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Koolijuhid ei pea I klassi koolikatseid õigeks

Haridus- ja teadusministeerium
saatis septembris üldhariduskoolide direktoritele kirja, milles küsis
tagasisidet koolikatsete kohta. 221st vastanud koolijuhist pidas ainult
7 protsenti koolikatsete läbiviimist
esimesse klassi astumiseks õigeks
ning vajalikuks. Ministeerium peab
katsete korraldamist põhikooli pääsemiseks seadusevastaseks ega
toeta katsete seadustamist.

10,5%

vett ja vilet

7%
5,5%

Tartu ülikooli raamatukogu digiteerija Natalja demonstreerib, kuidas hinnaline robot omal käel teosele igavese elu annab.
OLIVER KUND
77%

Kuidas suhtute
koolikatsetesse?
7% – Pean õigeks
5,5% – Vaid juhul, kui kandideerijaid on rohkem kui kohti
77% - Ei pea õigeks
10,5% - Vaid erivõimeid nõudvate klasside puhul
Kokku vastanuid: 221

Linn jõudis kunstimuuseumi näitusemaja
üüris kokkuleppele
Linnavalitsus otsustas teisipäeval
anda järele Tartu kunstimuuseumi
soovile ning sõlmida muuseumiga üürileping Raekoja plats 18
hoonele tavapärasest turuhinnast
madalama üüriga. Üürihinnaks
kujunes 1,28 eurot/m2 kuus kunstigaleriina kasutatava pinna eest ja
0,32 eurot/m2 kuus kunstigaleriid
teenindava pinna eest.
Kokkulepe lubab muuseumil
ruume kasutada uue lepingu järgi
vähemalt 2016. aasta lõpuni.
„Linnale on oluline, et säiliks
Tartule omaseks saanud kunstieksponeerimise koht, kus Tartu kunstimuuseum on seni äärmiselt tublit
tööd teinud,“ märkis abilinnapea
Tiia Teppan. „Muuseumi makstavast üürist saadav tulu suunatakse
kõik tagasi muuseumihoone korrashoidu, et kunstimuuseum normaalselt tegutseda saaks. Näiteks
vajavad esimese asjana remonti
hoone aknad.“

Raamatukogus surisevad
igavese elu andjad
Kui Tartu ülikooli raamatukogu skänneripere vanemad võsukesed meenutavad kohati koduski kasutatavaid analooge, siis sel nädalal saabunud Baltikumi
esimene omalaadne digiteerimisrobot on võimeline
ise lehti keerama, pildistama ja raamatutäie teksti sisu
tuvastama ajal, kui töötaja lõunapausil käib.
Eelmainitud mugavust raamatukogu töötajad endale siiski naljalt lubada ei saa - arhiividest igavese elu saamisele
toodud teosed on sageli sedavõrd hinnalised, et digiteerija
pilk neilt eales ei lahku. Siiski
muudab korraliku korteri hinna maksnud ja eurorahade eest
soetatud Kirtase digiteerimisrobot teosest koopia tegemise
märgatavalt lihtsamaks.
TÜ raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja
Anneli Sepa sõnul on uus seade hapraid raamatuid käsitsedes tundlikum kui inimkäsi. Piisab vaid raamat raamide
vahele paigutada, seaded määrata ja digiteerimisprotsess võib
alata. Masin lappab lehti kiirusega kuni 2000 lehte tunnis ja
seda omapärase õhupuhumise ja vaakummehhanismi abil.
Pöörlevad peeglid aitavad teha

pildid raamatu vasak- ja parempoolsest leheküljest. Sekundi
murdosa jooksul loob Canoni fotoaparaat ülihea 21-megapikslise pildikvaliteediga digitaalkujutise. Erinevas keeles
tekstidele võimaldab uus robot
teha ka tekstituvastust ehk pildifailist tekstifaili teha.

Skanneripargil on tööd
aastakümneteks
Väärt masinal lasub ka suur
vastutus. Eesti ja välismaiste raamatukogude kokkuleppe kohaselt digiteeritakse Tartu ülikooli raamatukogus need
teosed, mis on siin ainulaadsed. „Lisaks on meie eesmärk
digiteerida kogu teaduskirjandus, mida Tartu ülikooli õppejõud on väga palju publitseerinud. Pluss siis Eesti kohta ilmunud raamatud ja eesti autorite

kirjutatud teosed,“ sõnas Sepp.
Ainuüksi raamatukogu enda
keldrites on viis saalitäit raamaturiiuleid enam kui 20 000
nimetusega teostega, mis hetkel digiteerimisjärjekorras.
Selleks tööks kulub aastakümneid, aga selle tulemusena saab praegu ja ka tulevikus
koduarvuti ekraanil hõlpsalt
lahti lüüa teoseid, mille originaalköidetele nende harulduse tõttu ligipääs puudub. Lisaks
osaletakse riigihangetes, muuhulgas kirjandusmuuseumile,
kelle käsikirjad masina all igavese elu saavad.
Oma digikoopia on võimalik tellida igaühel endal. Seda
on varem tehtud näiteks kodudes seisnud ajalooliste teoste, memuaaride ja päevikute
puhul.
Uus digiteerimisrobot pole
Tartu ülikooli raamatukogu
ainus uustulnuk. Üles seadmist
ootavad veel viis verivärsket
tekstituvastusmasinat, millel
võime ka keerukamad pabertekstid dokumendiks konverteerida.
OLIVER KUND

Läinud kolmapäeval startisid puhkpilliorkester
Tartu ja Tartu rivitrummide ansambel nädalasele
reisile 14. Euroopa Puhkpillimuusikafestivalile
ja 20. rahvusvahelisele
muusikafestivalile Saksamaale Schlemasse.
Vaevalt oldi aga jõutud
Valgast läbi sõita, kui bussi taha pillide vedamiseks
kinnitatud haagis tuli lahti
ja paiskus katusele.

Eestis sellist üritust pole,“ märkis ta.
Pea poolesajale kollektiivile kogunes Kasemaa hinnangul
pealtvaatajaid ligi 6000. Üheks
tähtsündmuseks kujunes tema
sõnul seegi, et puhkpilliorkester
Tartul õnnestus esineda vahetult pärast ürituse nimekaimat,
Roberts Bakeri bändi. „Algselt
oli päris kõhe minna pärast neid
lavale,“ tunnistas ta. „Aga ma
arvan, et me ei jäänud nii väga
alla neile.“
Kasemaa lisas, et rahule jäid
ka kaasa sõitnud muusikud.

Õnnetuse asjaolusid puhkpilliorkester Tartu peadirigent
Ma rg us K a sema a
ega mitmed teised Mis asjaoludel orkester
orkestri liikmed esialgu kommenteerima õnnetusse sattus on ebaei soostunud. Tartu selge, sest pillimehed on
Ekspressile teadaolevalt peale pillide keegi kommentaaridega kitsid.
kannatada ei saanud
ning pärast lühikest viivitust
„Tundus, et menu oli väga suur,
jätkus sõit vahejuhtumist hoosaime väga palju häid sõnu ja
limata. Avariis kannatada saarahvas elas kaasa. Kindlasti sai
nud pillidele vaatamata õnnesammutada ka kogemusi järgmitus orkestri esinemine edukalt.
se „Mürtsub pilli“ korraldamiMargus Kasemaa sõnul on
seks.“
TARTU EKSPRESS
aasta-aastalt kasvanud üritus
Eesti muusikutele oluline eelkõige seetõttu, et orkester saaks
kogemusi, ennast näidata ja areneda. „Tuleb nentida, et meil

Kultuurivanker kummuli: Tartu muusikute sunnitud peatuspaus
Lätimaa metsade vahel.
ERAKOGU
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Eile Põllu tänava staadionil Tartu esindusjalgpallimeeskonna treeningut näinuile avanes kurb pilt – vihma käes rügavad sportlased peavad
rahanappusel leppima staadioniga, kus pall veereb omasoodu ja mätastunud muru paneb vutimehed jooksult kukkuma.
RASMUS REKAND

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Coﬁdises pedaaliv ja Tour De France’ilgi Eesti au kaitsnud proﬁrattur Rein Taaramäe kiikas läinud pühapäeval SEB 14. Tartu rattamaratoni kulgu raja äärest. Mehe rõõmus nägu andis aimu, et rajal
nähtu teda ei kohutanud ning tulevikus võib tedagi sõiduvõitu
REIO LAURITS
noolimas näha.

ÜHE LAUSEGA
Tartu Tammekale käib kodu- ÜHE
LAUSEGA
väljakul harjutamine üle jõu
Tartu jalgpalli esindusmeeskond Tammeka ei saa
soolase hinna tõttu lubada
endale treenimist Tamme
staadioni peaareenil, sestap harjutab klubi viletsates
tingimustes koolistaadionitel.
Sel hooajal on Tammeka käinud
peatreener Marko Kristali sõnul
valdavalt Tartu kutsehariduskeskuse Põllu tänava väljakul. „See on
ikka mingi staadioni moodi üritus,
aga sööduharjutust seal enam teha
ei saa, väljak on lihtsalt nii mättaline,“ kommenteeris ametist lahkuv
peatreener Kristal. Tänavu läheb
tiim peaareenile trenni vaid päev
enne kodumängu. „Eelmisel aastal käisime, hoolimata hinnast,
rohkem peaväljakul, nüüd koputatakse klubist õlale, et tuleb rohkem
ﬁnantspoolt vaadata,“ rääkis ta.
Tammeka naistekoondisel
või juunioridel pole peaväljakule
ammugi asja. „Teised Tartu võistkonnad mängivad madalamates liigades, nende võistlustel on
nagunii kergemad nõuded, pole
mõtet kalli raha eest peaareeni
üürida,“ rääkis Tammeka pressiesindaja Mari Lill.
Treeningkord Tamme põhiplatsil maksab väljakut haldava
SA Tartu Sport kodulehe andmetel 115 eurot, mis on linna teistest

väljakutest pea kümme korda kallim. Kasutuskalendris on ainus
harv rentija Tammeka, muul ajal
seisab areen jõude. Lille sõnul ei
tehta kodutiimile mingit hinnaalandust. Tammeka aga ei rahuldu sellise hinna juures treeningtingimustega. „Muru muutub kiiresti konarlikuks, vihmaga tekivad porihunnikud. Väljakut üritataksegi hoida, et linnas oleks
vähemalt üks staadion, mis vastaks jalgpalliliidu võistlusnõuetele,“ ütles Lill. Samadel põhjustel ei
lubata ka kergejõustiklastel jalgpalliareenile kettaid ja odasid lennutada.

Uhiuus staadion
endiselt konarlik
Äsja remonditud väljaku kehva seisu ei tunnista staadioni haldur Eron Järv. „Just käis UEFA
kõrge esindaja väljakut vaatamas ja ütles, et siin on excellent.
Muru võeti ju üles, pandi nullist
peale uus murukate, kihtide viisi erinevaid asju, muru on tihe ja
paks,“ rääkis ta. Eesti Jalgpalli Liidu nõuete järgi tohib meistriliiga
võistlusmurul mängida 12 tundi
nädalas ja 164 tundi aastas. Selle järgi saaks Tammeka teha seal
umbes pooled oma treeningud,
kui vaid raha oleks.

Jalgpalliväljakute üürihindu Tartus:
Tamme staadioni peaareen
Tamme murukattega harjutusväljak
Tamme kunstmuruväljak
Annelinna kunstmuruväljak
Sepa staadion

90 min – 115 €
60 min – 11,75 €
60 min – 19 €
60 min – 19,17 €
60 min – 14,06 €

Hinnad on treeninguteks täiskasvanutele.

Memmemõrvar asub
kohtu ette

Filosooﬁ tänav läheb
remonti

Eeloleval esmaspäeval algavad
Tartu maakohtus kohtuprotsessid
end kahe eaka naise mõrvas süüdi
tunnistanud August Burkevitši (58)
üle, kellele prokurör nõuab kahe
mõrva, röövimise, korduva varguse ning kehalise väärkohtlemise
eest eluaegset vanglakaristust.

Tartu volikogu andis linnavalitsusele loa investeerida järgneva
kahe aasta jooksul kuni 64 000
eurot Filosooﬁ tänava teekatte
ja kõnniteede remonti, mida
hakatakse tegema koostöös
trassivedajate AS Fortum Tartu ja
AS Tartu Veevärgiga.
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meka lisaks Põllu tänava väljaStaadioni halva seisu põhjus
kule ka Tamme staadioni harjupeitub Kristali sõnul kehvas hooltusväljakul ja kunstmuruväljaduses, sest kõik võimalused hea
kul. Viimane sobib treeninguteks
väljaku loomiseks on olemas. Seevaid kunstmuruhooajal ehk taltõttu tuleb nagunii üle jõu käivel. „Muul ajal tahaks ikka trenvat palliplatsi minimaalselt kasutada. „Hind on Tartu
esindusmeeskonna- „Põllu tänava staadion on
le ikka ulmeline, Kadrioru staadion on sama küll mingi staadioni moodi
kallis. Linn võiks mõel- üritus, aga sööduharjutust
da sellele, et me oleme ainus meistriliigas seal enam teha ei saa, väljak
mängiv võistkond,“ on lihtsalt nii mättaline.“
ütles treener.
ni ka muruväljakul teha, kui kõik
Tartu linn toetab Tammekat
võistlused murul peetakse,“ selgilinnavalitsuse sporditeenistusjuhi
tas peatreener enesestmõistetavat.
Veljo Lambi sõnul pisut enam kui
Harjutusväljak on staadioni hal27 000 euroga aastas ning meesduri Järve hinnangul originaalvälkond kasutab seda enda äranägejakust ligi kolmandiku võrra väikmise järgi. Kulutades kogu sumsem ning sopilise kujuga. Seegi ei
ma treeninguteks Tammel, jaguks
hiilga kvaliteediga. „Nurk jäi üle,
sellest umbes 200 korraks. „Areeni
kasutatakse vähe, seetõttu on ka
seal saab trenni teha,“ iseloomushind kõrge,“ ütles Lamp.
tas Lill platsi.
Vahelduva eduga treenib TamMARI METS

Philosophicum sai
valmis
Reedel avatakse pidulikult Tartu
ülikooli ﬁlosooﬁateaduskonna
vastrenoveeritud õppehoone
Jakobi tänav 2; keemiahoonena
tuntud maja moodustab nüüd
ﬁlosooﬁateaduskonna linnaku ehk
Philosophicumi koos von Bocki
maja, Lossi 3 ja Ülikooli 17-ga.

kWh/m²

on äsja valminud energiatarbimise auditi kohaselt aastane keskmine soojusenergia tarve Tartu
korterelamutes, samas nendib
audit, et kõikide 152 auditeeritud
hoone renoveerimine parimale energiatõhususe tasemele
läheks maksma ligi 30 miljonit
eurot, aga vähendaks ka energiatarvet poole võrra.

Linn hakkab sõltlasi
tööle aitama
Raad otsustas osaleda projektis
„Teenuste arendamine Tartu
sõltuvushäiretega töötutele ja
nende pereliikmetele“, mis peaks
aitama luua tugisüsteemi sõltuvusprobleemidega inimeste
tööturule sisenemiseks või seal
püsima jäämiseks ning andma
hinnangu sellele, kas Tartu vajab
sõltuvushäiretega inimeste rehabilitatsioonikeskust.

Loome tungis linnapilti
Sellest nädalast jooksevad
Hansakeskuse väliekraanil ﬁlmimeeste Andres Keili ja Jaak Kilmi
valmistatud lühiklipid, mille eesmärgiks on tuua loomemajanduskeskus ja selle omapärased
loovasukad linlaste teadvusse.

pakkumised kehtivad kuni 30.09.2011

Woodster lauakäi gg 76, kivi 150mm

Metabo akutrell PowerMaxx 12 Basic,
kohvris

69€
30€
Tavahind: 99€

Walkie Talkie raadiosaatja
TRX 3000 kmpl 2tk

29,90€
129€
40€
Tavahind: 169€

STOKKER TÖÖRIISTAKESKUS, Ringtee 79, Tartu.
vaata veel üle 80 pakkumise www.stokker.com

15€
Tavahind: 45€
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Õpetaja on väsinud
Sellise pealkirja all ilmus 1939. a kevadel ajalehes Uus Eesti kooliuuendusliku liikumise käilakuju, tuntud ja tunnustatud pedagoogi
Johannes Käisi, võimudega mitmeti vastuolus oleva koolimehe, kirjatükk. Käis kirjutas „Koolielu küsimuste arutamisel ei või unustada
kooli hinge – õpetajat ja tema muresid.
On kurb tõsiasi, et õpetaja on väsinud – nähtavasti liiga aktiivsest
koolipoliitikast ja ülekoormatusest tööga. Kõik käsutavad õpetajat,
ta püüab teha, mis vähegi suudab, sest on kuulnud oma ülemuselt:
„Kui Teie ei suuda, siis tuleb teine, kes suudab!“
Kuid ööpäevas on ainult 24 tundi. Inimene ei ole mehhanism,
mis võib pöörelda puhkuseta – ta väsib. Koolis jääb sageli mõndagi tegemata. Ettevalmistus õppetundideks muutub pealiskaudseks – ei ole aega! Õpilaste kodutööd vaadatakse läbi pealiskaudselt – ei ole aega! Õpetajal ei ole aega ilukirjandust lugeda ega
teatris käia. Elada tuleb vanast rasvast, aga kui kauaks seda rasva
jätkub?
Ärge koormake õpetajaid koolielu suhtes kõrvaliste ülesannetega!
Las ta teeb hästi oma otsest koolitööd – see on peamine. Ärge alahinnake kooli osatähtsust ühiskondlikus elus! Liigne aktiivsus koolipoliitikas ei ole hea. Võimaldage koolile rahulikku ja loomulikku
arengukäiku. Kasvatustöö edeneb pikkamisi ja õiget vilja nähakse
alles pikkade aastate pärast.“
Niipalju siis Käisi murest koolmeistrite koormamisel kõrvaliste
ülesannetega. Poolteist kuud varem olid õpetajate kongressist osavõtjad kuulnud Rahvalehes ka õpilaste ülekoormatust. Ülevaates
tõdeti, et meie koolid on õppematerjalidega sedavõrd koormatud, et
varsti peaksid töökaitseinspektorid vahele astuma. Tsaariajal algas
keskkoolis õppetundide arv alamas klassis kolmega ja lõppes ülemas
klassis viie tunniga päevas. Meil aga algab viiega ja lõpeb mõnikord
koguni seitsmega. Lisage veel paar tundi kodust ettevalmistust ja
saategi lapsele 8–9-tunnise vaimse tööpäeva. Tulemuseks on õpilaste tülpimus õppimise ja kooli suhtes.
Postimees kirjutas 1938. a jaanuaris „Õpilaste käitumine jätab
soovida. Tartu koolijuhatajate nõupidamine õpilaste ülalpidamise
parandamiseks.“ Koolijuhid tõdesid, et õpilased kipuvad tänavatel
liikuma võimalikult suurtes gruppides. Poistel mütsid hästi viltu
peas ja väljakutsuvalt ühele kõrvale lükatud. (Jutt käis muidugi vormimütsidest, mis igal koolil oli erinev.) Palitute kraed on isegi sooja
ilmaga kõrvuni üles tõmmatud. Ja edasi kurdeti õpilaste sobimatu
keelekasutuse üle. Just poiste hulgas olla maad võtnud teatud löökja vägisõnade rohke tarvitamine. Sageli võib kuulda väljendeid: vahva vunts, vahvnoi, mis sa tühja halised jne. Üks äsja gümnaasiumi
lõpetanud noormees oli öelnud ülikooli ametlikule eksamikomisjonile, vastates talle esitatud küsimusele: „Sellel valitsejal läks küll
õige räbalasti ...“ Kuidas sobib valitseja kohta kasutada sõnast „räbal“
tuletatud väljendit?
Nende väljendite kõrvaldamiseks soovitati koostada tänavažargooni leksikon, et õpilased teaksid, milliseid sõnu vältida. Samuti
olevat vaja asja arutada äsja sisse seatud klassijuhatajatundides ja
lastevanemate koosolekutel, et ühiste jõupingutustega vabaneksime
argookeelest.
Jah, olid ajad, pisut enam kui 70 aastat tagasi...

Kummutatakse müüti
prillidega nohikutest
Murdmaks eksiarvamust,
et teadlased on igavad
prillidega hallid kujud, kes
istuvad laborihämaruses,
toimub reedel teadlaste
öö, mil üle Eesti leiab aset
enam kui 300 põnevat
teadussündmust.

Tartus toimub teadlaste öö
üritusi 33 erinevas kohas alates
Lõunakeskusest lõpetades muuseumitega. Peastaabiks mõistagi AHHAA keskus, kuhu pääseb
peale kella 18 poole hinnaga.
Teadlaste ööd Eestis, mille
salasõnaks 2011. aastal on „teadusaasta“, korraldab teaduskeskus AHHAA koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Rahvusringhäälinguga. Ürituste kava leiab www.ahhaa.
ee/TeadlasteOo2011
Lisaks sõidab nädalavahetuseks teaduskeskusele külla
teadusbuss. „Kärtsu ja mürt-

Sel reedel leiab taaskord tõestust, et teadlaste ööl kohtab nii
särtsu kui elevust.
AHHAA / MARI PETERSEN

su, elektrisärinat ning põnevaid tegevusi mahub nii Tartu
AHHAA maja ette, koridori kui
ka sisse,” lubab kuraator Taavi
Adamberg.
Bussis pannakse välja kõik
eksponaadid, mida läbi aastate on kasutatud. Saab rattaga
vändates ise pirni põlema sõita, metaaniga vahutorne teha,

mõõta oma puhumiskiirust,
tekitada tulekeeriseid, meelitada PVC torudest välja muusikat, ise mustkunsti teha jpm.
Lisaks saab vaadata teadusbussi kaheksat ülipõnevat tule-,
keemia-, mustkunsti- ja kosmoseteemalist teadusteatri
etendust.
TARTU EKSPRESS

Elleri kasvandik pälvis
kitarripreemia
13.–18. septembril toimunud neljandal
Viljandi kitarrifestivalil pälvis
Tiit Pauluse
nimelise noore
kitarrimängija
preemia Martin
Matt, kes on
kitarrimängule
pühendanud
viimased kümme aastat. Matt on
õppinud kitarri H. Elleri nimelises
Tartu muusikakoolis ja õpib hetkel
jazzkitarri muusika- ja teatriakadeemias Jaak Sooääre käe all. Veel
on tema õpetajateks olnud Peeter
Prints ning Oleg Pissarenko. Martin
Matt on teinud koostööd paljude
lugupeetud Eesti muusikute ja
artistidega, nagu Margus Vaher,
Soﬁa Rubina, Uku Suviste ning ka
ansambel Bombillaz. Auhinnaga
kaasneb ühekordne stipendium
ning võimalus esineda järgmise
aasta Viljandi kitarrifestivalil.

ERSO kannab Tartus ette
Händeli dramaatilise oratooriumi
Laupäeva õhtul kõlab
Jaani kirikus Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
ja rahvusvaheliste interpreetide esituses Händeli
kahe ja poole sajandi
vanune oratoorium
„Saul“.
Händel komponeeris oratooriumi 1738. aastal Charles
Jennensi libretole. Lugu järgib piibli narratiivi Taaveti ja
Sauli suhetest. Iisraeli esimese
kuninga Sauli ja tema ametijärglase Taaveti lugu algab vastastikuse imetlusega, ent lõpeb

v ihavaenuga, mis
viib kuulsa kuninga
langemiseni. „Saulis“
saab kuulda Handeli loomingu kõige dramaatilisemaid palasid.
Hilisbarokiajastu suurmeistri Georg Friedrich Händeli oratoorum tuleb ettekandele maailma Händeli-interpreetide
paremikku kuuluvate muusikute kaasabil. Eesti Filharmoo-

nia Kammerkoori ja Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit juhatab Daniel Reuss.
Saulina astub üles maailma
baritonide absoluutsesse tippu
kuuluv David Wilson-Johnson.
Teistes peaosades soleerivad
sopranid Katherine Manley ja
Joanne Lunn, kontratenor Stephen Wallace ning tenor Andrew Tortise. Orkestri koosseisus teeb kaasa korduvalt Eestis
kontserte andnud harﬁmängija
ja vanamuusikaspetsialist Andrew-Lawrence King.
TARTU EKSPRESS

Noortebänd 2011
ootab demosid
Eesti suurim noorte ansamblite
konkurss Noortebänd 2011 ootab
ansamblite demosalvestisi septembri lõpuni. Septembri jooksul
konkursile laekunud demode
hulgast valitakse ansamblid, kes
pääsevad esinema oktoobris toimuvasse eelvooru. Neli eelvooru
kontserti oktoobris ja kaks poolﬁnaali kontserti novembris toimuvad erinevates Eestimaa linnades.
Noortebänd 2011 suur ﬁnaalkontsert peetakse Tallinnas novembri
lõpus.

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 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• 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 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

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

ILA

Palametsa
pajatused

RAV
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BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Mika Myllyaho

Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Taago Tubin (Ugala)
Kunstnik: Kristiina Põllu (Tartu Uus Teater)
Osades: Marika Barabanštšikova või Eva Püssa,
TRAGIDIA
Indrek Taalmaa (Endla), Karol Kuntsel
KOMÖÖ

Esietendus
24. septembril Tartus, Sadamateatris
www.vanemuine.ee

Neljapäev, 22. september 2011
Kui Lõuna ringkonnaprokurör
Marge Püss
paneb Jaanus
Christoffelile
(pildil) süüks
mitut pistisevõtmise episoodi,
siis mehe tööandja haridus- ja
teadusministeeriumi hinnangul
see asjaolu töösuhet ei mõjuta.

tartuekspress
UUDISED
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Pistisekahtlusega
ametnik juhib endiselt
ministeeriumi talitust
Samal ajal, kui Tartu maakohtus käib protsess haridus- ja teadusministeeriumi infosüsteemide talituse
juhataja Jaanus Christoffeli
väidetava pistisevõtmise
asjus, on mees tööandja
otsusega endiselt ametis.
„Mingit alust Christoffelit
vabastada ei ole, ega sellepärast
(kohtuprotsess – toim.) elu seisma ei jää. Kõik asjad, mis oli tarvis
ära teha, tuleb ära teha,“ põhjendas ministeeriumi pressiesindaja
Asso Ladva. Ladva viitas asjaolule, et ministeeriumi IT-osakond
vajab oskuslikke töökäsi süüdistusele vaatamata. Seda iseäranis olukorras, kus lahendini jõudmine on
veninud väga pikale.

Lahendini kulub aastaid
Nimelt pidas kaitsepolitsei
Christoffeli esmakordselt kinni juba 2010. aasta aprillis, kahtlustades teda pea 200 000 krooni
väärtuses rahaliste ja materiaalsete hüvede küsimises ning saamises ministeeriumi korraldatavatel
riigihangetel osalenud ettevõttelt.
Kolm kuud hiljem luges kapo
väidetava pistisevõtu uurimise
lõpetatuks ning edastas materjalid
prokurörile. Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss kasutas järgnevat seitset kuud selleks, et kokku
panna võimalikult tugev süüdistus. Tänavu märtsis jõudiski süüdistus kohtusse ning Christoﬀelist

sai ametlikult süüdistatav. Sellest
hetkest kõrvaldas ministeerium
Christoﬀeli töölt, tuginedes avaliku teenistuse seadusele.
„Ta on juuni algusest taas ametis,“ ütles ministeeriumi üldosakonna juhataja Jaan Laidmets.
Laidmetsa sõnul otsustas minister Jaak Aaviksoo, et Christoﬀeli
vabastamiseks pole alust. „Kui me
olime olukorda uuele ministrile
kirjeldanud, et mis nüüd saab, siis
uus minister andis korralduse viia
läbi teenistuslik järelevalve ja selle põhjal ta otsustab. Teenistuslik
järelevalve viidi läbi ja otsus oli, et
Christoﬀel võib jätkata.“
Võimaliku kriitika vältimiseks
jagas minsteerium Christoffeli
osad tööülesanded teiste ametnike vahel. Nii ei puutu mees enam
kokku riigihangetega ega ka lepinguga selle ﬁrmaga, mis pistisesüüdistusega seotud on.
Laidmetsa sõnul vabastab ministeerium Christoffeli ametist vaid
juhul, kui lõplik süüdimõistev otsus
peaks jõustuma. „Me ei saa võtta
endale kohtu funktsiooni, sest kui
me vabastame ta töölt, siis me oleme
ta süüdi mõistnud. Aga meie temal
süüd ei näe. Kui kohus leiab, et ta
on süüdi, siis ta ilmselt kaebab edasi. Kui mõistetakse õigeks, siis ilmselt kaebab prokurör edasi, nii et see
protsess võib venida veel umbes aasta,“ ennustas Laidmets. Christoﬀel
septembri keskel alanud kohtuprotsessil end süüdi ei tunnistanud.
OLIVER KUND

18,7 miljoni kroonisele eurotoetusele lisab linn 25,5 miljonit, et ületuleva kooliaasta saaks noored sisse juhatada uues Anne noortekeskuses.
KOMISSAROV ARHITEKTUUR

Anne noortekeskus
tuleb, aga väiksemana
Uus Anne noortekeskus
tuleb ehitushindade tõusu
tõttu mõnevõrra väiksem,
kui esialgne plaan ette nägi
ning lõplik valmimisaeg
nihutati ähmasesse tulevikku.
„On märkimisväärne, et esimest korda Tartus ehitatakse just
noortele endile mõeldud hoone,”
rõhutas noortekeskuse direktor
Ahto Külvet esmalt. Alles seejärel
selgitab ta, et Ihaste tee 9 krundile planeeritava hoone puhul
tuli rahapuudusel loobuda eraldi
black-box saalist ja fuajeest.
„Nüüd tuleb multifunksionaalne black-box-fuajee. See on
plaanitud eraldada ümbritsevast
liigutatavate helikindlate vaheseintega,” on Külvet kindel, et
suur osa black-box’i funktsioone

jääb siiski alles.
Linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgensoni sõnul ehitatakse eelarvekitsikuse tõttu
algselt 2600-ruutmeetrisena planeeritud hoone 300 ruutmeetri võrra väiksem. „Praegu käivad
projekteerimistööd. 2013. aasta
alguses tuleb ehituse riigihange
ning hoone valmib 2014. aasta
sügiseks,” lubas Jürgenson. Endine lasteaia hoone Anne tänaval,
kus noortekeskus praegu tegutseb, loodetakse seejärel taas oma
sünnipärast funktsiooni täitma
panna.

Esimene maja
spetsiaalselt noortele
Külveti jutust selgub, et ületuleva kooliaasta hakuks saab valmis

siiski vaid osa noortekeskusest.
millest ükski pole ehitatud neid
Teine etapp, mis sisaldab endas
tegevusi silmas pidades. Kõik ruurulahalli, ehitataks kunagi hiljem.
mid on pidanud sobivaks tegema
Uude majja mahuvad noorja pahatihti polegi see võimalik,”
tekohvik, multimeedia labor,
õhkub Külvetist optimismi.
noor ter a ad io ja
noortetelevisiooni Noortekeskuse esimene
ruumid, noorsooosa avatakse 2014. aastal,
töötajate koolitusja koostöökeskus kunas hoone lõplikult valning ruumid erinemib, ei oska keegi öelda.
vate huvitegevuste ja spordi harrastamiseks. „MultifunktsionaalAnne noortekeskust peab Külne ja noorte vajadustega arvesvet juba praegu ainulaadseks
tav hoone” – nagu on sõnastatud
seal pakutava seikluskasvatuse
eesmärkides.
ning multimeedia teenuste tõt„Kõigis ruumides hoones on
tu. „Ainulaadne lähiriikides, kus
arvestatud noorte ja seal tegutmultimeediast huvituv noor saab
sevate huviringide vajadustega.
soovi korral ellu viia oma ideed
Siiani on kõik Tartu linna noorteostusest kuni levitamiseni.”
RASMUS REKAND
tekeskused tegutsenud pindadel,
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ÕNNE!

SUDOKU

TERJE!

„Minu naine on erootikahull. Olen koguni sunnitud
teises toas magama.“
„Kuule, sul on ju ühetoaline
korter!“
„Ega ma öelnud, et oma
korteris...“

„Sa vaid vaata mu uut
autot!“ kiitleb Jack sõbra
ees. „Kõikjal on automaatika,
vajutad ühele nupule, avaneb
baari uks. Vajutad teisele,
lülitub sisse televiisor. Vajutad
kolmandale, hakkab tööle
konditsioneer...“
„Kah mul asja!“ vastab sõber.
„Minu auto on kakskümmend
aastat vana, aga automaatika
on palju kaasaegsem. Nii kui
ühe ukse kinni panen, avanevad kolm ülejäänut.“

„Kas te kannate oma
medaljonis mõne kadunud
inimese pilti või miskit muud?“
„Jah, seal on tutt minu
mehe juukseid.“
„Kuid teie mees pole ju siit
ilmast veel lahkunud?“
„Tema küll mitte, aga tema
juuksed küll.“

Räägivad kaks külameest.
„Kujutad ette, eile eksisin
ma metsas ära.“
„Kuidas see juhtus?“
„Noh, naine käskis mul
meie Murka kodust kaugemale metsa viia ja sinna jätta.
Nii ma ka tegin.“
„Ja siis? Said kassist lahti?“
„Jumal tänatud, et ei
saanud! Kui ma poleks talle
jälgipidi järele läinud, poleks
ma ise enam kunagi koju
jõudnud.“

Udupead! :)
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kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.


Hullumajja tuleb komisjon.
Arstid lähevad palatisse, aga
seal ripuvad kõik hullud konksude otsas - kujutavad endast
lehti. Üks komisjoni liikmetest
reageerib kiiresti ja hüüab:
„Sügis tuli.“
Kõik kukuvad laest alla.
Arstid lähevad teise palatisse ja ka seal ripuvad kõik
konksude otsas. Jälle kõlab
lause „Sügis tuli“, ent üks hull
vastab:
„Aga meie oleme igihaljad!“

Väsinud mees tuleb koju ja
käsutab naist:
„Kes ka ei helistaks, ütle, et
mind pole kodus.“
Telefon heliseb. Naine
võtab toru:
„Mees on kodus!“
Mees diivanil avab silmad
ja ütleb:
„Ma ju palusin. . .“
„Ära muretse, kallis, sind ei
küsitud.“

Auto paiskab maha jalakäija
ja vigastab tema jalga. Kohus
mõistab juhilt kahjutasuks 15
000 dollarit.
„15 000 dollarit!“ ahastab
juht kohtuotsust kuuldes.
„Kas te peate mind miljonäriks?“
„Aga teie,“ hüüab kannatanu oma kohalt, „kas teie peate mind sajajalgseks?“

„Ahvid on palju targemad,
kui inimesed.“
„Miks?“
„Nad ei hakanud rääkima
ja tänu sellele ei sunnita neid
tööd tegema!“

RISTSÕNA
RISTSÕNA

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM

Tallinnas peetakse
vastsündinute
elustamise õppust
Esmaspäevast kuni tänaseni
peetakse Tallinnas Pelgulinna
sünnitusmajas esmakordselt vastsündinute elustamise simulatsiooniõppust, mille käigus kasutatakse
spetsiaalse aparatuuriga ühendatud vastsündinu simulaatornukku,
et võimaldada läbi viia reaalse
elustamise käigus vajaminevaid
protseduure. Kolmepäevasel
koolitusel osalevad Pelgulinna
sünnitusmajas töötavad laste- ja
naistearstid, anestesioloogid ning
ämmaemandad, ühtekokku peaaegu 40 sünnitusmaja spetsialisti.
Kogu tegevust ﬁlmitakse selleks, et
õppusel osaleva konkreetse meeskonna tööd hiljem koolitajatega
koos analüüsida.

Kümnendik Eesti inimestest sööb piisavalt
puu- ja köögivilju
Tervise Arengu Instituudi poolt
tellitud uuring näitab, et pool Eesti
elanikkonnast tarbib päevas vaid
1-2 portsjonit puu- ja köögivilju
ning 5 või enam portsjonit – mida
oleks hea tervise jaoks vaja – tarbib 10 protsenti inimestest. „Iga
päev vähemalt viie portsjoni
puu- ja köögiviljade tarbimine
aitaks ennetada erinevaid haigusi,
eelkõige südame-veresoonkonnahaigusi, mis on Eestis surmapõhjus number üks,“ selgitas TAI
toitumisekspert Tagli Pitsi. Lisaks
värsketele viljadele kuuluvad portsjonite arvestusse ka külmutatud,
kuivatatud ja konserveeritud viljad
ning mahlad, kuid eelistatud on
siiski võimalikult värsked viljad, kus
vitamiinide sisaldus kõige suurem.
Samuti ei ole vahet, kas tarbida
puu- ja köögivilju iseseisvalt või
erinevate roogade koostises.

Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

Kurikaelad kopeerivad
pangakaarte
Politsei on viimastel kuudel saanud
mitmeid teateid juhtumitest, kus
inimese pangakaardi andmed on
pangaautomaadi kasutamise ajal
vastava seadme abil kopeeritud
ning hiljem on inimese teadmata
kontolt raha välja võetud.
“Niinimetatud skimmer on seade, mis paigaldatakse kurjategijate
poolt pangaautomaadi kaardiava
külge ning see kopeerib kaardi
magnetribalt andmed,” selgitas
politseimajor Edvard Remsel. “PINkoodi teada saamiseks paigaldatakse tavaliselt automaadi juurde
väike kaamera, harvem kasutatakse libaklaviatuuri,” lisas ta. Remsel
ütles, et kui inimesed märkavad
pangaautomaadi juures midagi
kahtlast või kui kontolt on nende
teadmata raha võetud, siis sellisel
juhul tuleb kohe teavitada enda
panka või politseid.

Neljapäev, 22. september 2011
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Kunstikool avab õppestuudio harrastajatele
Tartu kunstikool alustab laupäeval maalimise ja joonistamise
stuudiot, mis on mõeldud kõigile
huvilistele – nii kunstnikele kui ka
harrastajatele, kes soovivad “kätt
soojana hoida” või täiendada
oskusi.
Stuudio kestab laupäeval kella
11–13.30. Stuudiot juhendavad
erinevad õppejõud, kes valivad
oma stuudio sisu ise. Esimese
stuudio juhendaja on Nadežda
Tšernobai, kes valis teemaks
Taaveti pea tonaalse joonistuse.
Kaasa tuleb võtta süsi ja puhas
pintsel. Hästi sobib seaharjastest
pintsel. Vajadusel saab puuduolevat osta kooli administraatori käest. Joonistustunni paber
on kooli poolt. Osavõtjatele maksab üks kord 5 eurot. Tartu kunstikooli õpilastele ja töötajatele on
stuudio tasuta.

Teater
TEATRI KODU
1.10 kell 12 Väikese onu saaga

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Tund toimub Tartu kunstikooli
uues majas Eha tn 41, neljanda
korruse ateljees. Laupäevastest
stuudiotest on koolil plaanis teha
traditsioon ja need toimuvad
kuni 17. detsembrini. Iga osaletud

23.09, 26.–28.09 kell 14.45,
17.15, 19.25, 21.45; 24.–25.09
kell 12.30, 14.45, 17.15, 19.25,
21.45; 29.09 kell 12.30, 14.45,
17.15, 19.25 Seksisemud

kaheksa korra järel saavad soovijad
Tartu kunstikooli täienduskoolituse
tunnistuse, kui kohal on käidud
vähemalt 80 protsendil tundidest
ja osaletud ka viimases tunnis, kui
õppejõud annab tagasisidet.

EKRAAN 23.–29.09
kell 14.30 Lotte ja kuukivi
saladus
kell 12, 16.30, 19.15, 22
Õuduste öö (3D)

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

23.–29.09 kell 20; 25.09 kell
22 Uinuv kaunitar

kell 12.30, 21.45 Kehad vahetusse

1.10 kell 19 Kaos

23.–29.09 kell 14.30 Lõpppunkt 5 (3D)

kell 15, 19.30 Hodorkovski

1.10 kell 19 Puhastus
2.10 kell 16 Casanova

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Mis su number on?
Komöödia, alla 12 a keelatud!

Esilinastus 29.09 kell 21.45
Ally Darling (Anna Faris) pole
oma eluga sugugi rahul. Esiteks saab ta täiesti ootamatult
töö juurest kinga, lisaks sellele
hirmutab teda artikkel, kus väidetakse, et enam kui 20 voodikaaslast proovinud naised
jäävad tõenäoliselt elu lõpuni
üksikuks. See fakt ja juhuslik
kohtumine ühe oma tundmatuseni muutunud eksiga sunnib Allyt koostama nimekirja
kõigist senistest partneritest
lootuses, et need on aastatega
paremaks muutunud ning et
mõni sellest nimekirjast võiks
olla See Õige.

AS Salvest võtab tööle
haldustöölise. Vajalik C- ja
R-(traktor) kat lubade olemasolu.
CV saata: anneli@salvest.ee,
tel 7408 617.

Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.

Raha kulub bensiinile palju, auto
kulutab palju bensiini. Pihustite
puhastamine ultraheliga, kontrollimine stendil. Estpresto - AUTODE HOOLDEKODU. Riia 138,
Tartu, tel 734 4110, 5656 8767.

Teenus

23.–29.09 kell 16.45, 19.15,
21.35 Õuduste öö (3D)

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

Pakun tööd

Otsime kogemustega lapsehoidjaid, koduabilisi, hooldajaid.
Tel 5340 2265. Pihel OÜ

2.10 kell 12 Väikese onu saaga

2.10 kell 16 Härra Amilcar

Ehitusmaterjal
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23.–24.09 kell 15.30, 20.45;
25.–28.09 kell 15.30, 19.05,
21.15; 29.09 kell 15.30, 19.05,
21.15 Südaöö Pariisis
23., 26.–28.09 kell 13.15; 24.–
25.09 kell 13.50; 28.09 kell 15
Kauboid ja tulnukad
23., 26.–29.09 kell 12.45; 24.–
25.09 kell 11.45 Loomaaednik
23., 26.–28.09 kell 12, 13.45,
17.25; 24.–25.09 kell 11.30,
13.30, 17.25; 29.09 kell 12,
17.25 Lotte ja kuukivi saladus

kell 17.30 Halb õpetaja

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 15.10 Leili Libliku fotonäitus

kuni 7.10 Alo Põldmäe loodusfotode näitus Kalevipoja
jälgi Neerutis
kuni 7.10 raamatunäitus
”Looduse” raamatusarjad

23., 26.–29.09 kell 12.15;
24.–25.09 kell 12 Smurﬁd
(3D, eesti keeles)

kuni 15.10 Alo Põldmäe fotonäitus Neeruti puude seened,
käsnad, pahad ja muhud

23.–25.09 kell 15.15, 17.40;
26.–28.09 kell 15.15, 17.40,
20.45; 29.09 kell 21.15 Rumal
pöörane armastus

kuni 15.10 raamatunäitus
Retk puude maailma

29.09 kell 20.35 ESILINASTUS: Nakkus

TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt 104, Tartu
Tartu Peetri koguduse leer
algab 27. sept kl 18 kirikus.
Koguduse kammerkoor
ootab uusi lauljaid igal
kolmapäeval kl 18 kirikus.
Info ja reg tel 733 3261,
tartu.peetri@eelk.ee.

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

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

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

Tervis
Kinnisvara müük

SOOLAKAMBER - head pakkumised septembris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu,
www.soolakamber.ee.

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

Muu
Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Korstnapühkimistee-

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

nus
kutsetunnistusega korstnapühkijatelt tolmuimejaga/ilma.
Tel 730 5387.

25. sept kl 12 mihklipäeva
perejumalateenistus ja pühapäevakooli
õppeaasta algus, Õpetaja 5.
Pühapäevakooli (lapsed vanuses 3–14 a)
saab registreerida kantseleis,
tel 734 1111 ja tartu.maarja@eelk.ee.
•Pühapäevakool/lastekirik igal P kl 12.
•Laste lauluring igal P kl 11.
•Noorteansambli esimene proov
23. sept kl 18.
•Noorteõhtu 23. sept kl 18.
•Leerikursus algab 9. okt kl 14
Õpetaja 5.

www.eelk.ee/tartu.maarja

Uus kogus lõnga. Villane al 7 €/kg.
Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese õues, väravast sisse,
vaata silte), Tartu. E-R 10-16, tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.
Uus ürtide ja lillede e-pood!
www.tahelilled.eu. Asume Tartus,
Tähe 21. Tellimine tel 553 1263.

Rendile anda
Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.

TAMMELINNA HARUKOGU

TARTU MAARJA KOGUDUS

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Veoteenus tõstukiga ja autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.

Materjal

kuni 12.10 Kiira Kahro akvarellinäitus Killukesi Vormsi saarelt

kuni 28.09 Tartu harrastuskunstnike stuudio näitus
Suvevärvidega sügisesse

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10-20 m3. Tel
553 2140, www.karibuauto.ee.

Veo-, kolimis- ja puksiirteenused.
Tel 5348 4653.

3-toal korter. Tel 508 1794.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Leerikursus on sama nii lapsena ristitutele
kui täiskasvanuna ristimisele tulijatele.

www.eelk.ee/tartu.peetri

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

LINNARAAMATUKOGU

kuni 8.10 köitekunstinäitus
Kalevipoeg

29.09 kell 18 ESILINASTUS:
Röövitu

Ehitustööd

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

Näitus

23.–24., 26.–29.09 kell 16,
18.30, 22; 25.09 kell 16, 18.30,
20.45 Kehad vahetusse

23., 26.–28.09 kell 12.30;
24.–25.09 kell 13; 29.09 kell
13.45 Autod 2 (eesti keeles)

Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.
Müüa põranda- ja voodrilaudu,
transport hinna sees.
Tel 5345 7247.

Harrastus

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Rendile võtta

Ostame ja viime ära vanametalli!
Transport tasuta! Tel 5612 5006.
Sanitaartehnilised tööd laup ja
pühap. Tel 5393 2693.

Tantsu- ja treeningtundi Sansaara
stuudios. Kõhutants, ﬂamenco,
latiino, tribal, jooga, Pilates.
www.sansaara.ee, tel 529 4740.

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

Küte
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

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
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Tali lämmatab
Tartu jalgpallielu

Doktoritöö uuris reoveesette mõjusid toidule

Reedel kaitses Eesti Maaülikoolis
doktoriväitekirja Merike Lillenberg,
kes uuris ravimijääkide sisaldust
Eesti reoveesettes, nende stabiilsust keskkonnas ja akumuleerumist kompostväetisest toidutaimedesse. Uurimus näitas, et nii Tartus
kui Tallinnas oli kasutusvalmis
reoveesettes ja kompostis liiga
kõrge ravimjääkide sisaldus. Eriti
kõrged olid teatud tüüpi ravimi –
ﬂuorokinoloonide – näitajad, mis
Tartus ületasid normi 2–4 korda ja
Tallinnas mõnedes proovides isegi
2–15 korda. Lillenberg seab paika
ravimijääkide sisalduse piiri kompostis ning soovitab, et turbaga
kompostimisel peaks töötlemiseks
ja hoiustamiseks mõeldud aeg olema umbes aasta, puukoore puhul
kaks aastat.

Sada suud ootab tõrusid
Tammelinna ja Tähtvere päevade
raames kuulutatakse ka tänavu
välja tammetõrude korjamine
Elistvere loomapargi asukatele.
Korjatud tõrusid võetakse vastu
Tammelinna päevadel 28. ja 29.
septembril lasteaias Tõruke ning
Tähtvere päevadel 6. oktoobril lasteaias Tähtvere. Mullustel Tammelinna ja Tähtvere päevadel korjati
tõru-tõruhaaval kokku enam kui
3,5 tonni tammetõrusid.

Vaprate aumärk ootab
kandidaate
Justiitsministee-rium kutsub
üles esitama
kandidaate
kodanikujulguse aumärgile.
Minister Kristen
Michali sõnul nõuab
kuriteo toimepanemisse
sekkumine julgust ja kainet mõtlemist ning seda tuleb vääriliselt
hinnata. Eelmistel aastatel on kodanikujulguse aumärgiga tunnustatud
näiteks inimesi, kes on hoidnud
ära relvastatud poeröövi, aidanud
tabada roolijoodiku, pidanud kinni
käekotiröövli jt. Ettepanekuid kandidaatide kohta oodatakse posti
teel märksõnaga „Kodanikujulguse
aumärk“ 10. oktoobriks aadressil
Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn või
meiliga reilika.tintse@just.ee.

Kuigi Tartus vastab meistriliiga mängude nõuetele
lisaks Tamme staadionile
ka Annelinna kunstmurustaadion, mängitakse
seal siiski ainult hooaja
esimesed ja viimased
mängud, sest publikule
pole tribüüne ja talvel
pole väljaku seis kiita.

Uusarendusi sünnib Tartus nagu seeni pärast vihma.

TARTUKV.EE

Sügisesed seened
Tartu korteriturul
Analüüs näitab, et masu harjal 2009. aastal vähenes
Tartus müügis olevate korterite hulk järsult, mistõttu
arendajad alustasid 2010. aastal hoogsalt uute kortermajade ehitamist. Nüüd hakkavad hooned valmima, ent korterite paljusus hinnalangust siiski ei luba.
Buumi ajal kinnisvara arendusriske valesti hinnanud arendajad on oma vigadest õppinud
ega raja uuselamurajoone enam
taristuta põllule. Õnnestunuks
saab pidada aasta-kaks tagasi
alustatud ning sellel aastal lõppevaid Tartu kesklinna ja selle
lähipiirkonna arendusprojekte,
kus ehitushind on olnud soodne ning praegune nõudlus ületab pakkumist.
Võrreldes eelmise aasta kevadega on Tartus korterite tehingute arv ja pinnaühiku hind
mõõdukas tõusutrendis. Samas
on selle aasta algusest kasvanud ka müüki pandud korterite hulk. See suureneb lähiajal
veelgi, sest valmimas on uued
arendusprojektid.
Kuna üldine korteriturg sõltub siiski kohalikust tarbijast ja ostujõust, siis pakkusid

potentsiaalsetele ostjatele huvi
eelkõige odavama hinnaklassi
korterid kesklinna läheduses,
kuid märkimisväärne on endiselt huvi ka keskmisest oluliselt
kallimate eksklusiivsete kesklinna korterite vastu.

Eurolt loodeti
hinnatõusu
Seoses eu
u ro
ro
tulekuga kasvaasid paljude müüüjate lootused sooo-ritada tehingg
käesoleva aassta esimesel pooolel oluliselt kõrgerggema hinnaga kui
ui läinud sügisel, kuid
uiid
potentsiaa lsed
d
ostjad ei ole hin-natõusuga kaa--

sa läinud. Müük sõltub paljuski pakutavast hinnatasemest.
Tartu linnas on arendaja jaoks
edukaks müügiks vajalik hinnatase üldjuhul 1000–1500 €/m²,
kesklinnas ja selle lähipiirkonnas 1200–1600 €/m² ja üksikutel projektidel kuni 1800 €/m².
Vaadates 2010.–2011. aastal
alustatud projektides broneeritud või müüdud korterite arvu,
siis edukaimad arendusprojektid
Tartus asuvad Supilinna, Ülejõe,
Karlova, Tammelinna ja Ihaste
linnaosades. Uutele korteritele
hinnatasemel üle 1600 €/m² on
huvi ole
olemas, kuid nende reaalne
olem
müük
k eeldab väga ainulaadset
asukohta
kesklinnas, avaraid
asu
uk
vaateid
vaaat ja tipptasemel kvaliteeti.
teeeti
Käesoleval
aastal võiK
vad
vaad eluasemeturgu hakataa oluliselt
mõjutama into
ressija eluaseme sundr
kulutuste tõus.
PAVEL VOROBJOV
MAA-AMETI LITSENTSIGA KUTSELINE HINDAJA

„Annelinnas on muru vana ja
kõva, kevadel on seal nii suured
loigud, et need on kohati juba
tervisele ohtlikud,“ rääkis Tammeka pressiesindaja Mari Lill.
Mullu talvel oli peatreener
Marko Kristali sõnul isegi selline olukord, kus kõik Tartu
kunstmuruväljakud olid jää all.
Linnaga on vajadus sisehalli
järele korduvalt jutuks tulnud,
kuid kõik ideed on jäänud seni
raha taha.
Linna sporditeenistusjuhi Veljo Lambi sõnul oleks üks hädaabivariant vähemalt ühele kunstmuruväljakule teisaldatav hall
peale panna. „Praegu oleme uurinud võimalikke teostavaid firmasid ja hindu,“ lisas ta. Tamme
staadionit renoveeriti sporditeenistusjuhi sõnul Euroopa Liidu

fondide rahaga ning EL polnud
nõus Tamme jalgpalliareenile
tenniseväljakuga sarnase teisaldatava halli paigaldamisega.

Vutipark jäi unistuseks
Kahe aasta eest sügisel olid
toonasel Tammeka tegevjuhil Meelis Voolul suured plaanid ehitada Tartu külje alla Vahi
külla seitsme täismõõdus jalgpalliväljakuga vutipark. Vald
võttis jalgpallipargi mõtte küll
kahel käel vastu, kuid vastuseisu
osutasid nii kohalikud elanikud
kui rahalised võimalused. Pargi
projekt oli olemas, samuti ehitusluba ja hoonestusõigus. Ehitus pidi algama tänavu kevadel.
Kompleksi pidi tulema ka sisehall ja võimalused mängida kõiki murumänge, nagu ameerika
jalgpall, maahoki jms.
Ka jalgpalliklubi FC Santos
mõlgutas mõtteid rajada Luunjasse kuni kümne väljakuga jalgpallikeskus turniiride korraldamiseks. Sporditeenistusjuhi
sõnul jäi ka see projekt rahapuuduse tõttu ära.
MARI METS

Korvpallifännid võtavad
palliplatsil mõõtu
Nädalavahetusel Tartus
toimuva Dorpat BBL Cupi
eel peavad sõpruskohtumise korvpallis ka Tallinna
ja Tartu meeskondade
fännid.
Laupäeval, 24. septembril kell
14 Ülikooli spordihoones aset
leidvas korvpallivõitluses selgitavad omavahelise paremuse
Tartu Ülikooli ja BC Kalev/Cramo fännid. Aasta tagasi väljusid
samalaadsest mõõduvõtust tartlased skooriga 78:39.
„Kuna Tartu ja Kalev/Cramo
fännid on alati üksteisele tuge-

LOOMA

vat konkurentsi pakkunud väljaku ääres, siis tuli mõte seljad
vastakuti panna ka korvpalliväljakul,” selgitas Tartu Ekspressile fänniklubi liige Sigrid Lauren.
Kui eelmine aasta pidi terve
mängu jooksul platsil viibima
mõlemas võistkonnas vähemalt
üks tüdruk, siis tänavu toimub
mäng vaid meeste vahel – tütarlaste kaasamine on vabatahtlik.
Lehe trükkiminekuks polnud
veel ka selge, kes publikutiimi
juhendama tuleb. Aasta eest tegi
seda Gert Kullamäe.
RASMUS REKAND

PÄI
KE

KLIINIK

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

