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Uudised

Eile külastas Tartut Tšehhi välisminister

Treffneri gümnasist väitles medalile

Kolmapäeval külastas Tartut Tšehhi vabariigi välisminister Karel Schwarzenberg.
Tartu raekojas toimunud kohtumisel tutvustas linnapea Urmas Kruuse ministrile Tartut kui ajalooliste traditsioonidega nooruslikku haridus- ja kultuurilinna, mis
täidab senini eesti kultuuriloos väga tähtsat rolli. Tšehhi välisminister pidas oluliseks, et väikerahvad tegelevad oma keele ja kultuuri säilitamisega. Muu hulgas
üllatas ministrit positiivselt Tartu linna elanike vanuseline koosseis – umbes poole
Tartu elanikest moodustavad 35-aastased ja nooremad inimesed.
Välisminister Karel Schwarzenberg külastas Tartu katoliku kooli, mille asutasid
30-ndate aastate lõpul Tšehhist pärit frantsiskaani õed. Karel Schwarzenberg tegi
sissekande ka Tartu linna auraamatusse (pildil).
TE

Lille Kurvits Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumist saavutas saksakeelse väitluskonkursi Jugend debattiert international IV rahvusvahelises finaalis teise koha.
Neli parimat õpilast seitsmest projektis osalevast riigist väitlesid 12.
novembril 2010 Berliinis teemal “Kas Google Street View peab hõlmama
kõiki Euroopa suurlinnu?”.
Tugevaimate argumentidega saavutas esimese koha Irina Avdeeva Moskvast, teisele kohale tuli Lille Kurvits Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumist.
Väitluskonkursil Jugend debattiert international osales läinud õppeaastal ligi
2000 õpilast Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Venemaalt, Tšehhist ja Ukrainast.
TE

Vahakujude näitus vanast Egiptusest tänapäevani
Vanemuise kontserdimaja teisel korrusel, fuajee
Toomemäe-poolses nurgas on uks, mille taga on
kahes ruumis eksponeeritud 31 vahakuju. Tegu
on Peterburi vahakujude
muuseumis tehtud ning
enne Eestisse jõudmist
paljudes Euroopa riikides
rännanud väljapanekuga.
Näituse kuraator Armens
Arutjunjans on vahakujud paigutanud kahte ruumi rühmiti. On
kaugemast kultuuri- ja ajaloost
tuntud tegelased (näiteks Egiptuse viimane valitsejanna Kleopatra, Christopher Kolumbus,
Hamlet, Peeter I), filmi- ja muusikastaarid (Arnold Schwarzenegger, Danny De Vito, Richard Gere, Bruce Willis, Frank
Sinatra, Marlene Dietrich,
ansambel The Beatles), poliitikategelased (Stalin, Roosevelt,
Churchill, Hitler, Castro, Putin
ja Hussein), peale nende veel
valik kuulsusi. Nii võivad külastajad end fotografeerida malbe

Kuigi linna rahatasku suurust mõõdetakse tuleval aastal eurodes,
on eurotoetused linnale krooniajaga võrreldes kokku kuivanud.
Foto: Oliver Kund

Näitusel on vahasse valatud muu hulgas Hitler, Castro, Putin ja Hussein, aga ka printsess Diana.
Fotod: Kaupo Torim

printsess Diana, rõõmsameelse
Juri Gagarini või rikka mehe, Bill
Gates’i, kõrval.
Peterburi vahakujude muuseumi meistrid on välja töötanud retsepti, mis lubab valmistatud kujusid eksponeerida
temperatuuril -40 kuni +40 °C.
Selline vaha ei läigi ning jäljendab ideaalselt inimnahka. Ühe
vahakuju valmistamiseks kulub
3–6 kuud ja töös osalevad 8 inimest, alates kunstiteadlasest ja

skulptorist, lõpetades grimeerija ja juuksuriga.
Vahakujude valmistamisel
kasutakse kõrgekvaliteedilisi
silmade ja hammaste proteese ning päris ehtsaid juukseid.
Juuste paigaldaja ei kinnita
neid mitte salguti, vaid iga juuksekarv “kasvatatakse” pea külge kuuma nõela abil ühekaupa.
Kokku kuni 40 000 juuksekarva. Samamoodi saab vahakuju
omale kulmud, ripsmed, habe-

me. Käsitsi toimub ka kujule
näo ja omapära andmine. Kortsud, sünnimärgid, küüned ja
veenid – kõik, mis inimese juures on iseäralikku, viimistletakse käsitsi.
Vahakujude näitus Vanemuise kontserdimajas on avatud iga
päev kell 11–19 kuni 13. detsembrini. Pilet maksab 50, õpilastele ja pensionäridele 40 ning
perele 150 krooni.
Tartu Ekspress

Tuleva aasta eelarve nõuab
igas valdkonnas kokkuhoidu
Tartu linnavalitsuses
valminud 106 miljoni
eurone ehk 1,659 miljardi kroonine tuleva aasta
linnaeelarve panustab
enim haridusvaldkonda,
nendib eurotoetuste kokkukuivamist ning loodab
töötuse vähenemisest ja
linlaste palgatõusudest
Tartule lisamiljoneid.

di tõusta linlaste palgad.
Tegevuskuludeks on kavandatud 81,3 miljonit eurot (1,27
miljardit krooni). Tegevuskulud kasvavad 2,8 protsenti, mille põhjuseks on kulude suurenemine seoses linna uue bussiliinivedaja Sebe tulekuga. Teistes valdkondades tegevuskulud
vähenevad.

“Eelarve on jätkuvalt pingeline ja kokkuhoidlikult peavad hakkama saama kõik valdkonnad,” kommenteeris linna
rahakoti sisu abilinnapea Karin
Jaanson. “Heaks saavutuseks
pean seda, et suudame investeeringuteks suunata enamvähem sama palju linna oma
raha nagu käesolevalgi aastal.”

Eurorahad kuivavad kokku

Eelarve loodab linlaste
palkade kasvule

2011. aasta eelarve mahuks
on kavandatud 106 miljonit
eurot. Käesoleva aasta lõpliku
eelarvega võrreldes kasvab eelarve seega 4,4 protsenti. Paradoksaalsel kombel tuleneb
kasv aga sellest, et linnale lisandub kohustus vanu laene tagasi maksta – 2011. aastal saabuvad 11,5 miljoni euro suuruse
laenu-, võlakirjaemissioonide ja
liisingulepingute tagasimaksete tähtajad. Selleks, et siiski toime tulla, on linnal kavas laenata
11,3 miljonit eurot.
Tulude poolel prognoositakse
1,2-protsendist kahanemist eelkõige välisprojektide finantseerimiseks laekuvate summade
vähenemise tõttu. Samas loodab linn füüsilise isiku tulumaksust laekuvate summade kasvu
1,9 protsenti, kuna 2011. aastal
võiks paraneda tööhõive ja vei-

2011. aasta investeerimiskuludeks planeeritakse kokku
24,6 miljonit eurot (385,7 miljonit krooni), mis on tervelt 27,5
protsenti vähem kui tänavu.
Olukorra teeb halvemaks see,
et sellestki pea pool kulub linnal seniste laenude tagasimaksmiseks. “Investeeringud kahanevad, sest välistoetuste maht
jääb tuleval aastal tänavusest
väiksemaks. Investeeringuteks
laenu ei võeta, need kaetakse
linna omavahenditest,” sõnas
Jaanson.
Ligi kolmveerand kõigist järgmise aasta investeeringutest
plaanib linn teha haridusvaldkonnas, millest suurim projekt
on Tartu kutsehariduskeskuse
õppetöökodade juurdeehitus.
Lisaks on suuremad ettevõtmised Tartu idapoolse ringtee ehitamine, Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ning Tartu
ühistranspordi juhtimis- ja kontrollisüsteemi arendamine.
18,8 protsenti investeeringutest on kavandatud vaba
aja ja kultuuri valdkonda, kus
suuremad ehitusobjektid on
AHHAA teaduskeskuse uus
hoone, Tamme staadioni tribüünihoone ja Anne noortekeskus.
Tartu Ekspress

Kvaliteetne jõulu- ja köögikaup uskumatult soodsate hindadega!

LÕPUMÜÜK

Üle 2000 erineva soodsa toote

NÄITEKS: Tehisjõulukuusk 210 cm = 170.- kr
Ravila 45 (endine Muuli pood), E-R 10 - 19, L-P 10 - 15
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Töövarjud vallutasid täna mitmed asutused

Kurikaelad näppavad Tartus mantleid

Täna toimus üleriigiline töövarjupäev, millest võttis osa ka üle poole tuhande Tartu abituriendi. Tartu linna ja osaliselt Tartu maakonna abiturientidele aitas töövarjukohti otsida info- ja karjäärinõustamiskeskus,
mille tulemusel läks täna “tööle” 530 kooliõpilast, mis on mullusest 100 inimest rohkem. Eelnevalt panid
kõik abituriendid oma huvid ja eelistused kirja ja läbi töövarjuks olemise said nad veenduda valitud ameti
sobivuses või ka mittesobivuses.
Sellel aastal osutus taas kõige populaarsemaks valdkonnaks meditsiin, aga ka korra- ja riigikaitse, ettevõtlus, lennundus, ajakirjandus, infotehnoloogia, teatrikunst ja tehnikavaldkond. Töövarjusid võtsid vastu ka Tartu linnapea Urmas Kruuse, abilinnapea Jüri Sasi, Tartu maavanem Esta Tamm, Vanemuise teatri
direktor Paavo Nõgene, politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt Tarmo Kohv, dirigent Tarmo
Leinatamm ja paljud teised.
TE

Lõuna prefektuuri teatel leidis läinud nädalavahetusel aset kaks juhtumit, mille käigus jäid pahaaimamatud linlased ilma nii oma üleriietest kui ka nende taskutes olnud
väärisesemetest. Kurjategijate käekirja iseloomustab see, et näppamiseks valitakse
kallimaid mantleid ja tegu pannakse toime garderoobist või nagist hetkel, kui omanik ei vaata.
Laupäeval varastati Tartus Ihaste tee riietehoiust talvejope koos mobiiltelefoniga Sony Ericsson ja dokumentidega. Pühapäeval varastati aga Tartus Raekoja platsi
pubist mantel koos rahakoti ja dokumentidega. Mõlemal juhul oli omanikule tekitatud kahju 4000 krooni. Politsei soovitus on mitte jätta hinnalisi riideesemeid valveta
ning alati jälgida, et taskutesse ei jääks rahakott, mobiiltelefon või dokumendid. TE

Kolm kõrbenud kõrtsi ärkavad uuele elule
Eile avati Rüütli tänaval
kohvik Armastus. Reede õhtul süttivad tuled
mõned majad edasi taasavatavas klubis Teine
Maailm. Samast ajast
kostitab Zeppelinis külastajaid Aasia restoran
Panda.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Pole just sage nähtus, et
paaripäevase vahega taasavatakse Tartus kolm endist söögikohta. Sel nädalal aga nii
just juhtub.
Esimesena lükati juba eile
kohvimasinad surisema kohvikus Armastus. Endise Pere Leiva kohviku ruumides pakutakse perenaise Tairi Leisi kinnitusel praegu vaid kohvi ja kohale
tellitud kondiitritooteid. Tulevikuplaanidesse mahuvad lisaks
värsketele küpsetistele ka päevapraed. Hiliste õhtutundideni
avatud kohvik lubab paralleelselt toimida ka galeriina. Avanäitusena ripuvad seintel Merike Läte maalid.
Varasemalt on Tairi Leisi
äritegevus Eva Boutique näol

olnud seotud peamiselt kosmeetika ja parfümeeriaga.

mis hakkab klubiga sama nime
kandma. “Inglise stiilis pubi,
aga keskmisest parema toiduvalikuga,” kireldas Palk. “Aga
see ei tähenda sugugi keskmisest kallimat hinda, vaid keskmisest suuremat pühendumust.”
Palk, kellele kuuluvad ka
Rüütli 18 asuvad toitlustusasutused Crepp ja Trepp, ei tee
saladust teda kannustavast soovist Rüütli tänavale rohkem elu
tagasi tuua. “Praegu on see suuresti vaid raeplatsile koondunud,” nentis ta.

Maailma asemel Maailm

Rüütli 12 teisel korrusel taasavab reede õhtul uksed endine
klubi Maailm. Erilist originaalsust taga ajamata pandi uuele
klubile nimeks Teine Maailm,
operaatorfirmaks OÜ Maailmaparandaja. “Maailm on surnud, elagu Teine Maailm! Sama
koht, teine sisu. Saab pidu, süüa
ja juua,” seisab klubi Facebooki seinal.
“Klubi, mis on avatud kolmapäevast laupäevani, on orienteeritud nooremale sihtgrupile. Muusikavalikus kitsaid piire ei sea, vaid pakume meelelahutust seinast seina. Sissejuhataval peol teevad avalöögi
vanameistritest plaadikeerutajad Aaver, Mander, Kalev K ja
Rando Sulg. Hinnaklassis lubame jääda soodsaks, et ka tudengid meie majja tee leiaks,” selgitas Teise Maailma olemust ja
plaane ettevõtja Priit Palk.
Korrus allpool saab paari
nädala pärast valmis söögikoht,

Pakistanlase Panda

Teise Maailma omanik Priit Palk reedel avatava klubi suitsuruumis,
mille seinal viib tee lootusrikkasse tulevikku.
Foto: Rasmus Rekand

Reede õhtust rõõmustab
Zeppelini keskuses Aasia toidu
sõpru restoran Panda. “Märk
rahust ja heast õnnest,” põhjendas nimevalikut OÜ Grossroad
juht, toidukoha omanik ja peakokk Mohammad Wasim Tariq,
kes samalaadset restorani peab
ka Narvas.
Pakistani päritolu Tariq on
oma 30st eluaastast viimased 11
veetnud Eestis. “Sõbrad kutsusid – tulin ja jäin. Mul on eesti

naine ja kaks last. Tunnen end
rohkem eestlase kui pakistanlasena,” toonitas mees, kes saab
väiksele aktsendile vaatamata
suheldud ka eesti keeles.
“Panda menüü koosneb Hiina, Tai ja India köögi hõrgutistest. Toidu saab kätte kiiresti ning väiksema hinna eest kui
konkurentide juures,” loetles
tõmmu mees pakutavaid eeliseid.
Tariq kinnitas, et kuigi tegemist on eksootiliste roogadega,
kasutatakse toorainena lõviosas
ikkagi Eestis kasvanut – vaid
teatud vürtse tuleb tellida Soomest ja Rootsist. Kogemustele toetudes usub pakistanlane
teadvat, millises võtmes Aasia
toit eesti keelel kõige paremini
mekib.
“Majandusseisu arvestades
on iga äriga praegusel ajal alustamine seotud suure riskiga.
Kui hind ja kvaliteet on õiges
suhtes, jätkub ka sööjaid. Siin
on tasuta parkimine, kesklinn
pole kaugel,” ei lase Tariq end
kõigutada infost, et endised toidukohad Zeppelinis pole pikalt
vastu pidanud.
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Vanemuises jõuab lavale Dan Gordoni “Vihmamees”

Kultuur

Eeloleval laupäeval, 20. novembril jõuab Vanemuise väikeses majas lavale Dan
an
n
Gordoni näidend “Vihmamees”. “Vihmamees” on tuntud neli Oscarit võitnud samanimelise filmiversiooni (1988) kaudu, milles kehastasid peaosi Dustin Hoffmann ja Tom Cruise. Stsenaarium põhineb Barry Morrow’ jutustusel.
Vanemuises lavastas “Vihmamehe” Georg Malvius (pildil). “Georg Malvius
on juba mõnda aega väljendanud soovi tuua Vanemuises lavale draamalavas-m-tus. “Vihmamehe” idee tundus teistest vettpidavam. See on erakordselt inimdu
ud
lik, paeluv ja lihtsalt väga ilus lugu. Ja teine pluss on muidugi näitlejatele loodud
arj
rja.
võimalus oma rollides tõeliselt särada,” rääkis Vanemuise draamajuht Sven Karja.
j sel“Vihmamehes” näeb enesekeskne ärimees Charlie Babbit oma isa surmass ja

lega kaasnevas
kaasnevva soliidses pärandis eelkõige päästerõngast oma makseraskus
st
kustele.
Ootamatult selgub, et kogu raha on isa pärandanud
h
hoopis teisele pojale, Charlie vennale, kelle olemasolu on viimasele olnud peaaegu et saladuseks. Veelgi suurem ootamatus seisneb aga asjaolus, et vend Raymond pole üheski
m
mõttes tavaline inimene: tegu on autistiga, kelle aju suuda
d
dab salvestada keerulisi tekste ja numbrikombinatsioone, olles
sam
m abitu kõige lihtsamates igapäevatoimingutes. Algab kahe
samas
venna
a vaevaline, ühtaegu naljakas, nukker ja liigutav teekond teineteiseni
neteiseni..
TE

Anatoom ja mükoloog
Valter Pärtelpoeg
Äsja möödus 110 aastat Tartu ülikooli arstiteaduskonna sõjajärgse perioodi ühe populaarsema õppejõu Valter Pärtelpoja
(1900–1971) sünnist. Sel puhul ilmus tema sugulase Agu Pärtelpoja koostatud mälestuste ja meenutuste kogumik “Üks ja
ainus härra “Manna”“, mille saamisloos oli minulgi täita tagasihoidlik “velsker-akušööri” roll.
Oma kahel esimesel tudengiaastal (1946–1948) elasin ühiselamus Veski ja Tiigi tänaval ühes toas koos kuue tulevase tohtriga. Nende akadeemiline elu paistis silma hästi range akadeemilise elukorralduse poolest. Tuli neil ju teise kursuse lõpuks
ühele poole saada kolme suuremahulise põhiainega – anatoomia, histoloogia ja füsioloogiaga, millele tugines kogu järgnev
meditsiiniline haridus.
Valter Pärtelpoeg – silmapaistvalt punetavate põskede tõttu
hüütud üliõpilaste poolt Roosamannaks ehk lühemalt Mannaks – õpetas vanas anatoomikumis. Ta oli nii õppejõu kui inimesena esimene spetsialist, kellega algajad meditsiinitudengid
kokku puutusid. Tugev oma erialal, segasevõitu selle esitamisel
loengutel. Suutis üheaegselt kahe käega joonistada ja kirjutada
tahvlile. Pajatas vahele oma reisimuljeid Euroopasse 1930ndatel aastatel ja kõneles mõnikord prantsuse keeles, demonstreerimaks selle elegantsi. Mulje tudengitele oli igatahes meeldiv ja
meeldejääv. Juttudest, mis käisid Manna õpetamisviisi kohta,
sain aimu üliõpilasfolkloori kujunemisest ja arenemisest. Ka
teistest – näiteks professorid Aunap ja Valdes – räägiti sageli,
aga mitte nii heatahtlikult kui Pärtelpojast.
Enne eksamile või eeleksamile – tentaanemile minekut anti
omavahel head nõu. Kipud Manna juures anatoomiaga hätta jääma, vii kuidagi jutt seentele. Need on tema suur huvi ja
armastus. Siis unustab dotsent sinu ignorantsi anatoomias ja
sufficit elik rahuldav on kindel.
V. Pärtelpoeg tunnistas ise, et anatoomia kõrval on tema huviks
kõrgemad seened, mis paiknevat oma toiteväärtuselt kusagil liha
ja aedvilja vahel. Meie metsades leidub umbes paarsada söödavat
seeneliiki, millest toiduks tarvitatakse ainult paarikümmet. Tasuvat teisigi liike tundma õppida ja kasutusele võtta.
Tuntud Tartu mükoloog Kuulo Kalamees meenutab, et Pärtelpoja lemmikseen oli triibuline heinik, kes kasvas just Valgemetsa-Taevaskoja liivastes metsades. Kupatamata söödav,
seejuures väga maitsev seen, kelle arvukus on 21. sajandil kahjuks järsult vähenenud. Ka hobuheinikut hindas manna kõrgelt.
Degusteerimisel olla asjatundjad tunnistanud mõlemad Eesti
parimateks söögiseenteks. Veel austas Pärtelpoeg hilissügiseid
ja talviseid söögiseeni. Näiteks Toomemäe vanadel lehtpuudel kasvavat sametkõrgest. Nende võrsumiskoht oli vanades
oksaaukudes tihti kuni 10 meetri kõrgusel. Kasvas neid Vana
Anatoomikumi läheduses ja nende kätte saamiseks hankis Pärtelpoeg hästi pika reha, millega roobitses seeni puutüvelt alla,
et hiljem kodus panni peale panna. Möödujad vaatasid ja vangutasid pead – mida see punaste põskedega kiilaspäine mees
küll teeb? Mükoloogiks oli Pärtelpoeg iseõppija, aga hea seenetundja ja neist hõrgutavate roogade valmistaja. Ainult kukeseentest ei pidanud ta lugu – olevat vintsked ja maitsetud võrreldes tõeliste delikatess-seentega.

Mullu oli Tartu ülikooli ballimelu iseäranis tormiline, sest tähistati emakeelse ülikooli 90. aastapäeva.

Foto: TÜ üliõpilasesindus

Alma mater ’i aastapäevaõhtus välguvad
taas tõrvikud ja pudeneb kleidisära
Pikil ja vihmaseil
novembriõhtuil järjekindlalt tantsukingi sahistanud ja tõrvikuläidet harjutanud tudengid enam
pikalt ootama ei pea.
Emakeelse ülikooli 91.
aastapäeval 1. detsembril
kogunetakse taas tulevalgel rongkäiku ja võetakse
tantsupoognaid Vanemuise kontserdimajas.

supõrandat ei jätkugi. Nii on
balli osavõtupiiranguks seatud tuhatkond inimest ning
piletid hinnaga 200 ja 225
krooni on müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja üliõpilasesinduses. Korraldajad ootavad osalema tudengeid, õppejõude, vilistlasi ja kõiki, kes
end kuidagi Tartu ülikooliga
seotuna tunnevad.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Aukohal sümfooniaorkester

“Tegelikult on tegemist ühe
glamuurseima ja pidulikuma
Tartu ülikooli üritusega. Ma
arvan, et just see tudeng, kes
tunneb oma ülikooli tunnet,
võiks olla see, kes tahab kindlasti ka ballile tulla,” kõnetas
tudengeid tänavuse balli peakorraldaja, TÜ Üliõpilaskonna sihtasutuse juhataja Karro
Külanurm.
Nii võiks tee ballile leida
esmakursuslased ja need, kelle jaoks pidu juba traditsiooniks kujunenud. On ka loomulik, et kõigile tudengeile
ja õppejõududele ballil tant-

Külanurme parema käe,
TÜ üliõpilasesinduse teabespetsialisti Elke Joosepi
sõnul on balliliste magnetiks
enamasti esinejad. “Tegelikult
ongi esinejate nimed need,
kes rahva kohale toovad,”
kinnitas ta.
Tänavu näiteks on ballil
aukohal Tartu ülikooli sümfooniaorkester, mis taasloodi mullu
1. septembril ja mis täidab peo
pealaval esimese viiest muusikalisest plokist. Lisaks orkestrile näeb laval veel Tartu Big Bandi koos solisti Kreet Stubenderiga, Laurat ja Raivo Tafenau

bändi ning vokaalansamblit
Chillinin.
Paralleelselt on kontserdimaja fuajees avatud ka Ergo saal,
kus mängib mahe taustamuusika, mille saatel vanade tuttavate, vilistlaste ja õppejõudega juttu vesta saab. Seal astuvad üles
Kadri Voorand, Mari Pokinen,
Kärt Kaljaspolik ja Themuri
Sulamanidze.
“Kava on jaotatud pealaval
viieks suureks plokiks. Pärast
iga esinejat on tegelikult mingid
vahepalad – kõned ja üllatusesinejad,” sõnas Külanurm. Kui
varasematel aastatel on publikule üllatusi pakkunud näiteks
ka mustkunstnikud, siis sedakorda minnakse üllatuste rohkusega veelgi kaugemale. Elke
Joosep ütles vihjeks niipalju, et
lisaks tantsule ja laulule ei jää
balli osalised ilma ka näitekunstist.
Balli esipaar särab

Balli ohjavad balli peremees
ja perenaine, kelleks valiti tänavu kirjanduse ja kultuuriteadus-

KUULUTA LEHES JA VEEBIS
www.tartuekspress.ee/kuulutused

te õppekava 2. aasta bakalaureusetundegid Hendrik Kampus
ja Enel Teinemaa. “Nad särasid,” põhjendas paari valikut
Elke Joosep. “Neil peab olema
ikkagi seda julgust ja kui üllatusesineja ei tule, siis peavad
olema need balli perenaine ja
peremees, kes selle üllatuse seal
laval ära teevad.”
Konkurss ballijuhtide kohale oli tänavu mullustest aastatest tulisem. “Osales üle ootuste rohkelt inimesi – isegi üle
kahekümne, tavaliselt on see
arv jäänud kümne piiresse.”
Pretendentidel tuli läbida mitu
vooru – jälgiti, kuidas nad suvalise kõne pidamisega hakkama saavad ning pandi proovile ootamatute ülesannetega,
näiteks reporterite rünnaku ja
valguse kadumisega tantsusaalist. “Lõpuks vaatasime, kuidas nad ise tantsida oskavad,
sest nemad on ju need, kes balli
avavad,” sõnas Joosep.
1. detsembril kella seitsmest
südaööni kestev ball jätkub
järelpeoga korporatsioon Ugala hoones.
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Ehitajad lubavad mitmete liikluspiirangute kadumist novembri lõpus

Liiklus
Intervjuu

Torustike ja trasside vahetused on mitmel pool linnas sulgenud tänavaid või tinginud
ud
d lubatud sõitssembri algudukiiruse alandamist. Linnavalitsuse kinnitusel peaksid enamik töödest lõppema detsembri
seks.
öd
de tõttu
Selle nädala esmaspäevast reedeni kella 8–17 on kanalisatsioonitorustiku ehitustööde
ah
helisel
liikluseks suletud Näituse tänava kesklinna suunaline liiklussuund Lehola ja raudtee vahelisel
lõigul. Ümbersõidud toimuvad Puusepa või Lehola tänava kaudu.
u on
o
8. novembril Aleksandri tänaval alguse saanud soojatrassi ehitustööd, mille tõttu
0.
liikluseks suletud Aleksandri tänav Lina ja Jõe vahelisel lõigul, loodetakse lõpetada 30.
d
novembriks. Kohalikele elanikele tagab ehitaja juurdepääsud. Ümbersõidud toimuvad
Kalevi või Turu tänavate kaudu.

Juba oktoob
oktoobri
bri keskel alanud kanalisatsioonitorustiku ehitustööd Riia tänaval peaksid kava järgi
lõppema 29. novembril.
n
Seni on tööpäevadel Riia tänaval Raja–Põldmarja lõigul liikluseks suletud üks linn
na väljuv sõidurada ning liiklus suunatud kõrvalrajale. Teetööde piirkonnas on
linnast
kehtestat
ud kiiruse piirang 30 km/h.
kehtestatud
4. ok
kto
oktoobrist
30. novembrini on samuti kanalisatsioonitorustiku ehitustööde tõttu liiklusek
ks suletud Välja tänav 30-meetriliste lõikudena kella 8–18ni.
luseks
Kõ
Kõige kauem vältab liikluskatkestus aga vanalinnas Jakobi tänaval. 19. augustil
alg
a
alguse saanud arheoloogilised kaevetööd jätkuvad Tartu ülikooli peahoone kõrval
o
orienteeruvalt jõululaupäeva, 24. detsembrini. Ümbersõidud toimuvad Ülikooli ja
M
Munga tänava kaudu.
TE

Uuenev liiklusseadus toob muutusi
nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele
Jalakäijale helkur igal
pool kohustuslikuks,
mopeedile liikluskindlustus. Autojuht peab ka
väljaspool asulat käed
mobiiltelefonist eemal
hoidma. Jalgrattur võib
sadulas istudes üle sebra sõita. Need on vaid
mõned muudatustest,
mida jaanuarist jõustuv
uus liiklusseadus endaga
kaasa toob.
Uut liiklusseadust on arutatud juba pikka aega. Arutelud
on nüüdseks lõppenud ja esimesest jaanuarist – vähem kui
kahe kuu pärast – hakkab kehtima uuendatud ja täiendatud
reeglistik liikluses käitumiseks.
Jalakäijate jaoks on suurim
muutus helkuri kasutamine, mis
tehakse nüüd kohustuslikuks
pimedal ajal kõikjal. Kui varem
sätestati, et helkur või valgusallikas on kohustuslik halva nähtavuse korral või pimeda ajal
teel, siis uues seaduses on täpsustavalt kirjas, et odavaima
elukindlustuse kandmine on
kohustuslik nii väljaspool asulat
kui tavaliselt valgustatud asula
sees liigeldes.
Oma helkur saab kohustuslikuks ka autojuhtidele – nimelt
ei tohi tulevast aastast enam
pimedal ajal minna autost välja näiteks rehvi vahetama, kui
pole selga panna helkurvesti.
Jalgrattur saab istudes üle
tee

Üks kõige rohkem kõneainet
põhjustanud uus säte on see, et
jalgrattur võib seaduse jõustudes ületada sõiduteed sadulas
istudes. Kui varem pidi jalgrattur ratast käe kõrval vedades
jalgsi mööda sebrat sammuma,
siis nüüd võib sõiduteed ületada

Sätteid uuest liiklusseadusest
• Registreerimistunnistuse kaasaskandmine Eesti piires ei ole
enam kohustuslik (alates 1.01.2011), kui juht on kantud liiklusregistrisse omanikuna, vastutava kasutajana, kasutajana
või kui omanik, vastutav kasutaja või kasutaja viibib sõidukis.
Kaasas peab olema isikut tõendav dokument.
• Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel
peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel peavad põlema ääre- ja numbrituled. Asulavälisel teel tuleb
lisaks kasutada ka ohutulesid.
• Sõidu ajal võib eesmisi udutulesid kasutada ka lähitulede
asemel.
• B-, C- ja D-kategooria mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral ja pimeda ajal asulavälisel teel hädapeatamise
korral autost või traktorist sõiduteele väljumisel ja sõiduteel
viibimisel kandma standardile vastavat ohutusvesti.
• Mootorsõiduk, mida loetakse töötervishoiu- ja tööohutuseseaduse mõistes töökohaks, peab olema varustatud esmaabivahenditega.

Leia pildilt jalakäija: tänahommikuses lörtsises Tartus kadusid jalakäijad ülekäikudel pahatihti taustahallusesse ära. Uuest aastast seda enam juhtuda ei tohiks, sest pimeda ajal muutub helkuri kandmine
Foto: Oliver Kund
kõigile ja kõikjal kohustuslikuks.

lihtsalt sõites.
Uue sätte juures tuleb aga
meeles pidada, et üle tee ei tohi
rattur sõita nii, et ta oma kõrval
olevaid jalakäijaid ohustaks –
ta võib liikuda vaid
jalakäija
tavakiirusega. Et
seadusmuudatus
ei anna
jalgratturile aga
teiste sõidukijuhtide suhtes
eesõigust,
on aeglane kiirus ka tema enda
jaoks turvaline. Nii on kind-

lam, et teed ületades ei satu ta
liiklusõnnetusse – ka ülekäigurajale lähenev autojuht jõuaks
lähenevat kaherattalist märgata õigeaegselt ja ratturile teed
anda.
Jalgrattaga võib
uue seaduse kohaselt sõita ka
jalgratta- ja
jalgteel ning
teepeenral,
kui jalakäijat sellega
ei ohustata.
Lisaks on
jalgrattaga
lubatud sõita ka ühissõidukirajal, kui seda lubab selleks ette

Esmase juhiloa omanik
ei tohi saada enne päris
juhiloa väljastamist aasta
jooksul ühtegi karistust.
Vastasel juhul tuleb teooriaeksam uuesti sooritada.

nähtud liikluskorraldusvahend.
Kõnniteel võib sõita alla 13-aastane laps ja tema saatja ning last
rattatoolis sõidutav jalgrattur.
Enim muudatusi toob uus
liiklusseadus kaasa autojuhtidele. Alates sellest, et sätestatakse juhilubade kehtivuse kaotus,
kui tervisetõend aegub ja lõpetades sellega, et turvavöö kasutamine on alati kohustuslik ja
sellest vabastab vaid arsti kirjalik otsus.
Telefon käest ära!

Väga tähtsaks muutuseks on
aga see, et nüüd on keelatud
nii asulas kui asulaväliselt telefoniga rääkimine. Juhil on uue
seaduse järgi keelatud tegele-

da juhtimise ajal toimingutega,
mis võivad liiklusolude tajumist
segada, sealhulgas kasutada
telefoni ilma käsi vabaks jätva
vahendita. Keelatud on ka sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes, ilmselt selleks, et vältida tekstisõnumite saatmist juhtimise ajal.
Turvavarustuse kasutuses on
samuti mitmeid uuendusi ja
täpsustusi nagu juba eelpool
mainitud turvavöö kasutamine. Näiteks ei tohi ühegi auto
esi- ega tagaistmel last süles
sõidutada, välja arvatud alla
kolmeaastast last taksos turvavööga kinnitatud täiskasvanu
süles.
Taksosõidu puhul on muutuseks see, et nüüd tuleb ka takso
tagaistmetel kinnitada turvavöö.
Turvalisuse mõttes on uues
seaduses täpsustatud näiteks
auto peatugede reguleerimine.
Peatugedest on abi ainult siis,
kui need on õigesti reguleeritud – toetavad kukalt. Kui nad

toetavad kaela, siis on õnnetuse korral vigastused vältimatud.
Rangemaks on reeglid tehtud
noorte algajate juhtide jaoks.
Esmase juhiloa omanik ei tohi
saada enne nn päris juhiloa väljastamist aasta jooksul ühtegi
karistust. Kui rikkumisi on, siis
tuleb uuesti sooritada teooriaeksam. Kui algajalt juhilt on
aga juhtimisõigus ära võetud,
peab ta läbima järelkoolituse
ning tegema uuesti teooria- ja
sõidueksami.
Ka mopeedijuhtidele on
uued reeglid. Uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk, seega tuleb mopeedile vormistada liikluskindlustus.
Samuti on mopeedijuhiks raskem saada, sest juhid peavad
olema läbinud spetsiaalse liiklusohutusalase koolituse. Liikluses osalemiseks peab olema
mopeedi või muu kategooria
mootorsõiduki juhtimisõigust
tõendav juhiluba. Mopeedijuht
ei tohi sõita kiiremini kui 45

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE
22
Külasta meid Facebookis!
OTSID KOHTA
KUS JÕULUPIDU TEHA?
60 KOHTA, HEA ASUKOHT
HEAD PARKIMISVÕIMALUSED
MITMED ERINEVAD JÕULUPAKKUMISED
MEELELAHUTUS (KARAOKE,LAUAJALGPALL,POKKER)
MÕNUS ATMOSFÄÄR
spordibaas@gmail.com
58588575

Reedel, 19.11
JiMi Hendrix 68.
Legendaarse kitarrivirtuoosi sünnipäeval
viljelevad kustumatuid hitte kollektiivid:
The Emil Rutiku Experience ja CryBaby.
Ole kohal, hüva muusikat terve õhtu.
Sissepääs 75.- eek / 4.80 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Laupäeval, 20.11
Tantsupõrandal läheb palavaks meil on Kõrtsipalavik!
Tantsutallad kütab kuumaks ansambel Vana Kallim
Sõbrad - sööge, jooge, pidutsege!
Sissepääs 50.- eek / 3.20 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Pühapäeval, 21.11
Pühapäeva Lastekas: „Spioonide pidu“
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TASUTA AJALEHT KOJU

Kliima- ja Energiaagentuur toetab kortermajade
energiatõhusat renoveerimist.

1 KUU =
25 kr 1,6 €

Avanes Kliima- ja Energiaagentuuri (KENA) meede korteriühistutele ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalve teostamise
toetamiseks.

telli@tartuekspress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1

Meetme sisu seisneb selles, et toetatakse korterelamu energiatõhusa
renoveerimise terviklahenduseni viiva projekti loomist ja selle projekti
järgi teostatavate ehitustööde järelevalvet.

Taotlemiseks tuleb täita vastav taotlusvorm ja saata see koos nõutud
lisadega aadressile toetus@kena.ee.

MALTIS

Tel 55 999 191

nd

second-ha

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• 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.

ILA

S

„Muusika ühendab me käed”

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Tartu Korteriühistute Liit
koostöös Tartu linnavalitsusega korraldavad
info-ja koostööpäevad.
Tartu ülikooli kohviku III korrusel konverentsisaalis

Taotlejatega tegeletakse jooksvalt taotluse menetlemise käigus ja
vajadusel saab esitada lisadokumente.
KENA poolt antakse taotlejale esialgne hinnang kortermaja täislahenduse võimaluste ja maksumuse kohta. Enne projekteerimise algust on
vajalik Korteriühistu üldkoosoleku otsus selle kohta, et terviklahendus
viiakse ellu vastavalt KENA poolt tellitud projektile ning et KENA-lt
saadud ehitusprojekti järgi alustatakse ehitustöödega hiljemalt 9 kuud
pärast ehitusprojekti valmimist. Ehitustööde alustamisel kohustub
toetuse saanud korteriühistu uuesti pöörduma KENA poole taotlusega
saada ehitustöödele omanikujärelvalve teenus.
Täpsemalt saab toetuse tingimuste ja korraga
tutvuda KENA kodulehel www.kena.ee. Sealt
leiab ka taotluse vormi.

M I K KO , M A I T, M A R G O JA JA K KO

Second-hand, tikandid, käsitööehted.
Kohapeal ka ÕMBLEJA!
MEIE OLEME TEISTSUGUSED kõigile väike üllatus kaasa:)

• Mootori ja veermiku remont
al 1110.175/70 R 13 al 475.- 225/45 R 17
kontroll
ASLOY• Tehnoülevaatuseelne
al 1150.ja vajadusel vigade kõrvaldus 175/65 R 14 al 500.- 195/70 15 C
al 1400.al
510.245/75
R
16
4x4
185/65
R14
D
• Summutite remont ja vahetus
A
al 1450.-

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

Toetuse suurus on 90% projekteerimise ja omanikujärelevalve teenuste kogumaksumusest konkreetse toetuse taotleja kohta (terviklahenduse modelleerimine, projekteerimine ja omanikujärelevalve) ja
omaosalus kõigest 10%.

Kalevi 20, Tartu
Oleme avatud: E-R 11-18, L 11-16

RAV

Terviklahenduse all tuleb mõista seda, et
1) korterite sisekliima on kvaliteetne (vastab standardi EVS_EN
15251:2007 II klassi piirsuurustele) ja õhuvahetuse soojusest tagastub suur osa kortermajja;
2) küttesüsteem on optimaalne ja reguleeritav, välispiirded on piisavalt hästi soojustatud selleks, et kortermaja arvestuslik koguenergiatarve peale terviklahenduse elluviimist ei oleks suurem kui 150 kWh
köetava pinna ruutmeetri kohta aastas.

www.tartuekspress.ee

da
Lotta Ko

18. novembril kl 17
Reet Rosenthal "Kohtutäituri kogemused
võlgnevuste sissenõudmisel"
23. novembril kl 17
Eesti Gaas, Keskkatlamaja, Lõuna Kindlustusmaakler OÜ
"Elamute kindlustus, kogemused ja soovitused"
Vahur Vahtra "LED lambid kortermajas"
25. novembril kl 17
Tartu LV arhitektuuriosakonna esindaja “Renoveerimisprojektide
kooskõlastus, ehituslubade taotlus ja kooskõlastused”
Ehituskonsult Grupp OÜ
“Omaniku ehitusjärelvalve, ehitiste ekspertiisid”
Osavõtutasu 25 krooni.
Etteregistreerimine vajalik tel 5342 7912 või tartukyl@gmail.com

On avatud taotluste vastuvõtt TarKÜL ühishankes osalemiseks
energiaauditite tegemisteks. Korteriühistuid, kes soovivad teha
soodushinnaga elamule energiaauditit helistada 5342 7912 või
kirjutada tartukyl@gmail.com

MÜÜME LAOD TÜHJAKS

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

KÕIK LAOKAUBAD -20% ODAVAMAD

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

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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Tartu tantsuklubi vallutavad seekord suupillid
uupillid

Vaba aeg

Kolmapäeval, 24. novembril kella 20–24 mängivad Tartu tantsuklubi raames
es
Tiigi seltsimajas suupillimängijad. Kohal on ansambel P.Ü.S.S. (Põlva ühinenud suupilli segased) ja suupillimängijaid Võrumaalt, Jõgevamaalt ja
Tartust. Teiste hulgas musitseerivad suupillidel Avo Kuldmets, Eduard Einmann, Henrik Hinrikus, Hillar Surva, Ivar Kanarik, Jaak Eenloo ja Taivo Leis.
Otse loomulikult on Tartu tantsuklubisse oodatud musitseerima ja tantsima ka teised rahvamuusikasõbrad. Mängitakse 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse
külapidude tantsumuusikat meilt ja mujalt. Tantsuklubi on koht, kuhu on sobilik tulla koos pere ja sõpradega.
Korraldajad paluvad külalistel kaasa võtta külakosti teelauale ja vahetusjalanõud. Pilet 25 krooni, osalemine on
tasuta pillimängijatele, lastele ja rahvarõivastes külastajatele.
TE

Teater
Sadamateater
18. XI kell 19 Rumm ja viin
22. XI kell 19 Misantroop
23. XI kell 19 Quevedo
24. XI kell 19 Quevedo
25. XI kell 19 Rumm ja viin
26. XI kell 19 Vanamees ja meri

Vanemuise teatri suur maja
19. XI kell 19 Ämbliknaise suudlus
20. XI kell 19 Uinuv kaunitar
21. XI kell 16 Gorgo kingitus
22. XI kell 19 Äärmiselt piinlik
27. XI kell 19 Helisev muusika
28. XI kell 16 Helisev muusika

Vanemuise teatri väike maja
20. XI kell 19 Vihmamees
21. XI kell 16 Figaro pulm
22. XI kell 12 Pipi Pikksukk
22. XI kell 19 Täismäng
23. XI kell 12 Ninasarvik Otto
24. XI kell 19 Puhastus
25. XI kell 19 Vihmamees
27. XI kell 19 Don Juan
28. XI kell 16 Sviit

Kino
Cinamon 19. XI – 24. XI
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
Harry Potter ja surma vägised: Osa I
kell 13.30, 15.45, 19.45, 21.45
Skyline – ära vaata üles
kell 13, 15, 20, 22 13
kell 17.30 Agoraa
kell 16.30, 18.45, 20.45 Pidurdamatu
kell 12.15, 17.45 Jälle sina
kell 17.15, 19.15, 21.15 Õigeks
ajaks
kell 14.30 Häbimärk
kell 12, 14.05 Mina, supervaras

Cinamon 25. XI
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
Harry Potter ja surma vägised: Osa I
kell 13.30, 15.45, 19.45, 21.45
Skyline – ära vaata üles
kell 13, 15, 17.15 13
kell 14.30 Pidurdamatu
kell 17.45 Jälle sina

Raamatututvustus

Novembri alguses ilmus
Vaapo Vaheri raamat
“Jalgpall hingede öös”,
mis kirjeldab jalgpalli ja
eesti kultuuri tihedaid
sidemeid.

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 30. XI fotonäitus Sügisene
pööripäev
kuni 4. XII Erika Rausbergi haigade
näitus

Tartu linnaraamatukogu
kuni 4. XII raamatunäitus Maagiline
Põhjala
kuni 11. XII Tartu Kõrgema Kunstikooli nahadisaini osakonna tudengite ühisnäitus Pehmed ja kandilised
kuni 11. XII raamatunäitus Mälupilte lapsepõlvest
kuni 11. XII Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!
kuni 14. XII Ove Büttneri maalinäitus Sügisvärvid

kell 16, 20.30, 22.15 Õigeks ajaks
kell 12.15 Häbimärk
kell 12, 14.05 Mina, supervaras

Muu
Annelinna raamatukogu

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 5. XII Rootsi fotograafi Göte
Aski fotonäitus Gotlandi kiviaiad

24. XI kell 18.30 reisimuljete õhtu
Tundmatu Stockholm. Külas on
loodusajakirjanik Toomas Jüriado

Tartu linnaraamatukogu

uues raamatus seda püütakse.
Ent mitte üksnes sealt, vaid ka
mujalt.
Jalgpall käis kirjanikega
käsikäes

Raamat pühendubki jalgpalli ja eesti kultuuri tihedatele suhetele üldse. Kirjanikest olid kunagi väga tuntud
tegevjalgpallurid näiteks Voldemar Õun ja Ernst Joll ehk
Käo Jaan. Nemad on kuldlastele, kavas on eesti muinasjutt
Soss-sepp
22. XI kell 18 hingedeaja teemaõhtu
Nemad ütlevad välja kõik sinugi
hellad sõnad… Kirjandusõhtu on
pühendatud Betti Alveri ja Heiti Talviku luulele. Õhtut juhib Tartu Maarja
Kooli direktor Jaanus Rooba
24. XI kell 11 muinasjututund lastele. Kavas on eesti muinasjutt Kolm
külma

tähtedega kirjas meie jalgpalliloos. Ent jalgpalliga on seotud olnud ka Juhan Sütiste,
Aleksander Antson, Arnold
Sepp, kurioossel kombel ka
August Mälk, Rudolf Sirge jt.
Jalgpall kajastub hulga kirjanike – Richard Janno, Holger Puki, Vladimir Beekmani,
Oskar Tanneri, Andrus Kiviräha, Eno Raua, Contra, Ingvar Luhaääre, Ralf Parve jpt
– loomes.
Jalgpall on olnud hakatuseks mitmele okupatsioonivastasele kultuurisündmusele: 1940. aasta protestimarss
Kadrioru staadionilt presidendi lossi juurde (mis kajastub
ka mitmes kirjandusteoses) ja
nõuka-aegne jalkamatš koos
Propelleri kontserdiga, mille
tagajärjed tähendatud ka “40
kirjas”.
Kõigest sellest Vaheri raamatus, aga ka jalgpalli suhetest teatriga – Kaarel Ird on
tunnistanud, et kunagi seisis
dilemma ees, kas hakata profijalgpalluriks või pühenduda
teatrile –, karskusseltsidega ja
palju muud huviväärset, lisaks
kümneid fotosid ja šarže. See
raamat on nii jalgpallist kui ka
kunstist mõjutatuile – kõigile.
Eesti Jalgpalliliit

24. XI kell 13 Lugemisrõõm, külas
on lastekirjanik Hille Karm
24. XI kell 18 Kirjandusõhtu: külas
on ajakirjanik ja kirjanik Hille Karm,
kes on kirjutanud Helgi Sallo ja Elle
Kulli elulooraamatud, seriaalist
Õnne 13 kõnelevad Õnnerahva
lood ning on mitme kogupereraamatu autor
26. XI kell 10–19 kirjastuse Fantaasia raamatumüük

RAIDO!

Ehitusmaterjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Luba endal olla täna
1% parem kui eile
1% kannatlikum
1% sõbralikum
1% avatum.
Seda on kõigest 1%,
aga see muudab Sinu elu 100% kindlusega.

730 4535

Ehitustööd
Kaminate ehitus ja pottsepatööd.
Tel 5666 2108.

Teenus

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Puhastame teie maakivist
või tellisest seina.
www.liivaprits.eu
5622 2742

Kinnisvara

Müüa 3-toal rõduga korter Jaama
tänaval. Kaabel-TV, internet, toad
eraldi. Lähedal bussipeatus, pood,
kool, lasteaed. Omanikult! Soodsalt!
Tel 503 0936.

Küte
Müüa

KASEPINDE

(3-meetrised)
Vesneri küla, Tartu vald.
Tel 529 2594.
Müüa kuiva kütteklotsi, saepurubriketti. Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

Loomad
Ära anda väga ilus must isane kassipoeg (1-kuune). Tel 5665 9681.

Otsin tööd

Elektritööd ja käidukorraldus.
Tel 5614 4120.
Kolime teie firma või kodu ühest
kohast teise, osutame transporditeenust, vajadusel mitme autoga.
Veame teie vana mööblit ja koli.
24 t ööpäevas teie käsutuses kogemustega töömehed, soodsad hinnad!
Tel 53 777 617.
Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.
Küüneilu kabinet – Vaksali 17a, E–R
18–22, L 10–18. Novembris avamishinnad! Tel 5361 4161.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Ohtlike puude langetamine, vihmaveerennide puhastamine lehtedest
ja settest. Tööd soodsad ja kvaliteetsed. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Raamatupidamisteenused.
Tel 511 6820.
Rehvitööd al 275 kr – 4 rehvi. Autoremont. Õlivahetus. Keevitus. Tartu,
Lääne 8. Tel 5569 5712.
Soodsa hinnaga veo- ja kolimisteenused. Kogemustega mehed,
sobivad töövahendid, paindlikud tingimused. Viime ära ülearuse mööbli
jms. Helista tel 53 777 617.
Valmisfirmade müük ja probleemsete firmade likvideerimine.
Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.
Veame TASUTA ära teie vanad pesumasinad, gaasi- ja elektripliidid.
Tel 53 777 617.
Veo- ja kolimisteenused. www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.
Pediküür ja maniküür vanuritele
(tulen kohale). Tel 5554 8340 või
653 7009, Tartu.

Põllundus
Kündmine. Tel 513 4597.
Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Riided

Teated

La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided.

REKLAAM

Iga päev midagi uut. Raatuse 61 ja
Raua 22, Tartu E–R 10–18, L 10–15.
Müügil naiste kostüüme, viigipükse,
pluuse keskealistele juubeliks või
muidu pidulikuks sündmuseks ja palju muud odavat kaupa. Kalda tee 34,
kauplus Laura.
Pakume laias valikus kasutatud
riideid, jalatseid ja lambanahku.
Asume Tartus, Soola 10, paviljonis nr
5 (Dorpati vastas, Pere Leiva kõrval).
E–P 9–16.

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

Pakume tööd kogemustega kingsepale. CV koos palgasooviga saata
meilile pusla80@hotmail.com.
Pakun tööd. Vajalik auto ja juhilubade
olemasolu. Registreeri töövestlusele
tel 555 22 093.

Ema, isa ja vennake

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

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.
Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aiamaterjali, höövelmaterjali.
Tel 509 2168, laur.pojad@gmail.com.

Pakun tööd

Palju õnne!
TOIMETUS

(5 ja 15 t auto).

Tel 5622 2742.

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

20. XI kell 11 muinasjututund

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Killustik, kruus ja
põllumuld veoga

Vutt kultuuris ja kultuur vutis läbi Eesti ajaloo

Autori sõnul on teos spordi ekskurss kunstivaldkonda.
“Raamatus segunevad kunstid ja kirjandus jalgpalliga, see
on nende ühine lugu läbi eesti kultuuri, sattumused-kattumused, jalgpall kunstides ja
vastupidi. Raamat pakub üllatavaid ja uudseid kultuuri- ja
jalgpalliseiku, fataalseid eluepisoode, ajastute projektsioone. Teksti ilmestab üle
saja unikaalse foto. Raamat
püüab olla ühtaegu huvitav
nii kunstirahvale kui jalgpallureile. Ei teki kahtlustki — ühe
väikerahva püsimises pürivad
nii jalgpall kui kõrged kunstid ühesama eesmärgi suunas,” iseloomustas raamatu
autor Vaapo Vaher oma värsket teost.
“Jalgpall hingede öös” tuleneb Karl Ristikivi päevikupihtimusest, kus klassik kinnitab,
et ta romaani “Hingede öö”
kulgu on jätnud jälje üks jalgpallivõistlus ning lisab intrigeerivalt: “Katsugu keegi seda
sealt leida!”. Vaapo Vaheri

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

21. nov kl 17 Toomamissa Tartu
Maarja koguduse majas, Õpetaja 5.

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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Venno startis Meistrite liigas kaotusega

Sport
Esitleb

Eile õhtul alistus Oliver Venno koduklubi VfB Friedrichshafen Meistrite liiga
avakohtumises võõrsil tiitlikaitsjale, Trentino BetClicile. Mäng algas külalistele paremini, juhiti turvaliselt ja avageim võideti 18:25. Teises geimis olid rollid täiesti vahetunud ja väljakuperemehed viigistasid (25:18). Kaotusseisus
23:16 sekkus vahetusest mängu ka Oliver Venno. Esimese palli lõi endine
Pere Leiva pallur punktiks, teise aga auti ning maandus taas pingile. Kolmas
geim kulges jälle Friedrichshafeni domineerimisel ning külalised pääsesid 2:1
juhtima (22:25). Neljanda pallivahetuse lõpus pääses veelkord serviks platsile
Oliver Venno, ent punktilisa ei tulnud ja Trentino viigistas (25:22). Otsustava
viienda geimi (15:10) ja ka kogu kohtumise võitsid itaallased.
TE

Pere Leib võõrustab
uustulnukat Kaliningradist
Laupäeval on Tartu Pere
Leiva kord võõrustada
Schenkeri liiga uustulnukat, Kaliningradi RGU
Yantari.

Dan Gordon

VIHMAMEES

RAIN MAN
MGMi filmi põhjal

Riho Kütsar Aivar Tommingas

Lavastaja Georg Malvius (Rootsi) Kunstnik Ellen Cairns (Šotimaa)
Tõlkija Peeter Sauter Helilooja Siim Randla
Teistes osades: Ragne Pekarev, Marika Barabanštšikova,
Robert Annus, Margus Jaanovits

Esietendus 20. novembril Vanemuise väikeses majas

Möödunud nädalavahetusel
kahest Tallinnas peetud mängust õnnestus venelastel noppida vaid üks geimivõit TTÜ
vastu. Neljapäeval kohtutakse Rakverega ja külaliste Eesti
turnee lõpeb laupäeval Tartus.
“Venelaste probleemiks võib
pidada kehva servi vastuvõttu
ja noorukese sidemängija (17 a,
202 cm) kõikuvat taset,” hindas
Pere Leiva peatreener Rainer
Vassiljev pärast möödunud laupäevast luureretke Tallinnasse,
mil Selver purustas Yantari kuivalt 3:0.
Yantari näol on tegemist
noorte pikakasvuliste perspektiivikate mängijatega, kellest
enamiku sünniaasta jääb vahemikku 1989–1994. Lisaks ka
mõned vanemad ja kogenumad
mängumehed. 4 kohtumisega
pole Kaliningrad suutnud veel

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

Pere Leiva pallurid vajavad nädalavahetusel punktilisa.

punktiarvet avada.
Pühapäeval kohtuvad tartlased võõrsil Rakvere Grossi
TK meeskonnaga. “Mõlemad
nädalavahetuse mängud on
vaja kindlasti võita, et tabeliseis
paremaks muuta,” oli Vassiljev
eesmärkide osas resoluutne.

Foto: SK Duo

Hetkel asetseb Pere Leib
kahe võiduga kuuest mängust
turniiritabeli seitsmendal real.
Laupäevane mäng algab Tartu
ülikooli spordihoones kell 16,
pühapäevane kohtumine Rakveres kell 15.
Rasmus Rekand

