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Tartu kaukasse
voolab raha juurde

Linnajuhid peavad
noortega debatti

1. septembril
tähistatakse Tartus tarkusepäeva,
mille puhul osalevad linnajuhid
ka sellel aastal
toimuval väitlusel
noortega teemal
„Noore sõna
maksab”.
Noortega väitlevad peale linnapea Urmas Kruuse veel Tartu linnavolikogu liige Toomas Jürgenstein
ning kevadel hariduse, kultuuri ja
spordi valdkonna abilinnapeaks
saanud Tiia Teppan. Teppan ütles,
et väitluse teema on eelkõige
poliitilise mälu küsimus: millal on
noorte arvamusega arvestatud ja
millal mitte.
Tarkusepäeva väitlusi linnaametnike ja noorte vahel korraldatakse
Tartus alates 2009. aastast, kui noored tõestasid Tartu linna esindajatele, et nad on hukas. Seevastu eelmisel, 2010. aastal võidutsesid linnavalitsuse võistlejad, kes väitsid, et släng
sobib ametlikku kõnepruuki.
Väitlus toimub 1. septembril kell
18 Kaubamaja laval. Väitluse korraldavad Tartu Noorte Volikogu ja Eesti Väitlusselts koostöös Lille Majaga.

Emajõe äärde
kerkivad uued eramud
Linnavalitsus andis rohelise tule
Ranna puiestee 36 krundi detailplaneeringu eskiislahendusele,
mis näeb ette moodustada alal
elamukrundid ning rajada Emajõe
ja kruntide vahelisele alale paadikanal. Kanalisse on kavas ehitada
ujuv paadisild kokku 12-le alusele,
mis on mõeldud kohalike elanike
teenindamiseks. Kuue hektari suurune planeeringuala asub Ihaste
linnaosas Emajõe ääres Tartu linna
ja Luunja valla piiril.

Neljapäev, 1. september 2011

Linnavalitsus kiitis teisipäeval heaks tänavuse
teise positiivse lisaeelarve, mille koostamiseks
andis alust asjaolu, et
tulumaks laekub tartlastelt oodatust paremini.

Õppejõud hageb ülikooli
Tartu maakohtus võeti esmaspäeval arutlusele Henn Kääriku hagi, milles Tartu ülikooli dotsent nõuab oma tööandjalt saama jäänud töötasu.
Sotsioloogia teooria ja ajaloo
dotsent Käärik selgitas Tartu
Ekspressile, et lähtub printsiibist: promissa sunt implanda –
lubadusi tuleb täita. „Mind võeti tööle konkursi korras, seal
sätestatud tingimustel. Alates 2010. aasta veebruarist aga
hakati maksma sellist palka,
mida ülikool õigeks peab, mitte
konkursi ajal lubatut.”

Ülikool õppejõududega ei arvestanud
Käärikut ajendas kohtu poole pöörduma mitte ainult 10%
väiksem töötasu, vaid ennekõike personaliosakonna jäik suhtumine. „Ei mingeid läbirääkimisi – lihtsalt pandi fakti ette.
Õppejõud on ka inimene – rää-

gime, arutleme veidi,” ohkas
Käärik. „Ma võitlen bürokraatia vastu ja õppejõudude õiguste eest, mitte ei aja ainult raha
taga. Kuigi praegusel ajal kulub
viimane ka ära.”
Kaks tundi kestnud kohtuistungi järgselt sedastas Käärik:
„Juriidiliselt võttes hämmastas
mind, et ülikooli jurist ei tunne elementaarsel tasemel lepinguväliste võlasuhete õigust, sh
selle valdkonna suurima spetsi,
riigikohtunik T. Tampuu seisukohti. Oleksin oodanud pisutki enam head tahet teist poolt
mõista. Poola hambamees S. J.
Lec on täheldanud, et mõnikord võib jäik hoiak olla halvatuse tulemus. Sest ega’s kohus
pole saun, kuhu minnakse
vihaga.”

Lisaeelarvega
saab
linn tulude poolelt juurde kokku 897 700 eurot.
Va ld av o s a s el le s t eh k
400 000 eurot tuleb üksikisiku
tulumaksu oodatust parema
laekumise arvelt.
lt.
t.
Nimelt näitasid
d
käesoleva aasta
esimesed seitse
kuud, et tulumakksu laekus mullusest 4,4 protsenti
enam.
S u u r e n e -

v ad k a t u lud v a r adelt:
160 000 eurot lisaraha tuleb
Tartu kaukasse suuresti planeerimata tuludest ehk lahkunud
linnakodanike pärandvara ning
linna korterite müügi arvel.
Toetused suurenevad lisaeelarvega 312 100 eurot ning kaupade
ja teenuste müük 25 600 eurot.
Eelarvega vähenevad linna
valitsemiskulud 56 300 eurot,
seevastu 300 000 euro võrra suurenevad kulud tänavate
puhastusele, 40 000 võrpuha
puh
ra
r tänavavalgustusele,
193
1 600 eurot haridusele, 208 600 eurot
sotsiaalvaldkonnale
l ning 53 500 eurot
vabale
ajale ja kultuuvva
rile.
rri
TARTU EKSPRESS

Politsei otsib kelmi ohvreid
Kriminaalpolitseinikud
otsivad Richard Ivo
Simsoni võimalikke kuriteoohvreid ning hoiatavad ühtlasi kodanikke
uute kelmuste ohvriks
langemise eest.
Ülikooli esindaja, personalitöö jurist Eveli Ojamäe vastas
Tartu Ekspressi järelpärimisele lakooniliselt, et ei pea poolelioleva vaidluse kommenteerimist õigeks. Otsus tehakse teatavaks 19. septembril. „On väga
tõenäoline, et kaasus läheb
edasi ringkonnakohtusse,”
arvas Käärik.
RASMUS REKAND

Isikut kahtlustatakse käesoleval aastal mitmetes kelmustes, kus Simson esitles end tehnikakaupluses riigiametnikuna
ning tellis asutuse nimele mitmeid tahvelarvuteid. Hiljem selgus, et isik pole kuidagi seotud
asutusega, mille töötaja ta väitis
end olevat.
Politseil on alust arvata, et
Richard Ivo Simson võib olla toi-

me pannud teisigi
kuritegusid, millest korrakaitsjatele
ei ole veel
teatatud.
Kõigil, kel
on pretensioone fotol oleva isiku suhtes,
palutakse ühendust võtta Tartu kriminaaltalitusega telefonil 730 8656, politsei operatiivnumbril 110 või e-kirja vahendusel aadressil kristel.masing@
politsei.ee.
TARTU EKSPRESS
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TARTU KONSUMITES, MAKSIMARKETIS JA VANAS KAUBAMAJAS

Kooli- ja kontorikaubad -30 % 1.-3. septembrini
(v.a. juba soodushinnaga tooted)

Eedeni Konsum, Kalda tee 1c | Lembitu Konsum, Lembitu 2 | Kivilinna Konsum, Jaama 173 | Ujula Konsum, Ujula 2 | Karete Konsum, Jalaka 34 | Veeriku Konsum, Viljandi mnt 13 | Lõunakeskuse Maksimarket, Ringtee 75 | Vana Kaubamaja, Riia 2

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KIRI TULEVIKUST: Kui augustis Annelinnast teele pandud postkaart Tallinna jõudis, polnud selle kättesaajal kahtlustki, et Eesti
Posti näol on tegu tõelise tulevikuettevõttega: 2013. aasta postitempel räägib enda eest. Tõenäoliselt on ka ﬁrma juhtkonnal
tehnilisest uuendusest rõõmu rohkesti, sest kirjad naljalt enam ei
hiline.
ANNE LINN

Ülikooli kohvik on Ülikooli 20 hoones järjepanu tegutsenud pool sajandit ja muutunud legendaarseks oma kõrge vaimsuse poolest. Loetud päevad
OLIVER KUND
enne tänavust 1. septembrit sulges kohvik aga uksed.

Kohviku sulgemine lõikab
Tartu vaimule valusalt keelde
ära elatanuks, olnuks
res Liinat. Nii on ülikohvikul igapäevakooli eesmärgiks säiselt vaja vähemalt 200
litada ajalooline Ülinäljast suud, ent noorkooli kohviku hoone,
te maitsekompass
võimaldada tudenginäikse olevat burgetele ja õppejõududele
riputkade poole kalsöögikoht ja mitte jäädu. Buﬀet‘st suuremgi
da ilma maja eest hooRain Eendra
tuluallikas oli kohvilitsevast rentnikust.
ku teise korruse a la carte restoran,
Seetõttu usub ülikool hetkel
kuid see vandus alla ägeda konkuPere Restoranide suulisesse lubarentsi ja ebasoodsa asukoha tõttu.
dusse investeerida kohviku kont„Õhtul pärast kella 19 ei toimu siin
septsioonimuutusesse ja see milmitte midagi. See piirkond on välja
„Me oleme praegu otsustanud
lalgi taas avada. Seda isegi vaatasurnud,“ väitis Eendra.
olla avatud nendele klientidele, kes
mata asjaolule, et Pere RestoraniTema sõnul on kohviku pidaon tellinud meie juures laua,“ nendel ülikooli ees veel hiljuti suured
jad püüdnud klientide leige huvi
tis kohvikut pidava AS Pere Restovõlad olid. „On ka muidugi võimapõhjusele ka jälile saada. „Klienranid juht Rain Eendra. Tegeliklik see variant, et tuleb siia mingi
did on meile öelnud, et Ülikookuses tähendab see, et kokk seob
teine rentnik. Ülikool ise kohvikut
li kohvik, see kõlab
pidama ei hakka, see on päris kinnagu aparaaditehadel,“ sõnas Liinat.
„Ülikooli kohvik – see
se söökla – kui sa ei
kõlab nagu aparaaditehase ole aparaaditehase Kohvik võib
siis nagu ei
tuhast tõusta
söökla – kui sa ei ole apa- töötaja,
ole sinna asja,“ sõnas
raaditehase töötaja, siis ei
Eendra. EelnimetaRain Eendra kinnitas, et ettetud
põhjustel
tuleb
võte
tahab Ülikooli kohvikule
ole sinna asja.“
leppida mõru tõdetaas elu sisse puhuda. Kuidas seda
musega – Ülikooli
teha, pole aga hetkel aimugi.
põlle ette vaid pulmade, peiede või
kohvik ei ole 2005. aastal alus„Ülikooli kohvikuna on tal
bankettide tarbeks. Loengupausil
tamisest saadik poolt päevagi
tohutu ajalooline nostalgiamokõhutäidet saada pole aga lootust.
kasumis olnud.
ment. Kui vanemaid külastajaid
Kohviku samm-sammuline
vaadata, siis nad võivad seal tundiÜlikool tahab
hääbumine algas tänavu kevadel,
de viisi istuda ja meenutada, kuimil suleti ülikoolirahva seas popudas kunagi oli. Seda me ei ole ära
kohviku hoone säilimist
laarne esimese korruse buﬀet, eeslõhkumas,“ lubas Eendra.
märgiga kujundada see ümber
Seevastu esimese korruse
Pere Restoranid rendib hoojäägripubiks. Ühe pubi elemenpuhul on eesmärgiks, et muuta
net Tartu ülikoolilt, kellega sõldina popsus kohviku aias mõnkogu kuvandit kinmitud leping kehtib
da aega ka suitsuahi, kust kala
nisest söögikohast.
2028. aastani. „Tegu
ja muudki paremat pakuti. Lei„Anda talle lausa uus
on emotsionaalselt
ge huvi tõttu kolis suitsuahi peanimi. Lõhkuda ära
olulise asjaga ja üligi Püssirohukeldrisse, suve jooksee moment, et sinkool tahab arvestasul valmima pidanud jäägripubi jäi
na ei või tulla sisse,
da kõigi asjaoludega,“
aga sootuks sündimata.
kui sul ei ole diplomit
kommenteeris kohEendra sõnul on sulgemise põhtaskus ega ei plaaniviku sulgemist alma
Andres Liinat
jusi ridamisi. Selleks, et buﬀet end
gi seda saada,“ näitlimater‘i kantsler And-

Alates esmaspäevast võib
Ülikooli kohviku raudvarbadest värava taga peatunud linlane lugeda lakoonilist kirja, mille mõte ütleb
üht: tühja kõhuga ei maksa
siia enam tulla. Samal ajal,
kui linnas tuuritavad taas
tudengid, lõpetas söögikoht oma kuuenda kahjumi-aasta, koondas osa
töötajaid ega tea, kuidas
edasi minna.

kustas ta.
Enne aga, kui uuenduslikku
ideed pole, ei paista kohvikuuste
taasavanemist kuskilt. „Oleks mul
see mõte olemas, mida me tegema
hakkame, siis ütleks kohe kuupäeva ära. Üritame turul leida kohta,
mis täitmata on või kuhu saaks
areneda.“
OLIVER KUND

Ülikooli kohviku lugu
Praegu Ülikooli 20 asuv
kohvikuhoone on ehitatud
18. sajandil aadlielamuks.
1924. aastal osteti hoone
ülikoolile ning anti majandada
üliõpilaskonnale ja edustusele, esimene korrus kujundati
ümber üliõpilassööklaks.
1957. aastal avati teisel korrusel kohvik, millest kujunes
järgnevate aastakümnete vältel tõeline Tartu vaimu kandja,
kus käisid koos nii tudengid,
haritlased kui ka kunstiinimesed.
1983. aastal toimunud
ümberehitustöödega eraldati
üliõpilastele ja õppejõududele
mõeldud ruumid ning kohviku kultuuriline ja vabameelne
õhkkond sai tõsise hoobi.
Vaatamata sellele toimis
kohvik ülikooli käe all 2004.
aastani, mil ärimees Rein Kilgi
ettevõtmisel maja ülikoolilt
25 aastaks rendile võeti ning
ümber ehitati.
2005. aastal avati Ülikooli
kohvik tänasel kujul taas ülikooli- ja linnarahvale. Sellest
ajast saadik on söögikoht
vahetanud nii nimesid, sisekujundust kui ka kontseptsiooni,
ent pole suutnud tänini kahjumist välja tulla.

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Varastatud asjad leiti
Facebookist

Tartu on õpilastega
plussis

Hiljuti varguse
ohvriks sattunud tartlane
avastas oma
kadunud asjad
sotsiaalvõrgustikus Facebook müügile panduna,
hiljem asjade ostmiseks kokku
lepitud kohtumisele ilmunud isik
toimetati asjaolude väljaselgitamiseks politseisse.

Tartu üldhariduskoolides alustab
täna uut õppeaastat kokku
12 339 õpilast, mis on 158 õpilase võrra rohkem kui eelmisel
aastal.

0,90

eurot maksab iga Tartus õppiva
1.–9. klassi õpilase eest tema
päevasest koolilõunast kinni linn,
siinsete maksumaksjate rahast
kulub koolilõunate kompenseerimiseks 2011. aastal kokku
1 405 634 eurot.

TÜ-l kõrgeim maine
TNS Emori läbiviidud Eesti ülikoolide maineuuringu kohaselt
on Eesti mainekaim kõrgkool
jätkuvalt Tartu ülikool – 52% vastanuist nimetas esimese eelistusena just TÜ-d, mida kirjeldati
omadussõnadega traditsiooniline, akadeemiline, rahvusvaheline ja prestiižne.

Tudengikoti sisu sai
avalikuks
13 000 tänavust kõrgkoolide
esmakursuslast saavad EÜL-ilt
Rebasekoti, kus on muuhulgas
kondoomid, Urmas Nemvaltsi karikatuuridega esimene
tudengivihik, infovoldikud
seksuaaltervise ja kõrgharidussüsteemi kohta ning sooduskupongid söögikohtades
einestamiseks või sülearvuti
ostmiseks.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITAKSE
Asjaga kursis olevates ringkondades sosistatakse, et lisaks
heale õnnele täringuviskes aitas
läinud neljapäeval „Eesti mängu“
ﬁnaalis võidutsenud dirigent
Veronika Portsmuthi edule
kaasa ka keegi stuudiopubliku
hulgas
g istunud lokkis juustega
härrasmees,
hä
rra
kes mälumängu mõttepingsal
m
hetkel vajaliku vihje
h
sõrmedega teele saasõ
tis. Armastatud noore
tis
dirigendi
sagedasti
d
irig

publikusse rändavat pilku
p
võis
tähelepanelik
epanelik
panelik
vaataja
ja
a
märgata
ata
ka teiselt
se
elt
pooltt telerit
ekraani.
an
ni.

4

tartuekspress
KULTUUR

Neljapäev, 1. september 2011

Indrek Saart (Vargamäe
Juss) ja tema kolleege saab
draamafestivali raames
Albule vaatama minna eribussiga.
MIHKEL EHALA

Palametsa
pajatused

Kui õppeaasta algas
15. septembrist
Sõjaeelsel perioodil ei alanud uus õppeaasta rahvusülikoolis mitte
1., vaid 15. septembril. Septembri kaks esimest nädalat olid antud
akadeemilisele noorusele sisseelamiseks, tudengitoa otsimiseks ja
eksamivõlgade õiendamiseks. 15. septembril peeti auväärses aulas
avaaktus ja järgmisel päeval tehti algust loengutega. Tartu ajakirjandus kajastas õppeaasta algust asjalike uudislugude ja leebevõitu följetonidega. Nii tõi 1936. a Postimees ära „Noore tudengi kirja oma
sõbrale Tallinna“, millest alljärgnevad katked.
Kulla Heino! Nüüd on mul Tartus kõik korras. Tuba on kenake,
aknast näen Emajõge, Kalevipoega ja politsei vahituba, mida nad
siin nimetavad „simendipealseks“. Perenaisel on noor mehelemineja
tütar ja nii olen kaitstud kõigi võimalike moraalilanguste vastu – ühtki
võõrast tüdrukut juba minu juurde sisse ei lasta.
Aga tüdrukuid on siin marudal kombel. Olen käinud mõnel korral
kohvikus tantsimas – noh‘ totsidel pole viga. Tantsitakse nagu meilgi
Tallinnas. Ainult et orkester on otsekui pooliku jala ja pooliku pasunaga. Jazz ikka küll, aga viiuleid on kuidagi liiga palju. Öeldakse, et kõrtsides olla muusika käredam, kuid nii kaugele ei ole ma veel jõudnud.
Loengutel tuleb ka käia.
Eile käisin juba ülikooli peahoones sees. Oli pidulik immatrikulatsioon ja see tundus mulle nagu mingi eraleer. Kõndisime kõik järgemööda kõnetooli otsekui altari ette ja saime oma matriklid-õnnistuslehed kätte. Tütarlapsed tegid kniksu ja punastasid, sest prorektor oli
väga kena mees. Ja poisid kraapasid kombekalt jalga...
Tervita kõiki neid meie klassi poisse, kes jäid Tallinna tehnikeriks
õppima. Olgu neilegi akadeemiline saatus armuline.
Alla kirjutatud lühidalt Jüri.
Kümmekond aastat varem oli Üliõpilaslehe nime kandvas ajakirjas avaldatud Juhan Pahlbergi pidukõne mees- ja naisstudentidele
akadeemilise aasta alguseks. Juhan Pahlbergi varjunime kasutas ﬁloloogiatudeng, vestekirjanik, aga ka tõsisemat laadi ilukirjanduse looja
Richard Janno (1900–1942). Tema pöördumine uute akadeemilise
pere liikmete poole kõlas õige pateetiliselt.
„Meid tuleb juurde iga aastaga, meid saab varsti musttuhat! Me
täidame selle Tartu viimase keldri ja pööningu. Varsti on pool eesti
rahvast studentide mütsides, värvides ja vikerkaarides ja muidu hariliku inimese peakatetes. Varsti jõuab kätte tund, kus kogu eesti rahvas
tungib ülikooli hoonetesse, raamatud ja pliiatsipulgad kaenlas ja
surub laiali kuuldesaalide seinad.
Meie oleme kokku tulnud puhanute ja värsketena. Taevasina kumab
meie silmades ja päikesepaiste kumab kõrgel otsaesisel – eriti teil, mu
armsad pisikesed naistudengid. Ja meid kõiki ootab ees suur töö ...
Vivat academia ja studentae Tartuensis engros und made in Estonia! Grambambuli ja sacramentus!“
Ja kõige lõppu soovitus noortele üliõpilastele. Ärge raisake kallist
aega, vaid minge õkvajoones Theodor Lutsu tantsukursustele ja
õppige seal selgeks uuemad paad elik seltskonnatantsude sammud. Et hiljem parketil piinlik ei oleks, sest tantsud muutuvad samamoodu nagu kogu moodki. Olgu lisatud, et Theodor Luts oli Oskar
Lutsu noorem vend, kes on läinud Eesti kultuurilukku eelkõige ﬁlmimehena.

Draama kutsub
allkirjaga teatrisse
Läbi terve järgmise nädala draamakunsti delikatesse pakkuv teatrifestival
Draama rõhub kollektiivsele terviklikkusele.
Eriliseks tuleks tänavust festivali pidada kuraatori, Kanuti Gildi SAALi ja Baltoscandali
kunstilise juhi Priit Raua pärast.
Eesmärgiga kokku panna festival heast teatrist, mitte edetabel, valis Raud põhiprogrammi
kaheksa etendust.
„Märksõnade paar “allkirjaga
teater” iseloomustab kõiki neid
lavastusi. Nendes on kogu trupp
lavastusele nii öelda oma allkirja alla pannud. Kõiki osalisi on
lavastustervikus ära tunda,”
põhjendab oma valikut ning festivali alapealkirja Raud.

Piletid on deﬁtsiit
Draama festivalile iseloomulikult on tung etendustele suur
ja piletid defitsiit. Ent mõnele
etendusele veel üksikuid vabu
kohti on. „Lisaks on suurepärane kõrvalprogramm “Homne
teater”, kus möllavad enamasti just noored teatrisse tulijad:
EMTA lavakunstikool, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia stseno-

graaﬁaosakond, Drakadeemia,”
lohutas festivali kommunikatsioonijuht Katrin Maimik.

Ihade osakond

erandiks on 2010. aasta teatriauhindade lavastaja auhinnaga pärjatud Urmas Lennuki lavastus “Vargamäe varjus”,
mis etendub 9. septembril kell
13 Albu vallas Tammsaare muuseumis. Eribuss Vargamäele
stardib 10.30 Vanemuise alumisest parklast. „Et õhtuks Tartusse tagasi jõuda ja festivalil edasi
osaleda, tundus eribuss ainuõige lahendus,” selgitas Maimik.
Pisemat publikut meelitab
Draama Mika Keräneni loo-

„Homse teatri“ programmist
tõi Maimik esile Kunstiakadeemia stsenograafia osakonna ja
Mart Kolditsa ühistööd “Ihade osakond”, mida on mängitud
varem Tallinnas Krahlis, aga ka
näiteks kaheksal korral rahvusvahelisel stsenograaﬁde festivalil „Prague Quadriennal
2011“.
Kõiki etendusi iselooTeatri ja live-ﬁlmi sümbioosi eesmärgiks on mustab see, et kogu
uurida ja nähtavale tuua trupp on lavastusele
vahendeid, mille abil
televisioonis ja kinos vaa- nii-öelda oma allkirja
tajates ihasid tekitatakse. alla pannud.
Loominguline ning leidga “Varastatud oranž jalgratas”,
lik meeskond kasutab veebimille tegevus toimub just Tarkaameraid ning live-montaaži,
tus Supilinnas. Lõbusat ja põneminiatuurset dioodide valgusvat kriminulli on lapsed oodaparki, makette, helitehnikat,
tud vaatama koos vanematega.
mikrofone, nukke, ajakirja välTemaatilise kingitusena saajalõikeid, miniprojektsiooni jpm
vad Tartu laste turvakodu, Koi„Homse teatri“ raames selgudu keskuse ja Mäe-kodu asukad
vad 8. septembril ka Eesti Teatfestivalilt jalgratta ja võimaluse
ri Agentuuri näidendivõistluse
Supilinna lugu priilt vaatama
võitjad.
tulla.
Kui tavapäraselt toimub kogu
festival Tartus, siis tänavuseks
RASMUS REKAND

Vanemuise peadirigendiks sai Paul Mägi
Täna alustab
Vanemuise
muusikajuhi
ja peadirigendina tööd
maestro Paul
Mägi. Aastast
2004 on ta
Uppsala kammerorkestri
kunstiline juht ja peadirigent.
„Vanemuise teatri muusikapool
on minu hinnangul oma arengus
õigel teel. Muidugi on alati võimalik nii repertuaari kui orkestrit edasi arendada,“ ütles Paul Mägi.
Paul Mägi esimene ülesastumine Vanemuise peadirigendina
toimub Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontserdil
9. septembril kl 19 Vanemuise
kontserdimajas.

Kesklinnas lähevad
raamatud rändama
1. septembril kell 15–18 korraldab
A-raamatukogu Väga Väga Vaba
Turu raamatueri, kus on võimalik
ära anda, vahetada ja leida erinevat kirjandust. Raamatuturg toimub Tartu kaubamaja ees suure
õpitubade telgi juures. Sinna võib
tuua raamatuid, mida ise enam ei
vajata, ning leida raamatuid, mis
on veel lugemata.

National Geographic
peatselt eesti keeles
Ajakiri National Geographic hakkab
oktoobrist
ilmuma eesti
keeles. Sellega
on eesti keel
33. kohalik
keel, milles
ajakirja lisaks
inglise keelele välja antakse.
Eesti ajakirja hakatakse kirjastama National Geographic Society
litsentsi alusel ning see hakkab
sisult lähtuma ingliskeelsest originaalist. National Geographic
Eesti peatoimetaja Erkki Peetsalu:
„Rohkem kui sajandi jooksul on
National Geographic käsitlenud
teemasid, mis on olulisel määral
puudutanud kogu maailma ajalugu. Ajakirja tulek Eestisse näitab,
et kohalik meediamaastik on
jõudmas uue küpsuseni.“

Romantiline restoran Asian Chef
ehtsate aasia roogadega

SOODSAD
PÄEVAPAKKUMISED
Võimalus tellida toit koju või kaasa!
Avatud: R - L kl 11 - 01
Se
ISIC j ptembrik
P - N kl 11 - 23
a ITIC
uus
sood
kaard
u
Loe lä
iga
hemalt stus -2
: www
0
.asia %
nche

f.ee
Võru 2, Tartu
Tel 735 5029, 53 300 464
info@asianchef.ee
www.asianchef.ee

Liitu meie sõprade klubiga Facebookis!

TEIE SOOVID
LIIGUTAVAD MEID
TEL • 7 300 200 • 1555 • 1200

www.gotaksopark.ee
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Täna kell 11 avati aktusega
linna uusim kool – Poska
gümnaasium. Tartu Ekspress uuris, mida põrutavat
linna ühes suurimas koolis
ees ootab.

Kooliaasta alguses tõuseb arvutiviiruste hulk
Riigi infosüsteemi amet teatas,
et igal aastal toob septembrikuu
kaasa arvutiviirustesse nakatumise
laine, kuna lapsed ja lapsevanemad
on taas arvutite taga ja suvega
on ohutus ununenud. „Just enne
kooliaasta algust on paras hetk
järgmise põlvkonnaga arvutikasutuse reeglid kokku leppida ja
mobiilikasutuse limiidid paika panna. Turvalisuse eeldus on, et laps ja
vanem igapäevaselt vahetult suhtlevad. Seetõttu on mõistlik, et laps
kasutab arvutit elutoas,“ soovitas
infoturbe ekspert Triin Nigul.

Koolipapa Helmer Jõgist peegeldub päev enne esimest kellahelinat samavõrd joviaalset
rõõmu kui stardieelset ärevust.
„Päris kõik ei saa ju kunagi valmis,” ühmab ta küsimusele on’s
tööde järg lõpusirgel.
Veel on nokitsemist kaldtee ja
käsipuuga, et ka liikumispuudega õpilased – muide üks selline
alustab kooliteed juba tänavu –
pääseks majas mugavalt liikuma. Ukse kõrval kruviaukudega raamistatud seinale sobitavad meistrimehed värskelt tahutud nimetahvlit. Ju jäetakse targu üksjagu tegemist vajavat ka
uudishimulikule ajakirjanikule
mainimata.
„Kõige tähtsam on olemas –
õpilased ja õpetajad. Viimaseid
40, esimesi pea kümme korda
rohkem,” müristab Jõgi. „Õpikutega on pisut veel kitsas käes. Aga
üldiselt saab õppetöö alata – selles mõttes on kool valmis,” möönab Jõgi, kes viimastel sehkendamisest tiinetel päevadel on koju
jõudnud „ikka peale „Aktuaalse
kaamera“ lõppu”.
Raskustest, mis kooli rajades
ületada tuli – usutavasti on neid
veel hetkelgi kapaga –, Jõgi rääkida ei taha. Hala olla selletagi

Linnaraamatukogu
kohvik avas taas uksed
Täna hommikupoolikul kell 11 ärkas
taas elule Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu kohvik Kompanii 3/5 esimesel korrusel. 2010.
aastal sulges uksed eelmine kohvik
Vaikne Nurgake, viimase järeltulija
kannab aga nime Lutsu Juures.
Kohvik on avatud tööpäevadel
9-19.30 ning laupäeval 10–15.30.

Täpsustus
Läinud nädala Tartu Ekspressis
ilmunud artiklis „Tonnide viisi
toiduabi seisab jõude“ on linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna peaspetsialisti Indrek Rohtla asemel
ekslikult märgitud Indrek Ranniku.
Palume vabandust.

183 kümnendikku

Supilinnas lahvasid leegid
Pühapäeval Tartus Kroonuaia sillale jalutama sattunud
võisid saada paraja ehmatuse osaliseks, kui sillalt
hüppas vabasurma meesterahvas, purustati aknaid ja
süüdati kaks autot.
Tegemist ei olnud aga tühja koha
pealt puhkenud kaosega – suure
pauguga lõppesid hoopis Kinobussi
Filmitalgute ﬁlmivõtted.
“Kasutades kaamelikujulist
metafoori – ühest küürust oleme
üle saanud, üks on veel minna, enne
kui ﬁ lm lõplikult valmis ja talgud
tehtud,“ ütles Kinobussi ja Filmitalgute eestvedaja Mikk Rand. Filmitalgute võtteperiood lõppes Tartus, augustikuu jooksul sõideti läbi
kõik Eesti maakonnad. Võttemeeskonnas lõid selle aja jooksul kaasa
kokku ligi 80 vabatahtlikku, üle 50
vabatahtliku näitleja ning sajad ini-

õpetus ning ettevõtlusõpe. Viimase osas jätkub Jõgil juttu ja
ideid pikalt. Et juletaks rohkem
fantaseerida, ideid ellu viia, ﬁrmasid luua, endale ja teistele
tööd anda, „Käsutäitjast palgatöölise mentaliteet tuleks noortest välja raputada!”

palju. „Jäägem parem positiivse
juurde, see mõjub karvakasvule hästi,” kostab koolijuht habet
siludes. Misjärel saab kiita personal, iseäranis sekretär ning kutsehariduskeskus, „kus tublisid
töölisi kasvatada osatakse”.

Oma esimest päeva gümnaasiumis alustavad Poska seinte vahel rekordilised 183 õpilast.
Viies paralleelklassis on igas
36–37 õppurit. Mis tingib selliseid mammutklasse? „Klassi mõiste meil seoses uue õppekavaga hakkab teisenema. Ta
on rohkem kasvatuslik üksus.
Range õppekooslusena toimib
klass 60% õppeainete jaoks, mis
on kohustuslikud – vältimaks
ameerikalikku vormi, kus keskkooli saab läbi vedada ainult
võimlemise ja laulmise erinevate kursustega. Ülejäänud, valikainete osas, klassid segunevad,
tekivad väga erineva sisu ja suurusega rühmad. Õppekorraldus,
mida Treﬀneris ja terves Soomes
on viljeletud pikalt. Ja edukalt.”
Just õpilase vabadust, aga ka
vajadust ise kaasa rääkida, millise rõhuasetusega gümnaasiumiharidus valida, peab Jõgi olulisimaks muutuseks Poska eelkäija, Reiniku gümnaasiumiga
võrreldes.
Kolm suuremat õppesuunda
Poskas on riigikaitse, religiooni-

Kaasaegne, mitte
ultramoodne

Päev enne avaaktust paigaldatud nimeplaadil, „mis sai ikka midagi
muud, kui need tavalised, surnuaeda meenutavad“, viipab koolipapa Helmer Jõgi ajaloolise Setomaa suunas.
RASMUS REKAND

Vanemuise 35 asuv Poska kooli
hoone millegi ultramoodsaga ei
uhkusta. Teisalt teeb neli aastat
tagasi kapitaalremonditud teadmiste häll kadedaks enamiku
nõukogude ajal ehitatud paneelkoole.
Lift, ülakorruse klassidest
hingemattev panoraam jõe orgu,
modernne raadiosõlm, igas klassiruumis arvuti ja dataprojektor, osades smart-board, lae alla
kerkiva pingiriviga auditoorium.
„Vaid aulat pole ja spordisaali
jagame naabritega,” viipab värskelt ametisse asunud õppealajuhataja Alo Savi seina taga asuva
Masingu kooli suunas.
Ahjaa - randmenõksuga käitatavat koolikella, mis sõltuvalt
garderoobitädi punktuaalsesest
vahel päästis, vahel piinas, kaasaegses koolis enam pole. Tunde
juhatab sisse-välja elektrooniline
tiristaja raadiosõlmes. Erinevaid
meloodiaid on kaks tosinat. Nagu
Montana käekellal, mäletate?
RASMUS REKAND

Tartu sotsiaaltöötajad saavad
elektriautod novembris
Tartu linnavalitsus esitas
sotsiaalministeeriumile
avalduse 30 Mitsubishi
i-MIEV elektriauto saamiseks, mis on ette nähtud
kohalike omavalitsuste
sotsiaaltöötajatele.

mesed massistseenides.
Võtteperioodi lõpp ei tähista
sugugi veel Filmitalgute lõppu – ees
ootavad üles ﬁlmitud materjali põhjalikum montaaž ning järeltöötlus.
Eesti esimene rahvafilm linastub
kinodes esmakordselt maagilisel
kuupäeval – 11.11.11.
TARTU EKSPRESS

Abilinnapea Jüri Kõre selgitas,
et sotsiaaltöötajatele sellise hulga
elektriautode saamine tooks kaasa muutuse sotsiaalteenuste pakkumise kvaliteedis. „On ikka suur
vahe, kas sotsiaaltöötaja peab oma
kliendile näiteks toidu viimiseks
raskete kottidega linnaliinibussis
sõitma või saab keskkonnasäästliku autoga kiiresti ja tõhusalt oma
tööd teha,“ märkis Kõre.
Tartu linnavalitsuse ettepanekul läheks 17 autot Päevakeskus
Kalda hooldustöötajate käsutus-

se, 11 autot sotsiaalabi osakonna sotsiaaltöötajate ja lastekaitse spetsialistide käsutusse, ühte
autot kasutaks asutus Varjupaik
ning ühte Päevakeskus Tähtvere.
Elektriautod saadakse riigilt
tasuta kasutamiseks, omavalitsuse kohustuseks on sõlmida
kasko- ja liikluskindlustuse lepingud ning tasuda auto kasutami-

se, hooldamise ja
remondiga seotud
kulud. Autode laadimissüsteemide väljaehitamise kulud tasub SA
Kredex. Elektriautode kulude katteks kavatseb linn
kasutada osaliselt
vahendeid, mida
seni on kasutatud sotsiaaltöötajate isikliku sõiduauto ja ühistranspordi kuupiletite kompensatsiooniks ning Päevakeskus Tähtvere
kaubiku rendimakseteks ja ülalpidamiskuludeks.
Elektriautod antakse sotsiaaltöötajate kasutusse 2015. aasta
lõpuni.
TARTU EKSPRESS

Sinu reklaam jõuab iga tartlase
lauale, kui see ilmub
8. septembril nädalalehes

Lehe trükiarv 8. septembril:

40 000
Broneeringu tähtaeg 5. septembril.

reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
8. septembri Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee
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Lõuna Pagarite värsked leivad
ja kodused koogid
nüüd ka Tartumaal!
Meie tooteid leiad kõikidest
Konsumitest ja Selveritest!
Lisainfo: lounapagarid@lounapagarid.ee
797 6176
www.lounapagarid.ee
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KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Professor uurib laboratooriumis kirpu. Ta rebib kirbul ühe
jala ära ja ütleb:
„Hüppa!“
Kirp hüppab.
Professor rebib teise jala
ära ja ütleb:
„Hüppa!“
Kirp hüppab.
Eksperiment jätkub, kuni
professor rebib küljest viimase jala ja ütleb:
„Hüppa!“
Kirp ei hüppa.
Teadlane pomiseb endale
natuke aega habemesse ja
kirjutab siis laboratooriumipäevikusse:
„Pärast viimase jala eraldamist kaotab kirp kuulmise.“

“Kellele Sa tordi viid?”
“Tahan selle kinkida oma
mehe sekretärile.”
“Kas tal on sünnipäev?”
“Ei. Tal on liiga hea ﬁguur.”

„Mis sul vaja on?“
„Süüa tahan.“
„Eilset borši soovid?“
„Jah.“
„Tule siis homme.“

„Kuidas teie uus auto ka sõidab?“
„Pole viga. Kolm trahvi saja
kilomeetri kohta.“

“Minu mehe karjäär on varemetes.”
“Kes ta Sul siis elukutselt
on?”
“Arheoloog.”

Karu, hunt ja jänes kutsutakse
sõjakomissariaati. Hunt ja
karu lähevad meditsiinikomis-

jonist läbi ja istuvad kurvalt
ooteruumis - ei taha sõjaväkke minna. Siis väljub enesega
rahulolev jänes:
„Mina sõjaväkke ei lähe, ma
ei saanud komisjonist läbi.“
„Miks sa läbi ei saanud?
Sa oled ju täiesti terve!“
hüüavad karu ja hunt ühest
suust.
„Kas näete seda mäge
seal?“ näitab jänes käega
akna poole.
„Näeme.“
„Aga kaske mäe otsas
näete?“
„Näeme.“
„Aga kahte alumist oksa
näete?“
„Näeme.“
„Kas kõige alumise oksa
tipus kaht lehekest näete?“
„Näeme.“
„Noh, sõbrad, mina ei näe
isegi seda kaske.“

Vestlevad kaks sõbrannat.
„Näed, Mary mõtleb jälle
oma kallimale, kes töötab
autojuhina.“
„Millest sa seda järeldad?“
„Ta nuusutab õndsa naeratusega bensiinipudelit.“

“Aastates vanapiiga räägib
sõbrannale:” Juba aastaid
olen ma voodi alla piilunud,
ega seal ehk mõni mees peidus ole. Et oma šansse suurendada, ostsin endale hiljuti
veel ka teise voodi.”

„Tänasest on bensiin kallim,“ teatab tankija autoomanikule.
„Valage mulle eilset!“ käsib
too.

Sissetungija elas võõras
korteris mõnusat elu
Jõgevamaa kodanik tegi eelmisel nädalal politseile avalduse, et
ajavahemikul 20. veebruarist kuni
23. augustini on seni teadmata isik
Torma alevikus Vanamõisa külas
Lasteaia tänaval sisse murdnud
tema korterisse ja seal elanud.
Tuntud muinasjuttu „Kolm karu“
meenutav juhtum on alevikus
ainukordne. Kes omaniku kausist tegelikult sõi ja tema sängis
magas, selgub politsei kaasabil
loodetavasti lähinädalail.

Ecstasy ravib verevähki
Juba kuus aastat tagasi märkasid
Birminghami ülikooli teadlased, et
ööklubides levival narkootikumil
ecstasy, samuti osadel antidepressantidel ja kaalulangetustablettidel on otsene toime valgeid
vereliblesid mõjutavale verevähile.
Modiﬁtseeritud versioon ecstasy‘st
võib olla tulevikuravim võitluses
leukeemia ja teiste verevähi vormidega. Lõpuni lahendamata on aga
veel probleem, kuidas leida vähirakkudele surmavast ainest selline
vorm, mis vaimset tasakaalu eriti ei
mõjutaks.

Vallalised surevad
varem
Üksikelu tundub kaasajal paljudele
paarisuhtest nauditavam, ent uue
uuringu valguses kaasneb sedasi
ka oluline terviserisk. Louisville ülikooli uuringust avaldub, et üksikutel naistel on tendents surra 7–15
aastat varem, kui nende paaris
elavatel sookaaslastel.
Meeste puhul on numbrid veelgi drastilisemad – abielumehed
elavad isegi 8 kuni 17 aastat vallalistest kauem. Risk surra juba vanuses 30–39 on üksikute meeste
puhul 128% kõrgem kui nende abielus eakaaslastel. Uuringu aluseks
on 500 miljoni inimese andmed
viimasest 60 aastast.

RISTSÕNA
RISTSÕNA

AS Merko Infra välistrasside osakond
pakub tööd

VÄLISTRASSIDE
EHITUSTÖÖLISTELE
Kandidaadilt eeldame:
·sanitaartehniliste tööde oskust ja varasemat töökogemust,
·töökust,
·korrektsust,
·kohusetunnet.
Lisainfo telefonil 5680 5311, Allan Malva.
CV palume saata: allan.malva@merko.ee või ene.tyvi@merko.ee
Eesti Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu president, INFO JA REGISTREERIMINE:
autasustatud kuldmedaliga rahvameditsiini arendamise eest,
iga päev 9-21, tel. 508 8237,
parapsühholoogiadoktor
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321
Vastuvõtt Tartus:
9. septembril

Albert Stepanjan
individuaalvastuvõtud
ja konsultatsioonid
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* stress, depressioon, unetus
* muud probleemid

tus
oodus
Sügiss 30%!
kuni
www.stepanjan.com

A Le Coq’i kammerkoori elurõõmus punt
ootab enda sekka uusi lauljaid.
Tule 5. või 6. sept kl 18 A. Le Coq’i tehase saali ettelaulmisele.

Kui on küsimusi, küsi!
Sulle vastab dirigent Eve:
5624 9112
paap.eve@gmail.com
.
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Vanim Inglise
kanali ületaja
Pensionipõlve pidavast inglise
kirurgist Roger Allsoppist sai sel
nädalal maailma vanim inimene,
kes ujunud üle Inglise kanali. 70
aasta ja nelja kuu vanusel mehel
kulus 32-kilomeetrise kanali ületamiseks 17 tundi ja 51 minutit.
Inglise kanali ületamine oli mehe
pikaaegseks unistuseks, kuid ettevõtmist tuli halva ilma tõttu enne
õnnestunud katset mitmeid kordi
edasi lükata. Ühtlasi oli pingutuse
üheks eesmärgiks koguda raha
heategevuseks. Senine vanima
ujudes Inglise kanali ületanud
mehe rekord kuulus USA endisele
piloodile George Brunstadile, kes
oli kanalit ületades 70 aastat ja neli
päeva vana. Brunstad on muu hulgas tuntud kui Hollywoodi ﬁlmitähe Matt Damoni vanaisa.
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2.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Elke
Unt (orel)

kell 11.30 (v. a 7.09) Smurﬁd
(3D, eesti keeles)
kell 13.45 (v. a 7.09), 15.45,
17.45 Lotte ja kuukivi saladus
kell 14.15, 16.45, 19.45, 22.15
Kauboid ja tulnukad
kell 12 Autod 2 (eesti keeles)
kell 19.15, 21.45 Kehad vahetusse

Kontsert
BIG BEN
2.09 kell 21.30 Tip Malts
3.09 kell 21.30 Taas
9.09 kell 21.30 Raen Väikene
10.09 kell 21.30 Viljo Tamm
Band

6.09 kell 21 Tornimuusika:
Jaan Sööt
9.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
Anneli Klaus (orel)
9.09 kell 18 Eesti Filharmoonia Kammerkoor 30

AHHAA-s on täna tort piletiks
1. septembril tähistab oma
14. sünnipäeva teaduskeskus
AHHAA. Sel puhul saavad kõik,
kel kaasas tort, keskusse tasuta.
“Ootame oma keskustesse kõiki peresid, et üheskoos
tähistada AHHAA sünnipäeva ja
kooliaasta algust,“ ütles AHHAA
juhataja Tiiu Sild. “Ja kuna
AHHAA sünnipäev on täpselt
tarkusepäeval, siis on rõõmsameelne tordipidu just sellel päeval igati asjakohane.”
Seega kõik perekonnad, kes
tulevad tarkusepäeval AHHAA
teaduskeskusesse kas Tartus
või Tallinnas ning võtavad kaasa

7.09 kell 20 Oleg Pissarenko
Trio ja Guido Kangur

TARTU
LAULUPEOMUUSEUM
1.09 kell 18 Külliki Lauluaia
hooaja avakontsert

ÕLLE TARE

TARTU MÄNGUASJAMUUSEUMI TEATRI KODU
1.09 kell 19 Eclectica 2011
avakontsert – Robin Guthrie
(Prantsusmaa)

9.09 kell 18 Ferenc Liszti 200. sünniaastapäevale
pühendatud kontsert

TARTU ÜLIKOOLI KIRIK
9.09 kell 22 Jakob, oh Jakob

10.09 kell 22 Henri Tali

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 10.09 Helve Hinno fotonäitus Imeline Itaalia

8.09 kell 21.30 Prominent

TREHV

10.09 kell 21.30 Mosquito

2.09 kell 23 Taavi Peterson
& The Doors tribute: Texas
Radio‘n‘The Big Beat

kuni 7.09 Metallicast Metsatölluni – metalmuusika
radadel

SUMIN

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
9.09 kell 19 Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert

1.09 kell 19 Alen Veziko
2.09 kell 18 Autoritund: Mari
Kalkun
2.09 kell 20 Vaike Hannust
Duo
10.09 kell 21 Maarja-Liis Ilus

3.09 kell 20 Pille ja Kati Siht

Küllike
& Kalle

Hõissaaaa!

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

kuni 9.09 Mati Upruse maalinäitus Tasa
kuni 7.10 raamatunäitus
„Looduse” raamatusarjad.
Eksponeeritud on sarjad
„Mehed, maad ja mered”,
„Marseljeesist Internatsionaalini”, „Maailm vaekausil” jt
aastatest 1937–1940

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal korter. Tel 511 5949.
Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk. Tartu, Riia
136c, tel 5343 0334, 739 0196,
katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.
Killustik, liiv, muld, sõelmed,
maakivid. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.

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

TARTU LINNARAAMATUKOGU

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toaline korter. Tel 554 5900.
3-toal korter. Tel 517 0420.
Tuba Elvas tütarlapsele
(eeskujulik õpilane). Tel 522 2002,
jaan@silbergleich.ee.
Võtan üürile omaette toa Tartus,
arstiteaduse II k tüdrukule. Eelistatud on pakkumised siinpool jõge.
Nõutav duši kasutamise võimalus.
Tel 5621 6057.

Küte
Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.

3.09 kell 10.30 muinasjututund lastele, sügiskuudel
loetakse iiri muinasjutte ja
joonistatakse. Kavas on lugu
Iiri merineitsi
Tartu Akadeemiline
Meeskoor,
kes alustab
sellel sügisel
oma juubelihooaega, võtab vastu uusi
lauljaid kõikidesse häälerühmadesse. Häälekatsed 1., 5.,
8., 12. ja 15. septembril von
Bocki majas (Ülikooli 16, 2.
korrus) kell 18.30.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Raamatupidamisteenus OÜ-le,
MTÜ-le, KÜ-le. Aastaaruannete
koostamine. Tel 506 9518.
Veo- ja kolimisteenused
furgoonautoga. Tel 5562 2646,
e-post Jyrgen01@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veoteenus 4 m3 multiliftiga
(täitematerjal, ehituspraht jm).
Tel 5622 2742.
Veoteenus tõstukiga ja
autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.
Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie, ka
harvesteri ees. Hind al 100 € / ha.
Tel 5566 8338.

Ehitustööd
Katusetööd bituumensindel
materjalidega! www.sindelkatus.ee,
tel 738 1740, 521 9599.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Rendile võtta

Muu

VILDE

Muruniitmine teenustööna:
murutraktor 0,02 €/m2; niiduk
0,03 €/m2; trimmer 0,05 €/m2.
Tel 5555 0731.

Rendile anda

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

TARTU LINNARAAMATUKOGU

3.09 kell 21 Neljapäev

3-toal korter. Tel 508 1794.

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega korstnapühkijatelt tolmuimejaga/ilma.
Tel 730 5387.

9.09 kell 22 Anmatino

2.09 kell 23 Thank God Its
Friday: Abraham

10.09 kell 16 Teatribändide
festival

2-toal korter. Tel 507 4635.

8.09 kell 22 Eeri Bakhoff

TEINE MAAILM

SADAMATEATER

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.

7.09 kell 22 Raul Kivi & DJ

kuni 7.09 Sven Antsoni maalinäitus Karud saavad aru

3.09 kell 21.30 Sada & Seened

Kinnisvara ost

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

6.09 kell 22 Jüri Homenja

2.09 kell 19 Tanel Joametsa
klaveriõhtu Schuberti portree

1.09 kell 21.30 Viljo Tamm
Band

Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

1-toal korter. Tel 528 6523.

2.09 kell 22 Jüri Homenja,
Raen Väikene, Sinu Naine,
Anmatino

TARTU ÜLIKOOLI AULA

RISTIISA PUBI

Ehitusmaterjal

Teenus

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

KAUBAMAJA

1.09 kell 21 Svjata Vatra

suure tordi, seekord piletiraha
maksma ei pea.
AHHAA kommunikatsioonijuht
Liina Pulges täpsustas, et mõiste
suure tordi all peavad nad silmas
umbes 1,5-kilost küpsetist. „Mõte
on selles, et kaasa võetud tordist
jätkuks nii oma pere tarbeks, kui
ka teistele pakkuda,” vihjas Pulges
proportsionaalsele suhtele pere
suuruse ja kaasavõetud tordi
vahel.
Lisaks kingib AHHAA 4D elamuskino Tartu Lõunakeskuses
igale esimesse klassi minejale,
kes näitab ette oma uue aabitsa,
tasuta pileti ühele seansile.

7

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Pakun tööd
Vajame korjajaid (käsikorje ja oksalõikus) astelpajuistandusse Räni
külas (2 km Elva suunas paremat
kätt). Tel 5330 3126, 5622 2742.

Muu
Flöödiõpetus. Individuaal- ja
grupitunnid. Tel 5660 9508.

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.
Müüa suvila (valmis, 2 korrust, 3
tuba, Peipsi järv 200 m, Rannapungerja jõgi 10 m). Tel 5559 2674.

TOIMETUS • tel 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 • tel 730 4455
Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
REKLAAM
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Sooduspakkumised 1.-30. septembrini
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39.90 kr

8.60 kr

.55

42.09 kr

0

0

2.60

1

3.83

3.45

(1,12/kg)

69.94 kr

.47

3

9
2
.
2

4

9

0.6

0.6

0.80

0.90

76.67 kr

5

31.14 kr

.90

4

6.90

(8,94/kg)

Kohv Extra Fürsten Kaffee 500 g
34.89 kr

0

2

10.95 kr

+pant 0,08

9

Hele õlu Saku Rock 5,3% 0,5 l
(1,26/l)
Hele õlu Saku Originaal 4,6%
0,5 l, 6-pakk (1,33/l)

0

9.86 kr

.49

0

3

0.6

8.92 kr

7.67 kr

Talleggi viiner 500 g, Tallegg
Kanapihvid 250 g, Tallegg

26.44 kr

17.99 kr

0.67 0.57 2.15

1.97

(2,04/kg)

(1,78/kg)

12.36 kr

.79

0

3.13 kr

10.95 kr

.20

.70

0

0

5

3.13 kr

0

7

1.2

5

1.1

Vici mahesoola heeringafilee
220 g (3,41/kg)
Vici kalapulgad 500 g(2,54/kg)
Pelmeen K ja K Economy 750 g,
(1,53/kg)

21.75 kr

.20

17.99 kr

1.05 1.75 1.49

1.20

Felix Värskekapsaborš veiselihaga 530 g (2,17/kg)
3 MIN Rassolnik 500 g, Salvest

19.87 kr

0.7

0

Fit Food herned 420 g/ 280 g (2,04/kg)
Russo Kidney punased oad 400 g/
240 g (2,04/kg)
Felix Klassikaline majonees 830 g

Sprotid õlis Libava 240 g (2,92/kg)
Räimed tomatikastmes Libava
240 g (2,04/kg)
Minu hautatud sealiha, veiseliha
250 g (2,52/kg)

11.73 kr

.89

5

1.1

1.6

(2,80/kg)

13.93 kr

9

9

0.4

0.95 0.59 0.79

1.05

(2,30/kg)

7.66 kr

9
1.3

9
0.4

12.36 kr

8.92 kr

33.95 kr

.79

0

1.08

0.50

0.99

.17

7
0.5

3
0.6

uus!

0.76

0.80

2

Batoonike Mesikäpp 150 g,
Kalev(5,27/kg)
Iiris Champion 150 g (4,67/kg)

(14,87/kg)

15.49 kr

22.84 kr

15.64 kr

1.04

9.86 kr

.99

0

1.27

0.95

15.49 kr

34.89 kr

3

2.2

0

1.27

Õunapräänik 250 g, Adugs (2,28/kg)
Täidisega glasuuritud küpsised
Kirsi, apelsini130 g, Laima (4,85/kg)

6.88 kr

4.69 kr

15.49 kr

10.80 kr

0

.57

12.99 kr

.83

0

Hele õlu Frederik Pilsner 4,3%
0,5 l, Viru Õlu (0,88/l)
Hele õlu Faxe Premium 5% 0,5 l
purk (1,14/l)
Hele õlu Faxe Royal Strong 8%
0,5 l purk (1,66/l)
44.91 kr

2

.87

Poola puuviljavahuvein Sovetskoje
Polusladkoje 10% 0,75 l (2,97/l)
Hispaania geogr. täh. valge lauavein
Dreamer Muscat White,
Grenache Rose 10% 0,75 l (3,83/l)

10.80 kr

.30

0

.99

.69

0

0

0.42

0.87

15.49 kr

.69

.99

0

0

1.19

0.84

1.19

Limonaad Traditsiooniline 0,33 l,
A. Le Coq (0,91/l)
Limonaad Kelluke 1,5 l, A. Le Coq
(0,46/l)

Karastusjook Coca-Cola 2 l (0,50/l)
Karastusjook Coca-Cola Light 2 l

53.98 kr

33.95 kr

117.19 kr

5

3.4

9

7.4

Liköör Metsmaasika 21% 0,5 l,
Liviko (6,90/l)
Prantsusmaa muu piirituse jook
Aramis Spiced Rum 35% 0,5 l
(14,98/l)

9.23 kr

(0,50/l)

.17

2

68.85 kr

.40

0

4

Saksamaa piiritusejook Star
Dollar 30% 0,2 l (10,85/l)
Piiritusejook Louis VX 30%
0,5 l, Liviko (8,80/l)

4.39

32.86 kr

19.87 kr

159.91 kr

34.89 kr

140.66 kr

8

Inglismaa viski Scottish Leader
40% 0,7 l (14,60/l)
Prantsusmaa brändi Royal Ritz
XO 40% 0,7 l(12,84/l)

.23

.99

1

2

6

Asuniku viin 40% 0,2 l, Remedia (11,15/l)
Venemaa viin Zelenaja Marka
Kedrovaja 40% 0,5 l (13,80/l)

7

0.5

0.82

4.47

78.08 kr

9

4.9

7.85

Šampoon, palsam Syoss Moisture
Care 500 ml (3,98/l)
Pesupulber Rex Spring Flower
4 kg (1,25/kg)

107.96 kr

.90

8.92 kr

Serla lehträtikud, 100 tk pakis
(0,01/tk)
Tualettpaber Grite Plus 2-kihiline, 4 rulli (0,14/rull)
31.14 kr

13.93 kr

Põltsamaa Jõhvikajook 1 l,
mahlasisaldus 12%
Samba Multimahlajook 1 l,
mahlasisaldus 25%

10

1.21

2.50 1.49 1.10

0.89

.99

1

Daya 4 Mix kuivtoit kassidele 1 kg,
looma-, linnuliha ja köögivilja,
kana-, pardi-, kalkuniliha
Natusan kassiliiv 5 l (0,77/l)

Laste sokid, 5 paari (0,42/paar)
Naiste sokid lühikese säärega,
3 paari (0,42/paar)
Meeste sokid lühikese säärega,
2 paari (0,45/paar)

.22

.00

0
7
9
2.1 1.2
0.8

.59

+pant 0,08

0

8.92 kr

3
3.8

1.76

2.90

Valge šokolaad Weisse Damen
vaniljega 100 g (4,90/kg)
Kommikarp Raffaello 150 g

59.93 kr

6
1.4

.99

Küpsis Tea Biscuit 400 g (1,98/kg)
Küpsis Surprise 450 g(4,82/kg)

.44

0.59

Jäätise- ja maasikamaitselised
närimiskommid Chewits Ice Cream
ja Strawberry 29 g (6,90/kg)
Õunamaits. närimiskomm Chewits
Xtreme Sour Apple 30 g (6,67/kg)
Kommid M&M's pähkli, šokolaadi
110 g (12,64/kg)

Tatar 1 kg, Tartu Mill
Doris aurutatud riis 4x125 g
(1,72/kg)

2

7.67 kr

.70

0

1.50

Lay's sibulamaitselised kartulikrõpsud 150 g (6,60/kg)
Lay's marineeritud kurgi maitselised kartulikrõpsud 150 g (6,60/kg)

.23

3.9

+pant 0,48

3

0.6

2.55

34.89 kr

62.43 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

9.86 kr

.70

1

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

Hele õlu A. Le Coq Alexander
5,2% 0,5 l (0,98/l)
Hele õlu A. Le Coq Pils Pint 4,8%
0,568 l purk(1,21/l)

10.95 kr

.15

0.29 0.29 1.60

2.40

+pant 0,08

0

+pant 0,08

0

.69

1.85

17.99 kr

7

0

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

10.80 kr

.49

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

7.67 kr

6.80

35.20 kr

0.5

.25

Pulgajäätis Viva vanilli, Toffic,
vanilli-šokolaadi ja karamelli
90 ml, Ingman (2,78/l)

0

+pant 0,08

0.44

Makaron Big 400 g väike sarveke
(gabelspagett) (1,10/kg)
Makaron Penam sarveke 400 g
(0,98/kg

9

2.4

Sport juust 25,2% kg, Põltsamaa
Meierei
Valio juust Havarti 300 g viil
(6,63/kg)

.86

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

0.50

13.46 kr

.23

+pant 0,08

0

.39

(4,58/kg)

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

6.10 kr

.44

3

2.2

Felix margariin Voila 400 g,
rasvasisaldus 60% (1,63/kg)
Risso rapsiõli 1 l
Risso päevalilleõli 1 l

1

1.4

2.65

4.90

Kohv Löfbergs Lila 500 g (8,78/kg)
Kohv Löfbergs Lila presskannu 500 g

6.88 kr

38.97 kr

1.25 2.86 3.09

.99

6

5.8

Saunasink kg, Saaremaa LT
Kraakovi poolsuitsuvorst 300 g,
Saaremaa LT (4,87/kg)

3.80

3.91 kr

+pant 0,08

4.80

34.89 kr

0.6

Alma kodujuust hapukoorega 4%
200 g (3,15/kg)
Valio Alma metsmaasika-vanilli,
maasika-mustika jogurt 2%
400 g (1,73/kg)

5

2

1.85 5.75 3.30

Jahutatud kanakintsud kg,
Tallegg

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

9
3
.
4

35.83 kr

10.17 kr

10.80 kr

+pant 0,08

68.69 kr

9.86 kr

22.84 kr

3.99

3.25

Järlepa lihapallid kg, Rakvere LK
Moskva keeduvorst kg, Rakvere LK
Haanja poolsuitsuvorst kg, Rakvere LK

Teele sai 500 g, Eesti Pagar (1,14/kg)
Pealinna peenleib 490 g, Eesti Pagar

4

91.53 kr

.55

Suitsuraguu kg, Nõo LT
Suitsupeekon kg, Nõo LT
Lepasuitsusardell kg, Nõo LT

2

0.75

39.90 kr

.65

VOT! Lastevorst kg, Maag LT
VOT! Õllepunnid juustuga kg,
Maag LT

.25

0.76

72.76 kr

.50

2.9

1.9

2

23.47 kr

45.38 kr

9

.99

2

2

31.14 kr

46.78 kr

.69

.55

Tärniga tähistatud poodides osaline soodustoodete valik

99.98 kr

.39

6

99.98 kr

9

6.3

Ukraina viin Nemiroff Delikat
40% 0,5 l (12,78/l)
Ukraina viin Nemiroff Birch
40% 0,5 l (12,78/l)

www.meietoidukaubad.ee

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.57

*

Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Valge Jaani 3 Järva-Jaani
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Keskuse Mere 67 Võsu
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Harald Oja 12 Nõo
Nord Tallinna 68 Rakvere
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Toila Pikk 18a Toila
Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Loksa pood Posti 2a Loksa
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Karlova pood Võru 47a Tartu
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
partner: Georgi Pikk 16 Väike-Maarja

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

8.92 kr

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Pille Kooli tee 2 Väimela
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
A-Market Valga mnt 7 Elva
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Torma Tartu mnt 7 Torma
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla
Rita Märjamaa vald Varbola
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Ambla Pikk 16 Ambla
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
Triigi pood Triigi
Koeru Jaani tee 2 Koeru

