
FOTOGRAAFIA

Fotoring
Digitaal- ja analoogfotograafia: 
pildistamine, piltide ilmutamine ja 
töötlemine
osalejad: 14–26 a, algajate ja 
edasijõudnute rühm
Aeg: kolmapäeviti ja neljapäeviti  
kl 18–20 
toimumiskoht: Anne Noortekeskus, 
Uus 56
Hind: 40 eurot poolaastas
Kontakt: Elge Aas, tel 502 4994,  
elge.aas@raad.tartu.ee

KUNST JA KÄSITÖÖ

Kompositsiooni- jA mAAli- 
ring
Joonistamine, voltimine, meister-
damine, kleepimine, maalimine, 
täpitehnika, švammiga katmine, 
kollaaž
osalejad: 10–12 a
Aeg: reedeti kl 18.15–19.40
toimumiskoht: Tartu 
Lastekunstikool, Tiigi 61 
Hind: HEV-noor tasuta
Kontakt:  7361 575, 
Ave.Tammist@raad.tartu.ee

meisterdAmisring
Mitmesuguste asjade meister-
damine tähtpäevadeks, taaskasu-
tuse õppimine, joonistamine, 
liimimine, voltimine
osalejad: 8–15 a
Aeg: teisipäeviti kl 17.30–18.15
toimumiskoht: Annelinna laste- 
keskus, Kaunase pst 22
Hind: tasuta
Kontakt: Agnieszka Hanna Kunz, 
tel 5808 7640, 
annelinnalastekas@gmail.com

siiditrüKK
Lametrükitehnikas trükkimine 
erinevatele materjalidele, omaku-
jundatud esemete, nt T-särgi ja koti 
trükkimine 
osalejad: 12–26 a
Aeg: teisipäeviti ja reedeti kl 
16–18
toimumiskoht: Anne Noortekeskus, 
Uus 56
Hind: materjalikulu ~10 eurot kuus
Kontakt: Martin-Joel Bachmann, 
tel 5303 5616, 
Martin-Joel.Bachmann@raad.tartu.ee

LOODUS JA
MATKAMINE

loodusring 
Looduse vaatlemine ja tundma- 
õppimine 
osalejad: 3.–5. klass
Aeg: teisipäeviti kl 14–15.30 
toimumiskoht: Tartu loodusmaja,
Lille 10
Hind: HEV-noor tasuta
Kontakt: Heidi Öövel, 
heidi@kroonu.tartu.ee, 
Aire Orula, aire.orula@teec.ee
Tartu loodusmaja teiste ringide 
kohta leiate infot aadressilt 
www.teec.ee/ET/loodusmaja/ 
huviringid/.
Huvi korral võtke palun 
juhendajaga ühendust.

loodussõprAde ring
Loodusmatkad, looduse tundma-
õppimine 
osalejad: 7–17 a
toimumisaeg: neljapäeviti 
kl 17.30–18.15
toimumiskoht: Annelinna laste- 
keskus, Kaunase pst 22 
Hind: tasuta
Kontakt: Kadri Jürgenson, 
tel 5808 7640, 
annelinnalastekas@gmail.com

mAtKAring
Matkatarkuste õppimine, matka-
varustuse kasutamise õppimine, 
meeskonnaharjutused, matkad 
ööbimisega telkides ja põnevate 
ülesannete lahendamine 
osalejad: 12–19 a
Aeg: siseruumides 1 kord nädalas, 
välimatkadena alates aprillist
toimumiskoht: Anne Noortekeskus, 
Uus 56, välimatkad erinevates 
Eestimaa paikades
Hind: HEV-noor tasuta, 
teised kokkuleppel
Kontakt: Martin-Joel Bachmann, tel 
5303 5616, 
Martin-Joel.Bachmann@raad.tartu.ee

MUUSIKA

AnsAmbliring 
Mängud, riimid, rahvalaulud, rütmi- 
ja meloodiapillid, pillide valmista-
mine; rahvamuusika mängimine
osalejad: 7–14 a
Aeg: pühapäeviti kl 16
toimumiskoht: Jakobi Mäe 
Kultuurikoda, Jakobi 41 
Hind: tasuta
Kontakt: Stella Sõmer, 
tel 5558 0958,
stellasomer@gmail.com

bändiring
Helide loomine, koos musitseeri- 
mine, erinevate pillide ja elekt- 
rooniliste seadmete kasutamine. 
Eelnev bändikogemus pole vajalik
osalejad: 12–19 a
Aeg: 2 korda nädalas
toimumiskoht: 
Anne Noortekeskus, Uus 56 
Hind: HEV-noor tasuta
teised 10 eurot kuus
Kontakt: Martin-Joel Bachmann, 
tel 5303 5616, 
Martin-Joel.Bachmann@raad.tartu.ee

muusiKAKojAd
Muusikaliste võimete ja oskuste 
arendamine, pilliõpe
osalejad: beebikojas kuni 9kuused 
imikud, titekojas 9kuused kuni 
1,5aastased lapsed, tibukojas 
1,5–3aastased lapsed (kõik koos 
vanematega)
toimumiskoht: MTÜ Muusikakoda, 
Tähe 101 (II korrus)
Kontakt: tel 5452 2247, 
info@muusikakoda.ee

pilliõpe
Erinevate pillide mängimine
osalejad: Tartu Kroonuaia Kooli 
7–19 a õpilased 
Aeg: 2 korda nädalas 
toimumiskoht: Tartu Kroonuaia 
Kool, Puiestee 62
Hind: HEV-noor tasuta
Kontakt: Ülle Sakarias,
tel 529 9699, 
ulles@tartu.kroonu.ee 

SPORT JA LIIKUMINE

piljArdiKlubi
Õpitakse mängureegleid, külas 
professionaalsed piljardimängijad 
ja turniiride võitjad, iga kuu avatud 
turniirid 
osalejad: 13–26 a
Aeg: alates 17. aprillist kl 18, 
kaks korda nädalas
toimumiskoht: Tähe noorteklubi, 
Tähe 101 (I korrus)
Hind: HEV-noor tasuta, 
teistele 11 eurot kuus
Kontakt: Ainiki Pisukova, 
tel 5851 6422, 
ainiki@taheklubi.eu

spordiring
Sportmängud, üldfüüsiline ja 
erinevate spordialade treeningud, 
väljasõidud 
osalejad: 10–28 a
Aeg: teisipäeviti ja neljapäeviti kl 
14.30–15.50
toimumiskoht: Tartu Maarja Kool, 
Puiestee 126
Hind: tasuta
Kontakt: Lii Laanoja, 
tel 5665 9861, 
lii.laanoja@gmail.com

ujumine
osalejad: al 6. eluaastast
Aeg: kolmapäeviti kl 14–15, 
laupäeviti kl 11-12
toimumiskoht: Aura Keskus, 
Turu 10
Hind:24 eurot kuus
Kontakt: Marge Kõrkjas, 
tel 5564 4576, info@tuk.ee

TEATER

drAAmAring
Töö hääle ja kehaga, sketšid, esine-
mine kevad- ja jõulupeol
osalejad: 7–17 a
Aeg: kolmapäeviti kl 17.30–18.15
toimumiskoht: Annelinna laste- 
keskus, Kaunase pst 22 
Hind: tasuta
Kontakt: Ardi Aasmaa,
tel 5808 7640, 
annelinnalastekas@gmail.com

improtund
Improviseerimine, etenduste 
loomine ja esitamine
osalejad: 15–18 a
Aeg: esmaspäeviti kl 15–17 
toimumiskoht: Lille Maja noortetuba, 
Lille 9 (keldrikorrus)
Hind: tasuta
Kontakt: Tormi Tuuling,
tel 5558 1899, 
tormi@improkraatia.ee

näitering
Kehaline ja suuline eneseväljendus, 
kontakttants, etenduse loomine ja 
esinemine
osalejad: 7–12 a
Aeg: kokkuleppel
toimumiskoht: Tähe noorteklubi, 
Tähe 101 (II korrus)
Hind: HEV-noor tasuta, 
teised 11 eurot kuus 
Kontakt: Riin Lumiste, 
tel 5851 6422, riin@taheklubi.eu

TEHNIKA

robootiKAring
Robotite ehitamine, mobiilsete 
robotite katsetamine 
osalejad: 8–15 a
toimumisaeg: esmaspäeviti 
kl 17.30–18.15
toimumiskoht: Annelinna lastekeskus, 
Kaunase pst 22 
Hind: tasuta
Kontakt: Ardi Aasmaa, 
tel 5808 7640, 
annelinnalastekas@gmail.com

TOIDUKULTUUR

lille KoKKAmisKlubi
Magusa ja soolase toidu valmis- 
tamine, toiduainete koguse  
arvutamine, kooskokkamine
osalejad: 7–16 a
Aeg: kolmapäeviti kl 14
toimumiskoht: Lille Maja noortetuba, 
Lille 9 (keldrikorrus)
Hind: tasuta
Kontakt: Kati Kirikal, tel 5308 8999, 
kati.kirikal@raad.tartu.ee

TÖÖMAAILM

ürituste KorrAldAmine
Erinevate valdkondade koolitused, 
nt näomaalingute tegemine, diskori- 
amet; hiljem taskuraha teenimine 
lasteüritustel
osalejad: 13–26 a
Aeg: kokkuleppel
toimumiskoht: Tähe noorteklubi, 
Tähe 101 (II korrus)
Hind: tasuta
Kontakt: Siiri Oras, tel 5880 4701, 
siiri@taheklubi.eu



ARENDAVAD TEGEVUSED 
NOORTEKESKUSTES

Anne noorteKesKus

Huvitavad ja arendavad õpitoad, väljasõidud, laagrid, 
noortealgatused, nt tantsimine, toiduvalmistamine, 

tähtpäevade tähistamine. 
Abi iseseisvate tööde ja loovtööde tegemisel. 

Arvutiruum, kus saab teha koolitöid, suhelda võrgustikes 
osalejad: 7–26 a

Aeg: teisipäevast reedeni kl 14–19, laupäeviti kl 12–16
toimumiskoht: Uus 56

Hind: tasuta
Kontakt: Egle Saarepere, 

tel 5450 2232, egle.saarepere@raad.tartu.ee
annenk.ee

lille mAjA

Noortetoas toimub esmaspäeviti kunstiklubi, teisipäeviti saab 
tööinfot, kolmapäeviti kokatakse koos, neljapäeviti

arendatakse loovust ja reede on lihtsalt mängude päev. 
Noortetoas saab alati midagi ise korraldada, olla vabatahtlik, 

õppida mängujuhiks ja vajaduse korral küsida 
noorsootöötajalt nõu.

osalejad: 7–26 a
Aeg: esmaspäevast reedeni kl 14–19, laupäeviti kl 12–16

toimumiskoht: Lille 9
Hind: tasuta

Kontakt: Hele Riit-Vällik, tel 5346 2889, 
hele.riit-vallik@raad.tartu.ee

lille.tartu.ee

täHe noorteKesKus

Noored on oodatud noortekeskusse peale kooli aega veetma 
ja harivatest ettevõtmistest osa saama. 

Kord kuus on 13aastastele ja vanematele
noortele filmiõhtu, mängitakse seiklusmänge, korraldatakse
kultuuriõhtuid, fotojahte, väljasõite, käiakse kinos ja teatris 

ning tehakse ühiselt palju muud.
osalejad: 7–26 a

Aeg: esmaspäevast neljapäevani kl 13–20, reedeti kl 15-19, 
nädalavahetustel eriüritused 

toimumiskoht:  Tähe 101
Hind:  enamus tegevusi tasuta

Kontakt:  tel 5851 6422, taheklubi@gmail.com
www.taheklubi.eu

ARENDAVAD PROGRAMMID
VÕIMEKATELE NOORTELE 2014

intelleKtuAAlsete mängude ring 
„tunne omA võimeid“ 
Lauamängud, individuaalsed ja rühmamõttemängud
osalejad: vene keelt rääkivad 7.–11. klassi õpilased 
Aeg: kolmapäeviti kl 17–19 
toimumiskoht: Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus, 
Jaama 143b (II korrus)
Hind: 5 eurot kord või 15 eurot kuupilet
Kontakt: Viktoria Neborjakina, tel 5620 6417, Info@tska.eu 

sotsiAAlsete mängude ring „mängin“
Loominguliste ja hariduslike mängude mängimine 
vt Tallinna GAMEclub, 
www.thegameclub.eu/mangud/koolidele
osalejad: vene keelt rääkivad 7.–11. klassi õpilased 
Aeg: 1. ja 3. neljapäev kl 16–19 
toimumiskoht: Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus, 
Jaama 143b (II korrus)
Hind: tasuta (16 mängu)
Kontakt: Viktoria Neborjakina, tel 5620 6417, Info@tska.eu 

teAdusHuviliste noorte ring 
„loovtöö võlud jA Kännud“ 
Loovülesanded, loovuse arendamine, loov lähenemine 
teadustööle
osalejad: vene keelt rääkivad 7.–11. klassi õpilased 
Aeg: teisipäeviti kl 17–19 
toimumiskoht: Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus, 
Jaama 143b (II korrus)
Hind: 10 eurot kord või 30 eurot kuupilet
Kontakt: Viktoria Neborjakina, tel 5620 6417, Info@tska.eu 

tArtu üliKooli teAdusKooli Kursused, 
HuvipäevAd, Ainevõistlused, õppemAterjAlid
vt www.teaduskool.ut.ee
toimumiskoht: Tähe 4, ka internetipõhised
Hind: kursused tasuta või kuni 25 eurot, muu tasuta
Kontakt: Terje Kapp, tel 737 5881, teaduskool@ut.ee

HEA NOOR, LAPSEVANEM, 
SPETSIALIST!

Hoiate käes trükist, mis pakub infot Tartu huviringide ja 
noortekeskuste kohta, kuhu on oodatud noored ja nende  
hulgas eriti hariduslike erivajadustega noored. Loodame, et 
leiate siit endale meelepärase ja arendava tegevuse!

Info: Kristel Altosaar, 
Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja, 
Kristel.Altosaar@raad.tartu.ee
www.tartu.ee/hukk-ap

* HEV-noor – hariduslike erivajadustega noor

Projekt “HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm“ on rahastatud Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 
„Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programm 
on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja 
noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle 
abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi  
partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete 
Omavalitsuste Liit. Täiendav info: www.entk.ee/riskilapsedjanoored 


