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AASTALÕPU PILETISADU
VANEMUISES
Ainult
27.–30. detsembrini

Kuni 50% soodsamad piletid kõigile Vanemuise teatri
etendustele hooaja lõpuni! Müügil kõikjal üle Eesti ja internetis:
www.vanemuine.ee, www.piletimaailm.com, www.piletilevi.ee
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Tartus kuulutatakse 24. detsembril välja jõulurahu

Lõppeva aasta olulisemad sündmused
Jaanuar
5. jaanuar – prefektid vahetavad kohad – siiani
Lõuna politseiprefektuuri juhtinud Aivar Otsalt
astub Ida prefektuuri etteotsa ning seni seal
töötanud Tarmo Kohv (pildil) tuleb Tartusse
Lõuna prefektuuri juhtima.
9. jaanuar – peale Üllar Kerde lahkumist saab
TÜ Rocki korvpallimeeskonna kolmandaks treeneriks Indrek Visnapuu ja Paavo Russaku kõrval
Toomas Kandimaa.
26. jaanuar – Riiamäel asuvale Tartu kiirabi uuele hoonele pannakse nurgakivi.
30. jaanuar – Tartu aasta kultuurisündmuseks nimetatakse kultuuritehas
vanas pärmivabrikus.

Veebruar
4. veebruar – 60 aastat ajalehena ilmunud Universitas Tartuensis muutub
ajakirjaks.
15. veebruar – osavõturekordi purustanud Tartu suusamaratoni võidab norralane Anders Aukland.
27. veebruar – Tartu ülikool annab emeriitprofessor Rein Taageperale Skytte
medali.

Uudised

Neljapäeval, 24. detsembril kell 12 kuulutavad Tartu linnapea
Urmas Kruuse ja EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets Raekoja platsil välja jõulurahu.
Tund aega enne jõulurahu väljakuulutamist pakub Raekoja
platsil linnarahvale suppi 4. Jaanuari Supiklubi. Keskpäeval saabub
Raekoja platsile ka Jõuluvana ja esineb puhkpillorkester Tartu.
Jõulurahu väljakuulutamine lõpetab tänavused Jõululinn Tartu üritused. Lodi viiakse Raekoja platsilt ära 29. detsembri õhtul kell 23.
Sama päeva hommikul peab Tartu linnavalitsus lodjal oma selle
aasta viimase istungi.
TE

Järjekordne kiirtoidukoht avab uksed
Võru-Aardla ristmiku
võib varsti ümber nimetada kiirtoidufännide
mekaks – Siriuse ja Statoili kõrval avab kohe
uksed Faster’s kiirtoit.

RASMUS REKAND

Märts
3. märts – Tartut ehmatab jõhker veretöö, kus kurjategija pussitab Annelinnas noaga surnuks ühe ning vigastab tõsiselt veel kolme inimest.
10. märts – Tartu Pere Leiva võrkpallimeeskond laseb kehvade tulemuste
pärast lahti peatreener Oliver Taatsi ning nimetab tema asemele noore Rainer Vassiljevi.
11. märts – Tartumaa töötute arv tõuseb üle 4000.

Aprill
13. aprill – Eesti Rahva Muuseumil täitub asutamisest 100 aastat. Juubelit
tähistatakse suurejooneliste sündmustega terve nädal.
24. aprill – Tartus toimub Balti korvpalliliiga finaalturniir, kus TÜ Rock võidab
kolmanda koha.
27. aprill – Klaabu lasteaed saab nurgakivi.

Mai
1. mai – tuhanded inimesed osalevad “Minu Eesti” mõttetalgutel, kus arutatakse, kuidas Eesti elu paremaks muuta.
2. mai – Vanemuise kontserdimajas toimuvad taas
Tartu muusikapäevad, millega tähistatakse selle
legendaarse muusikasündmuse 30. aastapäeva.
6. mai – Prima Vista kirjandusfestival toob Tartusse maailmakuulsa semiootiku ja kirjaniku
Umberto Eco (pildil).
14. mai – avatakse Lembitu tänava uus Konsum,
kus esimesena Lõuna-Eestis hakkavad tööle neli
iseteeninduskassat.
15. mai – Vanemuises jõuab lavale Queeni lauludest
koosnev kontsertlavastus, kus peaesinejaks on Tony Vincent USA-st.
19. mai – kohus laseb vahistada Ida politseiprefektuuri juhi Aivar Otsalti,
kellele esitatakse kahtlustus mitmes kuriteos. Sealhulgas ebaseaduslikus jälitustegevuses.

Juuni
2. juuni – Tigutorni kõrval algab Ahhaa teaduskeskuse uue maja ehitus, mis
peaks külastajatele uksed avama 2011. aasta kevadel.
5. juuni – tähistatakse Eesti lipu 125. sünnipäeva.
7. juuni – toimuvad Euroopa parlamendi valimised, kus üksikkandidaat Indrek Tarand kogub üle 100 000 hääle.
13. juuni – Tartus toimub laulupidu, kus osaleb üle 8000 laulja, tantsija ja
pillimehe.

Juuli
2. juuli – algas 25. laulu- ja 18. tantsupidu “ÜhesHingamine”, millest võtsid
osa enam kui 7000 tantsijat ja 27 000 lauljat.
3. juuli – Tartu lennuväljal maandus esimene Riia-Tartu regulaarliini lennuk,
avades sellega rahvusvahelise õhusilla Ülenurme lennuvälja ja teiste Euroopa
linnade vahel.
30. juuli – 6100 tonni kaaluv ja 90 m pikk Vabadussild avati pärast mitmekordset ehituse lõpptähtaja pikendamist lõpuks liikluseks.

rasmus@tartuekspress.eu

“Kas oskate soovita
da mõnd paremat kohta?”
pareerib söögikoha oma
nik Egon Vaiksaar küsimu
se, miks uus toidukoht just
seal avatakse. “Otsisime sobi
vat pinda juba mõnda aega
ja minu arust on taolist toitu
tarbivad inimesed harjunud
seda siitkandist otsima.”
Avatud 24 tundi

Vastavatav toidukoht eri
neb konkurentidest eelkõi
ge selle poolest, et on ava
tud ööpäev läbi. “Tegemist
pole lihtsalt burgeriputkaga –
menüüs on kiirpraed, rohkelt
magustoite. Soovime kum
mutada müüdi, et korralikku
grillitud šašlõkki ei saa müüa
soodsa hinnaga. Meie juures
saab klient ka “tuppa” tulla,
korralikus tualetis käed pes
ta ja soojas ruumis süüa,” vii
pab Vaiksaar remondilõhna

Uues kiirtoidukohas Võru 79 harjutavad õlle valamist teenindajad Liina ja Merit. 

sele abiruumile ning kolmele
lauakesele leti ees.
Faster’sis pakutava nime
kirjast leiab nii lahja kui kan
ge alkoholi. Kas järjekordne
ööpäev läbi avatud “jokk”
napsumüügikoht? “Alkoho
li müüme vaid serveerituna
kohapeal tarbimiseks,” väi
dab omanik peaaegu usutava
resoluutsusega.
Egon Vaiksaare jaoks, kes

varasemast on tuntust kogunud
hoopis välikäimlate rendifirma
Evergreen omanikuna, pole
burgeriputka pidamine päris
võõras – üheksakümnenda
tel tegeles ta sama äriga Ants
las. “Ajad on sellised, kus pea
le soodsa toidu midagi muud
väga müüa ei õnnestugi,” pak
kus Vaiksaar põhjuseks, miks
viimastel kuudel on Tartusse
tekkinud ridamisi uusi kiirtoi

Tund aega enne jõulurahu väljakuulutamist
24. detsembri keskpäeval lükatakse raeplatsil
kulbid supikatlasse, et
mööda jalutavaid linlasi
kuuma hapukapsasupiga
kostitada.

Tasuta lõuna taga on mitte
tulundusühendus 4. Jaanua
ri Supiklubi, kuhu kuulub 30
supihuvilist. Linnarahvale

HEA PAKKUMINE!
SUPERHINNAGA

Havoline õli

325 kr/4 l

Kõik õlifiltrid 50 kr/tk

www.japanparts.ee

dukohti. Faster’s, mille rajami
seks investeeriti enam kui mil
jon krooni, annab uue töökoha
kümnekonnale tartlasele. Ette
võtte omanik Vaiksaar annab
vihjamisi mõista, et peatselt
avalikkuseni jõudvaid äriplaa
ne on tal käsil teisigi.

Loe ja kommenteeri!
www.tartuekspress.eu

Jõululaupäeval aurab raeplatsil supikatel
mõeldud kapsa
supp valmib
sõjaväe
välikatlas
ning selle
le tehak
se tuli alla
juba hom
mikupime
duses kell 7.
4. Jaanuari
Supiklubi sai nime
selle järgi, et seltskonna

esimene supp
valmis 4.
jaanuaril
2004, kui
aastava
hetusest
üle jää
nud suit
supõrsast
valmista
ti hernesupp.
Sellest ajast toimu
vate Supiklubi korralis

AUDIITORIBÜROO ELSS AS
Audiitorid & Konsultandid

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00

Foto: Rasmus Rekand

Tähe 127A, Tartu 50113
Tel 799 8020, 799 8021, 512 8184
tartu@taket.ee

Audiitorbüroo ELSS AS korraldab 22. jaanuaril 2010. a seminari teemal “2009. a
raamatupidamise aastaaruande koostamine ja elektrooniline esitamine ning
aktuaalsed probleemid finantsarvestuses ja maksustamisel”
Käsitlemisele tuleb:
• 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja esitamisel on midagi
		 oluliselt teisiti kui eelmisel aastal.
• Muudatused raamatupidamisarvestuse reglementeerimisel (uuendused 		
		 rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites - IFRS, Raamatupidamise
		 Toimkonna juhendites-RTJ ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas).
• Olulisemast uues Audiitortegevuse seaduses.
• Aktuaalsed teemad 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel 		 praktilisi soovitusi aastaaruande koostamiseks.
• Uus elektroonilinearuandlussüsteem (e-aruandlus) ja selle rakendamine 2009. a
		 raamatupidamise aastaaruande esitamisel.
• Probleeme ja peavalu tekitanud maksustamisega seotud arusaamad aastal 2009
		 (sh müügiboonuste ja allahindluste maksustamine, dividendid versus töötasu,
		 töölähetus ja tööreisiga seotud hüvitised ja päevaraha).
• Maksumuudatused aastaks 2010 (sh maksumäärad, käibemaksu grupp, teenuse
		 käibe tekkimise koht - lühiajaline või pikaajaline rent).
Seminar toimub Dorpati konverentsikeskuses Baeri saalis Turu 2, TASKU, Tartu kella
10-17, registreerimine kella 9.30-10.
Lektorid: ELSS-i juhataja, vannutatud audiitor Enn Leppik, ELSS-i vannutatud audiitor
Monika Karniol ja Rimessi maksukonsultant Kaja Tamm.
Hind 1900 kr, lisandub käibemaks (hinna sees infomaterjalid, lõuna ja kohvipausid).
ELSS-i klientidele maksumus 1500 kr.
Info ja registreerimine tel 730 1330, epost nexia@elss.ee.

te koosolekute päevakorda
kuulub tavaliselt 3 suppi: 2
soolast ja 1 magus või 3 soo
last. Supid valmistab vastu
võtja-perekond. Ühiselt on
suppi mekitud juba 6 aastat
ja sel jõululaupäeval on 74.
kord. Klubilise kooskäimise
eesmärgiks on meeldiv vaba
aja veetmine läbi erinevate
maitseelamuste pakkumise
ja nautimise.
Tartu Ekspress
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Tänavuste jõulude kingihitt on Bakugan
Tänavuste jõulude üheks kingihitiks on maailmas suurt populaarsust pälvinud mänguasjad Bakuganid, mida osteti näiteks Rimi kauplustes ainuüksi möödunud nädalavahetusel
enam kui 1000 tükki.
Rimi Eesti Food turundus- ja kommunikatsioonijuhi Evelin
Mägioja sõnul põhjustas Bakugani mänguasjade müügile
jõudmine suurt elevust. “Bakugani mänguasjade ümber oli
suur tunglemine, nii et väljapanekule oli raske ligi pääseda,” kirjeldas
Mägioja nii vanemate kui ka laste suurt huvi mänguasja vastu. “Bakugani müüginumbrid on mänguasjade võrdluses seni ühed aegade

suurimad,” lisas Mägioja. Kauplustes on saadaval Bakugani
sarjast neli mänguasjapaketti: Boosterpakk, Võitluspakk,
Bakukarp ja Deka Bakugan.
Strateegiamängu Bakugan sisu toetub samanimelise
multifilmi tegevusele, mille tegelaskujude Bakuganide
eesmärk on võistelda nii omavahel kui ka kurjade jõudude
vastu, et säilitada universumi tasakaalu. Põhiline tegevus
on duellid eri võimetega Bakuganide vahel. Kellel on tugevam
Bakugan, võimsamad väravakaardid ja omaduskaardid ning kes
saab tänu sellele kõige enam punkte, võidab lahingu ja mängu.  TE

Tähtvere puhkepargis avatakse
ainulaadne snowtubing’u rada

Siiani peamiselt Otepääl
snowtubing’ut harrastamas käinud tartlased ei
pea enam linnast kaugemale sõitma, sest sarnast
meelelahutust hakatakse
pakkuma nüüd ka Tähtvere puhkepargis.

JAAN OLMARU

jaan@tartuekspress.eu

Otepääga võrreldes tuleb
Tähvere lumerõngasõit siis
ki oluliselt erinev, kuna tuu
birada on valmistatud lauge
le maale. Ometi peaks 200
meetri pikkune rada pakku
ma piisavalt sõiduelamusi,
sest tuubid hakkavad korra
likult kihutama.
“Tuube vedav mootor on
võimalik panna käima kuni
50 km/h ja see on ikka kor
ralik kiirus,” selgitas atrakt
siooni olemust ettevõtmise
taga oleva firma Baltic Cab

Eile lõuna paiku kinnitasid Tarmo Selge ja Margo Jõgi Tähtvere
Foto: Jaan Olmaru
puhkepargis snowtubing’u raja kinnitusi. 

le Park üks omanikke Mar
go Jõgi, kes teisipäeval koos
kolleegiga puhkepargis rada

ja vastavaid mehhanisme töö
korda sättis.
Ettevõtjate sõnul kulub

Tartu ülikooli kantsleri And
res Liinati sõnul otsustas üli
kooli nõukogu praegu kin
nistut mitte müüa. “Otsu
se tagamaid peab nõukogu
käest küsima, aga võib öelda,
et üheks põhjuseks on lootus
saada paremat hinda,” vahen
das Liinat ning lisas, et endiselt

jõuluperiood raja testimise
le ning peale seda avatakse
talverõõme pakkuv meele
lahutus rahvale. Kuigi täp
set hinda ei osanud mehed
eile veel öelda, siis suure tõe
näosusega hakkab rajapilet
maksma ligikaudu 30 krooni.
“Selle eest saab sõita umbes
10 minutit, mis peaks olema
täpselt paras, et elamus kät
te saada ja et kehal veel külm
ei hakkaks,” ütles Jõgi ning
avaldas lootust, et atrakt
sioon võiks saada piisavalt
populaarseks.
Spetsiaalseid tuube tuleb
rajale kokku kaheksa ning
nendega saavad sõita nii lap
sed kui täiskasvanud. “Need
on tugevdatud põhjadega
ning valmistatud spetsiaal
selt selliste radade tarvis,”
ütles Jõgi ning lisas, et tege
likult on võimalik sellel rajal
ka lumelauaga sõitu teha,
aga esialgu katsetatakse siis
ki tuubidega.

lisas, et võimalik on anda kin
nistu ka pikaajaliselt rendile.
“Kõige tähtsam on ikkagi see,
et võimalikul rentnikul tekiks
huvi kinnistule investeerimi

se vastu,” täpsustas Liinat.
Kui läbirääkimised tulemust
ei too, on võimalik, et korral
datakse uus enampakkumine.

Tartu Ekspress

• Mootori ja veermiku remont
• Tehnoülevaatuseelne kontroll ja
vajadusel vigade kõrvaldus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU)
ja poleerimine soodushinnaga
• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.-kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt. Palju teisi mõõte!

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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KALIBREERIMINE JA MÜÜK

Alkomeetrid müügil ka
Olerexi teenindusjaamades
ja hästivarustatud
autovaruosade poodides.
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KAVIKO KAUBANDUSE OÜ, Turu 45B, 50106, Tartu
Avatud E–R 9–18, L 10–14. Tel 742 7485,
kaviko@kaviko.ee
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Pakume:
rõivaid
tekstiili
mänguasju
kodukaupa
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BETOONI

www.sadloy.ee

Avatud TAASKASUTUSPOOD

O.K.
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UUS TAASTATUD
540.450.625.460.650.505.685.550.740.550.1025.775.-

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.

UU

Tartu Akadeemiline Tenniseklubi on kasutanud Toome tennisevälFoto: Jaan Olmaru
jakuid mängimiseks juba aastakümneid. 

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
MÕÕT
175/70 R 13
175/65 R 14
185/65 R14
185/65 R 15
195/65 R 15
205/55 R 16

7. september – avati Maaülikooli spordihoone
14. september – Tartu ülikooli rektor Alar Karis
(pildil) kirjutas Cambridge’i ülikooli 800. aastapäevaks kirja, mis avatakse Cambridge’i ülikooli 900. sünnipäeva puhul aastal 2109. Karis
sõnas, et kirjutas kirja tuleviku tudengile, ent
enamat ta avaldada ei soovinud.
23. september – Vanemuises peeti rahvusringhäälingu teledebati “Valimisstuudio” Tartu vooru,
kuid ainsa erakonnana jäeti debatist kõrvale Eestimaa
Rohelised. Oktoobrikuistel valimistel jäi rohelistel Tartu volikokku pääsemisest
puudu vaid 39 häält.
24. september – ööl vastu 25. septembrit jäi Tartus kadunuks Jaak Lõivukene, keda nähti viimati Narva maanteel söögikoha Yam Yam juures.

Oktoober
1. oktoober – Tartu Ekspress alustas taas ilmumist.
9. oktoober – mainekas ülikoolide edetabel “Times Higher Education-QS
World University Rankings” luges Tartu ülikooli esmakordselt 600 maailma
edukaima ülikooli sekka.
18. oktoober – tartlased valisid kohalike omavalitsuste valimistel tagasi senise
võimukoalitsiooni – Reformierakond, Keskerakond, Rahvaliit.
23. oktoober – avati Tartu ülikooli uus keemiahoone Chemicum, mille ehitamine läks maksma 500 miljonit krooni.

November
3. november – Tartu Kivilinna gümnaasiumis jäid tunnid pommiähvarduse
tõttu ära. Politsei tabas 15-aastase pommiähvardaja päev hiljem.
6. november – Lõunakeskuse juurdeehitus avas uksed.
23. november – Tallinas Snelli tiigi pargis ründas tundmatu kurjategija kurikaga kaht naist. Üks naistest – meteoroloog Krista Odakivi – suri saadud
vigastustesse haiglas.
25. november – Tartu Kommertsgümnaasium suleti õpilastele, sest anonüümne ähvardaja lubas koolis korraldada koolitulistamise. Uurijad tabasid
ähvardaja sama päeva õhtul, selleks osutus 18-aastane Descartes’i lütseumi
abiturient.
26. november – paarsada inimest kogunesid õhtul Tartu Raekoja platsile, et
avaldada oma toetust traditsioonilisele mehe ja naise perekonnale.

Detsember

RAV
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A
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jäi nõukogus kõlama küsimus,
kas ja kuidas peaks ülikool
tagama seal tennisemängu jät
kuvuse. “Esimene küsimus on
ikkagi “kas”, sest ilmselgelt üli
kooli põhitegevuseks seda vaja
ei ole,” kinnitas Liinat.
Korraldatud enampakku
misel osales OÜ Orbona ja
Tartu Akadeemiline Tennise
klubi. Esimese pakutud hind
oli 1,11 miljonit ning tennise
klubil 600 000 krooni. Liinati
sõnul kumbki summa ülikoo
li ei rahuldanud. “Mulle on
antud nüüd volitused pidada
huvitatud osapooltega läbi
rääkimisi,” lausus kantsler ja

4. august – Tallinna lauluväljakul andis ligi
70 000 eestlase ees kontserdi popstaar
Madonna (pildil).
17. august – Eesti korvpallikoondis kaotas
Euroopa meistrivõistluste kohtumises koduväljakul Ukrainale 72:75 ja langes sellega
2010. aastaks B-divisjoni ehk “mudaliigasse”.
19. august – olümpjavõitja Gerd Kanter heitis Berliini kergejõustiku MM-il ketast 66.88 ja pidi leppima
pronksmedaliga.
20. august – Taasiseseisvumispäeva päikeseloojangul kuulutati Tallinnas avatuks Vabaduse väljak ja süttisid uue Vabadussamba tuled.
22. august – tuhanded eestlased, lätlased ja leedukad jooksid kokku 680
kilomeetrit Tallinnast ja Vilniusest Riiga, tähistamaks 20 aasta möödumist
Balti ketist.
23. august – Afganistanis langesid lahinguülesandeid täites Estcoy-8 võitlejad
veebel Eerik Salmus ja seersant Raivis Kang.

September

Toomemäe tenniseväljakud jäid veel müümata
Tartu ülikooli korraldatud
avalik enampakkumine
Toomemäe tenniseväljakute võõrandamiseks tõi
küll kaks soovijat, kuid
pakutud ostusummad
polnud ülikooli jaoks piisavalt suured.

August

10. detsember – Tartu maakohus määras Vladimir Hernele eluaegse vanglakaristuse ja Priit Pesurile kaheksa-aastase vanglakaristuse 3. märtsil Kalda
tee 6 asuva maja ees toime pandud pussitamise eest, mille tagajärjel hukkus
meesterahvas.
14. detsember – esimene kogus N1H1 viiruse vastast
vaktsiini jõudis Eestisse. Selleks ajaks oli seagripi
tagajärjel Eestis surnud viis inimest, kes kõik
põdesid viiruse põhjustatud kopsupõletikku.
15. detsember – meedias ilmus info sellest, et
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Jüri Pihl
(pildil) tegi 2. detsembril kaitsepolitseile avalduse, milles süüdistas kolme Reformierakonna
ministrit riigireetmises. Hoolimata avalikkuse tugevast kriitikast jättis erakonna juhatus Pihli ametisse.
16. detsember – Afganistanis langes isevalmistatud lõhkekeha plahvatuses nooremseersant Kristjan Jalakas, kellest sai seitsmes operatsioonil hukkunud eestlane.
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Päästeteenistuse jõulusoovid

Uudised

Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil juhtub traagilisi tuleõnnetusi,
kuna kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid on järgmised. Peale suitsetamist kustutage hoolikalt sigaret tuhatoosi või kaminasse.
Mitte mingil juhul ärge suitsetage voodis. Kontrollige elektriseadmete ning pistikute korrasolekut. Oluline on meeles
pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi ülekoormata. Ka elektriliste kuuseküünalde vigased juhtmed võivad põhjustada
tulekahju. Toitu küpsetades ärge unustage end teleri ette. Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses kergesti
süttivaid esemeid. Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta, küünlad tuleb asetada tulekindlale alusele ning ohutusse
kaugusesse kergesti süttivatest esemetest. Ärge liialdage kütmisega – kütke mõõdukalt ning vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam leeke. Küünlad, kaminad ning teised lahtise tule allikad
tuleb kodunt lahkudes või magama minnes kustutada.
TE

Kerjuse “laul” kaubahalli t
Eesti otsis tänavu kevadel lemmiklaulu. “Laul
Põhjamaast” järel hääletati teiseks Helend Peebu
poolt kuulsaks lauldud
nukruslaul, mis räägib
kerjuse õnnetust armastusest. Millest räägib
kerjus 2009. aasta talvel?

Tasku on avatud
pühade ajal
24.12
25.12
26.12
31.12
01.01

10-18
suletud
10-18
10-18
suletud

Häid
pühi!
www.tasku.ee

Ebausklik ütleks, et Sergei
päevad ei saa halvasti alata,
sest ta ei astu voodist kunagi
pahema jalaga välja. Ka pare
maga mitte, sest on jalutu.
Tema töökoht on Tartu kesk
linnas, kaubahalli trepi teisel
astmel. Sergei on kerjus.
“Ради бога, извини (Jumala
pärast, anna andeks - toim),”
ütles Sergei, kui mind nägi.
Tal oli meeles, et meie esi
mesele kokkulepitud kohtu
misele ta ei jõudnud. Politsei
olnud teda just tolle kokkule
pitud päeva hommikul Ema
jõe kaldapealselt kaineri pla
tele toimetanud.
“Tänavu on ikka õnnis
tatud selle talvega. Nii soo
ja pole varem olnudki,” kii
dab mees ja vaatab mulle pil
ku pööramata silma. Õues
on tuuline, pluss neli kraadi
(intervjuu toimus detsemb
ri alguses – toim). Mul hak
kab kõrini kinni tõmmatud
jope, salli ning kampsuni all
10 minutiga jahe, aga Sergei
kaelus ja jope hõlmad on val
la. Et ma pole maailma kõi
ge delikaatsem mees, aga ing
laste huumorit kummardan,
viskan sissejuhatuseks hoole
tult: “Mis sul siin viga, istud
või pakasega, aga varbad ei
hakkagi külmetama.” See
teeb Sergeile nalja ja kohme
tus kaob.
Möödakäijad vaatavad.
Pilk jääb peale, kui näed
meest, kellel jalgade asemel
plastikust ja metalltorudest
proteesid. Sergei teab, kui

das tähelepanu võita. Teksa
de sääred on kõrgele keera
tud ning haljas metall teritab
nii inimeste kui lindude tähe
lepanu. “Vähemalt jalatsitele
ei pea mees raha kulutama,”
mõtlen, kui vaatan talvesaa
paid, mis olid uued kümme
kond aastat tagasi. Tallad on
lõhenenud ja lahti.
“Mul oli tuttav tšetšeen,
maksin talle korteri eest 50
krooni kuus. Müüs selle kor
teri minu teadmata ära ja uus
peremees, sel ajal, kui linnas
käisin, vahetas trepikoja luku
ja enam ma koju ei saanud.
Mul jäi sinna televiisor, pliit
ja kõik-kõik.
Oli 2005.
aasta jaa
nuar. Maga
sin, kus sain.
Kui sau
na läksin,
vaatasin,
jalad mus
tad. Kut
suti kiirabi.
20 minutit
ootasin, siis tulid. Viisid mu
kohe minema, jalad lõiga
ti ära ja nii ongi.” Praegu on
Sergei koduks Lubja täna
va varjupaik. “Mul pole seal
midagi, põrandal magan.
Põrand on soe ... vähemalt
midagi head.”

tustesse.
Sergei ei pea varjupaigale
katuse ja põranda eest maks
ma. Ravimeid ta ei osta ja
kogu raha, mida riik mak
sab, kulub mehe sõnul söö
gile. Mina seda juttu ei usu,
sest janu on Sergei näkku kir
jutatud.
Igal kerjusel on oma lugu.
Tavaliselt bluff. “Mul varas
tati pension ära. Palusin
ühte meest, sõjaväekirurgi.
Mul oli poodi minna kõigest
20 meetrit, aga vot minna ei
suutnud ... jalgu pole. Andsin
talle kaardi, et mine too raha.
Ühes kaardi ja rahaga läks.”
Ta r t u s
elab 21%
mitte-eest
lasi. Sergei
on üks neist
ja üks, kes
on üksik.
1951. aastal
Valgevenes
sõjaväelase
perre sündi
nud ja samal
aastal Eestisse elama sattu
nud mees pole siiski kogu elu
üksi olnud. Tal oli naine, 2 last.
“Tütar on 33ne juba, minu
arust. Ja poeg on 31. Lapselap
si pole ma kunagi näinud. Nad
elavad kõik Kloogal ja mina
ei tea, kuidas või kus täpselt.
Lapsed on minu omad kind
lasti. Vedasin neid kooli.”
Kuigi kolmekordne vana
isa pole oma lapselapsi kuna
gi näinud, ei ärata tema jutt
neid tundeid, mis eestimaa
lasi raputavas saates “Sind
otsides.” “Lapsi nägin viima
ti siis, kui mul veel jalad olid.
Aastat viis tagasi võib olla. Ei
kirjuta ega helista neile. Ma
ei tea aadressi ega numbrit.”
Sergei õppis Tartus. Pea
le 8. klassi läks Tartu tehni
kumi ja õppis raudteelaseks.
Armees juhtis tanki. Pea
le kroonut töötas raudtee
lasena, siis betoonitehases
konstrueerijana, kus tegi kar
jääritõusu vaneminseneri
ni. Betoonitehasest põrutas
Dünamosse, kus oli koguni
peaenergeetik. Nii ta räägib.
Tema edasine CV sumbub
lasteväljakult kostvatesse kil
getesse ja halba diktsiooni.
Puhtus pole Sergei kau
bamärk. Tema kaubamär
giks on jalad. Nendega, õieti
nende puudumisega, teenib
mees leiva kõrvale õlle. Sau
nas käib palgapäeval. “Ainult
korra kuus käidki?” “Ei-ei,
kaks ikka.”

Enamus asju on
Sergei elus juba ära
olnud: kodu, naine,
lapsed, jalad, sõbrad,
hobid, prillid.

Lapselapsi pole oma
silmaga kunagi näinud

Kaubahalli trepil on Ser
gei koht üle kahe ja poo
le aasta. Mees istub ja ootab
sente. Kui häda peale tuleb,
soristab salamisi otse trepi
le. Enne kerjusekarjääri oli
mees Lustivere hooldekodus.
“Siis maksis riik mulle kuus
5500, aga nüüd 3200. Vist.”
Sergei peab pausi ja kinnitab:
“1200 võeti maha jah, ei teagi
miks.” Ma ei sekku ta arvu

TULNUD

Töökoht kesklinnas,
kaubahalli trepil

Kaubahalli juurde “töö
le” aitab Sergeid tavaliselt

Tartu kerjus Sergei Nužnenko. Sündinud

Valdek. “Täna teda pole.
Eks ma varsti võtan oma
kopikad ja пойду пешком
(lähen jala - toim). Neljan
da bussiga saan Risti pea
tusesse. Sealt lähen ise.”
Sergei ainukesed tuttavad
ongi teised varjupaiga asu
kad. Sõpru mehe elus praegu
pole. Siiski. Raamat on Ser
gei sõber. Loeb ulmet. “Boris
ja Arkadi Natanovitš Stru
gatskid on mu lemmikud.
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Emajõe äärde Fortuuna tänavale
kavandatakse restorani

Vanemuise jagas aastaauhindu

Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule arutelule Fortuuna tänav 3 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeritav ala asub kesklinna piirkonnas, Ülejõe linnaosas, Fortuuna tänava ja Emajõe
vahelisel alal. Planeeringuala suurus on 500 m², krundi maakasutuse sihtotstarve on ärimaa. Hetkel
asub krundil amortiseerunud pumbajaama hoone. Detailplaneeringu eskiislahendus näeb ette krundil
oleva hoone lammutamise ja ehitustingimuste määramise uue toitlustusasutuse rajamiseks. Eskiislahenduse järgi on Fortuuna tänava poolses osas hoonestusala planeeritud väljaastega tänava suunas
alates teisest korrusest. Kavandatava hoone Emajõe poolsele küljele on teise korruse tasandile planeeritud terrassi rajamise võimalus, mis seob hoone jõe kaldal asuva kergliiklusteega. 
TE

Vanemuise teatri 2009. aasta draamaauhinna sai draamanäitleja Riho Kütsar, balletiauhinna balletisolist
Aivar Kallaste, muusikaauhinna ooperikoori laulja Endel Kroon ning tehnilise töötaja auhinna helimeister
Andres Tirmaste.
“Vanemuise teatri loomenõukogu tõstab selle aasta auhinnaga esile kolme loomingulist ja ühte tehnilist
töötajat,” ütles Vanemuise teatrijuht Paavo Nõgene. “Arvesse võetakse tema panust ja saavutusi nii lõppeval aastal kui ka varasematel, samuti ka töötaja meeldivaid isikuomadusi kolleegina.” Auhindade jagamist
finantseerivad Vanemuise teatri neli suuremat toetajat.
Draamanäitleja Riho Kütsar (pildil) töötab Vanemuise teatris alates aastast 1994. Hiljuti oma 50. sünnipäeva tähistanud balletisolist Aivar Kallaste töötab Vanemuise teatris alates aastast 1977. Ooperikoori laulja
Endel Kroon töötab Vanemuise teatris alates aastast 1982 ja helimeister Andres Tirmaste aastast 2002.  TE

trepil. Anno Domini 2009
“Ma vabandan, et ma vahe
le segan, aga need inimesed
saavad tegelikult väga head
toetust. Aga kui inimene kor
jab sõpradele joogiraha, siis
ma arvan, pole see õige. Me
teame seda, et nad nii tee
vad! Niipea, kui siia natuke
raha koguneb, tulevad teised
ja võtavad ära. Me teame!
Ega see on haigus. Ega mida
gi teha pole. Ma tahtsin seda
mainida.”
Naine lahkub ja tema vii
mased sõnad saavad osaks
linnahäältest. Kaubama
ja parklas hakkab auto sig
nalisatsioon tööle. Tuututab
pikalt. Sergei nõjatub õla
ga vastu kaubahalli fassaa
di, paneb käed sülle, sõrmed
vaheliti, ja vaatab rahulikult
ümbrust. Tal on ilusad pruu
nid silmad. Sergei arvates
on linnas kõik hästi. Rahulik
linn on. Inimesed teda väga
ei tülita. Ka mitte politsei,
kes siit vahel mööda sõidab.
“Nad teavad mind.”

“Ma ei taha, et inimesed
sõdivad.”

Kui palju Tartus kerjuseid
on, seda Sergei ei tea, aga
kinnitab, et kerjamist kee
gi linnaisadest ega -töötaja
test ei sega. “Mitte keegi pole
huvi tundnud, et kes, kust ja
miks.” “Palju siin teenid, kas
inimesed on helded?” “On
ikka. Tead, vahel juhtub, et
visatakse üle 100, no teine
kord üle 150 päevas, aga täna
olen teeninud kõigest 30.”
Vaikime. Mõtlen, mida
küsida. 58-aastane Sergei on
vaikimisega harjunud.
“Sa jõule tähistad?”
“Jah.”
“Kuidas?”
“Ma ei tea.”
“Aga soov. Mida sa süda
mes kõige enam soovid?”

Valgevenes 28. oktoobril 1951. 

Nende omad olen kõik läbi
lugenud. Välismaist ja kaas
aegset ulmet loen kah.” Raa
matuid sai mees raamatuko
gust, aga praegu ta enam ei
loe. Pole prille.
Sergei kasutab tihti sõna
“Kогда-то” (kunagi - toim).
Kunagi on ta raadioamatöö
rina püüdnud jaamu. Amee
rika omi. Kunagi on ta pida
nud oma lemmikuks Vladi
mir Võssotskit: “Vot mees

Foto: Rasmus Rekand

laulis elust enam-vähem nii,
nagu see on.” Kunagi käis
Sergei teatris: “Vanemui
ses käisin. Ei tea, vist küm
me aastat tagasi. Üks poiss
töötas seal, tuttav mul, vedas
tasuta sisse. Vene teater män
gis midagi.”
Meie jutuajamist on minu
ti jagu kuulanud valvas nais
terahvas, kelle kehakeel ei
jäta kahtlust, et ta ei lahku
enne, kui on saanud rääkida:

Mees mõtleb pikalt. Vas
tus üllatab: “Ma ei taha, et
inimesed sõdivad. Ei venela
sed, ei eestlased, mitte keegi.
Sõda on kõnts. Ma ei taha, et
meie noored poisid osalevad
sõjategevuses. Vot seda soo
vin ma väga. Aga kõik üle
jäänu... (Sergei rehmab käe
ga). Unistus? No mis unis
tus! Millest mul unistada,
kõik on juba... Tead, ma unis
tan tööst. Ma võin remonti
da tehnikat. Telekat on prae
gu küll mõttetu remonti
da. Kaks mikroskeemi sei
savad, mis sa seal remon
did – ainult vaheta. Ja prilli
dest unistan – saaks lugeda.”
Tal on +1,5.
Üle Tartu sõuavad pilverä
balad. Tatine ilm. Inimesed
mööduvad. Münte meie jutu
ajamise vältel proteeside vahe
le pandud papitükile ei kuku.
Sergei ei tea, kes juhib seda
linna, kes juhib riiki. Tal pole
kumbagi vaja nagu ka linnal
või riigil teda. Pealegi on ena
mus asju Sergei elus juba ära
olnud: kodu, naine, lapsed,
jalad, sõbrad, hobid, prillid.
Annan 20 krooni ja kõmbin
toimetusse. Naasen 15 minu
tit hiljem. Sergei on teksade
sääred alla lasknud, end tre
pist üles vinnanud, poes käi
nud ning Spari ukse kõrval
aknalauale nõjatudes keeru
tab korki maha liitriselt Bocki
õllepudelilt. Kepi najal püsti
seistes näib ta lombaka vana
mehena. Küll lüheldase ja
asotsiaalse, aga kindlasti mit
te proteesides kerjusena.
“Tulin su vanust ja pere
konnanime küsima,” ütle
sin. Sergei kirjutas nime ja
sünnidaatumid kiiresti hea
käekirjaga paberile. Küsisin
veel: “Palju su jutust tõsi oli?”
“Kõik,” vastas mees ja keeras
punni maha.
Kaupo Torim

Läti sõjapõgenikud Tartus

Esimene maailmasõda tõi Emajõelinna õige palju sõjapõ
genikke Lätimaalt. Kui Saksa väed 1915. a suvel Kuramaa
vallutasid ja Riia lähistele jõudsid – rinne püsis Väina jõel
kaks aastat – hakati kiiresti evakueerima siinseid asutu
si. Tartul oli hea raudteeühendus Riiaga, mis aitas muuta
meie linna sõja eest pagenute üheks peamiseks keskuseks.
1916. a võis siin elada kuni 10 000 Lätist tulnut. Nende hul
ka tuleb arvata ka Läti rahvusväeosade mehi – läti kütte,
nagu tol ajal öeldi ja haiglates lebavaid haavatuid.
Kõige rohkem elas lätlasi Kesk tänava kandis, kus tegut
ses ka lätikeelne kool. Aga mujalgi linnas oli neid arvukalt,
nii et 1915. - 1917. aastani avaldatati Tartus ametlikud tea
ted ning kuulutused kolmes “kohalikus keeles”. Need olid
siis vene, eesti ja läti keel. Saksa keele kasutamine avalikes
kohtades oli keelatud.
Tol ajal Tartus telegrafistina töötanud nooruke tallinlan
na, hiljem kir
janiku ja tõl
kijana tuntuks
saanud Marta
Sillaots mee
nutas oma
1939. a ilmu
nud mälestus
tes Tartut nii.
Tartu oli
üheainsa sõjaaasta jooksul
nii palju muutunud, et seda ei saanud võrreldagi eelsõja
aegse linnaga. Kõigepealt puutusid silma “sabad” kauplus
te uste taga. Tallinna omadest olid need pikemad ja sõjaka
mad. Sabas seisti peamiselt suhkru ja petrooleumi pärast.
Veel tunti suurt puudust soolast ja saiajahust ning seebist.
Korterikriis oli nii suur, et inimesi elas kuurides, pöönin
guil ja pesuköökides.
Kogu selle puuduse ja kitsikuse põhjuseks oli läti sõjapõ
genike rohkus. Igasuguseid Riiast tulnud ametnikke ja tär
nimütsikandjaid sõelus kesklinnas nii tihedalt, et tavaline
inimene pääses vaevalt läbi. Linna servadel kuulis läti keelt
sagedamini kui eesti keelt. Lätikeelseid silte ja sildikesi väl
kus ustel ja väravail. Ajalehepoisid hõikasid läti lehtede
nimesid. Ja uusi põgenikke tuli aina lisaks.
Põliste tartlaste silm oli selle viletsuse nägemiseks juba
töntsiks jäänud. Nagu vastukaaluks aja tõsidusele näis ini
mesi olevat haaranud mingi kergemeelne ja ihar lõbutse
mistung. Rahutu jaht uue ja erutava järele. Kõige lõbutse
misjanulisemad olid põgenikud ise. Neist kubisesid kinod
ja muud lõbutsemispaigad. Neid kilas ja kilkas agulites,
hoovisoppides ja tänavail.
Suurlinnaeluga harjunud riialased tõid Tartusse kaasa
oma kubermangulinna harjumused ja kombed. Šikilt riie
tatud lätlased olid “Vanemuise” kontsertide publikuks.
Otsiti võimalusi tantsimiseks, kuigi sõjaaja seadused seda
ei lubanud. Siis kulutati ülejäänud energiat tänavail kärat
sedes ja saanides sihitult siia-sinna kihutades. Voorimees
tel oli teenistust, kuljused tilisesid, saanisistujad hõiskasid.
Talvine Tartu pidas 1916. a ülemeelikut karnevali. Harul
daselt palju oli lund sel talvel, sadas ja sadas peaaegu lak
kamatult. Ja inimesedki olid nagu lumehelbed, mis kergelt
siia-sinna lendlesid.
Jääb veel lisada, et professor Heinrich Riikoja vane
ma õe Marta Sillaotsa mälestusteraamat “Sealtpoolt
künniseid” avaldati 2. trükis 2009. a sügisel “Loomingu
Raamatukogu”sarjas. Põhiliselt on küll juttu Tallinnast,
aga siiski... tasub lugeda, kel huvi meie ajaloo ja kultuuri
loo vastu.

Igasuguseid Riiast tulnud
ametnikke ja tärnimütsikandjaid sõelus kesklinnas
nii tihedalt, et tavaline inimene pääses vaevalt läbi.
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Vanemuine lõpetab aasta suurejoonelise balliga

Vaba aeg

Vanemuine korraldab 30. detsembril üheaegselt nii teatrimajas
kui ka kontserdimajas toimuva suurejoonelise aastalõpuballi.
Vanemuise aastalõpuball pakub oivalist võimalust nautida
Vanemuise artistide ja külaliste esinemisi ning hoogsate valsiviiside saatel jalga keerutada. Teatrijuht Paavo Nõgene sõnul on
Vanemuisel kujunenud heaks traditsiooniks korraldada aasta
lõpus kireva programmi ja parimate esinejatega ball. “Vanemuise ball on hea koht, kus koos oma lähedaste ja sõpradega
tähistada lõppeva aasta ärasaatmist,” ütles Nõgene.
Vanemuise teatri- ja kontserdimaja erinevates esinemispai-

AASTAVAHETUS TARTUS

TÕELISED SUPERSTAARID.

Tartu meelelahutuskohad pakuvad
aastavahetusel mitmekesist programmi
Pubis Big Ben esineb
vana aasta õhtul ansambel Easy. 395 kroonise
pääsme lunastanutele
pakutakse lisaks meelelahutusele suupisteid,
jõulupraadi, 2 klaasi
jõhvikajooki ning vahuveini ja järgmisel hommikul ka kuuma suppi.
1. jaanuaril mängib taas
ansambel Easy ja kell 18
võtab järje üle bänd The
Real Deal.

ALATES 25. DETSEMBRIST
Alvin and the Chipmunks, The Chipettes and Characters
TM & ©2009 Bagdasarian Productions, LLC. All rights reserved.
©2009 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Turu 2, Tartu | Broneerimine 630 4113 | www.cinamon.ee

23. detsembril sõidavad linnaliini bussid tööpäevase sõiduplaani alusel.
24., 25., 26. ja 27. detsembril sõidavad
bussid pühapäevase sõiduplaani alusel.
Bussid alustavad liiklemist kell 9.00 ja lõpetavad töö kell 22.00.
Ööliinide nr 21, 22 ja 23 sõiduplaani on pikendatud kuni tavabussiliinide töö
alguseni.
23. detsembril on linnaliini nr 10 tööaega pikendatud kuni kella 21.00ni.
24., 25. detsembril ja 1. jaanauril ei sõida linnaliin nr 17.
31. detsembril toimub liiklus tööpäevase sõiduplaani alusel. Bussid lõpetavad
liikluse kell 21.00.
1. jaanuaril 2010. a toimub liiklus pühapäevase sõiduplaani alusel. Bussid alustavad liiklemist kell 11.00 ja lõpetavad töö kell 22.00.
1. jaanuaril on ööliinide sõiduplaani pikendatud kuni tavabussiliinide töö alguseni.
Lisainfot saab AS GoBusi infotelefonil 12012 ja Tartu linna kodulehel www.tartu.ee.
Liin nr
1
2
3
4
5

Liini esimene väljumine algpeatusest

Sõiduplaani järgne lõpp

8:54

FI

22:00

Nõlvaku

8:57

Nõlvaku

21:50

FI

8:50

FI

20:15

Lõunakeskus

9:01

Kannikese

21:58

Kannikese

9:08

Nõlvaku

20:50

Nõlvaku

9:00

Tarbus

22:10

Tarbus

8:48

Nõlvaku

21:20

Nõlvaku

8:55

Kannikese

21:45

Kannikese

8:45

Autokeskus

22:12

Kesklinn

9:02

Hanaskeskus

22:00

FI

9:20

FI

21:20

FI

8

9:30

FI

20:25

FI

9

9:00

Tarbus

18:00

Tarbus

6
7

10

24. detsembril toimub liiklus kuni kella 21:00
9:00

Nõlvaku

17:55

Nõlvaku

14

9:05

Turu

20:55

Turu

15

9:30

Soola

22:00

Soola

17

24 ja 25. detsember LIIN SULETUD
9:10

Tarbus (26 ja 27.12)

16:00

Tarbus

8:50

FI

22:00

Kaubamaja

8:50

Anne

18:55

Kaunase pst.

9:13

Raeplats

21:18

Kaunase pst.

21

4:25

Soola

8:35

Soola

22

5:30

Kesklinn

8:50

Kesklinn

23

6:15

Tarbus

9:00

Tarbus

18
20

kades astuvad ballipubliku ette Vanemuise sümfooniaorkester
Tarmo Leinatamme juhatusel, Mart Sander (pildil) ja tantsuorkester Bel Etage, Karl Madis ja Karavan, Supernova ning
Liisi Koikson. Ballipubliku ette jõuab Vanemuise draamatrupi
etteaste “Vanemuise teatrijuhid läbi aegade”, mille lavastab
Rein Pakk. Teatri balletitrupi poolt toob lavastaja Ruslan Stepanov lavale balleti-show “Karrrmen!”. Muusikatruppi esindab
Offenbachi gala, kus musitseerib Vanemuise sümfooniaorkester peadirigent Mihkel Kütsoni juhatusel. Balli juhivad Lydia
Koidula ja Kaarel Ird.
TE

Püssirohukeldris ränna
takse ajas tagasi retro video
diskoga. VJ-d Mike Sun ja
Einar Kass näitavad kolmel
suurel videoekraanil video
hitte 70ndatest, 80nda
test ja 90ndatest aasta
test. Õpitakse vana koo
li diskotantsu, tantsitakse
limbot. Pilet maksab 100
krooni ja korraldajad luba
vad üllatada ka spetsiaalse
muusikalise maiuspalaga.
Dorpati konverentsikes
kus tõotab glamuuri austa
jatele Lõuna-Eesti säravai
mat uusaastapidu. Kuld
seid hitte mängib ansam
bel Kuldne Trio, rikkalik
pidulaud püsib kaetu
na hommikuni. Kulla
ja karra stiilis õhtut
juhib Veiko Täär.
Täiskasvanu pilet
maksab 999 kroo
ni, 6–12aastased
lapsed, kellele on
spetsiaalne män
gu- ja multika
kamber, pääsevad pidusse
333 krooni eest, nooremad
päris tasuta.
Restoran Volga ja Athe
na keskus meelitavad endi
juurde vana aastat ära saat
ma romantikuid. Lisaks
Kaunimate Aastate Ven
naskonnale esineb Claudia
Ševtšenko flamenkotrupp
ning ansambel Meister ja
Margarita lubab lahedat
retrot nii idast kui läänest.
Hõrkude roogade ja vahu
veiniga peoprogrammi kuu
lub üllatusesinejate kõrval
ka näärivana. Pääsme eest
tuleb tasuda 995 krooni.
Ristiisa pubisse saabub
uus aasta koos eksootilise
üllatusesinejaga. 200kroo
niste piletite eelmüük lõp
peb 28. det
sembril, ilma
suupistevaag
nata pääse maksab 100
krooni. Muusikat
teeb Raul Sepperi
duo.

Vilde lokaalis möödub
aastavahetus Onu Bella
juhtimisel ja ABBA ning
estraadi stiilis. Esi
nevad Elleri
muusikakoo
li noortebänd
ja ansambel
Prii. 100krooni
ne pilet sisaldab
südaöist vahu
veini.
Atlan
t i s e

restoranis toimub aastava
hetusel mustlasromantiline
pidu. Esinejateks mustlastrio
Romale, mustlastantsutrupp,
Alen Veziko bändiga. 995
krooni eest pakutakse
kohta rikkalikkus buffetlauas ja võrratut vaadet
ilutulestikule. Mudilased
pääsevad peole tasuta,
6–12aastased poole hin
naga.

Tartu Ekspress

Foto: Tarmo Haud
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Vanemuise teatris sajab neli päeva sooduspileteid

AVATUD UUED KASUTATUD RIIETE POED TARTUS

Vanemuise teater korraldab 27.–30. detsembrini piletite soodusmüügi kõigile oma etendustele kuni maikuu
lõpuni.
“Piletisaju käigus tehakse sõltuvalt etendusest piletitele kuni 50-protsendilist allahindlust,” ütles Vanemuise
reklaami- ja müügiosakonna juht Ave Svarts.
Vanemuise etenduste soodushinnad kehtivad nii Tartus Vanemuise teatrimajades kui ka väljaspool Tartut
toimuvate etenduste puhul. Piletisaju soodustused ei laiene varem tehtud piletibroneeringutele. Soodushinnaga
pileteid saab 27.–30. detsembrini osta Vanemuise teatri suure maja kassast, samuti Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtadest üle Eesti. Tallinnas Nokia Kontserdimajas etenduvatele Vanemuise muusikalidele saab sooduspileteid
osta ka Ticketpro kassadest. Soodushinnad kehtivad ka kõigi kolme piletimüügisüsteemi internetikeskkonnast
Vanemuise etendustele pileteid ostes. 
TE

Teater
Sadamateater
3. I kell 19 Kuningas Richard Kolmas

Vanemuise teatri suur maja
27. XII kell 17 Goodbye 2009
30. XII kell 19 Vanemuise aastalõpuball
5. I kell 12 Detektiiv Lotte
5. I kell 18 Detektiiv Lotte
6. I kell 18 Pähklipureja

20.30 Alvin ja koopaoravad 2
25. XII kell 15.45, 18.45, 21.15
Doktor Parnassuse Imaginaarium
25. XII kell 21 Murtud embused
25. XII kell 16.15 Marley ja mina

Vanemuise teatri väike maja
2. I kell 19 Kaunimad hetkel Su elus
5. I kell 19 Sviit

26. XII – 30. XII kell 11.45, 15,
18.30, 21.30 Avatar
26. XII – 30. XII kell 19.45, 22.05
Laegas
26. XII – 30. XII kell 12, 19 Vanad
penid
26. XII – 30. XII kell 12.15, 16.15,
21 Videviku saaga: Noorkuu
31. XII kell 12.30, 14.30, 16.30
Alvin ja koopaoravad 2
31. XII kell 13.15, 15.45 Doktor Parnassuse Imaginaarium
31. XII kell 14.45 Murtud embused
31. XII kell 14 Marley ja mina
31. XII kell 11.45, 15 Avatar
31. XII kell 12 Vanad penid
31. XII kell 12.15 Videviku saaga:
Noorkuu

Näitus
Annelinna raamatukogu
6. I kell 19 Don Juan

Kino

Cinamon
25. XII kell 14.30, 16.30, 18.15,

RISTSÕNA

25. XII kell 15, 18.30, 21.30 Avatar
25. XII kell 19.45, 22.05 Laegas
25. XII kell 19 Vanad penid
25. XII kell 14.45, 17.15 Videviku
saaga: Noorkuu
26. XII – 30. XII kell 12.30, 14.30,
16.30, 18.15, 20.30 Alvin ja koopaoravad 2
26. XII – 30. XII kell 13.15, 15.45,
18.45, 21.15 Doktor Parnassuse
Imaginaarium
26. XII – 30. XII kell 14.45, 17.15
Murtud embused
26. XII – 30. XII kell 14 Marley ja
mina

kuni 10. I sillamudelite näitus Sillad
ehk Pea ees tundmatusse vette

KASUTATUD RIIDED
DANNES
E−R 10:00−16:00
L
11:00−15:00
P
suletud
PIKK 14 (SISEHOOVIS)
Karlova Ropka raamatukogu
kuni 31. XII graafik Laine Puki pisigraafika näitus Lill – lind

Teenus

Tammelinna raamatukogu

Geelküünte paigaldus ja hooldus
detsembris 175 kr. Tel 5829 8599,
e-post loorberilehed@hot.ee

kuni 15. I Eino Voitki fotonäitus
Jäälilled

Puidust aknad, uksed, trepid. Valmistamine, paigaldus. Tel 504 0385.

Tartu linnaraamatukogu

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

kuni 7. I näitus Elutoa ehe ehk taimed ruumis
kuni 15. I Eino Voitki fotonäitus
Jäälilled
kuni 31. I Aksessuaaride assortii

Muu
Tartu linnaraamatukogu
28. XII kell 12 muinasjututund Jõuluvana äratamine
29. XII kell 12 muinasjututund
Pahandused lumeveskis
30. XII kell 12 muinasjututund Jõuluvana äratamine

Vedu ja kolimine. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Müük

Avatud uisu- ja suusalaenutus ning

KIVISÜSI
Söeturustuse OÜ

Tila küla, Tartu vald
Tel 735 1420, 516 8518

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST
alumiinium, messing,
vask, roostevaba teras
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

Puitbriketi müük. Tel 514 4555.
Puitbrikett, kütteklots, kuiv kamina- ja halupuu. Tel 5197 8500.

Ostame kasvavat metsa,
metsakinnistuid ja
metsamaterjali.
Metsa ülestöötamine ja
transport.
Metsa istutamine.

TÄHTVERE PUHKEPARK

SECOND HAND
DANNES2
E−R 10:00−19:00
L
10:00−16:00
P
11:00−16:00
RAUA 22

Tel 734 3420 :: www.tonerex.ee

Võlgade kiirmenetlus,
kogemused KÜ võlgnikega.
Lõunalaenud OÜ, tel 5551 8899,
lounalaenud@hot.ee.

Info telefonil 50 60 777
www.hansamets.ee

TARTU LINNA TAKSO

7 366 366

ainult
8 kr/km
www.tartu.taksod.ee

MÜÜA KASEPINDE
250 kr/rm koos veoga.
Tel 502 0406.

KIRSTUD JA MATUSETARBED

SOODSAD HINNAD
TARTUS TRANSPORT TASUTA
www.puusargid.ee
Tel 5568 3531

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis:
Kalda tee 1c, Tartu.
E—P 10-21. Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis:
Ringtee 75, Tartu.
E—P 10—21. Tel 731 5500.
Lehe toimetuses:
Ülikooli 1, Tartu.
E—R 10—16. Tel 730 4455,
e-post: reklaam@tartuekspress.eu
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Sport

Tartu liuväljad ootavad sõitjaid

Tehvandi suusarajad pikenesid

Karged ja lumised talveilmad on soosinud suusaradade ja
liuväljade avamist ning koolivaheajaks valmib Tähtvere
spordipargis ka lumerõngarada.
Valgustatud ja muusikaga liuväljad on avatud Lauluväljakul ja Tamme staadionil, kust saab ka uiske laenutada.
Ilmastikuoludest lähtuvalt puhastatakse uisurada ka Anne
kanali jääl, kus on samuti plaanis uisulaenutus avada.
Lähimad suusatamisvõimalused on tartlastel Tähtvere spordipargis ja Dendropargis ning rajad on kavas sisse lükata ka
Anne kanali ümbrusse ja Variku metsa. 
TE

Tehvandi Spordikeskuses on avatud kunstlumest 3,8 km treeningrada suusatamiseks nii klassika- kui vabatehnikas.
Rada algab Tehvandi peahoone kõrvalt staadioni poolt rollerirajalt ning
kulgeb Hobuseraua tõusu lõppu ning Hobuseraua ja Tordikarbi laskumise järgi
pöördega vasakule Kunimäe tõusule ning sealt staadioni esimese tõusu
lõpus vasakpöördega uuesti Hobuseraua tõusu lõpuni mööda MK
rada. Teistkordselt Hobuseraua ja Tordikarbi laskumise lõpus otse sõites
jõuab Tehvandi peahoone kõrvale tagasi ning sealt parempöördega üle
suusasilla laskumisega staadionile ja staadioni keskelt vasakpöördega
MK sprindirajale üle puust tunneli ja suusasilla alt tõusuga raja algusesse. TE

Pere Leib otsib mänguõnne ja diagonaalründajat
Tänavusel hooajal vaid
kesiste tulemustega silma paistnud Pere Leiva
võrkpalliklubi loodab, et
võimsa diagonaalründaja
palkamine aitaks mängumasina taas võidulainele.

RASMUS REKAND

rasmus@tartuekspress.eu

“Asi on ku...e!” põrutas SK
Duo juhatuse liige Alari Jõe
saar keerutamata. “Põrumi
ne karikasarja poolfinaalis
on suur pettumus. Lootsin
siiralt, et vähemalt finaaliko
ha võitleme välja...” ohkas
murelik Jõesaar pärast 2:3
kaotust Pärnu VK-le. Jõesaa
re hinnangul olid mehed küll
tahtmist täis, aga mõni põles
läbi.

Loodetust kasi
namaks võib
pidada Tar
tu esindus
meeskon
na täna
vust saaki
ka Schen
keri liigas,
kus kahek
sast mängust
on suudetud
võita vaid kolm
ja nii tuleb jõuluva
heajale minna kokkuvõttes
seitsmendana.
Pead hakkavad lendama

“Lootsin, et mehed võta
vad end käsile, aga ei. Mida
gi peab muutma,” vihjas Jõe
saar võimalusele, et mõni pal
lur võib peagi hundipassi saa

Väljaandja:
Aadress:
E-post:
Internet:
Trükk:

Ajaleht OÜ
Ülikooli 1, 51003 Tartu
info@tartuekspress.eu
www.tartuekspress.eu
AS Kroonpress

da. “Võrkpallis on
diagonaalil kan
dev roll ja me
pole suut
nud Ven
no lahku
misest jää
nud auku
korralikult
täita. Otsi
me sellele
positsioonile
meest.”
Seni on Pere
Leivas diagonaalründa
ja positsiooni mänginud
sügisel Rakverest värva
tud Martti Juhkami. Tartu
Ekspressile teadaolevalt on
üks võimalikke kandidaa
te ekskoondislane Pavel
Krušajev (pildil), kes siiani
on harjutanud koos TTÜ
meeskonnaga, aga võist

toimetus  730 4535
Peatoimetaja:
Reporter-toimetajad:
Kujundaja:
Keeletoimetaja:

Pere Leiva palluritel on tänavu olnud norutamiseks tihedamini põhjust kui hõiskamiseks. Martti Juhkami (keskel) positsioonile sooviArno Saar/Õhtuleht
takse lisajõude värvata. 

Jaan Olmaru		
Rasmus Rekand		
Oliver Kund		
Priit Kivisoo		
Terje Jepiselg		

jaan@tartuekspress.eu
rasmus@tartuekspress.eu
oliver@tartuekspress.eu
priit@tartuekspress.eu
terje@tartuekspress.eu

konda ta ei kuulu ja on
seni tööandjat otsinud piiri
tagant. Kui hästi on mehe
põlved vigastustest parane
nud ja kas või millal lepin
guni üldse jõutakse on veel
lahtine.
“Kümme aastat oleme
klubi vedanud, valdavalt
edukalt. Paratamatult tuleb
kunagi mõõnaperiood,
kus komplekteerimine ei
õnnestu. Rahaliselt on ka
tänavu kõige raskem, aga
võitleme edasi,” kiikas Jõe
saar lootusrikkalt tulevikku.
Vahepealne plaan palgata
Rainer Vassiljevi kõrvale
teine, suurema kogemuste
pagasiga treener, jooksis lii
va, sest pakkumise saanud
Kristjan Kais loobus, viida
tes suurele töökoormusele
õppejõuna.

reklaam ja tellimine  730 4455
Reklaamikonsultant:

Malle Pastak		 malle@tartuekspress.eu

Kuulutuste vastvõtt:			 kuulutus@tartuekspress.eu
Vastutav väljaandja:

Kaupo Torim		 kaupo@tartuekspress.eu

