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Tartu uus linnakirjanik on Juhan Voolaid
Möödunud kuul kuulutati Tartu kesklinnas asuval Koidula ja Jannseni mälestusväljakul 2021. aasta Tartu linnakirjanikuks Juhan Voolaid.
Linnakirjaniku stipendiumi andis üle
Tartu linnapea Urmas Klaas. “Tartu
valib linnakirjanikku juba viiendat
aastat. Linnalt saadav stipendium
annab kirjanikule indu uute teoste
loomiseks ja võimaldab tal rohkem
pühenduda loometegevusele. See traditsioon rikastab Tartu kultuurielu ka
laiemalt, sest meil on linnakirjanikega
olnud väga hea koostöö,” ütles linnapea.
Vastne linnakirjanik Juhan Voolaid on
kirjutanud raamatuid alates 2008. aastast. “Olen kirjutanud mitmeid Tartuteemalisi raamatuid ja kavatsen sellega jätkata. Olen selles linnas sündinud, kasvanud ja kirjanikuks saanud,
praegu on hea võimalus midagi tagasi
anda. Oma linnakirjaniku perioodil
pöördun nii täiskasvanute kui laste
poole uue raamatu ja uute juttude, aga
ka näiteks pildinäituse vahendusel.
Ma tahan inimesteni tuua elurõõmsat
ja põnevat kirjandust,” rääkis Voolaid.
Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali
koostöös välja antava stipendiumi
saamiseks esitati sel aastal viis avaldust. Linnakirjaniku valis nende seast
välja ekspertkomisjon, kuhu kuulusid
Kirjanike Liidu Tartu osakonna, Eesti
Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli
kirjanduse ja teatriteaduste osakonna,

Fotol Juhan Voolaid. Lilian Lukka foto

O. Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukogu, Tartu Kultuurkapitali ja linnavalitsuse esindajad.
Aastane Tartu linnakirjaniku stipendium antakse välja ilukirjanduse või
publitsistikaga tegelevale kirjanikule,
kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab
kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumile kandideerimiseks
tuli Tartu Kultuurkapitalile esitada
nägemus Tartu linnakirjaniku rollist
ning anda ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ja loominguplaanidest 2021. aastal. Stipendiumi suurus

Tähtvere teid hakkab suvel
hooldama OÜ Nivoo
Linnavalitsus sõlmis lepingu OÜga Nivoo Tähtvere hajaasustuse territooriumil asuvate teede ja tänavate suvisteks
hooldustöödeks 2021. aastal maksumusega kuni 50 000 eu-

on eelneva aasta kahekordne töötasu
alammäär. 2021. aastal on stipendium
14 016 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena.
Linnakirjaniku stipendiumit antakse
välja viiendat aastat ja see on üks Tartu
tegevustest UNESCO rahvusvahelise
kirjanduslinnana.
Seni on olnud Tartu linnakirjanikud
Kristiina Ehin (2017), Mika Keränen
(2018), Vahur Afanasjev (2019) ja
Carolina Pihelgas (2020).
Juhan Voolaid, tel 5800 5933,
voolaidjuhan@gmail.com

rot. Hooldustööde mahtu kuulub teede ja tänavate seisundi
seire, kruuskattega teede hööveldus, kattega teedel löökaukude parandamine ning materjali lisamine kruuskattega
teedele. Töid tellitakse pakutud ühikhinna alusel vastavalt
tekkinud vajadusele.
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Kirjanduslinn soovitab:
Grady Hendrix
„Horrorstör“
Kirjanduslinn Tartu veebruari lugemissoovitus on Grady
Hendrixi „Horrorstör“. Raamatut soovitab helilooja, pilliõpetaja ning folkansamblite Kiiora ja Zetod liige Matis
Leima.
Matis Leima iseloomustab raamatut järgnevalt: „Selle IKEA
imidžiga mööblipoe kataloogiks kujundatud raamatu autor
pingutab kõvasti, et panna kokku asjad, mis kokku ei sobi,
ja ta pingutus kannab täiel määral vilja. Klantsitud, steriilne
ja keep-smiling skandinaavialik äärelinna hiiglaslik mööblipood, paranormaalsed nähtused, peategelaste allasurutud
ihad ja kahetsused ja stiilne gore. Groteskne kontrast põhjamaise heaoluühiskonna ja tuttava õudusfilmiliku atmosfääri vahel veenab lõpuni välja ja kõik see muudab raamatu
käestpaneku üksjagu raskeks. Usun, et ORSK üllatab iga
lugejat.“
Grady Hendrixi raamat „Horrorstör“ ilmus kirjastuses
Helios 2015. aastal. Raamatu tõlkija on Fred Taik.
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgustikku. Teiste soovitustega saab tutvuda siin: www.tartu.ee/et/
unesco-kirjanduslinn, suuremat inspiratsiooni saab Tartu
linnaraamatukogu lugemissoovituste blogist /lugemissoovitus.wordpress.com/.
Märtsis jagab oma lugemiselamust ajakirjanik Liis Seljamaa.
Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse
peaspetsialist, tel 5884 6288.

Hajaasustuse
programm 2021
Ajavahemikus 01.02-01.04.2021 on endise Tähtvere
valla elanikel võimalik esitada taotlus Hajaasustuse
programmist toetuse saamiseks.
Võimalik on välja ehitada veevarustus ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Maksimaalne toetus on kuni 6500 eurot
majapidamise kohta, omapanus peab moodustama
vähemalt 33% projekti maksumusest.
Taotlemise tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste
Keskuse lehel www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
ja
Tartu linna kodulehel www.tartu.ee/et/hajaasustuseprogramm.

Eesti Vabariigi aastapäeval
24. veebruaril
heiskame riigilipu

Rahinge Külakatla juures
Päikesetõusu ajal kell 7.30
Olete oodatud osalema

Rohkem infot: Marek Treufeldt
Tartu Linnavalitsus
7 361 105
52 59832
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VASTLATRALL
16. veebruar 2021

kell 17.30 - 19.00

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuse
õuel või suurel kelgumäel
vastla võistlused
vastlavurri tegemine
vastlamängud
vastlakuklite söömine

Auhind ägedamale kelgule ja
pikema liu laskjale!

Olemas plaan A
ja plaan B,
vastavalt ilmale!

KELK KAASA!

Eelregistreerimine Tähtvere grupis drive lingi kaudu!
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Enne veekogule minekut uuri jääolusid
päästeameti jääkaardilt
Sõltuvalt ilmast ja veekogu eripäradest
on jääolud pidevas muutuses ning jääle mineja peab alati arvestama ohtudega. Päästeameti meeskonnad mõõdavad populaarsemate veekogude jääkaane paksust ja kannavad tulemused
Google’i kaardirakendusse. Jääkaardilt
saavad veekogule kalale, uisutama või
matkama minevad inimesed kontrollida jää paksust, kuid enda elu ja tervise eest vastutab igaüks ise.
Jaanuari külmakraadid tõid enamikele Eesti siseveekogudest paksema
jää, mille puhul lubas päästeamet 13.
jaanuarist minna siseveekogude jääle.
Lubatud on minna vaid neile veekogudele, kus jääkaane paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Peab arvestama,
et meie heitlike ilmadega talvel vahelduvad miinustega pulsskraadid, mis
sulatavad jälle jääd. Seepärast tuleb
iga kord veenduda, kas jääle minek on
turvaline.
Päästjad mõõdavad populaarsemate
siseveekogude jää paksust. Mõõtmisi
tehakse lähtuvalt ilmast –külmakraadidega kuni püsivate jääolude tekkimiseni või plusskraadidega aga kuni
turvalise jää sulamiseni. Informatiivse

jääkaardi leiab kodulehelt www.veeohutus.ee ning Google’i kaardirakendusest. Päästeameti jääkaardilt leiab
lisaks jääinfole kindlale maale rajatud
liuväljade asukohad, kus on alati turvalisem uisutada kui veekogul. Need
liuväljad on suures osas rajatud päästjate ja omavalitsuste koostöös.
Jääle minnes peavad kaasas olema
ohutusvahendid, eeskätt kaela riputatud jäänaasklid, jupp nööri ja veekindlasse kotti pandud mobiiltelefon.
Isegi kui jää paksus on mõõdetud kohas 10 sentimeetrit, siis mujal veekogu
piires võivad jääolud muutuda. Mida
kiirevoolulisem ja rohkemate allikavõi suubumiskohtadega on veekogu,
seda ebaühtlasem on jää paksus.
Kuidas tunda ära tervet jääd:
Inimest kannab nö terve jää, millest
puuduvad lõhed või praod ning mille väljanägemine on ühtlane ja sile.
Pikipragu vähendab jää tugevust ligi
25%, ristipragu ligi 40%. Jää paksus
peab olema vähemalt 10 cm. Alles
tekkiv jää sügisel või päikse käes sulav
jää kevadel ei pruugi olla kunagi turvaline. Vooluveekogul, jõel või ojal,
on jää alati nõrgem kui järvel või tiigil.

TEADE
RAHINGE MAAPARANDUSÜHISTU
ja JÄNESE MAAPARANDUSÜHISTU
ootavad liikmete küsimusi ja ettepanekuid
probleemide lahendamiseks. Ühtlasi
paalume kontrollida, kas olete tasunud
2020 aasta arve.
Juhatuse liige Anu Lepist.
Kontaktid; telefon: 5126469
rahingemaaparandus@gmail.com,
janesemaaparandus@gmail.com

Jää on nõrgem:
• kõrkjate kasvukohtades;
• sildade ja purrete juures;
• allikate juures (lumekatteta jääl
on allikakohad näha tumedamate
laikudena);
• kanalisatsiooni, jõe, oja või kraavi
suubumiskohas;
• koolmekohtades;
• jõe kitsenemis- või pöördekohas

Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

26. veebruaril 2021 kell 19.00
Ilmatsalu Motelli kaminasaalis, Järve tee 15

Ilmatsalu XX medalivõistlused mälumängus

Võistkonnas kuni 4 liiget!
Mängujuht Kalev Mõru
Eelregistreerimine tel 53300049 kuni 25.veeb
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Tartu linn pakub
ettevõtetele võimalust osta
töötajatele rattaringluse
kasutamisõigust
Tartu linn pakub ettevõtetele võimalust osta kõigile oma
töötajatele rattaringluse kasutamisõigust. Soovi korral tuleb kirjutada meiliaadressile info@ratas.tartu.ee.
“Huvi on olnud selle teenuse vastu juba rattaringluse avamisest saadik, kuid tehniline lahendus võttis aega. On
igati tore, et tööandjad tahavad innustada oma töötajaid
rattaga liiklema ja linn aitab sellele hea meelega kaasa.
Seetõttu võimaldab rattaringluse süsteem osta 18. jaanuarist pileteid ka kollektiividele,” selgitas Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.
Rattaringluse kasutamiseks on võimalik osta tunnipilet
(2 eurot), päevapilet (5 eurot), nädalapilet (10 eurot) või
aastapilet (30 eurot). Piletite ostmiseks ettevõtte töötajate
jaoks tuleb kirjutada rattaringluse meiliaadressile
info@ratas.tartu.ee. Kõik töötajad, kes saavad oma tööandjalt rattaringluse kasutusõiguse, peavad ennast registreerima kasutajateks samadel tingimustel nagu kõik
teised kasutajad.
Rattaringluse parklatega on kaetud terve linn ja kevadest
tuleb parklaid juurde. Ratta saab võtta ükskõik millisest
parklast ja tagastada ükskõik millisesse parklasse. Külmal
ajal saab kasutada vaid tavarattaid, elektrilised rattad tulevad tagasi teedele plusskraadide saabudes.
Lisainfo: linnatranspordi juhataja Roman Meeksa,
tel 736 1021, 517 3566.

Tartu testib linlaste huvi
kastirataste teenuse vastu
20. jaanuaril alustab Tartu Linnavalitsus Tartu velorendi
pilootprojekti, millega pakutakse eraisikutele ja ettevõtjatele võimalust proovida kastirataste kasutamist oma igapäevase logistika korraldamisel ning uuritakse tartlaste
huvi kastirataste teenuse vastu.
Pilootprojekt käigus pakutakse laenutamiseks kolme erinevat elektrilist kastiratast, millest üks on mõeldud ainult
kaubaveoks ja kaks neist sobib ka inimeste transpordiks.
Kastirataste kasti maksimaalne kandevõime on 80 kg, inimeste veoks sobivad kastid on varustatud turvavöödega.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kastirattad
paljudes Euroopa riikides juba väga populaarsed, kuid
Eestis on neid linnapildis näha siiski suhteliselt harva.
“Tartu on seadnud eesmärgiks suurendada keskkonnasäästlike liikumisviiside osakaalu linnaliikluses. Üheks
võimaluseks on kastirattad, millega saab tuua poest toidukraami, viia lapsi lasteaeda või korraldada ettevõtete
logistikat. Soovime kastirattaid erinevatel aastaaegadel
testida, seetõttu ei pelga me alustada ka keset lumerohket
ja külma talve. Aastaringseid rattasõitjaid tuleb Tartus üha
juurde ning meil ei ole põhjust rääkida jalgrattast kui hooajalisest liikumisvahendist,” lisas Tamm.
Kui eraisikutel või ettevõtjatel on huvi kastirataste pilootprojektis kaasa lüüa ja katsetada kastiratta kasutamist oma
igapäevases tegevuses, palutakse ühendust võtta velorent@
tartu.ee või tel 736 1266. Kastiratta ühe nädala kasutustasu
on pilootprojekti raames 25 eurot.
Kuni suve lõpuni kestva pilootprojekti käigus oodatakse
kastirataste kasutajatelt tagasisidet, et arendada ühiselt välja kasutajasõbralik teenus. Vastavalt kasutajate tagasisidele
on tulevikus võimalik jalgrataste arvu ja valikut suurendada. Linnavalitsuse eesmärk ei ole avaliku sektori poolt
kastirataste renditeenust pakkuda, seega kui tekib erasektori huvi sellise teenuse pakkumise järele, siis see on väga
oodatud.
Kastirataste laenutust hakkab korraldama Tartu
Linnatransport, kellel on olemas vajalik tehniline baas ja
kogemus Tartu rattaringluse korraldamisest.
Velorent on kutsutud ellu projekti CyclUrban+ raames
Euroopa Kliimaprogrammi toel.
Rohkem infot: https://www.tartu.ee/velorent
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515
4738; linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus
Tamm, tel 5850 6742.

Foto: Mana Kaasik
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Tartu tänab tublimaid
lumekoristajaid
Tartu Linnavalitsus kutsub tartlasi üles teatama majadest,
mille ees olev puhastusala on talveperioodil pidevalt eeskujulikult korras. Sajale kõige hoolsamale majaomanikule
kingib linn lumelabidad.
Tublidest linlastest saab kuni 11. veebruarini teada anda
Tartu kodulehel aadressil www.tartu.ee/lumelabidad2021
või Tartu linna infotelefonil 1789. Teatada võib nii eramajast, ühistust kui ka ametiasutusest.
Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul näitavad pikaajalised prognoosid, et lumelükkamist veel lähikuudeks
jagub. “Kutsun kõiki kõnniteid hooldavaid majaomanikke
ning korteriühistuid kõnniteid korralikult lumest puhastama ja libedust tõrjuma ning tartlasi seda tublidust märkama. Ka linnavalitsus annab endast parima, et tänavad
korras oleksid. Nii saame üheskoos näidata, et me hoolime
kaaslinlastest,” lisas Tamm.
Tublisid lumekoristajaid on linnavalitsus tänanud ka eelmistel lumerohketel talvedel, viimati 2019. aastal.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213,
515 4738.

Tartu jätkab eakate
kõnniringidega südasuveni
Taas algasid eakate kõnniringid, mis kestavad vähemalt jaanipäevani. Tartu linn kutsus eakate kõnniringid ellu eelmise
aasta lõpus ning nende algne eesmärk oli vähendada inimeste
üksildustunnet pühadeaegsel perioodil.
Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul osutusid kõnniringid
sedavõrd populaarseks, et neid plaanitakse jätkata südasuveni. „Teeb suurt rõõmu, et paljud eakad on leidnud kõnniringidel võimaluse turvaliselt üksteise seltskonda nautida ning
turgutada liikudes oma tervist,“ sõnas abilinnapea Lees.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak rõõmustas, et eakad tartlased tulid eelmise aasta novembris alustatud kõnniringide algatusega hästi kaasa. Ta sõnas, et kõnniringidest rääkides tõid osalejad kõige enam välja võimalust
õppida linnaruumi tundma ning tutvumist teiste kõndijatega.
Kõnniringide läbiviimisele oodatud appi ka vabatahtlikud,
kes kõndijaid teekonnal saadaksid. „Kui mõni tubli ja aktiivne tartlane tunneb, et ta sooviks rajasaatjana kaasa lüüa,
ootame teda ühendust võtma meie tervisespetsialisti Riin
Saaremõtsiga. Tasuks hea tuju, tore seltskond ning tugevam
füüsiline ja vaimne tervis,“ ütles Lees.
Kõnniretked on osalejatele tasuta ja toimuvad vastavalt graa-

Foto: Juhan Voolaid

fikule kõikidel tööpäevadel kuni 22. juunini. Kõndide alguspunktid on kuni 26. veebruarini samad, mis mullu detsembris,
kuid kõik kõnnid toimuvad algusega kell 9.30. Kevadsuvine
graafik pannakse paika osalejate soove arvestades ning tehakse teatavaks veebruari lõpus.
Kõnniringide graafik:
25. jaanuarist 26. veebruarini tööpäevadel (24. veebruaril ei
toimu)
E kesklinn kell 9.30
Algus ja lõpp Peeter Põllu platsil (Tartu Oskar lutsu nimelise raamatukogu juures)
T Veeriku kell 9.30
Algus ja lõpp Tartu Ülikooli Chemicumi ees (Ravila 14A)
K Ülejõe kell 9.30
Algus ja lõpp Tartu Seikluspargi ees (Narva maantee 126b)
N Annelinn kell 9.30
Algus ja lõpp Annelinna raamatukogu ees (Kaunase puiestee 23)
R Ropka kell 9.30
Algus ja lõpp kohviku Paviljon ees (Võru tn 158)
Rajad on ligi 3-4 km pikad ja kõnnitempo pigem aeglasem.
Üritusel osalevatele eakatele antakse mask ning kõnnirajale
tulles palutakse riietuda vastavalt ilmale. Kõndijaid saadavad
kaks rajasaatjat.
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Transpordiamet kuulutas välja
riigihanke Tartu läänepoolse
ümbersõidu II ehitusala
ehituseks
25. jaanuaril 2021 kuulutas Transpordiamet välja riigihanke Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitamiseks koostöös
Tartu linnaga.
Tee-ehitustööd toimuvad Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa
maanteel lõigus Raja tänav kuni Variku raudteeviadukt ja
Jõhvi–Tartu–Valga maanteel lõigus Riia tänav 140 ristmikust kuni Kantri hotellini, mis ehitatakse 2+2 sõidurajaga
(lõiguti 3+3) maanteeks.
Kokku ehitatakse ümber 2,5 km riigiteid, rekonstrueeritakse 2 km linnateid, uusi linnatänavaid ehitatakse 2,4 km
ning viis ringristmikku.
Põhimaanteede äärde ehitatakse jalgteed, et eraldada jalakäijad sõidukitest ning tagada puuduolevad ühendused.
Kokku rajatakse uusi või rekonstrueeritakse olemasolevaid
kergliiklusteid ligikaudu 8,4 km ulatuses.
Kõikidele maanteedele ja tänavatele rajatakse uus tänavavalgustus.
Võru–Tallinn suunale rajatakse veoautode parkla ja puhkekoht.
Riia ristmik muudetakse eritasandiliseks, kus Tallinna–
Tartu–Võru–Luhamaa otsesuund viiakse viaduktiga üle

turboringristmiku. Turboristmikule projekteeritakse
Riia maantee kummaski suunas kaks läbivat sõidurada.
Tipptunniliikluse leevendamiseks tagatakse kaks läbivat
rada vasakpööretele Võru poolt Valga suunas ja Tallinna
poolt Tartu kesklinna suunas.
Jalakäijate ja jalgratturite ohutuse tõstmiseks rajatakse
eritasandis viaduktid Riia liiklussõlmes kõikide suundade alla. Lisaks rajatakse eritasandis maanteeületus Jõhvi–
Tartu–Valga maantee alla Aardla ja Optika tänavate ringristmiku juurde.
Riia sõlme viaduktile on kavandatud koostöös Tartu linnaga dekoratiivvalgustus.
Projektiga rajatakse uusi müraseinu, et parandada elukvaliteeti nendel elanikel, kes elavad mittenõuetekohastes
müratingimustes. Müraolukorda leevendatakse kokku 14
eluhoonel.
Kogu projekteeritud alale on koostatud eraldi haljastusprojekt.
Projekteerija on Teedeprojekt OÜ.
Riigihanke eeldatavaks maksumuseks on 30,8 miljonit eurot koos käibemaksuga, millest Transpordiamet katab 27,3
miljonit eurot ja Tartu linn ligi 2,8 miljonit eurot. Tööde
eeldatav algus on mai 2021 ja lõppaeg 2023. aasta algus.
Rohkem infot leiab siit<https://www.mnt.ee/et/ehitus/tartu-laanepoolse-umbersoidu-ii-ehitusala-ehitus>.
Lisainfo:
Kai Simson
Transpordiamet, Avalike suhete osakond
kai.simson@transpordiamet.ee, 506 1407
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Tartu viie gümnaasiumi
ühiskatsed ja lahtiste uste
päevad toimuvad virtuaalselt
Hugo Treffneri gümnaasiumi, Miina Härma gümnaasiumi,
Jaan Poska gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi ja Tamme gümnaasiumi ühised sisseastumiskatsed
toimuvad 16. aprillil.
Ühiskatsetele saavad üheksanda klassi õpilased registreeruda Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud
alates 22. märtsist kuni 5. aprilli kella 24:00-ni ( https://sisseastumine.ee/tartu ). Hiljemalt 15. veebruariks on koolide
kodulehtedel avalikustatud õpilaste vastuvõtutingimused.
Katsed toimuvad analoogselt eelmise aastaga Eksamite
Infosüsteemi (EIS-i) keskkonnas https://eis.ekk.edu.ee/
eis õpilaste kodudes. Teste tuleb teha ausalt ning kasutada ainult lubatud vahendeid. Kõik katsetele registreerunud saavad eelnevalt teste harjutada EIS-i keskkonnas.
Harjutusperiood on vähemalt nädal aega ning on esialgu
planeeritud ajavahemikku 7.-14. aprill. Selleks, et e-testid õnnestuksid, soovitavad koolid kõigil kandideerijatel
kindlasti kasutada loodud harjutamise võimalust. Kõik
kolm ainetesti – matemaatika, eesti keel ja loodusained –
on ühesuunalised st et juba tehtud ülesannet hiljem enam
parandada ega üle kontrollida ei saa.
Pärast testitulemuste selgumist toimuvad koolides vestlused. Lisaks ainetestide tulemustele ja vestlusele arvestatakse vastuvõtul ka 9. klassi tunnistust.
Tartu gümnaasiumid korraldavad tänavu lahtiste uste päevi virtuaalselt:
Jaan Poska gümnaasium – 23. veebruar kell 12.00 ja 25.
märts kell 15.00
Tamme gümnaasium – 3. märts kell 15.30
Hugo Treffneri gümnaasium – 12. ja 19. märts kell 15.00
Miina Härma gümnaasium – 17. märts kell 16.00 ja 20.
märts kell 12.00
Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium – 29. märts kell
15.00
Lisainfo: 2021. a katsete juhtivkooli Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, tel 5094021, ott.ojaveer@
raad.tartu.ee<mailto:ott.ojaveer@raad.tartu.ee>

KLUBI
Veebruaris 2021
Kuupäev täpsustamisel!

Ühine väljasõit
AHHAA keskusesse
näitusele Ahhaa, foobiad!
Osalemise soovist palun anna teada
tel 53300049 Mai, kuni 19. veebruar

Astrid ja Paul Guttunen!
Möödunud aastate ahel teile
kullase tähtpäeva tõi.
Küllap tööde ja murede vahel
õnnele-rõõmule ruumigi jäi!
Ilusat kuldpulma 20. veebruaril!
Soovivad lapsed peredega, sugulased,
sõbrad, tuttavad ja endised Tähtvere valla
töötajad.
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