Tartu Linnavalitsus ning janu aitas kustutada Marjapuu Mahlakoda.
Fotode autor: Gunnar Toomemets.

Külapäev järve kaldal
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Endise Tähtvere valla elanikel on võimalus laupäeval, 10. septembril 2022 tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid ja elektroonikajäätmeid.
Kogumisauto peatuspaigad ja ajad:
Märja alevik Keskuse tn 11 parkla 10-10.40;
Haage küla, Võilille teel pakendikonteineri naabruses kl
10.50-11.30;
Rõhu kaupluse esine parkla kl 11.45-12.15;
Ilmatsalu vana bussipeatuse tagune haljasala kl 12.2513.05;
Rahinge töökoja plats, Ilmatsalu tee 78 kl 13.15-13.50;
Kandiküla pakendikonteineri plats, Ristla tee 14.0014.40;
Tähtvere küla, Tiksoja majade vahelisel platsil, Kadaka
kl 14.50-15.30;
Vorbuse küla garaažide esine plats, Jänese tee 10 kl
15.40-16.15;
Kardla külas, endine Mudaniku kogumisküün, VäikeMudaniku kl 16.30-17.00.

Tartu Eluasemefond pakub uusi laene
Alates augustist pakub Tartu Eluasemefond kahte uut toodet
– laenu kaugküttega liitumiseks ning laenu taastuvenergia
kasutuselevõtuks.
"Paljud tartlased soovivad vahetada olemasolevat küttesüsteemi säästlikuma vastu. Kaugküte on täna ja ka tulevikus
üks soodsamaid ja ka mugavamaid küttesüsteeme," selgitas
SA Tartu Eluasemefondi juhataja Andres Püss. "Kaugküttega
liitumise laenuga saavad nüüd võimaluse ka need inimesed,
kellel polnud selleks piisavalt raha. Laenuga saab finantseerida
nii liitumistasu kui ka liitumiseks tarvilikke kinnistusiseseid
töid."
Olemasolevat küttesüsteemi saab rekonstrueerida ka teise
uue laenutoote – taastuvenergia kasutamise laenu toel. Laenu
pakutakse nii soojuspumba paigaldamiseks, puuküttega ahju
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kui ka päikesepaneelide ja
päikesekollektori paigaldamiseks.
Mõlema laenu intressimäär on 5-7% laenu põhiosa jäägilt
aastas. Intressimäär fikseeritakse algses määras kogu laenuperioodiks ja ei ole seotud euriboriga. Laenu maksimaalne tähtaeg on 20 aastat.
Tartu Eluasemefondi nõukogu otsustas muuta soodsamaks
ka eluaseme rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks antava laenu
intressimäärasid. Kui rekonstrueerimise tulemusena saavutatakse elamule A- või B-energiaklass, on intressimäär minimaalselt 5% laenu põhiosa jäägilt aastas.
Lisainfo:
Andres Püss
SA Tartu Eluasemefond juhataja
Tel 742 3292, 520 3662

Ohtlikud jäätmed on: kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed
(nagu õlifiltrid ja õlipakendid), värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud
töövahendid, lahustid (nagu näiteks tärpentin, atsetoon
ja tehniline bensiin), taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja patareid, akuvedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või
aegunud ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid, sõiduautode rehvid.
Elektri- ja elektroonikajäätmed on: külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid,
kliimaseadmed, tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid,
kellad, kaalud, kohvimasinad, raalid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid,
raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid,
muusikariistad, luminofoorlampide valgustid, sirged
luminofoorlambid, kompaktlambid, elektritööriistad
Kogumisringe teenindab AS Epler & Lorenz.
Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus.
Lisainfo telefonil 7361 328.

Tartumaa Arendusselts (TAS)
kuulutab välja Euroopa Liidu LEADERprogrammi PROJEKTITAOTLUSTE
VASTUVÕTU
2022. a teine taotlusvoor
Taotlusi saab esitada 20. septembrist 20. oktoobrini 2022
Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi
tegevusrühma tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:
1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse
arendamine
Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine
Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede
2. Kogukondade võimekuse arendamine
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike arendamine
Meede 3.1. Suurprojektide arendamine
Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 20.
detsember 2022.
Nõustamisele saab registreeruda kaisa@tas.ee, 5388 0054.
Infopäev taotlejatele toimub 20. septembril 2022, rohkem
infot www.tas.ee.
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Tartu toidu- ja
veinifestivalil valiti
Tartu linna veinid
Augusti alguspäevil peeti Tartus viies
toidu- ja veinifestival, mis pakub
külastajatele kogu nädalavahetuse maitseterohket ja kultuuriküllast
programmi. Traditsiooniliselt kuulutati festivalil välja ka Tartu linna
veinid – nii valge, punane, rosé kui
mullivein.
Uued Tartu linna veinid valisid pimedegustatsiooni käigus välja sommeljeedest, veinitundjatest ja tuntud
tartlastest koosnev žürii. Valgete veinide kategoorias võidutses SIP õlle- ja
veinipood veiniga A&D Monólogo
Avesso Vinho Verde BIO 2021.
Roosade veinidest valis žürii parimaks Prike AS-i veiniga Allram Rose
Blauer Zweigelt Niederösterreich
2021. Punaste veinide seas osutus
võitjaks Alter Baltics OÜ veiniga
Reguta Altropasso Trevenezie IGP
2019 ning vahuveinide hulgast tõusis esile Balmerk Estonia OÜ veiniga
Villa Sandi Prosecco Asolo.
Esimese tuleproovi said vastselt valitud veinid juba samal päeval festivali toidualal toimunud telesaate “Joel

Ostrati suur õhtusöök” salvestusel
ning oma erimenüü valmistasid tartlased Inga ja Toomas Lunge. Järgmisel
päeval sai südalinnas kaasa elada aga
kokandussaate “MasterChef Eesti”
Tartu eelvoorule.

Toidu- ja veinifestivali korraldavad Tartu linn, Vein ja Vine, Tiigi
Seltsimaja, Tammelinna Selts, Tartu
Turg ja MTÜ Eesti Veinikultuuri
Areng. Programmi juhib restoranipidaja ja peakokk Joel Ostrat.

Festivali toiduala koos tänavatoiduautode ja pop-up restoranidega oli
tänavu kaheks päevaks üles seatud
Autovabaduse puiesteele ning veiniala
kesklinna parki. Lisaks ootas pargis
sume lounge-ala, kus sai nautida toitu,
jooki ja kultuuriprogrammi. Festivali
kolmandal päeval ootasid külastajaid
35 Tammelinna kodukohvikut.

Vaata lähemalt: www.maitsevtartu.ee

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
otsib haigestunud töötaja tööle
tulekuni

õpetaja abi asendustöötajat.
Pedagoogiline haridus ei ole nõutav.
Tööaeg 8.00 – 16.30
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Inga Väikene,
tel 5662 2389,
Inga.Vaikene@lepatriinula.ee

Foto: Katrin Press

Lisainfo:
Toiduala
Marilin Kroon
512 4634
Veiniala
Assar Jõgar
5648 0443
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Tartu abielude
sõlmimise
saali ehib uhke
pulmavaip
Tartu abielude sõlmimise maja Tiigi
tänaval ehib nüüd uhke spetsiaalselt
selle hoone jaoks tehtud pulmavaip.
"Atraktiivne vaip paneb meie abielude registreerimise saali särama ja
on tähenduslik siia tulijatele," rõõmustas rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams.
"Vaibakunstnik Christi Kütt tegi
vaiba meie tellimusel. Mõtte pulmavaibaks andis toonane Tartu linnamuuseumi direktor Sirje Karis, kui
olime just uuendamas oma saali ning
koostamas näitust maja ja perekonnaseisuasutuse ajaloost. Vaiba kavandi koostamisest töö valmimiseni
kulus pea pool aastat ja tulemus on
seda väärt," kinnitas Aabrams.
Vaibakunstnik Christi Kütile olid
pulmavaiba loomisel inspiratsiooniallikateks Eesti põimetehnikas
vaibad ja pulmakombestikku kirjeldavad tekstid. "Vaiba kujundikeele
loomisel soovisin siduda pildikeelena vanemat ja uuemat sümboolikat. Vaiba keskväljakul on igavese armastuse sümbolina tuntud
silmusnelinurk, mille südamik on
võrgusilmamustriga (viljakuse tähistamiseks) kaunistatud. Lisatud on
ka metallnaaste, mis annavad edasi
eesti naiste ehtimist hõbedaga. Vaiba
ääredekoorina kasutatud siksak-motiiv annab kogu sisule kaitsva vormi,"
kirjeldab kunstnik oma tööd.
Eesti traditsioonilist kosja-ja pulmakombestikku on varasemalt saatnud mitmed erinevad tekstiilid,
milledest uhkeimate hulka kuulu-

vad pulmavaibad ehk kaasavaratekid. Spetsiaalselt selleks tähtpäevaks
valmistatud pulmavaip ehk abielukatus kooti noorpaari õnne kaitseks ja armastuse kestvuse saatjaks.
Mustrikirjades kasutati õnne- ja
kaitsesümbolitena tuntud riste ning
kaheksakannamotiive, aga ka figuraalseid kujundeid (linnud, loomad,
inimesed). Viimastega püüti tekstiilidel edasi anda tollaseid uskumusi ja
kombestikku.

Tartu abiellujate saali kaunistav seinavaip on tehtud naastpõimetehnikas.
Lisainfo: rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams, tel
7461 772, 5330 4213
Fotod: Rein Toom
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Rahinge Külakatel
Rahinge Külakatlas saab läbi viia koosolekuid, sünnipäevi või muid kokkutulekuid.
 Majas on kaks ruumi – 69 ja 35m² ning köök.
 Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid.
 Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeahjuga, mikrolaineahi ja nõudepesumasin.
Laua katmiseks olemas nõud ja serveerimistarvikud.
 Koosolekute läbiviimiseks on dataprojektor ja pabertahvel.
 Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, lauajalgpall jm. lauamängud.
 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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Sümboolse tasu eest ära anda tühjad pestud poole
liitrilised klaaspurgid kaantega.
5386 5171
Karin

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

