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Linnavalitsus tahab Tartu maamaksumäära samaks jjätta

Uudised
Lühiuudised
Bussipileteid hakkavad
trükkima lätlased
Tartu linnavalitsus kinnitas hanketulemused, mille kohaselt võitis Tartu linna
ühistranspordipiletite trükkimise hanke
Läti firma SIA Baltijas Banknote. Ettevõtte pakkumus 2011. aasta piletite trükkimiseks oli kogumaksumusega 10 603,5
eurot ehk 166 000 krooni. SIAga Baltijas Banknote sõlmitakse hankeleping
Tartu linna ühistranspordipiletite trükkimiseks kolmeks aastaks.
TE

Tartu gümnasist tõi
astronoomiaolümpiaadilt
medali
Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Eva-Lotta Käsper saavutas rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil
pronksmedali. XV rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad toimus 16.-24.
oktoobrini Krimmis Sudaki linnas ning
Eesti õpilased osalesid seal kuuendat
korda.
Hõbemedali saavutas Jaan Toots
Tallinna reaalkoolist. Pronksmedalile tulnud Eva-Lotta Käsper õpib Hugo
Treffneri gümnaasiumi 11. klassis loodussuunal. Samuti said pronksmedalid
Kaur Aare Saar (Tallinna inglise kolledzã)
ja Sandra Schumann (Tallinna reaalkool). Võistkonna juhendajad olid Jaak
Jaaniste Eesti maaülikoolist ja Tõnis
Eenmäe Tartu ülikoolist.
TE

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu 2011. aasta maamaksumäära kehtestamiseks, mille
m kohaselt
kssusoodustuTartus maamaks tuleval aastal ei muutu. Samuti jäävad samaks kõik senised maamaksusoodustused. Tartu maamaksu määr on püsinud muutumatuna alates 2002. aastast.
an
nikke ja etteAbilinnapea Raimond Tamm (pildil) selgitas, et linna huvi ei ole kindlasti koduomanikke
e teenuste
t
võtjaid maamaksuga karistada. “Kogutav maamaks suunatakse elanikele osutatavate
kvaliteedi tõstmisesse,” sõnas Tamm.
assLinnavalitsus teeb ühtlasi volikogule ettepaneku kehtestada uus “Maamaksust vabase
tamise kord”. Ühe olulisema muudatusena soovib linnavalitsus, et maksuvabastuse
taotleja rahvastikuregistri järgne elukoht ei peaks enam olema Tartu linn. “Tuginedess
maamaksuseadusele anname edaspidi võimaluse maksuvabastust taotleda ka neile

pensionäride
pensionäridele
ele ja represseeritutele, kes ei oma Tartusse sissekirjutust,” selgitas abilinnapea
Tamm. Eeln
nõ kohaselt jääksid paika kõik senised soodustuste piirmäärad. Pensionärid ja
Eelnõu
represseerit
tu saaksid jätkuvalt neile ette nähtud maksimaalselt 400-kroonist (25,6 eurost)
represseeritud
maamaksus
so
maamaksusoodustust.
Maamaks
su
Maamaksukohuslastele
on järgmisel aastal muutuseks ka see, et seaduse kohaselt tõuseb
maam
ma
maamaksu
määramise alampiir 5 euroni (78,23 kroonini) senise 50 krooni asemel. Raimo Tamme sõnul tähendab uus maamaksu alampiir seda, et paljud Tartu kortem
mond
rrio
riomanikud
järgmisel aastal maamaksuteadet üldse ei saagi, kuna seda ei määrata
ta, kui arvutuslik maamaksusumma on alla 5 euro ehk 78,23 krooni. Käesoleva
a
aasta 11. oktoobri seisuga on maamaksukohuslasi Tartu linnas 44 790.
TE

Galaõhtul mänglesid gurmaanide keeltel
galuska, ristikheinaleib ja seakõrvapirukas
Dorpati konverentsikeskuse saalis valitseb
ootusärev meeleolu. Valgete pluuside ja mustade
seelikutega tütarlapsed
on seina äärde rivistatud
pikkuse järjekorras, nagu
algaks kohe-kohe mingit
sorti spordivõistlus.
SANDRA TAMM
toimetus@tartuekspress.ee

Neljandat aastat toimuv rahvusköökide galaõhtu on kindlasti paras võistlus ja treening
31 teenindajale, kel tuleb kõiki
liigutusi üle 240 inimesele seitsmekäigulise õhtusöögi serveerimisel teha sünkroonis. Sammulugeja näitaks õhtu lõpuks
aukartustäratavaid numbreid.
“Tegime kaks peaproovi, esimene oli natuke konarlik, aga
pühapäevane proov juba läks
paremini,” räägib Ülikooli kohviku tegevjuht Assar Jõgar,
kes galaõhtul teeninduse poolt
organiseerimas.
Tartu seitsme söögikoha teenindajad ja seitse külaliskok-

Valmib Islandi koka Ragnar Ómarssoni lambakoot kartuliterriini,
metsaseente ja aedviljadega portveinikastmes.
Foto: Ahto Sooaru

ka annavad oma parima, et
uhke õhtu õnnestuks ning lauale sätitud nelja kahvli-noapaari, supilusika ja dessertkahvli ning kolme joogipokaali helgile lisaks võiks olla kena õhtu
d sööjapuhul uhkelt riietunud
ra.
a.
te õnnelik naeratussära.
400-kroonised õhtusöögipiletid müü-edi tänavu maha kiiredsse
mini, kui soe sai üldse
poodi jõuabki.
em
me ei
“Kui tollis probleeme
ah
haks ka
tule, siis kindlasti tahaks
eda
da,” muituleval aastal osaleda,”
t
gab kõigil aastatell tartlasteam
musi pakle rootsi maitseelamusi
k
kunud Uppsala kokk
qvvist.
Johan Dahlqvist.
Rootsi
ootsi
Tema Põhja-Rootsi
delikatessi ehk hapendatud räim surströmming rändas pagasis olles enne Tartusse
saabumist rohkem ringi. Ehk
üritati tartlasi haisvast kalaroast
just päästa.
Galaõhtul on rootsi koka valmistatud kala küll, kuid soola-

forell. Kui möödunud aastal
osalejad meenutavad punapeedi rohkust ja isegi kõhu tühjaks
jäämist, siis tänavu on ainult
soomlaste valmistatud teises
eelroas punast juurikat. Sedagi koos kuus tundi küpsenud
mets
metssealiha
ja ristikheinaleiva oleva kitsejuustuval
v
vahuga.
Et
kõigist
m
maitseelamustest
osa
ssa
saada,
on portsjonid
kül
üll väikesed, kuid peale
küll
kolm
ma
kolmandat
eelrooga, milleks
hispaan
ni koka Damián Seijahispaania
se valm
mi
valmistatud
Galiitsia pirukas
seakõr
rv
seakõrvaga,
tekib korralik täiskõhu ttu
tunne. Päris mitu kärsalist
kü selle roa tarbeks kõrk
jäi küll
vad
de ilma.
vadest
To
T
Toidu
nautijate võistlus
itm
mitmekülgsete
maitseelamuste nimel jätkub veel kreekapärase kanasupi ning Islandilt
pärit lambakoodi söömisega.
Rohkem kui neli tundi kestvale õhtule panevad tipu norra ja
ungari magustoidud.
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Tartu ülikooli teaduse populariseerijad pälvisid tunnustuse
Möödunud neljapäeval Tallinnas toimunud teadusmeedia konverentsil anti kätte auhinnad Eesti
stti parimapildil) koos
tele teaduse populariseerijatele. Peapreemia pälvis TÜ lihhenoloogia dotsent Tiina Randlane (pildil)
e
töörühmaga projekti “Loodusobjektide interaktiivsed määrajad internetis ja nutitelefonides” eest.
Töö
uu
u- ja põõtulemusena võib iga huviline, kel taskus nutitelefon, metsas matkates määrata siinse looduse puusaliike ning samblikke.
fo
opäSamas kategoorias pärjati ergutuspreemiaga TÜ raamatukogu e-kursus gümnasistidele “Infopäkidevus ehk miks Google’ist ei piisa”. Kategoorias “Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükiil-sõna abil” pälvis ergutuspreemia TÜ farmaatsia instituudi professor Ain Raal oma teose “Maailma ravimtaimede entsüklopeedia” eest, milletaolist mahukat ja illustreeritud ravimtaimede ent-E
süklopeediat pole veel ei inglise ega vene keeles.
TE

Pildil saavad nukuga tutvuda abilinnapea Jüri Sasi ja Sassi lasteaia direktor Lea Laumäe. Esmaspäevast
on vastremonditud ruumid ja vahvad lelud juba laste kasutuses.
Foto: Rasmus Rekand

Sassi lasteaed avab
kolm uut rühma
Passaaži tagaruumides
hiilivad uuest nädalast
tiigrikutsud, sirguvad
õnneseened ja säravad
päikesejänkud. Esmaspäeval avab Sassi lasteaed vastremonditud
rendipinnal Aleksandri
10 kolm uut sõimerühma,
kus mängima ja õppima
hakkavad 48 õnnelikku
kahe-kolmeaastast tartlast.

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

“Pole paha. Pole üldse paha,”
hindas Jüri Sasi lasteaia ruume, mida abilinnapea isegi nägi
pärast remonti alles esmakordselt. “Nagu ülemist korrust,
kus kaks rühma töötavad juba
viiendat hooaega, rendime ka
esimese korruse ruume AS-ilt
Kondsor. Nemad tegid ka vastavalt meie soovidele remondiümberehituse, linn soetas sisustuse,” kirjeldas Sasi.
Uued rühmad võtavad enda
alla 490 ruutmeetrit, millest

iga eest eest tuleb linnal tasuda 106 krooni kuus. Rendileping sõlmiti kümneks aastaks
ja esimese kolme jooksul püsib
hind muutumatuna. Järgmisest
nädalast õpib Sassi lasteaias 11
rühmas kokku üle 200 lapse.
Õhku täis järjekord

Seoses lasteaia laiendamisega sai tööd ka 6 uut õpetajat ja 3
õpetaja abi. Sassi lasteaia direktori Lea Laumäe sõnul on vaatamata vohavale tööpuudusele kvalifitseeritud pedagoogide palkamine paras peavalu. Ja
üllataval kombel ei ilmnenud
takistusi mitte ainult personali,
vaid ka laste leidmisel.
“Kuigi linna lasteaiajärjekorras on tuhandeid nimesid ja lasteaed asub suisa kesklinnas, oli
kõvasti tööd ja vaeva, et kõik
kohad saaks täidetud. Paljud
lapsevanemad võtavad mõtlemiseks pikalt aega või pole
kindlad, kas nad vajavad üldse
seda kohta. Ja meil tuleb seejärel pakkumistega taas uuele ringile minna.”

Ka Sasi tõdes, et linna lasteaiajärjekorras on tõesti kõvasti
õhku sees. “See pole normaalne, et me pakume lapsevanemale kümnes eri lasteaias kohta, ükski ei sobi, aga järjekorras
soovib ta edasi olla. Nii paistabki ootel olijate saba pooleteisttuhandelisena, aga vaid paarsada neist on kohe valmis pakutud koha vastu võtma. Üle kolme aasta vanustele lastele pole
kohtadega mingit defitsiiti. Linna lasteaedades on hetkel kokku üle 200 koha täitmata.”
Sasi sõnul vajab praegu kehtiv
kord muutmist ning töögrupp
on selle nimel juba tegutsema
asunud. Uude lasteaia ootejärjekorra koostamise ja kohtade
pakkumise skeemi ankurdatakse ka põhimõte, et ühe pere lapsed saaks samas lasteaias käia.
Järgmise suurema ettevõtmisena peaks lasteaiakohtade kitsikust leevendama 120-kohaline juurdeehitus Rukkilille lasteaiale. Sasi sõnul on selleks olemas 7,6 miljonit krooni eurotoetust ning valmis soovitakse
jõuda 2013. aasta sügiseks.

Emajõe vasak kallas saab uue näo
Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused Emajõe vasakkaldale
Lodjakoja juurest kuni
Võidu sillani. Nende
kohaselt rajatakse jõe
äärde jalg- ja jalgrattatee
ning uus kaldakindlustus.
Linn näeb ette, et projekt
pakuks lahenduse Ujula 98
krundi ja Kroonuaia silla vahe-

lisel alal kaldaosa täitmisele ja
kalda kindlustamisele maakivilaotisega. Lisaks on kavas rajada jõeäärsed puhkealad koos
nende juurdepääsudega. Projekteerida tuleb ka vajalikud
istepingid, prügikastid ning jalgrataste hoidmise raamid.
Vabadussilla ja Kaarsilla vahelisel alal tuleb projekteerida
Emajõe-äärse jalg- ja jalgrattatee

ühendamine Roosi tänava jalgrattarajaga ning Narva mnt äärse
jalg- ja jalgrattateega.
Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale tuleb kaldteedega
kergliiklustee, millega ühtlasi likvideeritakse olukord, kus
jalgratturid või liikumispuudega
inimesed ei pääse Kaarsilla juures Emajõe kaldal olevale teele.
Tartu Ekspress
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Otepää sai oma laeva

Uudised
Lühiuudised

Eesti suurim
noortekonverents sai täna
hommikul tulise avapaugu
Kustuta tuletõrjeautost tuld, tee Pirogovi platsile grafiti, leia üles linnapea,
moodusta inimtäht, mida kaubamaja
katuselt pildistada – noortekonverents
“Lahe koolipäev” algas.
Eesti suurim noortekonverents sai
täna hommikuse orienteerumismänguga Tartu kesklinnas nii värvika alguse, et hirmigavana tunduv sõna “konverents” ununes osalejatel ilmselt sootuks. Noored said kohtuda kuulsate
tartlastega, lahendada huvitavaid ülesandeid ning avastada ülikoolilinna.
Seitsmendat korda korraldataval
Eesti suurimal noortekonverentsil otsiti vastust küsimusele: “Kes juhib meie
mängu?”. Läbi päeva Vanemuises
toimuval üritusel astusid lavale teiste seas Ain Mäeots, Peep Vain, Urve
Palo, Juku-Kalle Raid, Uku Suviste, Tarmo Leinatamm ning Hannes ja Rasmus Kaljujärv. Teemad varieerusid teatri näilisusest õpetaja ja õpilase vahelise mõjutamise ning meeskonnatööni
orkestri näitel.
Ühtlasti kuulutab riigikogu esimees
Ene Ergma konverentsi lõpus välja Hea
Eeskuju 2010, keda tunnustatakse
20 000-kroonise stipendiumiga. Laureaadiks on Tartu tüdruk Oliivia Narits,
kes on panustanud HIV-i ja AIDS-i alase teadlikkuse tõstmisele noorte seas,
arendanud kooli õpilasesindust ning
tegelenud aastaid lastekodulastega.
Oliiviat iseloomustab julgus tegeleda
keerulise teemaga, heasüdamlikkus
ning hoolimine inimestest, kelle saatus
pole olnud kerge.
TE

28. oktoobril allkirjastasid mereväe ülem mereväekapten Igor Schvede ja Otepää vallavanem Andres Visnapuu Tallinna Miinisadamas sõpruslepingu. Mereväe miinijahtija Ugandi kannab nüüd vööris Otepää vappi.
Mereväe ülema mereväekapten Igor Schvede sõnul on kõigil mereväe laevadel oma sõpruslinnad või –vallad. Näiteks on seni sõpruslepingud linnade ja
valdadega sõlminud Admiral Pitka Rakverega, Tasuja Kundaga, Sakala Viljandiga, Admiral Cowan Kuressaarega ja Ristna Kõrgesaare vallaga. EML Ugandi
komandör vanemleitnant Villu Klesmann nimetas Otepää valla ja miinijahtija koostöölepingut põhjendatuks. “Valik ei ole juhuslik,” rõhutas Klesmann,
“Ugandi oli teatavasti üks suuremaid ja rikkamaid Muinas-Eesti maakondi.” TE

Miina Härma ja Raatuse gümnaasiumi
koolipered korraldasid koolivahetuse
Miina Härma gümnaasium ja Raatuse gümnaasium jätkasid oma koostööd, seekord õpetajate ja õpilaste kogemuste vahetusena. 1.–3. novembrini vahetasid Miina Härma gümnaasiumi ja Raatuse gümnaasiumi VII – IX klasside 14 õpilast omavahel koolid. Vahetuses
osalesid ka kolm õpetajat: geograafiaõpetajad Maiu Kaljuorg ja Maigi Astok; käsitööõpetajad Marje Peedisson ja Karmen Luht; kehalise kasvatuse õpetajad Tairo Talvis ja Margus
Udeküll. Tartu linnas saadav õpilasvahetuse kogemus on heaks võimaluseks planeerida
hiljem õpilasvahetust välisriigis. Teise kooli kogemustest õppimine on üks osa Miina Härma gümnaasiumi õpilaste väärtusarendustööst ja õpetajate koolituspoliitikast.
TE

Prisma lõikas rammusa tüki
Tartu kaubanduspirukast
Avamispäeval 6400-ruutmeetrises Prismas ringi
jalutades poleks olnud
patt Tootsi kombel paar
kiiremat tantsuringi vihtuda, sest riiulivahed on
selleks piisavalt avarad,
et seinas seisvad moosipurgid terveks jäänuks.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Kolmapäeva pärastlõunal
tähistas Jõe keskuses avamispidu Tartu esimene Prisma peremarket. Linna suurima pinna
ja kaubasortimendiga kauplus
mütsiga lööma ei tulnud – Peremarketite keti juhi Janne Lihavaineni sõnul tahetakse Tartus pakkuma hakata ühtaegu
mõnusaimat poekeskkonda ja
odavaimat ostukorvi.
Prisma turundus- ja kommunikatsioonidirektori Kadri
Lainase sõnul on Prismal konkurentidest erinev filosoofia.
“Meilt ei leia hunnikute viisi
vahekäike ummistavaid eripakkumisi ja “Osta mind!” karjuvaid plakateid. Prismas on laiad
riiulivahed, et poekärud, lapsevankrid ja inimesed mugavalt
üksteisest mööda pääseksid,”
kirjeldas ta.
Vastuseks küsimusele – kuidas ühtaegu odavaim kaup ja
luksuslikem poepind Prismat
kasumis hoiab – oli Lihavainenil strateegia olemas. Esiteks tuldi turule masu ajal,
mis tähendab poele odavaid
rendihindu.”Lisaks peab olema
kõige efektiivsem. See eeldab,
et peab olema piisavalt suur

Tartu linnapeal Urmas Kruusel
oli Prismale kingituseks linna
lipp ja tänusõnad ettevõtlikkuse eest.

Vastavalt kokkuleppele pidi Prisma avamist tähistama kassaaparaadi piiks pärast seda, kui Prisma
tegevdirektor Janne Lihavainen (vasakul) teeb esimese ostu. Kuigi kassapidaja kinnitusel masinast
piiksu ei tulnudki, ei jätnud õhtujuht jonni ja kuulutas Prisma siiski avatuks. Avamisrituaalil hoidis silma peal Prisma turundusdirektor Kadri Lainas (keskel).
Fotod: Oliver Kund

kauplus. Seega kulud per toode
on väiksemad ja siis on võimalik müüa madalama hinnaga.
Raske teostada, aga seni oleme
õnnestunud.”
Prisma püüab ostlejaid tarbekaubaga

Prisma trumbiks saab tarbekaup, mida on konkurentidest
oluliselt kirjumas valikus. “Meil
ei ole nii, et oleks selgelt valitud
mõned eelistootegrupid. Vaatame kohaliku inimese tarbimisharjumusi – nendes toodetes

meil peab olema lai sortiment,”
kirjeldas Lihavainen.
Nii on Prisma juhtkond kaupluse edus kindel. Suurimaks
võiduks pidas Lihavainen õigesti ajastatud kinnisvaraotsuseid,
tänu millele on tõenäoline, et
2012. aastal valmib Tartu teine
ja veelgi suurem Prisma Annelinna ja Luunja piiril.
AS EMOR-i oktoobrikuise
hinnauuringu kohaselt pakkus
Prisma Tallinnas kõige soodsama hinnatasemega ostukorvi,
olles odavam Säästumarketist,
Rimist, Maximast ja Selverist.

Kuigi Saku õlletehase meeskond uudistas parasjagu A. Le
Coqi Jõuluporteri pakke, oli
Saku müügidirektoril Margus
Kasteinal (paremal) fotograafi
lähenedes Saku Pilsner nagu
imeväel põuest võtta.

Avamispäeval olid sõbralikud
kassapidajad ametis enamikus
Prisma 20-st kassast.

Konkurentsitult kuumimaks
kaubaks kujunes avamispeol
jahutatud forell hinnaga 50
krooni kilo. Mitmedki lipsuga
külalised lahkusid poolemeetrised kalad näpus.

Lööme
hinna
POOLEKS!
Tunnihind 280 kr 4+ aastastele Mazda ja Fordi kastikatele
Tartu Mazda Keskus
Tel 736 6399, 527 0157
e-post: mazda.tartu@eurostauto.ee
Aardla 25a Tartu, Eurostauto OÜ
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Ajutist hooldust pakutakse hooldekodus ka lühemaks ajaks

Rahvusköökide päevad tõid Treppi
setode menüü

Alates detsembrist saab kõrge abivajadusega isik Tartu hooldekodusse elama asuda ka neljaks-viieks päevaks või nädalavahetuseks.
Kui seni suunati hooldustvajavaid inimesi ajutisele hooldusele kuuks ajaks, siis käesoleva aasta detsembrist alates võib
abivajaja hooldekodusse paigutada ka tööpäevadel esmaspäevast reedeni või nädalavahetusel reedest esmaspäevani.
“Muudatuse tingis soov arvestada paremini abivajajaid hooldavate inimeste vajaduste ja soovidega. Samuti võimaldab
lühiajalise ajutise hoolduse pakkumine teenindada rohkem kõrge abivajadusega tartlasi ja toetada senisest enam hoolduskoormusega isikuid,” ütles eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja Indrek Sooniste.
Ajutisele hooldusele suunatud isik tasub hooldekodus viibimise päeva eest 3 protsenti oma regulaarsest sissetulekust
(pensionist). Keskmise pensioni korral moodustab see umbes 135 krooni. Ajutise hoolduse pakkumiseks on Tartu hooldekodus kaks kohta naistele ja kaks kohta meestele.
TE

Seoses eile alanud sõpruslinnade rahvusköökide päevadega on paljude Tartu
toidukohtade menüüdes erinevate rahvusköökide road. Peale sõpruslinnade
kokkade valmistatud roogade saab maitsta ka ligemalt tulnud meistrite tehtud sööke, sest Trepi baaris valmistavad kahel päeval nädalas süüa seto kokad.
Novembrikuus on kõik setod ja setode sõbrad kolmapäeviti ja neljapäeviti
oodatud Tartus baari Trepp Rüütli tänaval. Kella 12-15 pakutakse sooja lõunasööki, pärast seda suupisteid ning alates kella viiest toimub õhtune olemine
laulu, tantsu ja pillimänguga.
TE

Esimene “Kivi-paber-käärid” meister
selgub nädalavahetusel Spordibaasis
Tallinna üheks populaarsemaks klubiks arenenud
mängudeklubi Playmakers Club trügib Tartusse
ja juba sel laupäeval võivad ülikoolilinna freerollerid oma oskusi näidata
Spordibaasi mängudeõhtul, mille staariks on
Supernova laulja Rainer
Michelson.

Spordibaasi üks omanikest,
endine korvpallur Tarmo Kikerpill ütles, et tal on hea meel lisada spordivaatamise kõrvale ka
huvitavat tegevust. “Oleme korraldanud juba esimese Spordipäeva saalihokis ja tahame seda
joont hoida. Kuna omanike ringis on ka pokkerihuvilisi (Lauri
Liblik, Martin Müürsepp), siis
oli see asja loomulik käik.”
Lisaks tavapärasele pokkerile võetakse mõõtu lapsepõlvest
tuttavas mängus “Kivi-paberkäärid.” “Loositakse paarid.
Kolm katset, parim läheb edasi,” rääkis Kikerpill alguses naljana tundunud “leveldamismängust” täie tõsidusega ja

USA-s on “Kivi-paber-käärid” nii populaarne, et seal on spordialal lausa oma liiga.

soovitas neil, kes kaasa lüüa ei
julge, vähemalt vaatama tulla.
Endine korvpallur Tarmo
Kikerpill ütles, et on veidi ka ise
pokkeriga kokku puutunud ja
see mäng ei ole tema jaoks sugugi võõras. “Olen 5–6 aastat tagasi
turniiri kaasa mänginud ja väiksemates seltskondades samuti
kätt proovinud,” sõnas korvpallur ja lisas, et pokkeri liigitaks ta

just mõttespordi alla. “Väga tähtis on suuta talitseda emotsioone ja mitte kaasa minna vastaste
provokatsioonidega. Õnnemängust on asi kaugel, peab olema
hea taktik ja veel parem bluffija,”
muheles ta mõnusalt.
Tartu ürituste säravamaks
kujuks võiks peale eespool mainitud Spordibaasi omanike
nimetada ka Eesti kõige armas-

Foto: Internet

tatumat ja vihatumat pokkerimängijat Sven (Svenza) Reimaad, kes hakkab õhtuid läbi
viima. “Tartus on palju mängijaid ja puusalt tulistades praegu
pakun, et mängijaid on sadu,”
loodab ta juba reedel täismaja
näha. Kas Svenza kavatseb ka
ise pokkerilaua istuda? “Muidugi – sõud peab ju saama!”
Tartu Ekspress

Ülikooli kohvik muutub male Mekaks
Nädalavahetuse mõlemal päeval koonduvad
Ülikooli kohvikusse
malesõbrad, et Paul
Kerese auks maha pidada
järjekordne maleturniir
AVRO-38.
“Oodatud on kõik malet
oskavad ja enda oskusi proovile panna soovivad inimesed,”
kutsus korraldaja Andres Kraba julgelt osalema. “Hetkel
eelregistreerunutest on kõige kuulsam nimi maleolümpial 26. koha saanud koondislane Tarvo Seeman, Tartu hetke tugevaim maletaja Eesti MV
6. mees Pavel Vorobjov, lisaks
veel Tartu MV võitja kiirmales
Kalle Peebo,” tutvustas Kraba
kõlavaimaid nimesid.
Külalisi saabub ka Peterburist, Pihkvast, Lätist ja Soomest.
ELO koefitsiendi järgi poolitatakse osalejate nimekiri ja mõlema grupi paremad pälvivad
auhinnad. Korraldajate sõnul
suudetakse teenindada kuni
sadakond malesõpra. “Aga ei
jää hätta ka, kui mõni rohkem
tuleb,” kostis Kraba. Kohvik
jääb turniiri ajaks avatuks.
Laupäeval toimub kiirturniir
ajakontrolliga 15 minutit mõle-

Tarvo Seeman

Foto: Internet

male mängijale, pühapäeval
välkturniir limiidiga 5 minutit.
1938. aastal toimus Hollandis AVRO turniir, kus osalesid maailmameistrid José Raúl
Capablanca, Max Euwe, Aleksander Aljehhin ja Mihhail Botvinnik. Lisaks Reuben Fine,
Samuel Reshevsky, Salo Flohr
ja Paul Keres, kes selle väga
kõrgetasemelise turniiri võitis
kaotamata ühtegi partiid. Selle
mälestuseks peetaksegi mälestusturniiri AVRO-38.
Tartus peetakse aastas tavaliselt kolm suuremat maleturniiri: lisaks AVRO-38-le malefestivali Tartu Suvi juuni alguses ja
Gunnar Uusi memoriaal septembris.
Tartu Ekspress

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

SUPERPAKKUMINE!

Ostes Havoline õli 325 kr/4 l
maksab õlifilter 50 kr/tk

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00
www.japanparts.ee

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

MÜÜME LAOD TÜHJAKS
KÕIK LAOKAUBAD -20% ODAVAMAD
Saematerjalide hinnad alates 2000 kr/m3
Põrandalauad hinnad alates 140 kr/m2
Parkettide hinnad alates 150 kr/m2
Voodrilauad hinnad alates 85 kr/m2
Lisaks veel liistud, sisustuskaubad ja palju muud.
SOODUSTUSED KEHTIVAD KUNI 30.11 VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

PUIDUPOOD TARTUS
Oleme avatud E–R 9.30-17.30, L 10–15, Turu 37, Tartu
Tel 735 2201, pood@kantpuu.ee, www.kantpuu.ee
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Üliõpilasteater etendab Bernard Kangro loomingul põhinevat “Piirivööndit”

Kultuur

Tartu Üliõpilasteater koos Karl Ristikivi Seltsiga mängib hingedekuul ja jõulukuul
oma uusimat, arvult 23ndat lavastust “Piirivöönd”. Etenduse on Bernard Kangro Tartu romaanidest “Jäälätted”, “Emajõgi” ning “Tartu” näidendiks kirjutanud
Piret Bristol ja Kalev Kudu. Lavastaja on Kalev Kudu, kunstnik Jaanika Kolk.
Etendus keskendub ennesõjaaegsele Tartu tudengielule, mida varjutab kaks
enesemõrva, tegevus aga põikab korraks ka 1957. a Tartusse. Pärast sündi satume kõik piirivööndisse ning alustame rännakut, teinekord ohtlikku ja riskantsetki
teekonda, kus meil tuleb vastata väga olulistele küsimustele. Tihti aga näib, nagu
elaksime ootesaalis enne rändu igavikku. Kas pärast lahkumist siinsest ruumist ja
ajast saame teada tõe või saab mõni selle teada ka varem?

Tollastest tudengitest kõnelevas etenduses mängivad praegused Tartu ülikooli tudengid Deivi Tuppits või Merilin Männiste, Jari Matsi, KarlJoosep Ilves, Sven Paulus või Kaarel Targo, Karl Laumets, Ott Nool, Liisu
Krass või Kaija Maarit Kalvet, Jürgen Gansen, Jaanika Tammaru ja Christopher Rajaveer.
Etendust mängitakse Tartu Kirjanduse Maja Krüptis Vanemuise tänav
19. Esietendus on 10. ja 11. novembril kell 19. Järgmised etendused
16., 17., 18., 24., 25 . ja 30. novembril kl. 19 ning 2., 7., 8., 9., 14., 15.,
16., 21. ja 22. detsembril kl 19. Piletid 50/75 kr üliõpilasesindusest Ülikooli 18b E–R kl 9–16.30 või tund enne algust kohapeal.
TE

“Rummis ja viinas” elustuvad
meie ihad ja karmid valikud
Tartu 1910. aasta
hilissügisel
Talv tuli Tartusse 100 aastat tagasi õige varakult. Juba novembri
algul oli lund ja külma sedavõrd, et sai rattad jalaste vastu vahetada. Maarahvas oli saanide ja regedega linna oma asju ajama tulnud ja uulitsatelt võis kuulda esimese saanisõidu tegijate
rõõmsaid kuljuseid. Emajõgi oli servadest jääs ja poisikesed selle sitkust proovimas. Et mõnigi neist koibapidi läbi jää vajus, oli
iga-aastane häda. Uppumisi õnneks ei esinenud. Küll said ajalehes hurjutada need uljaspead, kes ristlesid kipakate lootsikutega voolust kantud jääpankade vahel. Külmade tulek seiskas
laevaliikluse, samuti ehitustööd, mis kasvatas omakorda töö ja
leivata jäänud tartlaste arvu.
Novembri keskpaigaks andis külm järele ja nüüd hakkasid
äärelinnade asukad kurtma, et paks pori uulitsatel takistab
liikumist. Olgu majaomanikud nii arukad, et paneksid pikad
saelauad kõnniteedeks. Siis saaks kuidagi kuiva jalaga koju ja
kodust välja. Ja pimedal ajal võiks õlilaternad pisut varem süüdata. Kesklinnas ja Karlovas käis lausa võistu uudisasja – elektrivalguse – sisseseadmine. Raekoja platsi äärde toodi vool maa
sisse peidetud kaablite abil. Karlova alevis aga aeti kiiruga püsti
poste, et nende külge juhtmed riputada. Ilus just ei olnud, seeeest odav ja ajas asja ära.
Tollasel Tartul oli kaks peamist tõmbekeskust. Raekoja ette
jääv Suurturg koos Kivisilla ja Emajõe-äärsega ning vaksal ühes
kaubajaamaga. Lisaks tavarongidele saabus siia ka erironge,
mis asendasid tol ajal
veel olematut autoja bussiliiklust. Nii
jõudsid 4. novembri keskhommikul
kohale 280 koolilast
kolmest Valga koolist ning Nuustaku
(Otepää) progümnaasiumist. Tulid
uudistama ülikoolilinna vaatamisväärsusi ning tutvuma
suurkooli korraldatud loodusteadusliku näitusega. Sellele kõigele kulus neil
terve päev, nii et tagasi said lapsed sõita alles öö hakul. Tartu
koolidele oli antud terve prii päev ülikooli näituse külastamiseks.
Uudseks peeti, et passaseeride vastuvõtjatele või ärasaatjatele olid kehtestatud perroonipiletid, mida sai osta mitte kassast,
vaid automaadist. Lasid pilust kastikesse 10-kopikalise mündi
ja aparaat andis sulle pileti vastu.
Niigi rutakasse vaksaliellu lisas pinget igasügisene nekrutivõtmise aeg. Kolmeks aastaks kroonut teenima kutsutud noori mehi ei jäetud mitte kodumaale, vaid saadeti kuhugi kaugemale. Tavaliselt Pohlamaale – nii nimetas rahvasuu Poolat, mis
suures osas kuulus tsaaririigi koosseisu. Seal oma aja ära teeninud eestlased toodi rongiga läbi Pihkva või Riia tagasi Eestisse ja see käis ikka Tartu kaudu. Kes tuli siin maha, kes sõitis
läbi Tapa Eestimaa kubermangu. Tartus paiknevasse 95. Krasnojarski jalaväepolku toodi noorsõdureid aga Sise-Venemaalt.
1910. aasta 25. novembri Postimees teatas: “Noori soldatisi saabus eila õhtu meie linna üle 400 inimese. Vaksalist kuni Kivisillani saatis neid sõjaväe muusikakoor (st orkester). Noormehed olid pääasjalikult Sise-Venemaalt pärit. Silmapaistev oli, et
noored soldatid kaunis kõhnapoolsed ja väikesed mehikesed
olivad.” Mõne aja pärast jagati nekrutid teisel pool jõge paiknenud kasarmutes salkadesse ja saadeti laiali teenistuskohtadesse,
kus “utsina” peale hakkas.

Tollasel Tartul oli kaks
peamist tõmbekeskust. Raekoja ette jääv
Suurturg koos Kivisilla
ja Emajõe-äärsega
ning vaksal ühes kaubajaamaga.

Eile esietendus Sadamateatris Conor McPhersoni
näidend “Rumm ja viin”.
Ainsa näitlejana astub selles monolavastuses publiku ette Ott Sepp. McPhersoni esiknäidend on ühe
noore mehe monoloog
naistest, lastest, alkoholist ja valikutest. Laval
saavad kokku aastatepikkune kassiahastus, Rumm
ja Viin ning elu ise.
Näidendi autor – iiri näitekirjanduse noorema põlvkonna üks
silmapaistvamaid autoreid – on
selle, millest ta kirjutab, paljuski omal nahal järele proovinud.
Viski ei takistanud McPhersonit näidendeid kirjutamast. Ta
jõi lihtsalt siis, kui ta ei kirjutanud. Ja ilmselt jooks siiani, kui
ühel 2001. aasta veebruariõhtul
– õhtul, mil tema näidend “Sadama võim” West Endis esietendus – ei oleks ta kokku kukkunud ja haiglasse viidud. Kõhunääre oli rebenenud. Koju sai ta
alles kahe kuu pärast. “Mu keha
andis alla,” ütleb kirjanik lihtsalt.
Sellest ajast saadik ei ole Conor
McPherson enam tilkagi võtnud.
Inimesed kui loomad, kes
arvavad, et oskavad kõike

McPhersoni näidendid on
äärmusliku mõtlemise tulemus
– kes ja miks ja mis me oleme?
Ta ütleb, et viimasel ajal kirjutab ta lähtudes seisukohast, et
“inimesed on loomad: 90 protsenti meie käitumisest on loomalik käitumine ning meil on
vaid see habras 10%-ne kiht
tsivilisatsiooni ja ratsionaalset
valikut. Meie mõtted käivad
ainult ümber meie ihade ja see,
kuidas me oma soove õigustame, on ühtpidi naeruväärne ja
teistpidi traagiline. Mu näiden-

Ott Sepp astub monotükis “Rumm ja viin” Sadamateatri lavale, et võidelda valikute ja ihadega, mida
elu me teele veeretab.
Foto: Vanemuine

did on loomadest, kes oskavad
kõneleda ning tänu sellele arvavad nad, et oskavad kõike.”
Jonase esimene lavastus

“Rummi ja viina” seadis
Sadamateatris lavale Tanel
Jonas, tegemist on Vanemuise draamanäitleja debüütlavastusega. Näidendi on tõlkinud
Martin Algus, kunstnikutöö
tegi Liina Unt, helikujundaja
on Mario Pulver, valguskujundaja Siim Allas.
Kuigi lavastuse tegevus toi-

mub Iirimaal, näeb lavastaja Tanel Jonas Eestiga tihedaid
paralleele: “Tegelikult on kõik
üsna samasugune. Iirimaa ja
Eestimaa. Mõlemad algavad
topeltvokaaliga, mõlemad on
kahesilbilised ja mõlema lõpus
on “imaa”. Mõlemaid on pikalt
okupeeritud, mõlemad on väga
vihaselt selle vastu võidelnud.
Mõlemad asuvad suurriigi naabruses. Mõlema ümber on kõvasti merd. Olgu, seal küll harf ja
siin kannel, neil Guinness ja Tullamore, meil A. Le Coq ja Viru
valge, nemad punapead, meie

õlekarva. Need kõik on pisiasjad. Nii et selles mõttes pole erilist vahet, kas Dublin või Tartu, Clontarf või Tähtvere, Björn
Again või Meie Mees ja nii edasi.
Nad on kõik suhteliselt üks. Või
isegi mitte üks, vaid nad on sarnased. Nad seisavad siin meie
ümber ja seas ning on omavahel
tihedalt läbi põimunud.”
Teater ei soovita lavastust alla
14-aastastele. Järgmine etendus toimub 9. novembril Sadamateatris.
Tartu Ekspress

NAFFi võitjad selgusid hilistel öötundidel
Pühapäeval Athena keskuses lõppenud noorte
amatöörfilmifestivalil sai
äramärgituks rekordarv
filme. Festivali kõrget
taset näitab seegi, et
välja anti kaks esikohta,
mida jäid jagama Janar
Raidla film “Tantsupidu”
ja Jan Andressoni teos
“Sootehnik”. Kolmandaks tuli Oliver Taul filmiga “President Kalev”.
“Sootehniku” võitu kommenteeris žürii liige Andres
Keil järgmiselt: “Usume, et see
on otsus, mida kõik siin saalis
toetavad. Kes ei toeta, see võib
meile peksa anda, aga seda ei
julge niikuinii keegi teha,” ütles
Keil.
“Janar Raidla “Tantsupidu” oli aga väga südamlik lugu,

Tänavune NAFF oli ka hariv – linastunud filmide vahel said loenguteks sõna operaator Arvo Iho ja näitleja Jekaterina Novosjolova,
kes ilmus Athenasse otse Londonist Skype’i vahendusel.
Foto: NAFF

oma ülesehituselt täiesti valmis
dokumentaalfilm,” kommenteerisid otsust ka see film esiko-

ha vääriliseks tunnistada žüriiliikmed Keiu Virro ja Sander
Põldsaar.

Lisaks pälvisid žürii eripreemiad veel kaheksa ekraaniteost.
Sel aastal valiti esimest korda
ka publiku lemmik, milleks sai
Dario Matsoni film “TV”.
Noorte amatöörfilmifestivali
raames toimusid nädalavahetusel erinevad üritused, muuhulgas PÖFFi alafestivalide MOFFi ja Animated Dreams’i korraldatud mobiilianimatsioonide töötuba, Jekaterina Novosjolova Skype’i konverents näitlejatööst, Atlantise NAFF-i
afterparty “Elu nagu kinos” ning
Arvo Iho loeng operaatoritööst.
Pühapäevase programmi alguses võis näha filme ka Norra
noorte filmitegijate festivalilt
nimega NUFF ning Rootsi festivalikorraldaja Film i Uppland
poolt.
Tartu Ekspress
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Arvamus

Kuidas
suhtute
Prisma
Tartusse
tulekusse?

Veljo Ipits
AS Salvesti omanik

Prisma tulekusse suhtun positiivselt. See toob elutervet konkurentsi nii Rimile kui Selverile. Prisma hinnatase on suhteliselt madal. Kuna hankimiskanalid
konkurentidega võrreldes erinevad, laieneb kindlast
itartlaste kaubavalik.
Samuti esindab Prisma natuke teist ärikultuuri. Näiteks Salvestil tarnijana on Prismaga väga hea
läbisaamine ja nende mõtteviis pole nii suurfirmalik,
kui see kahjuks mõne teise puhul teravalt esile tuleb.
Kuigi Prisma jääb minu igapäevamarsruudile, pole
veel sinna sattunud. Ilmselt lähen ja külastan aegajalt ka edaspidi.

Tarmo Noop
AS A. Le Coq’i juhataja

Pole ise veel Prismasse jõudnud. Kas seda poodi on
vaja, paneb paika ostja ja poodidevaheline konkurents.
Ma pole Prisma tuleku suhtes skeptiline – nad on olnud
ju ka piimahinna alandamises eestvedaja. Naljakas, et
Tartusse jõudmine neil nii kaua aega võttis.
Et Mööblimaja seal ei edenenud, ei ole otsustav –
me ei saa võrrelda püsi- ja esmatarbekaupu. Elu on
näidanud, et mitu pood ühes kohas võib kokkuvõttes
ostjaid juurde tuua.
Kuna Prisma jääb mulle suhteliselt kodu lähedale,
siis ma hakkan seal kindlasti käima. Ma teen oma valikuid ikka selle järgi, kuidas pood mulle meeldib.

Kes vastutab koolis juhtunud õnnetuste eest?
Paljud mäletavad kindlasti oma kooliajast
lauset “Vanemad vastutavad oma laste eest”.
Tänapäeval see enam
üks-ühele ei kehti, kuna
1. septembril jõustunud
uus seadus muutis selgemaks ka õpetajate ja
koolitöötajate vastutuse.
Lasteaias, pikapäevarühmas ja koolis õpivad lapsed sotsiaalset käitumist – kuidas leida sõpru, kuidas grupis käituda
ning kuidas konflikte lahendada. Tihtipeale ei pruugi see aga
probleemideta laabuda ning
väiksemad ja suuremad õnnetusjuhtumid on kerged tulema.
Kes on sellisel juhul vastutav,
määrab järelevalvekohustus.
Mida tähendab kooli järelevalvekohustus?

1. septembril jõustunud uus
põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb üheselt ette, et kool
tagab õpilase koolis viibimise
ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Kogu
koolipäeva vältel tuleb tagada
järelevalve õpilaste üle ning koolil on õigus selleks kasutada valvekaameraid ja muid elektroonilisi seadmeid, samuti kontrollida
kooli hoonest või territooriumilt

sisse- ja väljaliikumist.
Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine ning lahendamine tuleb uue
seaduse kohaselt paika panna
kooli kodukorras. Kooli pidajal
on kohustus luua võimalused
turvalisuse ja tervise kaitseks
ning vaimse ja füüsilise vägivalla
ennetamiseks. Kooli direktorile on aga pandud vastutus nende abinõude rakendamise eest.
Pärast koolitundide lõppu, kui
laps lahkub kooli territooriumilt, läheb järelevalve- ja vastutuskohustus üle lapsevanemale
või lapsele endale.

valvekohuslane ei täitnud oma
ülesannet, siis on kindlustusel
võimalik väljamakstud hüvitis
süüdlaselt sisse nõuda.
Kui kindlustusleping puudub,
on ainus võimalus nõuda tekkinud kahju sisse koolilt. Sellisel
juhul otsustab kohus, kas tegemist oli järelevalvekohustuse rikkumisega ning kas kahjunõue on põhjendatud.
Millal rikuti järelevalvekohustust?

Kes vastutab kahjude eest?

On selge, et õpetajatel ei ole
võimalik korraga kõiki õpilasi vahetpidamata jälgida, näiteks vahetundide ajal on ju lapsi liikvel mitusada. Kui sellises
olukorras tekib vara- või isikukahju, ei ole enamasti tegemist
järelevalvekohustuse rikkumisega, isegi kui sarnast olukorda
on esinenud korduvalt. Sellistes olukordades katab kahjud
kooli või kohaliku omavalitsuse õnnetusjuhtumi kindlustus,
kui see on sõlmitud. Kui kahju on tingitud sellest, et järele-

Koolis varitsevad õpilasi mitmed ohud. Näiteks paljastas Tartu
Ekspress aasta tagasi pärast Kroonuaia koolis toimunud gaasirünnakut, et sellise õnnetuse puhul koolidel tegelikult kindlad käitumisjuhised puuduvad ja otsuseid langetatakse nii, kuidas juhtub.
Foto: Tartu Ekspress

Otsus, kas tegemist on järelevalvekohustuse rikkumisega
või mitte, oleneb suuresti lapse vanusest ja arengutasemest.
Keeruliseks muudab selle siinkohal asjaolu, et enamasti on lapse
arengutaset väga raske hinnata,
eelkõige võõraste laste oma. Seetõttu soovitatakse neil lastevanematel, kes viivad lisaks oma lapsele kooli ka võõraid lapsi (lapse sõbrad, koolikaaslased jne),
sõlmida järelevalvekohustusest
tulenevate riskide maandamiseks vastutuskindlustus. Abi on
ka õigusabikindlustusest, mis
hüvitab kulud õigusabile siis, kui
vaidlus järelevalvekohustuse täitmise üle peaks jõudma kohtusse.
Maiko Kalvet
D.A.S. Õigusabikulude
Kindlustuse ASi juhatuse liige

Natside kuriteopaigad
vajavad Tartus tähistamist

Me olime paigutatud Raadi liivakarjääri barakkidesse.
Seal oli SS-i valve, üks kord
nädalas oli luba mõneks tunniks linna minna. Käisime
emaga kirikusse Magasini
tänavale, siis oli botaanikaaia
juures veel vana sild alles.
Ükskord kõndisime ka
Vanemuise tänav 35 hoonest mööda, mille keldrist
oli kuulda, et inimest lüüakse (praeguses Mart Reiniku
gümnaasiumi hoones ja endises Tartu rahu allakirjutamise paigas asus II maailmasõja
ajal Saksa julgeolekuteenistus
– toim). Tänapäevani tunnen
sealt mööda minnes hirmu.
Olen nõus raamatu autoriga, et peaks olema märgitud need kohad, kus Saksa

Töötukassa külvab
segadust
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses
on paragrahv 16, avalikku tööd käsitlev
paragrahv - ja selles tüliõunaks olev punkt:
(2) Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 50 tunniks ühe kuu jooksul. Töötu osaleb avalikus töös kuni 8 tundi päevas ja kuni
25 tundi nädalas. 16–17-aastane töötu
osaleb avalikus töös kuni 7 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas.
Töötukassa persaonaalsed konsultandid, juristi infotelefonile vastavad
töötajad, Töötukassa infotelefonile vastav töötaja ja Tartu sotsiaalosakonna
peaspetsialist kõik kinnitavad, et töötu
võib töötada mitu kuud järjest, vahet
pole, kas ühel või erinevatel objektidel,
tehes tööd ühes kuus mitte üle 10 päeva ja kokku mitte üle 50 tunni.
Kui töötu hakkab aga töötundidest
aru andma, siis ilmuvad välja Töötukassa töötajad, kellel on seadusest hoopis teine arusaam: et see kuni 10 päevale jagunev kuni 50 töötundi on ette
nähtud ühekordseks kasutamiseks,
mitte igal kuul uuesti sama arvestusega. Töötu võib õnnelik olla, kui ta jääb
ilma vaid oma tehtud töö eest loodetud tasust, sest hirmutatakse ka sellega,
et kui need 50 tundi on ületatud, siis
tuleb ta juba tööle vormistada. Seega
töötustaatus loetakse lõppenuks, kuigi
töötu ju tegelikult ei ole tööle saanud
ja tal pole mingit perspektiivi asutuses,
kus talle neid abitöid miinimumtasu
eest teha võimaldati.
Anu Kuura

Merike Toomas, Tartu
linnamuuseumi direktor:

Lugejakiri

7. oktoobril avaldas
Tartu Ekspress raamatututvustuse “Tartu
koonduslaager – kas
meie ühine halb uni?”.
See ei ole uni. See on
mälestus mulle, toona
5-aastasele lapsele,
keda tõi sakslane
Leningradi oblastist
detsembris 1943. aastal
Tartusse Narva maanteele – nii oli arhiivi
vastus.

Lugeja arvab

koonduslaager asus. See on
Eesti ajalugu ja nendest faktidest ei pea ühepoolselt vaikima. Tõde ei ole ühepoolne.
KGB muuseum meil on, aga
kus on gestaapo teod Tartus
üles märgitud? Uurisin – mitte kuskil.
Kuid kui Riia tänavalt välja sõites tankitõrjekraav on
ja seal Eesti ja muud rahvast
hävitatud, siis oleks parem
moodustada sellele kohale
mälestus, et seal oleks puhas
ja vähemasti muru niidetud
(toimetuse märkus – mälestusmärk ja leinapark Lemmatsi tankitõrjekraavis hukatud 12 000 inimesele on Räni
külas siiski olemas juba 1964.
aastast).
Ma näen, et linn võiks rajada mälestusmärgi või vähemalt viida natside koonduslaagri endistesse asupaikadesse Näituse väljakul või
Kastani tänaval. Samuti võiks
linnamuuseum üles panna
tahvli, kust inimesed juhtunu
kohta infot saaksid.
Ljudmila Aleksejeva, Tartu

Saada oma lugejakiri
toimetus@tartuekspress.ee

1941. aastal ehitasid Tartu töölised Vene väeüksuse kontrolli all praegusesse Räni külla Tartu piiril
tohutu tankitõrjekraavi, mis oli 3 meetrit sügav, 4 lai ja 800 pikk. Saksa okupatsiooni ajal 1941–43 sai
tankitõrjekraavist aga inimeste massilise hukkamise koht, kuhu toodi iga päev juute Eesti kõige suuremast – Näituse surmalaagrist. Kokku hukati umbes 12 000 inimest.
Foto: Tõnis Kimmel

Aadu Must, Tartu linnavolikogu esimees, ajaloolane:
Ajaloolase ja linnavolikogu
esimeh e n a
olen ma
nõus sellega, et Tartus
on hästi palju toredaid inimesi, kes igaüks leiavad, et midagi
tuleks teha rohkem, jõulisemalt
ja paremini. Ma olen kogu-

nud ka oma lauale kõiki väärikaid ettepankuid ja neid on palju igas suunas. Kui näiteks ehitada kõik need monumendid
ja mälestustahvlid, mis mulle
laua peale on kogunenud, siis
on neid nii palju, et seda linna
annaks päris kaua dekoreerida.
Aga ometi, kui ma olen öelnud, et teeme koos, et linn
paneb kolm neljandikku, pange
teie ka natuke, siis on minu peale vihastatud.
Ajaloolasena olen ma alati
öelnud, et Tartu linna erinevad
vanad ja uued valud väärivad

kõik tähelepanu ja mitte juhuslikku näppimist. Ma arvan, et
kui veel mitte selle kalendriaasta jooksul, siis vähemalt jaanipäevaks tegeleb kultuurikomisjon nende asjadega jõuliselt.
Milline peaks olema väärikas mälestus? Ma ei ürita praegu kõike ära vastata. Väärikas
on tõenäoliselt see, et vähemalt
erineva poliitilise terroriga seotud asjad peavad saama märgiga tähistused. Aga mitte nii, et
üks mees tuleb ja ütleb, et nüüd
teeme nii. See asi vajab terviklikku lähenemist.

Kahjuks
on see
raamat
(“Tartu
koond u s laagerkas meie
ühine halb
uni?” – toim) minust mööda läinud. Ma arvan, et fašismikuriteod on küll piisavalt tähistatud.
Siiski fašismiohvrite mälestusmärke Tartus ma küll esimese hooga nimetada ei oska. Ka
ei ole muuseumil ja linnal viimasel ajal fašismikuritegude ülesmärkimine arutelus olnud. Kui
aga muuseumi poole pöördutakse, siis muuseum teeb alati
koostööd.
Muuseum saab ainult anda
ajalooliselt pädevat infot ajalooliste sündmuste kohta. KGB
muuseum on meil olemas, põhimõtteliselt oleks ka fašismikuritegudest rääkiva püsiekspositsiooni ülesseadmine võimalik,
kui sellele vahendid leitakse.
Linnamuuseumis ei ole seda
kahjuks praegu võimalik teha –
meie muuseumi ekspositsioon,
kui võtta ajalises dimensioonis – siis lõpeb ära Tartu rahuga. Seega me ei kajasta seda
aega. Edaspidine ajalugu, ehk
siis 20. sajand on meil juba fragmentaarne, ehk siis üks teema –
KGB kongid ja NKVD tegevus
seal. Aga kui kellelgi on ettepanek fašismikuritegude märkimiseks ja see leiab laiema toetuse,
siis miks mitte.

8 Reklaam
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+

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades LõunaLehe ja Tartu Ekspressi ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.
LÕUNALEHE ja TARTU EKSPRESSI ühispakkumise hinnakiri: http://failid.lounaleht.ee/TEjaLLuhishinnakiri.pdf

Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee
Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee
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Uuest aastast võib kehtetu tervisetõend viia kindlustushüvitise tagasinõudeni

Liiklus

Järgmise aasta alguses jõustuva uue liiklusseaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus
õigus
automaatselt siis, kui aegub sõidukijuhi tervisetõend. Kui ilma kehtiva tervisetõendita sõidukijuht põhjustab liiklusõnnetuse, hüvitab kindlustusselts küll kannatanule
tekitatud kahju, kuid võib vastavalt seadusele esitada süüdlasele tagasinõude ehk
regressi.
Eesti Liikluskindlustuse Fondi kahjuennetuse valdkonna juhi Erik Ernitsa sõnul
käsitlevad kindlustusseltsid iga taolist liiklusõnnetust eraldi, arvestavad peatunud
juhtimisõiguse korral konkreetse juhtumi asjaoludega ning võivad teatud juhtudel
ka tagasinõude õigusest loobuda.
“Seadusandja on pidanud tervisenõuete täitmist liiklusohutuse tagamisel niivõrd

oluliseks, et tervisetõendi aegumisel kasutatakse erakorralist meedet – juhtimisõiguse automaatset peatumist. Seetõttu ei saa lugeda mõistlikuks, et kindlustusandja peab sama riski tingimusteta aktsepteerima,” põhjendas Ernits.
30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtaega saadab Maanteeamet sõidukijuhi soovi korral mobiiltelefoni numbrile või e-posti aadressile
teate selle kohta, et juhtimisõigus peatub tervisetõendi aegumise kuupäeval.
Teavitusi saab tellida www.eesti.ee kodanikuportaali vahendusel. Mootorsõidukijuht peab üldjuhul läbima tervisekontrolli iga 10 aasta järel, kuid sõltuvalt
juhi vanusest ja juhiloa kategooriast teatud juhtudel ka iga 5 aasta järel. Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida veebilehel https://paberivaba.ark.ee. TE

Peegliklaasidele maiad pikanäpumehed
hoiab eemal ainulaadne graveering
Septembri lõpus Võrust
alguse saanud autopeeglite vargused on tänaseks toimunud kõikides
suuremates Kagu-Eesti
linnades, vargad on
jõudnud ka Tartusse.
Uurijatel pole praegu
veel infot, mis aitaks
vargaid tabada. Seniks
soovitab politsei autoomanikel tähelepanelik
olla, teised sohvrid aga
annavad nõu klaasid ära
graveerida.

Septembri lõpus viisid vargad Võru linnas ühe ööga
kaheksalt Saksa autolt tahavaatepeegleid ja peegliklaase.
“Panen auto käima, hakkan
tagurdama ja vaatan peeglisse
– peeglit ei ole. Vaatan teisele
poole – seal ka pole,” kirjeldas
üks varguse ohvreid, Audi A8
omanik.
Mehe sõnul viisid vargad
tema autolt minema vaid peegli klaasid ja nende juurde kuuluvad juhtmed. Peegli korpust
lõhutud pole, kuid päris puhtaks kurikaelte “tööd” ka ei saa
nimetada, sest pistikute lahtitegemise asemel on juhtmed läbi
lõigatud.
Tegemist oli autoomanikele
tülikalt kalli vargusega – kogu
kahju ulatus vaid kaheksa juhtumiga juba pea üheksakümne tuhande kroonini. “Peegliklaasid on 4800 krooni tükk,
pluss juhtmed. Kokku 12 00015 000 krooni,” rääkis Audi
omanik endale tekitatud kahjust.
Nüüdseks on teada, et need
vargused ei olnud ainsad.
Oktoobris jätkusid samalaadsed vargused Valgas.
Põlvas langes varaste ohvriks
lausa kolm ühe maja ette pargitud autot – sõidukilt Mercedes
Benz varastati mõlema küljepeegli klaasid, selle kõrval seis-

Mis ajendab peeglivargusele?
Kalev Pastak, Timecolors sõiduautode keretööd, varustaja:

Selle, Võrus linnas ringi liikuva Audi A8 omanik avastas oma sõiduki peeglite varguse ühel septembrihommikul tööle minnes. Järgneva paari nädala vältel avanes sama trööstitu pilt veel paarikümne Lõuna-Eesti auto omanikele.
Foto: Vidrik Võsoberg

nud luksusmaasturilt BMW X5
juhipoolne küljepeegel korpusega ja parempoolse küljepeegli klaas ja sõiduautolt Honda
Civic parempoolne küljepeegel korpusega ning vasakpoolse
küljepeegli klaas.
Vajalikku infot veel pole

Paar nädalat tagasi jõudsid
peeglivargad ka Tartusse, kus
Uuel tänaval maja ees seisnud
sõidukilt BMW võeti peeglid.
Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul
oli möödunud nädalaks registreeritud peeglivargusi viies
Lõuna-Eesti maakonnas. Kui
suur on kõikide varguste kogu
kahjusumma, pole veel selgunud, sest mõned autoomanikud viibivad välismaal või ootavad veel kindlustuse seisukohta.

18. novembril kell 19
Tartu Athena Keskuse pööningusaalis
müügil Piletilevis

Kindlalt võib aga öelda, et see
summa ulatub üle saja tuhande
krooni.
Kostina sõnul on kõikide juhtumite suhtes käimas uurimine, kuid seni pole midagi märkimisväärset, mis aitaks peeglid varastanud isikud üles leida, veel selgunud. “Vaatamata
sellele, et toimepandud kuritegude käekiri on sarnane, ei
ole hetkel informatsiooni, mis
aitaks kurjategija(id) tabada,”
ütles ta. “Menetlus käib.”
Kõik seni toimunud vargused
on sarnased ning võiks arvata,
et neid on toime pannud sama
isik või isikute grupp. See teooria aga pole Lõuna prefektuuri
pressiesindaja Agu Lalli sõnul
seni veel kinnitust leidnud.
“Politseil pole konkreetseid fakte, et vargused oleks omavahel
seotud või pandud toime ühe

grupi poolt,” sõnas Lall.
Varastatud peegliklaasid
kaovad jäljetult

Kuhu aga kõik need varastatud autopeeglid lähevad? Lalli sõnul käib politseis töö nende
nn “realiseerimiskanalite” avastamiseks, näiteks Valga politseinikud on suhelnud sel teemal
oma Läti kolleegidega.
Kostina sõnul on teoreetiliselt võimalik, et varastatud kraami turustatakse Eestis, välismaal
või internetikeskkonnas. Seepärast ei soovita ta osta autopeegleid tavainimese käest,
vaid konkreetsest firma esinduspoest. “Inimestele soovitaks
mitte osta autode peegleid kahtlastest kohtadest ja kahtlaste
isikute käest. Kui teile selliseid
asju pakutakse, siis oleks mõist-

Peeglivarguste ohvriks langenud autosid iseloomustab see, et neil kõigil on üldjuhul isetumenevad peegliklaasid. See tähendab, et sõiduki salongis keskmise peegli küljes on sensor, mis vastavalt tagant tulevale valgusele juhib tahavaatepeeglites
elektrokeemilist reaktsiooni.
See muudab peegliklaasi vajadusel tumedamaks.
Ajavahemikus 3-5 aasta
pärast peegli sees oleva kroomi reageerimisvõime aga
väheneb, peeglid lähevad kollaseks ja juhil on peagi tarvis
uut klaasi. Nende hinnad algavad 4000 kroonist, aga näiteks
lik teatada sellistest isikutest kiiresti politseile,” lisas ka Lall.
Et autoomanikud, kelle sõidukid tavaliselt valveta kohas seisavad, saaksid öösiti rahulikumalt
magada, soovitas Lall neil autod
valvega parklatesse või vähemalt
valgustatud kohtadesse jätta.
“Muretseda tasub ikka, sest ööd
muutuvad järjest pimedamaks
ja pikemaks,” ütles ta ja soovitas

5. seeria BMW-del 5500-st ja
X5 6000-st kroonist. Nii ongi
lihtsam organiseerida peegliklaaside vargus. Tõenäoliselt on kuskil mingi lammutus
või grupp, kes sellega tegeleb.
Enim ohustatud on uued ja
kallima hinnaklassi sõidukid,
aga eriti 5. seeria BMW-d ja
X5, Audi A8 ja mõned Mercedese mudelid.
Oht, et autoteeninduses
varastatud klaasid autole kinnitatakse on vähetõenäoline.
Eestis on vaevalt ettevõtteid,
kes julgeksid sellist riski võtta.
Varguse vastu aitab kõige
paremini klaaside graveerimine. Autonumbrit saab lasermeetodil klaasile graveerida
kellasseppade juures ja see
maksab umbes 100 krooni.
lisaks tähelepanelik olla.
Ühe turvavõimalusena näeb
Lall ka peeglite märgistamist
– näiteks neile omaniku nime
peale graveerimist. “Graveering peaks olema nii märgatav,
et vargile tulnud pätt ka seda
näeks ning loobuks seetõttu
kavandatud vargusest,” lisas ta.
Maarja Pakats, Lõunaleht
Oliver Kund, Tartu Ekspress
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Vaba aeg

Annely Peebo ja Noorkuu annavad lisakontserdi

Heategevuslik oksjon loomade heaks

Annely Peebo ja Noorkuu ühised jõulukontserdid toimuvad nii Jõhvis, Pärnus, Tartus kui Tallinnas 14.-19. detsembrini. Tartus otsustas kollektiiv aga anda koguni kaks kontserti. Nii näeb
Annely Peebot ja Noorkuud Vanemuise laval 19. detsembril kell 16 ja kell 19.
Ainulaadse koosseisu idee sündis juba aastaid tagasi, kui selgus, et Annely Peebole meeldib noorte meeste ansambel “Noorkuu”. Teisalt pole “Noorkuu” juba aastaid jõulukavaga
esinenud ning nüüd on aeg ennast jälle näidata. “Jõuluaeg seob inimesi tavapärasest rohkem ning nii loodame meiegi oma kavaga ühendada parimad mõtted inimeste südameis, et
möödunud aastale tagasi vaadata,” ütles Martti Meumers Noorkuust.
Ettekandele tulevad traditsioonilised jõululood nii Noorkuu kui ka Annely Peebo repertuaarist.
TE

Reedel, 5. novembril kell 20 toimub Tartu ülikooli raamatukogu kohvikus Gaudeamus heategevuslik kontsert ja kunstioksjon. Esinevad Laura Põldvere ja Ülenurme
laulustuudio, keda klaveril saadab Ursel Oja. Kunstioksjoni tarbeks on oma töid annetanud mitmed kunstnikud, näiteks Albert Gulk, Mirjam Mölder-Mikfeld, Aare Puus
ja Teet Suur. Ürituse korraldajaks on MTÜ AUH, mis tegeleb hädasolevate loomade heaolu tagamisega. Fotosid oksjonile tulevatest töödest saab vaadata aadressil:
www.auh-auh.ee/kontsert.
Pileteid on võimalik osta eelmüügist Gaudeamusest (W. Struve 1) ja Tartu ülikooli üliõpilasesindusest (Ülikooli 18b) hinnaga 100 krooni, kontserdipäeval kohapealt
125 krooni.
TE

Teater
Sadamateater
4. XI kell 19 Maetud laps
5. XI kell 19 Paanika
6. XI kell 18 Phaidra
9. XI kell 19 Rumm ja viin
10. XI kell 19 Paanika
12. XI kell 19 Maetud laps

Vanemuise teatri suur maja

PÄI
KE

LOOMA

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!

5. XI kell 19 Kaos
6. XI kell 19 Gorgo kingitus
7. XI kell 16 Kevade
9. XI kell 12 Kuidas kuningas kuu
peale kippus
10. XI kell 19 Petrushka pärastlõuna
11. XI kell 19 Huntluts
12. XI kell 12 Mowgli
12. XI kell 19 Ämblikunaise suudlus

Vanemuise teatri väike maja
4. XI kell 19 Madame Butterfly
6. XI kell 12 Ninasarvik Otto
7. XI kell 16 Sviit
10. XI kell 12 Nukitsamees
10. XI kell 19 Puhastus
11. XI kell 19 Figaro pulm
12. XI kell 19 Don Juan

LASTEKAUPADE JAE- JA KOMISJONIMÜÜK.
SUUR VALIK VANKREID ja KOMBEKAID!

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-19, L 10-17 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22
Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!

Playmakers Club in Tartu alustab reedel, 5. novembril kl 19.
bet!
TRIOBET LIVE FREEROLL
eerib Trio
jaid prem
Tule, pane oma oskused maksma ja arene parimaks!

Kontsert
Kohvik Gaudeamus
5. XI kell 20 heategevuskontsert,
esinevad Laura Põldvere ja Ülenurme laulustuudio lauljad, klaveril
saadab Ursel Oja

Sadamateater

Urmas Alenderi lõputa looklev tee
Ta oli veerand sajandit, 70ndate algusest
90ndate keskpaigani
keskne kuju Eesti rokimaastikul ja seegi kõlab
Urmase kohta liiga
tagasihoidlikult.
Traagiline surm reisilaeval
Estonia muutis ta üheks suuremaks legendiks kodumaises
rokkmuusikas.
Rokk on ju vormilt internatsionaalne, kuid sisult seotud keelepiiridega. Muusika
lõikab ju vahedamalt kui kuulaja saab aru, millest laulukirjutaja või luuletaja on mõelnud ja mida laulja öelda tahab.
Urmas oli laulja ja laulukirjutaja ning mässaja. Mitte keegi ei suutnud temast paremini
esitada Rein Rannapi ja Jüri
Üdi koostöös sündinud laule.

Tartu Peetri kirik
4. XI kell 19 orelikontsert Tokaata
horisondid, esineb Ines Maidre
5. XI kell 19 orelikontsert, esineb
Sergej Tcherepanov (Saksamaa)

Tartu raekoja saal
5. XI kell 18 laulukoor Tarbatu
juubelikontsert Nõnda lauluga ma
lähen

8. XI kl 19 Tartu Zonta Klubi heategevuskontsert, ansambel Jäääär.
Piletid Piletimaailmast ja tund enne
algust kohapeal

Vanemuise kontserdimaja

Tartu Jaani kirik

Vanemuise teatri väike maja

5. XI kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

5. XI kell 19 Kaunimad hetked Su
elus

KONTSERTTUUR 15 AASTAT LAVAL

Võit

5. XI kell 19 Arturo Tallini (kitarr,
Itaalia)

Kino
Cinamon 5. XI – 11. XI

PLAYMAKERS LIVE NIGHT TARTU - algus 6. novembril kell 18
Sissepääs 100 EEK

Raamatututvustus

Kuni kella 21ni lastakse hilinejad turniirilie

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 13, 15, 17.05, 20.15, 22.05
Saag VII
kell 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30 Õigeks ajaks
kell 17.45, 19.45 Tsentuurio
kell 14.30, 19, 21 (v. a 11. XI) Häbimärk

Kell 21 muusikaline Break. Õhtu täheks Supernova laulja Rainer Michelson
Turniirilt väljalangejatele õhtu mängud ja Tartu esimesed ametlikud
ad!
meistrivõistlused mängus “KIVI-Paber-Käärid.”
le auhinn
Parimate

WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

Ilmumisaasta 2010
Kõvakaaneline köide, 280 lk.
Hind kaupluses 191 kr.
Ajakirjade Kirjastus

Kuid igast mässajast saab kord
mugavduja.
Urmase eraelu oli kirev:
kell 12.15, 14.15, 16.15, 18.15
Mina, supervaras
kell 15.15 Sotsiaalvõrgustik
kell 12.30, 21.15 Söö, palveta,
armasta
kell 12 Keelatud tants 3
kell 21.45 (ainult 11. XI) Pidurdamatu
kell 21 (ainult 11. XI) Jälle sina

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 5. XI Aime Asi maalinäitus
Etüüdid Jaapanist
8 . XI kell 14 Gotlandi fotograafi
Göte Aski näituse Gotlandi kiviaiad
avamine

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 27. XI Viive Kösti maalinäitus
Looduse värvid
kuni 30. XI Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Sügisel on
sada nägu

Tammelinna raamatukogu
kuni 4. XI Maria Jürimäe ja Aita
Ambose ühisnäitus Kütkestaval
siidimaal
kuni 30. XI fotonäitus Sügisene
pööripäev

Tartu linnaraamatukogu

Reedel, 05.11
Rein Laaneorg ja President

Laupäeval, 06.11
KÕRTSIPALAVIK! Daamid ja Härrad:
Jüri Homenja

Pühapäeval, 07.11
Pühapäeva Lastekas!
Selle nädala teemaks on: "Rahvusmängude päev"
Võta issi ja emme kaasa ja tule Püssikasse!
PITS VIINA 10.- krooni, ausõna!
Sissepääs: E-N alates 18. eluaastast ja R-L alates 21. eluaastast
R 75.- eek / 4.80 eur / L 50.- eek / 3.20 eur. Kannumeeste Selts priilt!

KOIT
TOOME
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kell 16.30, 18.45, 21.45 (v. a 11. XI)
RED – eriti ohtlikud agendid

kuni 13. XI Ulla Preedeni maalinäitus Mõttekujud
kuni 13. XI Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus Imeline
loodus
kuni 13. XI raamatunäitus “Looduse” lood: kirjastus “Loodus” 1920
– 1940
kuni 13. XI raamatunäitus August
Mälk – 110 aastat sünnist

seks, alkohol ja rock&roll
kõlab klišeena, kuid need käisid käsikäes. Naisi tiirles ja
vaheldus tema ümber palju,
kuid kandvamaks jäid ikkagi
kaks ligi kümne aasta pikkust
abielu.
Urmas abiellus Liiviga 1976.
aastal ja Heljega 1985. aastal, aga sinna vahele mahtus
hulk fänne, muusasid, austajaid, õnneotsijaid, oma ego
tõstjaid ja armastusepüüdjaid.
Tema esimene oli aga kooliõde Helle Vesi, kes kummitas
teda aastaid ja kelle näojooned korduvad Urmase hilisemate kallimate ilmetes. Urmas
otsis aastaid oma “hellekat” ja
isegi oma viimases intervjuus
Peeter Volkonskile ei jätnud ta
teda meenutamata.
Paavo Kangur

kuni 4. XII raamatunäitus Maagiline
Põhjala

Muu
Annelinna raamatukogu
9. XI kell 13.15 raamatutund lastele,
arutluse all Islandi kirjaniku Andri
Snær Magnasoni raamatust Sinise
planeedi lugu
12. XI kell 9.15 raamatutund, vaatluse all taani kirjaniku Lene Kaaberbøli raamatut Nägija tütar ja islandi
kirjaniku Andri Snær Magnasoni
raamat Sinise planeedi lugu

Tartu linnaraamatukogu
6. XI kell 11 muinasjututund lastele,
kavas on eesti muinasjutt Linaluu
heategu
9. XI kell 18 Põhjamaade raamatukogunädala kohtumisõhtu. Külas on
raamatu Minu Island: tule ja jää
sümfoonia autor Tarvo Nõmm koos
peategelase Roosiga
10. XI kell 11 muinasjututund
lastele, kavas on eesti muinasjutt
Kavalus
10. XI kell 16 soome keele õpetaja
Helja Kirber esitleb internetipõhist
õppematerjali Kalevala radadel.
Meeleolu loob viiekeelsel kandlel
TÜ kultuuriakadeemia magistrant
Külli Org
10. XI kell 18 kirjandusõhtu Mõte
kahe kaane vahel. Külas noor autor
Chris Kala
11. XI kell 15 linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on Põhjamaade parimaks maagilise realismi
esindajaks nimetatud taani kirjaniku
Ib Michaeli romaan Prints
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Suur perepäev “Tere, tore Tartu” A. Le Coq’i spordimajas

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

Pühapäeval, 7. novembril kell 11–15 saab A. Le Coq’i spordimajas taas teoks tartlaste perepäev. Perepäeva raames toimuvad
esinemised, võistlused, töötoad ning tooteesitlused, pakkudes mitmekülgset tegevust nii erinevas eas lastele kui lapsevanematele.
Päeva muudavad sisukaks ligi poolsada organisatsiooni, kelle tegevus on laste või noortega seotud. Esinejate seas on nii tantsuklubisid kui laulustuudioid, üles astuvad muu hulgas Arsise kellade kool, võimlemiskool Diiva, tantsuklubi Shate, tantsuklubi
Stiil väikesed peotantsijad ja paljud teised. Tegutseb mitmeid töötubasid, esindatud on Vanemuise teater ja kõik Tartus asuvad
muuseumid. Tutvuda saab väga mitmekesiste lastele ja peredele pakutud teenustega – nii huviringide, perede nõustajate ja
koolituste pakkujate kui mängutubadega.
Sündmuse asukohta arvestades saab ka aktiivselt ja sportlikult tegutseda vastavalt huvidele ja võimetele. Muu hulgas profikorvpalluritega kossuvõistlust pidades ja beebide roomamisel mõõtu võttes.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Abielumees tuleb koju ja helistab kella. Ukse
avab tundmatu meeskodanik.
“Kes sa niisugune oled?” küsib ta.
“Abikaasa.”
“Mis sul vaja on?”
“Süüa tahan.”
“Eilset borši soovid?”
“Jah.”
“Tule siis homme.”
*
“Kuidas teie uus auto ka sõidab?”
“Pole viga. Kolm trahvi saja kilomeetri kohta.”
*
“Minu mehe karjäär on varemetes.”
“Kes ta Sul siis elukutselt on?”
“Arheoloog.”
*
Karu, hunt ja jänes kutsutakse sõjakomissariaati.
Hunt ja karu lähevad meditsiinikomisjonist läbi
ja istuvad kurvalt ooteruumis - ei taha sõjaväkke
minna. Siis väljub enesega rahulolev jänes:
“Mina sõjaväkke ei lähe, ma ei saanud komisjonist läbi.”
“Miks sa läbi ei saanud? Sa oled ju täiesti terve!”
hüüavad karu ja hunt ühest suust.
“Kas näete seda mäge seal?” näitab jänes käega
akna poole.
“Näeme.”
“Aga kaske mäe otsas näete?”
“Näeme.”
“Aga kahte alumist oksa näete?”
“Näeme.”
“Kas kõige alumise oksa tipus kaht lehekest
näete?”
“Näeme.”
“Noh, sõbrad, mina ei näe isegi seda kaske.”
*
Härra Müller püüab asjatult oma autot käivitada.
Lõpuks võtab ta vända ja proovib mootorit käsitsi

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Võtan rendile põllumaad. Tel 513 4597.

Ehitusmaterjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

SUDOKU

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

käima vändata. Sel hetkel läheb temast mööda
lõbus, kuid veidi lühinägelik ja nokastanud mees.
Ta võtab taskust kümnekroonise ja küsib:
“Vabandage, hea inimene, kas teie leierkast valssi ka mängib?”
*
See lugu juhtus Kanadas. Kena noor koduperenaine astus väravast välja ja üks seelikukütt pidas
kohe auto kinni:
“Kas ma võin teid sõidutada?”
“Kuhu te suundute, kas põhja poole?”
“Just nii,” rõõmustas mees.
“Siis tervitage minu poolt eskimoid,” muigas
naine ja sammus vastassuunda.
*
Ameerika kirjanik William Faulkner tunnistas
kord, et enam kui Nobeli preemia, liigutas teda
ühe šotlase kiri. Too kirjutas:
“Mister Faulkner, Teie romaan meeldis mulle
nii, et ma oleksin selle raamatu äärepealt ära
ostnud.”
*
Aastates vanapiiga räägib sõbrannale:” Juba
aastaid olen ma voodi alla piilunud, ega seal ehk
mõni mees peidus ole. Et oma šansse suurendada, ostsin endale hiljuti veel ka teise voodi.”
*
“Meie salaluures õpetatakse seife avama jalaga!
Muidugi võtab see kauem aega, aga kujutage
ette vaenlase rumalat nägu, kui hakatakse võtma
sõrmejälgi!”
*
“Minu mees on väga hella hingega,” räägib naine oma sõbrannale.
“Kui me teatris käime, siis lähevad tal iga vähegi
kurvema koha peale silmad märjaks.”
“See pole veel midagi,” ütleb sõbranna üleolevalt. “Minu oma valab juba siis pisaraid, kui
teatripileteid ostab.”

Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aiamaterjali, höövelmaterjali.
Tel 509 2168, laur.pojad@gmail.com.

Kaks särtsakat prouat teevad siseviimistlus- ja maalritöid. Tel 528 6697.

Kinnisvara müük

RINGI-,
KÕRVAL

3-toal odav korter Võnnus.
Tel 5841 7373.

Müüa
(3-meetrised)
Vesneri küla, Tartu vald.
Tel 529 2594.

Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Tel 5677 9463.

Kuivad kaseklotsid võrgus.
Tel 521 2015.

Valmisfirmade müük ja probleemsete firmade likvideerimine.
Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Loomad

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

Ära anda 2,5-kuused õue-valvekoera
kutsikad. Tel 5837 3476, 5650 2929.

JÕHKRUS

LÕHN

SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Põllundus

MÄRGUVALGUSTI
AIA TAGUMINE OSA

Kündmine. Tel 513 4597.

...LOOG
(SÕNAUURIJA)
LÕUNAMAINE VILI

AUTOMARK

SIIMENS

ALEVIK
IDA-VIRUS

SAAR
EESTIS

PEOJUHT

ÜKSIKOLEND

EAST

RIIK
ARAABIA
POOLSAAREL

MEELDIVALT
KORRATA!
(LD. K.)
VOOLAB
SOONTES

METSLOOM

VÄIKE
KUULIKE

NEUTRUM

RAHAJUTT

SISENE-

MUST LEHM

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: kuulutus@tartuekspress.ee

PR. K.
EESSÕNA
MAITSEAINE

PRANTSUSE
KIRJANIK
SPORDIVAHEND
KINDLA RIIMISKEEMIGA
VÄRSIVORM
ANDMEKANDJA

EESTI
HELILOOJA
LÄBIIDA
(SAKSA K.)
PLUTOONIUM

PEEN
LÜHIKE
ÜMARPUIT
TÜKK

RAADIOLOKAATOR

E. KALATÖÖTLEJA

PUU OSA

SAKSA K.
EESSÕNA

RAIBE

RAHUTU

KAASA ISA

PIDULIK
SÜNDMUS
VENE
LUULETAJA

URAAN

METSAAND

VAEVALINE

INFO

KAARDIMAST

ESIMENE

TUHANDES
ÜLEOLEVALT
HEATAHTLIK

EESTI JÄRV

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

Tervise klubi. Algus laupäeval
6. novembril kell 9–10,
info: www.tervislikmuutus.com.

“ÕNNE 13”
TEGELANE
LAHTRISTATUD ANDMED

INGL. K.
EESSÕNA

IIRI NAEL

www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis

Tudeng otsib tööd koduabilisena.
Kogemustega. Tel 5828 1217,
gretestina@gmail.com.

PIETIST

AMERIITSIUM

Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Soodsa hinnaga veo- ja kolimisteenused. Kogemustega mehed,
sobivad töövahendid, paindlikud tingimused. Viime ära ülearuse mööbli
jms. Helista 53 777 617.

KASEPINDE

VANA
OLE
SUPILUSIKAPRANTSUSE
TERVITATUD KUKERPALL
TÄIS
MÜNT
(LD. K.)

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Ohtlike puude langetamine, vihmaveerennide puhastamine lehtedest
ja settest. Tööd soodsad ja kvaliteetsed. Tel 5559 3732.

Küte

GRAMM

Teenus

Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.

Otsin tööd
TÜHJUS

Võtame müügile peokleite, uusi või
kasutatuid. Kalda tee 34, kauplus
Laura. Tel 5345 1513.

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Ehitustööd

RISTSÕNA

Riided

TOIMETUS

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

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)

730 4455 • telli@tartuekspress.ee

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Auhinnatud noorsoopolitseinik: “Miks
peab laps isa pärast südant valutama?”
Intervjuu

suudan loengu inglise keeles
nii anda, et panen välistudengid
ka naerma. Järelikult olen rääkinud piisavalt arusaadavalt ja
see on jõudnud neile ka kohale.
Samas on olnud lapsi, kes
mind vormis nähes nutuga ära
jooksevad. Eks see ole koduse
kasvatuse küsimus. Kui politseinik on koduses kõnes “halb”,
siis see jääb lapsele meelde.
Uskuge mind, seda on nii lihtne lapsega suheldes välja selgitada. Kas või küsimusega: “Kas
sina ja su issi ja emme panevad
alati turvavöö peale, kui autoga
sõitma minnakse?”. Lastelt saadav kodu peegeldus ja nende
endi selgitused selle kohta on
äärmiselt olulised. Eriti kurb on
kuulda, kui 4-aastased ütlevad:
“Ma ütlen issile kogu aeg, et ta
paneks turvavöö peale, aga ta
ikkagi ei pane!” Miks peab laps
isa pärast oma südant valutama
ja muretsema?!

Üle nelja aasta Lõuna
prefektuuris laste ja
noorte pahategude ning
nende ennetamisega
tegelev noorsoopolitseinik Maarja Punak (26)
valis ameti lapsepõlves
juhtunud ehmatava
kogemuse tõttu. Tartu
Ekpress uuris, kuidas
tänavu suvel meeskondlikul korrakaitsepolitsei
kutsemeisterlikkuse
võistlusel esikoha saavutamine käis ning mis
paneb lapsi paremale
käitumisele mõtlema.
SANDRA TAMM
toimetus@tartuekspress.ee

Sul on päris pikk ametinimetus?

Jah, hetkel töötan Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talituse
ennetusteenistuse vanemkonstaablina.

Miks valisid üldse korrakaitsja ameti?

Mis see tähendab?

Tegelen laste ja noorte toime pandud pahategudega ning
ennetustööga. Seda siis nii laste,
noorte kui ka näiteks lastevanemate seas.
Suvel toimusid Paikusel
korrakaitsepolitseinike
kutsemeisterlikkuse võistlused, sinu võistkond alistas kümmekond meeskonda Eestist ja Leedust.

Minu kaasvõistlejad olid Valga politseijaoskonna patrullpolitseinik Merike Soomaa,
Põlva politseijaoskonna patrullpolitseinik Andero Sepp ja
Võru konstaablijaoskonna vanemkonstaabel
Jaak Kamber.
Kuna meil tuli
see võit üsna
napilt, siis suuremat eufooriat see ei tekitanud. Samas
oli meil loomulikult väga
hea meel, sest
kolm päeva
pingutamist
oli end korralikult ära tasunud.
Omamoodi töövõit.

Pärast sisukat koosveedetud aega Maarja Punakuga oli kõigil Ilmatsalu lasteaia põnnidel selge, mis on õueala ja kust tohib teed ületada.
Fotod: Rasmus Rekand

Vigursõit kindlasti. Sain katsetada auto ja enda võimeid
kiirel rajal. Ma tõesti naudin
autosõitu ning rajal, kus tuli
teha kruusahüpet ning põigata eemale takistustest, oli väga
lahe. Endale tundus, et kõik
rattad said hetkeks maast lahti, samas, adrenaliinil oli siin
kindlasti oma osa. Ka viimane
ala, kombineeritud võistlus oli
katsumus. Tuli joosta kumminuiadeni ja neid loopides visata kurikad pikali. Möödavise
tähendas trahvi, kas kätekõverdusi või
kükke. Siis
petangikuulideni, mida
rehvide sisse
visata.
Edasi tuli
joosta reketini, tennisepalle põrgatama. Raske
kastini, mida
vedada joostes umbes
k ü m m e
meetrit. Seejärel lasketiiru, lohistad 70-kilost
mannekeeni lõputult pika maa,
vähemalt nii tundus, ja edasi laskealasse. Kümme märklauda ja
erinevad laskeasendid. Uuesti
mannekeeni ja kasti tirida. Kuid
kükid on jooksu surm ja mannekeen on võimeline lühiajaliselt
massi suurendama, kui ta teab,

“Noored on rikutumad
just sellepärast, et kõikide nende rumalustega, millega minu ajal
tegeleti, alustatakse
nüüd umbes viis aastat varem.”

Võistlusel tuli tunda seadust, teha vigursõitu, lahendada saunapeo- ja pussitamisjuhtumit, fikseerida
liiklusõnnetust, kuid mis oli
kõige meeldejäävam?

et läheneb eriti väsinud võistleja. Raske, aga oleksin sellist ala
alati valmis uuesti tegema!
Seoses igapäevatööga on
sul otseseid kokkupuuteid
ka Tartu noorte ja lastega.

Üldjuhul käin loenguid erinevates kohtades andmas sellepärast, et kuskil on konkreetsed
murelapsed, kes vajavad tähelepanu. Samuti erinevate projektide raames. Samas olen teinud loenguid ka lapsevanematele, vanuritele, välistudengitele. Teemad varieeruvad helkurist narkootikumideni. Arvan,
et selline lähenemine on palju
tõhusam, kui väärteoprotokolli kaudu noomimine pärast teo
toimepanemist.
Kuidas noortele lähened?
Kord panid noored rollimängus narkovõrgustikku
looma?

Noored on rikutumad just sellepärast, et
kõikide nende rumalustega, millega ka
minu ajal tegeleti, alustatakse nüüd umbes
v
viis
aastat
v
varem.

Üldjuhul võtan lasteaeda
kaasa pehme
Lõvi Leo, keda
võib lõputult kallistada, kuid leidub lapsi, kes
ka minust kinni
haaravad. Tavaliselt siis ühest
jalast korraga ja alati
tullakse kambakesi.. IIseenesest hästi armas, k
kuid
vve
vahel tuleb neid ka veidi
lahti kangutada.
klla
Esimese-teise klassi
lapsed küsivad pärast ttunik
di minult päevi
päevikusautogrra
se autogramse
mi, et seda
od
siis ko
kodus
vaneem
vaneman
tele näidata.
H e a
o n
see,
kui
ma

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

“Kui politseinik on
koduses kõnes
“halb”, siis see jääb
lapse
laps
lapsele meelde.”

1 kuu = 251,6kr€

Telli

3 kuud = 75 kr

RAV

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 535.- 235/65 R17 4x4
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 560.- 265/65 R 17 4x4 al 1700.ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 775.- Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt.

Mis on meeldejäävaim
tagasiside olnud loengutes?

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-15.

Kas tänapäeva noored
on rikutud?

Ma ei tee enne loengut kava
valmis, kuigi laias laastus kondikava on peas olemas. Kui on
võimalik, proovin panna lapsed grupitöid tegema, üksteisega arutlema, küsimusi küsima, vahel ka mängima. Eriti
meeldib mulle vestelda vanemate õpilastega, kes oskavad
juba probleeme püstitada nii, et
kogu mu teadmiste pagas tuleb
vastamiseks mängu panna.
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Erinevus minu aja noortest
seisneb tõenäoliselt ülbuses.
Noored arvavad, et teavad kõike ja et neile on ka kõik lubatud. Minu loengus ei tule see
kõne allagi. Kahju on õpetajatest, kellele pähe istutakse.
Sama palju on kahju ka päheistujatest, kelleni vajalikud teadmised mitte kuidagi kohale ei
jõua.

Soov saada politseinikuks
tekkis juba kuuendas klassis.
Olin suvevaheajal Värskas gaidide laagris, kui ühe jäätiseostu retke ajal astusid metsateel
minu ette neli-viis vene keelt
kõnelevat umbes 16-aastast
noormeest ja küsisid raha. Üks
neist pani käe õlale.
Aga ega ma ka papist ole,
rapsisin käe maha, viskasin
jäätise heina sisse (sellest oli kõige
rohkem kahju) ning pistsin plagama,
suured poisid
kannul. Hirm
oli nii suur,
et karjuda
ka ei suutnud. Õnneks suutsin
eest ära joosta ja laagrisse tagasi minna. Oma saagist, 15 kroonist jäid poisid ilma. Kuna ma
polnud ainuke, keda tülitati, siis
ma lubasin, et teen endast olenevalt kõik, et sellist asja enam
ei juhtuks. Ema ütles selle politseisse minemise teema peale, et
ära aja rumalat juttu.
Nõo reaalgümnaasiumis püüdis ka ühe lemmikaine, kirjanduse õpetaja Heily Soosaar
mind ümber veenda. Ema, kes
õpetas eesti keelt ja kirjandust
Mooste põhikoolis, ja kirjandusõpetaja väikeseks meelerahuks tegin vähemalt Tartu ülikooli sisseastumiskatsed ära
tõestamaks, et nad on mind
hästi kasvatanud ja õpetanud.
Sain küll nii filosoofiasse kui
kirjandusse sisse, aga õppima
läksin siiski sisekaitseakadeemiasse.
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