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Tartlased valisid aasta teoks puidurafineerimise
tehase eriplaneeringu lõpetamise
Tartu Linnavalitsuse ja ajalehe Tartu
Postimees ühisel konkursil “Tartu aasta
tegu 2018” hääletasid tartlased lõppenud aasta tähtsaimaks teoks Tartu apelli,
Emajõe keti ja teiste kodanikualgatuste
tegevuse, mis aitas kaasa puidurafineerimise tehase eriplaneeringu lõpetamisele.
Tunnustusüritusel 27.detsembril raekoja saalis andsid Tartu linnapea Urmas
Klaas ja Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba Tartu apelli ja Emajõe
keti eestvedajatele üle aukirjad ning
Juhani Püttsepa ja Ingmar Muusikuse
raamatud “Eesti rahvusmaastikud sõnas ja pildis”. Kingituseks nii kodanikualgatuste eestvedajatele kui ka kõigile
tartlastele istutatakse kevadel üheskoos
Tartu kesklinna Emajõe äärde okaspuude grupp.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul läks Tartu
aasta teo tiitel kindlasti õigesse kohta.
“Tartlaste erakordne üksmeel ja oma
kodulinna eest seismine olid sel aastal
tõesti tähelepanuväärsed,” lisas linnapea.
Lisaks tunnustati Tartu aasta teo tiitliga
veel järgmisi 2018. aasta olulisemaid tegusid;
Tartu Elektriteater – Lõuna-Eesti ainus
väärtfilmikino, Raatuse kooli enoveerimine, Idaringtee kolmanda ehitusala
valmimine, Pirogovi platsi uuendamine,
Tartu ülikooli raamatukogu remondi
lõpetamine, Tartu Uue Teatri lavastus
«Kremli ööbikud» kui kultuurieksport
Narva, Üliõpilaslaulu- ja tantsupidu
Gaudeamus Tartus, Koidula ja Jannseni mälestusväljak, Karuplatsi tühimiku
täitnud ärihoone R7, Veeriku spordikeskus.
Kõikide nende tegude tegijad said raekoja saalis Tartu linnapea Urmas Klaasilt ja Tartu Postimehe peatoimetajalt
Rannar Rabalt aukirja ning sel sügisel

Foto: Viljo Allik

Vanemuise balleti 80. juubeli puhul valminud fotoraamatu „Tantsides Tartut“.
Album on valminud fotograaf Maris
Saviku, balletijuht Mare Tomminga ja
Vanemuise rahvusvahelise balletitrupi
koostöös.
Postimees ja Tartu linnavalitsus valivad
ühiselt Tartu aasta tegu juba 21. korda.
Kokku anti aasta teo valimisel tänavu
üle 4000 hääle.
Senised Tartu aasta teod on olnud: Vanemuise kontserdimaja (1998), Jaani
kiriku tornikiivri taastamine ning kirikukellad Peetrus ja Paulus (1999), korvpallimeeskonna TÜ/Delta Eesti meistritiitel ja karikavõit (2000), Aura Keskuse
avamine (2001), Treffneri kooli renoveerimine (2002), Turusilla ehitamine
(2003), tunnelkollektori Kesklinna-2
ehitamine (2004), Jaani kiriku taastamine (2005), hansalodja Jõmmu ehitamine
(2006), Athena konverentsi- ja kultuurikeskuse ning Volga restorani taastamine
(2007),
Tartu Ülikooli Kliinikumi uued ravihooned (2008), rahvusvahelise lennuliikluse taastamine Tartus (2009), kopsu

siirdamine Tartu Ülikooli kliinikumis
(2010), Ahhaa keskus (2011), Tartu vaksalihoone ootesaali valmimine (2012)
ja Lääneringtee ja Idaringtee esimese
etapi valmimine (2013) ja Võidu silla renoveerimine (2014), Ihaste silla ja
idaringtee teise etapi ehitamine (2015),
Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamine (2016) ja Kaarsilla renoveerimine (2017).
Aasta teo hääletajate vahel loositi välja
ka Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Postimehe kingitused. Tartu Linnavalitsuse kingituse saavad: Tiina Liiv, Aile
Villemson, Heiki Taal, Hele Ellermaa,
Kadrin Meremäe, Maarja Pettai, Oleg
Andla, Tanel Tamm, Tõnn Sikk ja Ülle
Põldmaa.
Tartu Postimehe kingituse saavad: Aleksander Roland Kappet, Laine Kald, Reet
Erne, Nele Mai Viin, Einar Metseru, Anneli Juust, Elina Ild, Silje Kert, Jana Pais
ja Kaie Humal. Kingitused saab kätte
Tartu raekoja infokeskusest.
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361
221, 513 5145.
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Tiliseb, tiliseb aisakell…
Jõulukuul on Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu täis ootusärevust, jõulumuusikat ja ettevalmistuste saginat. Iga laps
tahab olla virk ja kraps ning valmis selleks tähtsaks hetkeks, mil lasteaia uksest astub sisse punases kuues ja valge
habemega mees. Jõulumees on pika maa maha sõitnud,
et just selle pisikese lapse jaoks sel tähtsal õhtul olemas
olla. Ettevalmistused selleks tähtsaks hetkeks algasid juba
sombustel sügispäevadel ja lõpuks ongi kõik lapsed usinasti selgeks õppinud laulud, tantsud ja luuletused.
Lepatriinude jõulukuu juhatasid sisse päkapikud, kes
kohe peale esimest adventi ootasid hommikul lasteaia
väravas lapsi piparkoogi ja kommikorviga ning esitasid
saalis etenduse „Piilurpäkapikud“.
Lasteaia kõige suuremad ja tublimad lapsed Lilletriinu
rühmast õppisid selgeks näidendi „Jõulusekeldused“ ja
esinesid sellega lasteaiaperele ja samuti käisid etendusega
esinemas Tartu Hooldekodus. Lisaks lauludele kanti ette

teos laste orkestriga. Selle eest oleme tänulikud projektile
„EV 100. Igal lapsel oma pill“, mille abiga soetasime lasteaiale põneva kõlaga puidust plaatpillid.
Jõulukuu sekeldused aga jätkusid. Lepatriinu lasteaia lauluringi lapsed esinesid lasteaiaperele „Päkapikkude kontserdiga“. Kinke jagati juba enne jõulumehe saabumist.
Nimelt kuna sel õppeaastal on lasteaia läbivaks teemaks
„Mäng“, olid lasteaia rühmad ise otsustanud meisterdada lastega päris oma mängu ja seejärel kingiti see teisele
rühmale.
Ja lõpuks jõudiski kätte see kaua oodatud jõulupidu. Oot,
kas kuulete? Midagi justkui tiliseks kaugusest. Kas see on
tõesti jõulumees, kes tuleb?
Jana Käär
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu muusikaõpetaja

Õnnetriinud uue mänguga. Autor Kristina Karu
Etendus Piilurpäkapikud. Autor IngaVäikene

Lauluringi_päkapikkude kontsert. Autor Liina Järvsoo

Lilletriinud Tartu Hooldekodus. Autor Mari Männapsoo

Etendus Jõulusekeldused. Autor Jana Käär
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Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu tuleva aasta eelarve
keskendub haridusele
Tartu linnavalitsus esitas linnavolikogule 2019. aasta eelarve
eelnõu, mille kogumaht on 191 miljonit eurot. Tuleval aastal
kavandatakse kõige suuremaid investeeringuid haridusse, aga
suuremat rõhku pannakse ka teede ehitusele ja sotsiaalvaldkonnale. Palgatõusu planeeritakse õpetajatele, kultuuri- ja
sotsiaaltöötajatele.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on tuleva aasta eelarve
ligi 18 miljoni euro võrra suurem 2018. aasta esialgsest eelarvest. „Senisest enam raha suuname haridusse palgatõusudeks
ja investeeringuteks. Tartu peab Eesti hariduselu teerajajana
hoidma õppetöö kõrget kvaliteeti väärtustades oma õpetajaid
ja luues õpilastele kaasaegsed õpitingimused,” ütles linnapea.
Järgmisel aastal kavandab Tartu linn lasteaedade, üldhariduskoolide ning huvikoolide õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärade tõusu.
Palgatõus on planeeritud ka sotsiaal-ja kultuuriasutuste töötajaile. Tähtsal kohal linnaeelarves on järgmisel aastal ka ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamiseks tingimuste loomine, ettevõtjate ja teadlaste
koostöö, loomeettevõtlus, taristute arendamine ja taastuvenergia kasutamine elamumajanduses ja linnatranspordis.
Linna 2019. a tulude üldmahuks kavandatakse 170 miljonit
eurot sh põhitegevuse tuludeks157 miljonit eurot ning investeerimistegevuse tuludeks 13 miljonit eurot.
Tuludest moodustavad maksutulud 51%, sh riiklikud maksud
50% ja kohalikud maksud 1%. Linna peamisteks tuludeks on
üksikisiku tulumaks summas 84,5 miljonit eurot, maamaks
1,5 miljonit eurot, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist
saadav tulu 17 miljonit eurot ning riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused kogusummas 61 miljonit eurot.
Tulu kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate
sulgemise maks, parkimistasu) kavandatakse 1,5 miljonit eurot.
Lisaks haridusele kavandatakse suuremaid investeeringuid
teede ja tänavate ehitusse ning sotsiaalvaldkonda.
2019. aasta suuremad investeeringud:
• valmib Ihaste kergliiklustee, rekonstrueeritakse Variku kooli
lähitänavad, Tamme puiestee, Vanemuise ja Ülikooli tänav;
• projekti SmartEnCity raames investeeritakse ligi 5 miljonit
eurot, sh rattaringlussüsteemi arendamiseks 2,4 miljonit eurot;

Teede talihooldusest Tartu
Tähtvere hajaasustusala
piirkonnas
Tähtvere hajaasustusala piirkonnas ja Märjal, Haagel ning
Ilmatsalus teeb teedel talihooldustöid Nivoo OÜ (kontaktisik
Silver Tiirmaa, tel 5398 6395).
Tartu linnavalitsus korraldab Tähtvere hajaasustusala piirkonnas vastavalt võimalustele lumetõrjetöid ka erateedel.
Teede hooldustsükli ajad lumetõrjele ei võiks ületada 12 tundi
ja erateedel 24 tundi alates lumesaju või tuisu lõpust või lumesaju ajal lumekihi kriitilise paksuse täitumisest.
Tartu linnavalitsus palub kõigil maa- ja majaomanikel arvestada sellega, et linn ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust:
1) erateedel, kus on teele paigaldatud sissesõitu keelav või
mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus;
2) erateedel, mis on nõuetekohaselt tähistamata. Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja
kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada erateede teeservad, mahasõidud, truubid ja ülesõidukohad näiteks
tokkidega, mille otsad on värvitud kaugemale nähtava värviga
või mille otstesse on paigaldatud helkurpaelad;
3) õuealadel või õueala piiravast aiast, tarast või hekist seespool, aga ka erateedel, kus puudub tehnika ümberpööramise
võimalus või kus võib kahjustada lume all olevat muru või istikuid;
4) erateedel, kus teele lähemal kui 2 meetrit asuvad põõsad,
ilupuud, aed või tara või muud takistused, mis võivad saada
kahjustusi või kahjustada tehnikat. Teele kasvanud puuvõrad
tuleb piirata vähemalt 3,5 meetri kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
Erateedel märgistamata objektide kahjustamise korral või
märgistuse puudumise tõttu kraavi sõitnud tehnika kahjustuse kulud kannab eratee omanik.
Alevikes tuleb autoomanikel leida oma sõiduki parkimiseks
kohad, kus need ei takista lumetõrje töid.
Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde osas palutakse pöörduda piirkonnas lumekoristustööde eest vastutava isiku poole. Probleemidest saab teada
anda ka Tartu linna infotelefonil 1789.
Teede talihooldustöid koordineerib Tartu linnas linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg (tel 736 1267 või 503
7215).

• õppeaasta alguseks lõpetatakse Variku kooli renoveerimine
ning suvel alustatakse Annelinna gümnaasiumi täisrekonstrueerimist;
• KredExi toetusega renoveeritakse Rahu 8 sotsiaalmaja, valmivad Maarja Tugikeskuse uued peremajad.
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145; rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.
Foto: JuhanVoolaid
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SPORT

Tartu suurendab
tänavu
sporditoetusi
Tartu linna tänavuses eelarves on
spordiprojektide toetusteks ette nähtud 748 650 eurot, mis on üle 70 000
euro võrra rohkem kui möödunud
aastal.
Abilinnapea Madis Lepajõe sõnul panustab Tartu suuremate summadega
linna tuntust tõstvatele projektidele.
„Toetused kasvasid märgatavalt linna
esindusvõistkondadele ja rahvarohketele spordiüritustele. Ka väiksemate spordiprojektide toetamine on
tõusuteel, sest kõigi asjaoaliste ühine
eesmärk on edendada tartlaste tervislikku käitumist ning kutsuda inimesi
aktiivsemalt liikuma ja sportima,“ rääkis Lepajõe.
Linna
neli
esindusvõistkonda
(Tartu Ülikooli korvpallimeeskond,
BigBank Tartu võrkpallimeeskond, JK
Tammeka jalgpallimeeskond ja Tartu

Välk 494 jäähokimeeskond) saavad
kokku linnalt toetust 274 000 eurot.
Tartu linn toetab alanud aastal ühtekokku 164 erinevat spordiprojekti
kogusummas 645 650 eurot ning sellele lisaks on 56 000 eurot planeeritud
erakorralistele ning mobiilsusprojektidele. 25 000 eurot on tänavu planeeritud tippsportlaste premeerimiseks

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud heade tulemuste eest ning 22
000 eurot stipendiumideks olümpialootustele. Kokku on tänavune spordivaldkonna toetuste eelarve 748 650
eurot (2018. aastal oli see 675 000 eurot).
Lisainfo: sporditeenistuse juhataja
Veljo Lamp, tel 7361 352, 516 7559.

Tartu saadab
noored suusatajad
talimängudele
3-ndal jaanuaril kell 16 saatis Tartu
linn teele noored suusatajad, kes lähevad Tartut esindama Rahvusvahelistele
Laste Talimängudele Lake Placidisse.
Tartu linn on liitunud Rahvusvahelise
Olümpiakomitee patronaaži all tegutseva rahvusvahelise spordiorganisatsiooniga International Children
Games, kes korraldab igal aastal
Rahvusvahelisi Laste Mänge. Mängud,
millest saavad osa võtta 13-15aastased
noorsportlased, on üles ehitatud sarnaselt olümpiamängudega ning võistlustel saavad noored omavahel sportlikult mõõtu võttes kogeda tiitlivõistlustega sarnast olukorda. Mängude

eripäraks on aga see, et nendest ei võta
osa riikide koondised, vaid linnade
koondised. Eestist on selle võistlussarjaga praegu liitunud vaid Tartu linn.
Tänavused Rahvusvahelised Laste
Talimängud toimuvad 6.-12. jaanuarini endises olümpialinnas Lake
Placidis, USAs. Tartu linna neljaliikmeline noortekoondis osaleb murdmaasuusatamises. Koondisesse kuu-

luvad Tartu Suusaklubi sportlased
Mari Ann Jahhu, Pillerin Vilipuu,
Mihkel Renning ning Ralf Kivil. Ralf
Kivi kannab avatseremoonial ka Tartu
linna lippu ja osaleb Tartu linna esindajana mängude tule süütamise tseremoonial.
Lisainfo: sporditeenistuse juhataja
Veljo Lamp, tel 7361 352, 516 7559.
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Tartu aasta sportlased on
Rasmus Haugasmägi ja
Julia Beljajeva
Tartu linna 2018. aasta parimaks meessportlaseks valiti
veemotosportlane Rasmus Haugasmägi ja aasta naissportlaseks vehkleja Julia Beljajeva.
Traditsiooniliselt valib Tartu iga aasta lõpus välja linna parimad spordis seitsmes erinevas kategoorias.
Tartu linna spordiklubide ja spordisõprade esitatud ettepanekute põhjal valis komisjon sel aastal parimateks järgmised sportlased, võistkonnad ja treenerid:
aasta meessportlane - Rasmus Haugasmägi, veemotosport,
2018. a maailma parim veemotosportlane OSY-400 paadiklassis, maailmameister ja Euroopa meister.
Aasta naissportlane - Julia Beljajeva, vehklemine, Euroopa
meistrivõistluste individuaalne ja võistkondlik
3. koht; aasta noorsportlane - Eerik Haamer, teivashüpe,
noorte olümpiamängude 4. ja Euroopa meistrivõistluste 3.
koht.

Aasta noorsportlane - Viktoria Vesso, maadlus, Euroopa
meistrivõistluste kadettide 3. koht ja noorte olümpiamängude 5. koht.
Aasta võistkond - Tartu Ülikool / Eeden võrkpallinaiskond,
Balti liiga 1. koht, Eesti meistrivõistluste 1. koht, Eesti karikavõitja.
Aasta treener - Andrei Ojamets, võrkpall, Tartu Ülikool /
Eeden peatreener ja Bigbank Tartu meeskonna finaalturniiril peatreener (EMV 2. koht).
Aasta sporditegu - Stefan Arand, veemotosport, teist aastat
järjest maailma parim noor veemotosportlane, kahekordne
maailmameister, Euroopa meister.
Parimate sportlaste valimise komisjoni esimehe abilinnapea Madis Lepajõe sõnul oli tänavu konkurents tihe ja
valiku tegemine keeruline. “Aasta tegijatel pidi ette näidata
olema vähemalt rahvusvaheliste tiitlivõistluste või sarjade
medal,” kommenteeris Lepajõe.
Lisainfo: Veljo Lamp, sporditeenistuse juhataja, e-post:
Veljo.Lamp@raad.tartu.ee, tel 516 7559.

Tartu toetab 22 noorteprojekti kokku 59 000 euroga
Tartu linnavalitsus kinnitas äsja noorteprojektide sihttoetused. Suur osa
Tartu linna toetatavatest kultuuri- ja
spordiprojektidest on samuti suunatud noortele, kuid noorte endi panus
on neis väiksem võrreldes noorteprojektide ehk noorsooteenistuse kaudu
rahastatavate projektidega.
Toetusi hindas noorsootööorganisatsioonide, linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajatest koosnev komisjon.
Rahastamisest jäid kõrvale projektid,
mis said 100 punkti skaalal vähem
kui 67 punkti. Keskmine toetus on
2687 eurot. Kaks suuremat toetust on
planeeritud Eesti Breiktantsu Liidule
tänavatantsufestivali Battle of the Est
korraldamiseks (10 800 eurot) ning
Jaapani kultuuriklubile Asashio festivali AniMatsuri läbiviimiseks (7200
eurot).
Noorsooteenistuse juhataja Piret
Taluri sõnul jõuavad linnavalitsuseni aasta-aastalt läbimõeldumad projektid ning noorsooteenistuse kaudu
rahastatakse kas noorte endi algatusi
või selliseid projekte, kus noortel on

aktiivne otsustaja roll, mitte ei tegutseta üksnes täiskasvanute seatud reeglite järgi. 2019. aasta taotlusi ja eraldisi
iseloomustab tema hinnangul valdkonnaüleste algatuste rohkus - näiteks
Noorte Tantsufilmide Festival TAFF
(MTÜ Tartu Tantsuakadeemia, toetus 1800 eurot), filmi- ja tantsukunsti

töötubade sari Tartu noortele (MTÜ
Tartu Tantsukool, toetus 900 eurot)
ning projekt “Laul kohtub tantsuga
ja kulmineerub muusikavideotes!”
(MTÜ Laulustuudio Laulupesa, toetus
1350 eurot).
Lisainfo: Piret Talur, noorsooteenistuse juhataja, tel 736 1363
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HUVIRINGIDE AJAKAVA
Jaanuar - mai 2019

KELL
13.15

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

14.00

14.15

15.00

60+ klubi 1x kuus
Info 53300049
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus
või Tartu Agro saal

18.00

Õmblusring
Juhendaja:
Merike Hirsnik
Info 53418234
Oma materjal!
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

18.30

Naisarahvatantsuring Ilmesar
18.30-20.30
Juhendaja:
Ingrid Sukamägi
Info 53988399
Ilmatsalu Põhikooli saal

19.00

Showtantsuring
Rõõmsad Täpid
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Tüdrukutetuba
5.-9.kl
15.00-16.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus
RMA Siller
Juhendaja:
Silja Tofri
Info 58232886

Tantsuline Fitness naistele
18.30-20.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Vajalik etteregistreerimine
56884097 Osalustasu!
Rahinge Külakatel

KOLMAPÄEV

Tantsuring Rõõmsad lapsed
3.-4.kl
13.15-14.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Tantsuring Rõõmsad lapsed
5.-7.kl
14.15-15.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

NELJAPÄEV

Tantsuring Rõõmsad lapsed
1.-2.kl
13.15-14.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus
Tüdrukutetuba
1.-4. kl
14.00-15.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Käsitööring
Juhendaja:
Ere Sepp
Info 55685352
Oma materjal!
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Maalistuudio
Juhendaja:
Rando Randoja
Info 56685701
Oma lõuend, värvid! Või
materjali raha ja ühiselt
ostetakse.
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus
Seltskonnatantsuring
Juhendaja:
Ilme Tiik
Info 53300049
Osalustasu!
Ilmatsalu Põhikooli saal

Showtantsuring
Rõõmsad Täpid
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekesksus

Tantsuline Fitness naistele
19.00-20.00
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Vajalik etteregistreerimine
56884097 Osalustasu!
Rahinge Külakatel

Tartlased on jäätmeveo
korraldusega rahul
5. juulist kuni 10. augustini 2018 said elanikud vastata Tartu kodulehel olevale küsimustikule, millega uuriti,
kuidas linlased on rahul praeguse jäätmeveo korraldusega Tartu linnas ning millised on ootused sellele teenusele.
Tulemustest selgub, et üldist rahulolematust jäätmeveoga
tartlaste hulgas ei valitse ja pigem ollakse nii teenuse kui ka
hindadega rahul.
Samas on rahulolematute ja kriitiliste märkuste osakaal
siiski piisavalt suur, et teatud nüansid jäätmeasjanduses üle
vaadata ja üritada leida paremaid lahendusi.
Enim rahul ollakse jäätmevedajate kättesaadavusega (84%
vastanutest) ning võimega graafikust, tähtaegadest ja kok-

REEDE

Nepiklubi
4x aastas
Info 53300049
Osalustasuga!
Tartu Agro saal

kulepetest kinni pidada (94%). Vastustes leidub tunnustust
kõigile kolmele jäätmevedajale, kiidetakse nende korrektsust, toimivat e-kirjavahetust ja seda, et vastamata jäänud
telefonikõnedele helistatakse tagasi. Nurisetakse jäätmevedajate vähese paindlikkuse, koostöövalmiduse (23%) ja
hindade üle (21%), kuigi mõistetakse, et korraldatud olmejäätmeveo süsteemi on teatud jäikus sisse kirjutatud.
Põhiliste probleemidena toovad tartlased esile elanike ja ettevõtete soovimatust jäätmeid liigiti koguda (46%), lepingu
sõlmimise kohustuse kindlaksmääratud ettevõttega (25%)
ning lisateenuste kõrge hinna (23%).
Päris paljusid linlasi häirib nädalavahetuste varane jäätmevedu (17%), kui äratuskella asemel tuleb ärgata jäätmeveoauto tekitatud häälte peale; palju mainiti jäätmevedu takistavaid parkivaid autosid (23%).
Arvamused jäätmeveohindade osas on väga erinevad.
Osade vastajate meelest on hinnad kõrged, teise osa jaoks
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meeldivalt soodsad ning kolmandad oleks nõus kvaliteedi
tõstmise nimel rohkem maksma.
Eramajade elanikud tunnevad heameelt, et veod toimuvad
õigeaegselt ja on stabiilsed. Kiidetakse mugavalt e-postile
saadetavat veograafikut ning veopäevale eelnevat meeldetuletust. Häirivana mainitakse asjaolu, et ei ole teada auto
tuleku täpne kellaaeg jäätmeveopäeval ja seda, et aiajäätmete jäätmejaama toimetamine on raske. Mõned vastajad
ei ole kursis võimalusega tellida eramajade juurde tasuta
pakendikoti või kortermajade juurde tasuta pakendikonteineri teenust, et jäätmeid ei tuleks viia kaugel asuvasse avalikku pakendikogumiskohta. Kortermajade elanikud laidavad prügikastide ületäitumist oma maja juures. Vastustes
viidati raskelt leitavale infole jäätmeveo toimumise aja osas.
Palju kommenteeriti jäätmete sorteerimise teemat, siin leidus probleeme, küsimusi ja arvamusi seinast seina. Kiideti
eramajade juures hästi toimivat tasuta pakendivedu ning
seda, et Tartus on korralikud jäätmejaamad, kuhu saab eri
liiki jäätmeid üle anda. Osasid vastajaid häirib segaolme-

jäätmete regulaarse üleandmise kohustus, kuna jäätmeid
sorditakse ning segakast täitub väga aeglaselt. Mainiti avalike pakendi- ja paberikonteinerite vähesust ning viidati
asjaolule, et mingites kohtades on need alatasa ületäitunud,
mistõttu prahistatakse nende ümbrust. Osad väiksemate
kortermajade elanikud tunnevad puudust biojäätmete konteinerist ning umbes pool vastanutest mingit liiki jäätmete
üleandmise võimalusest. Paljud andsid märku vajadusest
saada enam infot seoses erinevate jäätmekäitlusvõimalustega, sest ei teata, kuhu võib panna/viia biojäätmeid, mööblit,
riideid, vanapaberit, ohtlikke jäätmeid, vanaelektroonikat
jm. Küsitlusele vastas 123 tartlast. Vastanute hulgas leidus
enam-vähem võrdselt nii korter- kui eramajade elanikke,
samuti jagunesid vastused ühtlaselt jäätmeveopiirkonniti.
Küsitluse tulemusi kasutatakse jäätmevaldkonna uute hangete kavandamisel, et parandada teenuse kvaliteeti.
Lisainfo: keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer,
tel 736 1248, 505 1087.

Hea lapsevanem – tööotsija(alla 8 aastaste lastega)
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)
4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal(16 tundi)
5. Arvuti tööotsingul (16 tundi)
6. Tööklubi (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada
tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Infotund toimub 29.01.2019 kell 13:00. Vajalik etteregistreerimine.
Kontakt 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee .
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond
*oodatud on lapsevanemad, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning kellel on lapsi, kes on alla 8 aastased.
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Uuest aastast on pensionite,
toetuste ja hüvitiste ühe
kojukande hind 7,70 eurot
Uuest aastast tõuseb pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande hind seniselt 6,60 eurolt 7,70 euroni. Pensionite,
toetuste ja hüvitiste kojutoomise kuupäev jääb samaks, väljamaksmise periood on 5.-12. kuupäevani.
Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Signe Uustali sõnul
puudutab muudatus umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti
klienti, kes maksavad täna ise selle eest, et Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse või hüvitise koju tooks.
„Neid inimesi on küll aasta-aastalt vähemaks jäänud, umbes 97 protsenti meie klientidest saavad rahad pangakontole,“ ütles Uustal.
„Hinnatõus ei ole kunagi hea uudis. Soovitame inimestel
lasta hüvitised kanda pangakontodele, sellisel juhul ei pea
saaja midagi maksma,“ rääkis Uustal ning lisas, et need
inimesed, kes soovivad makseviisi muuta, peaksid sellest
ametile märku anda.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusega alal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta ka uuel aastal. Taotluse vorm on kättesaadav ameti

Tähtvere Elu
koduleheküljel<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
sites/default/files/content-editors/Blanketid/Pension/avaldus_valjamaksuviisi_valikuks_2015.pdf>.
Hinnatõus puudutab ka umbes 600 Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse koju viib.
Töötukassa töövõimetoetuse osakonna juhataja Kai Sipp
ütles, et kõiki teavitatakse hinnatõusust kirja teel ja antakse teada, millised on teised võimalused toetus kätte saada.
„Juhul, kui inimene ei soovi uue hinnaga kojukandega töövõimetoetust, tuleb esimesel võimalusel esitada töötukassale töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotlus,“ ütles
ta.
„Selleks tuleb saata kas posti teel taotlus töötukassale, tulla
endale sobivasse osakonda, et seal taotlus esitada või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti teel,“ ütles Sipp
ning lisas, et töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab
Sotsiaalkindlustusametile ja Töötukassale Omniva. Teenuse
senine hind 6.60 on kehtinud kaks aastat. Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise kallinemine ning miinimumpalga tõus, mis mõjutab kojukandega seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada Sotsiaalkindlustusameti
infotelefonile 612 1360 või Töötukassa infotelefonile 15501.
Kaili Uusmaa
Kommunikatsioonijuht
Sotsiaalkindlustusamet

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

