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Linn saab uue invatakso

Invatakso teenust liikumis- või
nägemispuudega isikute transpordiks hakkab pakkuma Tartaline OÜ
teenuse hindadega 0,65 eurot kilomeeter, 1,90 eurot sõidu alustamise tasu, 14 eurot seisutunni tasu, 14
eurot ratastoolis kliendi saatmise
ja abistamise tunnitasu ja sõiduki
kiirus üleminekul ajatariiﬁlt kilomeetritariiﬁle 22 km/h. Linn sõlmib
ﬁrmaga lepingu kuni 2013. aasta
lõpuni. Keskmiselt sooritatakse
igal aastal 18 000 sõitu ja teenust
kasutab 1384 inimest. Isikutel tuleb
taksoga sõites transpordi eest
tasuda 1/3 teenuse maksumusest,
ülejäänu katab linn.

lastelinn läks
hingusele
Lastelinna jätkamisele näitas
punast tuld eelkõige asjaolu,
et kasutusel olnud ärimudel ei
tasunud ennast ära.
MELLISTE ALGKOOL-LASTEAED

Mootorrattur ületas
kiirust 101 km/h
Möödunud pühapäeva pärastlõunal kella 13.40 paiku ﬁkseeris
politsei Tartumaal Puhja vallas
ühe mootorratta sõidukiiruseks
211 km/h, kuigi antud teelõigul oli
lubatud suurimaks kiiruseks 90
km/h. 29-aastasele mehele anti
peatumismärguanne, millele ta ka
reageeris. Politseinikud koostasid
kiiruseületajale väärteoprotokolli
ning toimetasid ta arestimajja
kohut ootama. Sel teisipäeval määrati mehele karistuseks kolm arestipäeva ning võeti ära juhtimisõigus
kuueks kuuks.

Täisealised röövisid
pensionäri
Eelmisel nädalal rünnati Tartus Riia
tänaval füüsikainstituudi pargis grupi isikute poolt 70-aastast meest ja
võeti ära kott koos mobiiltelefoni
ja rahakotiga, milles oli 100 eurot.
Kannatanu kahtlustab röövimises
kolme meest vanuses 30–40
eluaastat, keda ta nägi eelnevalt
teaduspargi vastas üle tee olevas
bussipeatuses istumas. Politsei
palub kõigil, kes omavad mingisugust informatsiooni kirjeldatud
sündmuse kohta, ühendust võtta
telefonidel 730 8845 või 110.

Sellest nädalast ei vurise Lõunakeskuse lastelinnas
enam autod ega helgi foorituled. Majasisese vangerduse tagajärjel neelab lastelinna senise asupaiga
kodukaupade kett Jysk, seni pisipõnnidele liiklusharidust pakkunud lastelinnal pole aga vahendeid, et
mõnes uues asupaigas otsast alata.
Pea kaks aastat Lõunakeskuses Juku mänguasjapoe tagusel pinnal toiminud lastelinn
pakkus lisaks mängutubadele
ka ainulaadset liiklusrada, kus
väike roolikeeraja võis saada
miniatuursel elektriautol oma
ristsed tulevase autojuhi ja jalakäijana. Polnud harvad juhtumid, kus liikluslinnas käisid
omavahel teadmisi ja elukogemust vahetamas lapsed ja Lõuna prefektuuri või maanteeameti liiklusspetsialistid.
„Paraku praegu läheb liikluslinn kinni,“ nentis Lõunakeskuse juht Jaan Lott selle nädala alguses. Lastelinnale sai saatuslikuks mitu asjaolu. „Ega
tal seal erilist publikumenu
ei olnud ja investeeringud, et
seda uuendada, oleksid suuremad, kui tavalise poe kolimise
puhul,“ sõnas Lott. „Meie liikluslinnak ei olnud väga meelelahutuslik ja mis seal salata, see
ei ole äriliselt kõige õigem tee.“
Lisaks kasinale sissetulekule
kummitasid lastelinna ka kee-

rukad ärisuhted. Pikka aega
Juku mänguasjakeskuse tiiva
all tegutsenud lastelinn jäi omapäi tänavu kevadel, kui Juku
omanik Marko Mägi müüs keti
täies mahus Leedu ettevõttele Kotryna UAB. Leedu firma
saavutas kokkuleppe Lõunakeskuse administratsiooniga,
mille kohaselt loovutab Juku
mänguasjakeskus oma praeguse asupaiga alates novembrist
Jyskile ning kolib ise keskuses
sadakond meetrit edasi endise Sportland Outleti asupaika.
Kuigi lastelinn kuulub endiselt
Mägi ettevõttele OÜ Playland,
pidi ka lastelinn vangerduse
tagajärjel uksed sulgema.

Tartus pole sobivaid
ruume
„Enne toimus see käsikäes –
Juku poed pidasid seda mänguväljakut mingil määral üleval,“
kirjeldas sulgemise põhjusi lastelinna omanikﬁrma OÜ Playland
juhatuse esimees Marko Mägi.

„Aga nüüd, kuna mängumaal
on uus operaator, mis ei ole poega ühine, siis uuele pinnale me ei
saa minna, sest me ei tule rahaliselt välja.“ Mägi nentis, et Lõunakeskus küll pakkus lastelinnale
asendusruume, kuid nende rent
ei tasuvat selle ülalpidamist ära.
„Tulevikku vaadates võib öelda, et see liikluslinnak, kui tal
ei ole toetust, siis ta ei suuda
iseseisvalt eksisteerida,“ sõnas
Mägi, kelle ettevõte omab Tallinnas kolme sarnast mängumaad. „Kui vähegi võimalik,
siis me tahaks ka Tartus jätkata, aga selleks me peame leidma sobiliku pinna ja sobilikud
koostööpartnerid.“ Mägi sõnul
vajab lastelinna taastamine
eeskätt suurt ja avarat keskküttega ruumi, mille üürikulud poleks väga kõrged. Tartus
on ﬁrma selle pilguga ringi vaadanud, ent sobivat pinda pole
leidnud. Tartu Ekspressile teadaolevalt on firmal läbirääkimised käinud Sõbra keskusega.
Hetkel otsib OÜ Playland
koostööpartnereid riigi, linna
või eraettevõtete näol, kes lastelinna liikluskasvatuslikust
aspektist huvitatud võiksid olla
ning oma õla ettevõtmise kulude katmisel alla paneksid.
OLIVER KUND

Tartu kortermajad
kütavad õhku
Tartu elamute ning Tartu linna haldushoonete
energiatarbimise analüüsist selgub, et energiatarbimise mahu määrab
hoone vanusest enam
see, kuidas hoone eest on
hoolitsetud.

tas keskmiselt vaid 85 kWh/m².
Kõikide 152 auditeeritud hoone
renoveerimine parimale energiatõhususe tasemele läheks
maksma ligi 30 miljonit eurot
ehk ühe hoone kohta keskmiselt
200 000 eurot.
Paralleelselt uuriti hoonete
energiatarbimist ja sisekliimat
linnale kuuluval kinnisvaral.
Esimeses etapis analüüsiti Tartu

Tartu linna säästva elamumajanduse ja energeetika programmi üldiseks eesmärgiks on Tartu
elamute energiasäästu
saavutamine 10% aas- Energia tarbimine ei
taks 2020.
ole otseselt seotud
Sellel eesmärgil Tartu regiooni energia- korterelamute tüübi
agentuuri tehtud ana- ega vanusega, vaid on
lüüsist selgub, et kuigi energia tarbimine ei madalam hästi hooldaole otseselt seotud kor- tud majades.
terelamute tüübi ega
vanusega, on madalam enerlinnas asuvate lasteaedade, koogiatarve ja ühtlasem sisekliima
lide, raamatukogude, sotsiaal- ja
nendes hoonetes, mida hooldaspordihoonete energiakasutust.
takse regulaarselt. Energiatarvet
Analüüsist selgus, et mitmel lasei mõjuta mitte ainult soojustusteaial on probleeme CO2 sisaldusega ning esmajärgus peaks
tööd, vaid ka jooksvad remonttegelema lasteaedades siseõhu
tööd, mis mõjutavad hoone säiparandamisega. Samuti ilmnes,
limist.
et soojusenergiat säästvad hooKeskmine soojusenergia tarned kulutavad automaatsüsteeve vaatluse all olnud Tartu kormide tõttu enamasti rohkem
terelamutes on energiaauditite
elektrienergiat, kuid kokkuvõtjärgi ligi 170 kWh/m². Analüüs
tes on sellise hoone energiatarnäitas, et hoonete renoveeribimine väiksem, kui renoveerimisel oleks võimalik saavutamata hoonel.
da 50-protsendiline kokkuhoid
TARTU EKSPRESS
ehk soojusenergiat kuluks aas-

Analüüs väidab, et kui Tartu kortermajad renoveerida, õnnestuks
keskmiselt küttekulult kokku hoida 50 protsenti ning hoone termopilt näitaks märksa vähem soojakadusid.
INTERNET
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

küülikupojad
Hiinalinna
tühermaale
GPS-pintslitöö: läinud neljapäeval vanalinna vallutanud autovabal päeval toimus mäng, mille käigus pidid jalakäijad ja ratturid
GPS-seadme abil jalg- ja jalgrattateid kasutades joonistama oma
ettekujutuse Tartu vaimust. Pildil Tartu linna jalgrattateede koordinaatori Toomas Põllu pedaalitud taies.
GARMIN.EE

Loomaarsti sõnul on leitud isendid tõenäoliselt kääbusküülikud. Fotol poseerib üks leitud loomadest – Pille –
pärast varjupaiga töötaja hoolitseva käe alt läbi käimist.
Tartu loomade varjupaigas ootavad uut kodu lisaks talle
ka ta viis õde-venda.
ERAKOGU

Kolm nädalat tagasi leiti
Hiinalinnas tühermaalt
pappkasti suletult kuus
küülikupoega ja viidi Tartu
koduta loomade varjupaika. Nii suurt hulka kodujäneseid näevad varjupaiga
seinad esmakordselt.
„Nii palju ei ole kunagi olnud,
tavaliselt on nad meil ühe või kahe
kaupa sees,“ kinnitas varjupaiga
projektijuht Kirke Roosaar, kelle
sõnul olid küülikud leidmise hetkel võrdlemisi täbaras seisus.
„Üsna räpased olid nad küll
ja kui keegi poleks neid leidnud,
oleksid nad ilmselt sinna kasti ära
surnud või oleks rebane tulnud ja
nad välja lõhkunud sealt,“ möönis
ta. „Hammaste järgi on näha, et
neid ei ole ka kõige paremini hooldatud.“

Omanik üritas müüa
Roosaare sõnul on teada, et leitud küülikuid püüti esmalt müüa
erakuulutusi vahendaval veebilehel okidoki.ee. „Ilmselt inimene ei
saanud neid müüdud ja siis viskas-

ki kastiga ära,“ tõdes ta. Kuna aga
müügikeskkonnast on võimalik
näha üksnes kasutajanime ja pilte, ei pruugi õnnestuda õiget isikut tuvastada.
„Kahjuks meil ei ole võimalust
vaadata, kes see kasutaja tegelikult on, kuid põhimõtteliselt jääb
sellest inimesest jälg maha,“ tunnistas Roosaar. Politseisse pöörudutaks tema sõnul siis, kui loomad abitult surema jätnud kasutaja andmed veebisaidilt kätte saadaks. „Kuidas Eesti politsei sellesse suhtuks, on jälle iseasi,“ lisas ta.
Juhul kui süüdlane tõepoolest
leitaks, võib teda veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu büroo
nike Nõmmisto kinjuhataja Ainike
nitusel eess oodata kuni 7677
euro suurune rahatrahv ja sedaa
juhul, kui
tegemist on
J
eraisikuga. Juriip
dilise isiku puhul
u
umma
võib see summa
00 euroni.
küündida 3200

lakk-küülikutest, keda söögiks ei
„Alati ei pruugi see olla lihtsalt
tarvitata.
väärtegu, vaid võib olla ka kuriteKüülikupoegadele kaitsepookigu, kui on näiteks julmalt piinatud,“ märkis Nõmmisto. „Kui ränga teoga on „Ilmselt inimene ei saanud
tegemist, ei saa üheselt
küülikuid müüdud ja siis
öelda – see tuleb ikkagi
välja selgitada või vähe- viskaski kastiga ära.“
malt proovida välja selmised teinud Pallimi loomakliinigitada.“
ku loomaarst Mari Makko ütles, et
Kapriissed loomad
muid olulisi kulusid peale iga-aastase vaktsineerimise küülikupidajal tõenäoliselt kanda ei tule.
Kuna kõik küülikud vaktsineeKuigi enamasti on küülikute
riti varjupaigas surmaga lõppeva
tervis hea, on nad Makko sõnul
viirushaiguse müksomatoosi vasvõrdlemisi stressitundlikud ja
tu, tuleb tulevasel omanikul välõrna seedimisega. Legendaarne
ja käia ka 15 euro suurune adopon ka isasloomade sugukirg. „Meil
teerimistasu.
Kirteeri
on olnud juhtumeid, kui oleme
ke Roosaar
kinR
pidanud isase kastreerima, sest ta
nitas,
nitaa et juhul kui
ei lase inimestel enam pereelu elaloomad pole
da,“ tunnistas ta. „Võtab perenaise
agressiivendale pruudiks ja meest enam ligi
sed
ega kans
ei lase. Hammustab näiteks.“
nata
nat a tõsiste terviTeisest küljest ei tekita küülikud
seprobleemide
käes,
seprob
b
Makko hinnangul nii palju allerneid T
Tartu varjupaiTa
giat kui kassid ning nendega ei pea
gas magama
magga ei panda.
pidevalt jalutamas käima.
Roosaaree sõnul pärinevad leitud kod
kodujänesed lõviJUHAN LANG

Mees kosis raadioeetris naise
Esmaspäeval leidis Ring FMi
otsesaates aset omapärane
juhtum, kui „Soovitelefon
1616“ kuulaja Lauri tegi
raadioeetri kaudu abieluettepanku.
Lauri võttis raadio tutvumisja tervitussaatesse järgneva kõne:
„Merike, kallis, kas sa tuled mulle naiseks elu lõpuni?“ Sel õhtul
saadet juhtinud Ahto Kalda otsustas, et nii tähtis kõne peab jõudma
otse-eetrisse. Ühtlasi palus Kalda, et Lauri teataks, millise vastuse Merike talle annab. Pisukese

aja eest helistaski eufooriline raadiokuulaja tagasi, tänas DJ-d ning
hõiskas, et vastus oli „Jah!“.
DJ Ahto Kalda sõnul oli abieluettepanek tema meelelahutajakarjääri jooksul esmakordne. Raadio
Ring FM programmijuhi Toomas
Hoole sõnul pole eetri kaudu jaama 17 aasta pikkuse ajaloo jooksul
varem kedagi kositud. „Meie soovisaadete kaudu on samas üksteist
leidnud tuhanded inimesed, kellest osa on hiljem kindlasti ka pulmad maha pidanud,“ uskus Hoole.
TARTU EKSPRESS

Laupäeval esitles ERMi näitustemajas oma elulooraamatut „Teekond
muusa juurde“ legendaarne skulptor Endel Taniloo. Iginoor ja elurõõmus kunstnik tegi raamatule ka muusikalise sissejuhatuse.
REIO LAURITS

Skulptor esitles elulooraamatut
Laupäeval esitles Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas
Kuperjanovi tänaval oma
elulooraamatut legendaarne skulptor Endel Taniloo.
Elulooraamat „Teekond muusa juurde“ annab ülevaate kunstniku, õppejõu ja tulihingelise kultuurielu edendaja elukäigust. „Elu on ime,“ kinnitab Endel
Taniloo ja jutustab oma teose
lehekülgedel elu heledamatest ja

ka tumedamatest päevadest.
Raamat on illustreeritud rohke pildimaterjaliga ning sisaldab
Endel Taniloo tööde ja näituste
täieliku nimestiku. Väljaande esitlusel Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas räägiti elust ja kunstist, kividest ja inimestest, samuti
musitseeris mitu Taniloode põlvkonda. Suupillil võttis viisi üles ka
skulptor ise.
TARTU EKSPRESS

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Tudengite õigusbüroo avab uksed

pani end proovile pikimatel distantsidel.

3. oktoobrist kuni 10. detsembrini tegutseb Näituse tänav 20
ruumis 115 taas Tartu ülikooli
üliõpilaste õigusbüroo, kus hakkavad tasuta õigusnõu andma
TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased
ja magistrandid.

Prominentide esemed
lähevad müügiks
Teedel liigub
ohtlikke raskeveokeid
Esmaspäeval Luhamaa piiripunktis 11 veokit kontrollinud Lõuna
prefektuuri ametnikud avastasid
enda ehmatuseks, et 10 Eesti
ja naabermaade rekkajuhti olid
manipuleerinud sõidumeerikuid, rikkunud puhkeaja määra,
tarvitanud alkoholi või roolinud
tehniliselt mittekorras sõidukit;
puhaste paberitega pääses vaid
üks juht.

Laupäeval paneb Kliinikumi Lastefond Emajõe kirbuturul ainevahetushaigustega laste heaks
müüki tuntud inimeste poolt
annetatud esemeid, näiteks Eveli
Saue Vancouveri taliolümpiamängude vabaajasärk, Hendrik
Sal-Salleri album, Luisa Värgi
padjakomplekt, Leelo Tungla
autogrammiga luulekogu ning
Evelin Ilvese ja Laine Randjärve
kingitud asjad.

Treffneri õpilased
võtsid auhindu
Rahvusvaheliste olümpiaadide ja
konkursside Eesti võistkondade
koosseisu kutsuti möödunud
õppeaastal 12 treffneristi, kellest
üheksa tõid Eestile medali, diplomi või aukirja.

701

spordisõpra paistsid tänavu
silma erilise visadusega, kui läbisid kõik SEB Tartu nelikürituse
etapid – talvise Tartu maratoni, kevadise jooksumaratoni,
kevadise rattaralli ja sügisese
rattamaratoni; neist 486 inimest

Kaevikud pannakse
näitusele
Reedel tähistatakse kõrgema
sõjakooli aulas Julius Kuperjanovi 117. sünnipäeva ajalookonverentsiga, samas avatakse ka unikaalne näitus Eesti Vabadussõja
kaevikukunstist.

HI-viiruse avastaja
väisab Tartu ülikooli
Täna ja homme annab Tartu ülikoolis avaliku ja arstitudengitele
mõeldud loengu viroloog dr.
Robert Gallo, kes 1984. aastal
esimesena tõestas, et HIV põhjustab AIDS-i.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITAKSE

DJ-l ja raadiohäälel Ahto Kaldal tuli esmaspäevases Ring FM-i otsesaates vahendada omapärast soovi – abieluettepanekut. Positiivse
vastuse saanud ettepanek pani Kalda juurdlema selle üle, kas ka teda
pulma kutsutakse.
TALLINK

... et pääs Tartu rattamaratoni
stardikoridoridesse veninud
tänavu iseäranis pikaks. Ja

põhjuseks polnud mitte arvukas osalejaskond, vaid hoopis
imelik rattaloendus. Stardialasse
pääses paarikaupa ahtast pilust,
mille servas seisnud piigadepaar
osalejate rattamarke tuvastas.
Milleks saadud andmeid kasutatakse ei soovinud kommenteerida ei klubi Tartu Maraton ega
kriipsutamist korraldanud rattapartner Hawaii Express.
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Kinodesse tuleb ﬁlm
uuest maailmast

7. oktoobrist jõuab kinodesse Jaan
Tootseni dokumentaalﬁlm “Uus
Maailm”. Jaak Kilmi produtseeritud
linateos portreteerib viis aastat ilu,
rõõmu ja valu Uue Maailma linnaosas. Uue Maailma Selts sai alguse
ideest luua autovaba piirkond
Tallinna kesklinnas. Kuidas murda
eestlastele omane passiivsus ja
luua elusamat linnakeskkonda,
kus kodu algaks tänavalt? Vaja on
julgust, õnne, palju sõpru, ilusaidtarku tüdrukuid ja pöörast triksterit.
Kurja naabritädi ei ole vaja, tema
astub mängu ise. See on ﬁlm elusatest inimestest, inimsuhetest,
kannatusest ja rõõmust. Kuidas
hoida aastate jooksul elus oma
algseid ideaale. Kuidas elada nii, et
maailm ja ühiskond ei kodustaks
loovat kaost? Uus ﬁlm jõuab Tartusse kinno Ekraan.

Politsei soovitab taotleda ID-kaarti posti teel
Järgmise kolme aasta jooksul
lõpeb suure hulga Eesti elanike
passi või ID-kaardi kehtivusaeg.
Ebamugava järjekorras seismise
vältimiseks tuleks esitada ID-kaardi
taotlus võimalikult varakult ning
posti või e-kirja teel. “Uue dokumendi taotlemiseks ei pea ootama
vana aegumist, seega soovitame
klientidel tulla dokumenti vahetama enne taotluste arvu massilist
tõusu 2012. aasta kevadel,” ütles
PPA teeninduskeskuse juhataja Tatjana Portnova.

Algava hooaja etendusi
tuleb Tartu Uuel Teatril
anda peamiselt väljaspool
kodulinna, sest endiselt
puudub oma mängupaik.
Lootus on kadumas ka
Lai 37 hoone osas, mille
ülikool soovib tingimata
müüa.
“Tartu ülikooli ja Tartu linna poolse pimesikumängu tulemusel pole meil Tartus mängupaika,” ohkas teatrijuht Ivar Põllu. ”Ehkki ülikooli ja linna juhtivametnike otsustusvõime ja
väiksemagi poliitilise tahte olemasolul oleks Tartusse sündinud uus teatrimaja, mis oleks
tunduvalt rikastanud Tartu kultuurielu.”
Teatrimehi pahandab, et uute
ruumide leidmise osas on jaanuarist saati jagatud vaid katteta lubadusi, hellitatud lootusi
ning raisatud palju aega. „Ülikool, kellele Laia tänava endine
spordihoone kuulub, oli nõus
seda meile rentima, kui linn ka
mängu astuks. Annaks omalt
poolt teatud garantii, et asi tõsine, mitte meiesuguse tropikarja luul. Eile selgus, et maja läheb
uuesti müüki, ehkki suvel oli
kokkulepe, et pärast esimese
enampakkumise ebaõnnestumist leiame üürivariandi,” tundis Põllu nörritamise tõttu pahameelt.
Ülikooli kinnisvaraosakonna
juhataja Erkki Ääremaa taolist
kokkulepet ei mäleta. „Oli jutt,
et kui müük ebaõnnestub, siis
arutame asja uuesti. Nii ka tegime. Ent meie soovid ei kattu –

Silt Lai 37 hoonel kutsub huvilisi taas ostupakkumist tegema. Ülikool soovib endist spordihoonet kindlasti võõrandada, mitte rendile anda,
mistõttu tuleb pärast müügi õnnestumist Uuel Teatril mängupaika mujalt otsida.
CITY24.EE

ülikooli huvides pole selle hoone
pikaajaline rentimine, vaid võõrandamine.”
Ka ühtki teist ruumilahendust pole linn Põllu sõnul suutnud välja mõelda, ehkki teema
on aktuaalne olnud juba aastaid.
„Pakutakse, et mängige Sadamateatris ja Athenas. Aga asi pole ju
ainult meie teatris, vaid ka teistele väikestele teatritele mänguvõimaluse tekitamises Tartusse.
Üksikud vabad päevad kalli rendihinnaga Sadamateatris ei kata
Von Krahli, VAT teatri, Polygonteatri ja teiste tegelikke soove.”

Pühapäeval, 2. oktoobril kell
19 stardib Tartu Uus Teater uude
tööaastasse Urmas Vadi lavastusega “Peeter Volkonski viimane
suudlus”, mängupaigaks Genialistide klubi. Hooaeg jätkub Vadi
lavastuse “Rein Pakk otsib naist!”
etendustega 10. ja 11. oktoobril
Tartus ning gastrollidega Rakverre, Tallinna ning Pärnu.

Gastrollid kodulinna
Põllu hinnangul ongi Tartu Uuest Teatrist saamas organisatsioon, mille server asub

küll Tartus, ent tegutseda saab
kud“, mis on muusikaline lavasvaid mujal ning varsti tuleb ka
tus Gunnar Grapsi elust ja looTartu publikul nende nägemimingust. Hooaja kolm järgmist
seks ette võtta reis teistesse Põllu hinnangul on Tartu
Eesti paigusse.
„Või siis hakka- Uuest Teatrist saamas orgame paariks kor- nisatsioon, mille server asub
raks aastas Tartu gastrolliks küll Tartus, ent tegutseda
Sadamateatrit saab vaid mujal.
üürima.”
Uue Teatri ainus tänavu
uuslavastust esietenduvad ilmTartus toimuv esietendus on
selt Tallinnas, Varbusel maannovembri lõpus valmiv „Raudteemuuseumis ja Pärnus.
RASMUS REKAND
mees. Odysseuse eksiränna-

Elu basseinilainetel ehk
Aura saab kümneseks
1. oktoobril täitub kümme
aastat sellest, kui 2001.
aasta sügisel avati kraanid
hiljem aasta teo tiitligi pälvinud Aura veekeskuses.
Sellest ajast on Lõuna-Eesti
lemmikvesimõnulas palju
vett basseinidesse voolanud - 600 000 kuupmeetrit, kui täpne olla.
Aura juhataja Kairi Ustav meenutas, et enam kui kümnend tagasi arvestati veekeskust projekteerides, et keskmiselt hakkab Aurat
päevas külastama 500 inimest.
Selle rehkenduse järgi paigaldati
keskusse ka mõõdukad 459 kappi. Juba esimene tegutsemisaasta
näitas aga, et tegelikult on keskusel poole rohkem kliente.
Nii ongi Aura elu veerenud peamiselt edulainel. Valdaval osal aastatuhande esimese kümnendi aastatest on 360 000 külastajat toonud keskusele ligi 20 miljoni kroonise aastakäibe. Ainult kahel viimasel masuaastal on linlased ja
külastajad veemõnude pealt kokku hoidma hakanud, kui aastas on
keskmiselt 50 000 ning päevas 160
külastust varasemast vähem.

Tulekul külluslikud saunad
Kolme basseini, veepargi ja nelja mullivanniga keskus peab sünnipäeva puhuks laienemisplaane
– eelolevaks suveks peaks valmima terviseklubi laiendus. „Sinna
tulevad uued saunad, saab olema
rohkem mugavust ja hubasust,
ühesõnaga mõnus koht, kus pere

Fakte Aura kohta
∞ Pindala 7340 m²
∞ Ehituse maksumus 72,2 mln krooni, lisaks inventar 9,1 mln krooni.
∞ Aura keskust projekteerides arvati, et keskmine külastajate arv päevas saab olema 500 ning aastane külastajate arv 180 000. Tegelikkuses on enamikul aastail olnud keskusel poole rohkem külastajaid.
∞ Rekordkuu oli 2005. aasta november 43 167 külastajaga ehk keskmiselt 1392 inimesega päevas. Ühe päeva külastajaterekord pärineb
4. jaanuarist 2007, kui seal käis 1824 inimest.
∞ Aastas kulub Auras ligikaudu 2,4 mln kWh elektrienergiat, 3500
MWh soojusenergiat ning 60 000 m³ vett.

või sõpradega lõõgastuma tulla,“
kirjeldas Ustav. Lisanduvad Jaapani saun, kadakasaun, 100 kraadi leilisaun, sanaarium, külma
vee bassein, kokteilibassein, knepid, lebolad ja konverentsiruum.
Ühtlasi saab aurusaunast auru-

soolasaun.
Veel enne, kui laiendus valmib,
saavad Aura sünnipäevast aga
osa linlased, kellele maksab 1.–16.
oktoobrini kogu maja päevapilet 6
eurot.
OLIVER KUND
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Neli roolijoodikut
pandi trellide taha
Sel nädalal mõisteti Tartu
maakohtus neljale joobes
roolikeerajale karistuseks
ühtekokku 57 arestipäeva.

Maaülikooli tudengitel tuleb loengusse pääsemiseks Kreutzwaldi ja Tuglase ristmikul pidevalt autode eest põigeldes üle tee silgata. Linnavalitsuse
kava ristmik liiklusohutumaks muuta toppab juba seitse aastat.
MORTEN VAALMA

Tudengid riskivad ristmikul
päevast päeva eluga
Seitsme aasta eest ajutiselt
Kreutzwaldi ja Tuglase risti, maaülikooli tornelamu
akende alla paigaldatud valgusfoorid reguleerivad seal
autodevoolu tänini, kuid
jalakäijatele ohtlikus liiklussõlmes teeületuskohti pole.
Probleemset ristmikku iga päev
jalgsi ületavatele Torni elanikele
põhjustab sealne kaos Eesti Maaülikooli teise kursuse tudengi
Villu Miku sõnul pidevalt muret.
„Kui kiire on, ei saa sellest ristist
kummalegi poole, sest autod lihtsalt ei peatu,“ rääkis Mikk igapäevasest katsumusest. „Ainus hoiatus autodele on 40-ala märk, aga
see on nii kõrgel, et sõiduautost
pole küll näha, mina ise märkasin
seda alles kevadel,“ lisas ta.

Linn pakkus tunnelit
„Kui on ülekäigurada, peavad
liiklejad käituma vastavalt liiklusseadusele, kui seda pole, peavad
käituma vastavalt sellele,“ vastas
linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Tõnu Lukmann küsimusele, kuidas jalakäijad probleemsest kohast üle tee
peavad saama.
Kiirust 40 kilomeetrini tunnis alandada käskiv märk aga
on liiklusjuhi sõnul maksimaalselt 3,5 meetri kõrgusel, lubatud

on kuni 4. „See on absoluutselt
optimaalsel kõrgusel, madalamale lasta ei saa, sest all on foori
reguleerimisseadmed,“ ütles ta.
Toimetus käis märgi kõrgust ise
mõõtmas ning veendus, et märk
on maapinnast 4,9 meetri kõrgusel ja tõepoolest raskesti märgatav.
Ristmikule pooleteiseks aastaks pandud foorid on seal juba
seitsmendat sügist ning rekonstrueerimiseks kahe aasta eest loodud projekt on Lukmanni sõnul
rahanappuse tõttu ootel. „Mina
tegin maaülikoolile pakkumise rajada sinna hoopis jalakäijate
tunnel, nemad pole sellest kinni
haaranud,“ ütles ta.

käijasõbralik, seal liikumine pole
EMÜ ehitusosakonna juhataja
emotsionaalselt meeldiv,“ ütles
Vello Öövel ütles, et tunneli jaoks
ta. Lisaks ülekäiguradade tegetehti isegi eskiis, aga linn ootas
maaülikoolilt sajaprotsendilist finantseerimist. Lisaks
Kool loobus lapsi EMÜ
teadis Öövel rääkida, et tunneli teine ots oleks avanenud spordihoonesse trenni
eravaldusele, mille omanik
saatmast, kuna ristmipolnud maa-alusest käigust
samuti huvitatud. Uue pro- ku ületamine on liiga
jekti lükkas ülikooli teadusriskantne.
nõukogu tagasi, sest ehitusjuhi sõnul tuleks selles ette
misele tuleks Tamme sõnul kornähtud lisarea tegemiseks EMÜ
rastada ristmikul ka kõnniteid,
mõisamaja eest liiga palju pargisest kohati neid seal polegi. Lähipuid maha võtta.
ajal küll eelarves parandustööAbilinnapea Raimond Tamm
deks vaba raha pole, kuid abilinnäeks teeristis pigem ülekäigunapea lubas probleemi kohe kirradu. „Tunnel pole ju väga jalaja panna ja kolleegidega arutada.
Ohtlikule ristmikule, mida
läbivad nii kogu Tallinna-suunaline liiklus kui A. Le Coqi
suured kaubaautod, ei usalda läheduses asuv Hiie kool
oma lapsi üksinda üldse minema. Õppealajuhataja Hene Binsoli sõnul loobus kool lastele
riskantse teekonna tõttu EMÜ
spordihoones tegutseva maadlusklubi soodsast pakkumisest
lapsed sinna trenni saata.
MARI METS

Tudengid loodavad kiirust piiravale märgile, kuid kuna see on paigutatud lubatust kõrgemale, jääb piirang juhtidele sageli märkamatuks.

Tosin arestipäeva mõisteti 16.
juulil Tartu vallas Kärkna-Kobratu teel joobeseisundis roolist
tabatud 39-aastasele mehele, kes
lausus, et oli joovet kodus küll
kontrollinud, aga hiljaaegu kalibreerimata jäänud alkomeeter
andis mehe kainuse kohta ilmViisteist arestipäeva määras
kohus 24. septembri õhtupooliselt väärinfot. Peale selle oli mees
kul Kärevere-Kärkna teel peatavarasemalt vahele jäänud vastava
kategooria juhtimisõiguOlgugi, et mees oli
se puudumisega.
Kümme arestipäevahetult enne autorooli
va määrati 30-aastasele mehele, kes 6. augus- istumist joonud viina, oli
til kella 22.30 paiku tabatema sõnul tarvis minna
ti alkoholi tarvitanuna ja
juhiloata roolist Tartus „pealejooki“ ostma.
Ringtee tänaval. Isiku
tud 20-aastasele mehele, kes oli
tunnistuste kohaselt oli ta hiljutarvitanud alkoholi ja kel puudus
ti tarbinud saunas mõned õlled.
juhtimisõigus. Olgugi, et mees oli
Tervelt kahekümneks päevahetult enne autorooli istumist
vaks saadeti liitkaristusena treltarvitanud viina, oli tema sõnutlide taha 16. augusti südaööl Tarsi tarvis minna kauplusesse, kust
tus Võru tänaval juhtimisõigu„pealejooki“ osta.
seta ja joobnuna sõidukiroolist
„Tahaks loota, et sõidukijuhid
tabatud 19-aastane mees, kes oli
teevad arestimajas istudes neist
sama rikkumise toime pannud
rikkumistest ja saadud karistustest
ka intsidendile eelnenud nädakiiresti oma järeldused,“ ütles Lõulal. Ka temal oli eneseõigustusena prefektuuri liiklusjärelevalvetana varuks politseile antav stamplituse vanemkomissar Ove Saar.
vastus, et tarbitud sai vaid mõni
TARTU EKSPRESS
pudel õlut.

Vargad viisid lipu ja
lõhkusid lillepotte
Tartu südames raekojaplatsil kunstiga toimetav
E-kunstisalong sai läinud
reede hommikul halva
üllatuse osaliseks, kui
ilmnes, et eelneval ööl on
majalt varastatud lipp ning
purustatud tuhandeid
kroone maksnud lillepotid.
E-kunstisalongi juhataja Tiia
Karelson ütles Tartu Ekspressile, et juhtunu avastasid töötajad
hommikul tööle tulles. Kaduma
oli läinud 125 eurot maksev tumepunane siidilipp koos lipuvardaga ning lõhutud ka sama hinnalised lillepotid.
Karelsoni sõnul ei tulnud pottide lõhkumine üllatusena, sest
sellega on vandaalid ka varem
korduvalt hakkama saanud.
Milleks öösel raeplatsil jalutajail kunstisalongi nimega lip-

pu vaja võis minna, jääb ebaselgeks. Karelsoni hinnangul võivad
juhtunust midagi teada värsked
tudengid, kellest paljud pidasid
tol ööl rebaseks löömise pidustusi.
Peale politsei otsib huligaanide jälgi ka kunstisalong ise.
„Oleme linnaga võtnud kontakti. Sel ööl olevat olnud linna kaamerad purskkaevule suunatud,“
nentis Karelson. Tema sõnul on
kahetsusväärne, et linna keskväljaku kohta jätab raeplatsi turvatus siiski soovida. „Raekoja
plats peaks ikka linna südames
kõige valvatum koht olema, selle kohta on siinne korrakaitse
natuke nõrgavõitu.“ Selleks, et
tulevikus sarnaseid intsidente
ära hoida, kaalub kunstisalong
plaani ise turvakaamerad üles
panna.
OLIVER KUND

Esietendus 30. septembril
Vanemuise suures majas
Muusikajuht ja dirigent PAUL MÄGI
Dirigendid ENDEL NÕGENE, LAURI SIRP
Lavastaja JUSSI TAPOLA (Soome Rahvusooper)
Osades: KARMEN PUIS või HELI VESKUS (RO Estonia),
AARE SAAL (RO Estonia) või TAAVI TAMPUU,
TAISTO NOOR, ALLA POPOVA või MARGIT SAULEP,
URMAS PÕLDMA (RO Estonia) või REIGO TAMM jt

www.vanemuine.ee

Franz Lehári
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Palametsa
pajatused

Turm asus teele

Mihklipäevalaat Tartus
Vanasti jagati laatasid nädalaid kestvateks ning kaugeltki kaupmehi
ja ostuhuvilisi ligimeelitavateks jaarmarkideks ehk aastalaatadeks
ja kohalikeks päev-paar väldanud talurahva- ehk loomalaatadeks.
Sügisest loomalaata peeti Tartus tavaliselt 29. septembril. Rahvakalendri kohaselt mihklipäeval. Suviste põllutöödega oli siis saadud
ühele poole, kari aeti lauta ja karjased said oma ametist priiks. Mihklipäeva tähistati maal lõikuspühana. Tehti koduõlut ja veristati lammas. Eks siit ka ütlemine, et igal oinal on oma mihklipäev.
Mõnusa sulega baltisaksa literaat C. H. Bosse kirjutas oma raamatus „Visandeid Tartust“ – ilmunud 1862. a – Tartu mihklilaatadest
järgmist.
Kui jaanuarikuu jaarmargil annavad tooni sakslased, siis muudel laatadel on ülekaalus maarahvas. Mihklipäeva ajal on pikkades tumedates kuubedes tuhandetest eestlastest kolme päeva jooksul täis kogu kesklinn. Mitte
Alati on oht, et mõni ainult Suur turg (praegu raevaid ka selle kõrlehm, siga või hobu- kojaväljak),
vale jäävad kala-, aedvilja-,
ne võib sind muljuda karja- ja hobuseturg. Samuti
kaubahoov ja teispoole Kivivõi ära määrida.
silda jääv Väike turg koos
lähedaste tänavatega. Karjakaupa tuuakse müügile mitmesuguseid
koduloomi. Tapaveiseid ja hobuseid, kes on seotud nende omanike
lihtlabaste vankrite ning kaarikute külge. Suurel hulgal pakutakse
igasuguseid toiduaineid ja majapidamisriistu, mis on just perenaistele teretulnud kaup. Kariloomad leiavad peagi ostjad, seda enam, et
nüüd odavasti kaubale saab.
Kaasatoodud hobuste ümber käib elav kauplemine. Need vahetavad
peremeest ostu või vahetuse teel, mille juures juhtub nutikate meeste vahel õige lõbusaid kavaldamise ning vastukavaldamise stseene.
Hobuselaata peetakse lihakarnide lähedal. Seal on prooviratsutamise
jaoks vabaks jäetud üks tänav, mis alatasa kajab väikeste, aga tublide
hobuste kabjaplaginast. Nende seljas istuvad pikajuukselised riukarikkad omanikud, kes püüavad kõigest südamest oma ärisõpru petta.
Rahvast üleujutatud linnaosades on vaba läbipääsu harva leida.
Poetakse läbi vankrite ja lehmade, sigade ning hobuste vahelt. Alati
ohus, et mõni neljajalgne võib sind muljuda või ära määrida. Jõulise müksimisega murtakse teed läbi maainimeste parve, kes ei taipa
kõnniteed vabaks anda.
Alles kolmanda päeva õhtuks muutub rahvasagar hõredamaks.
Vanker kaob vankri järel ja kogu laadaala jääb katma kämblapaksune sopa, loomasõnniku ja muude jäänuste kiht. On tegemist, enne
kui linn jälle enam-vähem puhtaks saab.
19. aastasaja viimasel kolmandikul kasvas kohalike laatade arv ja
nende läbimüük ligi kolmekordseks. Sajandi lõpul peeti Eestis 108
kohas kokku 176 talurahvalaata. Mitmed varasemad kitsendused,
mis seni keelasid kaubelda tööstussaadustega, kadusid. 1865. aastast lubati Liivimaa kubermangu – seega ka Tartu – laatadel pakkuda oma saadusi ka võõraste linnade kaupmeestel ning käsitöölistel.
Talurahvas oli ajapikku majanduslikult sedavõrd kosunud, et moodustas ka poekaupade osas arvestatava ostjaskonna. Ja seda ei saadud ometi kasutamata jätta.

Tartu Motoshow‘l on väljas ka Eestis valminud elektriline Pobeda, millega Monaco vürst Albert II
sõitis tänavu suvel Tallinnas Monte Carlo elektriautode ralli avaetapil.
INTERNET

Vürsti Pobeda ja 23
tehasesooja jõuvankrit
Eeloleval nädalalõpul
aetakse Tartu Näituste
messikeskuses kurjaks nii
mõnigi mootor, lüüakse
läikima väärikad uunikumid ja tehasesoojad
uudismudelid, sest kiirusejanuliste rõõmuks
leiab taas aset Tartu
moto-show.

Avant, Volkswagen Amarok,
Mercedes-Benz Actros, Chevrolet Cruze 5D, Opel Corsa.
Uudistamiseks on väljas ka palju tähelepanu püüdnud mopeedautod.

Viimastel aastatel suuruse
poolest ainukeseks omalaadseks Eestis toimuvaks auto- ja
tehnikanäituseks kujunenud
moto-show võtab enda alla
kolm messihalli ja väliterritooriumi. Tänavu on messil esindatud sõiduautod, kaubikud,
veoautod, bussid, elektriautod,
kardid, kiirendusautod, hobiautod, vanad autod, varuosad.
Tõmbenumbriks peab show
korraldusmeeskond seda, et
publiku silme ette tuuakse
Eesti esmaesitlusena 23 uudismudelit, nende hulgas uued
Audi Q3, Kia Rio,
Chevrolet Aveo,
Aud i A6

Samuti peetakse laupäeval
ja pühapäeval hobiautode näitust ja konkurssi HTG Customshow, kus on vaatamiseks
väljas ligi 70 käsitsi sündinud
neljarattalist Eestist ja Põhjamaadest. Kahe päeva lõpuks
valitakse välja parimad autod
ja selleks tuleb omanikel vaeva näha – parimate hindamisel arvestatakse auto välimust, sisemust, ekspositsiooni
kujundust ja showd.
Elektriautodest saab ülevaatliku pildi Monaco konsulaadi
boksis. Seal on väljas elekt-

Autohobilised on platsis oma kätetööga

riautode rallit Tallinn – Monte
Carlo teenindanud elektriautode laadimisjaam haagisel, ralli meeleolukad hetked ja väärtuslik kogemus elektriautodega pikema vahemaa läbimisel.
Loomulikult ei puudu boksist
ka elektrijõul töötav Pobeda,
millega Monaco vürst Albert II
Tallinnas võistles.
Vanade autode väljapaneku rõhk on sel aastal bussidel.
Lisaks autodele on vaatamisja uurimisväärset ka autodega seotud tugi- ja lisateenuste
valdkonnas. Näiteks tutvustatakse tarkvaralahendusi autoettevõtetele, monitooringuseadmeid ja GPS-teenuseid.
Seekordsel moto-showl on
üles seatud ka mitmeid simulaatoreid, milledest üks põnevamaid on Auto24.ee poolt näitusele toodud päris ehtne Ford
Focus, mille sisse on ehitatud
Playstation 3 konsool koos kahe
juhikohaga. Focuses istudes on
võimalik mängida rallimängu
Dirt 3. Kuna tegemist on sportmänguga, ei puudu parimatele
auhinnad.
OLIVER KUND

Lodjaseltsi viikingilaev Turm asus
reedel teele, et koos purjevarjuteatri, ansambli Svjata Vatra,
Kinobussi ja Rändava Lodjakojaga
vürtsitada septembris ja oktoobris
Eesti, Belgia ja Prantsuse koostöös sündivaid Eesti kultuuri päevi
“Bestonia” Antwerpenis ning Eesti
kultuurifestivali “Estonie tonique”
Pariisis. Tuhande aasta taguste
laevade eeskujul ehitatud Turm
merele sügistorme trotsima siiski
ei lähe. Turm sõidab Paldiskist
Antwerpenisse kaubalaeva pardal
ja sealt edasi treileril, et Pariisis
kõht lõpuks märjaks teha.

Legendaarne Juhan
Peegel sai omanimelise
auditooriumi
Peatselt valmiva
sotsiaal- ja haridusteaduskonna õppehoone
Lossi 36 ajaloolisele auditooriumile 231
otsustati anda
ülikooli legendaarse ajakirjandusõppejõu
Juhan Peegli
nimi. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi juhataja Pille
Pruulmann-Vengerfeldti sõnul väärtustab auditooriumile Peegli nime
andmine uue hoone õpperuume ja
aitab neid siduda traditsioonide ja
varasema tegevusega. Auditoorium
nimetati erandkorras, kuna tavapäraselt näeb nimede andmise kord
ette, et isiku surmast peab olema
möödas vähemalt 30 aastat. Juhan
Peegel (1919−2007) pani 1950.
aastatel aluse akadeemilisele ajakirjandusharidusele Eestis.

Maaülikool avas
juubeli puhul näituse
Esmaspäeval avati Eesti Maaülikooli spordihoones ülikooli juubelile
pühendatud näitus. „Need fotograaﬁde poolt tabatud hetked on
vaid väike osa ülikooli arenguloos,
kuid need inimesed ajas ja ruumis
aitavad meenutada mõnd tuttavat
kohta või sündmust,“ rääkis Eesti
Maaülikooli raamatukogu juhataja
Tiina Tohvre. Väljapanekul võib
näha kõrgkoolis õppinud ja õpetanud inimesi, alustamisi ja lõpetamisi, ülikooli hooneid ja sündmusi.

HISPAANIA ÖÖ
KONTSERT-LAVASTUS

Lavastaja ja kunstnik Jüri Lumiste
Koreograafia Claudia Ševtšenko, Tiina Pikas
Muusikajuht Tanel Aavakivi

Esietendus 8. oktoobril
Vanemuise väikeses majas
Lavastust esitleb

www.vanemuine.ee

tartuekspress
Viimne bastion
ARVAMUS
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CUP 2011

kaitsel lollide eest

ESITLEB:

1. oktoober
kell 11.00 Tartu Pere Leib - TTÜ
kell 13.00 Pärnu VK - Jelgava
kell 17.30 TTÜ - Jelgava
kell 19.30 Tartu Pere Leib - Pärnu VK
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2. oktoober
kell 11.00 Pärnu VK - TTÜ
kell 13.00 Jelgava - Tartu Pere Leib

Mängud toimuvad
Tartu Ülikooli Spordihoones Ujula 4

SISSEPÄÄS TASUTA
www.skduo.ee

Kui Tartu
kohaliku võimuvõitluse supist võitjana
väljunud uus linnavalitsus
ametisse asus, oli koolivõrgu uuendamine juba
alanud… ja tahes-tahtmata tuli hakata ellu viima
eelkäijate otsuseid.
Meie esiisadel oli määre saabaste jaoks, viksimaks jalavarjud läikima, kuid 21. sajandi Eesti
hariduses pole koolid enam õpilaste jaoks, vaid õpilased näikse olevat kooli jaoks, et õppeasutused saaksid edasi eksisteerida. Nii survati mõnegi noore
inimese vaba tahe saada ametikoolis tubliks torujüriks, õmblusmamsliks, karvamariks või
kulbikuningaks. Gümnaasiumi
nimetust kandvates koolides läks
suvekuumuses lahti palavikuline
vangerdamine põhikoolilõpetajatega linnast ja maalt. Kes rohkem meelitada oskasid, neil säilis
gümnaasium veel vähemalt algavaks õppeaastaks.
ks. Abilinnapea Tiia Teppani
ni kuldaväärt tõdemus „Peab
ikka enne ka vaatama, keda 10. klassi
ssi üldse võtta…“ jäi hüüdjaks
üdjaks
hääleks kõrbes.

Gümnaasiumide
mide
kaks palet
Üleskutse
„Kõik g ümnaasiumi!“
kõl ab n ag u
jaaniaegne käsulaud
„Kõik puhu-

vad!“. Ja neid, kes
pihus, tuleb hoida kui silmatera. Ärgu õppigu ega tehku eriti midagi, ärgu osaku ega mõistku miskit – nn küpsustunnistus
tuleb neile väljastada igal juhul.
Näitaks ju lõpetajate arv kooli
elujõudu, tõestaks tema edasikestmise vajalikkust.
Nii on mõneski Tartu kuulsate traditsioonidega gümnaasiumis saanud keskhariduse ka
need, kelle õigekirjaoskus pole
isegi mitte põhikoolitasemel.
Senine gümnaasiumiõpetus on
kulgenud seinast seina – äärmisest primitiivsusest tõsiteaduseni; tühipaljast pettekujutlusest,
et midagi nagu omandatakse,
tõelise mõtlemisoskuseni ehk iga
hariduse lõppeesmärgini.

Pidetud inimesed
Päevakorda on kerkinud harimat
harimatute meeste
probleem. Ent
E harimaainult
tus ei tähenda
tähe
teatud k
kooliastmete lõput
lõputunnistuse
puudum
puudumist. Harimatud võivad
võ
olla ka
tunnistuse formaalselt om
omandanud.
Aga ennekõike kuuluvad siia
koolist
vä lja la ngejad.
Õ ppurite väl-

jalangevus
algab juba põhikoolis ja kastest ludivab vastavalt haridusastme tõunal läbi kõik lollid või
sule. Nende edasine rakendatus
laisad, andkem neile kätte vason küsimuste küsimus, sest suur
tavat haridust tõendavad dokuprotsent väljakukkujaist ei leiamendid, tehkem neist igasugugi oma kohta elus, jäädes justkui
sed peaspetsialistid, edutagem
hõljuma maa ning taeva vahele. Tegemist on
nn nullpõlvkon- Nii on mõneski Tartu kuulnaga, kes tahab sate traditsioonidega gümküll ühiskonnalt
midagi saada, ilma naasiumis saanud keskhaet ise midagi vastu riduse ka need, kelle õigeannaks. Suuresti on tegu vaim- kirjaoskus pole isegi mitte
selt invaliidistu- põhikoolitasemel.
nud olesklejatega,
neid riigi- ja haldusametitesse,
kes alatasa purjutades purjetavad
pangem nende õlule kogu vaselumerel, kus nende kipakas laetutus kodumaa tuleviku eest…
vuke kaob peagi haidest kobrutaja see kõik läheks riigile nii vähe
vatesse voogudesse ehk äraselemaksma. Riigil, kes mängib seltatult raha- või võimuahnete iniles helistikus, ei saa mõistagi olla
meste meelevalda.
pikka pidu.
Riigi lühike pidu
Või kui madalamatel astmetel
ei suudeta tohmaneid peatada
ning neid tegelike võimete kohaValitsusel võib olla tuliselt rakkesse panna, et nad teane õigus, et koolist väljalangetud vaimsust eeldaval karjäärirejad – mõeldi vist peaasjalikult
delil üha kõrgemale ei roniks, kas
kõrgkooli – lähevad riigile palju
ei peaks siis ikkagi kõrgkool olemaksma. Kas on rohtu, mis avima see viimne bastion, mis kaittaks?
Muret teeb see, et me justkui
seb meie maad ja rahvast lollide
ponnistame lääne mallide poopealetungi eest? Olgugi et see riile, selmet tugevdada iseeneste
gile palju maksma läheks. Odaolemasolu haprust kodumaise
valt saadu ei saa ju väärt kraam
kvaliteethariduse baasil. Ja kui
olla.
me sellega toime ei tule, laskem
TOOM ÕUNAPUU,
siis pealegi kõigist kooliastmeKEELEDIDAKTIK

Reede

Laupäev

Pühapäev

7. oktoober

8. oktoober

9. oktoober

19.00 Kontsert
Kulla ja kivi kõlad
Forbidden City
Chamber Orchestra
Hiina
Vanemuise kontserdimaja
12€/9€

18.00 Kontsert
Pärsia
klassikaline muusika
Ansambel Chakad
Iraan
TÜ aula
8€/6€

11.00 Raamtrummi
meistriklass
David Kuckhermann
Saksamaa
Eelregistreerimisega

21.00 Kontsert
Üheteistkümnes Mosaiik
Lilian Langsepp – gooti harf
Tartu Jaani kirik
8€/6€
Pärast kontserti
Festivali klubi
Tampere Majas,
Jaani tn 4

15.00 Kontsert
Elav maa:
Vanavene Vaimulik ja
rahvalik muusika
Ansamblid
Russki Lad ja
Russki Obõtšai
Venemaa
Tartu Pühade
Aleksandrite kirik
(Sõbra tn 19a)
8€/6€
18.00 Kontsert
Soolod löökpillidele
David Kuckhermann
Saksamaa
hang, cajon,
raamtrummid, riq jt
Tartu Jaani kirik
8€/6€

XVI Tartu
Vanamuusika
Festival

Piletid on saadaval kõikides
Piletilevi müügikohtades üle Eesti,
internetis www.piletilevi.ee
ja tund enne kontserdi
algust kohapeal.
Festivali pass 30/22€
Info ja registreerimine
raho@festivitas.ee

www.festivitas.ee

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

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

www.gotaksopark.ee

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.
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tamisel kehtib ajapiirang?
Korstnapõlegute aeg
jõudis taas kätte
Intensiivsema kütteperioodi alguse
tõttu on kasvanud ka tuleoht nendes eramutes, kus korstnalõõrid
pühkimata. Läinud reedel pärastlõunal süttisid Põlvamaal Värskas
elumaja korstnajala läheduses ehituskonstruktsioonid, põleng kustutati ja suurem kahju jäi õnneks
sündimata.
Päästetöötajad juhivad tähelepanu, et enne kütmise hooaja algust
tuleb ohutuse tagamiseks kütteseadmed puhastada ning nende
korrasolekut kontrollida. Paljud
tulekahjud saavad sügis-talvisel ajal
alguse puhastamata ja katkistest
ahjudest, kaminatest või nende
korstnatest.

G4S hakkab turvatöötajaid koolitama
Alates oktoobrist pakub AS G4S
Eesti ettevõttesse turvatöötajaks
kandideerijatele võimaluse omandada turvatöötaja kvaliﬁkatsioon
tasuta. Prii kutseõppega saavad
arvestada inimesed, kes jäävad
G4Si tööle vähemalt aastaks.
Turvaseadusest tulenevalt saab
turvatöötajana leiba teenida vähemalt 19-aastane, eesti keelt valdav
ning põhiharidust omav Eesti
kodanik või isik, kes omab pikaajalist või alalist elamisõigust Eestis.
Samuti peab olema turvatöötajal
seaduse silmis laitmatu minevik.

Kaubanduskeskusest allahinnatud žiletiteri ostnud
mees avastas, et on siiski
maksnud nende eest täishinna. Kaks päeva pärast
ostu kauplusse pöördunud mees kuulis sealt, et
on kaebuse esitamisega
hiljaks jäänud. Tarbijakaitseameti kinnitusel ei vasta
see jutt aga tõele.
Võrumaa mees Urmas avastas
suve lõpus kaubanduskeskuses
märgatava allahindlusega žiletiterad. Raseerimistarbed olid
tavahinnast pea neli eurot (üle
60 krooni) odavamad: uus hind
12.59 ja vana hind 16.35 eurot.
Soodne kaup oli teistelegi silma
torganud ning riiul oli žilettidest
üsna tühjaks tehtud. Urmas rõõmustas hea leiu üle, ladus korvi
kaks viimast komplekti, tasus
kogu kauba eest kassas pangakaardiga ning läks koju.
Alles kaks päeva hiljem avastas ta juhuslikult ostutšekki vaadates, et on siiski maksnud žilettide eest täishinna ehk oodatud
allahindlust ei olnud arvestatud.
Nii oli pangaarvelt läinud maha
ligi kaheksa eurot rohkem, kui
Urmas arvestas.
Kui mees pöördus kaubanduskeskuse poole (kolmandal päeval),
öeldi sealt, et ta on kaebuse esitamisega hiljaks jäänud ja „enam
pole midagi teha”. Ning ka kõnest

Kaupluses allahindlusega müügis olnud žiletiterade eest tuli kassas tasuda täishind, kauplus aga keeldus viivitusega avastatud eksimust kompenseerimast.
LÕUNALEHT

tarbijakaitseametisse sai Urmase
kaasa aru, et kauplusel on õigus:
nõuded tuleb esitada kindla aja
jooksul ehk ostuga samal päeval
või hiljemalt järgmisel.
Urmas kandis oma kaheksa
ülemakstud eurot korstnasse,
kuid juhtunu tekitas temas mitu
küsimust.
„Kui paljud nende žilettide
ostjatest õigel ajal avastasid, et
nad on rohkem maksnud? Kui

palju pood sellise kas või kogemata pettusega lisa teenis?”
küsis mees. „Kust ma tean, et
selliseid kaupu poes hulgi pole,
millele on peale kirjutatud üks
hind, aga maksta tuleb teist ja
kõrgemat? Kas tõesti ongi selline ajapiirang peal ja kui hiljem
avastad, siis võid oma rohkem
makstud rahast suu puhtaks
pühkida? Arusaadav, et ajapiirang on riknevate toidukaupade

puhul – no kuidas sa viid nädal
pärast ostu poodi tagasi näiteks
kala, et tõestada, et see haiseb
– aga miks peaks see kehtima
žilettide puhul, mis ju kuidagi
halvaks ei lähe?”
Tarbijakaitseameti pressiesindaja Kadri Kauksi kinnitusel oli
selle juhtumi puhul tegu vääritimõistmisega.
„Sellist aega ei ole kusagil
kindlaks määratud, mille jook-

sul tarbija peab hinnaerinevuse
puhul poodi tagasi pöörduma,”
kinnitas Kauksi. „Oleme küll
soovitanud seda teha võimalikult ruttu, sest tõenäosus probleemi edukalt lahendada on kiire reageerimise korral suurem.
Kui ostutšekk ja toode alles,
siis võib poodi pöörduda ka hiljem kui paari päeva möödudes.
Sama põhimõte kehtib näiteks
ka tagastatud raha kontrollimise kohta kassast lahkumata,
kuna hiljem on raske tõendada,
kas tõepoolest anti raha kassas
tagasi valesti.”
„Kaldun arvama, et ka infotelefonil vastanud tarbijakaitseametnik pidas silmas seda, et
tegutseda tuleb kohe, kui erinevust märgatakse, kuna paar päeva ostust ei ole ilmselgelt „liiga
hilja“,” selgitas tarbijakaitseameti esindaja.
Selleks, et vältida ebameeldivaid olukordi, kus kassas küsitakse teist hinda kui müügisaalis, tuleb Kauksi sõnul tarbijatel
olla väga tähelepanelik ning hinnaerinevuse ilmnemisel kohe
sellest kauplejale teada anda.
Kui juhtub, et tarbija avastab selle alles kodus ostutšekki uurides,
tuleb tal kohe poodi tagasi minna ning kindlasti kaasa võtta ka
kõnealune kaup ja tšekk, märkis
Kadri Kauksi.
LÕUNALEHT

HUAWEI G6150

59,90€
- eestikeelne menüü
- 2G GSM 850/900/1800/1900
- 2 sim kaarti
- sisemälu 128 MB
- Micro SD kuni 4GB
- GPRS
- Bluetooth
- kaamera 1,3 MP
- video
- WAP, Java
- FM raadio

www.germandia.ee
germandia@germandia.ee
Tartu, Ülikooli 6a, tel 730 9666
5185555
Võru, Jüri 22c, tel 512 2566
Valga, Riia 18, tel 509 9692

Neljapäev, 29. september 2011

tartuekspress
SPORT

9

TÜ korvisatsil
uus veebikodu
Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna tegemistele
saavad huvilised kaasa
elada uuenenud kodulehel basket.ut.ee.

Klubi turundusspetsialist
Ivo Hunt kinnitas, et peale
ajakava ning uudiste pakutakse külastajaile võimalust
ka kommentaarideks. Lisaks
on erilehel täpne ülevaade Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna järelkasvu tegemistest.
Uuel kodulehel näeb kõiki-

Sõudeneiud teenisid
Leedust pronksmedali
Möödunud nädalavahetusel Leedus Trakais toimunud rahvusvahelisel sõudevõistlusel Baltic Cup
osalesid 1994. ja hiljem sündinud
sõudekoondised kümnest riigist:
Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi, Venemaa, Taani
ja Soome.
Esimesel päeval sõideti klassikaline 2000 m ja teisel päeval sprindi
distants ehk 500 m.
Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi oli võistlusel esindatud esmakordselt ning seda kahe
sportlasega – Eesti noortekoondise ridadesse kuulusid Liis Küünal
ja Barbara Paukson, kes võistlesid
koos viljandlaste Krete Kooviti ja
Erli Matiga paarisaerulises neljapaadis. Kokku oli Trakais 20 Eesti
sõudjat.
„Meie tüdrukud tegid mitu
nädalavahetust Viljandi järvel treeninguid ning tasuks mõnevõrra
üllatuslikult pronksmedal 2000
m distantsil,” edastas spordiklubi
turundusspetsialist Ivo Hunt. „500
meetris võitis Eesti paatkond küll
eelsõidu, aga ﬁnaalis pidi tunnistama nelja konkurendi paremust
ning leppima viienda kohaga.”

Iluvõimlejad
jagavad tiitleid
Laupäeval, 1. oktoobril selgitatakse A. Le Coqi spordimajas Eesti
meistrid iluvõimlemise rühmkavades. VK Janika korraldatava
ürituse avab kell 12 ürituse kõige
rohkearvukam, 25 osalejaga miniklass. Järgnevad meistri-, juuniori-,
noorte- ja lasteklassi iluvõimlemisrühmad Tartust, Tallinnast, Narvast
ja Sillamäelt.

Mullu sai Rait Pallo nelikürituse parima mehena auhinnaks süsta.

dest kodumängudest ka videoülekannet, mida toodab traditsiooniliselt UTTV ning kommentaatoriteks on Rasmus
Rekand ja Kaupo Torim Tartu
Ekspressist.
Esimese Balti liiga kohtumise peab TÜ korvpallimeeskond juba eeloleval pühapäeval kell 17, mil kodusaalis on
vastaseks Siim-Sander Vene
vastne koduklubi, eliitdivisjoni kerkinud KK Baltai (endine
KK Kaunas).
TARTU EKSPRESS

TARTU MARATON

Nelikürituse sangarid
on Pallo ja Sarapuu
Meeste arvestuses õnnestus Pallol kaitsta mullust
tiitlit. Sarapuul õnnestus
väärt tiitel teenida esmakordselt sarjas osaledes.
Sügisene rattamaraton tõmbas joone alla ka maratonineliku tänavusele hooajale. Meeste
arvestuses jäid kõige napimalt
võitja Rait Pallo selja taha Priit
Ailt ja Janis Teteris. Alma Sarapuule pakkusid kõvemat konkurentsi varasematest aastatest
tuntud Tea Pärnik ja Mare Ulp.
“Füüsiliselt olid minu jaoks
kõige lihtsamad rattasõidud.
Samas aga olid just needsamad
rattasõidud vaimselt jällegi kõige
raskemad, kuna maanteesõidus
on kogemusi vähevõitu ning septembrikuisel rattamaratonil tuli
ju juba võitu kaitsta. Seetõttu
pakkuski sel aastal kõige enam
rahuldust nelikürituse avanud
suusamaraton. Ettevalmistus ja
suuskade määrimine õnnestusid
ning tulemuski polnud paha, 51.
koht,” võtab spordihooaja kokku selle aasta kiireim Rait Pallo,

Nelikürituse kangeim naine
Alma Sarapuu.

kellele tänavune tiitel tähendab
juba neljandat Tartu nelikürituse võitu. “Spordiaasta kujunes
edukaks, seda enam, et i-le pani
täpi sarja üldvõit,” lisas ta rahulolevalt.
SEB Tartu Neliküritus 2011

kõikidel etappidel osales kokku
701 spordisõpra. Pikkadel distantsidel pani end proovile 486
inimest, neist 32 naist. Parimaks
nelikürituse läbinud ﬁrmaks on
tänavu SG Weber, klubidest pälvis tiitli Areal Team.
Lastele mõeldud Tartu MINI
nelikürituse raames suusatas,
jooksis ja sõitis kahel sündmusel rattaga kokku 400 spordihuvilist last.
Kokku sportis MTÜ Klubi
Tartu Maraton selleaastastel üritustel rekordilised 30 490 osalejat, neist 9302 lapsed. Võrreldes
eelmise aastaga kasvas osalejate
koguarv ligi 10%, lasteürituste
puhul aga üle 15%.
Neliküritusel osalenuid ootavad korraldajad aktiivsele hooajale väärikalt punkti panema
laupäeval, 1. oktoobril. Laste
lõpupidu toimub kell 12–14 Tartus Lõunakeskuse liuväljal, täiskasvanute sarja lõpetamine aga
sama päeva õhtul ööklubis Ahi,
algusega kell 22.
RASMUS REKAND

Pere Leib avab
hooaja turniiriga
Eeloleval nädalavahetusel
toimub traditsiooniline hooajaeelne võrkpal-m7
liturniir Premium7
Cup
Lisaks võõrustajale
ajale
levad
Tartu Pere Leib osalevad
lgaPärnu VK, TTÜ ja Jelgavad
va. Mängud toimuvad
rdiTartu ülikooli spordiatahoones ja on pealtvaatajatele tasuta.
1.
Laupäeval,
se
oktoobril peetakse

kokku neli koht u m i st . Pere
Leiva duell
TTÜ-ga algab
k 11 ning Pärnu
kell
VK-ga kell 19.30. Turniiri lõpet
lõpetab kodumeeskonmõõ
na mõõduvõtt
Jelgavaga
pühapä
pühapäeval
kell 13.
Laup
Laupäevase
esimese
mängu geimide vaheaede
gadel demonstreerib
oma
S Duo järelkasoskusi SK
vumeesk
vumeeskond
Premium7/
Salva.
TARTU EKSPRESS
TA

SOOJUSPUMBAD
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com
FULDER OÜ
Vaksali 5, Tartu
fulder@hot.ee
tel ja faks 742 4001,
5811 5660
KAUPLUS
Vaksali 5, Tartu
tel 7303 3751

Tartu ettevõtlusnädal
3.–8. oktoober 2011
Lisainfo ja täpsem programm www.eas.ee/ettevotlusnadal
www.tartu.ee
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

• 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.

RAV

S

ILA

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 €

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Šotlase naine ütleb šotlasele:
„Jack, ma suren! Mine ja too
ruttu arst!“
„Mis sa selle arstiga enam teed,“
imestab Jack, „kui sured!“

„Kohtualune, te oleksite pidanud
leitud rahakoti kohe politseisse
tooma!“
„Sel päeval ei olnud kedagi
politseis!“
„Aga järgmisel päeval?“
„Järgmisel päeval ei olnud rahakotis midagi!“

Tarakan lamab selili ja siputab
jalgu. Teine tarakan läheb mööda
ja küsib kaastundlikult:
„Kas diﬂofoss?“
„Ei, ecstasy ja rave!“

„Alates sellest päevast, kui ma
läksin pankrotti, olen kaotanud
pooled oma sõbrad!“
„Tore, et teised on ustavaks
jäänud.“
„Ustavaks? Nad ei tea minu
pankrotist veel midagi!“

Ameeriklane, inglane ja venelane kiitlevad oma kummi headusega. Ameeriklane räägib:
„Meil kukkus üks mees sajandalt
korruselt. Õnneks jalgadele. Kingatallad olid nii vetruvad, et ta lendas
uuesti sajandale korrusele.“
Inglane räägib:
„Meil läks mees laevaga sõitma.
Kui laev oli juba sadamast 100
miili kaugusel, tõmmati laev järsku tagasi sadamasse. Selgus, et
reisimees oli traksipidi kaisse kinni
jäänud.“
„Aga meil kukkus rajoonikomitee sekretär liftiga alla. Sekretätist
jäid räbalad järele, kalossid olid aga
terved.“ kiitles venelane.

Keelatud kohas peatub vana
autologu. Kohe ilmub välja liiklus-

politseinik, kes käratab:
„On see teie auto?“
„Minu,“ vastab juht.
„Viiskümmend dollarit!“
„Suurepärane! Pange veel kümme dollarit juurde ja auto on teie!“

Kupees ei suuda ülemeelikuks
muutunud mees vastu panna ja
asetab oma käe võluva kupeekaaslase kõrgele rinnale.
„Võite oma käe kuhugi mujale
panna!“ sisistab kaunitar.
„Hea meelega, aga ma ei saa te istute.“

Hullumajja tuleb komisjon ja
näeb, et kõik hullud istuvad isetehtud õngedega kraanikausside
juures.
„Mida sa siin teed?“ küsitakse
ühelt hullult.
„Kalu püüan.“
„Aga millega sina tegeled?“ küsitakse teiselt.
„Kalu püüan.“
Nii vastavad kõik. Lõpuks jõutakse viimase hulluni:
„Mida sina siin teed, püüad ka
kalu või?“
„Ei,“ vastab see.
„Selle võib välja lasta,“ arutavad
komisjoni liikmed omavahel. Aga
haige hõõrub käsi:
„Ega ma hull ole, et neile parimad kalakohad välja annan!“

„Ei,“ ütleb kaupmees, „me ei või
kuidagi tagasi võtta grammofoni,
mida on juba terve aasta tarvitatud. Mis sel aparaadil siis viga on?“
„Vaadake,“ vastab šotlane, „nõel
on lausa läbi kulunud.“

Vestlevad kaks sõpra.
„Ma ei saa üldse rongiga sõita.
Mul hakkavad hambad alati kõlksuma...“
„Kuidas nii, omavahel?“
„Ei, vastu viinaklaasi äärt...“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

Eesti Post hakkab DNA
teste vahendama
Eesti Post sõlmis lepingu, mille
kohaselt saab analüüsimisele
minevaid DNA teste nüüd edastada Post24 pakiautomaatide
vahendusel.
Eesti Posti logistikadivisjoni juht
Ansi Arumeel ütles, et vastav kokkulepe sõlmiti DNA Test OÜ-ga
võimaldamaks klientidel DNA saadetisi posti panna privaatselt.
DNA Test OÜ arendusjuhi Kaido Veske sõnul on see asjaolu
klientidele oluline. „Sugulustestide
näol on tegemist isikliku teemaga, seetõttu olemegi otsustanud
pakkuda konﬁdentsiaalset tellimisvõimalust pakiautomaatide kaudu.
Kuigi meie peamine teenus on isadustestid, pakume lisaks ka muid
sugulusteste ning oleme aidanud
lahendada palju keerulisi sugulussidemeid.“
DNA testi tegemiseks sooritab
klient DNA Test OÜ kodulehel tellimuse, testimise komplekt saadetakse Eesti Posti laost tellijale. Olles
komplekti kätte saanud, võetakse
vatitikuga põse siseküljelt proovid
ning saadetakse ümbrikuga laborisse testimisele. Tulemused saadetakse kliendile e-posti teel.
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Rõõmsatujuline lesk laulab Vanemuise laval
Homme esietendub Vanemuise
suures majas Franz Lehári operett „Lõbus lesk“.
Victor Léoni ja Leo Steini kirjutatud libreto aluseks on Henri
Meilhaci komöödia „L’attaché
d’ambassade“ aastast 1861. Opereti tegevus toimub Pariisis. Krahv
Danilo perekond ei luba tal lihtsa
neiu Hanna kätt paluda. Hanna
abiellub seepeale jõuka pankuriga, kes sureb peatselt pärast pulmi. Temast saab rikas lesk, kellel
kosilastest puudu ei tule. Danilo
ei julge aga talle enam läheneda
ja oma armastust tunnistada,
kuna võidakse arvata, et temagi
on üksnes raha peal väljas. Hannal tuleb asi endal käsile võtta…
Loomise ajal oli opereti süžee,
kus eneseteadlik noor naine
lööb läbi meeste maailmas, üsna

Teater
SADAMATEATER
4.10 kell 19 Rumm ja viin
5.10 kell 19 Rumm ja viin
7.10 kell 19 Paanika

TEATRI KODU
1.10 kell 12 Väikese onu saaga
2.10 kell 12 Väikese onu saaga
6.10 kell 11 Väikese onu saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
1.10 kell 19 Kaos
2.10 kell 16 Härra Amilcar
4.10 kell 15 Appi! Ooper!?
5.10 kell 19 Lõbus lesk
6.10 kell 19 Helisev muusika
8.10 kell 19 Kaos
9.10 kell 19 Helisev muusika

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
1.10 kell 19 Puhastus
2.10 kell 16 Casanova
8.10 kell 19 Hispaania öö

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

intrigeeriv.
Vanemuise „Lõbusa lese“
lavastusmeeskonda kuuluvad
muusikajuht ja dirigent Paul
Mägi, dirigendid Endel Nõgene ja
Lauri Sirp, lavastaja Jussi Tapola

(Soome Rahvusooper), kunstnik
Anna Kontek (Soome Rahvusooper), koreograaf Aita Vuolanto
(Soome) ning valguskujundaja
Tõnu Eimra.
„Kui Paul Mägi helistas ja
pakkus välja idee lavastada siin
„Lõbusat leske“, olin kohe nõus,“
rääkis lavastaja Jussi Tapola.
„Minu jaoks on „Lõbusa lese“
lavastamine alati suur loominguline väljakutse, sest tegemist on
ühe keerulisema operetiga üldse.
Need tegelaskujud on tavapärastest operetitegelastest väga
erinevad,“ rääkis lavastaja Jussi
Tapola.
Lavastuses „Lõbus lesk“ astuvad publiku ette mitu erinevat
koosseisu. Lavastust mängitakse
eesti keeles, ingliskeelsete subtiitritega.

30.09–6.10 kell 14.05, 16.15,
18.30 Röövitu

1.–2.10 kell 13.15 Autod 2
(eesti keeles)

30.09, 3.–6.10 kell 13.15,
15.30, 17.45, 20; 1.–2.10 kell
15.30, 17.45, 20, 22.05 Nakkus

6.10 kell 20.45 Esilinastus:
Tõeline teras

30.09–6.10 kell 12.30,
14.45, 17.15 (v. a 1.10, 2.10),
19.25, 21.35 Mis su number
on?
30.09, 3.–6.10 kell 12.15;
1.–2.10 kell 12 Punamütsike
kurjuse vastu (3D, eesti keeles)
30.09–6.10 kell 11.45 (ainult
1.–2.10), 15, 19.45 (v. a 6.10),
22 Seksisemud
30.09–6.10 kell 16.30, 19
Õuduste öö (3D)
30.09, 3.–6.10 kell 22.05;
1.–2.10 kell 21.45 Uinuv kaunitar
30.09, 3.–6.10 kell 21.45;
1.–2.10 kell 20.45 Südaöö
Pariisis
30.09, 3.–6.10 kell 12.45,
17.30; 1.–2.10 kell 11.30,
17.15 Lotte ja kuukivi saladus
30.09, 3.–5.10 kell 20.45;
1.–2.10 kell 17.30; 6.10 kell
19.45 Kehad vahetusse
30.09–6.10 kell 14.15 Smurﬁd (3D, eesti keeles)
30.09, 3.–6.10 kell 12;

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU

Ehitusmaterjal

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Killustik ja muld. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.

Ehitustööd

Animatsioon, pereﬁlm

Esilinastus 30.09 kell 12.15
Punamütsike viibib parajasti salajasel eriagentide
koolitusel, kui saabub kutse
ülesandega uurida Hansu ja
Grete ebatavalist kadumist. Ta
satub tõelise kaose keskele
ja ehk just selle pärast põrub
ka oma kõrgtaseme eksamil.
Kuid kallis Vanaema, Hunt ja
ülejäänud „H.E.A.“ agendid
on Punamütsikese nimel valmis ükskõik kelle vastu välja
astuma, olgu selleks kas või
Vanakuri ise.

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

Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

kuni 7.10 raamatunäitus
”Looduse” raamatusarjad
kuni 8.10 köitekunstinäitus
Kalevipoeg
kuni 15.10 Alo Põldmäe fotonäitus Neeruti puude seened,
käsnad, pahad ja muhud
kuni 15.10 raamatunäitus
Retk puude maailma

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Transport tasuta! Tel 5612 5006.
Raamatupidamisteenus OÜ-le,
MTÜ-le, KÜ-le. Aastaaruannete
koostamine. Tel 506 9518.

www.printerikeskus.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.

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

LINNARAAMATUKOGU
kuni 7.10 Alo Põldmäe loodusfotode näitus Kalevipoja
jälgi Neerutis

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega korstnapühkijatelt tolmuimejaga/ilma.
Tel 730 5387.

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.

kuni 15.10 Leili Libliku fotonäitus

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Kinnisvara ost

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

Vedu ja kolimine (8 €/h). Utiliseerime tasuta kodumasinaid,
raamatuid ja paberit, olmeprahti,
ehitusjäätmeid. Tel 521 2642,
baltprojekt@gmail.com.

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

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.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 508 1794.

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

Rendile anda

kuni 12.10 Kiira Kahro akvarellinäitus Killukesi Vormsi saarelt

Veo-, kolimis- ja puksiirteenused.
Tel 5348 4653.
Veoteenus tõstukiga ja autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.

Muu
1.10 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Loss mäe sees

Tee rõõmu!

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toal korter. Tel 554 5900.

Pildiga õnnitlus
maksab

6€

ja pildita

3€

Kaupo,
Gerda
ja Jane

AS Sangar võtab tööle kutsega
õmblejaid. Erialase täiendkoolituse
võimalus. CV saata krista.tonisson@sangar.ee või tulla isiklikult
kohale aadressil Sõpruse pst 2,
Tartu. Tel 730 7302.

Kinnisvara müük

E
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Palju,
palju,
palju,
palju
head
ja õnne!

Pakun tööd

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

1-toal korter. Tel 501 3219.

Punamütsike
kurjuse vastu

Leiame lapsehoidja, koduabilise,
eraõpetaja, hooldaja. www.pihel.
ee. Tel 5340 2265. Pihel OÜ

kontoritehnika müük ja hooldus

Rendile võtta
Maria
Laura

Otsin tööd

Teenus

Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.
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kuulutus@tartuekpress.ee
730 4455
Ülikooli 1, Tartu

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Tervis
Anname laenu kuni 5 aastaks. Tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga. Tel 5199 7679,
www.laenvg.ee.
Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.
Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.

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

Muu
Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, hõbedat,
mööblit, ikoone, dokumente jne.
Tel 5829 9810.

3-toal korter. Tel 517 0420.
Üürin garaaži Tartus, eelistatult
Riiamäe piirkonnas. Tel 525 9890.

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

tartuekspress
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