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Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

Päev enne emakeelepäeva oli meie 
armas lasteaed taaskord siginat-

saginat täis. Tüdrukud-poisid olid 
pisut üllatunud, kui sotsiaalpedagoog 
Liis-Marii ja logopeed Marin rüh-
madesse ilmusid. Igaüks sai osaleda 
spetsiaalselt nende vanusele mõeldud 
arendavates mängudes. Nagu aarete-
jahis ikka, läbides ülesande, oli vaja 
juhise järgi leida järgmine mängutuba. 

Ruumide valik tekitas omakorda ele-
vust – seekord sai uudistada kohtades, 
kuhu tavapärasel lasteaiapäeval iga-
üks naljalt ei satu. Näiteks pisemad, 
kelle söömine toimub rühmaruumis, 
said oma oskusi söögisaalis proovile 
panna. Nende sealseks ülesandeks oli 
hiiglasuurtele, aga ka päris pisikes-
tele supipottidele sobitada õige kaas. 
Vanemad lapsed leidsid end nii pesu-
köögist materjali alusel objekte sor-
teerimast, kostüümilaost muinasjutu-
tegelaste riideid piilumast kui ka (ül-
latus-üllatus!) – direktori kabinetist. 
Üks laps tegi suured silmad ja viskas 
nalja, et see on nii suur ja põnev ruum, 
et oleks nagu kummituste tuba. 

Ilmselgelt oli lasteaia juht lapsi enese 
hoole alla juba pikemalt igatsenud, 
sest sealt juba naljalt minema ei pää-
senud. Tarvis oli edastada uudis ukse 
taga ootavatele rühmakaaslastele – 
kuidas mehed jäisesse jõkke kinni jää-
nud hunti koeraks pidasid, teda oma 
autos soojendasid ja kuidas see lugu 
siis ikka täpsemalt aset leidis. Olgu 
pealegi, et „telefonimängu“ lõppedes 
oli hunt huvitaval kombel hoopiski 
ilveseks muutunud.  Tänutäheks sai 
igaüks oma sõrmedega kausist paar 
rosinat noppida. 

Tegevustesse olid põimitud veel muu-
sikaõpetaja välja mõeldud võõravõitu 
murrakus regilaulud. Leelotamisele 

järgnesid liikumisõpetaja tegevused, 
kus koolieelikud jooksu pealt oma ni-
metähtede järjekorda määrasid ning 
seejärel juba kindlaksmääratud arvu-
ga spagettidest oma nime meisterda-
sid. Nooremad aga hullasid värvilises 
pallimeres – iga munake oli vaja rüh-
mitada õiget värvi pessa. 

Aarde lunastamiseks esitas iga rühm 
korralikult pähe õpitud luuletuse, 
mida saadeti kehakeelega. Eriti kava-
lad olid Pilvetriinu lapsed, olles üles 
soojendanud sügisesed salmid – ke-
vade poole olid pesamunad logopee-
di rõõmuks kõneliselt juba tunduvalt 
osavamaks muutunud! Mõistagi õn-
nestus luuletuse esitamine ka kõigil 
teistel rühmadel. Magus aare leitud, 
andis õppealajuhataja lastele loa luule-
tus järgneval emakeelepäeval mõnele 
teisele rühmale esitada. Kuidas eesti-
keelsed salmid seekord välja kukku-
sid, teavad juba lapsed ise. 

Logopeed Marin Jõgi ja 
Sotsiaalpedagoog- Liis-Marii Mandel

Emakeelepäeva aaretejaht Lepatriinu lasteaias

Direktori juures

Emakeelepäev Rõõmutriinu rühmas.
Fotod Marin Jõgi ja Liis-Marii Mandel
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Ilmatsalu Noortekeskuse 
tegemisi

Kuna ilmad lähevad järjest kevadisemaks, siis muutub ka 
noortekeskuse elu aktiivsemaks. Viimase kuu jooksul on noo-
red saanud kindlasti kogenumaks toidu valmistamisel, sest 
ikkagi on toidu tegemine noortekas number üks teema. Isegi 
siis kui päevateemaks on olnud nt meteoroloogiapäevale (23.
märts) pühendatud teema „Päike – Vajame rohkem Päikest!? 
Mida arvab sellest Maa?”, siis järgneb küsimus „Kas täna süüa 
teeme?”. Ja kui meil on külmkapis ainult munad ning kapis 
suhkur ja jahu, siis saab alguse pannkookide tegemine. 

Kui panna kaks asja kokku – toidu valmistamine ning meie 
loodusharidust pakkuv loodussuund, siis  kokku saab sellest 
rohenäppude töötuba. Nimelt sai noortekas kevade alguse pu-
hul istutada pottidesse nii muru, maitsetaimi kui ka tomatitai-
mi. Maitsetaimi ja õnne korral ka tomateid loodame kasutada 
meie toidutegemistel. 

Kuna aeg-ajalt ilmneb, et noortekeskusel on midagi ikka 
puudu, siis oleme vahepeal endale ka asju juurde soetanud. 
Et noortel oleks noortekas mugavam olla ja niisama elu üle 
arutada, siis tegime väikese puhkenurga, kus on mõnus erksa-
värvilistel kott-toolidel pikutada. Samuti soetasime vahepeal 
lauamänge ning lauamängude õhtul sai mängitud klassikalisi 
lauamänge nagu „Tsirkus” ja kabe. 

Harime ennast ka kultuurselt ning 30. märtsil külastame Tar-
tu Kooliteatrite Festivali.

Põhikoolide lastel on varsti tulemas jällegi koolivaheaeg ning 
seekord on noortekeskusel plaanis teha looduslaager. Toimub 
see 27.-28.aprillil ning koostöös Tallinna ringkonna kodutü-
tardega. Laagri raames sõidame Vitipalu matkarajale, külasta-
me Tartu-Tõravere ilmajaama ning pühapäeva varahommikul 
tutvustab ornitoloog meile Ilmatsalu pargis ning linnurajal 
pesitsevaid linde. Laager on ööbimisega (noortekeskuses), 
teeme ise süüa, laupäeval on filmiõhtu ja meeskonnamängud. 
Aga päev enne laagrit, so reedel, on huvilistel võimalik aidata 
kaasa laagri eeltöös – ruumide sättimine, toiduainete komp-
lekteerimine jne. 

Looduslaagri kohta saab täpsemalt infot noorsootöötajate 
käest ning laagrisse saamiseks on vaja ennast registreerida ka 
noorsootöötaja juures. 

Lisaks on meie noortekeskusel üleskutse, et kui kellelgi on 
kodus korras spordivahendeid või lauamänge, mida keegi ei 
kasuta, siis võib neid pakkuda Ilmatsalu noortekeskusele. In-
fot ning pakkumisi saab teha jaanika.palm@raad.tartu.ee või 
telefon 5880 3271.

Ilmatsalu Noortekeskus (Järve tee 8, Ilmatsalu) on noorte-
le avatud teisipäevast neljapäevani kl 13:00-19:00, reedel kl 
13:00-20:00 ning laupäeval 11:00-17:00. NB! 6. aprillil ole-
me kinni.
Kontaktid: 
Juhataja: Jaanika Palm jaanika.palm@raad.tartu.ee tel 5880 
3271
Noorsootöötaja: 
Rando-Kristen Kangro rando-kristen.kangro@raad.tartu.ee 
tel 5309 7118 

Fotod: Jaanika Palm
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Esmaspäeval, 6. mail 
2019 on elanikel 
võimalik tasuta ära anda 
ohtlikke jäätmeid ja 
elektroonikajäätmeid

Kogumisauto peatuspaigad ja ajad:
10.00 – 10.20 Märjal Keskuse tn 
11 parkla

10.30 – 10.50 Haagel Võilille tee 
pakendikonteineri naabrus

11.00 – 11.20 Rõhul kaupluse esi-
ne parkla

11.30 – 11.50 Ilmatsalus vana 
Kooli bussipeatuse tagune halja-
sala

12.00 – 12.20 Ilmatsalus ohtlike 
jäätmete konteiner katlamaja kõr-
val

12.30 – 12.50 Rahingel töökoja 
plats

13.00 – 13.20 Kandikülas paken-
dikonteineri plats

13.30 – 13.50 Tiksoja majade va-
heline plats

14.00 – 14.20 Vorbusel garaazide 
esine plats

14.30 – 14.50 Kardlas endine 
Mudaniku kogumisküün

Ohtlikud jäätmed on: kasutatud õlid 
ja õlifiltrijäätmed (nagu õlifiltrid ja 
õlipakendid), värvi-, liimi- ja laki-
jäätmed, nende pakendid ning nende 
ainetega määrdunud töövahendid, 
lahustid (nagu näiteks tärpentin, atse-
toon ja tehniline bensiin), taimekait-
se- ja putukatõrjevahendid ning nen-
de pakendid, vanad akud ja patareid, 
akuvedelikud, leeliselised pesuained, 
kasutamata jäänud või aegunud ra-
vimid ja farmaatsiatooted, elavhõbe-
dakraadiklaasid, päevavalguslambid, 
sõiduautode rehvid.

Elektri- ja elektroonikajäätmed on: 
külmikud, pesumasinad, elektriplii-
did, mikrolaineahjud, elektriradiaa-
torid, kliimaseadmed, tolmuimejad, 
õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaa-
lud, kohvimasinad, raalid, sülearvutid, 

telefonid, mobiiltelefonid, automaat-
vastajad, printerid, raadiod, televiiso-
rid, videokaamerad ja -magnetofonid, 
muusikariistad, luminofoorlampide 
valgustid, sirged luminofoorlambid, 
kompaktlambid, elektritööriistad

Kogumisringe teenindab AS Epler & 
Lorenz.
Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus.
Lisainfo telefonil 7361 328.

Esimesel mail käivitub 
korraldatud jäätmevedu 
endise Tähtvere valla 
kinnistutel. 

Jäätmevedaja, Ragn-Sells AS jääb sa-
maks. Märtsi viimasel nädalal saatis 
Ragn-Sells kinnistute omanikele välja 
teavituskirjad ning ka uued allkirjas-
tamist vajavad lepingud.

Alates 01.05.2019 käivitub vanapaberi 
vedu viie ja enama korteriga majadele 

ning ettevõtetele, kus tekib nädalas üle 
25 kg paberit ning kartongi. Uuring on 
näidanud, et endises Tähtvere vallas 
moodustab vanapaber 25% segaolme-
jäätmete koostisest. Vanapaberi eraldi 
kogumine aitab vähendada segaolme-
jäätmete kogust. Viie ja enama korte-
riga majadele saadab Ragn-Sells  AS 
koos segaolmejäätmete lepinguga ka 
vanapaberi osa. Vanapaberi vedu on 
tasuta ning konteinerit tuleb tühjen-
dada vähemalt kord 4 nädala tagant. 

Vanapaberi konteinerisse on oodatud 
ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised, 
ilma kõvade kaanteta raamatud, vihi-
kud ja kaustikud, papp ja papist paken-
did ning kontoripaber. Konteinerisse 
ei tohi panna määrdunud või vetti-
nud paberit, majapidamispaberit ja 
salvrätte, kasutatud pabernõusid ning 
kartongist joogipakendeid. 

Vanapaberit eraldi kogudes käitume 
keskkonnasõbralikult, sorteeritud pa-
ber suunatakse uuesti ringlusse ning 
prügi hulk väheneb.

 

Talgud käes, kevad südames 

Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval – tänavu 4. mail. 
Tänavune talgukevad kogub hoogu, tuues mõtetesse sel aastal ühist ärategemist vajavad talguteod. 
Teeme Ära talgupäeva meeskond kuulutas talgukevade alanuks koos Eesti Laulu- ja Tantsupeo 
Sihtasutusega, et aidata kaasa laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumisele. Ideid 4. mail peetavaks 
talgupäevaks jagub aga teisigi, muuhulgas kuulutati välja õueraamatukogude meisterdamise algatus 
ning üle-eestilised nurmenukutalgud – eesmärgiga hoida nii meie kogukondade kui ka Eesti looduse 
tervislikku seisundit.  
Veel kutsume ka sel aastal kõiki huvilisi üles korraldama postkastitalguid, mille raames on 
võimalus tellida oma kogukonnale tasuta uus grupipostkast. Ühise talgutööna saab 
valmistada postikastialuse ja värvida selle kodukihelkonna värvidesse.  
Kihelkonnavärvidesse sobib värvida kõike, mis talgutel värskendamist vajab: 
bussiootepaviljon, postkastialus, piirdeaed või külamaja istepink, kuuri- ja aidauks, lillekastid 
või köögikapp.  
 
Talguid jagub igale maitsele 
Talgupäeval on nagu ikka teretulnud kõik tööd ja talgud. Talgujuhiks sobib iga aktiivne ja 
vastutustundlik inimene ning kõik talgud saab talgujuht ise Teeme Ära talguveebi kirja panna 
juba 14. märtsist. Igasse talgupaika jõuab ka talgute korraldamist abistav stardipakett, mille 
laialisaatmine algab aprillis.  
Põhjalikuma info ja soovitused talgupäeva korraldamiseks ning osalemiseks leiab 
talguveebist (aadressil www.teemeara.ee). Samas saab vajadusel küsida nõu maakonna 
talgukoordinaatorilt.  
Head pealehakkamist ning ühist ärategemist kõikjal üle Eesti – talgud käes, kevad südames! 
 
Külli Pann 
Teeme ära talgupäeva 
Tartumaa koordinaator 
Tel. 5646 2692 
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Tartu heakorratalgud 2019
Tartu linn kutsub juba 22. korda linnarahvast osalema ke-
vadistel heakorratalgutel, mis tänavu kestavad 22. aprillist 
5. maini.
Lisaks oma koduümbruste korrastamisele oodatakse tartla-
si kaasa lööma ka ülelinnalistel koristustöödel, mille käigus 
puhastatakse linnale ja riigile kuuluvad hoolduslepinguta 
alad.
Talgutele saab registreeruda telefonidel 736 1267, 503 7215 
või e-posti aadressil Madis.Tammeorg@raad.tartu.ee.
Igale talguseltskonnale antakse jõukohane objekt ja lepitak-
se kokku tööde aeg. Linnavalitsuse poolt on töövahendid ja 
kehakinnitus ning tublimaid talgulisi ootavad ka auhinnad.
Linna toetavad talgutel A. Le Coq, Eesti Leivatööstus ja 
Rannarootsi.
Meeldetuletuseks kevadiste koristustööde tegijatele:
Tartu jäätmejaamadesse (Selli 19 ja Jaama 72c)  saab tasuta 
anda vanapaberit, vanametalli, pakendijäätmeid, kompleks-
seid elektroonikaromusid (vanad telerid, külmikud jms), 
tekstiili, suuremõõtmelisi esemeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu 
eest võetakse vastu ka suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid, biola-
gunevaid aiajäätmeid ja eterniiti.
Selli  19 jäätmejaam on avatud E–R 10–18 ja L, P 10–16, tel 
7386 700 ja 524 1544;
Jaama 72c jäätmejaam on avatud E-R 10-18 ja L, P 10-16, tel 
7386 700 ja  527 8960.
Jäätmejaamad on suletud riiklikel pühadel.
Tartu Taaskasutuskeskus (Lehola 7) võtab vastu majapidami-
ses mittevajalikke kasutuskõlblikke esemeid (välja arvatud 
riided ja jalanõud). Võimalik tellida transporti. Keskus on 
avatud: E–R 10–18, L 10–15, tel 501 8015 ja 5344 7403, e-post: 
info@taaskasutuskeskus.ee
Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskus 
(Jaamamõisa 30) võtab vastu koduse majapidamise esemed 
(v.a riided). Keskusest saab tellida ka transporti. Avatud: T–R 
11–18, L 10–15, tel 553 6111.
Tartu Uuskasutuskeskus (Riia 11) võtab vastu koduses maja-
pidamises ülejäävaid esemeid ja puhtaid kasutamiskõlblikke 
riideid ja jalanõusid. Saab tellida ka transporti.  Avatud: E–R 
10–18, L 10–16, tel 5553 0288,
e-post: tartu@uuskasutus.ee

Rehvid saab üle anda Jaama 72c jäätmejaamas või Kuusakoski 
AS-s (Teguri 53).
Tartu heakorratelefon 1789 ootab igal ajal teateid probleemi-
dest linnakeskkonnas Infot saab edastada SMS-ga numbrile 
1789, e-kirjaga aadressil 1789@tartu.ee või kodulehe aadressil 
www.tartu.ee/1789.

Lisateave:
talguinfo -  linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg, 
tel 503 7215
jäätmeinfo - keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 
7361 248, 505 1087

Tartu Linna Noortevolikogu on mõeldud noortele vanuses 
14-20. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta jaa-
nuaris ja sinna saavad kandideerida kõik noored, kes on 
vanuses 14-20 ning, kes on sisse kirjutatud Tartu linna. 
Tartu linna noortevolikokku valitakse 15 liiget. Praeguseks 
on liikmeid 14, kuna üks valitutest andis teada, et ta ei 
soovi kuuluda noortevolikokku ning lahkus. Tartu Linna 
Noortevolikogus on kokku esindatud 9 Tartu linna koo-
li. Kõige rohkem liikmeid on Miina Härma ja Annelinna 
Gümnaasiumist, mõlemast kolm.

Minu arvates on noortevolikogu väga hea võimalus ennast 
täiendada ja kindlasti on see suurepärane võimalus noorte-
le ennast arendada ja tutvuda linna puudutavate küsimus-
tega. 

Ise sooviksin, et noori puudutavate küsimuste arutamisel 
saaksid kaasa rääkida kõik Tartu linna noored, kes soovi-
vad. Isegi kui nad ei kuulu noortevolikokku. 

Tervikuna hakkama noorte mõtteid rohkem linnavoliko-
guni viima ning samuti kaitseme noorte huve ja ideid.

Noortevolikogu tegemistega saab ennast kursis hoida läbi 
sotsiaalmeedia, aadressil https://www.facebook.com/tar-
tunoortevolikogu/ ning istungite protokollid on leitavad 
Tartu linna kodulehelt aadressil www.tartu.ee/noortevoli-
kogu. 

Karl Martin Parvei, Ilmatsalu Põhikool
Tartu Linna Noortevolikogu liige

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 
2019
Ajavahemikus 11.03.-13.05.2019 on endise Tähtvere valla 
elanikel võimalik esitada taotlus hajaasustuse programmist 
toetuse saamiseks. Programmi kaudu rahastatud toetuse abil 
on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha kor-
da koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigalda-
da autonoomseid elektrisüsteeme. Programmist on võima-
lik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta ning 
taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% 
projekti maksumusest. Toetatavate tegevuste ja abikõlblike 
kulude loetelu ning taotlemise tingimused on leitavad Riigi 
Tugiteenuste Keskuse lehel
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukesk-
kond/hajaasustuse-programm  ja Tartu linna kodulehel  htt-
ps://www.tartu.ee/et/hajaasustuse-programm-2019.

Maarja Aedviir
Keskkonnaspetsialist
Tartu LV linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus
tel 736 1052,  maarja.aedviir@raad.tartu.ee
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Kevadlaada 
pressiteade
Laupäeval, 4. mail kell 10-17 toimub 
Tartu kesklinnas traditsiooniline ke-
vadlaat, mida korraldatakse juba 19. 
korda. 
Laadal kaubeldakse eestimaise toidu- 
ja talukaubaga, rikkalikult pakutakse 
käsitööd (nii kudumeid, puidust ese-
meid, punutisi, disainitooteid, mahe-
kosmeetikat, ehteid, kaltsunukke kui ka 
keraamikat). Suures valikus on müügil 
singid, suitsuliha ja -kala, väiketootja-
te juustud, kevadine köögivili, värske 
hapukurk, redis, sibul, tomat ja mesi. 
Maiasmokkadele on saadaval laada-
maiustused ning käsitööjäätis. Värskeid 
küpsetisi pakuvad  mobiilsed pagariko-
jad. 
Laadale on juba registreerunud rohkelt 
istikute, seemnete, sibulate ja muu ke-
vadise aiakraami müüjaid, kuid korral-
dajad on valmis väljastama lisamüügi-
kohtasid just kevadise aiailu pakkujate-
le. Huvilistel palume registreerumiseks 
võtta ühendust Tartu Linnavalitsuse 
ettevõtluse osakonnaga (tel. 7361 192)

Raekoja ette püstitatud laval kestab päev 
läbi kogupere kultuuriprogramm kuni 
kella 16-ni.  Kevadlaadale tulevad laa-
darahvast rõõmustama Ülenurme lau-
lustuudio andekad noored, Laulupesa 
ja Loomeviisi lapsed, vahvaid etteas-
teid pakuvad Shate tantsukooli õpila-
sed ning kaasahaaravat muusikat teeb 
ansambel Äge Brass.  Laadameelolu 
aitavad luua tänavamuusikud mitmes 
erinevas paigas. 

Meelelahutusprogramm laval:
10.00      Ülenurme laulustuudio noored
11.00      Loomeviis muusikastuudio
12.00      Laulupesa lapsed
13.00      ansambel Äge Brass
14.00      Shate tantsukool  
15.00      ansambel Äge Brass

Lisainfo: 
Marilin Kroon
Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osa-
konna spetsialist 
tel 736 1194

26. aprillil 2019 kell 19.00 
Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis 

Järve tee 8

KEVADINE XIX MEDALIVÕISTLUS MÄLUMÄNGUS!

Võistkonnas kuni 4 liiget!
Mängujuht Kalev Mõru

 Kolme parimat võistkonda autasustatakse medalitega!
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Tartu Annelinna päästekomando 
meeskonnavanem Raul Suits mee-
nutab üht kevadist ohtlikku kulupõ-
lengut, mida Tartu lähistel kustuta-
mas käidi. „Saime väljakutse kuivati 
kõrvale ehitatud laohoone juurde, 
kus vanametalli lõikamisel pritsinud 
sädemetest oli süttinud poolde reide 
ulatuv kuluhein. Suure tuulega levis 
põleng kiiresti ja juba enne meie tule-
kut nägid kaks kohalikku meest hoo-
nete kaitsmisega kurja vaeva,“ räägib 
Raul. „Õnneks tuli neile traktori ja 
veepütiga appi veel üks naabruses elav 
mees ning hooned jäid alles.“ Kuigi ka 
päästjad jõudsid kahe autoga üsna kii-
resti kohale, oli selleks ajaks kulutuli 
juba laiale kõrrepõllule levinud. Tu-
lekahjule saadi kiiresti piir peale tänu 
kahele õnnelikule asjaolule. Esiteks oli 
kuivanud maa juba tahe, põld kandis 
autot ja nii said päästjad voolikuliini 
otse masinalt maha panna ning kohe 
kustutama asuda. Teiseks jäi leekidele 
ette kraav, mis võttis põlengu hoogu 
tublisti maha. Siiski sai pisikestest sä-
demetest süttinud põlengus tuleroaks 
ligi kaks hektarit taimestikku koos 
seal elavate loomade ja putukatega.

Kui vanasti oli kulupõletamine suhte-
liselt tavapärane nähtus ja mõnel pool 
osaks maastikuhooldusest, siis nii see 
juba aastaid enam ei ole. Sihilik kulu 
süütamine on keelatud ning ka pääst-
jad puutuvad sellega üha harvemini 
kokku. Päästjate kogemuse kohaselt 
panevad kulu tahtlikult põlema ainult 
igavlevad põnevust otsivad noored või 
vanast harjumusest ja teadmatusest 
eakamad inimesed. Selge on see, et 
iseenesest ohtlikud ja keskkonda hävi-
tavad kulupõlengud ei sütti ja enamus 
neist saab alguse inimeste endi mõtle-
matutest tegudest. Näiteks sellest, kui 
koduümbruse või koduõue koristus-
töödel süüdatakse lõke tuulise ilmaga, 
mille toel väljub tuli lõkkeasemest või 
lendavad sädemed ümbrusele. Või vi-
satakse auto aknast välja kustutamata 
suitsukoni või tikk, mis teeäärsele krõ-
bekuivale kulule kohe tule otsa paneb.

Nii teavad kogenud päästjad igal keva-
del, et veidi pärast lumesulamist, kui 
ilm on mõne päeva olnud tuuline, päi-

keseline ning kuiv, tuleb oodata väl-
jakutseid rasketele kulupõlengutele. 
Nendeks valmistudes kontrollitakse 
maastikusõidukite töökorras olekut 
ning otsitakse välja ja paigaldatakse 
autodele kulukustutuse luuad.

Meeskonnavanem Raul Suitsu kodu-
komando tööpiirkonda jäävad suured 
Emajõe äärsed luhad, kus põlengute 
kustutamine on eriliselt kurnav töö. 
Eelmise aasta kevadel saadi väljakutse 
Tarumaale Luunja uue sadama lähis-
tele, kus luht põlema oli süttinud. Selle 
süttimises oli ilmselt süüdi mõni tiku 
või suitsukoni maha pillanud hooletu 
kalamees. „Autoga sinna juurde ei saa-
nud ja ainuke võimalus oli kululuud 
käes läbi kraavide ja üle mätaste sum-
bata,“ räägib Raul. „Siis andis väsimus 
tunda juba enne põlengupaigale jõud-
mist.“ Märjal ja soisel pinnasel põle-
sid kõrged mättad ehk niinimetatud 
„pokud“, mille otsas kõndida polnud 
võimalik. Pokude vahel müttavatel 
päästjatel oli vahel tunne, et tuli liigub 
kiiremini kui nemad ise. Ka seal tulid 
kustutajatele appi kuivenduskraavid, 
mille taha tule levik kinni jäi. „Poku-
depõleng“ jõudis enne kustutamist üle 
hektarilisele alale levida.

Suur osa maastikupõlengutest, mille 
kustutamiseks päästjatel palju aega ja 
jõudu kulub, saavad alguse hooletust 
ümberkäimisest lahtise tulega või lõk-
ke tegemisest. Et selliseid tulekahjusid 
ära hoida, pea meeles:

Lõket tohib teha ainult tuulevaikse 
ilma või nõrga tuulega (kuni 5,4 meet-
rit sekundis, mil liiguvad ainult puude 
peenikesed oksad).

Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada 
põlevmaterjalist ja kulust, et tuli ei le-
viks taimestikule või turbapinnasesse. 
Hea mõte on lõkke jaoks kaevata auk, 
et lõkkeaseme põhjaks jääks tulekin-
del muld, savi või liiv. Lisaks on kasu-
lik lõkkease ümbritseda mittepõleva 
pinnase, näiteks liiva või kividega.

Lõkkel tuleb olla juures ja valvata, et 
tuli ümbrusele ei leviks.

Lõkke vahetus läheduses peab hoidma 
käepärast esmaseid kustutusvahendid. 

Selleks sobib veega täidetud ämber, 
kustutusluud, tulekustuti või veega 
survestatud voolik.

Lõkkes tohib põletada ainult puhast 
puitu ja haljastusjäätmeid. 

Mitte mingil juhul ei tohi põletada lõk-
kes prügi või kemikaalidega töödel-
dud puitu, milleks on näiteks mööbli 
osad. See on tekkiva keskkonnakahju 
pärast seadusega keelatud.

Enne kui lõkkeaseme juurest lahkud, 
veendu, et lõke on kustunud või kus-
tuta see ise. Uuesti süttimise vältimi-
seks kalla lõkkease veega üle või kata 
see pinnasega.

Omavalitsused on kehtestanud lõke-
te tegemiseks täiendavaid piiranguid. 
Nende kohta otsige infot omavalitsus-
te heakorra või jäätmekäitluse eeskir-
jadest.

Tuleohutusalast infot küsi lisaks pääs-
teala infotelefonilt 1524 või uuri, mida 
ja kuidas tohib lõkkes põletada, inter-
netist keskkonnaministeeriumi tee-
malehelt www.loke.ee.

Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo 

nõunik

Säde ees, häving taga
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R A H I N G E  K Ü L A K A T E L  
 

Sünnipäev, koosolek, koolitus, kokkutulek, treening või koolilõpupidu — kõik sobivad 
Rahinge Külakatlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pakkuda on kaks ruumi – 69 ja 35m², köök ja tualettruumid.                                                                                                       
Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid. 
Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeahjuga, nõudepesumasin. Laua katmiseks 
olemas nõud ja serveerimistarvikud.                                                                                     
Koosolekute läbiviimiseks dataprojektor ja pabertahvel.                                                        
Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, piljard, lauajalgpall jm. lauamängud.                         
Majas on WiFi. 
 

Kohtumiseni külakatlas 
Külli Pann                                                                                                                                 
Rahinge külaselts 
Tel. 5646 2692  

 

 

 

 

 

 

Ilmatsalu 
Muusikakooli tublid 
noored pianistid.

Igal aastal korraldab Eesti Muusikakoo-
lide Liit vabariikliku konkursi - Parim 
Noor Instrumentalist.  Konkurss on 
mõeldud just noortele pilliõppijatele, kes 
saavad omavahel võistelda ja oma män-
guoskusi tunnustatud žürii hinnangul 
võrrelda. Aastati on konkureerivad eri-
alad erinevad.  Sel aastal olid võistlustules 
klaveri-, klavessiini-, oreli- ja paljude eri-
nevate puhkpillide õppurid.  Suur tahe ja 
soov oli seekord Ilmatsalu Muusikakooli 
õpilastega sellel konkursil osaleda.   
Meie erialaks oli klaver.
Vanuserühmi klaveri erialal võistlemi-
seks oli 5. Osalesime vanuserühmades 
teine (9 – 10- aastased) ja kolmas (11-
12- aastased). Igal vanuserühmal on ko-
hustuslik pala, mis on kirjutatud meie 
tuntud muusikute – heliloojate poolt 
spetsiaalselt selle  aasta konkursiks. Ko-
hustuslik pala on kõikides vanuserühma-
des üsna keerukas ja piisavalt nii tehnilisi 
kui muusikalisi ülesandeid püstitav.  Li-
saks kohustuslikule palale tuleb esitada 
veel üks lugu vastavalt konkursi nõuetele.
Teises vanuserühmas osales meie Ilmat-
salu  Muusikakoolist Kertu Värnik ja 
kolmandas vanuserühmas Mirtel Vaasa.
Tartu ja Lõuna regiooni muusikakooli-
de konkurss klaveri erialale toimus 13. 
märtsil Tartu 1. Muusikakoolis. Mõlemad  
meie õpilased olid tublid, esinesid kind-
lalt, veenvalt, julgelt ja artistlikult. Seda 
tunnustas ka lugupeetud žürii, kuhu kuu-
lusid Eesti tuntud muusikud ja klaveri-
pedagoogid.  Nii Kertu kui Mirteli esine-
mist hinnati noorte pianistide konkursil 
diplomi vääriliseks. See on meie väikesele 
Ilmatsalu Muusikakoolile väga suur saa-
vutus ja tunnustus.
Jätkame rõõmsalt pilliõpinguid ja pürgi-
me uute ning huvitavate esinemisteni!

Ragne Jõgeva
Kertu ja Mirteli klaveriõpetaja

Kolmandat aastat järjest antakse Tartus hoogu 
huvihariduse innovatsioonile

Tartu Linnavalitsus kiitis hiljuti heaks 2019. aasta Tartu huvihariduse ja hu-
vitegevuse täiendava toetuse kasutamise kava.
Enamik eraldisest läheb taas innovaatiliste lähenemisviiside toetamisele, eri-
list tähelepanu pööratakse loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) vald-
konnale.
Varasematel aastatel toetati suures mahus huviringide käivitamiseks ja aren-
damiseks vajalike vahendite ostu. Sel aastal keskendutakse rohkem juhenda-
jate pädevuse toetamisele, sealhulgas rahastatakse juhendajate õppereise ja 
kohapealset koolitust ning makstakse LTT valdkonna juhendajatele enese-
täiendusstipendiume. Toetamise täpsemad tingimused kehtestab linnavoli-
kogu maikuus.
Alates 1. septembrist 2017 rahastab riik 7-19-aastastele süsteemse ja juhen-
datud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse taga-
mist kohalikul tasandil. Tartule on käesolevaks aastaks eraldatud 516 861 eu-
rot. Toetusega ei asendata, vaid täiendatakse oma eelarvest kaetavaid kulusid. 
Tartu linna eelarve noorte huvitegevusele ja huviharidusele on riigi toetust 
arvestamata ligikaudu 6,3 miljonit eurot aastas.
Tartu linna huvihariduse ja huvitegevuse kavaga aastaks 2019 saavad huvili-
sed tutvuda Tartu linna dokumendiregistris. Esimene infopäev kava raames 
toimuvate avatud konkursside kohta toimub 21. mail algusega kell 10 Tartu 
kultuuriosakonnas (registreerimine siin).
Edasine info: Piret Talur, noorsooteenistuse juhataja, tel 5911 6614
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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

KLUBI
15. aprill 2019
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NB! Lepime kokku suvise ekskursiooniaja!

Kohale bussiga! Bussisoovist teatada hiljemalt 12.04
53300049 Mai 

kell 15.00-16.30

Reisimuljeid Rumeeniast,
Bulgaariast ja Serbiast

räägib Jüri Varik

Tartu lisaeelarve 
keskendub 
haridusele 
ja tänavate 
rekonstrueerimisele 
Linnavalitsus esitas linnavolikogule aru-
tamiseks 12,3 miljoni euro suuruse lisa-
eelarve eelnõu, millega suurendatakse 
haridusinvesteeringuid ja tänavate re-
noveerimist. Positiivse lisaeelarve koos-
tamist võimaldas riigipoolsete toetuste 
summade täpsustumine - võrreldes esi-
algsesse eelarvesse kavandatuga osutu-
sid need mõnevõrra suuremaks ning 
võeti kasutusse ka 2018.aasta likviidsete 
vahendite jäägid.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul on lisaeel-
arve puhul tegemist põhieelarve otsese 
jätkuga. „Saame ellu viia mitmed plaa-
nid, mis esialgsest eelarvest rahapuudu-
sel välja jäid, ning suurendada investee-
ringuid,“ ütles Klaas. Enim täiendavad 
vahendeid planeeritakse lisaeelarvest 
haridus- ja majandusvaldkonda. Hari-
dusse suunatakse 6 miljonit eurot ehk 
46% kuludest ning majandusse 2,5 mil-
jonit ehk 20% kuludest. 
Linnapea sõnul soovitakse lisaeelarvega 
rohkem panustada ka tänavate rekonst-
rueerimisse ja ehitusse. „Täiendust said 
Vanemuise ja Ülikooli tänava renovee-
rimise eelarved ning uutest objektidest 
lisandusid selle aasta teetööde kavasse 
Turu-Ropka tee ristmik ja Roopa-Vari-
ku-Maasika kõnnitee,“ loetles Klaas. Li-
saeelarve võimaldab ohutumaks muuta 
ka Jaama 173 teeületuskoha. Tänavate 
rekonstrueerimisse ning transpordikor-
raldusse suunatakse lisaraha 1,4 miljonit 
eurot. Hariduse valdkonnas suurenda-
takse investeeringute esialgset mahtu 
2,1 miljoni euro võrra. Sellest 0,8 mil-
jonit suunatakse lasteaedade kaasajasta-
misse: remonditakse rühmaruume Poku 
ning Sassi lasteaedades ning suurenda-
takse Maarjamõisa ja Pääsupesa remon-
tide mahtusid. 
Kavas on ka Ilmatsalu Põhikooli kütte-
süsteemi rekonstrueerimine.Linnal on 
kavas lisaeelarve vahenditest lõpetada 
Tähtvere Puhkepargis kunstlume toot-

mise süsteemi rajamine. Alustatakse Lodjakoja töökoja ehitamist EST-RUS 
Piiriülese Koostöö Programmi vahendeid kaasates.
Lisaeelarve eelnõu tulude poole moodustavad riigilt saadavad toetused ja siht-
finantseeringud 5 miljonit eurot ja likviidsete varade kasutuselevõtt 7,3 miljo-
nit eurot.
Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve tulude ja kulude maht 12,3 
miljoni euro võrra ning Tartu linna 2019. aasta eelarve täpsustatud mahuks 
kujuneb 204,4 miljonit eurot.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145; rahandusosakonna 
juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.


