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Tartu linna eelmine majandusaasta oli edukas
Tartu linnavalitsus saatis volikogule
kinnitamiseks Tartu linna majandusaasta aruande. 2019. aasta oli Tartule
edukas nii majandustulemuste, uute
investeeringute, linnaruumi arengu
kui ka strateegiliste sihtide seadmise
poolest.
Aruandes antakse ülevaade Tartu
linna konsolideerimisgrupi majandusaasta tegevustest. Tartu linna konsolideerimisgruppi kuulus 12 ametiasutust ja nende 71 hallatavat asutust
ning 4 linna valitseva mõju all olevat
äriühingut ja 7 sihtasutust. Linn koos
oma tütarettevõtete ja sihtasutustega
oli 2019. aastal tööandjaks 4126 töötajale. Aasta lõpu seisuga oli linna konsolideerimisgrupi bilansi maht 369
miljonit eurot, suurenedes aastaga 9
miljoni eurot võrra.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul oli
2019. aasta Tartule väga edukas.
Investeeringutest rääkides tõstis ta esile linna eelarvestrateegias seatud prioriteeti – koolimajade korrastamist.
“Mul on väga hea meel, et juba teist
aastat järjest saime avada täielikult renoveeritud koolimaja. Kui 2018. aastal
avas uksed ülimoodsa õpikeskkonnaga Raatuse kool, siis 2019. aasta varasügisel avasime sama kaasaegse Variku
kooli ja uue spordihoone. Suve lõpus
alustasime Annelinna Gümnaasiumi
põhjaliku remondiga, mis saab valmis
selle aasta kooliaasta alguseks,” täpsustas linnapea.
2019. aastal tehti palju olulisi investeeringuid tee-ehituses ja viidi
ellu turvalise koolitee programmi.
Suuremahuline teeremont toimus

Variku kooli juures, kus said korda
Aianduse, Piima ja Kopli tänav ning
ehitati ka kergliiklusteed. Teine objekt,
mis samuti tagab turvalisema koolitee, oli Tamme puiesteel, kus lisaks
sõiduteele said korda ka kõnniteed ja
rajati kergliiklusteed. Tehti algust ka
Ülikooli ja Vanemuise tänava renoveerimisega, mis saavad valmis 2020.
aastal.
Linnapea sõnul tehti olulisi samme
ka sotsiaalvaldkonnas. “Ühe olulisema ettevõtmisena tõstan esile Ujula,
Jaamamõisa ja Kure tänaval viie
Maarja peremaja avamist. Need majad
annavad 50 intellektipuudega inimesele võimaluse elada iseseisvat elu.”
“Eelmine aasta oli väga edukas ka lisandunud spordi- ja mänguväljakute poolest, sest avasime koguni kolm
liikumisala meie koolide juures. Kõik
need on kaasava eelarve ideedena
tartlaste välja pakutud ja neilt ka rahvahääletusel toetuse saanud,” sõnas
linnapea. Uued väljakud avati Mart
Reiniku kooli kahe maja vahelisel alal,
Hansa kooli ja Descartes´i kooli vahelisel alal ning Kesklinna kooli õuealal.
Kõik väljakud on avalikus kasutuses
ümbruskonna elanikele.
Olulised ja pikaajalise mõjuga investeeringud tegi Tartu linn 2019. aastal
ühistranspordi valdkonnas. “Astusime
siin korraga kolm väga suurt sammu,
mille eesmärk on pakkuda linlastele
paremat elukeskkonda: töötasime välja uue liinivõrgu, tõime liinidele keskkonnasäästlikud gaasibussid ning alustasime rattaringlusega. Rattaringluse
populaarsus üllatas kõiki ja hästi läks

ka bussireformiga - 2019. aasta teises
pooles kasvas registreeritud sõitude
arv linnaliinibussides 9,7 protsenti.”
Urmas Klaasi hinnangul oli 2019. aasta erakordselt tähtis ka kultuurivallas.
“Mitme aasta pingeline töö sai väärika
tasu, kui rahvusvaheline ekspertkomisjon nimetas 2024. aasta Euroopa
kultuuripealinnaks Tartu. Meie programm „Ellujäämise kunstid” otsib
lahendusi Euroopa suurtele väljakutsetele ja on praegu veelgi aktuaalsem
kui taotluse koostamise ajal,” sõnas
linnapea.
Linnapea leiab, et Tartu suutis 2019.
aastal linna raha kasutada otstarbekalt ja astus mitmeid olulisi samme, et
Tartu elukeskkonda veelgi elamisväärsemaks muuta. Samas tunnistab linnapea, et sama positiivset majandusseisu
sel aastal loota ei saa. “Koroonakriisi
pikemaajalisi tagajärgi on praegu veel
keeruline ette näha, kuid selge on see,
et see mõjutab oluliselt ka Tartu majanduselu. Kokkuvõtteid saame teha
tuleval aastal 2020. aasta majandusaastale tagasi vaadates,” lisas linnapea.
Linna majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics OÜ kinnitas,
et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt
linna finantsmajanduslikku seisundit.
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel
513 5145.
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Tartu kaasavasse eelarvesse esitati 98 ideed
22. mai südaööl lõppenud Tartu kaasava eelarve ideede kogumisel esitasid
linlased 98 ideed selle kohta, kuidas
kasutada linna 2021. aasta eelarves
200 000 eurot.
Paljud ettepanekud puudutasid vabas
õhus sportimise võimaluste parandamist. Näiteks sooviti mitmete eriilmeliste spordi- ja mänguväljakute
rajamist, discgolfi- ja matkaradu, sulgpalli väliväljakuid, tänavakorvpalliväljakuid, rohelist jalgpalliparki, välijõusaale, pump track’i rada jpm. Mitmete
ideede pakkujad soovisid Tartut muuta rohelisemaks linnaks, istutades
juurde puid ja põõsaid, korrastades
parke või rajades rohelisi puhkealasid
linnaosadesse. Osad ideedest tegelesid ka keskkonnaküsimustega, näiteks
pakuti välja ideed biokompostritest
avalikus linnaruumis, remondijääkide laost, plastmassprügist valmistatud

pinkidest parkides või tänavate puhastamisest suitsukonidest. Hulk ettepanekuid oli seotud liiklusega ning teede
ja tänavate korrastamisega, sealhulgas
sooviti mitmes idees ka endise sadamaraudtee kasutuselevõttu. Erinevaid
tegevusvõimalusi pakuksid AHHAA
avastuspark ehk interaktiivne välieksponaatide park, ujuv lava Emajõel,
viikingikeskus, kirjanduskohvik, laululava Anne kanali juures jm. Sooviti
ka köisraudteed Tartusse, purskkaevu
Emajõele, tunnelit Emajõe kaldakindlustuse alla, vaateratast jpm.
Kõikide ideedega saab tutvuda veebis
http://www.tartu.ee/kaasaveelarve ja
nende kohta ka arvamust avaldada.
Kaasava eelarve protsess jätkub ekspertide aruteludega, kes hindavad
ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist. Ekspertide
hinnang selgub juunikuu jooksul.

Augustis jätkub protsess avalike aruteludega ideede esitajate ja ekspertide
osavõtul, kes selgitavad välja need 25
ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.
Rahvahääletus toimub oktoobri alguses.
Kaasava eelarve objekt peab olema
Tartu linnaga seotud investeering
maksumusega kuni 100 000 eurot.
Kaasava eelarve objekt peab pakkuma
avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate
aastate eelarvetele. 2021. aastal viiakse ellu vähemalt kaks rahvahääletusel
enim hääli saanud ideed.
Lisainfo:
veelarve

http://www.tartu.ee/kaasa-

Tartu südalinna tuleb linlaste kohtumispaik Autovabaduse
puiestee
3. juulist muutub Vabaduse puiestee
Autovabaduse puiesteeks ning sellest
Tartu südalinnas asuvast sõiduteest
saab kuuks ajaks mõnus linnaruum
vaba aja veetmiseks.
Autovabaduse puiestee ellukutsumise
eesmärk on elavdada kesklinna, ühendada Emajõge ja südalinna, pakkuda
põnevaid vaba aja veetmise võimalusi,
tuua kokku erinevad põlvkonnad ja
tugevdada eriolukorra järel kogukonnatunnet.
Linnapea Urmas Klaas selgitas, et
kuna koroonaviiruse leviku tõttu jäävad ära mitmed oodatud üritused, otsustas linnavalitsus pakkuda tartlastele võimalust koguneda linnasüdamesse ning nautida suve ja üksteise seltskonda ootamatus keskkonnas - keset
sõiduteed. “Pärast keeruliselt alanud
aasta algust soovime inimestele pakkuda rõõmu ja mõnusat linnaruumi.
Loome keskkonna, mis tooks kesklinna rohkem inimesi ning piirkonna

elavdamise kaudu jõuavad külastajad
ka sealsetesse kohvikutesse ja restoranidesse,” sõnas Klaas.
Autovabaduse puiesteele on oodatud
kõik, kes tahavad kesklinnas mõnusalt
aega veeta, pidada vabas õhus koosolekuid või saada osa erinevatest tegevustest. Külastajaid ootavad koosolekuteala, rannabaar, kiiged, välilugemissaal,
tänavatoiduautod, piknikualad, pinksilaud, turu- ja täikaplats, loodusmaja
ja kunstimuuseumi programmid, välikino ja palju muud põnevat.
Terve ala on kujundatud 2+2 distantsireeglit silmas pidades, seda tuletavad
meelde tähistused asfaldil ja haljasaladel. Meelelahutusprogrammi välja
ei kuulutata, et vältida kogunemisi.
Kindel võib olla aga selles, et terve kuu
on Autovabaduse puiesteel täidetud
meeleolukate sündmustega, mistõttu
tasub kohale tulla igal ajal.
Kui linlased ja külalised võtavad
Autovabaduse puiestee hästi vastu,

loodetakse sellega jätkata ka järgmistel aastatel.
Autovabaduse puiestee loomisel teevad tihedat koostööd linnavalitsus,
sihtasutus Tartu 2024, ettevõtjad ning
paljud linna kultuuri- ja haridusasutused.
Autovabaduse puiestee on avatud 3.
juulist 2. augustini.
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel
7361 221, 513 5145; arhitektuuri ja
ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus,
tel 736 1254, 5304; kultuuriosakonna
juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351,
5271723.
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Eriolukord või eriline võimalus?
Alates 13.märtsist hakkas minutitega
minema olukord ärevaks. Valitsuse
aina saabuvad teated, omavalituse korraldused ja maailmas toimub
pandeemia võttis suuremaid ja hirmuäratavamaid mõõtmeid. Lasteaed
oli suletud 2 nädalat. Seejärel on
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu taas
avatud, kuid juba muutunud maailmas. Lapsevanemad andsid teada lasteaia juhatusele kohavajadusest, lapse
kohalviibimise kellaaegadest, oma
töökohast. Lapsed tuli saata lasteaeda
kohtaktivabalt ja vajaduselt tuli vanemal maski kanda. Kaisukarud ja muud
kodused mänguasjad pidid nüüd koju
ootama jääma!
Kriisiperiood muutis suurt maailma
kui ka meie oma väikest ümbrust ja
meie maailma. Terve sünnipäevaaasta vältel panime suurimat rõhku
sünnipäevade tähistamisele nii kollektiivis kui ka rühmas, õppisime ja arendasime koostöö- ja sotsiaalseid oskusi.
Pidasime suuri pidusid ja osalesime
vahvatel ülemajalistel üritustel. Kuni
saabus eriolukord…
Lepatriinude naised võtsid mõne nädala aega kohanemiseks ja innovaatiliste lahenduste leidjatena asusid õige
pea taas toimetama, küll juba hoopis
teisiti kui varem.
Eriolukord andis võimaluse põhjalikumalt arendada digipädevusi – zoomi-kõned ja koosolekud olid kuni mai
lõpuni igapäevased. Videokõnedes
koostati arengumappe, viidi läbi perevestlusi, tehti aasta kokkuvõtteid,
meisterdati mänge, joonistati koos lastega, kuulati linnulaulu ja tehti hommikuringe ning sünnipäevatervitusi.
Üheks parimaks koostöönäitajaks
oli kindlasti armsa kolleegi Monika
Tenno sünnipäeva suurejooneline
tähistamine, mida tehti kõiki eriolukorra reegleid arvestades. Autorong
oli uhkelt kaunistatud ja osavõtjaid
nii palju, et silm autorivi lõppu ei seletanud. Monika kriisiaja sünnipäeva
ja selle Lepatriinu-meeleolulist sünnipäeva eripidu oli tulnud kajastama
ka kanal 2 ja õhtul saime videoklippi näha ka uudistesaatest Reporter.

Samuti andis oma juubeliõnnitlused
edasi ajaleht Tartu Postimees, kes oma
veebiväljaandes sündmust kajastas.
Eriolukord oli eriline olukord:
Lapsevanemad said sundolukorrast
võtta parima, olla koos oma peredega. Viibida koos lastega varasemast
palju rohkem vabas õhus – jalutada
metsa- ja matkaradadel, nautida kaunist Eestimaa loodust parimas seltskonnas. Oli võimalus õppida tundma

oma lapse eripärasid, abistada teda
vastavalt lapse vajadustele, teha läbi
telefoni ja e-kanalite koostööd lasteaia
juhtkonna, tugispetsialistide ja rühmaõpetajatega.
Õpetajad said üle vaadata laste arengu
kokkuvõtted, need süstematiseerida,
hoida kontakti vanematega, olla ühenduses kolleegidega, osaleda erinevatel
videoseminaridel ja koolituspäevadel, lugeda erialakirjandust, korras-
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tada kontaktivabalt rühmaruumi, õppida uusi digioskusi,
mida saab ka tulevikus edukalt eriolukorrata rakendada.
Lisaks sai koostöös lapsevanema ja hoolekogu esimehe
Gerli Elleriga loodud lasteaia õuealale 3 pajuvitstest rahupesa onni, mida juba täna lapsed kasutada saavad. Lisaks
õuealale said täiendust ka siseruumid – lasteaia koridoris
ootab lapsi uus ja vahva motoorika-koridor.
Eriolukord pani meid kõiki sundolukorda, kuid andis ka
palju uusi võimalusi. Kriis hoidis meid füüsiliselt üksteisest
kaugel, kuid vaimselt lähendas nii peresid kui ka kolleege
lasteaias. Oleme tänulikud, et oleme saanud kogeda midagi
nii suurt ja võimsat - emotsiooni ja tunnet, et me kõik oleme ka rasketel hetkedel üksteise jaoks olemas!
Loomulikult oleme tänulikud eriolukorra möödumise üle
ja kohtume taas rõõmsalt lasteaias. Ilmatsalu Lepatriinu
Lasteaia asjalikud motoorikaseinad, arendavad mänguasjad, rahustavad rahupesad ja suurepärased töötajad saavad
nüüd kõik koos ootusärevalt rõõmustada, sest lapsed on
taas lasteaias!

Fotode autorid Inga Väikene ja Merle Herzmann

Liina Järvsoo
Lepatriinude pere õppe- ja tugiteenuste koordinaator

Rattaringluses saab juunist osta tunnipileti
Alates 1. juunist saavad rattaringluse kasutajad osta rattaga sõitmiseks
tunnipileti. Lisaks on uuenenud rattaringluse koduleht, mis on varasemast
mobiilisõbralikum ja põhjalikum.
Tunnipileti hind on 2 eurot, mis on
samaväärne bussijuhilt ostetud piletiga liinibussis. Pilet hakkab kehtima
ostmise hetkest ning rattaid saab laenutada tunni aja jooksul. Kui rattasõit
kestab üle 60 minuti, siis lisandub iga
järgneva tunni eest 1 euro sarnaselt

praegu kehtivale hinnakirjale. Ühte
ratast tohib enda käes hoida kuni 5
tundi, pärast mida rakendub hilinemistasu 80 eurot. Lisaks tunnipiletile
saab osta 5-eurose päevapileti, 10-eurose nädalapileti või 30-eurose aastapileti.
Uue pileti loomisega täiendati ka rattaringluse kasutustingimusi, kuhu
lisandusid tunnipileti ostmise selgitus ning leppetrahvide vaidlustamise
kord. Uued kasutustingimused on lei-

tavad rattaringluse kodulehelt ratas.
tartu.ee<https://ratas.tartu.ee/>.
Lisaks tunnipileti kehtestamisele on
tänasest rattaringluse kodulehel ka
uus välimus. Peamised uuendused on
kaasaegsem ja ilusam disain, kiirem
toimimine mobiilis ning põhjalikum
abi korduma kippuvate küsimuste
toel.
Rohkem infot rattaringluse kohta: https://ratas.tartu.ee, 1789, info@ratas.
tartu.ee
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Veel kaks kuud saab osaleda Emajõe-äärse toitlustusteenuse
pakkujate konkursil
Tartu Linnavalitsus annab konkursi
korras üürile kolm Vabaduse pst 1c
kinnistul asuvat maa-ala toitlustuskohtade avamiseks. Konkursil osalejatel on oma pakkumuse esitamiseks
veel kaks kuud.
Tänavu lõppeb senistel jõeäärsel kinnistul tegutsenud toitlustajatel viieaastane maa tasuta kasutamise periood.
Abilinnapea Raimond Tamme sõnul
on linna poole pöördunud juba mitu
ettevõtjat sooviga avada Emajõe ääres oma toitlustuskoht. “Jõeäärne
piirkond on muutunud väga populaarseks. Viis aastat tagasi alustanud
toitlustajad on hästi hakkama saanud ja oleme saavutanud eesmärgi
tuua jõe äärde rohkem rahvast ning
panna Emajõe-äärne ala elama. Sel
korral anname maa üürile pikemaks
perioodiks, et julgustada ettevõtjaid
investeerima veelgi atraktiivsematesse

lahendustesse,” rääkis Tamm.
Linnavalitsus kuulutas välja konkursi,
millega pakutakse toitlustuskohtade
avamiseks linnale kuuluvast Vabaduse
pst 1c kinnistust üürile kolme maa-ala
(151, 79 ja 54 m²). Maa antakse üürile
kümneks aastaks alates 1. jaanuarist
2021 alghinnaga 1000 eurot aastas.
Konkursi tingimuste kohaselt peab
üürnik pakkuma toitlustusteenust
(toidu valmistamine ja serveerimine
kohapeal tarbimiseks) alates 1. juunist
2021 vähemalt neljal kuul aastas, s.h
suvekuudel. Suurim ala antakse üürile
valdavalt kodumaisest toorainest kohapeal valmistatud sooja toitu pakkuvale kohvikule või restoranile.
Konkursil saavad osaleda vähemalt
5-aastase toitlustuskogemusega ettevõtjad, kel pole võlgnevusi riigi ega
Tartu linna ees. Iga pakkuja saab kon-

kursi raames esitada ühe pakkumuse
konkreetsele asukohale.
Konkursil osalejatel tuleb esitada oma
pakkumus hiljemalt 1. augustiks 2020
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna e-posti aadressile evo@
tartulv.ee.
Lähem info https://www.tartu.ee/et/
konkurss-emajoe-kohvikud
Pakkumuste hindamisel arvestatakse
kavandatava teenuse kontseptsiooni,
sh planeeritavaid tegevusi ja menüüd
ning toitlustuskoha ehituslahendust ja
kujundust ning pakutavat üürihinda.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm,
515 4738, Raimond.Tamm@raad.tartu.ee.
Foto: Marek Metslaid

Foto: Marek Metslaid
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Kirjanduslinn soovitab: Mehis Heinsaare
„Pingeväljade aednik“
Kirjanduslinn Tartu tutvustab juunikuu lugemissoovitust, milleks on
Mehis Heinsaare „Pingeväljade aednik“. Soovitajaks on seekord filmi- ja
loodusmees Joosep Matjus, kelle kirjapandust tõukudes sobib suvel imehästi Eestimaa ääremaid avastada,
Heinsaare teos kaenla all.
Joosep Matjus iseloomustab kirjanikku nii: „Mehis Heinsaart on vähestel õnnestunud oma silmaga kohata.
Mõni on näinud teda tänaval vilksamisi nurga taha kadumas, mõni usub,
et on just koos temaga öö läbi veini
joonud, teised aga räägivad, et tal olla
võime metslooma või linnu kuju võtta. Igatahes, Mehis on omaette nähtus,
vaikne teejuht meie siseilma tihnikutes ja luhamaastikel.“
Režissööril on ka konkreetne ettepanek: „Minu meelest tuleks Heinsaar
looduskaitse alla võtta, sest sedasorti
kirjanik on jäänud väga harvaks ja tänapäeva lageraie-ajastu ei soosi taolisi
isepäiseid avarilma tuuli, perifeeriate
metsavahte. Heinsaar on üks viimastest, kes veel külastab kadunud aja
maagilisi ilmasid ja vestleb nendega,
paitab ja uurib neid. Tal on aega. Ja
just sellised poeete ma usun ja tahan

Foto: Mana Kaasik.

lugeda, kel on aega, sest nemad märkavad meid ümbritsevate pingeväljade
värelusi.“
Mehis Heinsaare „Pingeväljade aednik“ on ilmunud 2018. aastal kirjastuses Verb.
Järgmine soovitaja on juulis jooksja
Tiidrik Nurme.
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest UNESCO rah-

vusvaheliste kirjanduslinnade sekka.
Teiste soovitustega saab tutvuda siin
(www.tartu.ee/unesco-kirjanduslinn),
suuremat inspiratsiooni saab Tartu
linnaraamatukogu lugemissoovituste
blogist (https://lugemissoovitus.wordpress.com).
Lisainfo: Kristel Kalda, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja, tel
528 8746.

ca 1400 tähemärki
(koos tühikutega)
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Hea tööotsija!*

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“

*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta
Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv 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 19.08.2020 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.

28. MAI / KUNI 12. JUUNINI OODATAKSE
KÕIKI TEATAMA TARTU ILUSATEST
AEDADEST JA ÕUEALADEST, MIS
VÕIKSID OSALEDA „EESTI KAUNI KODU“
KONKURSIL.
Kaunitest kinnistutest võivad teada anda nii omanikud ise
kui ka naabrid või tähelepanelikud kaaslinlased. Konkursile
esitatud kinnistute omanikele tehakse ettepanek konkursil
osalemiseks.
Sel aastal saavad nominendid otsustada, kas esitlevad välisruume ainult fotodena või annavad hindamiskomisjonile võimaluse aeda ka üheskoos külastada.
Konkursiga soovitakse esile tõsta üle Tartu asuvaid arukate
ruumilahendustega, loodust hoidvaid ja südamega hooldatud
kinnistuid ning tunnustada nende omanikke või esindajaid.

Tiitel “Eesti kaunis kodu” antakse kuni kolmele Tartu kinnistule, mille aadress, lühikirjeldus ja fotod edastatakse Eesti
Kodukaunistamise Ühendusele, et auhinnata kinnistute omanikke Eesti Vabariigi presidendi autasu ehk tunnusmärgiga.
Kaunid kodud jõuavad raamatusse “Eesti kaunis kodu”. Tiitel
“Kaunis Tartu kodu” või eripreemia antakse Tartu linna tasandil tunnustust väärivatele kinnistutele.
Lisaks eramute ja korterelamute aedadele-hoovidele hinnatakse konkursil ka ühiskondlike ja ärihoonete ümbrusi ning
sel aastal julgustavad konkursi korraldajad esitama ka mõnusaid olemiskohti terrassidel või kortermajade rõdudel.
Konkursil osalenuid tänatakse ja tunnustatakse linnapea pidulikul vastuvõtul, mis toimub Tartu linna päeval, 29. juunil.

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

