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Juba nädalapäevad on Tu-
dengisatelliidi meeskonnal 
olnud võimalus tudeerida 
kosmosest «kurje kapitalist-
likke agressoreid» pildista-
mas käinud nõukogudeaeg-
set luuresatelliiti.

Kosmose- ja militaartehno-
loogiate töörühma erakorralise 
teaduri Mart Noorma sõnul an-
dis satelliidi neile aastaks ajaks 
uurida virtuaalne ettevõte Van-
gelis Space Ltd, mis tegeleb 
kosmoselaevade müügiga. 

«Tegemist on NSVL kosmose-
missiooni Kosmos-2083 satel-
liidi maandumiskapsliga,» rää-
kis Noorma uurimiseks saadud 
kosmosekerast. Maandumis-
kapsel on universaalne. «Sama 

tüüpi kapsliga lennutati nii Ga-
garinit, koeri kui ka kaame-
raid.»

Kosmos 2083 viibis orbiidil 
1990. aasta suvel. Noorma sõ-
nul oli eesmärk tõenäoliselt 
ikka nn kurjade kapitalistlike 
agressorite pildistamine. «Ühe 
legendi järgi jälgiti sellel mis-
sioonil tegevust Pärsia lahe 
piirkonnas, kuid seda kinnita-
da ei ole võimalik.»

Satelliit kaalub 2,5 tonni 
ja on varustatud kahe võim-
sa kaameraga. Satelliidis kuni 
350 km kõrguselt pilte tehes  
kasutati filmikaameraid. «Pä-
rast paarinädalast klõpsuta-
mist toodi film kosmoselae-
vaga maale tagasi,» tutvustas 
Noorma toonaseid töövõtteid.  

Kosmosekerast on Noorma 
kinnitusel väga palju kasu üli-

õpilaste endi tudengisatelliidi 
ehitamisel. «Maailmas on vaid 
mõni üksik ülikool, kus on õp-
petööks kasutamiseks midagi 
sellist olemas,» märkis ta. 

Tudengid saavad satelliidi 
puhul uurida kasutatud lahen-
dusi nii materjaliteaduse, elekt-
roonika, infotehnoloogia kui 
ka optika valdkondades. Huvi-
tavaid avastusi võib pakkuda  
ka uuring, selgitades, milline 
on kosmiliste tingimuste mõju 
kasutatud materjalidele. 

Satelliidi omanik tunneb 
Noorma sõnul Eesti Tudengi-
satelliidi meeskonna tegemis-
te vastu suurt huvi. Seepärast 
soovibki ta toetada Eesti esi-
mese satelliidi väljatöötamist, 
andes nii TÜ Füüsika Instituudi 
laborites uurimiseks väga hea 
õppevahendi. 

Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

26. septembril Tartu Ülikooli 
aulas täissaalile esinenud 
NATO endine peasekretär 
lord George Robertson rää-
kis julgeolekuriskidest ning 
pani kuulajatele südamele, 
et nad usuksid iseendi või-
messe muuta maailm turva-
lisemaks.

Lord Robertson meenutas 
oma ülikoolipäevi Dundee üli-
koolis Šotimaal 40 aastat ta-
gasi, mil ta Vietnami sõja vas-
tu protestides hõivas kaastu-
dengitega ülikooli raamatu-
kogu. «Kui keegi oleks mulle 
toona öelnud, et minust saab 
Suurbritannia kaitseminister, 
kes vastutab riigi julgeoleku 
eest, oleks ma naernud.» 

Robertson selgitas, et ei tohi 
end kunagi alahinnata, vaid 
tuleb loota, et maailma saab 
muuta paremaks. 

40 aastaga on maailmas pal-
jugi muutunud ning kaitseeks-
perdi sõnul ei tohi jääda kart-

ma mineviku vaenlast, vaid 
tuleb vaadata ohte tulevikus 
ja nuputada, kuidas nende-
ga toime tulla. Väljakutsetele 
saab tema sõnul vastu astuda 
uute tehnoloogiate ja uutmoo-
di mõtlemisega.

Robertsoni hinnangul on 
praeguseks sisejulgeoleku 
mõiste muutunud, nimelt ei 
tule tagada riigi julgeolekut 
mitte niivõrd kodumaa pinnal, 
vaid seal, kus varitseb reaalne 
oht. See tähendab, et Eesti sõ-
durid kaitsevad Afganistanis 
ja Iraagis tegelikult oma kodu-
maad. 

Palgaarmee

Just konfliktipiirkondades 
sepitsetakse rünnakuid lää-
nemaailma vastu. Nii oli see 
Ameerika Ühendriikides kak-
siktornide (2001), Londoni 
metroo (2005) ja paljude muu-
de rünnakute puhul. 

Robertson keskendus oma 
ettekandes ka sõjaväe tulevi-
kule. Tema sõnul on ajateenis-
tus maksumaksja raha raiska-

mine ning ta soovitab kaitse-
jõude arendades moodustada 
professionaalidest koosneva 
palgaarmee. «Sama rääkisin 
ma Saksamaal ja Taanis ning 
ma ei olnud oma avaldustega 
eriti populaarne. Võib-olla ei 
ole ma seetõttu populaarne ka 
Eestis.» 

Ent lord jäi endale kindlaks, 
sest tema kinnitusel suudab 
palgaarmee olla operatiivsem. 

Suur hulk ajateenijaid, kes 
on algelise väljaõppega, ei 
suuda reageerida kriisisituat-
sioonis sama kiiresti kui väik-
sem hulk eriväljaõppe saanud 
sõdureid. «Vaenlane on kaugel 
eemal ja meil kõigil ühine,» 
rõhutas ta veel.

Ühise vaenlasena näeb eks-
pert muu hulgas ka HI viirust 
kliimamuutustest tingitud loo-
duskatastroofe jms. 

Robertson toonitas, et olulisi 
otsuseid ei tohi teha emotsioo-
nide ajel ning tõi näiteks hil-
jutised sündmused Gruusias. 
«Peame võtma aega ja laskma 
asjal rahuneda, alles siis saab 

tõde uurida.» 
Eksperdi sõnul peavad ühel 

hetkel nii Venemaa kui ka 
Ameerika Ühendriikide ja Eu-
roopa juhid koos maha istuma 
ja ühiste probleemidega tege-
lema. 

Vaja poliitilist tahet

«Organiseeritud kuritege-
vus hõlmab inimesi mitmesu-
gustest etnilistest rühmadest. 
Organiseeritud kuritegevusel 
ei ole riigipiire, see on rahvu-
setu.» 

Robertson märkis ka, et or-
ganiseeritud kuritegevust ise-
loomustab tugev ühistunne, 
sest tegutsetakse kindlameel-
selt ühise eesmärgi nimel. 
«Meie peame samuti jõudma 
sellise ühistundeni.» 

Julgeolekuekspert möö-
nas, et kuritegevusega võidel-
des on sõjaväe roll oluline, ent 
see on probleemi lahendami-
sel vaid üks osa. Kuritegevuse-
ga võtlemine nõuab kogu vaba 
maailma nn raskekahurväge 
(diplomaatiat, finantsinstitut-

sioonide sekkumist jms). «Kõi-
ge enam nõuab see aga poliiti-
list tahet.» 

Lordi kinnitusel peaks se-
nisest enam tähelepanu pöö-
rama konfliktijärgse olukor-
ra leevendamisele. «Helikop-
tereid, kiirabiautosid on väga 
vähe. See-eest on meil (Euroo-
pa Liidul – toim) 10 000 tanki. 
Äkki võib tankid panna konf-
likti järel prügi kokku korja-
ma,» muigas ta.

«Peame kasutama uut teh-
noloogiat ja uusi teadmisi. Glo-
baalne küla tähendab seda, et 
poliitilisi militaarotsuseid ei 
saa võtta vastu vaakumis.» 

Artikkel on põgus ülevaa-
de lord George Robertsoni et-
tekandest ja sellele järgnenud 
küsimustest-vastustest 26. sep-
tembril TÜ aulas. Peale ülal-
toodud mõtete puudutas Ro-
bertson ka näiteks ideoloogili-
se konflikti temaatikat. Ette-
kande salvestust saab vaadata 
www.ut.ee/429237. Videoarhii-
vist saab vaadata teisigi avalik-
ke esinemisi Tartu Ülikoolis.

Lord George Robertson rääkis Tartu Ülikooli aulas nii tänase maailma julgeolekuriskidest, sõjaväe tulevikust ja ideoloogilistest konfliktidest ning vastas 
küsimustele, mis puudutasid Eesti ja Venemaa suhteid. Loe ka Petar Kehayovi artiklit lk 3.                       Andres Tennus

Kosmosekera on ümber ehitatud eksponaadiks, mis oli väl-
jas okupatsioonimuuseumis ja hiljuti Tähe perepäevadel. 
         erAkogu

Füüsikatudengid uurivad nõukogudeaegset vene luure kosmosekera

Ants Kurg
molekulaarse  
biotehnoloogia professor

25. ja 26. septembril Narva-
Jõesuus toimunud semina-
riga avati ühtlasi ka Tartu 
Ülikooli ja Eesti Biokeskuse 
genoomika tippkeskus. 

Tippkeskuse moodustavad 
TÜ molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituudi biotehnoloogia, 
bioinformaatika ja molekulaa-
rse evolutsiooni õppetooli, TÜ 
Eesti Geenivaramu ning Eesti 
Biokeskuse baasil koondunud 
uurimisrühmad. 

Uue tippkeskuse põhilisteks 
uurimissuundadeks on inime-
se geneetika ja genoomika eri 
aspektid. Eelkõige hakkavad 
keskuse töötajad välja selgita-
ma mitmesuguste haigustega 
seotud geene ja nende regu-
latsioonifaktoreid. Samas on 
kindel koht ka inimgenoomi 
normaalsete variatsioonide 
uuringutel nii tänapäevases 
kui ka evolutsioonilises pers-
pektiivis. 

Selleks rakendatakse kõige 
moodsamaid geenitehnoloo-
gia ja bioinformaatika mee-
todeid, sh kogu inimgenoomi 
haaravaid assotsiatsioonuu-
ringuid haigusriske põhjusta-
vate geenivariantide leidmi-
seks, geenide ekspressiooni ja 
ka koopiaarvu analüüse.

Töörühmade tähelepanu all 
on inimestel sagedasti esine-
vad haigused, nagu meeleolu-
häired, nende potentsiaalsed 
teraapiavõimalused ning per-
sonaalmeditsiini rakendamise 
väljavaated, toetudes geeniuu-
ringute käigus kogutud infole. 

Peale selle tegeldakse lähe-
malt viljatuse korral geneeti-
liste faktorite selgitamisega 
ning ka vaimse alaarengu ja 
genoomsete ümberkorraldus-
te seose uurimisega. 

Evolutsioonibioloogide lä-
hemas huviorbiidis on inimes-
te naha pigmentatsiooni eest 
vastutavate geenide uurin-
gud eri populatsioonides ning 
inimpopulatsioonide ränded.

Tippkeskuse juhi professor 
Maido Remmi sõnul on kõik 
uues tippkeskuses osalevad 
uurimisrühmad ka seni tei-
nud maailmatasemel uurin-
guid. Ent nüüd saab ühenda-
da jõud, et saavutada uus sü-
nergia, mis võimaldaks veelgi 
efektiivsemalt rakendada Ees-
ti teadlaste vaimset potent-
siaali ning kasutada nii raha-
lisi vahendeid kui ka infrast-
ruktuuri. 

Samuti võimaldab selline 
koondumine edukamat koos-
tööd välispartneritega nii Eu-
roopa Liidu 7. raamprogram-
mi projektide vallas kui ka 
Ameerikas ja Aasias.

Tippkeskus pälvis Archi-
medeselt 75,8 miljoni krooni 
suuruse rahalise toetuse aas-
tateks 2008–2015.

NATO endine peasekretär rõhutas Eesti 
tudengitele üleilmse ühtsuse vajadust

Avati 
genoomika  
tippkeskus



 

Kas ülikooli ajaleht võiks 
avaldada reklaami?

Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi juhataja

Kaudselt on see seotud küsimusega, milliseid uudi-
seid ülikool vajab ning kui palju see maksab.

Isiklikult arvan, et ülikooli töötajad ja üliõpilased va-
javad töödeldud, kiireks tarbimiseks valmis UUDISEID 
ja INFOT, mille toomine on ressursimahukas. Vajatakse 
tõenäoliselt ka diskussioonifoorumit, kuid see on oma-
ette teema. 

Aastaid töötanud mudel, kus suure osa uudistest kir-
jutasid töötajad ise, toimib peamiselt ürituste puhul. Si-
seuudistelt ootan ma aga näiteks seda, et ei peaks luge-
ma nõukogude, valitsuse, komisjonide jms protokolle, 
vaid uudistes oleks neist olulisim välja toodud. Ei jõua 
alati ise kõigel olulisel silma peal hoida. 

Me vajame pealkirjade tasemel informatsiooni. Näi-
teks kompaktset ülevaadet ülikooli eelarve kujunemis-
poliitikast (kes, mida, millal muuta kavatseb ja kuidas 
me saame kaasa rääkida) ning mida mingi muudatus 

konkreetsele instituudi-
le võiks tähendada. 

Näiteks tahaks ma uu-
diste arhiivist leida kom-
paktse informatsiooni, 
millised maksud kehti-
vad siis, kui üliõpilane 
tahab õppida paari ainet 
eksternina. 

Tahaks teada, miks professor x läheb Tartu Ülikoo-
list mujale tööle, millised professuurid on täitmata ja 
miks; mis juhtub erialadega, kelle eelarvesse tekib mii-
nus jne. 

Taoline info levib praegu suulisena ja juhuslikult, 
ent sellise teabe oskuslik selekteerimine ja töötlemine 
nõuab rohkem raha kui 2,5 töötajat ajalehes. Ülikool on 
seest suurem kui Tartu linn!

Seega on vaja teha valik: KUI me tahame väga head 
kommunikatsiooni, siis tuleb selleks leida raha. 

Kui avalik-õiguslikul ülikoolil raha napib (ja kokku 
tuli hoida – vähemalt sotisaalteadustes – ka majanduse 
kasvu tingimustes), siis oleks reklaami avaldamine üks 
aus viis avalikult öelda, et läheme kommertsalustele.

Eelnevast jutust ei pea järeldama, et ma toetan rek-
laami ülikooli lehes, aga teisalt väsitab väga ära see, et 
tahame poole sepiku hinna eest rosinakringlit. 

Väga väsitab ära 
see, et tahame 
poole sepiku hinna 
eest rosinakringlit.

Kadri Rannamäe
kadri.rannamae@ut.ee

6.–10. oktoobrini toimub 
Tartus neljas ettevõtlusnä-
dal, kus oma tegevust et-
tevõtluse arendamisel tut-
vustab ka Tartu Ülikool.

Esmaspäeval ja teisipäeval 
tutvustavad oma instituute 
keemikud ja füüsikud, nelja-
päeval on huvilised oodatud 
tehnoloogiainstituuti tehno-
loogiapäevale.

6. oktoobril kell 15 anna-
vad keemia instituudi tead-
lased keemiahoones Jakobi 2 
ülevaate instituudi teadus- ja 
tehnoloogiaalastest uurimis-
suundadest.

Huvilistele selgitatakse 
keemia seotust materjaliteh-
noloogiaga ning külastatak-
se uurimislaboreid, kus de-
monstreeritakse ülimoodsaid 
uurimiskomplekse ning koha-
peal valmistatud materjale ja 
seadeldisi.

Füüsika instituudi õppedi-
rektor Kaido Reivelt tutvus-
tab teisipäeval, 7. oktoob-
ril kell 15 füüsika instituu-
dis Riia 142 füüsika laboreid 
ning räägib teadusbussi tege-
vusest.

9. oktoobril kell 14 algab 
tehnoloogiainstituudis Noo-
ruse 1 seminar «TÜ tehno-

loogiainstituut – energiasüst 
majandusele», kus instituu-
di direktor Erik Puura räägib 
tehnoloogiainstituudi ja Tar-
tu Ülikooli rollist majanduse 
elavdamisel.

Energiatõhusa ehituse tuu-
miklabori juhataja Tõnu Mau-
ring kõneleb hoonete ener-
giatõhususest ning sellest, 
kuidas Tartu Ülikool saab ai-
data küttekulude kärpimisel 
ja hoonete sisekliima paran-
damisel.

Tuumiklabori teadlased 
hindavad ühena vähestest 
Eestis dünaamilise hoonesi-
mulatsiooni meetodil hoone 
energiatarvet.

«Energiatõhusat hoonet ei 
saa projekteerida ja ehitada 
vaid sisetundele tuginedes,» 
rääkis Mauring põgusalt ette-
võtlusnädala raames tutvus-
tatavast teemast. 

Ta lisas, et tuumiklabor 
loodi kolm aastat tagasi ees-
märgiga pakkuda turul nõu-
tavat energiasimulatsioonide 
ja mõõtmistööde teenust. 

Ettevõtluspäeva lõpetab po-
lümeersete materjalide teh-
noloogia professor Alvo Aab-
loo, kes kell 16 tutvustab hu-
vilistele robotite maailma. 

Tartu Ülikooli teadlasi as-
sisteerivad teaduskeskuse 
AHHAA robotipargi robotid.

Margus Nõmm
UT küljendaja, kujundaja

Inimese olemasolu põhilise-
maid tingimusi on toitumine. 
Toitlustamise küsimus on see-
ga üheks põhiprobleemiks ini-
mese igapäevases elus.*

Järgnedes sellele muistse-
le tarkusele ja tühjale kõhule, 
astusin sisse Lossi 3 õppehoo-
ne kohvikusse. Mõned keerd-
käigud laudade vahel ning 
seinal rippuva menüü ees 
seistes võisingi alustada fan-
taasiapiltide loomisega eel-
seisvast pidusöögist. 

Nii, kõigepealt supp. Valik 
kuidagi kesine – ainult frika-
dellisupp (23 kr). Puljongiga 
(10 kr) ma ei arvesta, see pi-
gem jook ja kindlasti pulbrist 
tehtud. 

Edasi praadide juurde. Va-
lida on kolme erineva vahel 
– makaronid singiga (28 kr), 
heeringas kurgisalati ja kar-
tulitega (30 kr) ning kotlett 
juustuga (32 kr). Valin viima-
se, kõht on päris tühi. 

Veel on võimalik saada pel-
meene ja pitsat ning kolme 
liiki täidisega pannkooke. 

Kiirustajad saavad hambur-
gerit (25 kr). 

Lõpuks magustoit. Mida 
pole, seda pole. Hea küll, 
saan hakkama.

Otsin istumiskohta. Valida 
saab kõvade ja ebamugavate 
metalltoolide ja pehmete lö-
sutamistoolide vahel. Täna 
olen askeetlike eluviisidega. 
Võib-olla tegin valesti – laud 
kõigub ja tool ei tundu istu-
miseks mõnus.

Õige toitlustamine on hea 
tervise tähtsamaid tingimusi, 
mis mõjustab tugevasti inime-
se töövõimet ja tema elutege-
vust, pikendades märgatavalt 
eluiga ja pidurdades vanane-
mist.*

Kostabki mikrolaineah-
ju kõll ja saan leti pealt oma 
supi kätte. Ports päris suur, 
tihedus vedel. Vist seesama 
10-kroonine puljong, kuhu 
on lisatud natuke frikadelle-
kartulit.

Jälle kõll ja praad. Eemalt 
paistab suur – salatit taldri-
kul kuhjaga.

Aga kartulid! Kus on kar-
tulid? Või riis? Või vähemalt 
makaronid? Otsin salatikuhja 
alt. Leian sealt hoopis kotle-
ti – õigemini pihvi. Pindalalt 
suur, kõrguselt väga madal. 
Lisaks taldriku küljes kin-
ni. No ei tule lahti! Sulanud 
juust on väga hea liim.

Muide, toorsalat oli küll 

hea. Söömaaja kõige parem 
elamus.

Kui kodustest söögitegemis-
test puhata tahate, võite min-
na sööma restorani, kus paku-
takse rikkalikke ja maitsvaid 
roogasid.*

Kella kolmeks on kõht kohe 
väga tühi. Kus siin see lähim 
söögikoht oligi?

P.S. 40 minuti jooksul käis 
kohvikus üksainus inimene, 
kes ostis kaasa jogurtit.

Universitas Tartuensis alus-
tab ülikooli hoonetega seotud 
toidukohti arvustavate artik-
lite sarjaga.

 
* Raamat maitsvast ja ter-

vislikust toitumisest. Tallinn, 
1955

Tartu Ülikooli üritused 
neljandal ettevõtlusnädalal

Uus riiklik programm keskendub noorte väärtuskasvatusele

Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Eile keskööl jagas TÜÜE 
videokonkursist «Tartu Üli-
kool ja tudengi suvi 2008» 
osa võtnud videoklippide 
tegijatele auhindu, väl-
ja kuulutati kolm parimat 
filmiklippi, mis polnud UT 
trükkimineku ajaks veel 
selgunud.

Oma Gustavi said ka pa-
rim mees- ja naisosatäitja, 
kes selgitati välja kõigis klip-
pides osalenud noorte näitle-
jate vahel.

Kuigi algselt laekus sep-
tembri teiseks pooleks 20 vi-
deot, otsustas üks tiim enda 
tööd siiski mitte avalikusta-
da ning üks osaleja jäi kõr-
vale videorikke tõttu. Seega 
valiti võitjad välja 18 video 
seast.

Originaalsed tudengid

Tudengite töödes olid 
enim esindatud märksõnad 
noored, suvi, vaba aeg ja lõ-
busus. Videokonkurssi kor-
raldanud üliõpilaskonna esi-
mees Gilber Kask ütles, et 
täpselt seda nad osalejatelt 
ka ootasid.

«Mind üllatas näiteks see, 
kuidas ühes videos jäljendati 
rektorit,» ütles Kask, kes kin-
nitas, et originaalseid lahen-
dusi oli nii mitmeski konkur-
sitöös.

Näiteks videoklipis «Suve-
tudeng» jäi üks neiu suveks 
Tartusse. Kõik vanad klassi-

kaaslased, kellele ta helistas, 
olid aga linnast väljas või 
hoopis välismaal.

«Öeldakse, et Tartu on su-
viti natuke välja surnud, 
minu arvates asi nii hull ei 
ole, aga see lahendus oli pä-
ris vaimukas,» rääkis Kask. 
Pealegi leidis neiu endale lõ-
puks ka noormehe, kellega 
suve veeta ning seega lõppes 
kõik siiski hästi.

Kuna konkursi üks tingi-
mustest oli, et videod peavad 
olema seotud Tartu Ülikoo-
liga, kasutati mitmetes klip-
pides ülikooli sümboleid või 
filmiti näiteks peahoonet.

Vaba aja veetmist iseloo-
mustati mitmetes klippides 
tudengi lemmikjoogi õlle 
tarbimisega, leidus aga ka 
koolitööga seonduvat. 

Mitmel juhul kasutati ära 
sisseastumiseksameid, aga 
näiteks keemiatudengid te-
gid video hoopis plahvatus-
katsetest.

Filmiklipi «Gaabrieli suvi» 
üks tegijatest Sander Olo 
rääkis, et nende tiimil tuli 

mõte konkursist osa võtta al-
les üle-eelmisel nädalavahe-
tusel. Õhtu enne filmimis-
päeva istusid neli noormeest 
laua ümber ja panid videop-
laani kokku.

Esialgu oli neil ainult kolm 
asja, mida nad tahtsid kind-
lasti klipis näha. «Mina pidin 
ujuma minema, Artur põllul 
tšellot mängima ja Elmo üli-
kooli peahoone ees korvpalli 
põrgatama,» loetles Olo sala-
agendifilmi-laadse videokli-
pi pidepunkte.

Oscarite asemel Gustavid

«Gaabrieli suvi» räägib sel-
lest, kuidas eri majandusliku 
taustaga inimesed siiski üli-
kooli saavad. Kui vaja, otsib 
ülikool ise endale häid tu-
dengeid. 

Enne auhindade jagamist 
ei teadnud Olo loota, kui-
das sõpruskonnal konkursil 
läheb. «Pidi naljakas olema 
– sõbrad, kes on näinud, on 
kiitnud ja see ongi vast pea-
mine,» oli Olo rahul.

Gilber Kase sõnutsi on üli-

õpilasesindus laekunud töö-
de kvaliteediga rahul. TÜÜE 
esimees seletas, et keegi kor-
raldajatest ei eeldanudki, et 
tudengid peaksid olema või-
melised tegema profitasemel 
videoklippe, praegune tase 
ja ideed on nende arvates 
üsna head.

Videokonkursi tudengi-
te suvest korraldas üliõpila-
sesindus koostöös TÜ kom-
munikatsiooniosakonna ja 
Ordi arvutifirmaga.

Kask ütles, et nad tahtsid 
tudengitele ka suveks mõ-
nusat tegevust pakkuda ning 
selle eest auhindade jagami-
ne on heaks boonuseks.

«Oscareid me jagada ju ei 
tohi, seega anname parima-
tele Gustavid,» muigas Kask.

Tartu Ülikooli rajaja auks 
Gustavi nime kandvad au-
hinnasaajad otsustas kolme-
liikmeline žürii, kuhu kuulu-
sid Tartu Ülikooli, TÜÜE ja 
Ordi esindajad. Preemiad ja-
gati kätte eile keskööl klubis 
Illusion toimunud auhinnat-
seremoonial.

26. septembril Estonia tal-
veaias peetud konverentsil 
«Ühiseid väärtusi hoides» 
kuulutas haridus- ja tea-
dusminister Tõnis Lukas 
välja riikliku väärtusaren-
dusprogrammi kava avaliku 
arutelu, mille keskmes on 
noorte väärtuskasvatus.

TÜ eetikakeskuse juhataja 
professor Margit Sutropi sõ-
nul taotletakse  programmi-
ga pööret akadeemiliste tead-

miste keskselt koolilt väärtus-
tekesksele koolile, kuna tead-
miste ja oskuste edastamise 
kõrval on väga tähtis, milli-
seid hoiakuid noored oman-
davad. Samuti vajab mõtesta-
mist ja metoodiliste aluste lä-
bitöötamist õpetaja roll väär-
tuste kujundajana.

Riiklikul väärtusprogram-
mil on neli tegevussuunda. 
Kahe esimese tegevussuu-
na eesmärk, mis puuduta-

vad koolieelset ja kooliaeg-
set väärtusasvatust, eesmärk 
on luua tingimused süsteem-
se, läbimõeldud ja järjekind-
la formaalse väärtuskasvatuse 
rakendumiseks Eesti lasteae-
dades ja koolides. Ülejäänud 
kaks tegevussuunda, mittefor-
maalne ja avalikkusele suuna-
tud väärtusarendus, on laia-
haardelisemad ja pakuvad ta-
vahariduse raames toimuvale 
väärtuskasvatusele tuge.

Programmi tegevussuun-
di koordineerivad põhitäitjad 
on Tartu Ülikooli eetikakes-
kus, Tallinna Ülikooli eelkoo-
lipedagoogika osakond, Tartu 
Ülikooli haridusuuringute ja 
õppekavaarenduse keskus ja 
Avatud Eesti Fond.

Riikliku väärtusarendus-
programmi tutvustus on kõi-
gile huvilistele loetav ning 
kommenteeritav eetikaveebis 
aadressil www.eetika.ee

TÜ üliõpilasesindus jagas 
filmiauhindadena Gustaveid

«Gaabrieli suves» Alar Karist kehastanud Sander Olo jäi oma rolliga rahule, mis siis, et 
rannavõtte ajal oli väljas päris jahe ilm. «Suvetudengi» kangelanna võib aga enda klipi 
mõnusa võtteilmaga rahule jääda.                               kAAdrid filmiklippidesT
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Tänavuse TÜ aastapäeva-
balli peremees ja perenai-
ne selguvad 10. oktoobril 
Veski villas, kus kandidaa-
tide hulgast valitakse kaks 
parimat õhtujuhti.

Balli korraldava üliõpila-
sesinduse teabespetsialist 
Elke Joosepi sõnutsi on hu-
vilisi ballijuhtide kohale mit-
meid. Lõpptähtajaks on regist-
reerunud kaks paari ja kahek-
sa üksikkandidaati, kes pea-
vad ihaldatud koha saamiseks 
hakkama saama mitmesugus-
te ülesannetega.

«Eelkõige hindame osaleja-
te oskust toime tulla ootama-

tutes olukordades, kui laval 
peaks juhtuma midagi ettear-
vamatut– žürii annab neile ka 
vastavaid ülesandeid,» rääkis 
Joosep.

Üllatusteks valmis

Kindlasti peavad võitjad os-
kama tantsida, sest ballil on 
üks nende ülesannetest õhtu 
avavalsiga sisse juhatada. See-
pärast on oluline juba valimis-
õhtule Vesti villas tantsukin-
gad kaasa võtta.

Üks balli perenaiseks kan-
dideeriv neiu, geenitehno-
loogia tudeng Kaisa Kamarik 
oma tantsuoskuse üle muret 
ei tunne. Mõned aastad varem 
võistlustantsuga tegelenud tu-
deng tuletas eelmisel sügisel 

tantsukursustel käies tuntu-
mad tantsud meelde ja ava-
valssi ei karda.

«Eks minus on natuke seda 
peenutsejat ka – võimalus bal-
li säravaim tüdruk olla on pä-
ris ahvatlev,» muigas Kamarik 
osalemise põhjuseks. Lisaks 
andvat balli juhtimine kind-
lasti esinemiskogemust, mida 
läheb alati tarvis. Kui valituks 
osutub keegi teine, pole ka 
hullu, sest neiu usub, et ka kü-
lalisena on ballil piisavalt hu-
vitav.

Juubelihõng jääb

Tartu Ülikooli aastapäeva-
ball toimub 1. detsembril Va-
nemuise kontserdimajas. Bal-
li projektijuht Priit Lomp loo-

dab, et kuigi  tänavu on ball 
esmaspäeval, ei hirmuta see 
ballikülastajaid ega sega ka 
nende järgmist kooli- või töö-
päeva.

Esinejaid ei taha Lomp veel 
avalikustada, sest läbirääki-
mised dirigendiga lõplike so-
listide valimiseks alles käivad 
ning avalik reklaamikampaa-
nia on käivitumas. 

Küll lubas ta, et kui eelmi-
sel aastal oli ball pühendatud 
ülikooli juubelile, siis tänavu 
võib aimata vabariigi juubeli-
meelsust.

«Ja järgmisel aastal on mui-
dugi emakeelse ülikooli 90. 
aastapäev, nii et see juubelite-
maatika ei kao lähiajal kuski-
le,» muigas Lomp.

Petar Kehayov
eesti keele teadur

Riigikogu väliskomisjoni 
liikmed arutasid Tartu Üli-
kooli skeptilise publiku ees 
Eesti väljavaateid sõjalise 
agressiooni puhul.

Teisipäeval, 30. septemb-
ril kõnelesid riigikogu välis-
komisjoni liikmed Mart Laar, 
Silver Meikar ja Sven Mikser 
ülikooli raamatukogus teemal 
«Kas Eesti on järgmine? (aru-
telu Gruusia/Georgia/Sakart-
velo õppetundide kohta)». 

Pooleteise tunni jooksul 
räägiti, millised on  Gruusia 
sündmustest saadud õppetun-
nid nii Eesti kui ka maailma 
jaoks.

Diskussiooni kuulama tul-
nuid ootas konverentsisaa-
li laval mõtlemapanev paral-
leel: «Ungari 1956 – Tšehhos-
lovakkia 1968 – Afganistan 
1979 – Gruusia 2008 – ?». See 
pahaendeline nimekiri jäi siis-
ki vaid kuulajate mõtete tur-
gutamiseks, sest TÜ rahvus-
vaheliste suhete teooria lekto-
ri Rein Toomla juhitud arute-
lu keskendus põhiliselt Gruu-
siale.

Mart Laar rõhutas, et Eesti 
jaoks on kõige olulisem mitte 

ehmuda ja hakata korralda-
ma suuri rahvusvahelisi kon-
verentse teemal «Kas Eesti on 
järgmine?». Venemaa juht-
kond näeks selles Laari sõnul 
Eesti nõrkust.

Meedia roll

Sven Mikseri arvates oli 
Eesti peamine õppetund sel-
les, et sarnase konflikti puhul 
ei oleks vastasseis mitte ainult 
sõjaline, vaid sõjalis-poliitili-
ne. 

Eesti peaks Mikseri arva-
tes tegema usinat ja hästi läbi 
mõeldud välispoliitilist tööd 
nii enne konflikti kui ka konf-
likti ajal. Samas lisas ta, et ei 
pea NATO liikmesriigi ründa-
mist tõenäoseks.

Mikseri mõttelõngast haa-
ras kinni Meikar, kes pidas 
olulisimaks Eestil infokanali-
te valmisolekut võimalikuks 
konfliktiks, sest esimene pilt 
kokkupõrkest peaks jõudma 
maailma just Eesti ja mitte Ve-
nemaa meediakanalite kaudu.

Kaks vastust jäid kõlama 
küsimusele, mida on maail-
mal õppida Gruusia sündmus-
test. 

Mikseri sõnul on nüüdseks 
selge, et Lääs ei saa Venemaad 
majanduslikult aidates aren-

dada sealset demokraatiat 
–hoolimata viimaste aastate 
majanduskasvust on demo-
kraatia Venemaal hoopis taa-
ndarenenud.

Laari arvates aga näitasid 
Gruusia sündmused, kuivõrd 
oluline on see, et riigis on de-
mokraatlikult valitud valitsus. 

Erinevalt Ungari ja Tšehhos-
lovakkia sündmustest 1956 ja 
1968, oli Gruusias demokraat-
likult valitud ja rahvaläheda-
sem valitsus, nii et Venemaal 
oli märksa raskem leida vene-
meelseid ringkondi, mille vas-
tu valitud valitsus välja vahe-
tada.

Seisukohad pooleks

Vastates Toomla provo-
katiivsele küsimusele, mida 
peaks Eesti tegema selleks, 
et sattuda Venemaa rünna-
ku ohvriks, olid diskuteerijad 
ühte meelt. Kurva stsenaariu-
mi käivitaks riigikogulaste sõ-
nul see, kui lubata mõnel ra-
dikaalsete vaadetega selts-
konnal tulla Eestis võimule ja 
muuta Eesti sellega paariarii-
giks eelkõige oma liitlaste sil-
mis.

Mikser lisas, et ei tohiks lu-
bata Kosovo, Abhaasia või 
Lõuna-Osseetia tüüpi piirkon-

dade tekkimist Eesti territoo-
riumil.

Abhaasia tunnustamise kü-
simuses jäi kõlama arvamus, 
et Abhaasial on paremad väl-
javaated tegelikuks iseseis-
vuseks kui Lõuna-Osseetial. 
Juba Toomla esitatud küsimu-
ses sisaldus eeldus, et Abha-
asiat ja Lõuna-Osseetiat käsit-
letakse eri juhtumitena.

Kui Lõuna-Osseetia juht-
konna sõltuvus Venemaast ha-
jutab juba praegu illusiooni 
riigi tegelikust iseseisvusest, 
siis Abhaasia tunnustamine 
võiks riigikogulaste sõnul tul-
la põhimõtteliselt tulevikus 
kõne alla.

Diskussiooni lõpus kordas 
Toomla arutelu alguses kor-
raldatud eksperimenti ja pa-
lus osalejatel tõsta kas puna-
se või rohelise lehe sõltuvalt 
sellest, kas Eesti võiks kuula-
ja arvates olla Venemaa agres-
siooni järgmine siht või ei ole 
põhjust Venemaad karta. 

Tulemus näitas, et arute-
lu oli auditooriumi mõnevõr-
ra rahustanud, sest seekord 
oli veidi enam neid, kes Vene-
maad ohuks ei pidanud.

Diskussiooni korraldasid TÜ 
riigiteaduste instituut ja rah-
vusvaheliste suhete ring.

Tartu Ülikool valib tänavuse 
aastapäevaballi õhtujuhte

Eelmisel aastal juhtisid TÜ aastapäevaballi toona teise kursuse tudengid Jüri Pilviste ja Helena Urva.    AnTon klink

Mart Laar: rahvusvahelisi konverentse teemal «Kas Eesti on 
järgmine?» pole vaja  hakata korraldama

Emakeele Seltsi 
üliõpilaskonverents

Eesti Advokatuuri 
üliõpilastööde konkurss

Minister Lukas autasustas 
rahvusvaheliste 
õpilasvõistluste laureaate 

Tänasel Emakeele Selt-
si üliõpilaskonverentsil Ves-
ki auditooriumis tutvustavad 
gümnaasiumiõpilased, Tartu 
ja Tallinna Ülikooli ning Soo-
me tudengid oma keelealaste 
uurimistööde tulemusi.

Kell 10.30 peahoone au-
ditooriumis 139 algava kon-
verentsi ettekanded on jaga-

tud nelja temaatilisse rühma: 
fookuses sõna, keele kasuta-
mine, teised keeled ja gram-
matika.

Tartu Ülikoolist peavad et-
tekandeid Kadri Kaljurand, 
Ülle Kimmel, Katri Krall, Keit 
Lipp, Inna Nekrassova, Maija 
Sirola, Maili Nurme, Kristel 
Uiboaed ja Aune Esinurm.

Eesti Advokatuur kutsub tu-
dengeid osalema üliõpilas-
tööde konkursil Osaleja ei 
pea olema õigusteaduskon-
na üliõpilane, kuid esitatav 
uurimustöö teema peab 
olema seotud advokatuuri 
tegevuse või advokaatide 
tööga. 

Uurimustöö võib olla näi-
teks magistri-, bakalaureuse- 
või kursusetöö. Konkursile 
võib esitada individuaalselt 
või mitme tudengi koostöös 
valminud üliõpilastöö.

Töid hindab viieliikmelise 
komisjoni, kelle ülesandeks 
on tööde läbivaatamine, hin-

damine ja stipendiumi mää-
ramine. Stipendium määra-
takse kolmele parimale üli-
õpilastööle. Vajaliku tasemega 
üliõpilastööde puudumisel on 
komisjonil õigus jätta stipen-
dium määramata.

Uurimustööde esitamistäht-
aeg on 31. märts 2009. Täna-
vuse stipendiumifondi suurus 
on 50 000 krooni. 

Stipendiumid antakse üle 
11. juunil 2009 Eesti Advo-
katuuri 90. juubeliaastapäeva 
kontsert-aktusel Estonia kont-
serdisaalis ning tehakse teata-
vaks ka advokatuuri aastaraa-
matus ning kodulehel. 

30. septembril autasustas 
haridus- ja teadusminister 
Tõnis Lukas Tartus Dorpati 
konverentsikeskuses rah-
vusvahelistel võistlustel 
edukalt esinenud õpilasi ja 
üliõpilasi. 

Vastuvõtule oli kutsutud 
126 õppurit, kelle hulgas oli 
nii üliõpilasi, üldhariduskooli-
de õpilasi kui ka kutsekoolide 
õpilasi üle Eesti.

Ligi pooled kutsututest 
paistsid silma sportlike saa-
vutustega. Esindatud olid mit-
mesugused spordialad: sõud-
mine, maadlus, vehklemine, 
rannavõrkpall, sumo, jõutõst-
mine, male, jalgrattasport, 
karate, kergejõustik, orientee-
rumine jne.

Tartu Ülikoolist tunnustati 

Martin Absaloni, Elar Jaakso-
nit, Jane Kaldat ja Jaan Laost 
üliõpilaste MM-il sõudmises 
kaheksapaadil saadud pronks-
medali eest, Vadim Badinit 
Euroopa juunioride meist-
rivõistlustel vabamaadluses 
saadud pronksmedali eest, 
Markus Puuseppa üliõpilaste 
MM-il orienteerumises saadud 
hõbemedali eest, Timo Silda 
juunioride MM-il orienteeru-
mises saavutatud hõbemedali 
eest, Grit  adeikot juunioride 
MM-il kergejõustikus seitsme-
võistluses saadud pronksme-
dali eest.

Rahvusvaheliste õpilas-
võistluste laureaatide vastu-
võtt toimus Eesti Vabariigi 90. 
aastapäeva tähistamise raa-
mes.
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Eha Pastel, raamatukogu rii-
dehoidja - 8. oktoober

55
Anneli Kolk, lastekliiniku 
neuropsühholoogia vanem-
teadur - 8. oktoober

TeATed

7. oktoobril kell 12.15 toimub kur-
suse «Eesti avalik haldus» raames 
külalisloeng, mille peab Euroopa 
Komisjoni Eesti esinduse juht Toi-
vo Klaar. Loeng toimub Tiigi 78-
236.
8. oktoobril kl 16.15–18.00 peab Tiigi 
78-127 avaliku loengu professor 
John Berry (Queen’s university at 
Kingston, Canada) teemal «Inter-
cultural Relations in Plural So-
cieties». john Berry: psyc.queen-
su.ca/ faculty/berry/berry.html 
Lisainfo: jüri allik juri.allik@ut.ee
9. oktoobril kell 14 esineb TÜ psüh-
holoogia instituudi auditooriumis 
126 (Tiigi 78) tuntud Soome las-
tepsühhiaater, äsja eesti keeles 
ilmunud raamatu «Laste seksuaal-
kasvatus» autor Raisa Cacciato-
re loenguga «Kuidas toetada ja 
kaitsta lapsi ja noori seksuaal-
suse trepiastmetel». Loeng on 
inglise keeles. Lisainfo: www.finst.
ee/2008/cacciatore
6.–11. oktoobrini toimub Tartu Üli-
kooli raamatupoes pedagoogika, 
eripedagoogika ja sotsiaaltöö 
raamatute näitusmüük. Näitus-
müügilt on võimalik osta raamatuid 
soodsama hinnaga.
Esindatud on kirjastuste allyn & 
Bacon, Blackwell Publishing, Con-
tinuum Publishing, jossey-Bass, 
Kluwer academic Publishers, 
McGraw-hill Education, open 
university Press, oxford univer-
sity Press, Pearson Education, 
Prentice hall, Routledge, SaGE 
Publications ja john Wiley & Sons 
väljaanded.
Näitusenimekirjast huvitatutel palu-
me pöörduda bookshop@ut.ee
Tartu üliõpilassegakoor võtab vas-
tu uusi lauljaid kõikidesse hääle-
rühmadesse. Ettelaulmised toimu-
vad kolmapäeviti kl 20.30 (Pepleri 
27). Lisainfo tel 507 8341 (Õie) ja 
veebiaadressil www.uliopilassega-
koor.ee.
9.–10. oktoobrini toimuvad arstitea-
duskonna aastapäeva üritused, 
kus muu hulgas antakse üle tea-
duskonna medalid farmakoloogia 
instituudi professorile allen Kaasi-
kule, tervishoiu instituudi dotsendi-
le andres Soosaarele, ajaloolane 
Küllo arjakasele ja tervishoiuameti 
järelevalve osakonna juhatajale 
Peeter Mardnale. Ürituste program-
mi vaata siit http://www.med.ut.ee

õ N N ITLe M e

T Ü R A AMAT U P oo d 
SooVITAB :

Academic 
Writing 
and Pub-
lishing: A 
Practical 
Handbook
James 
Hartley
Routledge, 
24.04.2008
Pehme köide,  
ISBN: 9780415453226

HIND: 440 kr.

TUNNUSTAMINe 

TÜ väikese medali ja tänukirja 
pälvis loodus- ja tehnoloogiatea-
duskonna 
keemia instituudi insener Aleksei 
Maširin.
TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnus-
tati haldusdirektori büroo ruumika-
sutuse korralduse peaspetsialisti 
Ants Paabutit.
TÜ tänukirja pälvis arstiteaduskon-
na füsioloogia instituudi laborant 
Ljudmilla Savihhina ja raama-
tukogu rekataloogimise osakon-
na raamatukoguhoidja Svetlana 
Kull.

õ N N ITLe M e

Geneetikaprofessor Ain Hei-
naru, üks ülikooli silmapaist-
vamaid õppejõude, teadlasi ja 
administraatoreid, tähistab 3. 
oktoobril 65. sünnipäeva. Ta 
astus tudengina 1962. a Tar-
tu Riikliku Ülikooli bioloogia 
osakonda ja on sellest peale 
ülikooliga seotud. 

Ain lõpetas 1967 geneetika 
eriala ja arendas end mikro-
bioloogide juures Eesti esime-
seks bakterigeneetikuks. Kan-
didaadikraadi nõudles ta en-
dale 1971. Aastast 1970 töötas 
õppejõuna meie ülikooli ge-
neetika ja tsütoloogia kateed-
ris, hiljem tema enda initsia-
tiivil selle baasil kujundatud 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudis.

Ain oli aastatel 1986–1990 
kateedri juhataja, 1990–1996 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi direktor, aastast 
1992 professor ja geneetika 
õppetooli juhataja. 

Ain on alati olnud laialdas-
te bioloogiliste ja üldteadusli-
ke huvidega. Mäletan kordu-
vaid õhtuid Heinarude juures 
1970. aastatel, kus arutlesi-
me ja vaidlesime tihti varas-
te hommikutundideni. Mõni-
kord osales selles oma mõnu-
sal kombel Aini äi, füüsikadot-
sent Herman Mürk ja rahusta-
va sõna ütles sekka abikaasa 
Eeva, samuti mikrobioloog.

Juubilari on alati iseloo-
mustanud sihikindlus ja lau-
sa uskumatu töökus. Õppejõu 
töö oli tal loomulikult ka tea-
dustöö. Ta on avaldanud üle 
200 teadusartikli, paraku küll 
vaevalt 10% neist eesti keeles. 
Teadlase ja õppejõu võimekust 
näitab ka tema õpilaste ja jär-
gijate arvukus: kümmekond 
tema juhendamisel doktori-
kraadi kaitsnut ja trobikond 
teadusmagistrit. 

Ain Heinaru on tublis-
ti laiendanud Eestis harita-
vat mikroobi- ja molekulaar-
geneetika teaduspõldu. Tema 
uurimistöö on alati olnud tu-
geva rakendusliku kallaku-
ga. Nii on ta oma kolleegide-
ga eraldanud ja aretanud bak-
tereid, mis edukalt lõhustavad 
fenoole ja õlisid ja mida on 
juurutatud biodegradantidena 

keskkonnakaitses. 
Eduka teadustöö esileküün-

divaks märgiks anti talle koos 
viie õpilase ja kolleegiga 1992. 
aastal Eesti vabariigi teadu-
se aastapreemia. Ta on paten-
di kaasomanik bakteritüvele, 
millel on erilised rakendus-
võimalused piimhappe toot-
miseks.

Ain suutis nn ajastutevahe-
tusel korraldada ümber tea-
duskonna struktuuri, nõuelda 
bioloogidele välja sõjalise ka-
teedri maja (Riia 23) ja korral-
dada selle remondi ning üm-
berehituse molekulaar-ja ra-
kubioloogia instituudi mood-
saks õppe- ja teadusbaasiks. 
Loomulikult valiti ta selle di-
rektoriks.

Kuid edukuse häda on sil-
mapaistvus ja seda nõutak-
se ka mujal. Nii oli juubilar 
1995–1998 haridusministee-
riumi teaduse ja kõrghariduse 
osakonna juhataja. Seal tehtu 
viis ta aastataeks 1998–2003 
ülikooli bioloogia- geograa-
fiateaduskonna dekaaniks. 
2003–2007 töötas Ain Tartu 
Ülikooli teadusprorektorina.

1991 valiti Ain Heinaru Ees-
ti Geneetika Seltsi juhatajaks 
ja Coimbra grupi ülikoolide 
juhatuse liikmeks,  ta on ol-
nud TÜ Kliinikumi nõukogu 
liige.

Lõpuks on väga tähtis seegi, 
et  Ainil ja Eeval on kaks tublit 
tütart Piret ja Maris.

Mart Viikmaa
kauaaegne sõber ja kolleeg

õnnitlustega ühineb kogu 
molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituut

Ain Heinaru – 65

KAITSMISed

17. oktoobril kl 14.15 kaitseb Krist-
jan Kannike ülikooli nõukogu saa-
lis füüsika instituudi doktoritööd 
«Implications of neutrino masses» 
(«järeldused neutriinode massi-
dest»). juhendajad Martti Raidal, 
PhD, Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituut, Tallinn ja Rein 
Saar, PhD, Tartu Ülikool. oponent 
jukka Maalampi, PhD, jyväskylä 
Ülikool, Soome.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid 2008 a. 
sügissemestril 

Algus eelmises numbris (26. september)

Eesti Olümpiakomitee stipendium – 30 000 krooni. Taotleda saavad kehakultuuriteadus-
konna kõikide tasemete üliõpilased, kes omavad väljapaistvaid tulemusi õppetöös ja spordiliiku-
mise edendamises.

Valter Niiluse stipendiumid – kaks stipendiumi, kumbki 10 000 krooni. Stipendiumi saa-
vad taotleda läänemere-soome keelte ja eesti murrete valdkonnaga tegelevad kõigi tasemete 
edukad üliõpilased. 

Paul Saagpaku stipendium – 10 000 krooni. Taotleda saavad eesti või inglise keelt põhiaine-
na õppivad bakalaureuse ja magistriõppe viimase aasta üliõpilased.

Paul ja Marta Lannuse stipendium – 10 000 krooni. Taotleda saavad geoloogia ja geograa-
fia eriala viimase aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Simon Levini stipendium – 50 000 krooni. Taotleda saavad õigusteaduskonna magistritase-
me üliõpilased, kellel on silmapaistvaid tulemusi õppetöös ning teadustöös karistusõiguse, kri-
minaalmenetluse, kriminoloogia või õiguspsühholoogia vallas.

Urmas Sõõrumaa stipendiumid – kaks stipendiumi á 25 000 krooni. Taotleda saavad õi-
gusteaduskonna kõikide tasemete edukad üliõpilased (alates 3. semestrist), kellel on silmapaist-
vaid tulemusi õppe- ja teadustöös, on tulemuslikult kaasa löönud õigusteadusalases arenduste-
gevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed.

Prof Ilmar Rebase stipendium – 10 000 krooni. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna 
viimase aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Tartu Raefondi stipendiumid ja preemiad – 10 stipendiumi á 10 000 krooni ja 100 000 
krooni preemiateks. Stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased oma õppe- 
ja teadustöö toetuseks. Preemiad on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premee-
rimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, 
õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise 
eest.

Seitsmenda Samba stipendium – 50 000 krooni. Taotleda saavad kõikide erialade bakalau-
reuseõppe kahe viimase aasta üliõpilased, magistrandid või doktorandid, kellel on silmapaist-
vaid tulemusi õppe- ja teadustöös ning ühiskondlikus tegevuses.

Silvere-Panti stipendiumid – 4 stipendiumi á 15 000 krooni. Taotleda saavad kõikide eri-
alade kõikide tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaati-
de puhul eelistatakse naisüliõpilasi. 

Leedu stipendium – 10 000 krooni. Taotleda saavad Leedust pärit Tartu Ülikoolis õppivad 
või õppima asuvad üliõpilased.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb sisestada hiljemalt 1. novembril Tartu Üli-
kooli Sihtasutuse koduleheküljel http://www.ut.ee/sihtasutus, alajaotises «Taotle stipendiumi». 

Lisadokumendid soovitavalt e-posti teel ruth.kotsar@ut.ee
Leedu stipendiumi ingliskeelsed taotlusvormid on saadaval väliüliõpilastalituses ja sihtasutu-

ses.
Raefondi preemia esildised tuleb saata hiljemalt 1. novembriks TÜ Sihtasutusele sisepostiga 

või aadressil Ülikooli 18.
Ühele taotlejale ei maksta välja mitut stipendiumi.
Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäe-

va ürituste raames. 
Täpsem informatsioon stipendiumite kohta: www.ut.ee/sihtasutus; tel 737 5852 või  521 

6820 (Ruth Kotsar).

www.tyk.ee, tyk@ut.ee, tel 73 75 946

Esimesed raamatud sarjast 
“Tartu ülikooli doktoritöid” nüüd ilmunud

S��� �� S��� ���m���s...
...R�i�l� & P�r�n��i� F�n� STIPENDIUMID 2009

Ees �� R��v���������� F�n� �� ����t��u� taot ���t� �����võtt  � 2009. a��t� ���p�n����id��s. K�t��m� k���� 
��lges �� ka�s� l��m� – R�i�l� & P�r�n��i� F�n� ��n�b k� ��� a��t�� T�r�� Ü��k���� �ig��tea���� ��i���l��t�l� 

���j� k���� ���s 30 000 �r���� ������� ���p�n�����

K��� 30 000 �r����st  ���p�n����� ��t���� ���j� • 
b���l��r�����pp � II ��r���� �ud�ng�t�l� �� 
���� ���p�n����� b���l��r�����pp � III ��r���� 
�ud�ng�t�l�.

Taot ���� �ot �m� k�ig��� II �� III ��r����� • 
t������r���eg� �pp ���t��� �ig���ud�ng�t���, 
kes  �� ������ �pp �k��� ����m��� 100%-������ 
t����u�.

Taot ���t� �����võtt   l�p�b 
���m�pä����, 
15. �kt������ 2008 k��� 16.00

L�s���f�:
A�v��aa����r�� R�i�l� L�j��s & N�rc��s ko��l������j��� �w�.���.��; Ees �� R��v���������� F�n�� ko��l����� �w�.�rkf.��
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