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Laulumaiad Lepatriinu lasteaialapsed
Ilmatsalu Lepatriinu lasteaias käivad väga laulumaiad lapsed. 
Neile meeldib laulda, tantsida ja pilli mängida hommikul, lõunal, 
õhtul ja isegi nädalavahetustel.

Lasteaias toimuvad lisaks tavapärasele muusikategevusele erine-
vad huviringid: plokkflöödi  ja viisikandle algõpetus, mis on ta-
suta ning lisaks tasuline lauluring. Kõige pisemad lapsed käivad 
kord nädalas beebikoolis, kus lisaks laulule, tantsule ja pillimän-
gule, jääb mõnusasti mänguaega lastele ja jutuaega emmedele-
issidele. 

Käesolev aasta on meil olnud väga sündmusterohke:

12. märtsil toimus ERM-is Tartu linna lasteaedade ühispidu „Ko-
dus kõik on kõige parem“, kus osales meie lasteaia Rõõmutriinu 
rühm. Kokku osales peol üle 600 lapse. 

28. märtsil toimus Nõo kultuurimajas Tartumaa lasteaedade lau-
lupäev, mille teemaks oli sel aastal „Entel-tentel“. Kõlasid vanad, 
head tuttavad laulud, mõned neist uuemas kuues. Meie Lilletrii-
nude rühma lapsed astusid suurel laval üles lauluga „Mina ka“, 
kuid seda seekord hoopis kantri stiilis. 

7. aprillil esinesid lauluringi solistid Elvas „Lepatriinu lauluvõist-
lusel“.  Meie lastel läks väga hästi - tõime koju 3 eripreemiat: Sireli 
Kullasepp, Raido Jusar ja Loviisa Pärnamets ning väga tublid so-
listid olid ka Emilia Puna ja Saskia Väinsalu. 

24. aprillil lõpetasid kontserdiga sel õppeaastal plokkflöödiring 
ja lauluring. Plokflöödi lapsed esinesid aasta jooksul selgeks õpi-
tud, aga ka omaloominguliste paladega. Lauluringi kontserdil 
said kõik lapsed solistina mikrofoni ees esineda oma perele ja 
lasteaia perele. 

Meid ootavad veel ees mõned toredad sündmused, nagu beebi-
kooli pidulik lõpupidu ja lasteaia kevadpidu ning Rõõmutriinude 
rühma lõpuetendus. Kevadväsimusest pole ühtki märki ja lapsed 
naudivad jätkuvalt muusikaga tegelemist. 

Tekst ja fotod Jana Käär
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu muusikaõpetaja

Lilletriinud Entel-tentel laulupäeval

Plokkflöödi lõpetamine

Tartu Linnavalitsus teatab, et vahemikus 
09.04. – 11.06.2018 on endise Tähtvere 
valla elanikel võimalik esitada taotlus 
hajaasustuse programmist toetuse saa-
miseks.

Programmist toetatavad tegevused:

majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;

elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava 
süsteemi rajamine;

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüs-
teemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole 
liitunud elektrivõrguga).

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on kuni 6500 
eurot. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abi-
kõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaas-
finantseering peab moodustama vähemalt 33% abikõlb-
likest kuludest.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning 
taotlemise tingimusi saab vaadata Tartu linna või EASi 
kodulehelt:
www.tartu.ee/hajaasustuse-programm-2018
www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm
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Pildigalerii kohtumisest Tartu linnapeaga

16. märtsil toimus Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses kohtumine Tartu linnapea Urmas Klaasi ja mitmete Tartu linna-
ametnikega. Räägiti kaasavast eelarvest, Tartu pürgimisest Euroopa kultuuripealinnaks, sotsiaalküsimustest, teetöödest, 
bussiliiklusest ja paljust muust. 

Fotod: Lilian Lukka
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Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti 
marutaudivastase vaktsineerimise 
projektijuht

Sellel kevadel täitub Eestil neli aastat 
ametlikult marutaudivabaks riigiks 
saamisest. Hoolimata sellest, et tegu 
on hea uudisega, on olukorral ka oma 
varjukülg.
Viimaste aastate riiklik lemmikloo-
made vaktsineerimise statistika kõne-
leb üsna selgelt, et loomaomanikud on 
pannud võrdusmärgi riigi marutaudi-
vabaduse ning võimaluse vahele jätta 
oma lemmikloom marutaudi vastu 
vaktsineerimata. Loomatuditõrje sea-
duse kohaselt on omanikul kohustus 
lasta oma lemmikloomale regulaarselt 
teha marutaudivastane vaktsiinisüst. 
See seadusepügal ei ole ajale jalgu jää-
nud. 
Kahjuks ei ole nakkushaiguse vabadus 
kunagi miski, mis on iseenesestmõis-
tetav. Eriti vähepüsivaks võib osutu-
da eeldus jääda selles surmavaimast 
nakkushaigusest kestvalt puutumata 
põhjusel, et marutaudi võivad naka-
tuda kõik loomaliigid. Lisaks tuleb 
arvestada, et haigustekitaja põhiliseks 
laialikandjateks Euroopa regioonis 
on metsloomad, täpsemalt rebased ja 
kährikud, kellel pole riigipiirist sooja 
ega külma. Eesti vahetus naaberriigis, 
Venemaal, on haigustekitaja laialt levi-
nud. Marutaudist põhjustatud surma-
juhtumid on piiri taga loomade hulgas 
tavapärased ning surmajuhtumid ini-
meste hulgas ei ole haruldased. 

Globaliseeruvas maailmas reisivad 
inimesed pidevalt ühest riigist teise, 
sealhulgas ka loomaomanikud, kes 
reisivad koos lemmikloomadega. Har-
vad ei olukorrad, kus lemmikloom 
võetakse endale kas plaanitult või 
vahel ka spontaanselt võõrast riigist. 
Nõuetekohaselt marutaudi vastu vakt-
sineerimata ning haigestunud lem-
mikloomaga on samuti võimalik hai-
gus pikkade vahemaade tagant Eestis-
se sisse tuua ning seda on mitmes rii-
gis ka juhtunud. Marutaud on haigus, 
mis on endiselt kõikidel mandritel 
levinud, nakkusest on puutumata vaid 
Austraalia. Seega tegelikkuses on meie 
riigi marutaudivabadus väga habras. 
Marutaud on nakkusohtlik ning 
ühtviisi surmav nii inimestele kui 
loomadele. Haigusesse nakatutakse 
peamiselt haige looma hammustuse 
tagajärjel, kui sülg satub haava. Viiru-
se ülekanne võib toimuda ka siis, kui 
haige looma sülg satub silma, ninna, 
suhu või värskele haavale. Nakatunud 
loom võib ise veel silmnähtavalt haige 
olemata nakatada suurt hulka inimesi 
või loomi, sest looma süljes võib hai-
gust põhjustav viirus esineda üldjuhul 
4 kuni 10, vahel isegi kuni kaks näda-
lat enne, kui haigusnähud ilmnevad. 
Maailmas sureb iga päev sadu inimesi 
marutaudi, kusjuures ~95% juhtudest 
saadi nakkus koeralt. 
Seega on näiliselt lihtne otsus - ma 
jätan oma lemmiklooma marutaudi 
vastu vaktsineerimata - seotud väga 
suure riskiga. Kuigi riik vaktsineerib 

ohustatud piirialadel metsloomi re-
gulaarselt marutaudi vastu ning jälgib 
lemmikloomade liikumist, on need 
meetmed eelkõige suunatud haiguse 
ennetamiseks riiklikul tasandil. Oma 
lemmiklooma, lemmikuga kokkupuu-
tuvaid lähedasi ning tuttavaid, samuti 
kõik teisi inimesi ja loomi saab otse-
sest marutaudiohust säästa siiski vaid 
iga loomaomanik ise. Marutaud on 
küll surmav, aga täiel määral enneta-
tav. Haiguse ärahoidmiseks ei ole vaja 
teha muud, kui pöörduda loomaarsti 
poole ning lasta vähemalt kord kahe 
aasta jooksul kass või koer marutaudi 
vastu vaktsineerida.
Selleks, et sina ei peaks kunagi olema 
samas olukorras nagu plakatil kirjel-
datud koera omanik, vaktsineeri oma 
lemmikloom!
Marutaud on 99,9% surmav, kuid 100% 
ennetatav.Vaktsineerimine on ainus 
kaitse marutaudi vastu!Vaktsineeri 
oma koera ja kassi regulaarselt ma-
rutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks 
kord kahe aasta jooksul!Ära lase oma 
loomi hulkuma! Väldi kokkupuu-
teid võõraste kodu- ja metsloomade-
ga .Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja 
metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui 
nad näivad sõbralikud.Kui sinu lem-
mikloom saab pureda, siis teavita 
sellest loomaaarsti.Kui saad hammus-
tada, pöördu kiiresti traumapunkti 
või perearsti poole. Lemmikloomaga 
reisimisel järgi loomadega reisimise 
reegleid. 

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on 
kohustuslik ning vajalik.

Linn toob laste liivakastidesse liiva
Tartu linnal on ka tänavu kevadel plaanis aidata kaasa las-
te liivakastide korrastamisele ja kuni 11. maini oodatakse 
korteriühistutelt sooviavaldusi liivakastidesse liiva toomi-
seks. Linn tasub liiva ja selle transpordi eest. 
Korteriühistutel, kes vajavad oma kinnistutel asuvatesse 
liivakastidesse uut liiva, palutakse sellest teatada hiljemalt 
kuni 11. maiks. Selleks tuleb täita avalduse vorm Tartu 
linna kodulehel: https://www.tartu.ee/et/eform/submit/
liivakasti_liiva_vajadus 
Haljasalade kahjustamise vältimiseks kallutatakse liiv 

mängukastile lähimale kõvakattega pinnale (võimalusel 
kohe liivakasti), kust ühistud või majaelanikud selle edasi 
toimetavad.
Täpsete koguste selgumisel võtab linnavalitsus tarnijatelt 
pakkumused ja alustab esimesel võimalusel liiva laialive-
du. Veograafikust teavitatakse eelnevalt ka ühistuid.
Möödunud aastal vedas linn 62 liivakasti kokku 108 
kuupmeetrit liiva.

Lisainfo: linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason, 
mart.lukason@raad.tartu.ee, tel 517 0990
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23. mail oodatakse tartlasi tervisepäevale 
Kolmapäeval, 23. mail kell 16 algab Küüni tänava pargis 
Tartu linna tervisepäev. Registreerimine terviskõnnile on 
alanud!
Tervisepäeval saavad huvilised osaleda 6- või 10-kilomeet-
risel tervisekõnnil, õppida esmaabi andmist, saada spetsia-
listidelt nõuandeid tervise ja tervisekäitumise kohta, õppi-
da discgolfi visketehnikaid, läbida jalgrattal takistusrada 
ning õppida vanaaja mänge.

Tervisepäeva korraldaja Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse juhataja Piret 
Väljaotsa sõnul toimub sellel aastal tervisekõnd uuel mars-
ruudil. “Tahame pakkuda inimestele võimalust tutvuda 
märgistatud terviserajaga „Emajõe ring“ ning uuendatud 
radadega Emajõe lodjakoja poolsel kaldal. Tervisekõnniks 
saab kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel ILUUM-
telgist tasuta rentida käimiskeppe. Iga tervisekõnnist osa-
võtja saab väikse auhinna, lisaks loositakse kõikide regist-
reerunud osalejate vahel välja linnajalgratas ning V Spa 
pääse kahele,” rääkis Väljaots.

Tervisekõnnil osalejail palume kindlasti registreeruda 
kuni 23. mai keskpäevani SIIN või telefonil 7361 322 või 
meiliaadressil tht@raad.tartu.ee. Registreerumisel teatada 
nimi, vanus, kontakt (tel, meiliaadress), distants ning ole-
masolul meeskonna nimi. Sellel aastal kohapeal registree-
rumist ei toimu. Auhinnaloosis saavad osaleda vaid eelne-
valt registreerunud osalejad! Interneti teel registreerumine 
on avatud 23. mail kella 12ni.

Eriti oodatud on, et asutused tuleksid tervisekõnnile oma 
meeskondadega - meeskonnaks loetakse gruppi alates 10 
inimesest. Osalenud meeskondade vahel läheb loosi mees-
konna ühine laevasõit Emajõel. Varasematel aastatel on 
tervisekõnnil osalenud umbes 500 inimest. Selleaastase 
ühisvõimlemise korraldab Dorpat Tervis OÜ.

Tervisepäeva kava:

15.30-16.00 Kõndimiskeppide rent ja õpitelgid

16.00 Tervisepäeva avamine

16.10 Ühisvõimlemine

16.15 Start 10km 

16.20 Start 6 km 

16.30-17.45 Õpitelgid, esinemised

17.45-18.30 Tervisepäeva ja kampaania „Jalgsi tervise 
nimel 2018“ lõpetamine. 

Küüni tänava pargis jagab terviseteavet Tartu linnavalitsu-
se sotsiaal- ja tervishoiuosakond, tervisenõu annab ja oma 
teenuseid tutvustab Dorpat Tervis OÜ, teiste kõnniürituste 
kohta jagab infot Eesti Kepikõnni Liit MTÜ, discgolfi alg-
tõdesid tutvustab DG Evolution OÜ, jalgratta takistussõitu 
teeb koostöös Maanteeametiga Täiendus OÜ, esmaabi õpe-
tavad Tartu Koolitervishoiu OÜ kooliõed, vanaaja mänge 
õpetavad kõikidele väiksematele tervisepäeval osalejatele 
Tartu Descartes’i Kooli õpilased-mängujuhid ning päeva 
juhib Sven Sumberg. Tervisepäeval osalemine on tasuta.

Tervisekõnni rajad: 10 km ja 6 km.

Tervisepäeva korraldab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja ter-
vishoiuosakond ja see toimub juba 14. korda. 

Lisainfo: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakon-
na tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots, tel 53586559

Täiskasvanuid 
oodatakse 
välitreeningule

Toimuvad tasuta välitreeningud täis-
kasvanutele. Välitreeningutele on 
oodatud nii algajad, kes vajavad es-
maseid nõuandeid treeningutega alus-
tamiseks, kui edasijõudnud, kes soovi-
vad lisaks jõusaali võimalustele proo-
vida treeninguid vabas õhus. Kõigile 
osalejatele leitakse võimetekohased 
harjutused ja sobiv treeningkoormus.
Välitreeningud toimuvad igal esmas-

päeval aprillist oktoobrini, esimene 
treening oli 23. aprillil. Kokku toimu-
vad treeningud 26 korral ja kestavad 
kuni 15. oktoobrini. Treeningud toi-
muvad Anne kanali äärsel välijõusaali 
platsil esmaspäeviti kell 18.30 – 20.00. 
Sel ajavahemikul on spordiplatsil fü-
sioterapeut Marko Treier, kes õpetab 
vastavalt osalejate soovidele ja vaja-
dustele kasutama treeningvahendeid, 
aitab korrigeerida harjutuste sooritust 
ning nõustab treeningkava koostami-
sel. Treeningul läbitakse soojendus, 
põhitreening ja lõdvestus. Erinevalt 
eelnevatest aastatest ei pea treeningu-
tele ette registreerima ning huvilised 
saavad treeninguga liituda jooksvalt. 
Väga karmide ilmaolude (paduvihm 

ja äikesetorm) korral jääb treening 
ära, sellest teavitatakse ka Tartu linna 
koduleheküljel ja Tartu Facebooki le-
hel. Treeningud on osalejatele tasuta. 
Tartu linna rahalisel toel viib treenin-
gud läbi SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 
spordimeditsiini ja taastusravi kliini-
ku füsioterapeut Marko Treier.

Lisainfo: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- 
ja tervishoiuosakonna 

tervishoiuteenistuse juhataja 
Piret Väljaots, tel 7361 321.
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Kutse korralisele üldkoosolekule
Lugupeetud Rahinge Maaparandusühingu liige
MTÜ Rahinge Maaparandusühing palub Teid või 
Teie volitatud esindajat osa võtta maaparandusü-
hingu korralisest üldkoosolekust 15. mail 2018 
algusega kell 17.00 Tartumaal Ilmatsalu alevikus 
Pargi tee 1 AS Tartu Agro kontori saalis.

Üldkoosoleku päevakorras:
1. Maaparandusühingu 2017.a majandusaasta aru-
anne – ettekandja Eino Härm
2. Revidendi aruanne; majandusaasta aruande kinni-
tamine – ettekandja Tiina Sirge
3. 2018.a tegevuskava tutvustus ja kinnitamine – et-
tekandja Eino Härm

3.1. Maaparandushoid- ja – hooldus 
3.1.1. ühinguliikmete osamaksude kaudu
3.1.2. PRIA MAK 2014-2020 meetme 4.3.2 „Põllu- ja 
metsamajanduse taristu arendamine ja 
 hoid” avanemisel toetuse taotlemine 

 
2017.a majandusaasta aruandega on võimalik eelne-
valt tutvuda tööpäevadel Rahinge Maaparandusü-
hingu raamatupidaja juures Ilmatsalus Pargi tee 1 
ajavahemikus kell 09.00 -15.00 ( kontakttel.: 5035 
723 )

Lugupidamisega
Eino Härm 16.04. 2018

MTÜ Rahinge Maaparandusühing juhatuse liige
tel 749 9102, 5036 056

Kutse korralisele üldkoosolekule
Lugupeetud Jänese Maaparandusühingu liige
MTÜ Jänese Maaparandusühing palub Teid või Teie 
volitatud esindajat osa võtta maaparandusühingu 
korralisest üldkoosolekust 15. mail 2018 algusega 
kell 18.00 Tartumaal Ilmatsalu alevikus Pargi tee 1 
AS Tartu Agro kontori saalis.

Üldkoosoleku päevakorras:
1. Maaparandusühingu 2017.a majandusaasta aru-
anne – ettekandja Eino Härm
2. Revidendi aruanne; majandusaasta aruande kinni-
tamine – ettekandja Ülle Roosmaa
3. 2018.a tegevuskava tutvustus ja kinnitamine – et-
tekandja Eino Härm

3.1. Maaparandushoid- ja – hooldus 
3.1.1. ühinguliikmete osamaksude kaudu
3.1.2. PRIA MAK 2014-2020 meetme 4.3.2 „Põllu- ja 
metsamajanduse taristu arendamine ja 
 hoid” avanemisel toetuse taotlemine 

4. Juhatuse liikmete volituste pikendamine 

2017.a majandusaasta aruandega on võimalik eelne-
valt tutvuda tööpäevadel Jänese Maaparandusühin-
gu raamatupidaja juures Ilmatsalus Pargi tee 1 aja-
vahemikus kell 09.00 -15.00 ( kontakttel.: 5035 723 )

Lugupidamisega
Eino Härm 16.04. 2018

MTÜ Jänese Maaparandusühing juhatuse liige
tel 749 9102, 5036 056

Koorilauljad kogusid Tartu linnas 
toimuvate koorikontsertide info 
ühte kohta
Tartu linnas toimuvate koorikontsertide 
info on nüüd kogutud ühte kohta – plat-
vormile „Tartu koorikontserdid“, mida 
toetavad samanimeline Facebooki leht ja 
Tiigi Seltsimaja kodulehel olev spetsiaalne 
kalender.
Tartu linnas tegutseb üle 100 koori, lisaks 
sellele käivad Tartus esinemas paljud kol-
lektiivid mujalt Eestist ja maailmast. Kont-
sertide info liigub sotsiaalvõrgustikes, ava-
likes kultuurikalendrites, kooride koduleh-
tedel ja mujal, ent on seni olnud eri kanalite 
ja tutvusringkondade vahel laiali, mis teeb 
info leidmise ja jagamise üpris keeruliseks. 
Praegune algatus soovib Tartu koorimuu-
sika huviliste kogukonda ühendada ja anda 
tõuke nii kontsertide külastatavuse tõusule 
kui ka infovahetuse tihenemisele.
Kontsertide info kogutakse Google’i vas-
tava rakenduse abiga avalikku kalendrisse, 
mis majutub praegu Tiigi Seltsimaja kodu-

lehel. Kalendrisse saavad oma kontserdi si-
sestada kõik kooride esindajad ise, samuti 
on võimalus korraldajatel kõike jooksvalt 
muuta. Et infot saab sisestada jaokaupa, 
annab see kooridele ka hea võimaluse oma 
hooaega paremini planeerida, kui teiste 
kollektiivide tulevaste kontsertide eelinfo 
juba kusagilt leitav on. Kuulajad saavad tel-
lida meeldetuletusi oma gmaili-aadressile 
automaatselt kõigi kalendrisse sisestatud 
kontsertide kohta või lisada kalendri oma 
isiklikku e-kalendrisse. Kellel gmaili-aad-
ressi ei ole, on võimalik käia kalendriga 
tutvumas Tiigi Seltsimaja kodulehel.
Kalender on olnud väiksema huviliste rin-
gi kasutuses juba aasta aega, ent nüüdsest 
on juurde tehtud ka Facebooki tugi. Lehe 
„Tartu koorikontserdid“ jälgijad saavad 
iga nädala alguses samal nädalal toimu-
vate kontsertide infot oma seinale. Lisaks 
saavad lehega liitujad osa piletimängudest 
ja muust korraldajate saadetud materjalist 
või teadetest. Facebooki jõuavad samad 
kontserdid, mis on juba Google’i kalendris. 
Seega need kaks keskkonda küll duubelda-
vad üksteist, ent erinevad info mahult ja 
formaadilt ning huviline saab valida omale 

sobiva kanali.
Aprillis oli „Tartu koorikontsertide“ ka-
lendrisse sisestatud 22 kontserti ning neid 
on kirjas juba ka kõigis suvekuudes ning 
kaugemalgi. Kalendrisse lisatud kontser-
tide hulk ületab kõigi tuntumate avalike 
kultuurikalendrite koorikontsertide nime-
kirjad.
Kalendrit ja Facebooki lehekülge veavad 
koorilauljad. Eestvedajad kutsuvad kõiki 
koorimuusika sõpru kogukonnaga liituma 
ning ühtlasi soovitavad huvilistel kontser-
tide infot otsida ja korraldajatel sisestada 
nii Tartu kultuuriaknasse, Eesti Kooriühin-
gu kodulehele kui ka teistesse kalendrites-
se, et info levik oleks võimalikult lai. Vihjed 
kontsertide kohta, mida ei ole „Tartu koo-
rikontsertide“ kalendris kirjas, ning kõik 
muud ettepanekud on väga oodatud mei-
liaadressile  tartu.kkontserdid@gmail.com.
Lisainfo: tartu.kkontserdid@gmail.com
Facebook: http://www.fb.com/tartukoori-
kontserdid 
Kalender:  http://tiigiseltsimaja.tartu.ee/
sisu/tartu-koorikontsertide-kalender
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18. mail kell 17.00

Kooli juures õues
Vihmase ilma korral kooli saalis

Peoga tähistame Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva!

Esinevad:
Ilmatsalu Põhikooli laste tantsurühmad
Showtanrsurühm Rõõmsad lapsed
Showtanrsurühm Rõõmsad Täpid

Külalisesineja EMÜ rahvatantsansambel Tarbatu
Naisrahvatantsurühm Ilmesar

Linlased saavad tutvuda 
arhitektuurivõistluste 
võidutöödega 

Poe tänava valgusvitriinides on 
kuni 14. maini võimalik tutvuda 
viimastel aastatel Tartus läbi vii-
dud arhitektuurivõistluste või-
dutöödega. 

Ülevaatlikul väljapanekul on 
saab teha lähemat tutvust nel-
jal võistlusel premeeritud tööde 
paremusjärjestusega. Esindatud 
on Holmi kvartali arhitektuuri-
võistlus, Sadama kvartali pla-
neeringuvõistlus, Riia-Vaksali 
kergliiklussilla ja -tunneli arhitek-
tuurikonkurss ning Jannsenile ja 
Koidulale pühendatud mälestus-
märgi ideekonkurss. 

Kõigi käimasolevate ning hiljuti 
lõppenud võistluste info, tule-
mused ja parimad tööd on jooks-
valt kättesaadavad aadressil tar-
tu.ee/arhitektuur.

Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse 
osakonna linnakujunduse spet-
sialist 

Anna-Liisa Unt, tel 736 1239, 
Anna-Liisa.Unt@raad.tartu.ee

Ilmatsalu Muusikakooli

KEVADKONTSERT
toimub

pühapäeval, 3. juunil 
kell 13.00

Ilmatsalu Põhikooli 
saalis

Kutsume kuulama!

Pühapäeval, 3. juunil 2018 
kell 15.00 

Rahinge Kultuurikuplis 

VälijumalateenistuS 
Trantspordisoovist palun anna teada 

53300049 Mai, 
56462692 Küll

14. mail kell 17.00 oled oodatud Ilmatsalu huvi- ja 
noortekeskusesse.
Kaaslinlastega endisest Tähtvere vallast tulevad kohtuma
Tartu abilinnapea Monica Rand, kelle peamised ülesanded on:
laenupoliitika, linnavarad, rahandus ja eelarve
abilinnapea Madis Lepajõe, kelle peamised ülesanded on: haridus, kultuur, 
noorsootöö, teadus, kehakultuur ja sport, 
linnavolikogu liige ja linnavara komisjoni esimees Rein Kokk. Komisjoni 
tegevusvaldkond linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimu-
sed.
Olete oodatud valdkondlikel teemadel küsimusi esitama ja kaasa rääkima. 
Küsimusi saab esitada kohapeal ja eelnevalt edastada e-postiga 
kokk.rein@gmail.com 
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8. mail kell 18.00

Kokanduse õpituba
Martsipanist tordikaunistused
Juhendaja Hille Andressoo

Osalustasu

Eelregistreerimine kuni 7. maini
tel 533300049 Mai, 56462692 Külli

Täiskasvanud 5€
Õpilased 2€

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses,  Järve tee 8

60+ klubi
Vaatame koos filmi 

Seltsimees laps

Kes soovivad osa võtta Lõõtspillipeost
Harmoonika 14. juulil Intsikurmus - 

14. mail 2018
Ilmatsalu

huvi-ja noortekeskuses
Järve tee 8

kell 14.00

Kino pilet 3€

Kohale kooliringi bussiga!

palun võtke pääsme raha kaasa 8€
bussisõiduks sinna ja tagasi 7€

Info tel 53300049 Mai
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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

MEELEAVALDUS ja KONTSERT 
tselluloositehase VASTU

hoieldes

Emajõe

19.
05

Aktsiooni käigus moodustame kokku
tulnud inimestest Tartu kesklinnas 

üle sildade Emajõge hoidva ja 
kaitsva inimketi.

Meeleavaldus 
Puhta elu- ja looduskeskkonna 

kaitseks ning  Tartu linna nõudmise 
toetuseks lõpetada  tselluloosi-

tehase eriplaneering.

Emajõe kett

toetavad tartlaste aktsiooni

Meie armas tatud 
Ivo Linna    Tõnis Mägi    Lenna Kuurmaa 

Juss Haasma ja Trikster     InBoil
 Toomas Lunge    Peeter Volkonski

 Indrek ja Paul Kristjan Kalda
  Hardi Volmer   Marten Kuningas 

ja teised muusikud

www.emajogi.ee

TASUTA KONTSERDIGA

kell 12 Tartu südalinnas
Emajõe ääres

Tähtvere kuukirjale Tähtvere Elu ootame kaastöid iga 
kuu 1. kuupäevaks e-aadressile lembit@aiasober.ee.


