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See väike teatmik juhatab teid asjaajamiste maailma. Püüame juhtida tähele-
panu viimase aja muudatustele. Detailsema teabe saamiseks leiate teatmi-
kust asutuste kontaktandmed ja veebilehed. 

Riigiportaalis www.eesti.ee saate esitada asutustele avaldusi, tellida doku-
mente või nende koopiaid, tellida teavitusteenust, mis on seotud aadressi 
või tähtaja saabumisega, kontrollida enda kohta käivat infot mitmesugustes 
andmebaasides jm.

Õigusabiportaalist www.juristaitab.ee leiate vastuseid igapäevaelus ette tule-
vatele õiguslikele küsimustele. Kui te olemasolevatest rubriikidest vastust ei 
leia, võite küsimuse esitada portaali foorumis. 

Eesti riigi õigusaktidega saate tutvuda aadressil www.riigiteataja.ee ja Tartu 
omavalitsusaktidega alates aastast 1990 Tartu linna veebilehel www.tartu.ee.

Tartu uudiseid kajastavad veebilehed www.tartu.ee, www.facebook.com/ 
tartulinn ja www.twitter.com/tartulinn.

Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna teabeteenistus
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Tartu infokeskuses raekoja esimesel korrusel jagavad linlastele 
ja külalistele teavet linnavalitsuse avalike suhete osakonna tea-
beteenistuse ja SA Tartumaa Turism infospetsialistid. Linnainfo 
poole pealt saab teavet linnaametnike kontaktandmete, vastuvõ-
tuaegade, tööülesannete, asjaajamiskorra ja õigusaktide kohta. 
I-punktis aga aidatakse Tartu külalisi turismialase teabega. Info-

keskuses saab tutvuda Tartu Linnamuuseumi koostatud püsiekspositsiooniga 
„Aeg ja Tartu valitsemine“ ning koridorgaleriis vahetuvate näitustega. Lisaks on 
infokeskuses võimalik kasutada internetti, osta sularaha eest tasulise parkimise 
päevapileteid, ühistranspordi ID-pileteid ning bussigraafikute teatmikke. 

Linnavolikogu ja -valitsuse info 
E 9–18, T–R 9–17 
tel 7361 101 
e-post infokeskus@raad.tartu.ee 
www.tartu.ee/infokeskus

Turismiinfo 
15. mai – 15. september  
E–R 9–18, L–P 10–17 
16. september – 14. mai  
E 9–18, T–R 9–17, L–P 10–14 
tel 7442 111 
e-post info@visittartu.com 
www.visittartu.com

Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

Riigipühad ja puhkepäevad on:
•	 1. jaanuar – uusaasta;
•	 suur reede;
•	 esimene ülestõusmispüha;
•	 1. mai – kevadpüha;
•	 esimene nelipüha;
•	 23. juuni – võidupüha;
•	 24. juuni – jaanipäev;
•	 20. august – taasiseseisvumispäev;
•	 24. detsember – jõululaupäev;
•	 25. detsember – esimene jõulupüha;
•	 26. detsember – teine jõulupüha.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale  
eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Tartu infokeskus Pühad ja lipud
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Lipupäevad on:
•	 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;
•	 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
•	 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev;
•	 14. märts – emakeelepäev;
•	 9. mai – Euroopa päev;
•	 maikuu teine pühapäev – emadepäev;
•	 4. juuni – Eesti lipu päev;
•	 14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
•	 23. juuni – võidupüha;
•	 24. juuni – jaanipäev;
•	 20. august – taasiseseisvumispäev;
•	 1. september – teadmistepäev;
•	 oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
•	 novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
•	 Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev,  

rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi valimise päev.

Elu-, äri- ja büroohoonetel heisatakse Eesti lipp iseseisvuspäeval, võidupühal ja 
taasiseseisvumispäeval. Lipu heiskamisega on sobiv tähistada perekondlikke 
sündmusi ja tähtpäevi.

Lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8, ja langetatakse  
päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22. Jaaniööl riigilippu ei langetata.

Tartu lippu kasutatakse Tartu linna pidupäevadel ja tähtsündmustel. Linna- 
elanikel on õigus heisata linna lipp perekondlike sündmuste ja tähtpäevade  
puhul, linnas tegutsevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel on õigus heisata  
Tartu lipp oma üritustel ja tähtsündmustel. Linna lippu saab osta Tameo MT OÜst  
aadressil Jalaka 64, tel 7362 463, www.tameo.ee.

Tartu linna päev on 29. juunil.

Pühad ja lipudPühad ja lipud
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Isikut tõendavat dokumenti saab taotleda kõigist Politsei- ja Piirivalveameti koda-
kondsus- ja migratsioonibüroodest. Tartus asub see aadressil Riia 132, kus on ka 
fotoboksis tasuta foto tegemise võimalus. Vastuvõtt E,T,N,R 9–18, K 9–16. Suletud 
iga kuu viimasel reedel.

Esmajoones on vaja taotleda kohustuslikku ID-kaarti (isikutunnistust). Passi 
vajadus tekib ainult reisimisel väljapoole Euroopa Liitu. Reisidokumenti kan-
takse ka digitaalsed sõrmejäljekujutised. Sõrmejälgi võetakse taotlejatelt alates 
kuuendast eluaastast. Seega peab passi taotluse esitamiseks ja sõrmejälgede 
andmiseks isiklikult minema teenindusbüroosse. Dokument väljastatakse büroos 
isiklikult allkirja vastu. Vajadusel saab dokumenti taotleda kiirkorras, kuid kätte 
saab dokumendi vaid Tallinnas asuvatest büroodest: isikutunnistuse viie ja passi 
kahe tööpäeva jooksul. Juhised on veebilehel www.politsei.ee, kliendiinfo telefon 
612 3000. 

Digi-ID ei asenda ID-kaarti, kuid seda saab kasutada elektroonilises keskkonnas 
oma isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks kaotatud, varastatud või 
kasutamiskõlbmatuks muutunud ID-kaardi asemel.

1. veebruarist 2011 hakati välja andma mobiil-ID vormis digitaalset isikutun-
nistust. Riikliku garantiiga mobiil-ID võimaldab elektroonilist isikutuvastamist ja 
digitaalset allkirjastamist mobiiltelefoni abil. On kasutatav ka valimistel elektroo-
niliseks hääletamiseks.

Kui Te ei tea, kuidas täpselt ID-kaarti ja digitaalallkirja kasutada, pöörduge  
ID-kaardi abiliinile 1777. Samale numbrile teatage ka koheselt ID-kaardi kadumi-
sest (välismaalt helistades +372 677 3377). Esimesel võimalusel minge isiklikult 
mõnda kodakondsus- ja migratsioonibüroosse ja kirjutage avaldus kaardi kehte-
tuks tunnistamise kohta.

Isikut tõendava dokumendi taotlemine Isikut tõendava dokumendi taotlemine
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Elukoha andmete muutmiseks Rahvastikuregistris tuleb pöörduda Tartu Linna-
valitsuse registriteenistuse poole (Küüni 5, tel 736 1140, www.tartu.ee/elukoht). 
Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja ruumi kasutamise õigust tõendav 
dokument. Elukohateadet saab saata ka posti teel, digitaalselt allkirjastatuna e-
postiga või Riigiportaali kaudu. Uudsena saab elukohateate esitada ka Pensioni-
ameti klienditeeninduses (Põllu 1a) ja notaris muude menetlustoimingute käigus.

Perekonnaseisutoiminguid saab teha ükskõik millises perekonnaseisuasu-
tuses üle Eesti. Tartus on selleks Tartu Maavalitsuse rahvastikutoimingute talitus 
(Tiigi 12, tel 742 0960, www.tartu.maavalitsus.ee).

1. juulist 2010 jõustunud seadusemuudatustega mindi üle elektroonilisele pere-
konnaseisutoimingute tegemise süsteemile, mis tõi kaasa selle, et vastavaid akte 

enam ei koostata ja tunnistusi (sünni-, abielutunnistus jne) välja ei anta. Kanne 
tehakse rahvastikuregistrisse, millest saab isikule teha väljavõtte.

Avaldus abielu sõlmimiseks või lahutamiseks esitatakse isiklikult ühise avaldu-
sena. Uudne on, et abielu sõlmimiseks avaldust esitades saavad tulevased abi-
kaasad valida sobiliku varasuhte: varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus või 
varalahusus. Alaealised saavad abielu sõlmida alates 15. eluaastast, kuid enam 
ei piisa vanemate loast, vaid tuleb pöörduda kohtusse. Abielu võivad sõlmida ka 
need vaimulikud, kellele on antud abielu sõlmimise õigus. 1. juulist 2010 said ka 
notarid õiguse sõlmida ja lahutada abielusid. Abielu lahutatakse kohtus, kui abi-
kaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle.

Sünd registreeritakse vanema avalduse alusel lapse esimese elukuu jooksul.  
Lapsele nimepanekul peab vanemal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek 
lapse nime kohta. Uudsena lisandub hooldusõiguse kandmine rahvastikuregist-
risse, sest üksnes hooldusõiguslik vanem on lapse seaduslik esindaja. 

Elukoht Perekonnaseisutoimingud

Perekonnaseisutoimingud
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Kuna vastsündinu kantakse rahvastikuregistrisse ema aadressil, saavad Tartu  
vapiga hõbelusika kingituseks need lapsed, kelle ema on lapse sünni hetkel  
tartlane. Kutse raekoja saalis toimuvale vastuvõtule saadetakse ema aadressile 
(7361 101, www.tartu.ee/lapsed), kui laps on umbes 5- või 6-kuune.

Surmajuhtumi korral kodus kutsutakse perearst või kiirabi, kes konstateerib sur-
ma. Vägivaldse või ebaselge põhjusega surmajuhtumi korral kutsutakse kiirabi 
ja politsei ning surnu viiakse lahangule. Arstliku surmateatise väljastab medit-
siiniasutuses perearst või lahangu teinud arst. Surmajuhtum tuleb registreerida 
seitsme päeva jooksul perekonnaseisuasutuses, kus väljastatakse surmatõend. 
Vajalik on nii surnud isiku kui ka avaldaja isikut tõendava dokumendi esitamine. 
Uudsena kantakse rahvastikuregistrisse matmiskoht, kui see on teada.

Külmkambrid on olemas Biomeedikumis (Ravila 19, tel 737 4299 E–R 9–16, 
5358 6553 ööpäevaringselt), Tartu Krematooriumis ja Puiestee kalmistul. Surnu 
transporti saab tellida ööpäev läbi tel 748 7108 või 5391 5180.

Matuseplatsi ja matuseteenuste küsimustes võib pöörduda Tartu linna asutusse 
Kalmistu (Kalmistu 22, tel 736 1528), kes haldab järgmisi kalmistuid:

•	 Raadi kalmistu (Kalmistu 22, tel 736 1525);

•	 Puiestee kalmistu (Puiestee 3, tel 746 1025);

•	 Pauluse kalmistu (Võru 75a, tel 736 1530);

•	 Rahumäe kalmistu (Jaama 122, tel 735 1415);

•	 Tuigo kalmistu (Haaslava vald, Tartu maakond, tel 736 1530, 506 5795).

Tartu Krematoorium asub Jaama 122 (ööpäev läbi tel 748 7108,  
www.krematoorium.ee).

Matuse korraldamisel saab abi mitmetelt firmadelt, kelle teenuste valikust saab 
teavet infotelefonidelt.

Perekonnaseisutoimingud Perekonnaseisutoimingud
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Tartus on 31 munitsipaal- ja 7 eralasteaeda. Lasteaedu ja koha taotlemise võima-
lusi tutvustab veebileht www.tartu.ee. Avalduse võib esitada riigiportaali kaudu, 
lasteaeda või Tartu Linnavalitsuse haridusosakonda (Raekoja plats 12). Taotlu-
sed on veebis nähtavad nii laekumise järjekorra kui ka laste sünniaegade lõikes.  
Samal veebilehel rubriigis „Lapsehoid” on ära toodud 58 lapsehoiuteenuse osu-
taja andmed. 

Tartus on 27 üldhariduskooli, millest 20 on munitsipaal-, viis era- ja kaks riigi-
kooli. Loetelu leiab veebilehelt www.tartu.ee. Lisaks selgitatakse siin, mida peaks 
arvestama esimesse klassi või gümnaasiumisse astumisel, ära on toodud koolide 
teeninduspiirkonnad (täiendav info tel 736 1422), teave ettevalmistusklasside, 
eksamite, koolivaheaegade, külmapühade jm kohta. Kooliküsimustele vastatakse 
haridusosakonna telefonil 736 1423. 

Tartus on viis kutseõppeasutust, neist suurim Tartu Kutsehariduskeskus (Kopli 1, 
tel 736 1866, www.khk.tartu.ee). Tartu linna üld- ja kutsehariduse infotrükist saab 
Tartu infokeskusest.

Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, tel 746 1000, www.tugiteenused. 
tartu.ee) pakutakse nõu ja tuge nii lastele, lastevanematele, õpetajatele kui ka 
kõigile teistele lastega tegelevatele spetsialistidele. Siin töötavad psühholoogid, 
eripedagoogid, logopeed, karjäärinõustaja ja sotsiaaltöötaja. Erialaspetsialistide 
poole võib pöörduda nii lasteaia- kui ka kooliealiste lastega seotud muredega 
(arengu-, õppimis-, käitumis- ja suhtlemisprobleemid).

Huvikoolide, noortekeskuste, mänguväljakute jm laste ja noortega seotud info 
leiate Tartu kodulehelt „Hariduse ja teaduse“ rubriigist.

116 111 on üleriigiline lasteabitelefon. Sinna saab tasuta helistada ööpäev läbi, 
kui lapsel on mure või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Võib ka saata perso-
naalse kirja www.lasteabi.ee keskkonna kaudu. 2011. aasta algusest käivitus kadu-
nud laste telefon 116 000. Sama number on kasutusel paljudes Euroopa riikides 
ja sellele saab tasuta helistada, kui laps reisil kaduma läheb.

Haridus ja lapsedHaridus ja lapsed
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Tartu Linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuses (Raekoja plats 3, II korrus)  
tegeldakse järgmiste valdkondadega:

•	 liikluskorraldus, liiklusmärgid, foorid, reklaamiload (tel 736 1137);

•	 tasuline parkimine, soodushinnaga parkimisload tasulise piirkonna elanike-
le, parkimiskaardid puuetega inimestele (tel 736 1264);

•	 tänavasulgemisload, ajutised liikluskorraldusmuudatused, parkimiskorral-
dus (tel 736 1268);

•	 bussiliiklus, ühistranspordiload ja taksoload (tel 736 1129);

•	 kaebused viivistasu määramise kohta (tel 736 1126).

Tartu bussiinfo on leitav Maanteeameti hallatavas keskkonnas http://tartu. 
peatus.ee. Ettepanekuid bussiliikluse kohta saab linnavalitsusele esita-
da aadressil buss@raad.tartu.ee. Pileteid on 16 erinevat liiki. Neid müüvad  
R -kioskid, ASi Eesti Post müügipunktid ja mitmed kauplused (Rimi, Konsum jt).  

Bussijuhilt saab osta tunni- või päevapileti. ID-kaardil põhinevad piletid on oda-
vamad; neid saab osta otsekorraldusega, internetipanga, laua- või mobiiltele-
foni vahendusel. Sularaha eest saab ID-piletit ja sõidugraafikuid osta raekojast  
Tartu infokeskusest. Selgitused ja sõidusoodustused on kirjas bussides ole-
vatel infotahvlitel ning veebilehel www.pilet.ee, ka võib helistada telefonil  
611 8000 või tasulisele ostu- ja infoliinile 11 800. 

Kaubamaja juurest viivad tasuta otsebussid Lõunakeskusesse ja Prismasse. 

Tartus tegutseb üheksa taksofirmat, mille kohta saab teavet veebilehelt  
www.tartu.ee või infotelefonidelt.

Tööpäevadel kell 8–18 on Tartu kesklinnas tasuline parkimine.  
Tasumise võimalused:

•	 parkimisautomaatides;

•	 mobiilside vahendusel;

LinnaliiklusLinnaliiklus
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•	 linnavalitsuse poolt väljastatud puudega inimese sõiduki parkimiskaart;

•	 ostes parkimisloa. Ühepäevaseid lubasid saab osta parkimisautomaadist ja 
raekoja infokeskusest ning päevaks, kuuks või aastaks Kaluri 2 (tel 651 1542, 
AS Ühisteenused).

Parkimisinfoga voldiku saab võtta raekoja infokeskusest.

Tasulised valvega autoparklad asuvad aadressidel Anne 48, Kalda tee 27,  
Põhja puiestee 16, Mõisavahe 34b ja Tähe 106a.

Liiklushuligaanidest saab teatada politsei liiklusliinile numbril 14 900.                                                        

2009. aastast alates on Tartus taas regulaarlennuliiklus (www.tartu-airport.ee,  
605 8888). 1. oktoobri 2012. aasta seisuga on Tartul lennuühendus Tallinna ja 
Helsingiga. 

Tartu linna ja lennujaama vahel kurseerib väikebuss Airport Shuttle. Tartust 
lennujaama sõiduks väljub buss Annelinna Keskuse peatusest 1 tund ja 40 minutit 
ja Kaubamaja peatusest 1 tund ja 20 minutit enne lennuki väljumist. Bussi saab 
tellida ka teile sobilikku kohta, arvestades graafikujärgsete väljumisaegadega. 
Tellimus tuleb esitada vähemalt 12 tundi enne lennuki väljumist telefonitsi või 
interneti teel (505 4342, www.tartaline.ee). Lennujaamast Tartusse väljub buss 
umbes 20 minutit pärast lennuki maandumist, kuid ootab ära kõik lennukilt 
tulnud soovijad. Reisijad sõidutatakse neile vajalikku kohta Tartu linnas. Bussipilet 
maksab 4 eurot ja maksta saab bussijuhile sularahas või pangakaardiga.

Linnaliiklus Lennuliiklus
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Terviseameti tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire, kesk-
konnatervis ja kemikaaliohutus (www.terviseamet.ee). Lõuna talitus asub Põllu 1a, 
tel 744 7401. 

Mürgistusteabekeskuse infoliin 16 662 (välismaalt helistades +372 626 9390)  
vastab ägedate mürgistustega seonduvatele kõnedele ööpäev läbi alates esmas-
päevast kella 9st kuni laupäeval kella 9ni.

Eesti Haigekassa infotelefon ravikindlustuse küsimustes on 16 363 (välismaalt 
helistades +372 669 6630, www.haigekassa.ee). Tartu osakond asub Põllu 1a,  
tel 744 7430.

Riigiportaalis www.eesti.ee on võimalus kontrollida oma ravikindlustuse kehti- 
vust, elukohaga seotud andmeid, perearsti nime, haigushüvitiste välja- 
maksmist, esitada täiendava ravimihüvitise avaldust ja taotleda Euroopa ravi- 
kindlustuskaarti. Haigekassa blankette väljastavad ja abistavad nende täitmisel  

kõik internetiühendusega Eesti Posti kontorid. Seega saab kõiki haigekassa  
toiminguid teha interneti vahendusel või posti teel. 

Inimestele, kes on kaotanud töö ja on arvele võetud Töötukassas, kehtib ravi- 
kindlustus.

63-aastastele ja vanematele ravikindlustusega isikutele, vanaduspensionäridele 
ning töövõimetuspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 
255,65 eurot hambaproteeside maksumusest. Ka on 1. jaanuarist 2009 vaid neil 
õigus 19,18 euro suurusele hambaravihüvitisele aastas. 28,77 euro suurust hüvi-
tist makstakse endiselt rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile, kellel 
on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vaja-
dus. Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab haigekassa tasuta 
hambaravi.

Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab ööpäev läbi nii eesti kui ka vene keeles abi 
lihtsamate terviseprobleemide korral.

Tervishoid Tervishoid



20  | |  21

Tartus tegutsevate perearstide ja hambaarstide loetelu leiate veebilehelt  
www.tartu.ee rubriigist „Tervishoid“. Samal lehel on ka info TÜ Kliinikumi, eriarsti-
de, apteekide jm tervisega seonduva kohta. 

Tervishoiuteenusega rahulolematuse korral on patsiendil õigus esitada kaebus 
Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevale Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspert-
komisjonile (Tallinn Gonsiori 29, www.sm.ee).

Eesti Patsientide Esindusühing (www.epey.ee) pakub patsientidele nõustamis-
teenust, juhtumikorraldust ja õigusabi. Patsiendiesindusteenus on klientidele 
tasuta. Tartu kontor asub Rüütli 4–55, tel 740 7313 ja 517 9901.

Veebilehel www.raviminfo.ee saab võrrelda ravimite hindu apteekides üle kogu 
Eesti.

Sotsiaalkindlustusameti (www.ensib.ee) infotelefonile 16 106 või 612 1360 helis-
tades saab teavet riiklike pensionide, peretoetuste, represseeritud isikute toetus-
te, elatisabi, vanemahüvitise, kuriteoohvrite hüvitise, puuetega inimeste sotsiaal-
toetuste, püsiva töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi ning rehabilitatsiooni 
kohta. Tartu Pensioniamet asub Põllu 1a, tel 744 7436.

Eesti pensionisüsteemist saab ülevaate veebilehelt www.pensionikeskus.ee.

Sotsiaalhoolekannet Tartu linnas korraldab linnavalitsuse sotsiaalabi osakond 
(Raekoja plats 3, tel 736 1300). Enamik probleeme lahendatakse kodulähedases 
piirkonnakeskuses. Lisateavet tuleks otsida veebilehe www.tartu.ee rubriigist 
„Sotsiaalabi“.

Sotsiaalprobleemid

Tervishoid Pensionid ja toetused
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Piirkonnakeskused

Vastuvõtuajad 
•	 sotsiaaltööteenistusel: E 9–12 ja 15–18; T 13–16; K 8–12; N 9–12; R 13–16
•	 lastekaitseteenistusel: E 15–18; T 13–16; K 8–12; N 9–12
•	 hoolekandeteenistusel: E 15–18; K 8–12; R 9–12 
•	 koduhooldusel: E–R 9–12

Ülejõe   Staadioni 52
Sotsiaaltööteenistus  tel 736 1677, 736 1683, 7361 696
Lastekaitseteenistus  tel 736 1697
Hoolekandeteenistus  tel 736 1684
Koduhooldus  tel 736 1692

Raadi-Kruusamäe, Ülejõe kuni Raatuse tn paarisnumbritega majad.

Annelinna   Kalda tee 4-2
Sotsiaaltööteenistus  tel 746 1706
Lastekaitseteenistus  tel 746 1707
Hoolekandeteenistus  tel 746 1467
Koduhooldus   tel 746 1016

Raatuse tn paaritute numbritega majad kuni Kalda 20 (k.a), Jaamamõisa.

Nõlvaku   Kaunase pst 23
Sotsiaaltööteenistus  tel 746 1705
Lastekaitseteenistus  tel 746 1704
Hoolekandeteenistus  tel 746 1466
Koduhooldus   tel 746 1016

Annelinn alates Kalda tee 22, Anne 71, 73, 75, 77, 79, 80–90, 92, Jaama 171 kuni 
Annelinna lõpuni, Ihaste.

Sotsiaalprobleemid Sotsiaalprobleemid



24  | |  25

Karlova-Tamme  Rahu 15
Sotsiaaltööteenistus  tel 736 1884, 736 1886, 736 1298
Lastekaitseteenistus  tel 736 1887, 736 1883
Hoolekandeteenistus  tel 736 1885
Koduhooldus  tel 736 1889

Karlova, Ropka, Tammelinn, Variku, Ränilinn. Piirneb Riia tn paarisnumbritega  
majade ja Emajõega.

Tähtvere-Veeriku  Vaksali 14
Sotsiaaltööteenistus  tel 746 1702, 7461 701
Lastekaitseteenistus  tel 746 1700, 746 1713
Hoolekandeteenistus  tel 746 1764
Koduhooldus  tel 746 1703

Kesklinn, Tähtvere, Supilinn, Veeriku. Piirneb Riia tn paaritute numbritega majade 
ja Emajõega. 

Sotsiaalabi osakonna ülelinnalised teenused
1.  Võlanõustamine. Staadioni 52, E 15–18, K 8–12, R 13–16. Eelregistreerimine 

ja info tel 736 1696. 

2.  Laste asendushooldus (eestkoste, perehoolduslepingud ja asenduskodu-
teenus). Rahu 15, E 15–18, T 13- 16, K 8–12, N 9–12 tel 736 1880.

3.  Last puudutavate vaidluste lahendamine (suhtlemiskorra ja lapse elukoha 
osas). Rahu 15, E 15–18, K 8–12. Eelregistreerimine ja info tel 736 1888.

4.  Puuetega laste teenused. Vaksali 14, E 15–18, T 13–16, K 8–12, tel 746 1700.

5.  Vaimse tervise probleemidega isikute hoolekande korraldamine, nõus-
tamine eestkoste seadmisest.  Raekoja plats 3 kabinetid 108 ja 110, E 15–18, 
K 8–12, N 9–12, tel 736 1313 ja 736 1310.

Eakatele ja puuetega inimestele pakutavad teenused: nõustamine, päeva-
keskuse teenus, koduhooldusteenus, intervallhooldus, invatakso teenus, viipe-
keele tõlketeenus, isikliku abistaja teenus, sooja toidu kojuvedu, turvanupu- 

Sotsiaalprobleemid Sotsiaalprobleemid
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teenus jm. Uudne teenus on raamatukogubuss, mis kord kuus toimetab lugeja-
tele kätte tellitud raamatud ja ajakirjad. Koduteenindusega liitumiseks kirjutage 
aadressil koduteenindus@luts.ee või helistage tööpäeval tel 5302 1202, 736 1386.

Liikumispuudega isik saab taotleda eluruumi kohandamise toetust nii pesemis-
võimaluste kui ka eluruumi sisenemise parandamiseks ja eluruumis liikumiseks.

Lastega peredele pakutavad teenused: päevakeskus vähekindlustatud pere 
lapsele, perekülastusteenus väikelapsega riskiperedele, väikelaste ja emade  
varjupaigateenus, raske ja sügava puudega lapse ajutine hoideteenus ning tugi-
isiku teenus, liikumis- ja nägemispuudega õpilase transport kodust õppeasutus-
se ja sealt tagasi, lähedase kaotanud laste nõustamine jm.

Tasuta laste psühhosotsiaalset nõustamist pakub Tartu Laste Tugikeskus  
(Kaunase pst 11–2, E–N 9–18, R 9–14, tel 748 4666, ch.abuse@online.ee).

Vältimatu abi korras kindlustatakse ilma sissetulekuta inimesed peavarju, toidu 
ja riietega. Toidu- ja riideabi pakub Pauluse kogudus (Riia 27, tel 7420 258). Varju-
paik ja päevakeskus kodututele asub Lubja 7, tel 7361 520.

Sotsiaaleluaseme üürimist saab taotleda tartlane, kes füüsiliste võimete, psüühi-
liste erivajaduste või materiaalse seisundi tõttu ei suuda endale või oma pere-
konnale eluruumi soetada või üürida. Kes aga vajab eluruumi kasutamiseks ning 
igapäevaelu korraldamiseks ka nõustamis- ja tugiteenuseid, saab taotleda voodi-
kohta sotsiaalmajutusteenusena.

Toimetulekuraskustes või sõltuvusprobleemidega tööealistele ja nende peredele 
saab sotsiaaltöötaja pakkuda tugiisikuteenust.

Tasuta või soodushindadega psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat  
pakub Tartu linna vähekindlustatud elanikele Nõustamis- ja Kriisiabikeskus  
(Vaksali 14, tel 742 7555, 5551 7427).

SotsiaalprobleemidSotsiaalprobleemid
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Rahalised toetused
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle neto-
sissetulek pärast eluruumi kulude mahaarvamist on alla 76,70 euro kuus esime-
sele ja 61,36 eurot igale järgmisele pereliikmele. Taotlus tuleb esitada piirkonna-
keskuse sotsiaaltöötajale igakuuliselt enne 20. kuupäeva. 

Vähekindlustatud isikud saavad taotleda täiendavaid toetusi kriisiolukorra  
leevendamiseks; kolimiseks või eluruumi remondiks; invaabivahendi või doku-
mendi soetamiseks; ravile sõiduks; küttematerjali, ravimite, olmeseadme, lastele 
koolitarvete jm ostmiseks.

Vähekindlustatud lastega perele makstakse 154 eurot aabitsatoetust; toetatakse 
ka lasteaia kohamaksu ja lasteaias, gümnaasiumis või kutsekoolis käiva lapse 
toitlustamise osas.

Eesti Töötukassa (infotelefon 15 501) pakub nii tööturuteenuseid, töötushüvitisi 
kui ka töötutoetust. Veebilehel www.tootukassa.ee näeb Töötukassale edastatud 
tööpakkumisi. Siit on hea alustada otsingut vabadest töökohtadest mitmetes 
tööportaalides ja ka Euroopas EURESe portaalis, mis annab kasulikku teavet 
teiste riikide töö- ja elamistingimuste, sotsiaalkindlustuse jm kohta. Töötukassa 
Tartumaa osakond asub aadressil Vaksali 17a (tel 742 7155), siin aitab ka EURESe 
nõustaja (tel 7370 124). 1. maist 2011 saab töötukassaga suhelda iseteenindus-
portaali kaudu. 

Mis on avalikud tööd, on kirjas www.tartu.ee „Sotsiaalabi“ rubriigis. Avalikule 
tööle suunamine toimub Töötukassa Tartumaa osakonna kaudu. 

Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee/tooabi on abimaterjalid tööotsijale 
ja töötule.

Töötus ja tööotsingSotsiaalprobleemid
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Tartus tuleb jäätmeid koguda liigiti: 

1. Pakendid
Pakendid (klaas-, plast- ja metallpakend, puhtad kartongist piima-, mahla- jm 
pakend, ka paberpakend) tuleb toimetada avalikesse klaasi- või pakendikontei-
neritesse või keskkonnajaamadesse. Käivitunud on tasuta pakendikoti teenus 
eramajaomanikele. Ragn-Sellsi kogumisauto korjab pakendikotid kokku kord 
kuus ja jätab asemele uued tühjad kotid. Teenusega saab liituda veebilehel  
www.ragnsells.ee, helistades infotelefonil 15155 või teatades e-kirjaga tartu@rag-
nsells.ee. Kilekotid ja juhend tuuakse kohale.  

2. Paber ja kartong
Eramajade ja alla kümne korteriga majade elanikel tuleb kogutud vanapaber 
toimetada paberit kokkuostvasse ettevõttesse Eesti Metall OÜ (Jalaka 60b,  
tel 733 3705, 19091, www.em.ee) või keskkonnajaamadesse. Pakendikoti teenu-
sega liitunul viiakse kodu juurest ära ka paberpakendid. Suurematel majadel on 
paberikonteiner maja juures. 

3. Ohtlikud jäätmed
Ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvijäätmed, ravimid, päevavalguslambid jm) 
tuleb toimetada vastavalt liigile kas bensiinijaamade kogumispunktidesse, pata-
reikastidesse, apteekidesse või keskkonnajaamadesse. Säästupirne ja patareisid 
saab ära anda ka mitmetes kauplustes.

4. Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
Aia- ja haljastusjäätmete äraveo saab tellida OÜlt Fasetra (tel 507 2016,  
www.fasetra.ee). 

Jäätmejaamad asuvad Turu 49 (tel 5858 7775, 15155) ja Jaama 72c (tel 1919). 
Lahtiolekuajad: T–R 12–18, L–P 10–16. Tasuta saab ära anda mööblit ja kodu-
elektroonikat, tasu eest aga erijäätmeid nagu WC-potid, kraanikausid, lehtklaas 
jm. Koduses majapidamises tarbetuid esemeid, nagu mööbel, elektri- ja gaasiplii-
did, pesu- ja õmblusmasinad, nõud, hobivahendid, raamatud, mänguasjad jne  
(v.a riided), saab ära anda korduvkasutuskeskuses Jaamamõisa 30 (tel 553 6111, 
T–R 11–18, L 10–15) ja taaskasutuskeskuses Puiestee 114 (tel 748 7003, 5388 7121, 
E–R 10–18, L,P 10–15, www.taaskasutuskeskus.ee, vanakraamiturg L,P 9–15). 

JäätmedJäätmed
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Ehitusjäätmeid võetakse vastu Ropka tee 29 (tel 552 3550) ja süvenduspinnast 
Turu tn 48 asuvas ladestuspaigas E–R 8.30–17, info tel 506 5373.  

Tartus ostab vanametalli kokku mitu ettevõtjat, suurim neist on AS Kuusakoski 
(Teguri 53, tel 736 7772, www.kuusakoski.ee). Romusõiduki võib ise tuua teenin-
duspunkti või tellida äraviimise tel 13 660.

Vanad rehvid saab tasuta viia Jaama 72c keskkonnajaama, AS Kuusakoski  
teeninduspunkti või rehve müüvasse firmasse.

Rohkem infot jäätmete sorteerimise ja kogumispunktide kohta leiate veebist 
www.tartu.ee/keskkond.

Jäätmekäitlust korraldab Tartu Linnavalitsuse keskkonnateenistus (Raekoja plats 
3, tel 736 1273, 736 328,). Siia tuleb esitada avaldus korraldatud jäätmeveo peata-
miseks, kui majas ajutiselt ei elata. 

Linnas kehtivad heakorranõuded ning maja- ja krundiomanike kohustused hea-
korra eeskirja täitmiseks leiate veebilehelt www.tartu.ee/heakord.

Järelevalve heakorra üle on Tartu Linnavalitsuse menetlusteenistuse väärteouuri-
jate ülesanne (Raekoja plats 9 III korrus, tel 736 1109). 

Raielubasid puude mahavõtmiseks annab dendroloog (Raekoja plats 3–216,  
tel 736 1154). 

Tänavaaukudest, katkistest fooridest, kustunud tänavalaternatest, ohtlikest jää-
purikatest, lõhutud liiklusmärkidest, keskkonnareostusest, lahtistest kanalisat-
sioonikaevudest, uputusest, teele kukkunud puudest, lõhutud pargipingist jm 
tuleks teavitada Tartu heakorratelefonil 1789. Väljaspool tööaega salvestu-
vad teated automaatvastajasse. Samuti võib probleemidest teada anda e-posti 
teel 1789@tartu.ee (võimalus saata ka pilte) või Tartu veebilehe kaudu aadressil  
www.tartu.ee/1789 (võimalus kaardil asukohta näidata).

HeakordJäätmed
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Omanik on kohustatud registreerima temale kuuluva koera lemmiklooma- 
registris Küüni 5, tel 736 1142. Registreerida saab ka Riigiportaali www.eesti.ee 
kaudu.

Tartu koduta loomade varjupaik on Raadi väljal aadressil Roosi 91k, juhis  
kohalejõudmiseks asub veebilehel www.loomadevarjupaik.eu. Varjupaiga telefo-
nil 5333 9272 saab teatada hulkuvatest või vigastatud loomadest, samuti linna 
avalikus ruumis leitud surnud loomadest. (Metsloomade ja -lindudega seotud  
hädajuhtumitest saab teada anda Keskkonnaameti valvetelefonil 1313.) Varju-
paik reageerib väljakutsele E–L 8–20. Tartu linna elanikelt võtab varjupaik loomi 
vastu tasuta E–R 9–18. Loomi saab külastada T–R 14–18 ja L 12–16. 

Teavet loomakliinikute kohta jagavad infotelefonid. Farmaxi loomakliiniku ruumi-
des tegutseb ka lemmikloomade hotell (Jaama 56, tel 7441 322).

Surnud lemmiklooma võib matta oma või omaniku nõusolekul ka teisele isikule 
kuuluvale kinnistule. Korjust varjupaika ära andes tuleb omanikul tasuda kremee-
rimise eest.

Lemmikloomapidajal on kohustus oma lemmiku väljaheited ära koristada, selle 
kohustuse eirajale on ette nähtud kuni 383 euro suurune trahv. Kilekotte välja-
heidete üleskorjamiseks saab kollast värvi kastidest, mis asuvad 19 kohas üle 
linna:

Emajõe tn 15h (Marja tn pikendusel),  
Jaama tn 120 (Kivilinna poe vastas üle Jaama tn),  
Kalda tee 26 krundil (Anne jalakäijate kiire ääres),  
Mõisavahe 27a (Kalda tee 38 taga),  
Mõisavahe 53 (Kalda tee-Mõisavahe ristmikul),  
Narva mnt T 175 (Narva-Vahi ristmikul), 
Nõlvaku 19 (jalakäijate kiire kõrval),  
Pikk 86a (Pikk 86 taga), 
Puiestee 73b pargis (endise Ohvitseride maja taga), 
Ranna tee T1 (Liiva tn ristmikul), 
Riia 6 (Lillemäel),  
Sõpruse pst 12a ( Sõpruse pst 8 taga),  
Sõpruse silla all (koerteväljakul),  

LemmikloomadLemmikloomad
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Taara pst T1 (Taara pst 2 ees), 
Tähtvere pargis,  
Vaksali pargis, 
Vanemuise pargis, 
Veeriku pargis, 
Wiiralti 2 (Kitse-Wiiralti ristmikul).

Eedeni kaubanduskeskuse taga on koerte suplus- ja jooksuala.

Kui on kavas ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine või lammuta-
mine, tuleb alustada projekteerimistingimuste taotlemisega. Enne Tartu Linnava-
litsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna (Küüni 5, tel 736 1238) poole pöördumist 
tuleks tutvuda veebilehel www.tartu.ee/aeo põhjalikke selgitusi andvate asjaaja-
misjuhistega. 

Sama osakonna kaudu (tel 736 1317) on võimalik taotleda restaureerimis- 
toetust miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksik-
objektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete 
originaaldetailide restaureerimiseks ja taastamiseks

Üle 90% maksumaksjaist kasutab mugavat elektroonilist deklareerimisvõimalust 
e-maksuameti kaudu (www.emta.ee, abitelefon 880 0815). Maksu- ja Tolliamet on 
loonud teemaveebi „Abiks tulude deklareerijale” www.emta.ee/tuludeklareerimine. 
Deklaratsioone saab esitada 15. veebruarist 31. märtsini. Tartu büroo asub Sõpru-
se pst 4 (tel 676 4132). Üldine infotelefon maksude kohta on  1811.

Ehitus ja ümberehitus
Tulude deklareerimine

Lemmikloomad Ehitus ja ümberehitus
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Tarbijate seaduslikke õigusi kaitseb Tarbijakaitseamet (nõuandetelefonid 1330 
ja 620 1707, www.tka.riik.ee), mille Tartu kontor asub Õpetaja 9a, E,N 9–16,  
tel 748 2262 ja 748 2270.

Tarbijate nõustamise ja koolitamisega tegelevad Tartu Tarbijanõustamis- ja  
Infokeskus (Tähe 4–113, tel 737 5543, 5845 2323, www.tartutarbija.ee), Tarbijate  
Kaitse Ühendus Ugandi (Ravila 48–41, tel 742 4481, 5333 2460) ning Olmeabi 
(Turu 5–6, tel 5341 6411, 336 2016 (automaatvastaja)).

Eestis kaitseb tarbijate õigusi ülepiiriliste ostudega seotud küsimustes Tarbija-
kaitseameti juurde loodud Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus (Tallinn, Rahu-
kohtu 2, tel 620 1708, www.consumer.ee).

Töötaja ja tööandja vahelisi individuaalseid töövaidlusi, samuti töötajate ja töö-
andjate avaldusi ning kaebusi töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete valdkon-
nas lahendavad Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon (tel 736 6191, www.ti.ee) ja 

Tartu töövaidluskomisjonid (tel 736 6147) asukohaga Teguri 37.

Tööinspektsiooni infotelefonil 640 6000 saab tööpäeviti kell 10–15 esitada  
juristile töölepingut, töö- ja puhkeaega, palka, puhkuseid ja töökeskkonda ning 
kollektiivseid töösuhteid puudutavaid küsimusi.

•	 Riiklikust ehitisregistrist www.ehr.ee saab otsida registreeritud ehitisi ja vaa-
data nende andmeid ning tutvuda ehitisregistrile esitatud dokumentidega. 
Kinnitatud väljavõtteid väljastab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse 
osakond (Küüni 5, tel 736 1275, 736 1282).

•	 Autosid, busse, mootorrattaid, mootorsaane, traktoreid, haagiseid, väikelae-
vu, jette jm saab arvele võtta Maanteeameti liiklusregistri büroos Sepa 23  
(www.mnt.ee, tel 738 3850, infotelefon 620 1200). 1. juulist 2011 koos uue liik-
lusseaduse kehtima hakkamisega algas ka mopeedide registreerimine. Büroos 

Töötaja õiguste kaitse

Tarbijakaitse Töötaja õiguste kaitse

Varad ja registrid
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väljastatakse ka mootorsõidukite, väikelaevade ja jettide juhtimisõigust tõenda-
vaid dokumente. Büroos on fotoboks juhilubadele tasuta digifoto tegemiseks. 
Paberivaba ARK pakub mitmeid toiminguid e-teenusena. Riigiportaali vahendu-
sel saab tellida e-kirja või SMSi teel liiklusregistri teavitusi, mida on 12 liiki.

•	 Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandi-
registrit ning laevakinnistusraamatut peab Tartu Maakohtu registriosakond 
(Kalevi 1, tel 750 0502, www.kohus.ee). 

•	 Kinnisasjade riiklikku registrit ehk kinnistusraamatut, samuti abieluvararegistrit 
peab Tartu Maakohtu kinnistusosakond (Kalevi 1, tel 750 0559, www.kohus.ee).

•	 Katastriüksused registreeritakse Maa-ameti Tartu katastribüroos (Taara pst 2, 
tel 665 0774, www.maaamet.ee).

•	 Pärimisregistri pidaja on Harju Maakohus (tel 663 6901).

Alaealiste varaga tehingute tegemiseks tuleb nüüd pöörduda Tartu Maakohtusse 
(Kalevi 1, tel 750 0615).

•	 Ajalooarhiiv (J. Liivi 4, tel 738 7555, www.eha.ee).

•	 Rahvusarhiiv (J. Liivi 4, tel 738 7501, www.ra.ee).

•	 Tartu Linnavalitsuse aktid alates aastast 1990 (raekoda, kabinet 20,  
tel 736 1204).

•	 Tartu Linnavalitsuse geodeetilise, maakorralduse, planeeringute ja ehitus-
projektide arhiiv  (Raekoja plats 3–317, tel 736 1244)

•	 Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna arhiivis on sünni-, surma-, 
abielu-, abielulahutuse-, nimemuutmise-, isaduse tuvastamise ja  
lapsendamise aktid alates 1. juulist 1926 kuni 30. juunini 2010 (Tiigi 12,  
tel 742 0954, www.tartu.maavalitsus.ee).

ArhiividVarad ja registrid
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Portaal kultuuriaken.tartu.ee pakub mitmekülgset teavet Tartu kultuuri- ja  
spordisündmuste ning nende korraldajate, asutuste ja kollektiivide kohta, aga ka 
teavet erinevate koolitus- ja vaba aja veetmise võimaluste kohta. Ürituse korral-
daja saab uue sündmuse ise Kultuuriaknasse lisada ja nii oma üritusele tasuta 
reklaami saada. 

Igakuised kultuurikalendrid eesti, inglise ja vene 
keeles on saadaval Tartu infokeskuses.

Leitud asjad saab üle anda politseile (Riia 132), kindlasti tuleb seda teha asjade-
ga, mille väärtus ületab 50 eurot. Infot Tartu politseijaoskonnas olevate leidude  
kohta saab tel 730 8819 ja veebilehelt www.politsei.ee.

Virtuaalsesse leiubüroosse byroo.tartu.ee on võimalik jätta teateid nii leitud kui 
ka kaotatud asjadest.

1.  Tartu infokeskus (Raekoda)
 talvel E 9–18, T–R 9–17 ja L–P 10–14; suvel E–R 9–18 ja L, P 10–17
 tel 736 1101, 744 2111
2.  Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu (Kompanii 5)
 E–R 9–20, L 10–16, tel 736 1379 
3.  Linnaraamatukogu lugemistuba (Raekoja plats 11)
 E–R 9–20, L 10–16, tel 748 3012
4. Lubja laenutuspunkt (Staadioni 73)
 E–N 14–18, R 10–14, tel 736 1698
5.  Annelinna harukogu (Kaunase pst 23)
 E–R 9–20, L 10–16, tel 746 1042
6.  Karlova-Ropka harukogu (Tehase 16)
 E–R 10–19, L 10–16, tel 730 8472
7.  Tammelinna harukogu (Suur kaar 56)
 E–R 9–20, L 10–16, tel 746 1035
8.  Soome Instituut (Vanemuise 19)
 E, T, N, R 10–16, K 10–18, tel 742 7319

InternetipunktidKultuuriürituste info

Leiubüroo



44  |

9.  Tähtvere päevakeskus (seenioridele ja puuetega inimestele, Veski 35)
 E–R 9–15.30, tel 746 1770
10. Päevakeskus Kalda (seenioridele ja puuetega inimestele, Kaunase pst 22)
 E–R 8–12 ja 13–17, tel 746 1016
11. Tartu Puuetega Inimeste Koda (seenioridele ja puuetega inimestele, Rahu 8)
 E–R 9–16, tel 736 6762
12. Bytehouse (Vanemuise 21 keldris)
 E–R 10–18, L 10–15, tel 742 3443, 5503 4748
13. Tartu Kaubamaja (Riia 1, Meestemaailm)
 E–L 9–21, P 10–19 tel 731 5100 
14. Lõunakeskus (Ringtee 75, Internetikohvik)
 E–P 10–20, tel 731 5594

WiFi levialad on leitavad veebilehelt www.wifi.ee. 20. juulist 2011 alates saab  
kõigis Elioni avalikes WiFi levialades internetti kasutada tasuta.

Vajalikud numbrid

Päästeteenistus, kiirabi, gaasiavarii ................................................................................... 112
Politsei .......................................................................................................................................... 110
Lõuna prefektuuri liiklusliin............................................................................................. 14900
Tartu heakorratelefon ...........................................................................................................1789
Veevärgi avariitelefon ööpäev läbi ......................................................................... 736 2600
Eesti Energia klienditelefon, rikketelefon..........................................................1545, 1343
Linnaliinibusside tasuline infotelefon ..........................................................................17787
Kaugbusside tasuline infotelefon ................................................................................. 12550
Rongide tasuline infotelefon .............................................................................................1447
Tartu lennujaam ............................................................................................................ 730 9210
Tartu Linnavalitsuse infotelefon ...............................................................................736 1101
Turismiinfo ........................................................................................................................744 2111
Maanteeinfokeskus ........................................................................ 614 0500, mobiililt 1510
Usaldustelefon (18–22) ................................................................................................742 7111
Naiste varjupaik .......................................................................................................... 5594 9496
Lasteabitelefon ööpäev läbi (tasuta) ........................................................................116 111
Kadunud lapsed............................  ..................................................................................116 000
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Trükitud keskkonnateadlikus 
trükiettevõttes Ecoprint

ДОРОГОЙ ТАРТУСЕЦ!

Просим Вас получить русскоязычное издание «В помощь тартусцу» в ин-
фоцентре городской ратуши (открыт: Пн 9.00-18.00, Вт-Пт 9.00-17.00, тел. 
736 1101) или сообщить нам по данному телефону свой адрес, если Вы 

желаете, чтобы справочник был выслан Вам на дом.  

Для получения различной полезной и интересной информации о жизни 
нашего города советуем также посетить домашнюю страничку Тарту в 

интернете, которая представлена и на русском языке (www.tartu.ee).

Служба информации Тартуской городской Управы


