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EESTIMAISED ISTIKUD
RMK Tartu puukoolist −
aednikele rõõmuks!
Oleme avatud:
tööpäeviti 9.00 – 18.00
laupäeviti 9.00 – 15.00
Mais ka
pühapäeviti 9.00 – 15.00
RMK Tartu puukool, Rõõmu tee 1, Tartu
www.tartupuukool.ee

11. - 12. juunil
Viljandis
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Linn rendib erafirmalt viiendat
aastat järjest tühermaad
Neljapäev, 12. mai 2011

Aastaid Riia 16 krunti
ümbritsenud kõrge plank
laguneb sedavõrd hoogsalt, et seal toimuv on
nüüd näha ka linlaste silmadele. Vähesed aga teavad, et tara tagant paistev
songermaa on juba 2006.
aastast Tartu linnavalitsuse rendil ja seisab tühjana
untsu läinud parklaehitusplaanide tõttu.

Pikki aastaid krunti ümbritsenud aed on viimasel ajal lausa
läbipaistvaks muutunud.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

“Ärge arvake, et kui minagi sealt mööda sõidan, on mul
seda hea vaadata. Ikka pööran pea ära,” ütles Tartu Ekspressile krundi omanikfirma AS
MTP-Kühn juhatuse liige Luule
Kaasik. On ka põhjust - magusa
kesklinnalähedase krundi ehitusräbusel pinnasel kasvavad
põlvekõrgused võililled juba
kümmekond suve. Vastutus
krundi heakorra eest pole aga
teps mitte omaniku, vaid hoopis
Tartu linnavalitsuse õlul.
Oleks võinud olla parkla

AS MTP-Kühn erastas tekstiilivabrikule Areng kuulunud
Riia 16 krundi 1990ndatel ning
lasi seal seisnud kivihoone Väike-Tähe tänava poolse külje

Riia 16 krundile oleks 2006. aastal sõlmitud rendilepingu kohaselt pidanud tulema ajutine parkla, kuid
üllatusena tulnud sadevee kanalisatsiooni ehituskulud sundisid linna plaani katki jätma. Rendileping
kehtib aga tänaseni.
Fotod: Oliver Kund

lammutada, jättes alles tühermaa. Kavatsus oli rajada sinna
Shell Eesti bensiinijaam koos
viiekorruselise ärihoonega. Et
aga Era tänava naaberkrundi soetanud Favora jõudis oma
tankla enne valmis, taganes
Shell 1999. aastal oma plaanist
ja koos sellega jäi realiseerimata ka detailplaneering.
Uuel kümnendil hakkas tühjana seisvale krundile silma

viskama Tartu linnavalitsus,
kes lootis selle abil leevendada kesklinna parkimiskitsikust.
Plaan oli võimas – rajada alale enam kui saja kohaga ajutine kõvakatteline parkla. 2006.
aastal andiski linnavolikogu
loa 4600-ruutmeetrine ala kuni
2013. aastani linna rendile võtta
– vastutasuks AS MTP-Kühnile kohustus linn krundi eest ise
maamaksu maksma, olemas-

olevad hooned lammutama,
parkla ehitama ja ala aastaringi
korras hoidma.
Suurejoonelisele plaanile
tõmbas vee peale halb planeerimine. Vahetult pärast lepingu allkirjastamist selgus, et vastavalt nõuetele tulnuks parkla
rajamise korral valmis ehitada
ka lahkvoolne sadeveetorustik.
Viimane oleks pidanud jooksma kuni Emajõeni ja läinuks

maksma üle paari miljoni krooni. “Eelnev analüüs oli tehtud
parkla rajamiseks, mitte lisanduvatele kulutustele,” meenutas linnamajanduse osakonna
juhataja Rein Haak. “Lisanduvad kulutused said selgeks alles
projekteerimise käigus.” Peatselt alanud masu muutis parkla rajamise aastateks võimatuks,
rendileping aga jätkub tänini.
Sellele vaatamata ei nõustu
Haak lepingut nimetama untsu läinud investeeringuks. “Ta
ei ole investeering – peale projekteerimise kulu ja maamaksu kulu ei ole linn kahju kannatanud.” Vastavalt maa väärtusele tasub linn Riia 16 krundilt
maksu- ja tolliametile igal aastal
28 000 krooni ehk seitsme aasta
peale ligi 200 000 krooni maamaksu.

“Eelmisel aastal oli abilinnapeaga ka juttu, et kas me ütleme selle lepingu üles – momendil veel ei tahetud üles öelda.”
Nüüd on aga aeg niikaugel, et
ajutist parklat tasub ehitada
vaid siis, kui omanik on nõus
ka pärast 2013. aastat lepingut
pikendama.
“Kui omanikul on seisukoht,
et lepingut ei pikendata, siis
me võime väga kindlalt minna
lepingu ennetähtaegse lõpetamise peale, sest täna eelarves
raha parkla ehituseks ei ole,
seega meil on kasulik leping
lõpetada,” lubas Haak küsimusega tegelema asuda.
Alale tulevad hooned

AS-i MTP-Kühn juhataja Luule Kaasik ütles, et peab
plaani krunt lepingu lõppedes maha müüa. “Ma loodan,
et 2013. aastal on majanduslikud tingimused jälle heal järjel. Krunt on sellises kohas, et
kosilasi on vanasti sellele kohale olnud ja on ka pidevalt masu
ajal. Seni ei ole ma nendega
saanud midagi rääkida, sest
meil on linnaga käed seotud.
Aga usun, et me leiame ikka
kellegi, kes hakkab sinna midagi ehitama, selles ma ei kahtle.”

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee

Peasponsor:

Meediapartner:

Autopartner:

Rattapartner:

Raadioülekanne:
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Urmas Kruuse: Tartu uus koalitsioon oleks jäänud sündimata
Tartu linnapea Urmas Kruuse (pildil) sõnul ei kulgenud koalitsiooniläbirääkimised kergelt, kuna uue partneri väljapakutud lubaduste katteks vajatavad
rahalised vahendid olid tunduvalt suuremad kui linna eelarve võimalused.
“Ilmselt on siin põhjus selles, et IRLil puuduvad Tartus reaalsed linnajuhtimise kogemused. Samas on linlaste raha mõistlik kasutamine kogu linnamajanduse alus,” ütles Kruuse.
Läbirääkimiste käigus ilmnes, et uue koalitsioonipartneri poolt soovitud
lubaduste elluviimine nõuab mitmeid kordi rohkem raha kui linnal on praegu võimalik selleks kulutada. Näiteks oleks IRLi soov maksta kõigile Tartu
pensionäridele retseptiravimitoetust suurendanud ravitoetuste summat üle

Uudised

30 korra, mis oleks seadnud kogu Tartu linna sotsiaalhoolekande põhimõtted raskesse seisu.
Läbirääkimiste lõpus jõuti siiski kompromissideni, et igasugused toetuste
suurendamised saavad toimuda ainult lähtuvalt linna eelarvelistest võimalustest. Näiteks saab maamaksu vähendamist Tartus 2012. aastal ellu viia
ainult osaliselt. “Mis puudutab meie ühist soovi avada vaksalihoone tartlastele, siis sellega oleme arvestanud juba tänavust eelarvet koostades. Rahalise toetuse väljamaksmise aeg sõltub aga ettevõtja ja Eesti Raudtee vahelisest lepingust. Meie ühine soov oleks, et hoone avatakse hiljemalt 2012.
aastal.
TE

Puudega inimeste parkimiskaardid
koguvad jõudsalt populaarsust
Kui varemalt on Tartus
igal aastal väljastatud
paarsada liikumispuudega inimese parkimiskaarti, siis tänavu viie kuuga
on taotlejaid käinud juba
üle 150.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Perearsti teatise alusel liikumis- ja nägemisraskustega inimestele väljastatav parkimiskaart lubab autot avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta parkida. Ja seda lausa kogu
euroliidus.
Juulist jõustuva liiklusseadusega võib parkimiskaartide väljastamine märkimisväärselt kasvada, kuna uue korra järgi tohib
kaarti kasutada lisaks puudega
isikule ka teda teenindav juht.
Praegu maksab kaardi väljastamine 2,55 eurot, alates 1. juulist
saab neid tasuta. Kaarte väljastava ametniku Martin Nelise

hinnangul tingib loa populaarsuse inimeste hinnatundlikkus
ning kaardiga kaasnev parkimissoodustus.
“Kehtiva sotsiaalministri
määruse kohaselt otsustab perearst, milline patsient on piisavalt
piiratud liikumisvõimega, et talle parkimisluba tagav teatis väljastada. Uue määruse kohaselt
langetab otsuse sotsiaalkindlustusameti komisjon,” rääkis
Nelis eesootavast muutusest,
mis senist regulatsiooni loodetavasti ühtviisi nii karmimaks kui
ka õiglasemaks muudab.
Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda isik,
kellel on alajäsemete liikumisfunktsiooni häire (kasutatakse abivahendeid nagu protees,
kepp, kargud, ratastool jms),
oluline nägemispuue või muu
raskekujuline üldhaigestumine,
mille tõttu on käimine tugevalt
raskendatud.

Just viimase kriteeriumi alla
mahtuvate inimeste osakaal
on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Kõrge vererõhk, astma, tasakaaluhäired –
üldhaigusi, mis käimist raskendavaid on teisigi. “Ma ei ole
meedik ja soovimata kellelegi
liiga teha, jääb nii mõnegi taotleja puhul õhku kahtluse vari,
et enda tarbeks ta seda kaarti
küll kasutama ei hakka,” nentis Nelis.
Prii parkimine kõikjal

Martin Nelise sõnul on parkimiskaardid viimasel ajal kuum kaup.
Foto: Rasmus Rekand

Parkimiskaart väljastatakse
üldjuhul viieks aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral selle tõenäolise möödumiseni.
Lisaks Tartu linnale võimaldavad need avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta parkimisõiguse kõikjal Eestis ja Euroopa Liidus.

Kaardid on nimelised, isiku
fotoga tagaküljel ja kehtivad
praegu vaid enda tarbeks. Alates 1. juulist kehtima hakkava
korra kohaselt võib luba kasutada lisaks puudega isikule ka
teda teenindav juht. Nutikas
leiab kindlasti tutvusringkonnast mõne vanainimese, kellel
pikemate vahemaade läbimine
raskusi valmistab. Kui parkimiskontrolöride huvi piirdub vaid
parkimiskaartide kehtivusajaga,
siis linnaametnikud ise korraldavad ka pistelisi kontrollreide
nende kasutusõigsuse tuvastamiseks. Nelise kinnitusel tuleb
kahjuks ette juhtumeid, kus
kaarti kasutatakse mittesihipäraselt ja tegelikku abivajajat
reaalselt autos ei ole.
Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Korraldame koolilõpulaudu
nii Spordibaasis kui koduaias.
Toitlustame suviseid
grillpidusid ja sünnipäevi.
Avatud välikohvik ja oodata
on uut suvemenüüd.

5858 8575
www.spordibaas.ee

Hea korteriühistu juhatus!

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
29. aprillist 20. juunini 2011 vältava kampaania

“HOOLAS ÜHISTU”
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA
KEVADISE SUURKORISTUSE TARBEKS
SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Info: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R 15 - 18, tel 740 0755 või 51
1 0097.
NB! Numbril 5566 1888 saab tellida abijõudu, kes aitavad
laadida konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
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Kontsert-tantsuetendus ABBA jõuab reedel Vanemuise lavale
Reedel kell 19 jõuab Vanemuise suures majas vaatajate ette kontsert-tantsuetendus ABBA. ABBA-ga jätkab Vanemuine muusikalavastuste traditsiooni, mis sai alguse 2009. aastal lavastusest “Queen - The Doors of
Time”.
ABBA koreograaf-lavastaja on Ruslan Stepanov, muusikajuht Tarmo Leinatamm, kostüümikunstnik Gerly Tinn, valguskujunduse teeb Palle Palmé
Rootsist ning videokujunduse Janek Savolainen.
ABBA hittidest koosnevat muusikavalikut (kokku 24 laulu) esitavad Gerli
Padar, Tanja Mihhailova, Stephen Hansen (Norra) ja Dave Benton. Lavastuses osalevad WAF laulu- ja tantsukooli lauljad, bänd, Vanemuise balle-

Kultuur

titrupp ning Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilased – kokku astub lavale
ligi 50 artisti.
Solist Stephen Hansen: “ABBA lavastuse juures on kokku saanud väga
tugev kunstiline meeskond ning kõik võtavad asja tõsiselt, kuna tegemist
on äärmiselt keerulise zãanriga. Ruslan Stepanov on üks põnevamaid koreograafe, kellega ma koos töötanud olen. Tänu tema loodud koreograafiale tekib veelgi rohkem pilte ja lugusid, mida laval läbi muusika rääkida.”
Ajavahemikus 13. mai kuni 11. juuni toimub 21 ABBA etendust Tartus
Vanemuise suures majas ja Tallinnas Nokia kontserdimajas. Esimesed etendused Tallinnas toimuvad 21. ja 22. mail.
TE

Muuseumiöö saab
olema täis aardeid

Kvissentali! Kvissentali!!
Ma pajatan üliõpilaskonna kevadistest ajaviitmistest ajal, mil
taasavatud suurkool oli veel õige noor, seega oma 200 aastat
tagasi. Tudengeid nappis ja nad moodustasid ühtse kogukonna
– korporatsioonideks jagunemine seisis alles ees. Tartu oli olulises osas maalinn, mõisate rõnga sees paiknev tsaariaegse maakonna ehk kreisi keskus.
Ülikooli taaasavamispidu peeti siis Raadi mõisa hästi korras
hoitud pargis. Igal tudengil oli voli peost osa võtta, tingimusel,
et ta tõi kaasa pudeli veini. Kokkutulek algas pärastlõunal ja
kestis pimeduse saabumiseni. Aega veedeti jalutamise, laulmise, pudelite tühjendamise ning mängudega vabas õhus. Ühe
sõnaga – küllaltki ontlik olemine.
Õppetööst vähe lugu pidavatel buršidel oli probleeme rohke
vaba aja sisustamisega. Teisisõnu – aja surnukslöömisega. Alati leidus noorukeid, kes uudistasid Emajõe voolu, tehes seda
kas Kivisillal või mujal jõe kaldal, kus leidus mõni kuivem koht.
Kaldavallid veel puudusid ja kevadine tõusuvesi ei tahtnud kuidagi jõesängi tagasi tõmbuda. Pealtvoolu luhad olid laialt üle
ujutatud, meenutades pigem järve kui suveks õige ahtaks vooluks tõmbuvat jõge.
Paate Emajõel leidus ja sõudmine vastuvoolu Kvissentali
kõrtsini oli akadeemilise nooruse seas au sees. Mis sellest, et
käed ja keha olid pärast kuidagi magusalt valusad – korralik
kehaline pingutus aitas vormis olla. Ja poolpurjus peaga sõudmine linna ei olnud probleem – vool kandis paati nagu iseenesest. Ole ainult rahulik
ja ära rabele – muidu
võis kerge alus ümber
minna ja siis läks juba
korralikku ujumisoskust vaja. Sest kevadine jõgi oli külm ja salakavalate keeristega.
Ka sügisesed kommersid peeti 1820. aastate alguses Kvissentalis. Tol ajal teoloogiat studeerinud Alexander Hörschelmann
meenutas üht sellist. Kell 2 pärast keskpäeva jõudsid kõik üliõpilaste paadid üheaegselt Kvissentali. Tudengid oli istunud
lootsikutesse Kivisilla juures sellises järjekorras: kõige ees paat
muusikameestega. Selle järel paadis 8-liikmeline juhatus nelja
“müristajaga” (ilmselt jahipüssidega). Siis rivis ülejäänud osalised aerude taga. Pärast “müristaja” kõva pauku asus kogu rong
teele. Muusika saatel alustati esimese ühislauluna “Gaudeamust”.
Olid tudengid Kvissentalis randunud, hakkasid tõldades
kohale jõudma kutsutud külalised. Rektor, kõik professorid,
teisedki õppejõud ja Tartus elavad vilistlased. Iga tähtsama
külalise kohalejõudmist tervitati kahe aupauguga. Populaarsemad persoonid said nelja- või kuuelasulise saluudi, millele lisandus veel pillimeestelt tušš. Kella 6 paiku õhtul pakuti
kõigile võileibu liha ja juustuga. Tudengid jõid punši, külalised reinveini. Seejärel sõitis enamik vanahärrasid Tartusse
tagasi. Jäid ainult mõned professorid ja peaaegu kõik vilistlased, kes võtsid osa kell 8 alanud kommersist. Nüüd oli joogiks “piiskop” – tol ajal tudengite hulgas populaarne punase
veini tõmmis apelsinikoortel. Kui “piiskop” oli valmistatud
rummi baasil, võis jook panna noorukitel pea juba korralikult ringi käima. Õlu muutus korporantide põhijoogiks 19.
aastasaja keskpaigast – siis kui kohaliku Schrammi õlletehase
pudeliõlu oli saavutanud vajaliku kvaliteedi ja koos sellega ka
populaarsuse.

Sõudmine vastuvoolu
Kvissentali kõrtsini oli
akadeemilise nooruse
seas au sees. Ja poolpurjus peaga sõudmine
linna ei olnud probleem.

Lühiuudised

Mänguasjamuuseumisse
kolib muuseumiööl
rändurkaru Nässu

14. mail on kolmandat
aastat järjest toimuva
muuseumiöö raames on
muuseumide uksed avatud kella 18–23 külastajaile tasuta. Seekordseks
tunnuslauseks “Öös on
aardeid”.

Muuseumiöö eesmärk on
ühel erilisel õhtul pakkuda võimalust avastada ja taasleida
aardeid nii ajaloo vanematest
ja eksootilisematest kui ka tänapäevasematest ja argisematest
kihtidest.
Tartus ootavad öiseid külastajaid Eesti Rahva Muuseum,
kirjandus-, posti-, spordi-, trüki-, paberi-, kunsti-, linna-, laulupeo- ja mänguasjamuuseum,
Oskar Lutsu majamuuseum,
KGB kongide ja 19. saj linnakodaniku muuseum. Lisaks ülikooli loodus-, kunsti- ja ajaloo
muuseum.
Eriprogrammina toimub
spordimuuseumis ergomeetrivõistlus ja “öömälukas”. Kirjandusmuuseumis on lastele aardeotsimismäng ja kohalik kummitus Lilla Daam viib ringkäigule muuseumi iidsetesse ruumidesse.
Linnamuuseum ootab külalisi raha lugema ning haruldast
Krimmis vermitud 11. sajandi
Tmutarakani münti vaatama.
Otsimismängus “Enne eurot”
tuleb üles leida muuseumisse laialipoetatud mündid ja
kupüürid, mis on käibel olnud
enne eurot. Loetakse muinasjutte rahast ja õnnest ning saab
vermida õnnemünti.
KGB kongide muuseumis on
võimalus suurel ekraanil tutvuda 70 aastat tagasi hävinenud

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

14. mail jõuab Tartu Mänguasjamuuseumisse rändurkaru Nässu, kes viimased kaks aastat on mööda Eestimaad
reisinud. Nässu ja tema asjade näitus
on muuseumikülastajatele vaatamiseks
välja pandud alates 14. mai õhtust, mil
toimub muuseumiöö pealkirjaga “Öös
on aardeid”.
Karu Nässu sündis 24. veebruaril 2009. aastal küll Riias, kuid hingelt
on ta Eesti karu, kelle suurim kirg on
rännata ja tutvuda maailmaga. Kahe
rännakuterohke aasta jooksul on karu
Nässu elanud paljudes erinevates peredes, osalenud matkadel, sünnipäevadel, külastanud paljusid Eesti muuseume, käinud mere ääres puhkusel ja saanud endale terve kohvrijagu kingitusi.
Tartu Mänguasjamuuseumisse jõudmine on igati sümboolne, sest tema
esimene peatuspaik Eestis oli Tartu. Ka
tema päevikust võib lugeda, et Nässu
käis oma esimesel jalutuskäigul mänguasjamuuseumiga tutvumas.
Tartu Mänguasjamuuseumisse
jõuab karu Nässu käsitööfoorumi Kullaketrajad kaudu, mille kasutajad leiavad, et karu Nässu võiks nüüd asuda
auga väljateenitud vanaduspõlve pidama ja muuseumikarudega sõprussidemeid looma.
TE

Muuseumiööl ootab endale külalisi teiste hulgas ka Kukruse kaunitar, keda saab öösel tasuta näha Tartu ülikooli ajaloo muuseumis.
Foto: Oliver Kund

kodulinnaga: fotoprogramm
“Kadunud Tartu” jutustab loo
linna purustustest Teises maailmasõjas.
Lutsu majamuuseumis tutvustab lasteluule aaret, aasta parimat lasteluuleraamatut
“Karukell ja kellakaru” autor
Peeter Volkonksi.

Ülikooli kunstimuuseumis on
võimalik astuda antiikmaailma.
Kreeka skulptuuride kipsjäljenditest püsiväljapaneku kõrval
on võimalik küsida ennustusi
Delfi oraaklilt, proovida kreeka
rõivaid ja vermida savist münte.
Lisainfo www.muuseum.ee.
Tartu Ekspress

Tudengite klõpsud Tartust
nüüd näitusel
Kolmapäeval avati Tartu ülikooli kunstimuuseumis fotonäitus “Kultuur Tartus – tudengi silmade läbi”. Tudengite
kaks kuud väldanud fotokonkursi töödest avatud näitus püüab 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna naabrina
uurida, kuidas nähakse kultuuri Tartus
ja kas ülikoolilinnale lisaks ollakse ka
huvitav kultuurilinn.
Kokku esitati rohkem kui 100 mustvalget fotot.
TE

KUULUTA
LEHES JA
VEEBIS
tartuekspress.ee/kuulutused

da
Lotta Ko

Kalevi 20, Tartu
Oleme avatud: E-R 11-18, L 11-16
Teistmoodi second-hand ja õmblustuba.
Igale ostjale üllatus!

VALIK UUT KR

AAMI!

Tel 55 999 191

second-ha

0.-

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

nd

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20
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Miina Härma gümnasist tuli teadussarjas Rakett69 teiseks

Uudised

Laupäevases noorte teadusvõistluse Rakett69 finaalsaates selgus
saatesarja ja 10 000-eurose auhinna võitja – Juhan Koppel Pärnu
Sütevaka humanitaargümnaasiumist. Sarja finaalis võtsid üksteiselt
mõõtu Pärnu abiturient Juhan ja Tartu Miina Härma gümnaasiumi
õpilane Jaan-Erik Past (pildil), kelle juhitud meeskondadesse koondusid kõik teised sarjas osalenud 10 noort, et ehitada võimalikult
kõrgele lendav rakett.
ETV eetris olnud 16-osalise teadusseikluse jooksul tuli kümnel
taibukal noorel lahendada erinevaid ülesandeid, mis nõudsid lisaks
teadmistele matemaatika, keemia, füüsika ja bioloogia vallas ka loo-

vust, loogikat ja meeskonnatööd. Näiteks pidid noored ehitama
makaronidest võimalikult tugeva silla, tegema punasest kapsast pHindikaatori ja programmeerima robotit.
Saatesarja võitjale oli Archimedese TeaMe programmi rahastusel auhinnaks 10 000-eurone rahasumma, mida võitja peab kasutama hariduslikel eesmärkidel. Ühtlasi on avatud kandideerimine
saatesarja Rakett69 teise hooaja saadetesse, kuhu on oodatud kõik
16-24-aastased teadushuvilised noored. Kandideerida saab kuni
juuni lõpuni, info kandideerimise kohta asub saatesarja veebilehel
www.rakett69.ee.
TE

Annelinnas pakutakse priilt peenramaid
“Mitu aastat küpsenud
mõte saab nüüd teoks
– taas on ka korteris elavatel linlastel võimalus
aiamaalapikesel endale
mahetoitu kasvatada,”
rõõmustas Avo Rosenvald.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Just Rosenvaldi, jalgrattal
mööda linna tuhiseva linnavoliniku ja Lutsu majamuuseumi
järelevaataja “rohelises” peas
küpses idee rajada tartlastele
maheaed. Sel laupäeval kell 10
mõõdetakse Annelinna mahejuurviljaaias soovijaile maalapid välja. Lisaks räägib maaülikooli professor Anne Luik
mahepõllunduse alustest, jagab
väärt nippe, kuidas umbrohuga
võidelda ja soovitab kuhu mida
mulda pista.
Keset eimidagi

Lehe tänava lõpust sadakond
meetrit mööda tolmust rada
edasi, tühermaal pajude ja kuluväljade vahele on tegus vanahärra linnalt välja kaubelnud
9000 m2 maad. Vestluse hetkel
veel tärganud naadi, orasheina
ja nõgestega kaetud. Laupäevaks aga sponsortöö korras AS
Tatoli poolt üles küntuna, kutsuvalt ootamas näppe ja kõplaid, seemneid ning istikuid.
“Linna planeeringus on see
elamumaa. Aga kui just meeletut kinnisvarabuumi ei tule,
siis ehitus ei jõua siiani niipea.
Kuna linnavalitsus Tartus hetkel puudub, on vaid suusõnaline

Avo Rosenvald ja veel kündmata põllumaa ootamas rohenäppe. Iga huvilise kasutusse antakse kuni
100 m2 lapike.
Foto: Rasmus Rekand

kokkulepe, et seniks võime siin
rõõmsalt mahepõllundust arendada,” rõõmustas Rosenvald,
kes vahva idee teostamiseks
sobivat maalappi otsis kaks aastat. Alustades maakonnast, aga
eneselegi üllatuseks leidus paslik paik sootuks lähemal. Kohas,
millel osade paneelmajade kõrgemate korruste elanikud suisa
aknast saavad silma peal hoida.

Et eelmise riigikorra ajal pidi
sinna tulema autobaas, viib põllulapini pisut rööpas, ent tugeva põhjaga tee ning naabruses
lösutab lahmakas asfalteeritud parkimisplats. Rosenvaldi
sõnul on paras ime, et 22 aastat söötis olnud maa pole võssa
kasvanud. “Muld on siin korralik. Kahju vaid, et juba sügisel
künda ei saanud. Esimene aas-

ta tuleb hirmus võitlus umbrohuga,” prognoosis rohenäpust
aktivist.
Kuna sügisel on plaan kogu
maa taas ühekorraga üles künda, saab kasvatada vaid üheaastaseid kultuure. Kutsumata
külaliste vältimiseks ei soovitata maha panna marju või muud
“magusat”, pigem eelistada juurikaid, maitsetaimi ja miks mit-
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

LOOMA

te ka lilli. Maheaias on keelatud
kunstväetised ja taimemürgid.
Pisike kasvuhoone, mille enne
sügiskündi saab eemaldada, on
teretulnud. Riistakuur, katusealused või välikemmergud aga
mitte. Ilmselt viimase rentimise osas tulebki aiandikommuunil esmajärjekorras otsus langetada.
Peenramaad pakutakse
esmalt üheks aastaks. Kui selle harimisega tingimuste kohaselt toime tullakse, on edaspidi
võimalus ka pikem kasutusaeg
kokku leppida. “Lähtume Madridi eeskujust,” teadis Rosenvald kuidas juurikamaid jagatakse Hispaanias.
“Kuidas kõik täpselt toimima
hakkab, kas tellida sõnnikut või
ehitada aed ümber – see kõik
sõltub, mida ühiselt otsustame.
Selge soov on koondada tegus,
kokkuhoidev, mõtlev ja arendav
roheline “kommuun”. Pakun
välja ka idee kuu- või liikmemaksudega täidetavast ühiskassas, et suuremaid töid tellida. Või teeks nii, et maa on kõigile tasuta, aga kes otsustamises tahab kaasa lüüa, peaks ka
liikmetasu maksma,” mõtiskles
mees, pilguga rohututte silitades.
Peenramaal kasvavad nii
lapsed kui juurikad

Maad jagatakse põhimõttel kes ees, see mees. Iseäranis oodatud on aga väikeste
lastega pered, sest eestvedajate kaugem tagamõte pole mitte ainult pakkuda mahetoidu

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

kasvatamise võimalust, vaid et
aiand toimiks ka kasvatuslikus
võtmes. “Õpetaks lapsi maaelu
tundma, põllupidamist armastama, aga ka töödistsipliini.
Näiteks Londoni lähistel on
üks samalaadne aed mõttega,
et mõni inimene valiks põllumehe elukutse selle mõjul. Ka
piiblis on read “hoidke ja harige oma aeda”,” lausus Rosenvald.
Rosenvald nõustub, et aialapil oma käte tööga kasvatatud
toit tuleb kallim, kui poest ostetu, ent seda mitmes tähenduses.
“Kallim tähendab ka südamelähedasem, armsam. Paljudele
on see puhkus, hobi ja meeldiv
ajaviide. Perele võimalus peale
juurikate ka lapsi kasvatada. On
suur samm, kui arvuti taga mängimise asemel istutab laps taime
mulda. Saab teada, kuidas maitseb enda tööga kasvatatud porgand.”
Rosenvaldi arvates on aiand
heaks võimaluseks läbi koostegemise tugevdada peresidemeid ja eeldades, et “põllumehi” tuleb nii eestlaste kui venelaste hulgast, toimiv ka integratsiooniprojektina. Et just paljudes Annelinna korterites elavates vene rahvusest inimestes pakitseb tugev soov näpud
mulda saada, räägivad kõnekalt samas piirkonnas juba aastakümneid toimivad “datšad”.
Rosenvaldi arvates on potipõllundus aga trendikaks muutumas ka noorte seas, ta ei karda,
et soovijast puudust tuleb.
Aiandi kohta saab lisainfot
Ester Sõtšovalt tel 5199 3227.
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Kriisireguleerimisõppus EU CREMEX 2011
sulgeb liikluseks suure osa Tähtverest
Esmaspäevast, 16. maist
algav kriisireguleerimisõppus EU CREMEX 2011
sulgeb Tähtveres mitmeid tänavaid liikluseks
ning muudab sellega ka
linnaliinibusside liikumist.
Esimesed liikluspiirangud
hakkavad kehtima aga juba
reedel kella 14, mil kuni kolmapäevani kella 17 on suletud
laululava alumine parkla Tuglase tänaval. Linnaliinibuss nr
16 sõidab 16., 17. ja 18. mail
marsruudil Kroonuaia-JakobiKreutzwaldi ning bussid ei läbi
Herne-Piiri ja Laululava peatusi. Tähtvere spordipargi rullirada jääb avatuks. Rullirajale pääseb Emajõe rannale viivalt teelt (Kreutzwaldi tänavalt
Tuglase tn pikendust mööda)
või Supilinna kaudu Oa tänavalt. Spordivahendite laenutus
laululaval on avatud.
Esmaspäeva hommikust teisipäeva kella 21ni on suletud
Betooni tänava raudteeülesõit sõidukitele ja jalakäijatele.
Ümbersõidud toimuvad Näituse tänava või Tallinna mnt ülesõidu kaudu.
Linnaliinid 16a ja 19 sõidavad marsruudil Tuglase-Vaksali-Näituse-Ilmatsalu-Ravila
ning vastupidi. Bussidel jääb
läbimata Tartu Maja ja Kannikese peatused. Bussid peatu-

vad aga Betooni, Jannseni ja
LKV peatustes. Buss number
8 sõidab marsruudil TuglaseVaksali-Näituse-Puusepa ning
vastupidi. Bussidel jäävad läbimata Tartu Maja, Kannikese
ja LKV peatused. Bussid peatuvad aga Betooni ja Jannseni
peatustes.
Esmaspäeval kella 8–21 suletakse ka Ravila tänav Betooni ja
Ilmatsalu tänavate vahel. Ravila-Ilmatsalu ristmikult on avatud juurdepääs Maxima kauplusele ning Visa hallile. Linnaliini nr 3 ja 11 bussid sõidavad
Kaubabaasi peatusse Betooni
tänava kaudu ning ajutine Kannikese peatus asub Ilmatsalu
tänaval peale Ravila ristmikku.
Samuti seatakse esmaspäevaks üles parkimiskeeld Poe
tänaval ning teisipäeva õhtupoolikul Ravila tänaval.
Kõik liikluskorraldusmuudatused on vajalikud selleks, et
tõetruult läbi mängida õppuse
stsenaarium. Stsenaariumi järgi
toimub Tähtveres suurõnnetus
kemikaalidega ning ähvardab
ka kiirgusoht, mis tingib ümbruskonnas viibivate inimeste
evakueerimise. Evakueerimisoperatsioonis osalevad Tuglase, Kreutzwaldi, Hiie ja Vaksali tänaval elavad inimesed, kes
selleks eelnevalt nõusoleku on
andnud.
Tartu Ekspress

Betooni ülesõit suletud
16.05 kl 9.00 kuni 17.05 kl 21.00

Laululava alumine parkla
suletud 13.05 kl 14.00 kuni
18.05 kl 17.00

Ravila tänav suletud
16.05 kl 8.00-21.00

Liikluspiirangud Tähtveres kriisiõppuse ajal 13.–18. maini.

Joonis: Tartu linnavalitusus

SÕIDA SOODSALT
KEVADESSE
Hyundai
12 499 €

Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma –
ootame Sind proovisõidule Topauto esinduses.
Liisingu tingimused: sissemakse 15%, periood 60 kuud, intress 4,5%, jääkväärtus 25%
Keskmine kombineeritud kütusekulu 4,7 – 7,6 l/100 km, CO² heitmed 125 – 182 g/km

Ilmatsalu 28, 50412 Tartu, tel. 742 4677, 742 5797.

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
D • jaSummutite
remont ja vahetus
185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €
A
Õlivahetus
ja
korrosioonitõrje
•
S
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
• Keretööd ja värvimine

RAV
ILA

148

Superhea varustusega pereauto kuumakse vaid
eurot.
Rikkalikus standardvarustuses nüüd lisaks automaatne kliimaseade,
püsikiirushoidja, valuveljed. Vaata lähemalt www.topauto.ee

Palju teisi mõõte!

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

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

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Ugala tuleb kahe koduteemalise etendusega Tartusse

Vaba aeg

Ehitustööd

Ugala teater mängib 18. mail ja 7. juunil Vanemuises etendust “Meeste kodu” ning
20. mail lavastust “Postmodernsed leibkonnad”. “Meeste kodu” on lugu sellest,
kuidas neli meest ühte korterit jagavad. Lavastuses saavad kokku kursusekaaslased lavakunstikooli päevilt – Ago Anderson, Mait Malmsten, Indrek Sammul ja Riho
Kütsar. Kõik mehed mängivad erinevates Eesti teatrites ja said üle 17 aasta Ugala
lavastuses taas kokku. Lavastaja on Andres Noormets Pärnu Endla teatrist.
“Postmodernsed leibkonnad” (pildil) seevastu jutustab loo igatsusest olla
armastatud ja luua Kodu. Kuidas toime tulla sellega, kui ühine pesa laguneb, kuidas toime tulla oma üksindusega? Nendele küsimustele otsivad Ugala näitlejad
Taago Tubina lavastuses vastuseid.
TE

Teater

JÄRJEJUTT

Katuste ehitus ja remont. Korstnate
ehitus. Tel 5625 1750, e-post outomeli@gmail.com.

Siil
Algus 21. aprilli Tartu Ekspressis
“Vastasel korral ähvardab teid suur rahatrahv või koguni vanglakaristus,” hoiatas kohtunik, et kohe üleolevalt küsida: “Kui
see polnud Valid, kes see siis oli?”
Ta vaatas ringi. Prokurör muigas.
“Jah, kes see siis oli?” kordas prokurör äsjast küsimust ja pälvis kohtuniku etteheitva pilgu. Küsida võis ainult tema.
Karim viivitas vastusega nii kaua kui võimalik, luges mõttes
viieni, et siis öelda:
“Imad.”
“Mis? Mida te sellega mõtlete?”
“Seal polnud Valid, vaid Imad,” selgitas Karim.
“Kes on Imad?”
“Imad on mu teine vend.”
Eesistuja jäi teda imestunult vaatama, isegi kaitsja virgus.
“Kas Karim Abu Fataris tõesti rikub tavaõigust ja süüdistab
kohtus oma pereliiget?” mõtlesid kõik.
“Imad jõudis enne politsei tulekut jalga lasta,” lisas Karim.
“Või nii?” Kohtunik sai vihaseks. “Mäherdune tobe jama!”
mõtles ta. “Imad andis mulle veel selle siin,” ütles Karim, mõistes, et tunnistusest üksi ei piisa. Ta oli juba mitu kuud enne protsessi hakanud oma pangakontodelt raha välja võtma. Nüüd tõi
ta kohtusse kaasa pruuni ümbriku, kus olid kupüürid täpselt
Validi röövitud summa väärtuses, ja ulatas eesistujale.
“Mis siin sees on?” küsis see.
“Ma ei tea,” vastas Karim.
Kohtunik rebis ümbriku lahti ja raputas sisu lauale. Sõrmejälgede võtmisele ta ei mõelnud, niikuinii poleks sealt midagi
leitud, vaid asus rahatähti valjul häälel pikkamisi üle lugema.
“14 490 eurot... Ja selle summa andis Imad teie kätte 17.
aprilli õhtul?”
“Jah, härra kohtunik, seda ta tegi.”
Eesistuja jäi viivuks mõttesse, et siis veidi põlgliku alatooniga küsida:
“Tunnistaja, kas teil on meeles, millised riided Imadil seljas
olid, kui ta teile ümbriku andis?”
“Ehh... Oodake.”
Kohtunikud tundsid kergendust. Eesistuja nõjatus toolileenile. Nimme jupphaaval kostis Karim:
“Teksad... must nahktagi... T-särk...”
“Missugune T-särk?”
“Seda ma küll enam ei mäleta.”
Eesistuja heitis rahuloleva pilgu sekretärile, kes hiljem pidi
otsuse kirja panema. Mõlemad kaasistujad noogutasid.
“Ehh...” pomises Karim kukalt kratsides.
“Aga näe, meelde tuli! Me kõik kanname ühesuguseid T-särke. Onu sai kuskilt hirmodavalt terve lasu ja kinkis meile. Nende peal on ingliskeelne kiri, mis pidi tähendama, et vaja tööd
teha. Ajab kohe naerma.”
Järgneb
Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:

14. V kell 19 Met Opera HD Live:
Valküür

Tel 5197 8500.
Vanemuise teatri hooaja lõppkontsert
15. V kell 19 Hortus Musicus

Näitus

Vanemuise teatri suur maja

Annelinna raamatukogu

13. V kell 19 Abba
14. V kell 12 Abba
14. V kell 19 Abba
25. V kell 19 Abba
26. V kell 19 Abba
27. V kell 19 Abba
29. V kell 16 Abba

kuni 13. V Türi nukukunstniku
Resa Tiitsmaa näitus Mäng koos
emaga

Vanemuise teatri väike maja
16. V kell 11 Sipsik
16. V kell 13 Sipsik
16. V kell 15 R.E.I.T.
20. V kell 19 Postmodernsed leibkonnad

Kino
Ekraan 13.–17. V

kell 11.30 Rio 3D
kell 16.15 Thor 3D
kell 12, 14.45, 19 (v. a 14. V), 21.30
(v. a 14. V) Kiired ja vihased 5
kell 14, 19.15 (v. a 14. V) Preester 3D
kell 17.30 Legend vägevast seebist
kell 21.45 (v. a 14. V) Karje 4

Kontsert
Sumin
14. V kell 21 Karl Madis

Tampere maja
14. V kell 18 Riho Kall (laul, kitarr) ja
Eva Väljaots (väikekannel)

Tartu Jaani kirik
13. V kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli
Klaus (orel)

Tartu ülikooli ajaloo muuseum
12. V kell 17 Tulevikumuusikud
mineviku klaveritel

Karlova-Ropka raamatukogu

Kinnisvara müük

KASVUHOONED
paigaldus
Tel 5557 8673

1-2-3-4-toalised korterid
www.tartukorterid.ee

kuni 26. V Ljudmilla Borissova siidimaalide näitus Õied siidil

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Tartu linnaraamatukogu

Müüa Elvas 2korruseline kivimaja
või vahetada suurema korteri vastu
Tartu kesklinnas. Tel 5621 3121.

kuni 14. V raamatunäitus Eesti kauneimad raamatud 2010
kuni 14. V köitekunstinäitus Scripta
manent IV. Lauldud sõna
kuni 14. V raamatunäitus Vene kirjanikud piirideta maailmas
kuni 20. V raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: “Looduse kuldraamat” (1931 – 1939)
kuni 2. VI Tartu linna lasteaialaste
kunstitööde näitus Mina koos
emaga
kuni 4. VI Sven Antsoni maalinäitus
Karud saavad aru
kuni 4. VI näitus Satsang

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.

Rendile anda

Muu
Tartu linnaraamatukogu
14. V kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on Mehhiko muinasjutt
Mismoodi muusika siia maailma
tuli

TARTU MAARJA KOGUDUS

Suvine leerikursus
EELK Tartu Maarja koguduses
algab 25. mail kl 18
leeriõpetus ristimiseks ja
konfirmatsiooniks valmistujatele.
Registreerimine 22. maini
tartu.maarja@eelk.ee
või koguduse kantseleis
Õpetaja 5,
tel 734 1111.

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Täpsem info:

www.eelk.ee/tartu.maarja

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km

Kerghaagiste, autoveotreilerite, paadihaagiste ja kinniste kerghaagiste
rent Elvas. Tel 505 4843.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Laenud. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.
Ohtlike puude langetamine, okste,
heki- ja võsalõikus, äravedu. Vihmaveerennide puhastus. Akna- ja
fassaadipesu. Tel 5381 7161
Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt igale
eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toaline korter. Tel 554 5900.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Pakun tööd
Firma vajab tuukreid. Требуются
водолазы. Tel 357 8162.

Riided
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided
ja jalanõud. UUS KOGUS KAUPA. Raatuse 61 ja Raua 22, Tartu E–R 10–18,
L 10–15.

Teenus

Nobelist William Goldingi (1911-1993) kindlasti
tuntuim romaan, kus üksikule saarele sattunud
poiste seas tekkivates suhetes on geniaalselt
kokku võetud inimühiskonna tekkimise mehhanism, selle julmus, haavatavus ning ebatäiuslikkus, aga ka üllatav elujõud.

TARTU LINNA TAKSO

Rendile võtta

Pakume tööd puhastusteenindajalekoristajale. Tel 529 6032.

William Golding
KÄRBESTE JUMAL
Sari “Punane raamat”
Tõlkinud Henno Rajandi

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

Teen san-tehnilisi (boilerid, wc-potid ja
valamud) ja plaatimistöid.
Tel 516 9049.

Tammelinna raamatukogu

15. V Kell 16 TÜ Akadeemilise Naiskoori kevadkontsert Ütle Sina ...
14. V kell 19 Eesti Kontserdi ja

Puistevilla paigaldus. Prowool Baltic OÜ,
tel 527 9863, e-post info@prowool.ee,
www.prowool.ee.

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

kuni 21. V Rukkilille lasteaia laste
loovtööde näitus Piiludes päikest
kuni 25. V Epp Nõgese maalinäitus
Nõgese õied 2

Tartu ülikooli aula

Vanemuise kontserdimaja

Müüa põranda- ja voodrilauda.
Kohaletoomine tasuta.
Tel 5596 0517.

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Ekraan
Argielus kriminaaladvokaadina töötav autor käsitleb oma
karjääri 11 kõige kummalisemat juhtumit, milles pole
peategelaseks “hea” ja “halb”, vaid keskmes on süü küsimus. Juristina vaatleb Schirach oma tegelasi eemalt, kuid
jõuab puudutada ka teemat, milliseid mõtteid tekitab selline töö kaitsjas endas. “Kuritööd” on üks viimaste aastate
kõneldumaid ja müüdumaid raamatuid Saksamaal, seda
on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veo- ja kolimisteenused furgoonautoga. Tel 5562 2646.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

Tervis
Alkoholivastane abi, efektiivne 98%
Hiina traditsiooniline meditsiin. LY
CHINI OÜ, tel 505 8381.
Hambaproteesitööd Kesklinna Hambaravis. Tel 744 2122.
Klassikaline massaaž Tartus, N–R.
Tel 504 4842.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Fekaalivedu soodsalt. Tel 513 1903.
Fekaalivedu. Tel 551 1816.
Haljastustööd, kiviparketi paigaldus,
aiad jne. Tel 5677 9397,
yourinvest@hot.ee.
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Raatuse gümnaasiumisse tulevad spordiklassid

Sport

Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi ja Tartu Raatuse gümnaasium allkirjastasid koostööleppe spordiklasside asutamiseks. Selle raames asutatakse sellest sügisest Tartu Raatuse gümnaasiumi spordiklassid, kuhu
õppimaasujatel toimub täiendav kehalise kasvatuse tund TÜ ASK-i korraldamisel.
Tunnid toimuvad ülikooli spordihoones, kus lapsed saavad vilunud treenerite käe all tutvust teha suure hulga erinevate spordialadega. “Oleme
erineva 17 spordialaliidu liige ja meie spordikoolis tegeletakse 11 alal lastele spordihariduse andmisega. Meil on mitmekesiseimad tingimused ja parimad treenerid Tartu linnas,” ütles TÜ ASK juhatuse liige Harry Lemberg.

Tartu Raatuse gümnaasiumi direktor Toomas Kink arvas, et selline koostöö on väga teretulnud, pidades silmas just spordihuviga
laste ja lapsevanemate soove. “Lapsed saavad võimalikult laiapõhjalise ülevaate erinevatest aladest, et leida just enesele sobivaim. Liikumisharrastuse propageerimine ja spordiga tegelemise võimaluste mitmekesistamine on ka meie soov – terves kehas terve vaim!”
Tegemist on esimese sammuga koostööleppe raames. Põhikooli
vanemates astmetes ja gümnaasiumis lisandub tunniplaani hommikuste treeningute tegemise võimalus, mis saavutusspordile orienteeritud noorte puhul on väga olulise tähtsusega.
TE

Tuhanded välejalad mõõtsid kevadisel maastikul maratonivõhma
Pühapäeval peetud 29.
SEB jooksumaraton andis
murdmaajooksuhooajale
võimsa avapaugu – tallad
tegi kuumaks ühtekokku
6123 spordisõpra.
Maratoni täispika 23-kilomeetrise distantsi ja poolpika 10 km
distantsi lõpetas 3350 jooksjat.
Lastejooksud tõid päikest ja liikumist nautima lausa 2503 noort.
23 km võistlusdistantsi võitis
võimsa rajarekordiga (1:11:38)
etiooplane Raji Assefa Worku
ning teiseks tuli tema rahvuskaaslane Abera Chane Lema
(1:12:01). Parima eestlasena oli
kolmas Keio Kits (1:16:34). Teise koha võtnud Abera Chane
Lema tunnistas, et Eestis ollakse esmakordselt ning siia tuldi
võitma. Naistest ületas finišjoone esimesena samuti Etioopiast
pärit Etaferu Wodaj Temesgen
(1:26:57), kes üldarvestuses
võttis 22. koha. Talle järgnesid
Annika Rihma ja Liina Luik.
Mullu kogusid Tartu jooksumaratoni programmi kuuluvad
sündmused 5656 lõpetajat. Seega tähistab tänavune osalenute
hulk 8,3% juurdekasvu võrreldes eelmise aastaga. Emade-

Läbitud kilomeetrid andsid finišialas ennast tublisti tunda.

Samal ajal, kui maratoni liidergrupp võidu nimel rassis, olid paljud tulnud rajale ka lihtsalt jooksmisest
rõõmu tundma.
Foto: Tarmo Haud, www.tarmohaud.ee

päeval toimunud võistluse 23
ja 10 km põhidistantsidel osales
kokku ligi 1400 naist.
“Tartu jooksumaraton on
meie poolt korraldatavatest
sündmustest üks väiksemaid.
Ometi on ka see kasvanud juba
tuhandeid koondavaks spordi-

peoks. Selle üle on loomulikult
hea meel,” kommenteeris Klubi Tartu Maraton juhatuse esimees Indrek Kelk. Tema sõnul
tähendavad kasvavad numbrid, et eestlaste elustiil on muutumas aktiivsemaks ning lisaks
igapäevakohustustele leitakse

aega ka treeninguteks.
Ühtlasi oli Tartu jooksumaraton ka SEB Tartu nelikürituse
teiseks etapiks. Sariürituse järgmiseks osavõistluseks on SEB
30. Tartu rattaralli, mis sõidetakse juba 29. mail.
Tartu Ekspress

Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits (vasakul) tegi talle omaselt tugeva jooksu, lõpetades 143. kohaga, ent etiooplastele Raji
Assefa Workule ja Abera Chane Lemale ta sedakorda vastu ei saanud.
Fotod: Reio Laurits
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