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15. september -

maailmakoristuspäev
E

estlaste eestvedamisel toimub 15.
septembril globaalne Maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu ilma
miljonid inimesed 150 riigis. Üleilmne koristuspäev teeb koos päikesega
planeedile tiiru peale – algab hommikul kell 10.00 Uus-Meremaal ning lõpeb 36 tundi hiljem Hawaiil. Aktsioon
algab Eesti aja järgi 15. septembri südaööl.

Koristusaktsioonil osalejal on võimalus näidata eeskuju tervele maailmale,
sest kümme aastat tagasi sai just siitsamast Eestist Teeme Ära! koristuspäevast alguse ajaloo suurim kodanikuliikumine Lets Do It! World. 15.
septembril toimuvad Eesti kõikides
maakondades koristustalgud, mille
fookuses on metsad, mererannad ja
järvede-jõgede kaldad.
Selleks, et maailmakoristusel appi tulla, registreeri ennast osalejaks maailmakoristus.ee kodulehel. Spetsiaalsel
registreerimisplatvormil on üle Eesti
välja toodud koristuspiirkonnad, millega liituda – vali endale lähim või
sobivaim. Registreerimine on vajalik,
et iga koht saaks piisava hulga abikäsi
ning kõik prügistatud paigad kenasti
kaetud. Registreerida saab nii eraisiku,
organisatsiooni või sõpruskonnana,
samuti võib püsti panna koristusaktsioon ka teie eramaal. Viimasel juhul
tuleb aga arvestada, et koristustalgu
korraldaja peab jäätmete äraveo organiseerima ise.

Vastused oma küsimustele saab maakondliku koordinaatori käest. Tema
on inimene, kes valdab enda piirkonna informatsiooni.
Talgujuht korraldab koristuspäeva
eel punktis vajaminevad prügikotid,
juhendmaterjalid ning jälgib, et kõik
sujuks plaanipäraselt. Prügikotid on
tagatud Maailmakoristuspäeva koostööpartnerite poolt. Endal tuleks kaasa võtta töö tegemise kaitsevahendid
(kindad/kummikud jms. ning maantee ääres koristades ka helkurvest)
ning loomulikult vajalik joogivesi ja
suupisted
Koristajal pole muud muret, kui tulla
hommikul õigeks ajaks kohale, kuulata tähelepanelikult talgujuhi instruktsioone, pidada kinni ohutusreeglitest,
nautida mõnusat koristuspäeva ja
näidata maailmale, mida iga inimene
oma kodukohas tegelikult ära suudab
teha.
Koristuskohti sai üles anda ja kaardistada kuni 2. septembrini. Suurte
prügipaikade info on World Cleanup
rakenduses ääretult oluline, sest see
prügikaart on aluseks nii Maailmakoristuspäeva läbiviimisel Eestis kui ka
globaalsele andmebaasile (Worl Waste

Platform), mis koondab andmed terve
ilma prügi kohta.
Maailmakoristuse staap hakkab paiknema Tallinnas, kuhu koonduvad
kogu maailmast koristuspäeva tulemused, info, telepilt jne. Tallinna staabist hakatakse juhtima globaalset teleülekannet ja vahendama telepilti üle
kogu planeedi.
Koristuspäev saab teoks koostöös
EV100, kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Maanteeameti, maaomanike, jäätmekäitlusettevõtete, Eesti Külaliikumine
Kodukant võrgustiku, heade toetajate,
partnerite ja tuhandete puhtast loodusest hoolivate Eesti inimestega. Rohkem infot www.maailmakoristus.ee ja
www.letsdoitworld.org.
Tule teeme kingituse Eestile 100. sünnipäevaks – jätame tulevastele põlvedele võimaluse nautida ilusa Eestimaa
rikkumata loodust!
Külli Pann
Maailmakoristus päeva
Tartumaa koordinaator
e-post kustma@gmail.com
tel. 5646 2692
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AEROOBIKA
Treeningud toimuvad kaks korda nädalas,
kolmapäeviti ja pühapäeviti kl. 19.15-20.15
Ilmatsalu spordihoones, Raba tee 2, Ilmatsalus
Rühma juhendaja Anu Toonverk ,telefon 53435059.

JOOGA
Joogatreening toimub ühel päeval nädalas,
teisipäeval kell 18.30 – 20.
Ilmatsalu spordihoones Raba tee 2, Ilmatsalus
Rühma juhendaja Veronika Krassavina, tel. 55664068

J Õ U S A A L J A L A U AT E N N I S
Jõusaal on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
kell 17.00—20.00
Ilmatsalu koolimajas, Kooli tee 5 sissepääs maja tagant.
Kontaktisik Enn Liljenthal, tel. 5558 9386
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Septembrikuust algab Ilmatsalu
spordihoones uus hooaeg
Möödunud aasta lõpus läbiviidud haldusreformi tulemusena ühines Tähtvere vald Tartu linnaga. Ühinemise
tulemusena liideti Ilmatsalu spordihoone SA Tartu Sport
hallatavate spordihoonete hulka.
Sihtasutus Tartu Sport haldab Tartu linnale kuuluvaid
spordihooneid ja –rajatisi alates 2006.a. Nende tegevusaastate jooksul on Tartu Linnavalitsus meie tööga rahule
jäänud ning seetõttu usaldati ka Ilmatsalu spordihoone
haldamine sihtasutuse kätesse.
Alates 2018 aasta septembrikuust on Ilmatsalu spordihoones alustamas uut hooaega mitmed spordiklubid, kes
ootavad uusi harrastajaid nii laste kui ka täiskasvanute
näol oma klubidega liituma. „Siinkohal teeme väikese
kokkuvõtte, et millised klubid mis aegadel Ilmatsalu spordihoones treeninguid läbi viima asuvad ning lisame juurde nende kontaktid, et kõik huvilised saaksid nendega
soovi korral ise ühendust võtta“ rääkis SA Tartu Sport teenindusjuht Anneli Männamets. „Loodetavasti Ilmatsalu
kandis spordihuvilisi noori jagub ning nad kõik leiavad
omale sobivad trenniajad ja spordialad millega tegeleda.
Valikut peaks jaguma“ jätkas Männamets.
Sulgpallikubi Triiton
E ja K kl 15.00-17.00
R kl 14.30-16.30

Kontaktisik: Mihkel Talts tel 56220753
Tartu Spordiselts Kalev kergejõustik
T ja N kl 15.00-16.30
Kontaktisik: treener Toomas Halliste tel 56621859
Alates 10.septembrist alustab Eesti Maaülikooli
Korvpallikool treeningutega:
E kl 17.00-18.00 ja N kl 16.30-17.30 korvpallitreeningud
koolinoortele (septembris osalemine tasuta)
T kl 16.30 – 17.30 ja R kl 16.30-17.30 pallitreeningud mudilastele (septembris osalemine tasuta)
Kontaktisik: Esko Tõnisson, tel 53808778 e-post: Esko.
Tonisson@emu.ee
Lisainfo: http://basket.emu.ee/
Uusi liikmeid oodatakse ka aeroobika- ja joogatreeningutesse. Info spordihoones kohapeal.
Rohkem infot Ilmatsalu spordihoone kohta:
Anneli Männamets
teenindusjuht
SA Tartu Sport
Tel. 56921819
anneli.mannamets@tartusport.ee
www.tartusport.ee

1.oktoobril

EAKATE PÄEVA

tähistamine

Külas Luunja Aidateater
etendusega Mahva ja Lonni lood!
Kell 15.00 Tartu Agro saalis

Ilmatsalu lasteaias "Lepatriinu" alustab oktoobris tegevust beebide
lauluring. Kohtume esmaspäeviti kell 11:45, et üheskoos laulda,
tantsida ja mängida.
Huviringi (20-25 min muusikalist tegevust ja 30 min mänguaega)
ühekordne tasu on 3.50, kuutasu 12 eurot.
Palume eelnevalt registreerida:
stuudio@hotmail.com või tel: 53 432 933

Mafalda ja Loreida on toredad vanaprouad Lõuna-Eestist,
kes räägivad asjadest nii nagu on.

Kohale saab kooliringi bussiga, tagasi lasteaiaringiga.
Info 53300049 Mai

Müüa Tartus Ilusat
suurt küüslauku
Ljubasa.
Puhastatud, sorteeritud, kuivatatud, suurus
5-7cm.
Olemas u. 400kg.
Telef. 51914845
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TEATED
Tartu hakkab taas valima parimaid ettevõtjaid
Linnavalitsus kinnitas konkursi “Parim ettevõtja 2018” tingimused.
Konkursi alusandmetena kasutatakse kõigi Tartu linnas
registreeritud ettevõtjate poolt äriregistrile enne 1. juulit
2018. a esitatud 2017. a majandusaasta aruandes esitatud
majandusnäitajaid. Konkursil tunnustatakse ettevõtjaid
kümnes kategoorias:- enim töökohti loonud ettevõtja;suurim ekspordi kasvataja; - kiire kasvuga väikeettevõtja;kiire kasvuga suurettevõtja;- turismitegu;- Tartu Kutsehariduskeskuse parim koostööpartner;- edukaim meditsiini- ja
eluteaduste valdkonna ettevõtja;- edukaim alustaja Sihtasutuses Tartu Loomemajanduskeskus;- Tartu Teaduspargi
Aasta Ettevõte 2017;- Tartu Ülikooli spin-off ettevõte 2017.
Parimate ettevõtjate autasustamine toimub 27. septembril
Dorpati Konverentsikeskuses. Tartu parimaid ettevõtjaid
on valitud alates 1998. aastast.
Lisainfo: ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau,
tel 736 1191, 501 0239.

Linna lisandub korterelamuid
Linnavalitsus väljastas täna ehitusload korterelamute ehitamiseks Aruküla tee 2, 4 ja 6 kruntidele. Kolmele kinnistule
kavandatakse neljakorruselisi 10 korteriga elamuid.
Ehitusluba korterelamu püstitamiseks anti ka Jaama tn 169
krundile, kuhu nähakse ette kuuekorruselise 34 korteriga
elamu ehitamine. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule
on kinnistuomaniku kohustus välja ehitada krundi idaküljele planeeritud tee ja sellega seonduvad tehnorajatised.
Ehitusload said ka kaks Pargi tänavale planeeritud kortermaja: Pargi tn 11 kavandatakse neljakorruselist, kahe büroopinna ja viie korteriga elamut ning Pargi tn 15 neljakorruselist kuue korteriga maja.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja
Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Mitu piirkonda saab linnas valgemaks
Linn rekonstrueerib Arhitekti tänava ning Arhitekti tn 4 ja
Nisu tn 6 hoonete vahelise ala tänavavalgustuse. Piirkonda
paigaldatakse säästlikud leedvalgustid, ehitatakse valgustite toiteks uued kaabelliinid ja paigaldatakse uus välisvalgustuse juhtimiskilp. Vanad energiakulukate naatriumvalgustitega amortiseerunud raudbetoonmastid demonteeritakse. Tööd teeb OÜ Pental Elekter ja need lähevad maksma 79 740 eurot.

Valgustite vahetamine on kavas ka Ülejõe pargis ja Raatuse tänava pikendusel. Uute energiasäästlike leedvalgustite
vastu vahetatakse välja Ülejõe pargialal ja Raatuse tänava
pikendusel (Kaarsillast Narva maanteeni) asuvad pargivalgustid ning paigaldatakse uued mastid. Korrastatakse
toitekaablid ja valgustitesse paigaldatakse kaugjuhtimise
kontrollerid. Uued pargivalgustid tulevad samasugused
nagu need on Koidula ja Jannseni mälestusväljakul. Valgustid vahetab OÜ Pental Elekter, tööde kogumaksumus
on 172 080 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Autojuhid saavad Euroopa liikuvusnädalal
bussis tasuta sõita
Linnavalitsus annab Euroopa liikuvusnädalal (17.- 23. septembril) autojuhtidele Tartu linna ühistranspordis tasuta
sõidu õiguse. Euroopa liikuvusnädala (European Mobility
Week) sisse jääb ka rahvusvaheline autovaba päev, mille
eesmärk on juhtida tähelepanu jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele, kutsuda üles inimesi keskkonnasäästlikumalt käituma ja aktiivselt liikuma. Tasuta sõit ühistranspordiga võiks
olla mõjuv argument isikliku auto koju jätmiseks ka neile
linlastele, kes igapäevaselt ühissõidukit ei kasuta. Euroopa
liikuvusnädala ajaks kavandatud aktsioon aitab populariseerida ühistranspordi kasutamist.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Tartus läheb kooli üle 400 õpilase rohkem
kui eelmisel aastal
Tartus alustab tänavu kooliaastat 14 355 üldhariduskoolide
õpilast, mis on ligi 400 võrra rohkem kui aasta tagasi. Esimesse klassi läheb 1314 õpilast, 55 last vähem kui eelmisel
aastal.
Tartu gümnaasiumides alustab õpinguid 996 õpilast, mis
on mullusega võrreldes 15 õpilase võrra rohkem. Gümnaasiumi astujatest on 75 protsenti lõpetanud põhikooli
Tartus, ülejäänud väljaspool Emajõe linna. Tartu gümnaasiumidesse tullakse õppima peaaegu kõigist Eesti maakondadest.
Tartu Kutsehariduskeskuses alustab õpinguid 2849 noort,
kelle seas on 1268 esmakursuslast.
Täpsem info haridusosakonna peaspetsialist Katrin Parv,
tel 7361422, 518 4110, katrin.parv@raad.tartu.ee
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Esmaspäevast hakkab bussijaama ja raudteejaama vahel sõitma tasuta elektribuss
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transpordilahendusi. Vastamine on avatud 20. septembrini. Uuring koosneb kahest osast: veebipõhisest ankeetküsitlusest ning interaktiivsest kaardirakendusest.
Vastajate vahel loositakse välja ka Tartu-teemalisi tänuauhindu.
Küsitluse ja kaardirakenduse leiab siit: https://www.tartu.
ee/liikuvusuuring

Esmaspäevast, 3. septembrist hakkab Tartu bussijaama ja
raudteejaama vahel sõitma elektribuss, mille sõidugraafik
on ajastatud rongide sõiduplaaniga.
Bussisõit uuel liinil on tasuta, kuid nõutav on bussikaardi
valideerimine. Uue bussiliininumber on 25.
Buss teeb iga päev 14 sõitu, alustades esimest kell 5.37
Annelinnast Luha peatusest. Ülejäänud 13 sõitu teeb buss
marsruudil Turu - Kaubamaja - Raudteejaam - Maarjamõisa - Raudteejaam - Kesklinn - Turu. Pärast kella 17 toimuvatel väljumistel buss enam Maarjamõisa suunale ei sõida,
vaid toimetab sõitjad otse kesklinna. Viimane sõit viib reisijad kell 22.24 raudteejaamast kesklinna ja sealt Annelinna
kaudu Ihastesse Männimetsa peatusesse. Elektribussi sõidugraafik hoitakse sünkroonis rongide saabumiste ja väljumistega - kui rongide ajad muutuvad, siis korrigeeritakse
ka bussi sõidugraafikut. Sõidugraafik on üleval peatus.ee
lehel.
Elektribuss pannakse käima esialgu üheks aastaks (kuni 31.
august 2019).
Liiniveolepingu sõlmis linn ASiga SEBE, kes pakkus elektribussiga liiniveohankel madalaima liinikilomeetri hinna.
Teenuse maht on orienteeruvalt 40 000 km/aastas ja maksumus 220 400 eurot.
Uue bussiliini avamise eesmärk on välja selgitada elektribussi kasutamise tehnilised ja logistilised tingimused. Saadud teavet kasutatakse tulevikus liinivedude kavandamisel.
Elektribussi pilootprojekt viiakse ellu Läänemere programmist rahastatava projekti BSR Electric raames ja liinivedu
rahastatakse osaliselt EL-i regionaalarengu fondist.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus
Tamm, jaanus.tamm@raad.tartu.ee, tel 5850 6742.

Foto autor: Heiki Leis

Linn toetab hajaasustusalal elavate tartlaste
elutingimuste parandamist
Hajaasustuse programmi raames esitasid endise Tähtvere
valla elanikud Tartu Linnavalitsusele 13 taotlust, mis kõik
ka rahuldatakse. Välisprojektide teenistuse juhataja Marek
Treufeldti sõnul pole varasematel aastatel Tähtvere elanikud sellest programmist nii palju toetusi saanud. „Hajaasustuse piirkonnas elavatele tartlastele annab riigi ja omavalitsuse poolt toetatav programm hea võimaluse oma elukeskkonda parandada,“ ütles Treufeldt. Kõige rohkem küsiti toetust kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Reeglina
soovitakse rajada reoveepuhasteid, et tagada nõuetekohane
heitvee käitlus. Toetust küsiti uute puurkaevude rajamiseks
ja joogivee kvaliteedi parandamiseks. Juurdepääsuteede
osas esitati kaks taotlust,
Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot.
Taotleja omaosalus peab olema kolmandik projekti maksumusest, ülejäänud osa jagavad võrdselt riik ja Tartu linn.
Tartu linnavalitsus on hajaasustuse programmi raames esitatud projektide toetuseks eraldanud kokku 23 220 eurot.
Projekti tegevused peavad olema ellu viidud 2019. aasta
oktoobriks.

Hea Tartu linna ja lähiümbruse elanik!

Info projekti kohta ja tänavused toetuse saajad: https://
www.tartu.ee/et/hajaasustuse-programm-2018

Tartu linnavalitsus kutsub teid osalema ulatuslikus liikumisviiside uuringus, et saada ülevaade elanike liikumisharjumustest ning kaardistada valmisolek kasutada säästvaid

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse välisprojektide teenistuse
juhataja Marek Treufeldt, tel 525 9832, marek.treufeldt@
raad.tartu.ee
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HUVIRINGIDE AJAKAVA
oktoober-detsember 2018

KELL
NB!
Kellaaeg
selgub!

ESMASPÄEV

NB!
Kellaaeg
selgub!

15.00

18.00

60+ klubi 1x kuus
Info 53300049
Ilmatsalu huvi- ja
noortekeskus, Tartu Agro
saal
Õmblusring
Juhendaja:
Merike Hirsnik
Info 53418234
Oma materjal!
Ilmatsalu huvi- ja
noortekeskus

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

RMA Siller
Juhendaja:
Silja Tofri
Info 58232886
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Käsitööring
Juhendaja:
Ere Sepp
Info 55685352
Oma materjal!
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Tantsuring Rõõmsad lapsed
Noorem rühm
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi ja noortekeskus
Tüdrukutetuba
Noorem rühm
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Materjali tasu 5 eurot kuus
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

Tantsuline Fitness naistele
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Rahinge Külakatel

NELJAPÄEV

Tantsuring Rõõmsad lapsed
Vanem rühm
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus
Tüdrukutetuba
Vanem rühm
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Materjali tasu 5 eurot kuus
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus

REEDE

Kunstiring
Juhendaja:
Rando Randoja
Info 56685701
Materjali tasu 5 eurot kuus
Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus
Fitness lastele ja noortele
Juhendaja:
Edith Rätsepp
Info 56884097
Rahinge Külakatel

UUS

HOOAEG!

Naisrahvatantsurühm

ootab endiseid ja uusi liikmeid

17. septembril

LIIT
S I N A GU
I

sügishooaja esimesele
kokkusaamisele kell 18.30
Ilmatsalu huvi- ja
noortekeskuse kaminasaali
Järve tee 8
Juhendaja Ingrid Sukamägi

ALUSTAVAD OMA
UUT HOOAEGA OKTOOBRIS
Kui tunned, et elust on puudu rõõmu ja tantsu
siis liitu Meiega, sest
TANTSIDES OLED SA RÕÕMUS!
E 19-20.00 Ilmatsalu huvi-ja noortekeskuse saalis
K 19-20.00 Rahinge külakatlas
Juhendab Edith Rätsepp
Tantsugrupp Rõõmsad täpid / tel 5688 4097
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ÕMBLUSRING

KÄSITÖÖRING
Alustab 3. oktoobril
kell 18 - 20.00

Alustab 8. oktoobril
kell 18 - 20.00

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses

Esimese tunni teema PAELTIKAND
Juhendaja Sepaka käsitöökoja
perenaine Ere Sepp

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

Kaasa võtta teravad käärid
ja suure silmaga nõel!

Ootame kõiki endiseid ja
uusi käsitööhuvilisi!

Seltskonnatants
Alustab 4. oktoobril
kell 18.30-20.00
Järve tee 8
Ootame kõiki huvilisi,
kel varasem kogemus
olemas!
Oktoobrikuu tasu 10 eurot kord.
Juhendaja Ilme Tiik

Kunstiring
alustab 4. oktoobril
kell 18-20.00

ILMATSALU LASTEAIAS "LEPATRIINU" ALUSTAVAD
4. SEPTEMBRIL TEGEVUST LAULURINGID.

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses
Järve tee 8

TEISIPÄEVITI KELL 15.00-15.30 5-7 AASTASED
15.30-16.00 3-5 AASTASED

ÕPIME PÕNEVAID LAULE JA LAULUMÄNGE, TUTVUME ANSAMBLIJA SOOLOLAULUGA NING MÄNGIME RÜTMIPILLE.

HUVIRING TOIMUB KORD NÄDALAS, KUUTASU 15 EUROT

Laulustuudio

Kandiküla
Koolituskeskuses

Oodatud endised ja
uued kunstihuvilised!

saab pidada sünnipäeva ja
korraldada muid üritusi.
Juhendaja Raido Randoja
Fitness treening on parajalt intensiivne, mõnus koormus
Sinu kehale.
Treeningu
töötame
Olemas
pillimees
jaajal
üllatus.
tantsides läbi erinevad lihagrupid . Trenni lõpus teeme süvavenituse matil. Treeninguks on tarvis
Materjalitasu
5€ kuus
omale
paraja raskusega
hantleid. Mugavad spordiriided ja jalanõud. Mõnus treening peale
koolipäeva
või tööpäeva!
(lõuend,
värvid)Treeninguga saavad hakkama igas vanuses inimesed, kes armastavad
liikuda! Tule ja mõnule!

Palun täida AVALDUS või
võta ühendust:

Info 517 017 4 või info@koolituskeskus.

E-post: stuudio@hotmail.com

Tel: 53 432 933 – Jana Käär

Tantsuline

FITNESS TREENING
Rahinge Külakatlas

T 18-19.30 Treening naistele
N 18-19.00 Treening lastele ja noortele (kergem treening)
N 19-20.00 Treening naistele
Treeningu ühe korra hind 6€
Kuu hind naistel 25€ lastel 15€v
Vajalik etteregistreerimine edifitness7@gmail.com või telefonil 56884097
Fitness treening on parajalt intensiivne, mõnus koormus Sinu kehale. Treeningu ajal töötame
tantsides läbi erinevad lihagrupid . Trenni lõpus teeme süvavenituse matil. Treeninguks on tarvis
omale paraja raskusega hantleid. Mugavad spordiriided ja jalanõud. Mõnus treening peale
koolipäeva või tööpäeva! Treeninguga saavad hakkama igas vanuses inimesed, kes armastavad
liikuda! Tule ja mõnule!
Juhendab Edith Rätsepp
Created by Asierromero - Freepik.com
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Tähtvere Elu

Valla Elu 20 aastat tagasi

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

