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Ilmatsalu infopäev
Tartu Linnavalitsuse pressiteade
Teisipäeval, 13. augustil kl 15-17 toimub
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses (Järve
tee 8, Ilmatsalu) kultuuriosakonna infopäev, kus tutvustatakse huvilistele uut
kultuuritoetuste süsteemi.
Infopäeval annab kultuuriteenistus ülevaate uuest, alates 1. juunist kehtima hakanud kultuurivaldkonna toetuste süsteemist, toetuse liikidest, taotlemise võimalustest ning 2020. aastaks taotluste
esitamise tähtaegadest. Lisaks tutvustab
kultuuriteenistus rahvakultuuriühingutele
mõeldud huvitegevuse korraldamise toetuse põhimõtteid.
Infopäeval on lisaks kultuuriteenistusele kohal ka spordi- ja noorsooteenistuste
esindajad, kes on valmis infopäeval osalejatele vastavate valdkondade toetusmeetmeid tutvustama.
Ootame aktiivset osavõttu, et piirkonna
kultuuri-, spordi ning noorsootöövaldkonna ettevõtmised saaks vääriliselt toetatud.
Oma tulekust palume eelnevalt teavitada
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuse kultuurispetsialisti Mai Luigat: tel 512 0168,
e-post Mai.Luiga@raad.tartu.ee

Ilmatsalu Põhikooli
2019/2020 õppeaasta

avaaktus
2.septembril

Kell 10.30 kooli saalis aktus
1.-3. ja 9. klassidele.
4.-8. klassi klassijuhataja tund
Kell 11.30 kooli saalis aktus
4.-8. klassile .
1.-3. ja 9.klassi klassijuhataja tund
Bussid:
9.45 Vorbuse ring
9.45 Märja - Haage – Rõhu ring
10.05 Rahinge
ja pärast koolipäeva lõppu tagasi

Ilmatsalu Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
KLAVERI, AKORDIONI, KITARRI, PLOKKFLÖÖDI erialale.

2019/2020. õppeaastal õppima asumiseks on vajalik eelnev registreerimine vastuvõtukatsetele.
Katsed toimuvad esmaspäeval, 9. septembril 2019 kl. 12.15 – 14.00
Lapsevanematel palume registreerida katsetele e-keskkonnas:www.tartu.ee/arno
Registreerimisel valida kindlasti 2019/2020 õppeaasta
Eelklassi võetakse lapsi vastu eelneva registreerimisega, ilma katseteta!
Info telefonil: 5304 4316
või e-maili aadressil: ragne.jogeva@raad.tartu.ee
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Muusikaõpetaja ja dirigent Tartu laulupeol

Lilletriinud Tartu laulupeo rongkäigus

Lepatriinude lasteaia lapsed käisid suvel
laulmas ja tantsimas
Lepatriinu lasteaed kannab endas ja annab edasi rahvuslikke väärtusi. Kevadel toimus lasteaia laulupidu, mis oli
ilus sissejuhatus suurele juubelipeole. Lasteaia peost said
osa võtta kogu maja lapsed. Rongkäiku saatis uhke puhkpilliorkester „Popsid“ ja vanemate kaasaelamist jätkus nii
rongkäiku kui ka pealtvaatajate hulka. Tantsunumbrite ja
pillimänguga lõid kaasa ka meie head sõbrad Ilmatsalu
koolist. Peol lauldi, tantsiti ja mängiti pilli. Lisaks süüdati
laulupeotuli, mis andis valgust ja soojust peo lõpuni.
Tartu 150. juubelilaulupeol esindas Lepatriinu lasteaeda
Lilletriinu rühm. Et pääseda laulupeole, tuli juba kevadel
osaleda eelproovis, mis toimus Nõo Põhikoolis. Selgeks tuli
õppida 3 laulu: A. Liiva „Tahan, ei taha“, R. Kõrgemägi „Kui
tuju on mõnus“ ning rahvaviis „Mu isamaa armas“. Peopäev algas prooviga lauluväljakul, millele järgnes rongkäik
ja kontsert. Laulud õpetas lastele selgeks muusikaõpetaja
Jana Käär, kellel oli au astuda mudilaste laulu ajal dirigendipulti.
Kaisutriinu lapsed aga olid aktiivsed ja osalesid Tartu linna ja maakonna Tantsupeokesel „Suvevaheaeg“. Tantsude
õpetajaks ja juhendajaks oli Lasteaia liikumisõpetaja Jeanne Smirnov, kelle sõnul tundusid õpitavad tantsud esialgu
üsnagi keerulised. Harjutamisega tehti algust juba oktoobris ja peole saamiseks tuli läbida ametlik ülevaatus aprillis. Lepatriinu lapsed läbisid edukalt ülevaatuse ja osalesid
Tantsupeokesel 31. mail. Sel aastal olid peole esmakordselt
kaasatud mudilased, kes esitasid tantse „Ma tahan suve“,
„A, b, d“ ning „Oige ja vasemba“, lisaks esitati koos teiste
tantsijatega proloog ja finaal.
Tantsijad said proovides karastada end vihmaga, murda

Päikesetriinud ja Kaisutriinud lasteaia laulupeo rongkäigus

Kaisutriinud Tantsupeokesel. Fotod: Inga Väikene

vastu tuulele ja külmale ilmale. Tänutäheks paistis peopäeval päike, mis kuldselt tantsijatele säras. Nii peo ajal kui
peale pidu olid Kaisutriinu lapsed õnnelikud ja rahulolevad
– suur töö ja treening oli end ära tasunud.
Rõõmustame, et igas ettevõtmises olid lapsed altid kaasa
lööma ja nende vanemad alati nõu ja jõuga abiks. Järgmistel kordadel on Lepatriinud otsustanud lennata samuti kõikidele vahvatele rahvuslikele pidudele.
Liina Järvsoo, Lepatriinu pere õppealajuhataja
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7. september 2019

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses, Järve tee 8

12:00 - 17:00

Põnevad tegevused kogu perele!
12.00 - Avasõnad, lipu heiskamine
- Kontsert
- Erinevate koeratõugude demonstratsioon
13.00 - Suundumine võimlasse, kus toimub sulgpalli näidistrenn
14.00 - Kepphobuste võistlus
- Discgolfi õpituba
- Slacklain
- Naiskodukaitse ohutushoid ja esmaabi
- Erinevad õuemängud ja töötoad
- Käsitööringi näitus
- Noortekohvik ja Lions klubi müüb pannkooke!
16.00 - Autasustamine, perepäeva lõpetamine
Korraldajad ei võta endale vastutust
võimalike vigastuste eest. Ole ettevaatlik
erinevatel võistlustel!
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Tartu rattaringluse
kasutustingimused
muutuvad
rangemaks
Tartu uuendas rattaringluse kasutustingimusi. Uued tingimused ja rikkumiste hinnakiri hakkas kehtima 25.
juulist.
Tartu Linnatranspordi juhi Roman
Meeksa sõnul oli uusi tingimusi vaja,
sest täpsustamist vajasid mitmed
punktid, mida esialgsete kasutustingimuste koostamisel ei osatud ette näha.
“Nii näiteks tuli meil kirja panna, et
rattaringluse ratast võib lukustada ainult ratta küljes oleva lukuga, mitte
isikliku rattalukuga. Samuti ei osatud
esialgsete tingimuste koostamisel piisavalt arvestada vandaalide leidlikkusega. Uutes kasutustingimustes on nii
reeglid kui rikkumise eest määratavad

Säilitame looduskaitsealuseid taimi!
Viimastel aastatel on üha enam hakanud levima trend, et väljaspool oma
krunti hakatakse niitma metsaaluseid, raiuma kuivanud puid ja võsa või
muul moel võõrast maad kasutama
(ladustama jäätmeid ja materjale, parkima, lemmikloomi matma jms.).
Tartus Emajõe ürgorus kasvab mitmeid haruldasi ja väga piiratud levikuga looduskaitsealuseid taimi, mille
kasvukoha info pole avalik, kuid on
teada maaomanikele. Sellisteks taimedeks on näiteks suhteliselt tagasihoidliku väljanägemisega ja koolitamata
silmale laialt levinud liikidega väga
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trahvid täpsemini fikseeritud,” rääkis
Meeksa.
Meeksa lisas, et uued tingimused ei
mõjuta rattaringluse kasutajaid, kes
järgivad reegleid, kuid soovitas kindluse mõttes neilgi sel nädalal kehtima hakkavate tingimustega tutvuda.
Eeskätt on uuendatud tingimused
mõeldud selleks, et ära hoida rataste
hoolimatut kasutamist ja vandaalitsemist.

Kasutustingimuste juurde on koostatud täpne hinnakiri, kui palju maksab
ühe või teise lõhutud rattaosa parandamine. See tuleb lisaks trahvile kinni
maksta lõhkujal.
Endiselt oodatakse rattaringluse kasutajatoe telefonile ja meilile teateid juhtumitest, kus rattaid ei kasutata heaperemehelikult. Võimalusel palutakse
fikseerida ratta number, kellaaeg, asukoht ning teha foto vandaalitsejatest.

Nii nähakse uuendusena ette 100 euro
suurused leppetrahvid kasutajatele,
kelle kasutajakonto andmed on valed
või kes on loonud rohkem kui ühe rattaringluse konto. Samuti ootab leppetrahv kasutajaid, kes ei ole lukustanud
jalgratast nõuetekohaselt, on andnud
jalgratta või bussikaardi teise isiku kasutada, on jätnud jalgratta kohta, kus
see ei ole lubatud või kes on jalgratta
aku tühjaks sõitnud, transportinud
jalgrattaga teist isikut või on ratast
väärkasutanud muul moel.

Rattaringluse kasutajatugi: telefon
5305 5000 (E-R kell 7-20 ja L-P kell
11-19) ja info@ratas.tartu.ee.

sarnased mägi-piimputk, emaputk,
pehme koeratubakas, aasnelk jt. Võõral
maal toimetades (sh niites, aiajäätmeid metsa ladustades) võib neid taimi tahtmatult hävitada või kahjustada
ja selle tegevusega kaasnevad looduskaitseseaduse alusel keskkonnatrahvid. Nii on Keskkonnainspektsiooni
juba teavitatud omavolilisest niitmisest Pallase tänava piirkonnas kaitsealuse mägi-piimputke leiukohas
ja materjalide ladustamisest Ihaste
piirkonnas. Samas on mitmed liigid
harjunud teatud maakasutusega ja tulevad inimesega kõrvuti elades kenasti
toime. Niitmine ning niite koristamine või puittaimede raie oleks teatud
tingimustel ja õigel ajal (nt väljaspool
taimede viljumisaega, s.o suve teisel
poolel) sageli lubatav, vahel isegi soovitav. Valel ajal ja viisil toimetamine
võib aga kaitsealused taimed hävitada
ning kaasa tuua karistuse.

Ametkondadel ei ole soovi karistada
heauskselt tegutsenud kodanikke, vaid
nendega koostööd teha. Seepärast tuleb mistahes tegevushuvi korral väljaspool enda maaomandi piire võtta
ühendust kohaliku omavalitsusega,
et välja selgitada maa omanik ja tema
poolt seatavad tingimused maa kasutamiseks. Ka munitsipaalmaa või riigimaa ei ole omanikuta maa vabaks kasutamiseks. Kaitsealuste taimede leiukohtade info avalikustamine meedias
ei ole lubatav, kuid Keskkonnaameti
piirkondlikest esindustest saab alati nõu ja abi ka kaitsealuste taimede
leiukohtade täpsemaks tuvastamiseks
ning seal toimetamiseks.

Uued kasutustingimused: https://
r at a s . t ar tu . e e / u s e r- a g re e m e nt /
Rikkumised ja leppetrahvid: https://
ratas.tartu.ee/page/violations/
Lisainfo: Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa, tel 736 1021, 517
3566, Roman.Meeksa@raad.tartu.ee

Lisainfo: haljastusteenistuse peaspetsialist Inga Kiudorf, tel 7361 290,
5342 219.

August 2019

Toimumise koht Rahinge, algus sõltub osavõtjate arvust aga hiljemalt 11.00
kõikidel päevadel.
Kaasa elama on oodatud absoluutselt kõik. Osalemas on mitmeid maailma top 100 mängijad
ning otse loomulikult ka Eesti paremik.
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R A H I N G E K Ü L A K AT E L

Ilmatsalu Põhikool
ootab sööklasse tööle
köögitöölist (0,75
ametikohta).
Tööle asumine 26.08.2019. a.
Dokumendid tuua aadressil
Ilmatsalu, Kooli tee 5 või saata
anu.koidam@ilmatsalu.edu.ee
hiljemalt 16.08.2019.
Info 508 7578

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

Nukuvalmistamise
opituba
21. september 2019 kell 11-16
Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8
Juhendaja Olga Vilmas
Osalustasu 10 eurot
(sisaldab materjale ning töövahendeid kohapeal)
Lisainfo ja registreerimine tel 53300049 Mai
Kohtade arv piiratud!

KUUMVAHA

Siidimaali töötuba
KAHES O

SAS

27. august 2019 kell 18.00-21.00
Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8

Erinevalt eelmisele siidimaali töötoale
kasutame sellel korral maalimiseks
kuuma vaha.
Juhendab tekstiilikunstnik
Keret Altpere
Osalustasu 8 eurot /kord
(sisaldab materjale ning töövahendeid kohapeal)
Osalejatel vajalik eelnev registreerimine.
Kohtade arv piiratud!
Registreeri kohe 53300049 Mai
Teise kokkusaamise lepime kokku kurususe käigus.
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Tartu suurim eakate
päevakeskus Kodukotus kolib aasta lõpus
uutesse ruumidesse
Aasta lõpus kolib Tartu suurim
eakate päevakeskus Kodukotus
uhiuutesse ruumidesse Viljandi
mnt 75 majja. Kodukotuse uus
asukoht on ehitamisel ja valmib käesoleva aasta novembris.
350 ruutmeetri suurune tegevusala kujundatakse vastavalt
Kodukotuse soovidele ja vajadustele. Üürileandjaks on Kaarsilla
Kinnisvara OÜ, üürileping sõlmiti kümneks aastaks.
Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul väärivad eakad oma tegevuseks senisest paremaid tingimusi. “Kodukotuse praegune maja
Staadioni tänaval on tugevalt
amortiseerunud. Linnavalitsus
on aidanud Kodukotusel pidada
läbirääkimisi, et leida uut tegevuskohta ja üheskoos leidsime
sobivad ruumid,” rääkis Lees.
Abilinnapea ütles, et linn aitab
eakate ühingut ka uute ruumide
rendi tasumisel.
Kodukotuse juhataja Malle Salk
lausus, et täitumas on Kodukotuse
ammune soov tegutseda uutes ja
kaasaegsetes ruumides. “Ootame
sügist ja arvestame ka sellega, et
uue koha sisseseadmine ja sinna
sisseelamine võtab veidike aega.
Lähikuudel tegutseb Kodukotus
jätkuvalt Staadioni tänaval,” lisas
Salk.
Lisainfo: abilinnapea Mihkel
Lees, tel 7361 210, 55641996;
Kodukotuse juhataja Malle Salk,
tel 505 1148.

Trükiste kujundamine, küljendamine ja kirjastamine.
Inga Tartes
inga.tartes@gmail.com
514 6151

kirjastus
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Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem (või töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ja
hetkel ei õpi, siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

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

1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. 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 11.09.2019 kell 12.00!

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Linnavalitsuse toel

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

