
Endise Tähtvere valla territooriumil elavate tartlas-
te elukohajärgse valimisjaoskonna (nr 5) hääletus-
ruum asub sel aastal Lõunakeskuses.

Selleks, et tagada Tähtvere inimestele uues kohas asuvale 
hääletusruumile mugav juurdepääs, korraldab Tartu Lin-
navalitsus valimiste päeval, 3. märtsil tasuta bussitranspor-
di Ilmatsalust Lõunakeskusesse ja tagasi.

Buss sõidab tunniajalise intervalliga marsruudil Ilmatsalu-
Haage-Märja-Lõunakeskus-Märja -Rahinge-Ilmatsalu.

Buss valimisjaoskonda väljub Ilmatsalu kooli juurest igal 
täistunnil ajavahemikul kl 9 – 19. Haage bussipeatusest väl-
jub buss10 minutit peale täistundi ning Märjalt Õssu bussi-
peatusest veerandtundidel.

Lõunakeskusest tagasi väljub buss pooltundidel ajavahemi-
kul kl  9:30 - 19:30. 

Rahingelt saab valimisjaoskonda sõita bussiga ajavahemi-
kul 9:45 - 18:45. Buss peatub Kõpla tee ja Ilmatsalu tee rist-
miku lähistel Kõpla teel kolmveerandtundidel ning sõidab 
Ilmatsalu kaudu Lõunakeskusesse. (vt skeemid)

Eelhääletamise perioodil – 21.02. kl 12st kuni 27.02. kl 
20ni – saavad kõik tartlastest valijad sõltumata elukohast 
hääletada neljas kohas: Tartu kaubamajas, Lõunakeskuses, 
Tasku ja Eedeni keskuses asuvates valmisjaoskondades. 
Elektrooniliselt saab hääletada 21.-27. veebruaril aadressil 
www.valimised.ee.
Valimisjaoskonda hääletama minnes peab kaasas olema 
isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba).
Rohkem infot valimiste kohta www.valimised.ee
Valimiste infotelefon 631 6633, info@valimised.ee
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Valimisinfo 3. märtsil 2019 toimuvateks Riigikogu valimisteks

Tartu linn kutsub ekaid Eesti 
Vabariigi 101. sünnipäeva 
kontsertaktusele
Tartu eakaid oodatakse 1. märtsil kell 11 Pauluse kirikus toi-
muvale Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud kont-
sertaktusele. 
Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul soovib Tartu linn Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähistada ka koos vanemas eas tartlas-
tega, et tänada neid panuse eest Eesti elu edendamisse ja 
Tartu linna arengusse. “Aktusel peame kindlasti meeles ka 
Tartu eakate organisatsioone, kes on väga aktiivsed ja elu-
jõulised ning kelle tegevus pakub paljudele eakatele suure-
päraseid võimalusi eneseteostuseks, terviseedendamiseks 
ning omavaheliseks suhtluseks,“ lisas Lees. 
Pauluse kirikus toimuval kontsertaktusel esineb peokõnega 
linnakirjanik Vahur Afanasjev ja meeleolu loob Kaunimate 
Aastate Vennaskond.
Tartu Linnavalitsus ja Pauluse kirik ootavad rohkearvulist 
osavõttu! 
Tartu linn korraldab eakatele Eesti Vabariigi aastapäeva 
vastuvõttu juba teist aastat ning muudab selle iga-aastaseks 
traditsiooniks. Eelmisel aastal toimus EV100 pidulik üritus 
Eesti Rahva Muusemis ja kokku osales seal ligi 1000 eakat 
tartlast. 
Lisainfo: Maarika Kurrikoff, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
hoolekandeteenistuse juhataja, tel  7361305; 523 6895.
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Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistatakse Tartus ak-
tuste, kõnekoosolekute, kontsertide ja muude ettevõt-
mistega. Pühapäeval, 24. veebruaril on linnarahvas oo-
datud Kalevipoja mälestussamba juurde, Eesti lipu aus-
tamise tseremooniale Tähetorni juurde ja sellele järgne-
vale rahvapeole raekoja platsil. ERM ootab kontsertidele 
ja giidituuridele.

Sünnipäevanädalaks saab kaunistatud ka linnaruum, kus 
pidulikkust lisavad tänavalipud ja rahvusvärvides kaunis-
tatud postid ning lipuvärvidesse ehitud raekojahoone.

Alljärgnevalt valik suurematest sündmustest.

20. veebruaril  korraldavad Tartu Linnamuuseum ja Ees-
ti Mõttespordi Selts Tartu Linnamuuseumis koolinoortele 
ajaloo kallakuga mälumängu.

22. veebruaril 

Kell 12 toimub Tartu Ülikooli aulas Eesti Vabariigi 101. 
aastapäeva kontsertaktus. 
Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi 
juhataja, tehnoloogiauuringute vanemteadur Mihkel Sol-
vak esitab ettekanne „Ergas riik ja kiired kodanikud“. Üle 
antakse Ernst Jaaksoni mälestusstipendium, Peeter Tulvis-
te mälestusstipendium ja Tartu Ülikooli aumärgid. Laulab 
Tartu Akadeemiline Meeskoor. Dirigeerib Kuno Kerge. 
Ansambel Brassical.
Kell 18 Eesti Vabariigi 101. aastapäeva kontsertaktus 
Eesti Rahva Muuseumis (kutsetega). Kõnedega esinevad 
peaminister Jüri Ratas ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Tar-
tu linn annab üle Tartu aukodaniku ja Tartu Tähe aunime-
tused. Kontsertosa lavastab Gerda Kordemets.

24. veebruaril

Kell 8.30 Pärgade asetamine Pauluse kalmistul asuvale 
Vabadussõja memoriaalile, Raadi kalmistul Kuperjanovi 
hauale, Lõuna-Eesti vabastajate mälestussambale ja Tartu 
vabadussambale Kalevipoeg.
Kell 9.15 Kaitseliidu Tartu maleva ja üliõpilasorganisat-
sioonide pidulik rivistus Tartu Vabadussõja mälestus-
samba Kalevipoeg juures. Sõna saavad Tartu Linnavoliko-
gu esimees, EV riigikogu liige Aadu Must, Kaitseliidu Tartu 
maleva kaplan Priit Tamm ja Fraternitas Liviensise Tartu 
konvendi esimees ksv! Karel Paan.
Kell 10.00 Eesti lipu austamise tseremoonia Tartu Tähe-
torni juures.
Sõna saavad: Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartumaa Oma-
valitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo, EELK 
Tartu praostkonna praost, Peetri koguduse õpetaja Ants 

Tooming, Tartu linnakirjanik Vahur Afanasjev, Eesti Üli-
õpilaste Seltsi abiesimees Kevin Kanarbik. 
Kaastegevad: 
Tartu Akadeemiline Meeskoor, dirigendid Kuno Kerge, 
Made Ritsing
Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu meeskoor, dirigent Made Rit-
sing
Eesti Maaülikooli meeskoor Gaudeamus, dirigent Lauri 
Breede
Tartu Meeskoor Akadeemiline Emajõgi, dirigent Karin 
Raamat
Vanemuise Seltsi meeskoor, dirigent Valli Ilvik
Haaslava meeskoor, dirigent Kalev Lindal
Eesti Metsatöötajate Meeskoor Forestalia, dirigendid Alo 
Ritsing, Made Ritsing
Puhkpilliorkester Tartu, dirigent Margus Kasemaa

Kell 11.00 Rahvapidu raekoja platsil. Esinevad Matis Lei-
ma (karmoška, viiul) ja Laurits Leima (kitarr). Teed pakub 
Naiskodukaitse Tartu ringkond.

Kell 11 Tartumaa Omavalitsuste Liidu Eesti Vabariigi 
101. aastapäevale pühendatud kontsertaktus Tartu Üli-
kooli ajaloomuuseumi valges saalis. 
Aktusel antakse üle teenetemärgid “Tartumaa Kuldne 
Tammeoks” ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu tänukirjad. 
(Üritus on kutsetega.)

Kell 11.30 Kaitseliidu Eesti Vabariigi 101. aastapäeva ak-
tus KVÜÕA aulas, kus tunnustatakse parimaid kaitseliit-
lasi. (Üritus on kutsetega.)

Eesti Rahva Muuseum on avatud!
Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril pakume külastajatele 
võimalust tutvuda ERMi uute trükistega, osaleda näituse-
tuuridel ja nautida muusikat.

Ootame üksikkülastajaid tasuta giidi- ja kuraatorituuridele 
(osalemine muuseumi- või näitusepiletiga) kolmel näitu-
sel: “Kohtumised”, “Ise tehtud Eesti” ja “Toolilugu”. 

Kell 12 esitleme raamatukogus äsja ilmunud eesti püsinäi-
tuse kataloogi “Kohtumised” ning mullu detsembris poe-
lettidele jõudnud raamatut “Johannes Pääsuke. Inimesed ja 
rõivad läbi kaamerasilma”. Esitlusele järgneb kuraatorituur 
püsinäitusel “Kohtumised”. 

Kell 14 annab silla-alal tasuta kontserdi noorte puhkpillior-
kester Livonia ning kell 16 on võimalik kuulama tulla Paul 
Neitsovit.

Tartu tähistab Eesti vabariigi 101. aastapäeva kõnekoosole-
kute, rahvapeo ja kontsertidega
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Kolmapäeval, 13. veebruaril algab registreerumine Tartu 
linna viie gümnaasiumi ühiskatsetele. Kuna põhikoolilõ-
petajaid on tänavu rohkem kui varasematel aastatel, suu-

rendab Tartu linn uuel õppeaastal gümnaasiumikohtade arvu. 

Katsed toimuvad Hugo Treffneri gümnaasiumi, Miina Härma 
gümnaasiumi, Jaan Poska gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni 
gümnaasiumi ja Tartu Tamme gümnaasiumi koostöös ning need 
koosnevad kahest osast: testide osa toimub reedel, 15. märtsil ja 
vestluste osa 8. aprillist - 3. maini.

Käesoleval õppeaastal lõpetab Tartus põhikooli ligi 100 õpilast 
rohkem kui varasematel aastatel, mistõttu on linn suurendanud 
gümnaasiumikohtade arvu. Linnapea Urmas Klaas rõhutas, et 
lisaks oma linna põhikoolide lõpetajatele, on Tartu gümnaasiu-
mid populaarsed väljastpoolt tulijate seas. „Meie gümnaasiumi-
dest saab hea hariduse ja see aitab noortel oma tulevikku kindla-
malt planeerida. Lisaks lubavad mitmekesised õppekavad ja vali-
kainete rohkus valida noorel edasiõppimiseks just oma huvidest 
lähtuv gümnaasium,“ rõhutas linnapea. 

Kuna enamikus Tartu gümnaasiumides ei võimalda õppekoh-
tade arvu suurendamist koolimajade mahutavus, siis võtab 
avaramates tingimustes töötav Tartu Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasium tuleval õppeaastal vastu 72 õpilast rohkem. Kokku 
oodatakse seal 2019. aasta 1. septembril 10. klassi 288 õpilast, 
mis teeb Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist Eesti suurima 
nn puhta gümnaasiumi.

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis saab valida 23 moo-
duli vahel, millest paljud on välja töötatud ning õpetatakse 
koostöös erinevate partneritega (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 
Tartu Kunstikool, Eesti Maaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, 
Vanglateenistus, Politsei – ja Piirivalveamet, Päästeamet, 
HITSA). 

Gümnaasiumi direktori Merike Kaste sõnul valmis tänavu koolil 
unikaalne kaasaegse tehnikaga meediastuudio, kus saab tegeleda 
nii video- kui ka fotokunstiga. „Stuudio annab õpilastele suure-
pärase võimaluse tutvuda teletöö ja filmindusega, avastada endas 
tulevane saatejuht, režissöör, video- või helioperaator või mon-
teerija,“ tutvustas Merike Kaste. 

Uuel õppeaastal avatakse Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis 
kaks uut moodulit: ajaloomoodul neile, kes soovivad süvenda-
tult õppida ajalugu ja kultuuri ning IT-moodul õpilastele, keda 
huvitab digimaailm. Viimane koosneb järgmistest kursustest: 
programmeerimine, tarkvaraarendus, kasutajakeskne disain ja 
prototüüpimine, tarkvaraarendus ja testimine, digiteenused. 
Õpetamisel tehakse koostööd IT-sektori ekspertidega. Kool peab 
läbirääkimisi Tartu Kutsehariduskeskusega veel ühe uue moodu-
li käivitamiseks, et suurendada õpilastele pakutavaid valikuid.

Tartu gümnaasiumijuhtide sõnul on Tartu valmis andma head 
gümnaasiumiharidust ka suurenenud põhikoolide lõpetajate 
hulgale ning õppimisvõimalused muutuvad gümnaasiumides 
järjest mitmekesisemaks. 

Rohkem infot leiab Tartu linna veebilehelt: 
https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#oppima-asumine 

Triin England

Tartu suurendab 
gümnaasiumi õppekohtade 
arvu

Uudiseid raamatukogust

Saame tuttavaks!

O.Lutsu nimelise Tartu Linnaraamatukogu Ilmatsalu harukogus 
on alates 04.02.2019 uus töötaja: Triin (Rajalo) England.

Triin England on Ilmatsalu Põhikooli vilistlane. Ta on lõ-
petanud Raatuse Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala 
(2004).

Triin elas 14 aastat Saksamaal. Tal on kaks last: Annika Liisu (13) 
ja Nils Jaagup (10), kes õpivad alates 2019 a. jaanuarist Ilmatsalu 
Põhikoolis. 

Head lugejad!

Seoses haldusreformiga liideti Ilmatsalu Raamatukogu O.Lutsu 
nimelise Tartu Linnaraamatukogu Ilmatsalu harukoguks.

Seoses sellega toimuvad suured ümberkorraldused ja töö ühtlus-
tamine linnaraamatukogu tööga. Saame uue raamatukoguprog-
rammi, Sierra. 

Siis hakatakse ka meie raamatukogus tagastustähtaja ületamise 
puhul viivist võtma!

Kui raamatud loetud, hakake aegsasti tagastama. Uus laenutus-
tähtaeg on 21 päeva.

NB! Raamatuid saab tagastada ööpäev läbi ukse kõrval olevasse 
tagastuskasti.

Kuna välja vahetatakse kogu IT- tehnika, siis võib kuluda aega 
tavapärasesse töörütmi jõudmiseks. Kahe töötajaga on see kind-
lasti kiirem. Ka puhkuse ajal saame siis raamatukogu lahti hoida. 

Ilmatsalu harukogu on hetkel avatud E, K, R kell 11 – 17, 
T 9-17, N 11-18. Uutest lahtioleku aegadest anname teada 
(58872118 või 7361372. ilmatsalu@luts.ee).

Ootame Teid rõõmuga raamatukogu külastama!

O. Lutsu nimelise Tartu Linnaraamatukogu  
Ilmatsalu harukogu juhataja Maret Lukken.
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R A H I N G E  K Ü L A K A T E L  

Sünnipäev, koosolek, koolitus, kokkutulek, treening või koolilõpupidu — kõik sobivad 
Rahinge Külakatlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pakkuda on kaks ruumi – 69 ja 35m², köök ja tualettruumid.                                                                                                       
Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid. 
Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeahjuga, nõudepesumasin. Laua katmiseks 
olemas nõud ja serveerimistarvikud.                                                                                     
Koosolekute läbiviimiseks dataprojektor ja pabertahvel.                                                        
Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, piljard, lauajalgpall jm. lauamängud.                         
Majas on WiFi. 
 

Kohtumiseni külakatlas 
Külli Pann                                                                                                                                 
Rahinge külaselts 
Tel. 5646 2692  

 

 

 

 

 

 

Algas 
registreerumine 
Tartu Kooliteatrite 
Festivalile 2019

7-ndast jaanuarist algas regist-
reerumine Tartu Kooliteatrite 
Festivalile, mis toimub sel aastal 
Eesti Rahva Muuseumis. 
28.-29. märtsil esinevad põhi-
kooliklasside rühmad;30. märtsil 
gümnaasiumirühmad; 31. märt-
sil algklasside rühmad.

Esinema on oodatud trupid nii 
sõnalise, muusikalise, varju- kui 
ka tantsuteatri lavastuste või 
mõne muu etenduskunsti vor-
miga. Eelnev esinemiskogemus 
truppidel ei ole vajalik, mis loob 
võimaluse oma lavastustega välja 
tulla ka väiksematel ja alles alus-
tatavatel koosseisudel.

Kõiki etendusi hindab professio-
naalne 5-liikmeline žürii, kes an-
nab noortele näitlejatele konst-
ruktiivset ja sõbralikku tagasisi-
det. Igast vanusegrupist valitakse 
välja etendus, mis läheb Tartut 
esindama oma vanuse riiklikule 
kooliteatrite festivalile.

Tartu Kooliteatrite Festival toi-
mub 2019. aastal 25. korda 
ning festivali korraldab Tartu 
Noorsootöö Keskus. 

Truppide registreerimine festi-
valile on avatud 7. jaanuarist 22. 
veebruarini.
Registreerumise link: https://lin-
gid.ee/KTF 

Lisainfo:
Helene Toomeoks
Tartu Noorsootöö Keskus 
Projektijuht
+372 53 037 733

Ohtlike puude raie, kruntide puhastamine puudest, 
võsast, saetööd, kändude freesimine, viljapuude 

hoolduslõikus jpm.

www.2arboristi.ee  tel 58185222
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Lumised päevad 
Ilmatsalu Laste-
aias Lepatriinu
Käesolev talv on meid rõõmustanud 
rohke lumega. Lepatriinu lasteaia 
lapsed saanud teha õuesõpet, uuri-
da jälgi lumel, ehitada lumememme 
ning lumelinna, kelgutada-suusatada 
ning maha on peetud ka Ülemaailmne 
Lumepäev.
Igal aastal 20. jaanuaril toimub 
Rahvusvaheline lumepäev. Ilmatsalu 
lasteaia Lepatriinu lapsed tähistasid 
lumepäeva 16. jaanuaril.  Väiksemad 
lapsed sooritasid kergemaid liikumi-

semänge. Mängudes pidid nad üles 
leidma palle, mängima täpsusmängu 
palliga ja sooritama mitmeid muid 
lumega seotud mängulisi tegevusi. 
Suuremad lapsed osalesid takistusraja 
läbimisel kelguga, kus nad pidid jooks-
ma mäkke ning läbi tähiste kelguga 
alla laskuma. Veel said lapsed joosta 
tähiste vahel slaalomit, visata palliga 
täpsust ja rada lõppes kelgu haalami-
sega. Lisaks sai mängitud muidki lii-
kumis- ja võistlusmänge. Lumepäeva 
lõpetuseks toimus kelgumaraton üm-
ber lasteaia.  Pärast mänge ja võistlusi 
sai iga laps üllatuseks vimpli ja jäätise. 
Ilusate lumiste talveilmadega käivad 
Kaisutriinu ja Lilletriinu lapsed liiku-
mistegevustes suusatamas. Lasteaial 
on olemas 24 suusakomplekti, mis 

annab võimaluse suusatada kogu rüh-
maga. Kaisutriinud harjutavad veel 
suusatehnikaid tasakaalu hoidmiseks 
ja suusatavad ilma suusakeppideta. 
Lilletriinud, kes on teist aastat suus-
kadel, suusatavad juba täisvarustu-
ses. Kui lumine ilm veebruaris püsib, 
on planeeritud suusategevused mäel 
– mäest alla laskumine, pidurdami-
se õpetamine ja suuskadel mäest üles 
minemine.  
Oleme uhked, et saadame lastaiast 
kooli õppekava läbinud lapsed, kes os-
kavad piirkondlikust eripärast tulene-
valt ka suusatada.  

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu 
liikumisõpetaja
Jeanne Smirnov
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Siidimaali töötuba
5. märtsil 2019 kell 18.00-21.00

Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8

I OSA

Esimesel korral sissejuhatus siidimaali, 
- tutvumine erinevate tehnikatega, 

- oma rätiku kavandamine!

Osalustasu 8 eurot

Juhendab tekstiilikunstnik 
Keret Altpere 

(sisaldab materjale ning töövahendeid kohapeal)

Osalejatel vajalik eelnev registreerimine kuni 
25. veeb. Kohtade arv piiratud! Info 53300049

TÖÖTUBA JÄTKUB 19. MÄRTSIL

Siidimaali töötuba
19. märtsil 2019 kell 18.00-21.00

Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8

II OSA

Valmistame oma kavandi järgi
 siidile maalitud rätiku, kasutades auruga 

kinnituvaid värve.

Osalustasu 8 eurot

Juhendab tekstiilikunstnik 
Keret Altpere 

(sisaldab materjale ning töövahendeid kohapeal)

Osaleda saavad kõik, kes läbisid 5.märtsil ka 
esimese osa töötoast! Info 53300049

Volikogu nimetas 
Tartu aukodanikud

Tartu aukodaniku tiitli said 
jalatsitööstur Leida Kikka, 
Tartu Kiirabi juht Ago 

Kõrgvee ning maalikunstnik Heldur 
Viires. Teenetemärgi Tartu Täht 
pälvisid koolijuht Tarmo Kerstna, 
keeleteadlane Valve-Liivi Kingisepp 
ning diplomaat Kirsti Narinen.

Ettevõtja Leida Kikka juhib 1994. aas-
tast aktsiaseltsi Samelin, millest on 
tema käe all saanud üle maailma tun-
tud militaar-, turva- ja tööjalanõude 
tootja. Alates 2017. aastast valmista-
takse militaarjalatseid NATO armee-
üksustele. Ettevõte annab tööd ligi sa-
jale inimesele.

Sihtasutuse Tartu Kiirabi juht Ago 
Kõrgvee on kaasaegse Eesti kiirabi-
süsteemi ning esimese erakorralise 
meditsiini osakonna rajaja. Suure init-
siatiivikuse, töövõime ja pühendumu-
sega on ta andnud olulise panuse kiir-
abiteenuse ja erakorralise meditsiini 
eriala arendamisse.

Maalikunstnik Heldur Viires on ligi 
30 aastat hoidnud ja edendanud pal-
laslikku maaliharidust Tartus Konrad 
Mägi Ateljee juhataja ja maaliõpetaja-
na ning jätnud olulise jälje Eesti kul-
tuuri- ja kunstilukku. Kunstnikuna 
on Heldur Viires viljelenud peamiselt 
figuraalset portree- ja maastikumaali, 
monotüüpiat, teaduslikku illustrat-
siooni ning kujundanud ja illustreeri-
nud ilukirjandusteoseid.

Tarmo Kerstna on teenekas koolijuht ja 
haridustegelane. Tema elutööks on ol-
nud kolme kooli – Tartu 10. Keskkooli 
(praegune Tartu Mart Reiniku Kool), 
Ülenurme Gümnaasiumi ja Ülenurme 
Muusikakooli – ülesehitamine. Tarmo 
Kerstna oli väga hinnatud direktor nii 
õpilaste, õpetajate kui lastevanemate 
hulgas.

Tartu Ülikooli emeriitdotsent Valve-
Liivi Kingisepp on pühendanud oma 
elu eesti keele hoidmisele ja arendami-
sele, tema teadustöö on keskendunud 
eesti vana kirjakeele sõnavara uurimi-
sele. Valve-Liivi Kingisepp on olnud 
väga hinnatud õppejõud ning teaduse 
populariseerija.

Diplomaat Kirsti Narinen oli aas-
tatel 2014-2018 Soome Vabariigi 
Suursaadik Eestis. Tema tegevus on 
olnud pühendatud kahe naaberrii-
gi suhete tihendamisele ning eriliselt 
soojalt suhtus ta Tartusse, toetades 
sõprussuhteid Soome linnadega ning 
aidates kaasa majanduslike sidemete 
arendamisele. Kirsti Narinen pidas 
väga oluliseks Soome aukonsulaadi 
taasavamist Tartus.

Aukodaniku nimetused koos sellega 
kaasneva Tartu Suurtähega ja Tartu 
Tähed antakse üle 22. veebruaril Eesti 
Vabariigi 101. aastapäevale pühenda-
tud aktusel Eesti Rahva Muuseumis.

Tartu linna aukodaniku nimetus on 
auavaldus Tartu linnale elutööna osu-
tatud väljapaistvate teenete eest. Tartu 
Täht antakse Tartu linnale osutatud 
eriliste teenete eest.

Lisainfo:
linnavolikogu esimees Aadu Must, 
515 7138
linnapea Urmas Klaas, 736 1221, 513 
5145
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9. klassi õpilane 
Hannes Sidorov 
osales Helsingis 
toimunud mate-
maatikaolümpiaa-
dil

17.01-19.01.2019, osales Ilmatsalu 
põhikooli 9.klassi õpilane Hannes 
Sidorov Helsingis toimunud Soome 
põhikooli matemaatikaolümpiaadi 
lõppvoorus.
Traditsiooniliselt valitakse eelneval 
aastal toimuvate matemaatika lah-
tiste võistluste tulemuste põhjal iga 
aasta kaks 9. klassi õpilast, kes saavad 

Eestist seal võistlusel osaleda. Tänavu 
said seal osaleda Ilmatsalu põhikoo-
li õpilane Hannes Sidorov ning Saue 
Gümnaasiumi õpilane Birgit Veldi. 
Õpilastega oli kaasas matemaati-
kaolümpiaadi žurii liige Markus Rene 
Pae. 
Võistlejate teekond algas neljapäeval, 
17.jaanuaril Tallinnast. Edasi sõideti 
laevaga Helsingisse, mille järel mindi 
edasi hotelli, kus saadi kätte õpilaste-
le isiklikult saadetud kalkulaatorid, 
millega oli võimalus hiljem tutvuda. 
Neljapäev enam-vähem sellega piir-
duski. Hiljem käidi veel õhtustamas 
ning sellega oli esimene päev lõppe-
nud.
Reede oli õpilaste jaoks pingeline 
päev, sest olümpiaad oli algamas. 
Olümpiaad jagunes kolmeks osaks: 
esimeses osas pidid õpilased lahenda-
ma 30 minutiga seitse lihtsamat üles-
annet. Selles osas suutis meie kooli 
õpilane Hannes Sidorov saada kätte 
kõikvõimalikud punktid. Teises osas 
oli ülesandeks lahendada nn “avatud 
ülesanne,” mille lahendamise ajaks 
oli antud 45 minutit. Sel aastal oli lä-
bivaks teemaks A-formaadis paberi-
lehed. Ka siin suutis Hannes Sidorov 
saada maksimaalpunktid. Ent kõige 

raskem osa oli veel ees. Viimases osas 
pidid nad lahendama 6 keerukamat 
ülesannet kõigest 60 minutiga. Kuigi 
ülesanded olid võrdlemisi lihtsad, ei 
suutnud Hannes antud ajaga kõiki 
ülesandeid ära lahendada ning sai vii-
mases osas 23 punkti 36-st.
Laupäeval toimus autasustamine. 
Eestile tulid tavapäraselt head kohad. 
Hannes saavutas 3. koha 20st õpilasest 
ning edestades 1,5 punktiga 4.koha 
saanud Birgit Veldit. Pärast seda 
said õpilased võimaluse mitu tundi 
Helsingit avastada ning pool üks öösel 
jõuti laevaga tagasi Tallinnasse.
Olümpiaadi 3.koha võitja Hannes 
Sidorov sõnab: “Leian, et olümpiaad 
oli sarnane meie võistlusega Känguru, 
kus peab 30 ülesannet 75 minutiga la-
hendama. Mõlemad võistlused mõõ-
davad pigem kiiret, kui põhjalikku 
matemaatikat. Ma ise arvan, et teine 
formaat on parem matemaatikavõist-
luste jaoks. Ent kogemuse sain selle-
gipoolest ning oli väga huvitav neid 
ülesandeid lahendada. Helsingi oli ka 
väga meeldiv ning kindlasti läheksin 
ka uuesti sinna.” 

Tekst Hannes Sidorov
foto Sigrid Siik

Tartu ootab õpetajaid hariduslaadale
Talvisel koolivaheajal oodatakse õpe-
tajaid Tartusse, et koos rääkida nüü-
disaegse õpikäsituse väljakutsetest ja 
headest näidetest. Kolmapäeval, 27. 
veebruaril toimub Dorpati konve-
rentsikeskuses 28 õpitoaga haridus-
laat.

Hariduslaada kaks ettekannet käsit-
levad hariduse tulevikusuundumusi, 
et saada teada, milleks tuleb õpetaja-
tel valmis olla. Tartu Ülikooli dotsent 
Dagmar Kutsar räägib heaolu loovast 
koolist ja professor Marju Lauristin 
Eesti hariduse tulevikusuundumistest 
ehk uue haridusstrateegia valmimi-
sest. 

Nelja töötubade sessiooni raames on 
osalejatel võimalik kujundada indivi-
duaalne ajakava lähtudes oma huvi-
dest. Hariduslaadale registreerumisel 
saab töötubade kohta teha mitmeid 
valikuid. 

Lõunapausi jätkuks on osalejatel või-
malus vaadata kinos Cinamon filmi 
“Tuulte tahutud maa”, millele järgneb 
kohtumine autoriga või vaadata mo-
nonäidendit “Õpetaja Instagramist”, 
millele järgneb kohtumine näidendi 
tegijatega. 

Korraldajate sõnul pakub hariduslaat 
õpetajatele uusi kogemusi täis mee-

leolukat päeva ja võimalust kohtuda 
kolleegidega üle Eesti.

Hariduslaata korraldab koos partneri-
tega Tartu linnavalitsuse haridusosa-
kond.

Hariduslaadal osalemiseks saab regist-
reeruda: http://bit.do/hariduslaat2019

Lisainfo:
Kairit Peekman, 
kairit.peekman@raad.tartu.ee, 
525 0644.
Karin Lukk, karin.lukk@raad.tartu.ee, 
5305 0095.

Ilmatsalu Muusikakool tähistab vabariigi 101. aastapäeva
KONTSERDIGA

laupäeval, 23. veebruaril kell 13.00 Ilmatsalu põhikooli saalis
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Naistepäevapidu8. MÄRTSIL 2019

KELL 19.00-00.00

Piletid müügil ainult eelmüügist kuni 5. märtsini. 
Pakume kohvi, lauale meelepärase võtavad 

laudkonnad ise kaasa! Pääsmed 7.50€

Naisi tervitab väikese kontserdiga

JÜRI HOMENJA

Tantsuks
mängib ans

Kondor

Tartu Agro saalis, Pargi tee 1

Posti kojukandest

Palun hoolitsege selle eest, et teie postkas-
tide esine oleks lumest puhas ja ka teistel 
aastaaegadel igati ligipääsetav. Mõned ini-
mesed on väga hooletud ega hoia postkas-
tide lähiümbrust korras, mistõttu on mõne-
de postkastide juurde pääsemine võimatu. 
Postkastidele ligipääsetavusest sõltub otse-
selt ka kui kiiresti saadetised kohale jõuavad.

Korrusmajade elanikele on palve mitte hoi-
da postkastide ees isiklikke asju näiteks jalg-
rattaid, lapsevankreid jms mis võib takistada 
postkastide teenindamist. Paljudes korido-
rides ei põle tuled kas üldse või põlevad vaid 
mõni sekund, mis ei ole piisav. 

Kes ei soovi edaspidi saada aadressita rek-
laami, tuleb võtta ühendust Omniva tel. 
661661 või info@omniva.ee ja teavitada 
postiettevõtet. Selle alusel, kui olete edas-
tanud oma korrektse aadressi ja avaldanud 
soovi reklaamist loobuda, saadetakse teile 
spetsiaalne trükitud kleebis, mille saate pai-
galdada oma postkastile. Isekirjutatud sede-
leid ei aktsepteeri.

Toredat talve jätku soovides ja lootes väga 
mõistvale koostööle,

Teie kirjakandja Evelyn.

„Maitsev Tartu 2019“ ootab 
maitseelamusi nautima

Reedel, 1. veebruaril algas maitseelamuste kuu 
„Maitsev Tartu“, mil külastajatele pakub sõbrali-
ku hinnaga kolmekäigulist erimenüüd 14 Tartu 
restorani. Projekti koordinaatori ettevõtlusosa-
konna spetsialisti Marilin Krooni sõnul on res-
toranidesse juba usinalt tehtud broneeringuid. 
“See näitab, et viiendat aastat toimuv maitseela-
muste kuu on tartlaste ja linna külaliste poolt 
oodatud sündmus,” ütles Kroon.

Veebruarikuu jooksul saab uusi toiduelamusi 
nautida 14-s Tartu restoranis, kus peakokad an-
navad endast parima, et üllatada kliente hõrkude 
eriroogadega. Kolmekäigulistele menüükomplek-
tidele kehtib erihind 21 eurot. Menüüde ja resto-
ranidega saab tutvuda valides huvipakkuva resto-
rani lingi kodulehel www.maitsevtartu.ee. 

Toidunautlejad saavad hinnata 
restoranide pingutusi, selgitades 
välja külastajate lemmiku. Oma 
hinnangu saab anda kodulehel 
www.maitsevtartu.ee vastava 
restorani juures oleval hinda-
misskaalal. Tulemused selguvad 
6. märtsil. Erimenüüsid saab 
nautida kuni veebruari lõpuni.
„Maitsev Tartu 2019“ kam-
paanias osalevad: Antonius, 
Cafe Shakespeare, Chez Andre, 
Dorpat, Entri, FII, Gustav 
Gastro, Kohvik-resto JOP, 
Meat Market, Polpo, Spargel, 

Tšehhov, Vilde ja Vine, YliCool. 
Sel aastal on mõeldud rohkem 
ka taimetoitlastest külastajatele 
- restoranide Polpo ja FII eri-
menüüs pakutavad road on ko-
handatavad ka taimetoitlastele.

Lisainfo: Marilin Kroon, Tartu 
Linnavalitsuse ettevõtluse osa-
konna ettevõtluse arengu spet-
sialist, tel 7361 194, 512 4634. 


