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Tartu traditsioonilise tantsu festival 28.–31. oktoobrini

NELJAPÄEV, 28. OKTOOBER
Kell 22 tantsuklubi

REEDE, 29. OKTOOBER
Kell 16 Läti tantsude õpituba:
folklooriansambel Raksti Jēkabpilsist
Kell 18 rahvamuusikakontsert: setu
leelokoor Tsibihärbläseq Obinitsast
ja rahvamuusikaansambel
ByTikZyz Vilniusest
Kell 20 Valgevene tantsude õpituba:
folklooriansambel Niamiha Minskist
Kell 22 tantsuklubi
LAUPÄEV, 30. OKTOOBER
Kell 16 Leedu tantsude õpituba:

rahvamuusikaansambel
ByTikZyz Vilniusest
Kell 18 rahvamuusikakontsert:
folklooriansamblid
Niamiha Minskist ja
Raksti Jēkabpilsist
Kell 20 Eesti tantsude õpituba:
Kristiina Kapper ja Kreete Mägi
Tallinnast
Kell 22 tantsuklubi
PÜHAPÄEV, 31. OKTOOBER
Kell 16 Liivi tantsude õpituba:
tantsuansambel Kīlmakāngad
Riiast
Kell 18 tantsuklubi

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Festivali pearõhk on suunatud 18. sajandi lõpus, 19. sajandil ja
20. sajandi alguses Baltimaades levinud rahvalike seltskonnatantsude,
rahvalaulude ja laulumängude tutvustamisele. Kontserdid toimuvad
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42), õpitoad ja tantsuklubid
Tiigi Seltsimaja saalis (Tiigi 11).
Kontserdid, õpitoad ja tantsuklubid on tasuta!
Korraldaja: MTÜ Pärimuskoda
Koostööpartnerid: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule
Arhiiv, Tiigi Seltsimaja, Kaitseliidu Tartu Malev, MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu,
MTÜ Laulustuudio Fa-diees, MTÜ Tartu Akadeemiline Haridus- ja Kultuuriühing
Toetajad: Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Tartu Linnavalitsus,
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, SA Tartu Kultuurkapital,
OÜ Amitrans, OÜ ESREI & VEPE, AS Postimees, AS Linnaleht, OÜ Ajaleht,
Tartu Kultuuriaken

Lisateave: www.parimuskoda.ee, tel 55 602 102, triinu.nutt@gmail.com

VÄLISUKSED
SISEUKSED
TERASUKSED
PAIGALDUS
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Jõululodi maabub Raekoja platsil ka tänavu

Uudised

Kallastel päästeti 6-aastane
poiss uppumissurmast

Tartu linnavalitsus ja Emajõe Lodjaselts otsustasid ka sel aastal tuua linnaelanike ja külaliste rõõmuks Raekoja
platsile lodi Jõmmu, mille tulepurje all, avaras, rehetuba meenutavas trümmis saab soojalt praksuva puupliidi
veeres novembri lõpust jaanuari keskpaigani kingitusi meisterdada, mitmekesist kultuuriprogrammi nautida
ja niisama uudistada.
Uksed avatakse esimesel advendil, 28. novembril. Jõululodjal viiakse läbi meisterdamise töötubasid, mille
kestel tutvustatakse huvilistele Eestimaa erinevaid puuliike, nende kasutamise võimalusi ja ajaloolisi puutööriistu. Jätkatakse ka eelmisel aastal alustatud puuteotriatloni traditsiooni - detsembri keskpaigas toimuvad
teised Eesti meistrivõistlused vanaaegsel moel halupuude tegemises: saagimises, lõhkumises, ladumises. Ajaloolise purjelaeva paigutamine jõuludeks linna keskväljakule on maailmas ainulaadne ettevõtmine, mis möödunud aastal osutus väga menukaks – Jõululotja külastas 15 000 inimest kokku 41 eri riigist.
TE

Kolmapäeval sai häirekeskus teate, et Kallaste linna sadamas
on 6-aastane poiss mänguhoos kailt Peipsi järve kukkunud.
Päästjad jõudsid kohale kaheksa minutiga. Selgus, et enne
päästjate saabumist oli õnnetust pealt näinud meesterahvas
lapse päästmiseks vette hüpanud ning möödujad olid mehe
koos lapsega tervelt veest välja aidanud. Kiirabi kontrollis
mehe tervist ning lubas ta pärast esmaabi andmist koju. Külmas vees jahtunud lapse viis kiirabi haiglasse.
TE

Tartu rekordlaenutajad loevad
iga päev kaks raamatut
Tartu linnaraamatukogu
külastab tänavu rohkem
lugejaid kui mullu. Üheksa kuuga on laenutuste
arv suurem, kui see oli
2009. aastal kokku.
“Meil läheb tõesti hästi,” rõõmustas raamatukogu direktor
Asko Tamme. “Kui eelmisel
aastal käis raamatukogus kokku 37 000 lugejat, siis tänavu on
see number juba ületatud.”
Ühe põhjusena tõi Tamme
välja ka majanduse hetkeseisu
– inimestel on vähem raha, aga
rohkem vaba aega. “Numbritest on näha, et just meie harukogudes on laenutuste arv kasvanud. Näiteks Annelinnas on
septembri lõpu seisuga laenutatud 5 protsenti rohkem raamatuid, kui 2009. aasta 12 kuuga.
Võime eeldada, et töötul inimesel on rohkem aega, mida raamatutega sisustada,” arutles ta.
Tamme lisas, et harukogude populaarsust on tõstnud ka
viimastel aastatel pakutav võimalus neisse kõiki põhikogus
olevaid teoseid kohale tellida.
Neile tartlastele, kelle jaoks
aga raamatukogu külastamine
on tervislikel põhjustel raskendatud, toob raamatukogubuss
korra kuus lugemisvara lausa
koju kätte.
Lugeda on trendikas

Linnaraamatukogu peaspetsialisti Tiina Sule hinnangul on lugemishuvi kasvule
positiivselt mõjunud ka n-ö
pehmemate žanride lisandu-

Statistika
2010. aasta laenutuste edetabel
Laenutuste arv

Pealkiri

434

Puhastus

Autor
Sofi Oksanen

413

Videvik

Stephenie Meyer

412

Minu Eesti

Justin Petrone

385

Rehepapp

Andrus Kivirähk

333

Koidukuma

Stephenie Meyer

320

Kuristik rukkis

J. D. Salinger

319

Läänerindel muutuseta

E. M. Remarque

312

Eino Baskin. Naer läbi pisarate

Piret Tali

306

Noorkuu

Stephenie Meyer

304

Mitte ainult meestest

Maire Aunaste

294

Musta pori näkku

Mihkel Raud

291

Lohetätoveeringuga tüdruk

Stieg Larsson

Pikima ootejärjekorraga raamatud
Ootel inimesi

Et raamatukogu ei täheda vaid elutuid riiulirivisid leidub lasteosakonnas teiste lauamängude seas ka jalgpall. Mihkel Naabri (vasakul) ja Janis Laane peamiseks tulekupõhjuseks oli siiski kohustuslik kirjandus.

Pealkiri

Autor

225

Söö, palveta, armasta

Liz Gilbert

40

Urmas Alender: lõputa lookleval teel

Paavo Kangur

33

Pääsemine helgest tulevikust

Heinz Valk

33

Unelm valges kleidis

Nora Roberts

31

Kiivas loss

Kate Saunders

Foto: Rasmus Rekand

mine ning kirjastuste parem
turundustöö.
“Sagedamini loetakse reisikirju, prominentse kaasmaalase eluloopajatusi või romantilisi draamasid,” tutvustas Sulg
lugejate eelistusi. Laenutuste
edetabeli silmapaistvam autor
on Stephenie Meyer, kelle vampiiriromaane mahub esitosinasse lausa kolm. Nõutuim Eesti
autori raamat on Andrus Kiviräha “Rehepapp”. Kõige napimalt jäi tabelist välja Mihkel

Sotsiaalhoolekande aastakonverents 2010

“Vastutan - ei vastuta …“

4.-5. novembrini Dorpati konverentsikeskuses, Turu 2 (TASKU), Tartu

Raua teine romaan “Sinine on
sinu taevas.”
Kuldlugejad

Koostöös teiste Tartu maakonna raamatukogudega tunnustati sel aastal esmakordselt
aktiivseimaid lugejaid kuldlugeja tiitliga. “Ühtekokku märgiti
ära 47 raamatuhuvilist üle maakonna. Valdavalt olid need kõige sagedamini raamatuid laenutavad inimesed, ent täienda-

va kriteeriumina arvestasime ka
laiemat koostööd lugeja ja raamatukogu vahel,” rääkis omapärasest ettevõtmisest linnaraamatukogu avalike suhete juht
Linda Jahilo.
Maavanema käepigistuse,
tänukirja ja kingiks raamatu
said Hannes Varblane (keskkogu), Urmas Oja (keskkogu), Niina Mäll (Karlova-Ropka harukogu), Eda Madissoo
(Tammelinna harukogu) ja Evi
Puhm (Annelinna harukogu).

Kui seni piirduti raamatukogule krooniliselt võlgu olevate
inimeste otsimisel vaid kirjade ja
telefonikõnedega, siis uuel aas-

Rasmus Rekand

LASTEKAUPADE JAE- JA KOMISJONIMÜÜK.

Korraldaja: Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond
Tel 736 1300, e-post: sao@raad.tartu.ee
Registreeruda saab 1. novembrini siin: http://www.tartu.ee/reg/reg/sots2010
Osalustasu: kaks päeva 450 krooni (28,76 €), üks päev 250 krooni (15,98 €).

5. november
Raul Oreškin - Fantaasia on teadmisest tähtsam?
Finn Thorbjørn Hansen (Taani filosoof) - Tarkuse mõõtme peegeldus (tõlge).
David Vseviov (Eesti Kunstiakadeemia professor) - Võim ja vastutus
Tõnu Lehtsaar (Tartu Ülikooli professor) - Kõlbelised otsused psühholoogi pilguga
Merle Linno (Tartu Ülikooli doktorant) - Korduma kippuvad küsimused sotsiaaltöös
Ene Mölter (Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja) - Sotsiaaltöötaja võim ja vastutus
Indrek Riigor (Nõmme Gümnaasium) - Vastutustundliku kodaniku kujunemine
Küllike Saar (TÜ Kliinikumi Lastefondi juhataja) - Heategevus on elu loomulik osa

Võlglaste elu karmistub

tal on kord palju karmim – pikalt
veninud juhtumid antakse kohtutäiturite menetlusse. “Et jaanuarist tulevad uus raha ja uued
menetlusviisid, kutsume võlglasi
üles kätte jäänud raamatuid viivitamatult tagastama. Kuu lõpuni saab seda erandkorras teha viivisevabalt. Kadunud teose puhul
leiame kompromissi, asendusraamatu soetamise näol näiteks,”
kutsus Tamme raamatukokku ka
neid, kel varasemast plekk hingel.

TASUTA AJALEHT KOJU

Konverentsi ohjavad: Valter Parve (TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö lektor),
Mart Kuusk (Heateo Sihtasutuse juhataja).

4. november
Inger Helen Erstad (Trømso Ülikool) "Praktiliste teadmiste ja kogemuste peegeldus” (tõlge).
Lille Maja foorumteater „Sotsiaaltöötaja?“
Loominguline õhtu Tartu Loomemajanduskeskuse ja töötubadega Trükimuuseumis.
Esineb glamuurbänd „Kasemahlake“.

Täpset statistikat, kes kui palju on raamatuid laenutanud,
avalikustada ei saa. Aga neid,
kes 8 viimase aasta jooksul,
mida andmebaas võimaldab jälgida, on teinud enam kui 6000
laenutust, leidub mitmeid.

SUUR VALIK VANKREID ja KOMBEKAID!

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-19, L 10-17 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

Sa ei pea lootma, kas saad poest lehe.
Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress Sinu postkastis.

1 KUU = 25 kr

1,6 €

telli@tartuekspress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1

www.tartuekspress.ee

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!
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Linn seadis eesmärgiks null liiklusõnnetustes
hukkunut aastas
Linnavalituses valmis Tartu linna liiklusohutusprogramm 2011–2015, mille eesmärgiks on
suurendada liiklusohutust ning vähendada hukkunute ja vigastatute arvu. Programmi strateegiline eesmärk on saavutada aastaks 2015 Tartu linnas olukord, kus liiklusõnnetustes ei
ole ühtegi hukkunut ja vigastatute arv langeb vähemalt poole võrra 2009. aasta tasemega
võrreldes.
Selle eesmärgi saavutamiseks on keskendutud viiele valdkonnale: liiklusohutusalase tegevuse korraldamine ja seadusandlus, liiklusalane koolitus, liiklusohutuse kampaaniad ja teavitus, järelevalve ning üldise liikluskeskkonna ohutus.
TE

Küüni tänava ümberehitus valmib novembriks
2009. aasta suvel
alanud Küüni tänava
rekonstrueerimistööd on
jõudnud lõpusirgele –
novembri algusest peaks
tänavat juba kingi määrimata ületada saama.

Rekonstrueeritud Küüni tänav
on saanud kogupikkuses punasest ja hallist betoonkivist sillutise, millele on markeeritud ajaloolised hoonete frondid erinevatest ajastutest. Tänavakatte sisse
on paigaldatud malmist infotahvlid olulisemate ehitiste kohta.
Jalakäijate ala on Küüni tänavalt laienenud ka kaubamaja
väliparklasse, kuhu paigaldatakse uudse disainiga pingid ja
lauad. Küüni-Uueturu ristmikku ehib ruumilise skulptuurina
lahendatud kultuurisein, mille
vahetus läheduses on sillutisele siniste tuledega markeeritud
kunagi seal asunud jõeharu.
“Tartlased saavad nüüd enda-

Ehitajad on viimastel päevadel näinud
vaeva ruumilise skulptuuri paigaldamisega, mis tulevikus hakkab linlastele vahendama kultuuriinfot ning
toimima kokkusaamispaigana.
Fotod: Rasmus Rekand

le atraktiivse ja kauni jalakäijateala, mis pakub lisaks silmailule ka mõnusat ajaveetmisvõimalust. Peale selle eksponeerib Küüni tänava kaasaegne ja huvitav

ain
disain
hästi ka meie linna ajalugu,”
rääkis linnapea Urmas Kruuse.
Uues kohas – umbes paarkümmend meetrit kaubamaja pool,

puudeallee keskel – asub nüüd ka
Tartu üks tuntuimaid skulptuure “Isa ja poeg”, mis on saanud
endale ka spetsiaalse valgustuse.
Rekonstrueeritud Küüni tänavale on paigaldatud neli tänavate
nimede kujulist rattahoidlat.
Tänava rekonstrueerimine lõpeb novembri alguspäevil. Detsembris rajatakse Küüni tänavale ka isepuhastuva
süstee
süsteemiga avalik tualett
ning tuleval aastal
on kavas välja ehitada ka avalik veevõtukoht.
Küüni tänava jalak
käijate promenaadiks
eehitamist rahastatakse EASi linnaliste piirko
kondade arendamise
m
meetmest. Kogu projekti maksumus on 17
miljonit krooni, millest Tartu
linna omaosalus 2,55 miljonit.
Tartu Ekspress

Tartu teaduspargis algab laborikompleksi Nanolab ehitus
Tartu teaduspargis alustatakse Nanolab puhasruumide laborikompleksi
ehitamist. Hoone renoveerimistööd peaks lõppema 2011. a sügisel ja
selleks ajaks valmib Baltikumi suurim omalaadne
nanotehnoloogia tootearenduskeskus firmadele.
Nanolabis hakatakse välja
töötama lahendusi, millel on
potentsiaali jõuda toodetena
kiiresti turule. Sellised tooted
on näiteks nanotehnoloogilised
pinnakatted klaasitööstusele,

Sellisena peaks Teaduspargi külje alla rajatav Nanolab välja nägema järgmisel sügisel.
Eskiis: Tartu Teaduspark

läbipaistvad elektroodid, gaasisensorid ning kontrollitava doosikiirusega mikrokapslid ravimija kosmeetikatööstusele.
Hoone Riia 181b rekonstrueerimise hanke võitis AS
Eviko ja AS K & H esitatud
ühispakkumus maksumusega
26 336 187 Eesti krooni. Nanolabi projekti kogumaksumus
on 27,75 miljonit krooni, millest Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus katab 13,87 miljonit
krooni ja ülejäänu kannab teaduspark.
Tartu Ekspress

KINGI
OMA

LAPSELE
ELU PARIM

SÜNNIPÄEV
Sünnipäevapakett
14 inimesele:
2x20 min Megazone mängu
2h sünnipäevaruumi

Tavahind: 1400.-

Flaieriga: 1000.-

Broneeri sünnipäev tel. 50 25 293
Tartu Megazone
Turu 2 Tasku keskuse O korrusel
www.megazone.ee
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Uudised

Kaduvad Eesti mündid on nüüd meenena müügis

Koolivaheaeg ei möödu Öökossuta

Euro tuleku tõttu on järsult suurenenud inimeste huvi käibeolevate müntide vastu. Selleks koostass
Mündipood Eesti kroonimüntidest komplekti, mida saab soetada postkontoritest või Interneti kaudu.
Kokkuvolditavas komplektis on praegu käibel olevad kaks erinevat 1-kroonist, 5-kroonine ja 10-,
20-, 50-sendised. Kuna komplekt on peamiselt suunatud turistidele ja välisturule, siis on Eesti raha
ajalugu tutvustav tekst inglisekeelne. Mündikomplektid jõuavad müügile suurematesse postkontoritesse üle Eesti oktoobrikuu lõpus ning ühe komplekti hind on 250 krooni.
“Tahame pakkuda inimestele meenetekomplekti, mida ka kümnete aastate pärast on põnev vaadata. Armsaks saanud kroon jääb paljudele südamelähedaseks,” rääkis Mündipoe juhataja Anneli
Raikko. Postkontoritest leiab ka Allan Tohvi uue ja kauni raamatu “Eesti Vabariigi mündid ja paberraha 1991–2010”.
TE

Reedel, 29. oktoobril kell 20 leiab Turu tänava spordihoones aset sportlik koolivaheaja üritus Öökoss.
Üritus on saanud juba mitmel aastal koolivaheaegade traditsiooniks ning on leidnud noorte poolt rohket osavõttu. Sel
õhtul peavad kuumi korvpallilahinguid kolmeliikmelised võistkonnad. Ootame osalema kõiki noori, kes soovivad pingeid
maandada ja uut energiat algavaks kooliveerandiks koguda
korvpalli mängides. Turniirile registreerumine toimub kohapeal, ealisi ja soolisi vanusepiiranguid pole, parimaid ootavad
auhinnad.
TE

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

SUPERPAKKUMINE!

Ostes Havoline õli 325 kr/4 l
maksab õlifilter 50 kr/tk

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00
www.japanparts.ee

Tähe 127A, Tartu 50113
Tel 799 8020, 799 8021, 512 8184
tartu@taket.ee

Kaader 2009. aasta Priit Põhjala ja Boris Veizeneni võidufilmist “Kahekesi”.

Noorte amatöörfilmid võistlevad
nädalavahetusel Athena kinolinal
Noorte amatöörfilmifestivali konkursile pandi
selleks aastaks punkt.
Filmisalve kogunes noortelt loojatelt tänavu 45
filmi.
Festivali meeskond peab filmid veel läbi vaatama ja otsustama, kas kõik sobivad näitamiseks ning millises järjekorras. Filmid on intrigeerivad:
muuseas võib näha õudustäratavaid filme kummitustest, naljakaid dokumentaale,
verist action’it ja romantilisemalt meelestatud armastusfilme. On ka tõsisemaid probleemfilme teemadest alkohol,
narkootikumid ja seks.
“Tore on näha, et festival on
täitnud oma eesmärke ja toob
kunsti n-ö otse tänavalt, noorte enda peadest ja kaameratest
vaataja ette, kuhu see kuulub-

TANTSULAVASTUS KOOLIEALISTELE
Esitleb

Foto: NAFF

ki,” rõõmustas festivali peakorraldaja Kristiina Lepa.
Amatöörfilmid ka
välismaalt

Lisaks Eesti filmidele saab
festivali teisel päeval eriprogrammi raames vaadata ka Norra ja Rootsi noorte filmitegijate
filme. “Meil on väga hea meel,
et oleme sel aastal leidnud kaks
koostööpartnerit, kes olid lahkelt nõus enda filmiparemikku
saatma,” ütles Lepa.
Esimene nendest on NUFF,
Nordic Youth Film Festival
ehk siis maakeeli “Põhjamaade noorte filmifestival”, mis on
samalaadselt Eesti festivaliga
seitse aastat vana. Peale selle
on veel koostööpartneriks Film
i Uppland, keskus Uppsalas,
mis korraldab erinevaid noor-

te autorite filmifestivale ning
arendab amatöörfilmindust.
“Võrdlusmoment eesti filmidega on vaataja jaoks kindlasti
põnev, erinev on nii teemaasetus kui tehnilised lahendused.”
NAFFil on publiku jaoks
varuks ka paar üllatust. Laupäeval õhtul kell 20 tuleb kinopubliku ette näitleja Jekaterina Novosjolova, kes räägib otse
Londonist Skype’i vahendusel sellest, mida kujutab endast
näitlejatöö. Päev hiljem, pühapäeval kell 20.30 astub Athenas
üles aga lavastaja ja operaator
Arvo Iho, kelle loeng avab operaatoritöö tagamaid.
Noorte Amatöörfilmifestival
2010 leiab aset juba sel nädalavahetusel, 30. ja 31. oktoobril Athena keskuses alates kella 15st. Festival on vaatajatele tasuta.
Tartu Ekspress

AUDIITORBÜROO ELSS AS

!
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Audiitorid & Konsultandid
Audiitorbüroo ELSS AS korraldab 07.12.2010 seminari “2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamine, aktuaalsed probleemid finantsarvestuses ja maksustamisel ning eurole ülemineku mõjud 2011”
Teemad:
r.VVEBUVTFESBBNBUVQJEBNJTBSWFTUVTFSFHMFNFOUFFSJNJTFM
r6VFBVEJJUPSUFHFWVTFTFBEVTFN×KVÅSJÛIJOHVUFMFKBBWBMJLVTFLUPSJÛLTVTUFMF
r6VFFMFLUSPPOJMJTFBSVBOEMVTTÛTUFFNJSBLFOEBNJTFQSBLUJLBKBFEBTJOFBSFOH
r&VSPMFÛMFNJOFLVN×KVSBBNBUVQJEBNJTFMFOJOHBLUTJBKBPTBLBQJUBMJMF
r.VVEBUVTFELÅJCFNBLTVTFBEVTFTKBUVMVNBLTVTFBEVTFTOJOHLPIUVQSBLUJLB

Helilooja TAUNO AINTS
Muusikajuht ja dirigent AIVO VÄLJA
Libretist, lavastaja-koreograaf,
kostüümikunstnik MARE TOMMINGAS
Koreograaf JENNY MACNAMARA
Lavakujundus VLADIMIR ANŠON
Valguskujundus MARGUS VAIGUR (Endla)
Videokujundus OTT EVESTUS
Nimiosas TAKUYA SUMITOMO või COLIN THOMAS MAGGS

Seminar toimub %PSQBUJLPOWFSFOUTJLFTLVTF#BFSJTBBMJT5VSV 
5BTLV 5BSUVLFMMm SFHJTUSFFSJNJOFLFMMm
Lektorid: &-44JKVIBUBKBWBOEFBVEJJUPS&OO-FQQJL &-44JWBOEFBVEJJUPS.POJLB,BSOJPM &-44J
NBLTVLPOTVMUBOU&FTJ&MMFSNBBKB0¾,-1BSUOFSTKVIBUBKBWBOEFBVEJJUPS,TFOJB-VLLBOFO
Maksumus 1900 krooni, MJTBOEVCLÅJCFNBLT IJOOBTFFTJOGPNBUFSKBMJE M×VOBKB
LPIWJQBVTJE &-44JKB,-1BSUOFSTJLMJFOUJEFMFNBLTVNVTLSPPOJ
Info ja registreerimine UFM FQPTUOFYJB!FMTTFF

Vanemuise balletitrupp, sümfooniaorkester ja ooperikoor

Esietendus 30. oktoobril Vanemuise suures majas

e
e
T
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Pildiga
õnnitlus
maksab

100
ja pildita

50 krooni.
kuulutus@tartuekpress.ee
730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

22. novembril kell 19.00 Tartu Sadamateatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides ning teatri kassas

SED!

VIIM

TENDU
ASED E

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 535.- 235/65 R17 4x4
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 560.- 265/65 R 17 4x4 al 1700.ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 775.- Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt.

RAV

www.vatteater.ee

MOLIÈRE

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
al 1110.175/70 R 13 al 475.- 225/45 R 17
kontroll
ASLOY• Tehnoülevaatuseelne
al 1150.al
500.195/70
15
C
175/65
R
14
ja vajadusel vigade kõrvaldus
D
• Summutite remont ja vahetus 185/65 R14 al 510.- 245/75 R 16 4x4 al 1400.A
al 1450.-

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L kl 9-15.

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Politsei: helkuri kandmise aeg on käes, jaanuarist suisa kohustuslik
Esmaspäevast, 25. oktoobrist pöörab politsei liiklusjärelevalvetöös teravamat tähelepanu jalakäijate helkuri kandmisele, kuna
pimedate ilmade tõttu on helkur muutunud hädavajalikuks.
Riho Tänak politsei- ja piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonnast ütles, et kriitiline aeg helkuri riietele kinnitamiseks on
käes, kuna suurem osa nii tööle ja kooli kui ka koju liikumist toimub juba pimedas. “Kõige hoolsamalt peavad enese märgatavaks tegemisse suhtuma asulavälistel teedel liikuvad jalakäijad ja
jalgratturid. Maanteel on sageli ainsaks valgusallikaks autotulede
valgusvihk, samas sõidavad juhid tunduvalt kiiremini kui asulas.

Spordimuuseumis peetakse pühapäeval
ööorienteerumist

See tähendab, et õnnetuse juhtumise tõenäosus on suurem ning
võimalikud tagajärjed kordades rängemad,” ütles Tänak.
Politsei tuletab ka meelde, et 1. jaanuarist on helkuri või valgusseadme kandmise kohustus kõigil pimedal ajal liikuvatel jalakäijatel. Oktoobri algusest jagab politsei asulavälistel teedel liiklejatele ka tasuta helkureid ning maanteeamet on taaskäivitanud
helkur.ee portaali, mille kaudu saab teistele postiga helkurit saata. 2009. aastal liikluses elu kaotanud 24 jalakäijast 10 hukkusid
pimeda ajal valgustamata maanteel liikudes. Neist kaheksal puudus helkur.
TE

Pühapäeval, 31. oktoobril, kõikide pühakute õhtul kell 18 algab Eesti spordimuuseumis põnev ja hariv ööorienteerumine. Üritus kestab kella 20ni ning
osalema on oodatud nii need, kellele meeldib asju omaette ajada, kui ka meeskonnamängijad. Eriti on oodatud osalema aktiivsed ja sportlikud pered. Ööorienteerujatel tuleb osata lugeda “tekstilist kaarti”, olla tähelepanelik ja täpne
ning nuputada ja osa võtta põnevatest tegevustest. Üritus on tasuta ning osalemiseks pole vaja midagi muud teha kui õigeks ajaks kohal olla. Kõiki osavõtjaid
ootavad auhinnad.
TE

Rahvuskokad tõstavad väljamaa
maitsed taas tartlaste huviorbiiti
Milleks riskida? Valige võlgadeta - usaldusväärne firma ARUTECH!

Pakkumine kehtib kuni 31.10.2010

Foto: Lauri Kulpsoo

Tuleval kolmapäeval
toimub üheksa tuntud söögikoha köögis
paleepööre, kui kuuks
ajaks võtavad seal võimu kokad Tartu sõpruslinnadest. Nende taktikepi all täienevad nii
menüüd kui ka õpivad
uusi ametinippe kohalikud kokapoisid.
3. kuni 30. novembrini
maitseb nii mõnigi roog Tartu
restoranides teisiti kui varem.
Tartu linnavalitsuse teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka sõnul ongi see 2007. aastal
alguse saanud rahvusköökide
päevade üks eesmärke – teha
Tartu menüüdes omamoodi
värskenduskuur.
“Ühest küljest on rahvusköökide päevad meie toidukultuuri rikastamiseks mõeldud. Välismaa kokad tulevad
siia ja õpetavad meie kokki
uusi asju tegema,” sõnas Lukka. Vähemalt sama oluliseks
pidas ta aga seda, et inimeste
vahetusega sünnib ka linnade
vahel uuel tasemel koostöö.
Tänavu saabuvad kokad
Kreekast, Norrast, Soomest,

Islandilt, Hispaaniast, Rootsist ja Ungarist. Mitmed neist
on Tartusse suuna võtnud
juba korduvalt. Kõige staažikam kokk on Uppsala kokk
Johan Dahlqvist, kes on kokavahetuskuul Emajõelinna väisanud 2007. aastast peale ja
valmistab toite Eduard Vilde
lokaalis.
Kolmandat aastat järjest
on tulemas kokandushuviline
Hämeenlinna linnapea Tapani Hellstén ja kokk Pirjo Päivärinta, kelle valmistatud roogi saab proovida Big Benis ja
Ristiisa pubis.
Teist korda tuleb Tartusse kokk Veszprémi linnast –
László Ákos Csóti, kes tutvustab ungari kööki Atlantise
restoranis.
Suudlevates Tudengites
ja Sõprade juures tutvustab
kreeka kööki Aígina kokk
Stelios Geladakis ning restoranis Dorpat norra kööki
Baerumist pärit meisterkokk
Erik Aalhus.
Esmakordselt esitletakse
sel aastal Tartus islandi ja hispaania kööki. Esimest Volga
restoranis, kus asub ametis-

se Reykjavíki mainekas kokk
Ragnar Ómarsson. Santiago
de Compostelast tuleb aga
hispaania retseptidega Tartusse Damián Seijas, kelle tehtud
roogi saab proovida restoranis Entri.
Kokkade kulud katavad
Tartu restoranid ise

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau ütles, et väljamaa kokkade kuuajase viibimise kõik kulud katavad neid
võõrustavad söögikohad ise.
“Välja arvatud Islandi ja Norra kokad, kes tuuakse kohale
projektirahade eest.”
Samas oli Blumenau kindel, et suure kasumi ootuses kokki siia ei tooda. “Nii
nagu rahvusköökide päevade galaõhtu ei jookse kasumisse, ei tasu ka kokkade toomine siia end eriti ära. See on
ettevõtetele pigem maineküsimus. November on toitlustusettevõtetele raske ja väljamaa kokad aitavad täiendada
nende menüüd ja harida Eesti
kokkasid,” sõnas ta.

Sama meelt oli ka Ülikooli kohviku juhataja Assar
Jõgar. “Mullu Ülikooli kohvik plussi ei tulnud, aga ei
kandnud ka väga suuri kulusid. Aga kogemusena, mida
meie kokad ja teenindajad
külaliskoka käest õppisid, on
kaudne kasu tegelikult tunduvalt suurem.” Ka välismaa
kokkadele on töövahetuses
omad plussid, teadis Jõgar.
“See on nendele väga hea
väljakutse ja vaheldus.”
Seda, et uuenenud menüü
ka krõbedamad hinnad tooks,
tema sõnul peljata ei maksa.
“Hinnapoliitika on ikkagi täpselt sama, võib-olla isegi on
juurdehindlus köögi tutvustamise eesmärgil väiksem.”
Sel aastal korraldab linn
ka templimängu. Kõigi riikide söögikohtades einestanud inimesed saavad koguda templeid ning esitada
seitsme templiga paberi Tartu infokeskusse. Detsembri
algul loositakse kõigi osalenute vahel välja seitse tuhandekroonist kinkekaarti, mille on
välja pannud söögikohad ise.
Oliver Kund

AKNAD –55 –60%
*kehtib koos siseviimistlusega tellides.

"&300#*,"t+¿64""-t40-""3*6.t*/'3"16/"4"6/

PARIMAD PAKKUMISED
LEIAD MEILT!
Tasuta personaalne nõustamine!
Uuele kliendile tutvumisnädal 125 kr!

Soodsad hinnad!
Ei mingit aastamaksu ega liitumistasu!
Tule soodsalt sportima!
(8?AGE'8 P3  HAIQIIQ
www.mvspordiklubi.ee
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Peetri kiriku orel saab 120-aastaseks

Kultuur

Novembri esimesel nädalal tähistab Tartu Peetri kogudus oma oreli 120.
sünnipäeva. Sel puhul korraldab kogudus üritusi terve nädala vältel. Pühapäeval, 31. oktoobril kell 10 tähistatakse usupuhastuspüha jumalateenistusega. Esmaspäevast reedeni toimuvad aga palveteenistused, oreli
tutvustused ning orelikontserdid. Lähem info http://www.eelk.ee/tartu.
peetri/.
Tartu Peetri kiriku orel ehitati 1890. aastal Tartu orelimeistri W. Müllverstedti poolt. Orel on kahe manuaaliga ja 23 heliseva registriga, klassitsistlik-romantilise kõlaga ja kuulub kolme Eesti suurima mehaanilise oreli
hulka. Ühtekokku on orelis 1215 vilet. Väikseim neist pastapliiatsi südami-

ku suurune ja suurim 4 meetrit pikk ja poolemeetrise läbimõõduga.
Friedrich Wilhelm Müllverstedt (1834–1904) sündis Windebergis Saksamaal.
Eestisse kolis ta arvatavalt 1860-ndate aastate algul. Müllverstedt ehitas oreleid põhiliselt Lõuna-Eesti ja Pärnu kandi kirikutesse. Kuid tema tuntus ulatus
ka Eestist väljapoole. Müllverstedt ehitas nii kontsertoreleid, väiksemaid kirikuoreleid kui ka positiive.
Kokku oli tema instrumente kaugelt üle saja. Säilinud on neist mängitaval kujul vaid 10. Kõige suurem Müllverstedti allesolevatest instrumentidest
asub Tartu Peetri kirikus. Heas seisukorras kontsertorel on üks Tartu kultuuripärleid.
TE

Kirjandivõistlus ootab huvitavaid
lähenemisnurki elule väikelinnas
Võru Linnateater ja Tartu
Ekspress korraldavad kirjandivõistluse “... väikses
linnas”, kus oodatakse
kaasa lööma nii õpilasi
kui ka õpetajaid.

Raskustele vaatamata
Vanemuine jätkas
Seda sajand tagasi, ajal mil äsja uksed avanud suure saali ja avara einelauaga (= restoraniga) Vanemuise uus hoone nõudis
koos siin tegutseva eesti esimese kutselise teatritrupiga hoopis
rohkem raha kui seda seltsi laekasse kogunes.
Karske eluviisi kindla eestvõitleja Jaan Tõnissoni ja tema toetajate nõudel oli teatri einelauas – avatud ka päevasel ajal ning
õhtuti, pärast etendusi – sisse viidud nn Göteborgi süsteem. Selle kohaselt teenis restorani pidaja alkohoolsete jookide müügilt ainult piiratud protsendi. Ülejäänud kasum läks heategevusele, kultuurile ja karskusetööle. Einelaua põhiline tulu pidi
tulema toitude ja karastusjookide läbimüügist. Seda süsteemi
oli rakendatud küllaltki edukalt Rootsi kuningriigis ja teisteski
Põhjamaades. Eestis nüüd esmakordselt Vanemuise einelauas.
Jõukust koguv Eesti väikekodanlane oli aga harjunud teatriskäiku ühendama napsitamisega, mistõttu jäi ikka enam
Vanemuisest eemale. Einelaud ei katnud kulusid ja selle pidaja ähvardas lepingu üles öelda ning seltsi rendimaksust hoopiski ilma jätta. Asi oli nii tõsine, et 1910. a 25. oktoobri õhtul
tuli kokku Vanemuise
seltsi erakorraline peakoosolek arutama einelaua edasise korraldamise ja näitemängu (st
repertuaari) küsimust.
Järgmise päeva Postimehes kurdab peatoimetaja
Jaan Tõnisson, et Vanemuises on võit jälle kord
täielikult alkoholi pooldajate kätte läinud. Kaks
aastat tagasi tehti katse
tõrjuda alkohol Vanemuise einelauast järkjärgult välja. Aga kuna
sellega kaasnesid suured
kahjud, otsustati nüüd joovastavate jookide müüki varasemas
mõõdus lubada. Seda soovivad just nooremad inimesed, mitte aga seltsi lugupeetavamad liikmed, sest alkoholi vaba müük
teeks “Vanemuise einelauast ühe nilbe koha, milliseid linnas
niigi küllaga on”.
Alkoholiga einelaua poolt oli ka tuntud ja tunnustatud lavastaja Karl Menning, kuna see järeleandmine toob rohkem jõukamaid inimesi teatrisse. “Meil kasutab ju noorsugu ikka kõige
odavamaid kohti, nii et kui 300 inimest istub saalis, on kassas
vaid 45 rubla piletiraha,” kurtis Menning. “Vanemuises on ju
loomuvastaselt odavad teatripiletite hinnad.”
Alguses oli Menning olnud Tõnissoni leeri mees. Mõne aja
pärast pööras aga tülli. Kui Tõnissoni ajaleht hakkas Menningu
repertuaarivalikut kritiseerima, vastas Menning Koodi-Jaani
pilamisega lavalaudadelt. Laulumängudesse põimiti päevakajalisi kupleesid, mis käisid varjamatult vastasleeri ja selle juhtide pihta. 1911. a muutusid seltsi koosolekud vägagi tormilisteks. Väiksem osa oli Menningu, suurem osa Tõnissoni poolt.
Leiti, et mängukavas napib lustmänge, operett puudub hoopis.
Inimene tahab teatrist ometi rohkem meelelahutust kui kõrget
kunsti. Kulude kokkuhoidmiseks ei lubatud ka kõige parematele näitlejatele maksta kuus üle 50 rubla. Just madalad palgad
viisid peagi pereheitmisele. Osa näitlejaid siirdus Pärnu, kus
1911. a alustas eesti kolmas kutseline teater “Endla”. Lahkus
ka üliõpilastest näitlejaid, kes stuudiumi tarvis olid end koormanud võlgadega, mis nüüd ootasid tagasimaksmist. Aga mida
sa maksad, kui palk võimaldab vaevu äraelamist. Nende asemele tuli küll noori andeid, kes vajasid aga veel õpetamist ning
ansamblisse sulamist. Ometi Menning jätkas, kuid mitte enam
kauaks.

Jõukust koguv Eesti
väikekodanlane oli
aga harjunud teatriskäiku ühendama napsitamisega, mistõttu
jäi ikka enam Vanemuisest eemale.

Võistluse ajendiks on teatris
Olavi Ruitlase romaani “Naine” järgi ettevalmistatav lavastus. Ruitlase romaan ei ole mitte ainult kahe inimese lugu, vaid
sotsiaalne üldistus, mis vaatleb
elu ja selle võimalikkust Eesti väikelinnas. Lisaks soovime
me saada ka pilti, mida arvavad
elust väikeses linnas, külas või
alevis meie mõistes suurte linnade – nagu Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva – noored ja nende
õpetajad. Loomulikult on võistlus avatud nii eesti kui ka vene
õppekeelega koolide õpilastele
ja õpetajatele.
Võistlustöödeks ootame arutlevaid kirjandeid või
esseid (gümnasistid ja õpetajad). Vanusegrupiti on võistlustöö teema veidi erinev. Teema
laienduseks toodud küsimused
ei ole kohustuslikud, on mõned
võimalikud teed, miskaudu
teemat avada. Kindlasti ei pea
võistlustööd kuidagi lavastuse aluseks oleva Olavi Ruitlase
romaaniga seotud olema.
Põhikool – “Elu väikses linnas”. Kuni 4 lehekülge. Kas
elu väikses asulas erineb elust
suures linnas? Mil moel? Kus
sa ise parema meelega elaksid? Miks? Millised on väikelinna noore tulevikuperspektiivid võrreldes suures linnas või
maal elavate noortega, kas seal
on üldse vahet? Mis moel erineb suure ja väikese linna noore
vaba aeg? Mil moel erineb elukeskkond? Millised on mured?
Rõõmud?
Gümnaasium – “Naine väikses linnas”. Kuni 6 lehekülge.
Kas naise, neiu, positsioon suures ja väikses linnas on erinevad?
Mil moel? Kas soolise võrdõiguslikkuse aspektist vaadates on elukohal vahet? Kas tulevase emana

Mil moel erinevad suure ja väikese linna noore vaba aeg ja elukeskkond? Mõtisklusi neil teemadel oodatakse kirjandivõistlusele.
Foto: Internet

valiksid sa elukohaks väikese või
suurema linna? Kas poisid valiksid endale elukaaslaseks tüdruku suuremast või väiksemast linnast? Mille poolest suuremate
ja väiksemate linnade tüdrukud
erinevad?
Õpetajad – “Kodu väikses linnas”. Kuni 6 lehekülge.
Oodatud on tööd nii väikses kui
ka suures linnas elavatelt õpetajatelt. Näiteks “Mis oleks kui...”
võtmes.
Korraldajad ootavad mitte ainult parimaid arutlevaid
kirjandeid, vaid ka huvitavaid,
võib-olla esmapilgul ehmatavaid lähenemisnurki. Eesmärk
on nii noori regionaalsetele eripäradele mõtlema suunata.
Parimad ja huvitavamad tööd

3-KÄIGULINE ÕHTUSÖÖK KAHELE
KOOS VEINIGA
319 EEK / 20,39 EUR

avaldatakse kogumikus, mis
valmib lavastuse “Naine” esietenduseks 2011. aasta augustis ja etenduse külastaja jaoks
on see üks lavastuse osa. Samuti
avaldatakse parimad tööd peale
lõpptulemuste väljakuulutamist
Võru Linnateatri veebilehel ja
ajalehes Tartu Ekspress või selle
veebiväljaandes.
Tööde esitamise lõpptähtaeg on 24. veebruar 2011 (postitempli kuupäev) ja täpsemad
tingimused leiab www.vorulinnateater.com. Võitjad kuulutatakse välja ja parimaid premeeritakse emakeelepäeval, 14.
märtsil 2011 Võru Linnateatris.
Eripreemia on ka aktiivseimalt
osalenud koolile.
Tartu Ekspress

Lühiuudised
KHK kutseõppureid
õpetatakse ettevõtjaiks
Linn otsustas osaleda projektis “Ettevõtlusalase huvitegevuse arendamine Tartu kutsehariduskeskuses”, mille
eesmärk on Tartu kutsehariduskeskuse
õpilaste seas ettevõtliku mõtteviisi levitamine ning ettevõtlusalaste teadmiste
omandamine. Projekti raames luuakse ettevõtluse huviklubi, mis korraldab kaks korda kuus avatud klubiõhtud, kus viiakse läbi lühikoolitus mõnel
ettevõtlusteemal ning mille järel toimub avatud vestlusring ja teema arutelu osalejate vahel. Projekt esitati rahastamiseks Elukestva Õppe Arendamise
Sihtasustusele kogusummas 640 500
krooni.
TE

Kaubamajas õpetatakse
NAFFi raames ise
mobiilifilme tegema
Animafilmide festival Animated
Dreams ja Nokia mobiilifilmide festival
MOFF on oma jõud ja parimad oskused
ühendanud ning kokku pannud filmitegemise töötoa, mille eesmärgiks on
tutvustada kõigile huvilistele animatsioonide tegemist kasutades selleks
mobiiltelefone ja miks mitte proovida
ka kohapeal ise oma filmiideed ellu viia.
Töötuba toimub 30. oktoobril Tartu
kaubamaja aatriumis, algusega kell 13
ja kestab kuni huvilisi jätkub. Parimad
töötoas tehtud mobiilifilmid osalevad
selle aasta Nokia mobiilifilmide festivalil MOFF, kus on võimalus võita mõnusaid auhindu, mille on välja pannud
PÖFF, Nokia, TLÜ Balti filmi- ja meediakool, ADM Interactive ja Roman
Tavast. Töötuba on tasuta ja kohapeal
on olemas kõik vajalik tehnika filmide
tegemiseks.
TE

7

Neljapäev, 28. oktoober 2010

Tartu traditsioonilise tantsu festival

Vaba aeg

2. XI kell 19 Hingedepäeva kontsert

Teater

Tartu laulupeomuuseum

Sadamateater

29. X kell 18 Fiesta de la guitarra
2010, Patrik Kleemola (kitarr, Soome)

29. X kell 19 Maetud laps
3. XI kell 19 Rumm ja viin
4. XI kell 19 Maetud laps
5. XI kell 19 Paanika
6. XI kell 18 Phaidra

Tartu linnamuuseum
31. X kell 16 Fiesta de la guitarra
2010, Patricio Zeoli (kitarr, Saksamaa/Argentiina)

Vanemuise teatri suur maja

Elleri saal

30. X kell 19 Mowgli
31. X kell 19 Mowgli
2. XI kell 12 Detektiiv Lotte
2. XI kell 19 Evita
3. XI kell 15 Appi! Ooper!?
3. XI kell 19 Evita
5. XI kell 19 Kaos
6. XI kell 19 Gorgo kingitus
7. XI kell 16 Kevade

1. XI kell 18 Takahiro Akiba (klaver,
Jaapan)

Peetri kirik
1. XI kell 19 Pühakute päeva kontsert

Sadamateater

Vanemuise teatri väike maja
28. X kell 18 Ninasarvik Otto
29. X kell 19 Isa
30. X kell 19 Don Juan
2. XI kell 19 Loss
4. XI kell 19 Madame Butterfly
6. XI kell 12 Ninasarvik Otto
7. XI kell 16 Sviit

Kontsert

kell 12, 14.05, 16.15 Mina, supervaras
kell 13.15, 18, 20.30 (v. a N)
Sotsiaalvõrgustik
kell 18.15 (ainult L), 21 (v. a N, L, P),
22 (ainult N, P), 23 (ainult L) Saatan
kell 15.45 Stone
kell 12.30, 18.30 (v. a L), 19 (ainult
L), 21.30 (v. a L), 21.45 (ainult L)
Söö, palveta, armasta
kell 12.15, 14.30, 16.45 Keelatud
tants 3
kell 20 (ainult L) Saag V+VI
kell 21 (ainult N, P), 00 (ainult L)
Saag VII
kell 20.30 (ainult N) Õigeks ajaks

Näitus

8. XI kl 19 Tartu Zonta Klubi heategevuskontsert, ansambel Jäääär.
Piletid Piletimaailmast ja tund enne
algust kohapeal.

Annelinna raamatukogu

Vanemuise teatri väike maja

Karlova-Ropka raamatukogu

31. X kell 16 Kaunimad hetked Su
elus
5. XI kell 19 Kaunimad hetked Su
elus

kuni 27. XI Viive Kösti maalinäitus
Looduse värvid
kuni 30. XI Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Sügisel on
sada nägu

kuni 5. XI Aime Asi maalinäitus
Etüüdid Jaapanist

28. X kell 20 Fiesta de la guitarra
2010, Balti Kitarrikvartett (Leedu)

Genialistide klubi
28. X kell 21 Anna Põldvee quartet

Tartu Jaani kirik
29. X kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Elke Unt (orel)

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Iga päev midagi uut. Raatuse 61 ja
Raua 22, Tartu. E-R 10-18, L 10-15.

Ehitusmaterjal

Tammelinna raamatukogu
kuni 4. XI Maria Jürimäe ja Aita
Ambose ühisnäitus Kütkestaval
siidimaal
kuni 30. XI fotonäitus Sügisene
pööripäev

Tartu linnaraamatukogu
kuni 13. XI Ulla Preedeni maalinäitus Mõttekujud
kuni 13. XI Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus Imeline
loodus
kuni 13. XI raamatunäitus “Looduse” lood: kirjastus “Loodus” 1920
– 1940
kuni 13. XI raamatunäitus August
Mälk – 110 aastat sünnist

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.
Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aiamaterjali, höövelmaterjali.
Tel 509 2168, laur.pojad@gmail.com.
Põllumuld, killustik, kruus veoga
(5 t, 15 t auto). Tel 5622 2742.

Karlova-Ropka raamatukogu
28. X kell 17 kirjandusõhtu Soovitan
sullegi!
3. XI kell 17 Enn Nõu romaani Vabariigi pojad ja tütred (I osa) esitlus.
Uut ajaloolist romaani tutvustavad
autor ja Mart Orav

Ehitustööd
Katused, korstnad, fassaadid,
soklid, plekitööd. KÜ-d ja eramajad.
Tel 5625 1750.
Liivapritsitööd. Puhastame teie
maakivist või tellisest seina. Tuleme
kohale üle Eesti. www.liivaprits.eu,
tel 5622 2742.

Küte
Kuivad kaseklotsid võrgus.
Tel 521 2015.
Müüa segaküttepuu (2 m, transpordiga Tartu piires 300 kr/m3).
Tel 5622 2742.

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 15.15, 17.15, 19.15, 21.15,
23.30 (ainult L) Häbimärk
kell 12.45, 15, 17.30 (v. a L), 19.45,
22 (v. a N, L, P), 22.30 (ainult L) RED
– eriti ohtlikud agendid
kell 17.30 (ainult L), 19 (v. a L) Üksik
mees

Teenus

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu
Kaks särtsakat prouat teevad siseviimistlus- ja maalritöid. Tel 528 6697.
Kiire ja soodne veo- ja kolimisteenus, kogemustega töömehed 24 t
teie teenistuses! Koli ja vana mööbli
äravedu. Tel 53 777 617.

Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
San-tehnikud. Tel 5372 1146.
Valmisfirmade müük ja probleemsete
firmade likvideerimine. Tel 527 8307,
lfinants@gmail.com.

Andrus Kivirähk

“SINISED
KILESUSSID
JALAS”

Võtame müügile peokleite, uusi või
kasutatud. Kalda tee 34, kauplus
Laura. Tel 5345 1513.

Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Cinamon 29. X – 4. XI

Riiete ost

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Väike firma teostab üldehitus- ja
katusetöid. Tel 501 5175.

Muu

Kino

Tartu ülikooli aula

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

MTÜ Pärimuskoda kutsub rahvatantsusõpru tantsufestivalile, mille pearõhk on suunatud 18. sajandi lõpus, 19. sajandil ja 20. sajandi alguses Baltimaades levinud rahvalike seltskonnatantsude, rahvalaulude ja laulumängude tutvustamisele.
Juba neljandat korda toimuv festival on taaskord rahvusvaheline ja seekord
võõrustatakse Tartus külalisi Valgevenest, Leedust ja Lätist. Sel aastal saavad
huvilised õppida valgevene, leedu, läti, liivi ning eesti traditsioonilisi tantse ja laulumänge.
Kontserdid toimuvad Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Vanemuise 42. Õpitoad ja
tantsuklubid toimuvad Tiigi seltsimaja saalis aadressil Tiigi 11. Kõik üritused on tasuta. Lähem info www.parimuskoda.ee.
TE

Lastehoid

Veo- ja kolimisteenused kaubabussiga või furgoonautoga. Tel 5562 2646.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Kuus monoloogi raha asjus

Nimosas: Indrek Taalmaa
Õlle Tare, Aleksandri 42, Tartu

www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Etendused: 3., 4., 14., 16., 17., 25. nov. ja 1. dets.
Piletid eelmüügis Õlle Tares (võimalus valida laud),
Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides.
0
Eelmüügis 100 kr, kohapeal 125 kr.
s kl 2
Lapsed ja pensionärid 100 kr.
Algu

Tervis
Kogenud massöör. Tulen kohale.
Soodne. Tel 5330 4807.

1. novembril avab Tartus, Jaama 56a,
uksed lastehoiurühm Bibikonn,
avatud oleme E-R 7.30-18.00. Ootame
lapsi vanuses 1,5–3 eluaastat. Samas
saab nädalavahetustel pidada sünnipäevasid kuni 5-aastastele lastele. Avamiskuul tund 250 kr. Tel 5342 0155,
lastemangupesa@hot.ee.

Meil on üle 100 looma.
Tule vaatama!
T–R 14–18, L 12–16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu.
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Reedel, 29.10
Halloween. Nõiad ja muud elukad kogunevad,
sest kõige jubedam ja pimedam öö kulgeb Püssikas.
Nõiad, kellel kaasas oma kõrvits, saavad sisse tasuta!
Kõige suuremale kõrvitsale ja tema saatjale- AUHIND!!!
Laval lööb nõiatantsu PLINGERS LIVE!
Õhtu lõpus oksjon kõrvitsahunnikule!

Sissepääs: 75.- eek / 4.80 eur, Kannumeeste Selts prii!

Põllundus
Kündmine. Tel 513 4597.
Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Riiete müük

Laupäeval, 30.10
Tantsupõrandal läheb palavaks - meil on Kõrtsipalavik!
Tantsutallad kütab kuumaks ansambel Endri ja Restart
live-koosseisus! Sõbrad - sööge, jooge, pidutsege!

Sissepääs: 50.- eek / 3.20 eur. Kannumeeste Selts prii!

Müügil naiste viigipüksid keskealistele, ka lühemale kasvule (suurused
38–56). Samas palju muud odavat
kaupa. Kalda tee 34, kauplus Laura.
UUS! La Moda secondhand kauplused nüüd AVATUD. Lai numbrivalik.

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Loomad
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Lümfiterapeut pakub teraapiat ja
massaaže lümfiprobleemide, seljavalude (operatsioonijärgsete tüsistuste) ja tursete puhul rasedatele,
liigesehaigetele jt. Tel 515 9381,
www.lymfiteraapia.com.

TOIMETUS

730 4535

Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM

*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)

730 4455 • telli@tartuekspress.ee

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 28. oktoober 2010

Algavad Tartu lahtised meistrivõistlused squash’is

Kultuuriteadlased hakkavad
sügiskonverentsil aega uurima

Uudised

Eeloleval laupäeval, 30. oktoobril peetakse Tartu lahtiste squash’i meistrivõistluste esimene
etapp. Meistrid selguvad kaheksa etapi koondarvestuses, etapid toimuvad kord kuus laupäeviti
Arena spordiklubis kella 9–17.
Tartu lahtised meistrivõistlused squash’is 2011 annavad esmakordselt punkte ka üle-eestilises M-liiga arvestuses. Etapil mängitakse vastavalt Eesti Squashiföderatsiooni 2010/2011 hooaja reglemendile.
Võistluste etapile saab ennast registreerida saates osavõtja nime ja telefoninumbri e-posti
aadressile arvo.lehemets@mail.ee. Turniirile registreerub mängija hiljemalt turniirile eelneval neljapäeval kell 12.00. Registreerumise oluliseks tingimuseks on osavõtutasu õigeaegne tasumine.
Lisainfot võistluste kohta saab telefonil 525 0013.
TE

28.–30. oktoobrini toimub Tartus kultuuriteooria tippkeskuse III
sügiskonverents “Aeg kultuuris: vahendamine ja esitlus,” kus kultuuriteadlased arutlevad aja mõiste üle. Konverentsi loengud toimuvad Tartu ülikooli peahoone aulas, ülekannet on võimalik jälgida ka Internetis aadressil www.uttv.ee. Sügiskonverentsi raames
korraldab kultuuriteooria tippkeskus 30. oktoobril von Bocki majas
Ülikooli 16 põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele suunatud aruteluseminari “Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja”.
TE

Vastuolude vabariik ehk
korteriühistud Vene moodi
Reportaaž

Korrusmaju läbivad
prügišahtid. Veemõõtjaid pole peaaegu ühelgi
majal, rääkimata siis
eraldi korteri omadest.
Soojusõlmi on mitme
maja peale üks. Kütteperioodi alustab linnavalitsuse otsus. See pole
stseen filmist, vaid reaalne olukord Pihkvas.

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

Bürokraatlike takistuste
ookeanile vaatamata soovitakse Pihkvas ühistute loomist
hoogustada. Nõu kutsuti andma spetsialistid naaberlinnast
Tartust.
“Oktoobri keskel teostas Tartu Korteriühistute Liidu (TarKÜL) delegatsioon
aasta tagasi küpsenud
plaani ja
käis sõpruslinnas Pihkvas tutvumas sealsete ühistute
tegemistega,” rääkis
Tartu Ekspressile TarKÜLi juhatuse liige Anne Valk. “I mikrorajooni juhtimisfirma ruumides
toimunud ümarlaual osalesid
kohalikud kinnisvarahaldusfirmad, linnavalitsuse esindajad ja
korteriühistute juhid. Initsiatiiv
tuli nende poolt, sest soovitakse meie kogemusi ja nõuandeid
kasutades ühistute tekkele kaasa aidata.”
Putini ukaasi kohaselt renoveeritakse aastas mõned Pihk-

va kortermajad täielikult riigi rahadega. Otsuse õnnelike
osas langetab kohalik majavalitsus, ent valituks osutuvad
ainult munitsipaalmajad. “Rahvas loodab riigi peale – tulevad
ja teevad tasuta. On lihtne elada munitsipaalpinnal, ise ei pea
millegi pärast muretsema,” paljastas Valk naaberiigis toimuvat.
“Taoline “loterii” loomulikult ei soosi ühistute loomist, kes
peaksid ise oma raha koguma, et
maja korda teha. Elataksegi lootuses, et võib-olla näkkab meie
majal järgmisel aastal,” lisas ta.
Lisaks on kõik kommunaaltariifid – haldus- ja hooldustasud
ning ka remondifond – omavalitsuse poolt määratud ühtsetena, sõltumata maja vanusest või seisukorrast. Ühistutele pole tariifid kohustuslikud,
vaid ainult soovitava iseloomuga, ent mõistagi ei soovi korteriomanikud ega ühistute liikmed
suuremaid makse kui nende
naabrid munitsipaalmajades.
Seetõttu aga ei
suudeta koguda
elamule kohast
remondifondi ning mingist
arengust pole
juttugi.
“Omanikuks
olemine ei ole
korterielaniku
prioriteet. Riik
tagab elamispinna. Väidetavalt ei tõsteta ka ühtki võlgnikku korterist välja, kuna igal
inimesel peab olema võimalus
katuse all elada ja seda soosib
suur munitsipaalelamu fond,”
rääkis TarKÜL-i haldusnõustamise konsultant ning koostööpartner, samuti Pihkvat väisanud Jüri Juntson.
Mees, kes juhatab Tartus korteriühistutele haldus- ja hooldusteenust pakkuvat firmat,

Millist lehka ja putukakogu Pihkvas siiani
toimivad prügišahtid
endas ebaõnnestunult peidavad, pole
raske ette kujutada.

Hetk Pihkva ja Tartu elamuspetsialistide nõupidamisest.

Pihkvas

Tartus

Keskküte

5,1 kr/m2
(aastaringselt)

~15-35 kr/m2 (ainult
kütteperioodil)

Remondifond

0,24 kr/m2

6 kr /m2 (tavaliselt maist
oktoobrini)

Hooldustasu

4,8 kr/m2 (sh lift 0,8 kr,
prügivedu 0,3 kr)

6 kr/m2

Külm vesi ja
kanalisatsioon

9,6 kr/m3

24 kr/m3

Soe vesi

21,8 kr/m3 (lisaks 4,2 kr
sooja vee kanalisatsioon)

65 kr/m3

Keskmine palk

3100–5000 kr

4350–8000 kr

2-toalise korteri kulud
564 kr
kokku kütteperioodil

1431 kr

Käepäraste vahenditega kinniehitatud rõdud ja kioskid – pilk Pihkva korrusmajadele on nagu ajarännak paarikümne aasta taha. Fotod: erakogu

mainis veel mitmeid ühistute arengule kaikaid kodaraisse
loopivaid totrusi. Näiteks kui
meil on ühistud MTÜ-d, siis
sealsetel tuleb tasuda ka ettevõtte tulumaksu. Majades puuduvad soojussõlmed. “Tänu
Tartu linnavalitsuse omaaegsele õigele otsusele laen võtta ja
igasse majja oma soojussõlm
ning arvesti paigaldada, on
meie ühistutel võimalus kütmist
alustada-lõpetada ja selle intensiivsust reguleerida enda soovi

järgi,” meenutas Juntson.
Ometigi on võimatutena näivates tingimustes korteriühistuid Pihkvas siiski loodud. Toimivad ka juhtimisfirmad, mis
on erakätes endised majavalitsused – meie mõistes haldusettevõtted. Pihkvas käinute kinnitusel leidus ka ühistuid, mis suudavad edukalt majandada isegi
linna tariifist soodsamalt.
Valgu sõnul jätkub koostöö
sõpruslinnaga tihedamalt kui
mitte järgmisel, siis ülejärgmisel

Tüüpiline teadetetahvel pihkvalaste trepikojas.

aastal, mille tarvis praegu taotletakse projekti korras raha.
Nostalgia

Kuna küte Venemaal on jätkuvalt soodne, võtab küsimus
majade soojustamisest idanaabreid vaid muigama. Kui
meil elavad gaasitorud oma
salapärast elu mulla alla peidetuna, siis seal looklevad nad erikujuliste lõputute ussidena maa
peal.

Paljudes korruselamutes prügipangega välja lippama ei pea.
Nagu meilgi kümnendeid tagasi, vonkleb läbi maja plekist
torustik, misläbi prügi majaalusesse konteinerisse saab lennutada. Millist lehka ja putukakogu šaht endas ebaõnnestunult
peidab, pole raske ette kujutada.
Maja täieliku kordategemise all mõistetakse vaid katuse
renoveerimist, trepikoja uste
või akende vahetust.

Mikrorajooni valitsus ja miilitsapunkt.

