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Tartu kaasava eelarve ideed on peagi linlaste ees
Juba kaheksandat aastat saavad tartlased kaasa rääkida linna eelarveraha
jagamisel.
Nende aastate jooksul on kaasava eelarve toel valminud kümme objekti ja
kaks on sel aastal veel tegemisel.
Nii on kaasava eelarve abiga saanud
Laia tänava Kultuurikvartalis tegutsevad kultuuriasutused parema esitlustehnika, langetatud on hulgaliselt
kõnniteede äärekivisid ja paigaldatud turvaline kaldapiire Emajõe äärde Kaarsilla ja Võidu silla vahele.
Koostatud on multifunktsionaalse
spordi- ja kultuurihalli Arena eskiisprojektid, rajatud Aparaaditehasesse
populaarne taskupark ning pandud
uus katus Raadil asuvale ajaloolisele
ratsatallile. Valminud on ka liikuma
kutsuvad hoovid Mart Reiniku kooli
ja Kesklinna kooli juurde, korrastatud
on dendropargi liikumisradu ning rajatud spordiväljak Annelinna Hansa
kooli ja Descartes´i kooli vahelisele alale. Sel sügise korrastatakse veel
Katoliku kooli õueala ja ehitatakse
kergliiklustee Soola tänavale.

Fotol: kaasava eelarve arutelu augustis, foto autor Mana Kaasik

Sel kevadel esitasid tartlased kaasavasse eelarvesse 98 ideed. Pärast suve
jooksul toimunud arutelusid nii ekspertidega kui ka ideede autoritega on
nüüdseks selgunud need 25 ideed, mis
jõuavad rahvahääletusele oktoobris.

Rahvahääletus kaasava eelarve ideede
valimiseks toimub 1.–7. oktoobril 2020.
Enne seda aga avame septembri keskel
ideede näituse Kaarsillal ning 29. septembril kell 17 toimub vastvalminud

Tartus saavad toetust 1.-3.
klassi minejad

Täpsem info toetuse kohta https://www.riigiteataja.ee/
akt/406072016015?leiaKehtiv

Tartu linn maksab koolitoetust esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevate laste vanematele. Koolitoetust
saab taotleda kuni 15. septembrini.

Tartus alustab kooliaastat
üle 200 õpilase rohkem kui
eelmisel aastal

50 euro suurune koolitoetus on mõeldud Tartu linnas õppivale lapsele, kelle
enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.
Koolitoetuse saamiseks tuleb hiljemalt
15. septembriks esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas ARNO (http://
www.tartu.ee/arno). Toetus kantakse
taotleja näidatud arvelduskontole 1.
oktoobriks.

Tartus alustab tänavu uut õppeaastat
14 757 üldhariduskoolide õpilast, mis
on 225 võrra rohkem kui aasta tagasi.
Esimesse klassi läheb 1236 last. Kõige
rohkem lapsi alustab kooliteed Tamme
koolis ja Veeriku koolis (mõlemas 92
last). Esimesse klassi minejate arv on
pisut väiksem kui eelmisel aastal.

Lodjakojas ideede avalik tutvustus,
kuhu kõik huvilised on oodatud.

Tähtvere Elu oktoobrinumbris tutvustame hääletusele minevaid ideid lähemalt. Seni aga saab nii kaasava eelarve
protsessi kui ka ideedega tutvuda kodulehel: www.tartu.ee/kaasaveelarve.
Häid valikuid soovides
Lilian Lukka
kaasava eelarve projektijuht
Tartu gümnaasiumides alustab õpinguid 1061 õpilast. Gümnaasiumi astujatest on umbes 75 protsenti lõpetanud
põhikooli Tartus, ülejäänud väljaspool
Emajõelinna. Tartu gümnaasiumidesse tullakse õppima peaaegu kõigist
Eesti maakondadest. Gümnaasiumisse
astujaid oli tänavu ligi 60 võrra rohkem kui eelnenud õppeaastal.
Tartu Kutsehariduskeskuses alustab
õpinguid 3065 noort, kellest on 1457
esmakursuslast.
Täpsem info haridusosakonna peaspetsialist Katrin Parv, tel 7361422,
518 4110, katrin.parv@raad.tartu.ee
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Tartu tunnustab oma parimaid õpetajaid
Tartu tunnustab linna parimaid pedagooge õpetaja elutöö
auhinna ja aasta õpetaja tiitliga. Auhinnad antakse üle
Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänuüritusel
24. septembril kell 14 Tartu Ülikooli aulas.
„Tänavune aasta on toonud õpetajatele rohkelt väljakutseid - nad on pidanud oma töö täielikult ümber korraldama ja kohanema uudse olukorraga. See aasta on näidanud, kui head tööd teevad meie pedagoogid. Nii on tänavu
ka eriliselt hea meel jagada tunnustust inimestele, kes oma
tööd on pühendunult teinud juba mitmeid aastaid ja aastakümneid,” ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.
Tartu linna õpetaja elutöö auhinna pälvisid tänavu koolieelse lasteasutuse õpetaja kategoorias Tartu Lasteaia
Rõõmupesa logopeed Maie Telvar, üldhariduskooli õpetaja kategoorias Tartu Variku Kooli matemaatikaõpetaja
Viia Varula, kutseõppeasutuse õpetaja kategoorias Tartu
Kunstikooli õpetaja Helle-Reet Paris (Vahersalu) ja Eesti
Merekooli Tartu filiaali õpetaja Lembit Põld ning huvikooli õpetaja kategoorias Tartu Loodusmaja huvikooli õpetaja
Kai Punger.
Maie Telvar on logopeed, kelle kõneravitundides lapsed
rõõmuga käivad ja keda lapsevanemad ka aastaid hiljem
tänuga meenutavad. Ta teeb koostööd Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnaga logopeedide koolitamisel ning
on olnud pikka aega üliõpilaste poolt armastatud praktikajuhendaja.
Viia Varula on õpetajaametit pidanud peaaegu 50 aastat,
sellest 37 aastat Tartus. Tema panus õpilaste arengusse ja
kolleegide toetamisse on olnud hindamatu. Lisaks oma
kooli kolleegide toetamisele käib ta igal aastal abis Tartu
linna matemaatikaolümpiaadidel ja sisseastumiskatsetel
töid parandamas. Samuti on ta osalenud õppekirjanduse
koostamisel ja väljaandmisel.
Kunstiõpetaja ja maalikunstnik Helle-Reet Paris
(Vaheralu) töötas üle poole sajandi Tartu Kunstikooli õpetajana. Ta oli 18 aastat ka Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas
õppejõud ning on õpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonnas. Ta on väga kindlalt seisnud Tartu maalitraditsioonide
säilimise eest.
Lembit Põld on siseveelaevajuhte koolitanud 43 aastat.
Tema õpilased on kõik Tartus töötavad siseveelaevajuhid.
Nii töös noortega kui õpetades täiskasvanuid on Lembit
Põld väärtustanud häid meremehetavasid, kasvatanud
meeskonnavaimu ja üksteisest hoolimist. Ta on koostanud
mitmeid õppematerjale ning olnud ka kauaaegne eksamikomisjonide liige.
Kai Punger on üle 55 aasta arendanud Tartu Loodusmaja
lastes loodushuvi ja uurimustöö oskusi. Huviringide juhendamise kõrval on ta suunanud õpilasi uurimustöid
koostama. Tema juhendamisel on valminud paljud uurimus- ja konkursitööd, mis on võitnud auhindu ka üleriigilistel olümpiaadidel ja võistlustel.

Üleriigilisele haridustöötajate konkursile „Eestimaa õpib ja
tänab“ esitatakse Tartu linna poolt järgmised Tartu aasta
õpetaja tiitli pälvinud õpetajad:
PIIRKONDLIK AASTA LASTEAIAÕPETAJA
NOMINENT
Kairi Ennok, Tartu Lasteaed Klaabu;
Maarja Mandri, Tartu Lasteaed Lotte.
PIIRKONDLIK AASTA KLASSIÕPETAJA NOMINENT
Airi Pärnamets, Ilmatsalu Põhikool;
Heidi Öövel, Tartu Kroonuaia Kool.
PIIRKONDLIK AASTA KLASSIJUHATAJA NOMINENT
Thea Kapp, Tartu Kivilinna Kool;
Mari-Liis Türno, Tartu Forseliuse Kool.
PIIRKONDLIK AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA
NOMINENT
Sixten Hinnov, Tartu Forseliuse Kool;
Kristi Paju, Tartu Kesklinna Kool.
PIIRKONDLIK AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA
NOMINENT
Kristi Kreutzberg, Miina Härma Gümnaasium;
Ott Maidre, Tartu Tamme Gümnaasium.
PIIRKONDLIK AASTA KUTSEÕPETAJA NOMINENT
Janika Nõmmela Semjonov, Tartu Kunstikool;
Kaido Otsing, Heino Elleri Muusikakool.
PIIRKONDLIK AASTA HUVIALAÕPETAJA
NOMINENT
Airi Liiva, MTÜ Laulustuudio Laulupesa;
Aivo Tamm, Tartu Loodusmaja/ Tartu Ülikooli loodusmuuseum.
PIIRKONDLIK AASTA TUGISPETSIALISTI
NOMINENT
Regina Merelaht, Tartu Kesklinna Kool;
Anu Pikamäe, Tartu Forseliuse Kool.
PIIRKONDLIK AASTA ÕPPEASUTUSE JUHI
NOMINENT
Kristi Mumm, Tartu Forseliuse Kool;
Ülle Västrik, Tartu Lasteaed Kannike.
PIIRKONDLIK AASTA HARIDUSTEO NOMINENT
Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Tartu Raatuse
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Kooli 4. klasside keelekümblusprojekt “Vastastikku
rikkaks”, Tartu Aleksander Puškini Kool ja Tartu
Raatuse Kool;
Tartu linna emakeeleõpetajate aineühendus ja aineühenduse juhtimine, Lea Sokman.
PIIRKONDLIK AASTA HARIDUSE SÕBRA
NOMINENT
Taavi Siilbek, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo;
Merike Balder, Tartu Veeriku Kool.
Tartu aasta õpetaja tiitliga tunnustakse lisaks eelnimetutele:
aasta lasteaiaõpetaja kategoorias:
Eve Jürgenson, Tartu Lastead Kivike;
Maili Magerramov, Tartu Lasteaed Tripsik;
Jane Reilik, Tartu Lasteaed Kannike;
Heidi Sarap, Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed.
aasta klassiõpetaja kategoorias:
Jane Kukk, Tartu Karlova Kool;
Jane Müllerson, Tartu Forseliuse Kool.
aasta klassijuhataja kategoorias:
Anneli Jõgioja, Tartu Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasium;
Sirje Jäär, Tartu Kutsehariduskeskus;
Maret Kuura, Tartu Tamme Gümnaasium;
Annika Rego, Tartu Jaan Poska Gümnaasium.
aasta põhikooli aineõpetaja kategoorias:

Kaie Mägimets, Tartu Jaan Poska Gümnaasium;
Kerli Orav-Puurand, Hugo Treffneri Gümnaasium;
Urmas Persidski, Tartu Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasium;
aasta kutseõpetaja kategoorias:
Taimi Taimalu, Tartu Tervishoiu Kõrgkool;
Kaido Toobal, Tartu Kutsehariduskeskus.
aasta huvialaõpetaja kategoorias:
Lilian Leiman, Tartu Kutsehariduskeskus;
Joosep Toome, MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi.
aasta tugispetsialisti kategoorias:
Liis-Marii Mandel, Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu;
Urve Talvik, Tartu Raatuse Kool.
aasta õppeasutuse juhi kategoorias:
Liina Karolin-Salu, Tartu Hansa Kool;
Tiina Kivisalu, Tartu Lasteaed Helika.
aasta haridusteo kategoorias:
Teadusring I ja II kooliastme õpilastele “võta kaasa”
põhimõttel, Tartu Annelinna Gümnaasium.
aasta hariduse sõbra kategoorias:

Agnes Allabert, Tartu Karlova Kool;
Helle Anijärv, Tartu Hiie Kool;
Kristo Ringas, Taru Emajõe Kool.
aasta gümnaasiumiõpetaja kategoorias:

Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus;
Maie Soodla, Tartu Descartes’i Kool
Aasta õpetajaid valitakse Tartus alates 2001. aastast.
Tartu linna õpetaja elutöö auhinda antakse välja alates
2015. aastast. Elutöö auhinna laureaadid saavad linnalt
10 000 euro suuruse preemia.
www.tartu.ee/aasta-opetaja<https://www.tartu.ee/aastaopetaja>
Tartu maakonnas tunnustatud haridustöötajad ja haridusteod ning Tartumaa aasta õpetaja 2020 laureaadid: www.
tartumaa.ee/5359-2/<http://www.tartumaa.ee/5359-2/>

Sügis Rahinge Külakatlas

Enda sündmuse broneeringu saad teha tel. 5646 2692 või
e-mail rahingekylaselts@gmail.com

Septembrikuust alates olete taas oodatud Rahinge
Külakatlasse.
Esmaspäevast neljapäevani kell 19.00 – 20.00 saab osaleda
yoga funck ja tantsulise fitnessi treeningutel, teistel aegadel
saab läbi viia koosolekuid, sünnipäevi või muid kokkutulekuid.
Majas on kaks ruumi – 69 ja 35m² ning köök. Saali seintel
on treeninguteks sobilikud peeglid. Köögis on külastajate
kasutada külmik, pliit praeahjuga, mikrolaineahi ja nõudepesumasin. Laua katmiseks olemas nõud ja serveerimistarvikud. Koosolekute läbiviimiseks on dataprojektor ja
pabertahvel. Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, piljard,
lauajalgpall jm. lauamängud. Majas on WiFi.

Kohtumiseni külakatlas
Külli Pann
Rahinge külaselts
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Tartu seab energia- ja kliimakavas endale suured eesmärgid
Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks Tartu linna energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030” eelnõu.
Kava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning
selle mõjust keskkonnale ja kliimale
ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja
tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus vastupidavus ekstreemseteks ilmastikutingimusteks, linna rohevõrgustiku
arendamine ja inimeste teadlikkuse
tõstmine.
Kliimakava näeb ette saavutada Tartu
linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050.
Teel kliimaneutraalsuse suunas on
püstitatud vahe-eesmärk vähendada
2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga.
Süsinikuemissioon on Tartu linnas
viimase kümne aastaga suurenenud
31%, mis tuleneb peamiselt era- ja
ärisektoris tarbitavast elektrienergiast ning kasvavast autokasutusest.

Kliimakava kirjeldab erinevate valdkondade (kaugküte, elektrienergia,
transport, elamusektor, jäätmemajandus jm) eesmärke ja tegevusi, mille
abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme
sõnul on kava edukas elluviimine võimalik üksnes siis, kui avalik sektor,
erasektor ning elanikud ühiselt selle
nimel pingutavad. “Energiakasutus on
sektorist sõltumata osaks meie kõigi
igapäevaelust ning kliimaneutraalsuse
suunas liikumisel on oluline roll igal
linlasel, ettevõttel ja asutusel. Seetõttu
oleme välja pakkunud kogukondliku
kokkuleppe idee, millega liitujad võtavad endale vabatahtlikult ülesandeks
aidata kaasa kavas seatud eesmärkide
täitmisele,“ rääkis Tamm.
Tartu linna energia- ja kliimakava
on koostatud koostöös paljude tartlaste ja organisatsioonidega, linnavalitsuse strateegiliseks partneriks
kava elluviimisel on Tartu Regiooni
Energiaagentuur.

Kava
koostamisel
kasutatakse
Euroopa Liidu poolt toetatud SECAP
(Sustainable Energy and Climate
Action Plan) metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele. Ühtset
metoodikat kasutades tagatakse tulemuste võrreldavus teiste Euroopa
linnadega. Energia- ja kliimakava on
kehtiva säästva energiamajanduse tegevuskava edasiarendus, mis vaadates
kaugemale tulevikku seab kõrgemad
eesmärgid ning käsitleb ka kliimamuutuste mõjusid.
Sel nädalal arutatavad Tartu linna
energia- ja kliimakava linnavolikogu
komisjonid, 10. septembril on kava
arutelu volikogu istungil. Tartlasi oodatakse linna energiakavaga tutvuma
ja ettepanekuid tegema 21. septembrist kuni 23. oktoobrini Tartu linna
kodulehel. Avaliku arutelu on kavas
11. novembril .
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm,
tel 7361 213, 515 4738.

Foto autor Tarmo Haud
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Tartu linn tarbib järgmisest aastast ainult taastuvelektrit
Tartu linn sõlmib tänavavalgustuse ja
linna asutuste elektrienergia ostmiseks lepingu AS-ga Alexela ning muutub järgmisest aastast ainult rohelist
elektrit tarbivaks linnaks.
Tartu linnavolikogu kehtestas 2015.
aastal linna säästva energiamajanduse
tegevuskava, mille strateegiliseks eesmärgiks on energiatarbimisega seotud
süsihappegaasi heitkoguste vähendamine. Eesmärgist lähtuvalt sõlmib
linn elektrienergia ostmiseks lepingu,
millega suurendatakse alates järgmisest aastast roheelektri osakaalu saja
protsendini.
“Täielikult roheelektrile üleminekuga astub Tartu linn väga pika sammu
süsinikuneutraalseks omavalitsuseks
saamise suunas, sest taastumatutest
allikatest pärinev elektrienergia moo-

dustab meie tänasest süsinikuheitmest
suurima osa. Järgnevaks suuremaks
väljakutseks on meil taastuvkütuste
kasutuselevõtt seonduvalt linna poolt
sisseostetavate oluliste teenustega
nagu näiteks jäätmevedu ja tänavahooldus, kuid selle ülemineku võimalikkus vajab veel analüüsimist,” ütles
abilinnapea Raimond Tamm.
Leping sõlmitakse tänavavalgustuse ja linna asutuste ning lasteaedade
ja koolide elektrienergia ostmiseks
kogumahuga 19 700 MWh aastas.
Elektrienergiat ostetakse 2021-2022
aastal börsihinnaga, AS Alexela pakkus marginaaliks 0,84 EUR/MWh.
Elektritarne algab 1. jaanuarist.
Tartu on lähiaastatel teinud suuri
samme selleks, et liikuda säästvama elukeskkonna poole. Juba praegu

kasutatakse Tartu ühistranspordis
üksnes taastuvenergiat - kõik linnaliinibussid liiguvad edasi biogaasi
jõul ja rattaringluse rattad roheelektri
abil. Tänavavalgustuses vahetatakse
järk-järgult suure energiatarbimisega
naatriumvalgustid
energiasäästlike
LED-valgustite vastu. Linnale kuuluvates hoonetes kasutatakse valdavalt
kaugkütet, mida toodetakse ligi 85
protsendi ulatuses taastuvatest energiaallikatest.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm,
tel 7361 213, 515 4738
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Kirjanduslinn soovitab: Tõnu Õnnepalu „Paradiis“
Kirjanduslinn Tartu septembrikuu
lugemissoovitus on Tõnu Õnnepalu
„Paradiis“. Seekord jagab elamust sihtasutuse Tartu 2024 juht Priit Mikk.
Priit Mikk põhjendab oma raamatuvalikut nii: „Raske on leida Tartust kaugemat kohta Eestis, kui seda on Kõpu
poolsaar Hiiumaal. Tõnu Õnnepalu
nimetab seda paika Paradiisiks. Olen
ka ise hiidlaste järeltulija ja suvehiidlane ning nõustun sellega sajaprotsendiliselt. Paradiis on kaugel ning pisut
kättesaamatu, aga samas seal viibides
tunned end kui kuskil teises dimensioonis. Raamat viib lugeja kolmkümmend aastat ajas tagasi ning igaüks
võib ennast kujutada Paradiisi koos
selle aja, inimeste, looduse ja loomadega.“
Priit toob välja ka tsitaadi raamatust
– võimaliku põhjuse, miks me sellele
saarele aeg-ajalt põgeneme: „Paradiis
oli alati nii vaikne ja omaette. Ja imelik, ta on seda siiamaani, kui kõik teised kohad on muutunud. Ta on jäänud
veel vaiksemaks ja veel rohkem omaette.”

Fotol Priit Mikk, foto autor Kiur Kaasik

Tõnu Õnnepalu “Paradiis” on ilmunud Varraku kirjastuses 2012. aastal.

missoovituste
blogist<https://lugemissoovitus.wordpress.com/>.

Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgustikku. Teiste soovitustega saab tutvuda
siin<https://www.tartu.ee/unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspiratsiooni
saab Tartu linnaraamatukogu luge-

Järgmisena jagab oma lugemiselamust
teadlane ja mahepõllumajanduse
edendaja Anne Luik.
Lisainfo: Kristel Kalda, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja, tel
528 8746.

Tartu esitas riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks südalinna
kultuurikeskuse
Tartu Linnavalitsus esitas Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku toetada riiklikult tähtsa kultuuriobjektina Tartusse
südalinna kultuurikeskuse ehitamist.
Südalinna kultuurikeskus loob kaasaegsed
tingimused nii Tartu Kunstimuuseumile,
Tartu Linnaraamatukogule kui ka teistele
Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajatele. Ühiselt kureeritud nüüdisaegne ja
atraktiivne keskkond loob soodsa pinnase
erinevate valdkondade ja kogukondade
koostööks.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on südalinna kultuurikeskuse idee saanud küll
alguse vajadusest kaasaegsete ruumide
järele kunstimuuseumile ja linnaraamatukogule, kuid on koostöös kohalike kultuurikorraldajatega kasvanud kogu piirkonda
arendavaks ideeks. “Soovime kujundada

keskkonda, kus kultuur, kunstid ja erinevad kogukonnad saavad koos tegutseda ja
tekib sünergia valdkondade ja loojate vahel. Südalinna kultuurikeskusest peab kujunema külalislahke ja läbimõeldud avalik
ruum, kuhu kõik on oodatud - kas kultuurist osa saama, seda looma või omavahel
suhtlema,” lisas Klaas.
Südalinna kultuurikeskusesse on kavandatud kaasaegsed tingimused Tartu
Kunstimuuseumile, mis võimaldavad
tuua Lõuna-Eestisse maailmatasemel külalisnäitusi ning eksponeerida kogudes
peituvaid Eesti kunsti tippteoseid, milleks täna võimalused puuduvad. Tartu
Kunstimuuseumi erakordselt väärtuslik
kogu koosneb praegu enam kui 20 000
unikaalsest autoriteosest.

Tänapäevased võimalused saab ka Tartu
Linnaraamatukogu. 21. sajandi raamatukogu - seda eriti UNESCO kirjanduslinna
tiitlit kandvas Tartus - on üha enam põlvkondade kohtumise ning kunstide, hariduse ja ettevõtluse põimumispaik. Täiesti
uudse väärtusena luuakse võimalused huvihariduse, elukestva õppe ja seltsitegevuse jaoks.
Lisaks on kultuurikeskuses sündmusruumide kompleks, kus keskse tähtsusega
on kuni 500 istekohaga black-box’i tüüpi
multifunktsionaalne saal kõikvõimalikele
muusikasündmustele, etenduskunstidele ja konverentsidele. Eelnev analüüs on
näidanud, et Tartus on sellise saali järele
vajadus.

7

September 2020
Valdkondadevahelise koostöö tugevdamiseks kureeritakse kõike hoones toimuvat
ühiselt. Koos hoone enda arhitektuuriväärtusega saavad kaetud sisuliselt kõik
kunstivaldkonnad: kirjandus, kultuuripärand, kujutav kunst, etenduskunstid,
arhitektuur, disain, muusika, filmikunst
ja loomemajandusega kaasnev ettevõtlus
laiemalt.

Kesklinna pargiga ühendatud kultuurikeskus saab koos ümbritseva roheala ja
läheduses oleva Emajõega terviklik avalik
ruum. Kavandatava arhitektuurivõistluse
korraldamisel seatakse tingimuseks nutikate ehituslahenduste ja loodussõbralike
materjalide kasutamine.
• Tartu linna ettepanek Riigikogu
kultuurikomisjonile<https://www.tartu.
ee/sites/default/files/uploads/Uudised/

syku_taotlus.pdf>
• Südalinna kultuurikeskust tutvustav
video<https://youtu.be/ioQeK2RCaeY>
Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel
7361 221, 513 5145; Tartu linnaarhitekt
Tõnis Arjus, tel 5304 6148.

Ilmatsalus tuleb tervisepäev
test õuemängudest Ilmatsalu huvi- ja
noortekeskuse õuealal. Puljongit ja
teed pakub Tähtvere Lions Klubi.
Korraldajate sõnul on tervisepäev
kummarduseks Kaja ja Rein Raidile,
kes palju, palju aastaid vedasid
Ilmatsalu ja endise Tähtvere valla
spordielu ja korraldasid jooksusarja “Ole terve!”. “Soovime Ilmatsalu
Tervisepäeva muuta igasügiseseks
sportlikuks koostegutsemise päevaks,”
kinnitas Mai Luiga.
Tervisepäev Ilmatsalus
• 8. septembril kl 18 (registreerumine
17.30)
• Järve tee 8, Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuse juures

Teisipäeva õhtul, 8. septembril on liikumishuvilised oodatud Ilmatsallu
tervisejooksule või jalutuskäigule.
”Sügisele vastu minnes tuleb tervist
tugevdada. Teisipäeval saab seda teha
looduskaunis Ilmatsalus jalutades või
joostes. Ühtlasi on see suurepärane
võimalus oma sõprade ja Ilmatsalu
kohaliku kogukonnaga aega veeta,”
sõnas tervisepäeva üks korraldajatest
Mai Luiga.
Tervisepäeva liikumisrada algab
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuse eest
aadressil Järve tee 8. Registreerumine
algab kell 17.30, start kell 18. Seejärel
liiguvad tervisesportlased mööda
kergliiklusteed kooli juurde ning
siis raamatukogu juurest tagasi.
Kontrollpunktis saavad osalised loosisedeli, mille alusel on võimalik finišis
võita auhindu. Raja pikkus on umbes
2 km ning kiirematele läbijatele on

Foto autor Jaanika Palm

diplomid ja medalid.
Kuna rada saab läbida omas tempos,
on sündmus sobilik kõigile. Pärast raja
läbimist on võimalik osa võtta toreda-

• Mõeldud kõigile, kes peavad lugu
liikumisest ja toredast koosveedetud
ajast.
• Üritus on tasuta.
Lisainfo: Ilmatsalu Huvikeskuse kultuurispetsialist Mai Luiga 53300049

Seltskonnatants
Alustab 8. oktoobril kell 18.30-20.00
Ilmatsalu Põhikooli saalis,
sissepääs maja tagant

Ootame kõiki huvilisi, kel
varasem kogemus olemas!
Osalustasuga!
Juhendaja Ilme Tiik
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Tähtvere Elu

KLUBI
EKSKURSIOON
Tallinna Loomaaeda ja
Lennusadamasse
15. september 2020
Väljasõit kell 7.00

KLUBI
5. oktoober 2020
kell 15.00-16.30

Esineb Lõuna-Eesti
Pimedate Ühingu ansambel
Kõik uued ja vanad liikmed on
oodatud kontserdile!
Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis,
Järve tee 8
Bussiring soovijatele! Palun teata osalemisest
2. oktoobriks 53300049 Mai

Osalustasu 10 eurot
Maksta hiljemalt 10. sept Mai kätte
Info 53300049 / Kohtade arv 25!

ÕMBLUSRING

KÄSITÖÖRING
Alustab 7. oktoobril
Ilmatsalu huvikeskuses, kell 18 - 20.00

Ootame kõiki endiseid ja uusi
käsitööhuvilisi!
Juhendab Ere Sepp

Alustab 5. oktoobril
Ilmatsalu huvikeskuses
kell 18.30 - 20.30

Tule õmble midagi uut
või kohenda vana!
Juhendaja Merike Hirsnik
Kohapeal kasutamiseks:
- õmblsumasinad
- tikkimismasin
- kattemasin
- overlok

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

