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Tartu uus linnakirjanik on Carolina Pihelgas
Läinud kuul kuulutati Tartu raekoja
saalis pidulikult välja Tartu uus linnakirjanik, kelleks valiti luuletaja ja
tõlkija ning kirjandusajakirja Värske
Rõhk peatoimetaja Carolina Pihelgas.
Linnakirjaniku stipendiumi andis üle
Tartu linnapea Urmas Klaas. “Tartu
toetab oma loomeinimesi ning stipendium annab kirjanikule hea võimaluse
pühenduda veelgi enam oma loomingulisele tegevusele. Linnakirjaniku
valimine on ka üks Tartu tegevustest
UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana,” sõnas linnapea.
Vastne linnakirjanik Carolina Pihelgas
ütles, et on stipendiumi üle väga rõõmus. “Tartu on minu jaoks alati olnud
kirjanduslik linn ning minu enda kasvamine kirjanikuna on käinud tihedalt koos selle linnaga. Püüan selle
aasta jooksul lisaks kirjutamisele tuua
ka kirjandust tänavatele, kõrvaklappidesse, parkidesse ja jalutuskäikudesse;
tutvustada Tartu kirjanikke külalistele
ja ehk ka mõnda põnevat välismaist
kirjanikku tartlastele,” rääkis Pihelgas.
Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali
koostöös välja antava stipendiumi
saamiseks esitati kaheksa avaldust.
Linnakirjaniku valis nende seast välja ekspertkomisjon, kuhu kuulusid
Kirjanike Liidu Tartu osakonna, Eesti
Kirjandusmuuseumi, Tartu ülikooli
kirjanduse ja teatriteaduste osakonna,
O. Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukogu, Tartu Kultuurkapitali ja linna-

Foto: Ove Maidla

valitsuse 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,
mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma, ning anda
ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ja tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2020. aastal.
Stipendiumi suurus on eelneva aasta

kahekordne töötasu alammäär. 2020.
aastal on stipendiumi suurus 14 020
eurot, mis makstakse välja igakuiste
1168 euro suuruste osamaksetena.
Linnakirjaniku stipendiumi annab
Tartu linn välja neljandat aastat. 2017.
aastal kandis linnakirjaniku tiitlit Kristiina Ehin, 2018. aastal Mika
Keränen ja eelmisel aastal Vahur
Afanasjev.
Stipendiumi statuudiga saab tutvuda
siin:
http://www.kultuurkapital.ee/
images/stories/download/linnakirjanik.pdf
Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel
7361 221, 513 5145.

VOLIKOGU NIMETAS TARTU AUKODANIKUD
Tartu aukodaniku tiitli said sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin, meditsiinibiokeemik Mihkel Zilmer ning õigusteadlane Paul Varul. Teenetemärgi Tartu Täht pälvisid galerist Tiia Karelson, intensiivravi kliiniku ülemõde Meeli Solnik
ja lastekirurg Karin Varik.
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Ilmatsalu Noortekeskuse aasta täis tegevusi
Ilmatsalu Noortekeskus alustas Tartu Noorsootöö Keskuse
all oma taastegevust 2019. a jaanuari alguses. On aeg
teha üks tagasivaatav pilk meie tegevustesse.
Ilmatsalu Noortekeskus sai kõigile üllatuseks väga tegusaks ja külastatavaks keskuseks. Kui 2019.a alguses kõlas
kahtlusenoote, et kas nii pisike keskus ka ennast ära tasub,
siis juba üsna pea sai selgeks, et tänu lahedatele noortele
hakkab noortekeskus aktiivselt tööle. Mida me siis teinud
oleme ning mis tegevused meil veel plaanis on.

salatid jmt, õppisime tegema tulepulkadega lõket, punusime ellujäämise käevõrusid, rääkisime nii ilmast, loomadest, lindudest, taimedest nii Eestis kui ka kaugemal maadel. Suuremad õppepäevad sai teha tänu ANK projektile
„Loodusharidusliku suuna propageerimine“. Õppepäevade
toimumisse aitasid noored oma mõtete, nõu ja jõuga kaasa.

Ilmatsalu Noortekeskuse fookussuunaks on loodushariduse pakkumine ning pöörame suurt tähelepanu ka aktiivsete eluviiside propageerimisele. Nii on meie traditsiooniks
saanud erinevad looduse õppepäevad ja väljasõidud.

Noortekeskuse ellujäämise õppepäevad 26.-27.oktoober 2019.
Foto: Cyntia Coronado Ryes

Ilmajaama külastus 27.aprill 2019. Foto: Kristi Ait

Ekstreemseid situatsioone said noored kogeda ellujäämise
õppepäevadel (oktoober) ning lõkketoitude õppepäevadel
(august). Kuna hindama peab ka kodukoha loodust, siis
meie esimene looduselaager/õppepäevad toimusid Tartu
lähiümbruses ning Ilmatsalu linnurajal.
Toredaks kogukonna päevaks kujunes Ilmatsalu
Noortekeskuse ja Ilmatsalu Huvikeskuse septembris toimunud Ilmatsalu Perepäev.

Linnuvaatlus ornitoloogiga 28.aprill 2019. Foto: Carelin Tuul

Ilmatsalu linnurada oleme aasta jooksul külastanud erivevate tegevuste ja sündmuste raames kokku ilmselt rohkem
kui viieteistkümnel korral. Lisaks erinevatele loodus- ja
ellujäämis teemalistele õppepäevadele ja väljasõitudele
õppisime Ilmatsalus orienteerumist, katelokis toidu valmistamist, sõlmede tegemist, tegime taaskasutatud materjalist erinevaid esemeid, nt laternad, nagid, istutasime
noortekasse söödavaid taimi, nt tomatid, paprikad, till,

Kogukonna Perepäev Ilmatsalus 7.september 2019. Noortekohvik.
Foto: Grete Sarap
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Noored valmistasid Perepäevaks Noortekohvikusse suupisteid ja maiustusi. Noored aitasid valmistada ka perepäeva silte, suunaviitasid ja erinevaid dekoratsioone.
Tagasisidestamisel saime noorte käest palju ideid ka järgmiseks kogukonna Perepäevaks.
Septembril alustas Ilmatsalu Noortekeskuses tööd ka vabatahtlik noorsootöötaja Ana, kes on pärit Georgiast. Ana
on noortele õpetanud palju endasse lugupidavalt suhtumist, teiste ja ka enda märkamist, tolerantsust. Palju vahvaid kokkamisi on noored teinud koos Anaga. Ana jääb
Ilmatsalu Noortekeskusesse suve lõpuni, seega on palju
toredaid tegemisi temaga veel ees, nt külastame Keila-Joa
juga, loodusmuuseumi Tallinnas ja kokkame rahvustoite.
Meie noortekeskuse tegemised on jõudnud ka teisele
poole ookeani. Oktoobri koolivaheajal külastasid Tartu
Noorsootöö Keskust ja ka Ilmatsalu Noortekeskust noorsootöötajate töövarjud Brasiiliast ja Peruust (Erasmus+
projekti raames). Külastasime nendega koos Tartu
Loodusmaja ja Botaanikaaeda. Töövarjud osalesid ka meie
ellujäämise õppepäevadel, kus nad kogu programmi tuules
ja vihmas meiega koos läbi tegid. Veel praegugi meenutavad nad emotsioonidega nii õppepäeva kui ka meie tublisid
noori.
Iga koolivaheaeg pakkusime noortele kolmepäevast programmi, millest üks päev kulus alati noorteka traditsiooniliseks mini mitmevõistluseks. Alad olid kõigile võimetekohased ning tehtavad/läbitavad. Näiteks labürindi läbimine,
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teatevõistlus, salakirja lahendamine, raskuste tõstmine,
hüppenööriga hüppamine, mälutreening jne. Esikolmikule
jagus auhindu, osalejatele oli alati väike meene. Sama traditsiooni jätkame ka 2020.aastal.
Suvel paigutati Tartu Noorsootöö Keskuste (Ilmatsalu,
Anne ja Lille) uste juurde nutiekraanid, kust on võimalik
vaadata infot noortekeskuste nädalakavade, koolituste jmt
kohta. Nutiekraanide projektiga toimusid ka erinevad koolitused ning Ilmatsalu Noortekeskuses toimus populaarseks osutunud droonikoolitus. Noored said selgeks droonide lennutamise ning fotode ja videote tegemise. Drooniga
tehtud videod ja fotod on Ilmatsalu Noortekeskuses.
Et Ilmatsalu Noortekeskuse 2020.a saaks sama vahva ja tegus, siis korraldame aeg ajalt noortega koosolekuid, ideede
kogumist, et mis on need tegevused, mida noored soovivad
ka edaspidi teha.
Praegu saab öelda, et populaarsed on ööbimisega üritused, väljasõidud, seikluspargid jmt. Seda kõike on võimalik
noortel ka ise korraldada ning Noorte omaalgatus projektiga raha taotleda - https://tntk.tartu.ee/tartu-noorsootookeskus/noorte-omaalgatus/
Jaanika Palm
Tartu Noorsootöö Keskus
Ilmatsalu Noortekeskus
juhataja
+372 588 03271
jaanika.palm@raad.tartu.ee

Noorte tehtud droonifoto Ilmatsalust 5. oktoober 2019.
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Noorte omaalgatusprojekt

RAHINGE RÜBLIKUD , ehk Rahinge küla
lapsed, kes koolis veel ei käi, ootavad
enda seltsi uusi kaaslasi koos pereliikmetega pühapäeva pärastlõunat veetma.

PÜHAPÄEVAL 16. VEEBRUARIL
KELL 16.00—18.00
RAHINGE KÜLAKATLAS
Päeva teema: Eesti sünnipäev ja vastlapäev

Enda osalemisest anna palun teada
Kerlyle tel. 5879 4457

VEEDA REEDENE ÕHTU MEIEGA!

Kuumad 80-90dad

disko

Külas mustkunstnik
Kevinski

21. veebruaril 2020 kell 19.00-00.00
Ilmatsalu Motelli Punases baaris,
Järve tee 15

Tantsuks muusika
DJ Bobolt

Pääsme hind

8 eurot

Pääsmed ainult eelmüügist kuni 20.veebruarini
Rahinge poest, Ilmatsalu raamatukogust ja Mai käest.
Lisainfo 53300049 Mai
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24. VEEBRUARIL KELL 7.30
RAHINGE KÜLAKATLA JUURES

HEISKAME ÜHESKOOS RIIGILIPU

SOOVITAV ON KAASA VÕTTA
LINNUPETET ÜHISELT KAETAVALE
KOHVILAUALE

OLETE OODATUD
RAHINGE KÜLASELTS
TEL: 5646 2692

Kirjanduslinn soovitab:
Kärt Summatavet ja “Vanaaja pulm”
Kirjanduslinn Tartu jagab veebruarikuu lugemissoovitust,
milleks on Ants Heina “Vanaaja pulm”. Raamatut soovitab Tartu Ülikooli vabade kunstide professor ehtekunstnik
Kärt Summatavet.
Kärt Summatavet jagab oma lugemiselamust sellest, kuidas
vanad eestlased pruuti otsisid ja pulmi pidasid: “Tavaliselt
arvatakse, et teadlaste töid on igav lugeda. Kirjastuse
Tänapäev välja antud ”Vanaaja pulm” on aga erakordselt
põnev ja ülimalt naljakas raamat hinnalise pildimaterjaliga. Ajaloolane Ants Hein on kokku kogunud 120 allikat
16.-19. sajandini, kust võib saada päris palju inspireerivaid
ja uutmoodi mõtteid, kuidas ka tänapäevaseid pulmakombeid põnevaks muuta.”
Kärt pakub ootamatuid nippe, kuidas teost kätte võtta:
“Soovitan lugeda seda raamatut nagu ajasilda, mida mööda
end oma kujutlusvõime najal viia tagasi oma rahva kaugetesse aegadesse. Kujutan ette, kuidas ma võõrana vaatan
meie esivanemate peale, loen neid kirjeldusi ja tegelikult
mõistan, kui kaugele muinasaega ulatuvad näiteks meie
rahvariiete teatud detailid. Või kui paljud pulmakombed
on meil tegelikult ju alles, kuid me ei tea enam nende tähendusi.”
Kärt teab, millest räägib, sest on kunstniku ja teadlasena
saanud hindamatut inspiratsiooni soome-ugri traditsioonidest ning “tõlkinud” selle edukalt tänapäevase innovatsiooni keelde.
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest
UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade hulka, millega
on võetud sihiks pöörata suuremat tähelepanu raamatute

Kärt Summatavet. Foto: Kiur Kaasik

ja kirjasõnaga seonduvale. Varasemate soovitustega saab
tutvuda siin<https://www.tartu.ee/et/unesco-kirjanduslinn>, suuremat inspiratsiooni saab Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste blogist<https://lugemissoovitus.
wordpress.com/>.
Järgmisena, 1. märtsil jagab oma lugemiselamust ettevõtja
ja disainer Tõnu Runnel.
Lisainfo: Kristel Kalda, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja,
tel 528 8746.
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Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu sai juurde 45. täpi
Ilmatsalus avati esimene lasteaed 1961.
aastal 25-le lapsele. 1969. aastal avati lasteaed Vorbusel 25-le lapsele. Sel ajal olid
lasteaiad avatud ööpäevaringselt.
04.veebruaril 1975.a. avati Ilmatsalus uus
6 rühmaruumiga Tartu Näidissovhoosi
lastepäevakodu.
Kuulu järgi sündis sel ajal palju tütarlapsi, kes said endale ilusa nime – Triinu.
Alates 1979. aastast kannab lasteaed nime
Lepatriinu.
1992 – 1997. aastal kuulus lasteaed
Tähtvere vallavalitsuse alla. Seoses lasteaia
renoveerimise ja juurdeehitusega perioodil 2016 september – 2017 detsember on
lasteaias 8 rühma. Alates 01.01.2018 on
teeninduspiirkond Tartu linn.
Lasteaed on nagu orkester, kus igal pillirühmal on oma partii ja kõik inimesed
on olulised. Dirigendi ülesanne on valida
professionaalsed mängijad ja panna orkester kõlama. Mis viga dirigeerida, kui
kõik mängijad annavad endast maksimumi, nende silmad säravad ja on näha, et
nad naudivad oma tööd. Ebakõlad pole
lubatud, sest see on valus nii enda kui ka
teiste kõrvadele. Professionaalne töötaja
tunnetab laste vajadusi ja paneb iga lapse
hinge helisema.
Kes on meie publik? On see kohalik omavalitsus, koostööpartnerid, lapsevanemad? Tooni annavad kõik, et lasteaed toi-

miks. Hea meel on tunda, et lapsevanemad
tunnetavad end meie liikmetena, mitte
ainult kriitilise arvustajana. Hoolekogu
liikme Helen Pill`i eestvedamisel tuli kokku emadest- isadest koosnev rahvatantsurühm. Helen õpetas tantsu, organiseeris
rahvariided ja tulemus oli suurepärane.
Lapsevanem Edith Rätsepp kutsus kokku
rõõmsad emad ja koos esitati tantsude popurrii, mis pälvis tulise aplausi.
Üksi jõuad kiiremini, aga koos jõuad kaugemale. Koostööst tekib sünergia, mis
tekitab vapustava ja kokkuhoidva meeskonna.
Lasteaia sünnipäev kestis terve nädala.
Õnnetriinude rühm korraldas kõikidele
lepatriinudele fotojahi, aaretejahi, meisterdamise ja meeleoluka sünnipäevahommiku, sest just lapsed on meie kõige siiramad ja ausamad orkestri liikmed, kelle
nimel me kokku tuleme.
Lasteaia aastapäeval tunnustati töötajaid:
Tervishoiutöötaja: Aino Suvi – tervise edendamise, projektide kirjutamise,
meeskonna toetamise ja motiveerimise
eest 57. aasta jooksul.
Õpetaja: Anu Rannamets – südame ja
hingega tehtud rühmaõpetaja töö eest 49.
aasta jooksul.
Liikumisõpetaja: Jeanne Smirnov – tervisemeeskonna juhtimise, liikumistege-

vuste läbiviimise ja maja üldisesse arengusse panustamise eest 27. aasta jooksul.
Majandusjuhataja: Taimi Õunapuu - lasteaia ja inimeste eest hoolimise ja hoidmise eest 17. aasta jooksul.
Õpetaja abi: Sirje Sepik – õpetajate töö
igapäevase professionaalse toetamise eest
15. aasta jooksul.
Kokk: Kaidi Tugedam - laste ja kolleegide tervisliku ja mitmekülgse toitumise
toetamise eest 13. aasta jooksul.
Õpetaja abi: Agnes Krõlov - õpetajate töö
igapäevase professionaalse toetamise eest
11. aasta jooksul.
Õpetaja: Aget Astmäe - tuge vajavate laste arengu igakülgse toetamise ja koostöise
vaimu hoidmise eest lasteaias.
Õpetaja abi: Monika Tenno - õpetajate
töö toetamise ning individuaalse lähenemise ja hooliva suhtumise eest tuge vajavatesse lastesse.
Õpetaja: Evelyn Meresaar – alustavale
õpetajale rühma kindlustunde tagamise ja
suurepärase juhtimise eest.
Suur tänu ja kummardus kõikidele lasteaia töötajatele, kes annavad igapäevaselt
oma panuse, et lasteaed säraks ja lapsed
oleksid õnnelikud.
Lepatriinu kaitsvas süles
Iga laps meil kasvab üles!
Inga Väikene
Lepatriinude dirigent

Linn suurendab
oma toetust
lasteaedadele

nitsipaallasteasutustes (sh munitsipaalhoiud) on 1. jaanuari seisuga kohti 5 232
lapsele.
Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on
linna jaoks väga oluline ka jätkuv hea
koostöö erasektoriga lasteaiakohtade tagamisel ja võimaluste mitmekesistamisel.
“Eralasteaedade ja -hoidude toetussüsteem võimaldab lapsevanemate võrdse
kohtlemise ning suurema valikuvabaduse
oma lapse alushariduse üle otsustamisel,”
sõnas Lees.
Eralasteaias käiva lapse kohta eraldatava
toetuse suuruseks kinnitati 2020. aastal
282 eurot kuus, mis suureneb võrreldes
eelmise aastaga samuti ligi kaheksa protsenti (2019. a oli toetus 261 eurot kuus).
Selle toetuse arvestamise aluseks on koolieelsete munitsipaallasteasutuste koha
keskmine maksumus, millest on maha
arvestatud vanema poolt ja riigieelarvelistest eraldistest kaetav osa, samuti lasteaia hoonete kasutusrendi kulud, laste
toitlustamisega seotud kulud ja tasuliste
teenuste eest saadud tulud. Hariduslike
erivajadustega laste puhul kohaldatakse

koefitsiente (2, 3 ja 6) vastavalt rühma
liigile, et tagada lasteaiale kulude katmine
ka eri- ja sobitusrühmade korral.
Tänavuses linna eelarves on eralasteaedadele tegevustoetuste maksmiseks ette
nähtud 2 480 972 eurot umbes 610 lapsele.
Lapsehoiutoetuse suuruseks on 85% eralasteaia toetuse määrast ja see on 2020.
aastal ühe lapse kohta 240 eurot kuus (eelmisel aastal 222 eurot). Toetust makstakse
lapsehoiuteenuse osutajale, kellele on väljastatud tegevusluba.
Tänavu on lapsehoiutoetuste maksmiseks
eelarves ette nähtud 2 031 288 eurot u 560
lapsele. Eelmisel aastal sai linnalt toetust
44 teenuse osutajat
Lisaks saavad eralasteaiad ja -hoiud linnalt veel täiendavat toetust, kui nende
lastevanematelt võetav kohatasu ei ületa
15% eelmise aasta alampalgast (st 2020.
aastal 81 eurot kuus). 2020. aastal on toetuste maksmine kavandatud 17 eralasteaiale ja 40 eralastehoiu teenuse osutajale.
Lisainfo: abilinnapea Mihkel Lees, tel
5564 1996

Tartu Linnavalitsus kinnitas lasteaia ja
-hoiukoha maksumused munitsipaal- ja
eralasteasutustes. Keskmiselt suurenevad
lasteaedadele tehtavad kulutused sel aastal kaheksa protsendi võrra.
Selle aasta 1. jaanuarist on Tartu linna
koolieelsete munitsipaallasteasutuste majandamis-, personali- ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse
kohta kuus 316 eurot. Tegevuskulu maksumuse arvestamisel on aluseks võetud 28
munitsipaallasteasutuse tänavune finantseerimiseelarve koos lasteaedadele suunatud täiendavate kuludega (lasteaedade
suuremahulised remondikulud jmt) ja
kohtade arv 1. jaanuari seisuga. Eelmisel
aastal oli lasteaia õppekoha arvestuslik
maksumus 293 eurot - seega on kasv 23
eurot ehk 7,8%. Tartu koolieelsetes mu-
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Tartu kutsub õpetajaid talvisel koolivaheajal
hariduslaadale
Kolmapäeval, 26. veebruaril oodatakse kõiki pedagooge ja
teisi huvilisi Tartusse Dorpati konverentsikeskusesse hariduslaadale, mis on pühendatud nüüdisaegsele õpikäsitusele ja sel alal kogemuste vahetamisele.
Igal osalejal on registreerudes võimalik valida kaks temaatilist ettekannet, neli õpituba ning teatrietenduse või filmi
vaatamine.
Üks korraldajaid, Tartu Kivilinna Kooli direktor Karin
Lukk ütles, et viimasel ajal räägitakse palju Eesti hariduse
tõusuteest, ja Luki arvates on edu pant kogemuste vahetamine. “Mina usun, et üks edutegur on see, et me oleme üha
enam avatud ja valmis jagama üksteisega oma häid praktikaid. Hariduslaat pakub selleks suurepärase võimaluse,”
lisas ta.
Sisutiheda päeva avab Tartu linnapea Urmas Klaas.
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna
nõunik Maie Kitsing annab oma ettekandes ülevaate PISA
uuringust. Sellega hinnati 15-aastaste õpilaste võimekust
rakendada koolis omandatud oskuseid ja teadmisi tegelikus elus. Päeva teises pooles teeb Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen kokkuvõtte uuringust „TALIS
2018“. Sellesse oli Eestist kaasatud 201 kooli, mille direktoritel ja õpetajatel oli võimalik haridusteemadel arvamust
avaldada.
Oktoobrikuise Tartu haridusfestivali sõsarüritusena annab
Tartu hariduslaat õpetajatele hea võimaluse osaleda nüüdisaegsele õpikäsitusele keskendunud õpitubades, et koguda oma igapäevatööks mõtteid praktiliste võtete kohta. Sel
aastal on tavalisest rohkem esindatud lasteaedade ja gümnaasiumitega seotud teemad. Neljas sessioonis jagatakse
kokku 37 õpitoas praktilisi kogemusi õppetöö mitmeke-

„Maitsev Tartu 2020“
ootab taas veebruaris
maitseelamusi nautima
Veebruariga algab Tartus juba kuuendat korda tartlaste ja linna
külaliste poolt oodatud maitseelamuste kuu “Maitsev Tartu”.
Terve veebruarikuu saab nautida uusi toiduelamusi pakkuvat
sõbraliku hinnaga kolmekäigulist erimenüüd 16-s Tartu restoranis, kus töötatakse just selle ürituse jaoks lisaks tavamenüüle välja ka erimenüü. Toitude valmistamisel kasutatakse võimalikult
suures osas kohalikku toorainet. Erimenüüle kehtib komplektihind 22 eurot, mis sisaldab kolme käiku.
Maitseelamuste kuud korraldava Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna spetsialisti Marilin Krooni sõnul tõotab Tartus tulla
väga põnev maitsetest tulvil veebruar. “Valikuid ja plaane tasub
hakata kohe tegema, sest menüüde ja restoranidega saab juba
tutvuda ürituse kodulehel,” lisas Kroon.http://www.maitsevtartu.
ee/ Pakutava valikuga saab tutvuda www.maitsevtartu.ee<http://

Foto: Küllike Pedaste

sistamise kohta. Näiteks räägitakse turvalisusest liikluses,
ohutusõppest, koostööst lapsevanematega, haridusrobotist
Ozobot ja sellest, kuidas toetada õpilase enesejuhtimist.
Osalejad saavad vaadata ka ühte filmi või teatrietendust.
Dokumentaalfilm „Aasta täis draamat“ on inspireeriv lugu
ühe noore naise iseseisvumisest ja sellest, et vahel piisab
väikesest juhusest, et veerema läheks lumepall, mis muudab kogu elu. Teine võimalus on osaleda luguteatri trupi
Tartu Spontaansusteater etendusel.
Hariduslaada korraldab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koostöös LP-koolide võrgustikuga. Üritus on registreerunutele tasuta. Registreeruda saab veebiaadressil
http://bit.ly/hariduslaat2020.
Lisateave: Kairit Peekman, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond,
kairit.peekman@raad.tartu.ee<mailto:kairit.
peekman@raad.tartu.ee> , tel 525 0644 Karin Lukk,
Tartu Kivilinna Kooli direktor, karin.lukk@raad.tartu.
ee<mailto:karin.lukk@raad.tartu.ee> , tel 5305 0095
www.maitsevtartu.ee/>
„Maitsev Tartu 2020“ toiduelamusi pakuvad: Antonius, Cafe
Truffe, Chez Andre, Dorpat, FII, Gustav Gastro, kohvik-resto
JOP, Meat Market, Pierre, Polpo, Shakespeare, Spargel, Tšehhov,
UmbRoht, Vilde ja Vine, Werner.
Erimenüüsid saab nautida terve veebruarikuu jooksul.
Lisainfo: ettevõtluse arengu spetsialist Marilin Kroon, tel 736
1194, 512 4634.

Foto: Silver Gutman
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KLUBI
17. veebruar 2020
kell 15.00-16.30

Külas
Maila
Jürgenson
Kuue lapse ema, kirjandusõpetaja,
näiteringi juhendaja, hobifotograaf,
Pimedate Ühingu kirjandusringi juhendaja.

Kirjandusõpetaja töö ja hobid
Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis, Järve tee 8
NB! Linnavalitsusega kohtumine toimub 6. aprillil!
Bussiringi soovijatel palun helistada 53300049 Mai
hiljemalt 14. veebruariks.

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2020
GUSTAV SUITSU NIMELINE LUULEPREEMIA
OOTAB KANDIDAATE
Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Gustav Suitsu
nimelisele luulepreemiale kandidaatide esitamise tähtajaga
24. veebruar 2020.
Gustav Suitsu nimeline luulepreemia on Tartu linna ja Tartu
Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus
luuletajale, kes on 2019. aastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu
luulele omaseid väärtusi.
Preemia suurus on 2000 eurot.
Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb hiljemalt 24. veebruariks 2020 esitada Tartu Kultuurkapitalile
avaldus kandidaadi nime ja kontaktandmetega ning preemia
taotlemise aluseks olev luulekogu raamatu ja failina.
Luulekogu tuleb tuua Tartu Kultuurkapitali büroosse või saata trükisena SA Tartu Kultuurkapital postiaadressile Kalevi
13, 51010 Tartu või meiliaadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee<mailto:kultuurkapital@raad.tartu.ee> .
Preemia antakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil Eesti
Kirjandusmuuseumis.
Lisainfo:
Kristjan Silm
tel 744 1500, 504 9654
kristjan.silm@kultuurkapital.eewww.kultuurkapital.ee
http://www.kultuurkapital.ee/>

Ajavahemikus 17.02-17.04.2020 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
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm ja Tartu linna kodulehel https://www.tartu.ee/et/hajaasustuse-programm.
Lisainfo: Marek Treufeldt
Tartu Linnavalitsus
7 361 105
52 59832

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

