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Tartu Ekspress toimetatakse 10. detsembri varahommikul otsepostiga igasse Tartu
postkasti. Elvasse, Ülenurmele ning TÜ raamatukokku jõuavad lehed 9. detsembril.

2

Neljapäev, 25. november 2010

Uudised

Pika tänava algusse kavandatakse
viiekorruselist kortermaja

Linn sai Annelinna krunti läbiva tee
osas korteriühistuga kokkuleppele

Linnavalitsus kiitis heaks eelnõu, mis algatab Pikk tn 68 ja Pikk tn 70 kruntide
ning lähiala detailplaneeringu koostamise. Tulevikus võiks viiendikul planeeritavast
2500-ruutmeetrisest alast asuda korterelamu-büroohoone. Nimelt soovib taotluse
esitaja krundile ehitada korterelamu, millest viiendik oleks äriotstarbeline: toitlustus-, büroo- ja administratiivhoone, jaekaubandus- või teenindushoone. Hoone
saab olema viiekorruseline, kõrgusega kuni 17 meetrit maapinnast ja ehitusaluse
pindalaga umbes 500 ruutmeetrit. Korterite arvuks soovitakse kuni 24. Uue hoone ehitamisel kinnistul olevad praegused hooned lammutatakse.
TE

Linnavalitsus otsustas sõlmida korteriühistuga Kalda tee 12 koostöölepingu Kalda tee 12 krunti läbiva teelõigu 800 ruutmeetri ulatuses avalikuks kasutamiseks lubamiseks. Linn soovib jätta tee avalikuks kasutamiseks, kuna tegemist on antud piirkonnas olulise liikumisteega.
Koostöölepingu kohaselt paigaldab linn teelõigule liiklusmärgid ja liiklusetõkendid, korraldab talihoolduse ja remondi, arvab tee aluse maa
välja maamaksuga maksustatava maa hulgast ning aitab kaasa korteriühistu parkimisala laiendamisele.
TE

Tartus lähevad taas
lahti breigilahingud
Põhja-Euroopa oodatuim
ja tugevaima tasemega
tänavatantsuvõistlus
Battle of EST tähistab sel
aastal kümnendat tegevusaastat, tuues laupäeval, 27. novembril Tartusse
sadu andekaid tantsijaid
ning mitmed maailmakuulsad breigimeeskonnad.
Tänavusel Battle of EST festivalil näeb Vanemuise kontserdimajas taas kõrgetasemelist
tantsuheitlust individuaalsetes
võistluskategooriates ning teisteski tantsustiilides peale breigi – näiteks hiphop-, newstyle- ja
house-tantsus ning popping’us.
Battle of EST korraldaja Oliver Soometsa sõnul on seekordselt BOE-le oodata tulist tantsulahingut mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud VIP-crew’de
vahel, kellele lähevad vastu nii
eelmise aasta BOE tiitlikaitsjad

200-aastane Pirogov tõusis
rahvaga kohtumiseks hauast
TÜ ajaloo muuseumi ühe
eksponaadina sai linnarahvas täna ennelõunal
näha ehtsat 19. sajandi
välilaatsaretti, kus toimetas kuulus Tartu kirurg
Nikolai Pirogov ise.

Venemaa tiimist Zames kui Eesti breigi superpunt Phenomenon.
“Nagu ka varem, oleme
BOE-le kutsunud breigitiimid
erinevate selle ala parima tasemega võistluste tippude hulgast,” sõnas Soomets. Kokku
tuleb osalejaid 12-st riigist.
Festivali piletid pealtvaatajatele on müügil Piletimaailmas.
Orienteeruvalt 7 tundi vältava
breigisündmuse pääse maksab
150 krooni.
Tartu Ekspress

Üritusel “Kohtume Pirogovi platsil välihospidalis!” oli
huvilistel võimalik näha kuulsat arstiteadlast tegutsemas 19.
sajandi keskpaiga välilaatsaretis ning tutvustamas oma toona
uudseid meetodeid. Mineviku
meenutamise järel oli ka võimalik tulla tagasi olevikku ning
piiluda tänapäevasesse sõjaväljal kasutatavasse meditsiinitelki. Selleks olid kohal Kaitseliidu Tartu maleva ja Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste inimesed, kes tutvustasid tänapäe-

“Tubli! Kui veremürgitust ei tule, saab kõik korda,” lohutas noor
Pirogov (esiplaanil) ikka veel röökivat sõdrit, kellelt ta just oli haavatud jala küljest nüsinud.
Foto: Rasmus Rekand

vaseid vahendeid, mida arstid
lahinguolukorras kasutada saavad.
Ürituse korraldaja, TÜ aja-

loo muuseumi projektijuhti
Urmet Paloveeri sõnul on Tartu ülikooli ajaloo muuseumil
plaanis edaspidigi ümmargus-

te tähtpäevade puhul tutvustada rahvale Toomemäel asuvaid
mälestusmärke, mis püstitatud
kuulsatele ülikooliga seotud isikutele. “Pirogovi sünniaastapäeva tähistamine on üritustesarja “Toome kujud rahva ette”
esimene pääsuke,” selgitas ta.
Aastatel 1828–1832 Tartu
ülikooli professorite instituudis õppinud ning aastatel 1836–
1841 Tartus professoriks olnud
Pirogovil on suured teened
lahinguvälja meditsiini arendajana. Pirogov töötas välja haavatud sõdurite esmase sorteerimise printsiibi vastavalt haavade iseloomule ja haiguste ohtlikkusele, tõi sõjaväljale halastajaõed, rakendas seal esimesena
eeternarkoosi ja kipsmähist.
Tartu Ekspress
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Algas tervishoiu kõrgkooli uue hoone ehitus
Kolmapäeva hommikul sai nurgakivi Tartu tervishoiu kõrgkooli
tulevane õppehoone Tartus Nooruse tänaval.
Kõrgkooli uus õppehoone (joonisel), kus pinda on üle kuue ja
poole tuhande ruutmeetri, kerkib Nooruse tänav 5 krundile, kus
asub 1981. aastal rajatud ühiselamu. Kõrgkooli tudengeid majutavas ühiselamus asub praegugi osa õpperuumidest. Koos järgmise aasta 1. septembriks valmiva õppehoonega rajatakse parkla, jalgrattahoidla ning haljastus. Hoone projektlahenduse autoriks on 2006. aastal arhitektuurivõistluse võitnud Kavakava OÜ.
Uue õppehoone ehitab NCC Ehitus AS, lepingu maksumu-

seks on ligi sada miljonit krooni. Ehitust rahastavad
Euroopa regionaalarengu fond ning Eesti riik.
Haridusminister Tõnis Lukas tõi esile riigi otsuseid,
mille tulemusel on viimastel aastatel alustatud ehitustööd paljude kõrgkoolide uusehitustel: “Euroopa
Liidu poolt rahastatud meetme abil toetatakse teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide hoonete
kaasajastamist kokku rohkem kui 2 miljardi krooniga.” Tartu teadus- ja õppeasutused saavad sellest ligi
miljardi.
TE

Totralt aeglane rongisõit Tallinna rikub
nii reisijate kui ka Edelaraudtee tuju
Mais alanud mastaapsed
ehitustööd Tartu-Tallinna
raudteelõigul teevad tuska ühtmoodi nii reisijaile
kui ka Edelaraudteele,
sest sõit pealinna venib
kolmetunniseks. Kuigi
kiiruspiirangud detsembrist kaovad, jääb rõõm
üürikeseks, sest kapitaalremont jätkub kevadel
taas ja kestab järgmise
aasta lõpuni.

Kliima- ja Energiaagentuur
toetab kortermajade
energiatõhusat renoveerimist.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Tallinnast pärit esimese kursuse majandustudeng Martin
sõidab ülikoolilinna ja Tallinna vahet keskmiselt kaks korda
kuus, kuid viimasel ajal eelistab
ta rongile bussiliiklust. Põhjus
on lihtne – Edelaraudtee aeglasele sõidule ja väljumisgraafiku sagedastele muutustele ei
näi lõppu tulevat. Liiatigi on
asjaolu, et buss rongile 40 minutit lühema sõiduga silmad ette
teeb, oluline argument.
Martini sõnul on ta teadlik,
et rongi hoogu pärsivad ehitustööd. “Samas jääb mulle mõistmatuks, miks saavad Edelaraudtee hommikused väljumised sõita sama maa normaalkiirusel 2 tunni ja 20 minutiga, ent
õhtused, tudengitele mõeldud
väljumised enam mitte. Seda
ka pühapäeviti, mil ehitustöid ei
tehtagi.”
Aeglane sõit peletab reisijaid

Edelaraudtee reisijateveo
juht Annemari Oherd jagas paljuski Martini pahameelt. Oherdi sõnul sunnivad Edelaraudtee
ronge aeglasemalt sõitma Eesti Raudtee mastaapsed ehitustööd Tapa-Tallinna lõigul, mis
alates maist on dikteerinud,
millal rongid väljuda ja kui kiiresti sõita saavad.
“Me oleme nende muu-

Kolmapäevaõhtusel väljumisel Tallinna oli inimesi rongile minemas vaid loetud hulk. Võib oletada, et
oma osa inimeste lahjas reisihuvis mängib rongisõidu pikkus – 3 tundi ja 3 minutit.
Foto: Oliver Kund

datustega olnud väga hädas,
kuna nad antakse ette suhteliselt lühikese etteteatamisajaga
ja suhteliselt lühikeseks perioodiks,” põhjendas Oherd. Murega on käidud koguni ministeeriumi jutul, sest teadmatus väljumisaegadest külvab segadust
ja vähendab reisijate arvu.
“Kogu see remont ei oleks
ebanormaalne, kui teda ei oleks
korraga nii palju. Asjad on ülemäära mastaapsed ja ei ole silmas peetud, et inimesed ei suuda enam nende muudatustega
leppida.”
Näiteks on tulnud ette juhuseid, kus rong peab pikka maad
läbima vaid 25-kilomeetrise tunnikiirusega. “Me pole
ainsad, kes sõna otseses mõttes kannatavad – samamoodi on hädas ka Elektriraudtee.
Remonti tehakse nii, et reisiliikluse toimivuse mõistlikkus on

tõsiselt kahtluse alla seatud,”
ütles Oherd.
Remondis on viimane nõrk
lüli

Eesti Raudtee avalike suhete juhi Urmas Glase sõnul
läbib Tapa ja Tallinna vaheline
raudtee kapitaalremonti. Tartu poole jäävad lõigud on sama
remondi juba läbinud, kuid viimasel lõigul jätkub töid ja neist
tulenevaid kiiruspiiranguid terveks järgmiseks aastaks.
“Põhjus, miks seda tehakse sellises mahus ja tempos on seotud
sellega, et neid projekte rahastatakse Euroopa liidu fondidest ja
rahastamisperiood lihtsalt lõpeb
ära. Kui me ei tee seda selles
mahus, siis me ei tee seda üldse.
See ei olnud Eesti Raudtee suva,
et me tahame nüüd reisijavedajaid kiusata,” põhjendas Glase.

Seda, miks kiirusepiirang
rongidele ka pühapäeva hilisõhtuks peale on pandud, Glase öelda ei osanud. Siiski nimetas ta reisijatevedajate kurtmist
silmakirjalikuks, sest raudtee
remonti tehakse nende endi
huvides. Pärast remonti saavad reisirongid lõigul sõita
maksimaalse lubatud kiirusega
ehk 120 kilomeetrit tunnis. Nii
peaks rong tulevikus Tallinnast
Tartusse sõitma pisut kauem kui
kahe tunniga.
Lisaks remondile ehitab Eesti Raudtee ümber ka sajad perroonid. Elektriraudtee tööpiirkonnas tuleb perroone langetada, sest uute rongide väljumine hakkab asuma vaid 55 sentimeetri kõrgusel teepinnast.
Edelaraudtee rongide puhul
aga kõrgendada. Uued reisirongid peaksid Eestis käiku minema 2012.–2013. aastal.

Toetuse sisu seisneb selles, et
toetatakse korterelamu energiatõhusa renoveerimise terviklahenduseni viiva projekti loomist ja selle projekti järgi teostatavate ehitustööde järelevalvet.
Toetusmeetmega katab agentuur
90% kortermaja renoveerimisprojekti koostamise ja omanikujärelevalvega kaasnevatest kuludest. Omaosalus on kõigest 10%.
Lisainfo: www.kena.ee

EEDENI
SÜNNIPÄEV
27. novembril
Kõik sünnipäevapakkumised ja eeskava leiad www.eeden.ee
Lindex
Kogu kaup -20%

Sportland
Kogu kaup -25%
Valik jopesid -50%

Mosaic
Tavahinnaga kaup -20%

SHU
Tavahinnaga kaup -20%

Eedeni Konsumis 27. novembril

NS King
Valik jalatseid
kliendikaardiga -30%

SUHKUR
kg

KOHV
LÖFBERGS LILA

Hind kehtib
1–10 kg ostmisel

Filtrijahvatus, 500 g
/kg 79.80/
Hind kehtib
1–10 paki ostmisel

Walking
Kell 12–17 kõik jalatsid -20%

JYSK
Kõik vähemalt -20%
Lisa-allahindlused
kuni -60%

9.

90

39.

90

JAHU KALEW
2 kg
/kg 6.95/
Hind kehtib
1–10 paki ostmisel

13.

KELL 12–17 SÜNNIPÄEVAPROGRAMM AATRIUMIS:
kassinäitus, lasteetendus „Lote“, suur sünnipäevakook, HaleBopp Singers, ansambel „Laine“, ilutulestik

90
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Tartu noorkirjanik pälvis Betti Alveri preemia

Kultuur

Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond kuulutas välja selleaastase Betti Alveri kirjandusauhinna laureaadi, kelleks sai Nirti (Triin Põldra, pildil) romaaniga “Ja anna meile andeks
meie võlad”.
Betti Alveri kirjandusauhinda antakse igal aastal poetessi testamendi kohaselt parimale hingedepäevade vahelise perioodi jooksul ilmunud debüütteosele luule, proosa
või draama vallas. Auhinnastipendium 15 000 krooni pärineb Eesti Kultuurkapitalilt.
Zã ürii koosseisus Heiki Vilep, Andres Ehin, Sandra Jõgeva ja Lauri Eesmaa valis tänavuse laureaadi kaheksa nominendi hulgast. Zã ürii esimees Heiki Vilep sõnas auhinna
üleandmisel, et kuigi teoste lähtematerjal oli tugev, täheldas zãürii siiski mitmete teoste
puhul kiirustamise märke ning lisas, et nii autorid kui toimetajad peaksid maldama teo-

sele viimast lihvi anda. Värske Rõhu peatoimetaja Lauri Eesmaa kommenteeris, et nominentide nimistu oli üks viimaste
aastate tasavägisemaid.
Laureaat Nirti leidis, et teda ühendab Betti Alveriga inimeste siseheitluste kujutamine ja naise mõttemaailmale keskendumine; ta nimetas oma loomingu põhiteemaks üksildusega toimetulemist ning rõhutas, et kirjutamises pole
midagi romantilist. “Seda enam peaks austama inimesi,
kes on suutnud kirjutada oma esimese raamatu ning küllap
mõistis seda ka Betti Alver,” nentis laureaat.
TE

Neli lihtsat sammu selleks, et
Tartu PÖFFist maksimum võtta
Kolm kildu
Roosamannast
Kõik vanema generatsiooni tohtrid, kes sõjajärgsel aastakümnel ja hiljemgi Tartus meditsiini studeerisid, olid Valter Pärtelpoja õpilased. Nende meenutusi oma vanaonust on Ago Pärtelpoeg koondanud äsjailmunud raamatu “Üks ja ainus härra “Manna”” kaante vahele. Sealt pärinevadki alltoodud fragmendid.
Kõigepealt 1953. a lõpetanu, nimeka onkoloogi ja meditsiinidoktori, oma 13 aastat tervishoiuministri ametis olnud Väino
Rätsepa arvamus.
Pärtelpoeg on minu mälestustes igati positiivne kuju. Tema
loeng oli alati sõnalis-kunstiline süntees. Ta oli ka humoristlik.
Mul oli sageli raskusi oma perekonnanime õigekirjaga. Tihti
kiputi seda kirjutama kahe p-tähega lõpus. Seepärast rõhutasin
nimede kontrollimisel praktikumis, et olen Rätsep ja ühe p-ga.
Manna vaatas mulle ilusti otsa ja
teatas: “Inimesel on ikka ainult
üks pee.” Selline muhe mees oli.
Meil vedas, et olid sellised
vana kooli õppejõud nagu Pärtelpoeg, samuti Aunap ja Kingisepp. Nad hoidsid omavahel
kokku ja me nägime neid sageli ühes väikeses söögikohas Võru
tänaval. Seal oli saada väga head heeringat hapukoore ja sibulaga. Ja eks väike klaasike käis asja juurde. Elasin sõbraga seal
lähedal ja käisime samas kohas söömas. Alati tervitati meid
heatahtlikult, kuigi olime vaid tudengid.

Roosamannaks
teda kutsuti ja ta
oli tõesti rõõmsa
roosa välimusega.

Neuroloogist meditsiinidoktor Arvo Tikk

Roosamannaks teda kutsuti ja ta oli tõesti rõõmsa roosa välimusega. Ta oli muheda olemisega, tudengitega sai hea kontakti, igasuguseid asju arutasime. Ta oli ka suur seenehuviline. Kui
me anatoomikumis õhtupoolikul laipu prepareerisime ja vahetevahel läks jutt seente peale, siis kestis mitu tundi arutelu selle üle, mis seened kasvavad anatoomikumi ümber ja mis neis
huvitavat on.
Tema loengud olid huvitavad. Ta püüdis asja igast kandist selgeks teha. Seletas ja joonistas. Ta oli üldse hea käega ja armastas loengute ajal kõiksugu anatoomia nüansse joonistada tahvlile. Eksamil oli küllaltki normaalne, ei olnud eriti läbikukutaja.

Täna sai Tallinnas ja Tartus võimsa alguse 14.
Pimedate Ööde Filmifestival. Tartu Ekspress
uuris korraldusmeeskonnalt, kuidas ligi sajast
Emajõelinna kinolinadele
jõudvast filmist endale
õiged üles leida, et pärlite nägemata jäämisel
kurvastuspisarad valamata jääks.
PÖFFi Tartu turundusassistent Marika Goldman möönis,
et ligi sadakond Tartu Cinamonis, Athenas ja Teatri Kodus
linastuvat filmi lööb kodulehel
vaadates tõepoolest silme eest
kirjuks ja paneb nii mõnegi filmihuvilise kukalt kratsima, kuidas end enim kõnetavad ekraaniteosed välja valida.
“Kõik tundub alguses keeruline, aga kõige lihtsam on minna kodulehele. Kõik filmid kuuluvad mingisugusesse alaprogrammi, mis on oma iseloomult
selged ja ütlevad ära, mis suunitlusega see film võiks olla. Ja
nende programmide seast siis
omakorda valida välja sobiva
ajaga või lihtsalt huvipakkuv
film,” kirjeldas Goldman.
Tartus linastuvad filmid on
valitud Tallinna filmiprogrammist. Seega, kel Tartus huvipakkuv film mingil põhjusel vaatamata jääb, võib seda kindlasti
näha pealinnas. Mõlemas linnas maksab täispilet ühele seansile 75 ja sooduspilet 50 krooni.
Pileteid veel jagub

Goldmani sõnul jagus kolmapäeva pärastlõuna seisuga
veel kohti kõigile Tartu PÖFFi filmiseanssidele. “Filme veel
läbi müüdud ei ole, nii et kõigil
huvilistel tasub kindlasti neljapäeval kinno tulla, aga rõõmuga võin öelda, et saalid tasapisi juba täituvad.” Oma osa sel-

Siinne publik saab näha ka Oliver Assayase haaravat kolmeosalist eluloofilmi terroristist ja revolutsionäärist Ilich Ramírez Sánchezist. “Carlos” jõuab Tartu vaatajate ette pühapäeval kell 16 kinos Cinamon.
Foto: Internet

les on PÖFFi piletikassal, mis
tegutseb Tartu kaubamajas juba
nädal aega. Tänasest on samasugused letid avatud ka Athena
keskuses ja Cinamonis.
Mis on festivali parimad filmid, Goldman ennustada ei soovinud. “Sõltub ju programmist ja
vaataja maitsetest, aga ma usun,
et neid pärleid leiab Euroopa filmiauhindade nominentide seast
ja võistlusprogrammi EurAsia
filmide seast, mis on kõik väga
hoolikalt välja valitud ja neid
peetakse ühtedeks tugevamateks.” Kindel on see, et suurimad
naerutajad asuvad Vitamiinilaksu filmide kategoorias.
Üheks tänavuse PÖFFi
uuenduseks Tartus on, et vastvalminud Teatri Kodus linastuvad nädalavahetuseti filmid
kõige pisematele. “Seal on tore
veel see, et eestikeelset tõlget

Kuidas leida õige film?
1. Mine PÖFFi kodulehele.
2. Sorteeri filmid alaprogrammi alusel, sest see näitab, mis suunitlusega ekraaniteos on ja mida sealt oodata võib.
3. Enamus tänavusi nimekaid filme asub võistlusprogrammi
EurAsia filmide seas, kust leiab nii mõnegi Oscari nominendi. Samuti on kindel panustada korraldajate koostatud filmiprogrammile “14 valitud teost”.
4. Kui oled huvipakkuvad filmid välja vaadanud, osta pilet
internetist või kassadest. Viimastesse tasub minna kogu sõpruskonnaga, sest korraga enam kui kümne pileti ostjaile
tuleb hind odavam.
loeb otse peale näitleja Janek
Joost. Lastel ei ole mitte mingisugust raskust filmist aru saamisega,” iseloomustas Goldman.
Lisaks iseloomustavad PÖFFi eriüritused, millest hoogsaimad on ava- ja lõpupidu.
Kaks teist eriüritust on filmi-

ööd Genialistide klubis, kus teisipäeva ööl vastu kolmapäeva
on United Dreamsi programmiga filmiöö ja kolmapäeval
vastu neljapäeva Sleepwalkersi
filmiöö. Mõlemad ööd on vaatajatele täitsa tasuta.
Oliver Kund

Kohtuarst Villu Parvet

Üliõpilastesse suhtus Pärtelpoeg mõistvalt ja taktitundeliselt.
Mul on alati meeles, kui 1949. a veebruaris kukkusin suurest
uudishimust Toomemäe keldris laibabasseini, kus ligunes 4–5
balsameeritud laipa. Mul oli seljas paks talvemantel, mis sai läbimärjaks. Ronisin kuidagi välja. Hais oli kohutav ja mul oli väga
külm, sest õues näitas kraadiklaas nii –20º. Kartsin, et külmetan
ja jään haigeks. Dotsent Pärtelpoeg, kelle tööruumi mind sooja viidi, lohutas, et ega ma pole esimene ega arvatavasti ka viimane basseini kukkuja. Tema teadmisel olnud esimene keegi
purjus preparaator ja see juhtunud tsaariaegses ülikoolis. Teisena supelnud seal laipade vahel 25 krooni peale kihla vedanud
tudeng ja kolmas olin siis mina, kes liigsest teadmishimust õnnetult basseini kukkus. Manna viskas veel nalja, et pole midagi –
kõik laibabasseinis ujumas käinud olid ellu jäänud. Ega karboolhappe ja fenooli segu basseinis üle meetri olnud, ainult et seda
vedelust ei oldud mitukümmend aastat vahetatud.
Villu Parvet lõpetab tõdemusega: Valter Pärtelpoeg oli üks
arstiteaduskonna nurgakive, kelle käest on paljud üliõpilased
raskes aines – anatoomias – head õpetust saanud.
Keda asi lähemalt huvitab – kogumik Roosamannast on saadaval Tartus Apollo raamatupoes.
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Muinasjutuootuses “Jõululinn Tartu”

Uudised

Jõulude eel on ootust ja ähmi nii täiskasvanutel kui lastel. Jõuluaeg on soovide täitumise ja unistamise
aeg – muinasjutuline aeg. Ka jõululinnas Tartus elatakse alates 28. novembrist ootuses.
Peaväljakule laskub lendav laev, parras täis põnevaid tegevusi. Kõikjal võib kohata muinasjututegelasi. Sünnib imesid. Taas elustuvad kaunid traditsioonid, mis leevendavad pikka jõuluootusaega:
advendiküünalde süütamine pühapäeviti koos koorilaulu ja puhkpillimuusikaga. Igal õhtul kutsub
ootajaid linnaväljakule muinasjutuvestja.
Esimese advendiküünla süütamisest tekib arglik valgus. Teisel advendil süütame selle kõrvale teise ning
valgus ja soojus aina kosub. Mida lähemale jõuludele, seda enam on valgust, rahu ja rõõmu. Tänavu on
Raekoja platsil ka advendikalender. See, mille luukide tagant tavaliselt magusa üllatuse leiab, avaneb seekord Raekoja akendel. Vaata lähemalt joululinn.tartu.ee.
TE

Raadi mõisa ajalugu raiuti
raamatusse
Laupäeval, 27. novembril kell 13 esitletakse Eesti Ajaloomuuseumis
Maarjamäe lossi banketisaalis Eesti Rahva Muuseumi ja tema Sõprade
Seltsi ühistööna valminud albumit “Raadi Raamat: pildid sündinud asjadest”. Kauni ja ajaloos väga erinevaid rolle täitnud Raadi mõisa lugu
jutustatakse läbi rohkem kui 500 foto, artiklite, dokumentide, ajaleheväljalõigete ja mälestuste. Tekstide autoriteks on Tiit Rosenberg, Helmut Piirimäe, Anto Raukas, Piret Õunapuu, Ülo Siimets, Agnes Aljas, Merli Sild ja
Sirje Madisson ning need on eesti, inglise, vene ja saksa keeles.
TE

Lasteabi telefon on hädakõnedest punane
Eelmise aasta alguses
käivitunud lasteabi
telefonile helistab kuus
keskmiselt 200 kuni
300 inimest, kuid mõnel
kuul on tulnud vastata
isegi poolele tuhandele
kõnele.

poleks mõnes peres asjad korras ja tekib küsimus, kas peaks
helistama, siis soovitame kindlasti seda teha,” ütles Külli ning
arvas, et unustada tuleks ehteestlaslik suhtumine – võõras laps, võõras mure ja see
pole minu asi. Iga täiskasvanu
kohus on anda teada, kui laps
on hädas.

KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

“Telefon on suunatud eelkõige lastele ja lastega seotud probleemidele,” rääkis lasteabi telefoni projektijuht Külli Friedemann. “Helistamiste
arv ei sõltu kuust ega kellaajast,
ent helistajate aktiivsus tõuseb
tavaliselt pärast reklaamikampaaniaid,” sõnas ta. “Tundub,
et mingit rolli mängib ka ilm –
sombuse ja vihmase ilmaga on
helistajaid rohkem, suvekuudel
ja septembris vähem – ju siis on
inimesed rohkem meeldivate
tegemistega hõivatud.”
Lapsed ise otsivad abi

Helistajate iga kõigub seinast
seina – kõige noorem on olnud
6-aastane. Laias laastus pooled
helistajatest on lapsed ja teine

Vanemad küsivad, kuidas
last kasvatada

Lasteabi telefoni üheks põhimõtteks on juurutada arusaama, et iga
täiskasvanu kohus on anda teada, kui laps on hädas. Ka juhul, kui
raskustes laps kuulub sootuks võõrasse peresse.
Foto: Lasteabi telefon

pool täiskasvanud. Helistatakse
nii enda probleemidele lahenduse leidmiseks kui ka võõraste
laste pärast – kui kõrvaltvaatajale tundub, et lapse enda vanemad ei saa vanemaks olemisega
väga hästi hakkama.
Kui selgub, et lapse heaolu

nimel tuleks kohe sekkuda,
tehakse koostööd politseiga.
“Meile on helistatud ja teatatud
juhtumitest, kus vanemad läksid pidu panema ja unustasid
ennast sinna päevadeks,” toob
Külli näite elust.
“Kui kellelgi on tunne, nagu

Helistavad ka lapsevanemad
ja küsivad nii juriidilist nõu –
näiteks abielulahutuse puhul –
kui ka kasvatusalast nõu.
“Praegusel arvutite ajastul
tuleb palju päringuid lapsevanematelt et mida teha, kui laps
tahab vaid arvutis istuda,” tõi
Külli näite. “Mõlemal poolel
oleks lihtsam, kui kodus oleks
kindlad reeglid ja nendest peetaks kinni. Näiteks eelkooliealistel lastel ei soovitata arvutis üldse istuda, algklassilaps
võiks olla arvutis kuni 45 minutit päevas, 11-13-aastane kaks
kuni 45 minutilist korda ning
üle 14-aastane 3 kuni 45-minu-

tilist korda.”
Eelkooliealistel arvuti kasutamine nn “lapsehoidja” asemel teeb aga karuteene nii lapsele kui vanematele. Väga palju paluvad abi ka teismelised,
kellele teevad peamiselt muret
suhted nii omavanustega kui
vanematega, aga küsitakse nõu
ka armusuhete asjus.
Üsna sageli küsitakse abi koolikiusamise asjus – mida ette
võtta ja kuidas käituda. “Kui
meie nõustajad ei oska või ei saa
telefoni teel inimest aidata, siis
suunatakse ta edasi sinna, kust
ta abi saab,” räägib projektijuht.
Telefonidele vastajatel –
nõustajatel – on pikaajalised
kogemused laste ja noortega
ning oma varasema töö tõttu on
nad kokku puutunud väga erinevate laste ja noorukite probleemidega.
Helistaja saab jääda anonüümseks, kuid klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks
kõned lindistatakse.
Sagedamini esitatud küsimustele leiab vastuseid http://
lasteabi.ee küsimuste-vastuste
rubriigist.

Lühiuudised
Linn jagas endise Digicopi
ruumid pooleks
Linnavalitsus otsustas jagada endise
Digicopi koopiakeskuse ruumid aadressil
Riia 10 kaheks eraldiseisvaks äripinnaks
ning panna need uuele enampakkumisele. Riia 10 ruumid antakse üürile kahes
osas alghinnaga 50 kr ruutmeetrilt kuus,
kasutamiseks büroona, tööstuskaupade kauplusena või hooldustöökojana.
Üürilepingu tähtajaks on viis aastat ning
lisaks antakse üürnikule ruumide remondiks kaheks kuuks üürivabastus.
TE

Kunstitudengid asuvad
söögikoha külastajaid
üles joonistama
Neljapäevast, 25. novembrist saab
alguse traditsioon, mille kohaselt võib
iga kuu teisel neljapäeval lasta endast
Suudlevates Tudengites visand teha
ning see võileivaraha eest ka koju viia.
Tartu kõrgema kunstikooli tudengid alustavad joonistamisega lokaalis
Suudlevad Tudengid kell 18 ning lõpetavad keskööl.
TE

AUDIITORBÜROO ELSS AS
Audiitorid & Konsultandid
Audiitorbüroo ELSS AS korraldab 07.12.2010 seminari “2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamine, aktuaalsed probleemid finantsarvestuses ja maksustamisel ning eurole ülemineku mõjud 2011”
Teemad:
r.VVEBUVTFESBBNBUVQJEBNJTBSWFTUVTFSFHMFNFOUFFSJNJTFM
r6VFBVEJJUPSUFHFWVTFTFBEVTFN×KVÅSJÛIJOHVUFMFKBBWBMJLVTFLUPSJÛLTVTUFMF
r6VFFMFLUSPPOJMJTFBSVBOEMVTTÛTUFFNJSBLFOEBNJTFQSBLUJLBKBFEBTJOFBSFOH
r&VSPMFÛMFNJOFLVN×KVSBBNBUVQJEBNJTFMFOJOHBLUTJBKBPTBLBQJUBMJMF
r.VVEBUVTFELÅJCFNBLTVTFBEVTFTKBUVMVNBLTVTFBEVTFTOJOHLPIUVQSBLUJLB
Seminar toimub %PSQBUJLPOWFSFOUTJLFTLVTF#BFSJTBBMJT5VSV 
5BTLV 5BSUVLFMMm SFHJTUSFFSJNJOFLFMMm
Lektorid: &-44JKVIBUBKBWBOEFBVEJJUPS&OO-FQQJL &-44JWBOEFBVEJJUPS.POJLB,BSOJPM &-44J
NBLTVLPOTVMUBOU&FTJ&MMFSNBBKB0¾,-1BSUOFSTKVIBUBKBWBOEFBVEJJUPS,TFOJB-VLLBOFO
Maksumus 1900 krooni, MJTBOEVCLÅJCFNBLT IJOOBTFFTJOGPNBUFSKBMJE M×VOBKB
LPIWJQBVTJE &-44JKB,-1BSUOFSTJLMJFOUJEFMFNBLTVNVTLSPPOJ
Info ja registreerimine UFM FQPTUOFYJB!FMTTFF

Goodbye 2010!
28. detsembril 17.00

Vanemuise suures majas

muusikalis "xÔ!,/·"""Ôx## !xx
,62*6´Ô *,6360,2´%,3#6
!Ô"##x"#8,8672-91,,78 8797Ô%Ô!#ÖÖÔ"1 70),2Ô""Ô%Ô´8,863/:97"Ô"Ô!09787,,6)!, %, ,

Pileti hind 300 krooni, alates 1. detsembrist 350 krooni
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• 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.

RAV

S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• 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.-

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

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

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

Reedel, 26.11
Saku Rock esitleb: ehe rockipidu Püssikas!
KOLUMBUS KRIS
Rock 35.- eek, terve liiter!
Sissepääs 75.- eek / 4.80 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Laupäeval, 27.11
Alates 17.00 reserveeritud. Vabandame.

Pühapäeval, 28.11
Pühapäeva lastekas:
„Advendiaja alguse pidu“
Vaata lisaks: www.pyss.ee

OTSID KOHTA KUS JÕULUPIDU TEHA?
60 KOHTA, HEA ASUKOHT
HEAD PARKIMISVÕIMALUSED
MITMED ERINEVAD JÕULUPAKKUMISED
MEELELAHUTUS (KARAOKE,LAUAJALGPALL,POKKER)
MÕNUS ATMOSFÄÄR
spordibaas@gmail.com
58588575
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Elleri kool etendab koomilist ooperit

Vaba aeg
Teater
Sadamateater
25. XI kell 19 Rumm ja viin
26. XI kell 19 Vanamees ja meri
1. XII kell 19 Quevedo
2. XII kell 19 Rumm ja viin
4. XII kell 19 Paanika
5. XII kell 16 Maetud laps

Vanemuise teatri suur maja
27. XI kell 19 Helisev muusika
28. XI kell 16 Helisev muusika
29. XI kell 19 Nii nagu taevas
30. XI kell 15 Appi! Ooper!?
30. XI kell 19 Orpheus põrgus
1. XII kell 12 Helisev muusika
1. XII kell 19 Mowgli
2. XII kell 12 Kuidas kuningas kuu
peale kippus
2. XII kell 19 Huntluts
3. XII kell 19 Helisev muusika
4. XII kell 19 Kevade

Vanemuise teatri väike maja
25. XI kell 19 Vihmamees
27. XI kell 19 Don Juan
28. XI kell 16 Sviit
2. XII kell 19 Madame Butterfly
3. XII kell 19 Vihmamees
4. XII kell 19 Puhastus

Kino
Cinamon 26. XI – 2. XII
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.15, 15.15 (v. a 29. XI),
18.15, 21.15 Harry Potter ja surma
vägised: Osa I

*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

Novembri lõpus etendavad Elleri muusikakooli lauluosakonna noored Tartu ülikooli ajaloo muuseumis W. A. Mozarti
koomilist ooperit “Pöörane päev ehk Figaro pulm”.
Etenduse lavastaja on Taisto Noor, kunstnik Marge Martin, liikumis- ja tantsuseadja Rufina Noor ja kontsertmeister
Irina Oja. Koomilise ooperi kogu süzãee ja intriigid tuuakse publikuni vähem kui kahe tunniga, kasutades osatäitjate rollist lähtuvaid jutustavaid vahetekste ja dialooge.
Mozarti ooper “Pöörane päev ehk Figaro pulm” on lõbus ja vaimukas lugu Sevilla endise habemeajaja, krahv Almaviva praeguse kammerteenri Figaro ja toatüdruk Susanne’i võitlusest õiguse eest teineteist armastada ja abielluda.
Osades Elleri kooli lauluosakonna õpilased ja vilistlased, kaastegev Karmen Puis. Esietendus on 30. novembril kell 16
ja planeeritud on veel ainult kaks etendust: 2. detsembril kell 18 ja 5. detsembril kell 12. Piletid (50 kr / 75 kr) on müügil
Piletilevi müügipunktides ja kohapeal.
TE

Raamatututvustus

Salapärase nöörsaabastes mehe tegemised
“Kõigile saab kurikaga
virutada” on raamat,
mis esmapilgul tundub
kui üks tavapärastest
märulifilmidest, mis alatihti tele-ekraanil jooksevad ning mille sisu
ununeb järgmist filmi
nähes.
Ühest tülist hakkab jooksma sündmuste ahelik, mis
kisub üha sügavamaks ja tõsisemaks, kuid seda kõike oma
veidral kergel moel.
Peategelane Kalle Marve,
kel seljataga teenimine Prantsuse võõrleegionis, kistakse
kuritegevusse kergemalt, kui
lapsel kommi käest võetakse.
Kuigi raamat on kaasahaarav
ja huvitav, tekib lugejal siinseal küsimusi, millele tahaks ja
ootaks raamatu lõpus selgitusi. Nii jääb näiteks ka viimaste lehekülgede läbi lugemisel
kell 13 (ainult 27. XI – 29. XI), 13.30
(v. a 27. XI – 29. XI), 20 (ainult 27. XI
– 29. XI), 20.30 (v. a 27. XI – 29. XI),
22 (v. a 27. XI – 29. XI) Skyline – ära
vaata üles
kell 15.45, 17.45 13
kell 14.25, 17.15 (v. a 26. XI, 27. XI,
2. XII) Pidurdamatu
kell 12.25 Jälle sina
kell 13 (v. a 27. XI – 29. XI) /13.30
(ainult 27. XI – 29. XI), 15 (v. a 27. XI
– 29. XI), 17.15 (ainult 2. XII), 19.45
(v. a 27. XI – 29. XI), 21.45 (v. a 27.
XI – 29. XI, 2. XII) Õigeks ajaks
kell 12, 14.05, 16.30 (ainult 29. XI)
Mina, supervaras
kell 15 (ainult 29. XI) Hamlet
kell 20.30 (ainult 2. XII) Kiirem

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 5. XII Rootsi fotograafi Göte

Ilmumisaasta 2010
Kõvakaaneline köide, 264 lk
Hind kaupluses 199 kr
Kirjastus Tänapäev

ikka saladuseks, mille salapärasega sai peategelane hakkama, et teda kõrvaldada taheti.
Aski fotonäitus Gotlandi kiviaiad

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 Mälupil-

KADI!
Nalja, rõõmu, päiksesära,
toogu kaasa nimepäev.
Tervist, õnne, soove häid,
toogu kaasa sünnipäev!
Õnnitlevad kõik suured ja väikesed sõbrad

Põnevikule lisab mõju see,
et kasutatud on erinevate peatükkide puhul mitmete tegelaste vaatepunkte – minategelase Kalle Marve, homoseksuaalist endise metalliärimehe Vase ning taibuka politseiniku Valdo Vahi tegemiste kirjeldused. Kuna inimesi
huvitavad alati hämarad asjad,
siis lisab raamatule populaarsust kindlasti see, et selle ilmumisaeg langes kokku Tallinna
“kurikamõrvari” tabamisega.
Raamatu autor Taavi Kangur (sündinud 1974) on varem
kirjutanud peamiselt lühijutte ja novelle, millest mõned
on avaldatud kvartaliajakirjas Algernon. Pärast lühijutuvõistlusel nii teise kui ka kolmanda koha võitmist otsustas
ta, et aeg on küps raamatu kirjutamiseks.
Sandra Tamm

te lapsepõlvest
kuni 11. XII Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!
kuni 14. XII Ove Büttneri maalinäitus Sügisvärvid
kuni 23. XII “Looduse” raamatusarjad: Looduse universal-biblioteek
(1927 –1931)

Tartu Kirjanduse Maja
30. XI kell 17.30 Kirjanduslik teisipäev, Mihkel Mutti küsitleb Urmas
Vadi

Tartu linnaraamatukogu
26. XI kell 10–19 kirjastuse Fantaasia raamatumüük
28. XI kell 16.30 advendipühapäev
“Jõulurõõmud raamatukogus”,
kavas on raamatukogu nukuteatri
etendus Lugu jänesest, kes ei tahtnud magama jääda ja jõulukaartide
valmistamise töötuba Jõulunäpud
kihelevad
4. XII kell 11 muinasjututund lastele. Kavas on muinasjutt Jõuluvana
ärkab
5. XII kell 16.30 advendipühapäev
“Jõulurõõmud raamatukogus”,
Kavas on raamatukogu nukuteatri
etendus Kingi-igatsejad ja jõuluehete valmistamise töötuba Jõulunäpud kihelevad

40000

730 4535

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.

Kaminate ehitus ja pottsepatööd.
Tel 5666 2108.

Teenus

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

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.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.

Rendile võtta

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

1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 502 2728.

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

Küte

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

Müüa

KASEPINDE

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Müüa kuiva kütteklotsi, saepurubriketti. Tel 5197 8500.

Loomad

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.
Valmisfirmad, muudatused, likvideerimine. Tasuta info. Tel 5341 5671,
www.valmisfirma.com, .

Meil on üle 100 looma.
Tule vaatama!
T–R 14–18, L 12–16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu.

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.

Pakun tööd
AS Sangar võtab tööle heade kutseoskustega õmblejaid. Soovijail tulla
isiklikult kohale tööpäeva hommikuti
kell 9 aadressil Sõpruse pst 2, Tartu
(nädala jooksul peale kuulutuse avaldamist). Kaasa palume võtta CV.
Pakun tööd. Vajalik auto ja juhilubade
olemasolu. Registreeri töövestlusele
tel 555 22 093.

Veo- ja kolimisteenus, vajadusel 2
meest. Ootan ka koostööpakkumisi.
Tel 5352 4859, e-post vallo@ravaz.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

Tervis
Lümfiterapeut pakub teraapiat ja
massaaže lümfiprobleemide, seljavalude (operatsioonijärgsete tüsistuste)
ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt. Tel 5159381,
www.lymfiteraapia.com.

Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Riided

REKLAAM

La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided.
Iga päev midagi uut. Raatuse 61 ja
Raua 22, Tartu E-R 10-18, L 10-15.

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

Ehitustööd

Kündmine. Tel 513 4597.

Tartu Ekspress toimetatakse 10. detsembri varahommikul otsepostiga igasse Tartu
postkasti. Elvasse, Ülenurmele ning TÜ raamatukokku jõuavad lehed 9. detsembril.

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Põllundus

Kaupo Torim
kaupo@tartuekspress.ee

TOIMETUS

Ehitusmaterjal

Müüa puitbriketti. Tel 514 4555.

Reklaami tellimine:

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Müüa märga segaküttepuud (2 m,
transpordiga Tartu piires 350 kr/m3).
Tel 5622 2742.

Muu

10. detsembril jõuab TARTU EKSPRESS igasse
Tartu postkasti.

Lehe tiraaž:

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

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

Kasutatud riided Inglismaalt! Hulgimüük. Tel 5834 9860.

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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Pere Leib võitles end karika poolfinaali

Sport

Et ka teine karikavõistluste veerandfinaalseeria mäng Tartu Pere Leiva - TTÜ
vahel lõppes tartlaste võiduga, pääses Pere Leib 10. detsembril Paides peetavasse poolfinaali, kus vastaseks Pärnu VK.
Eile Tartus peetud mängus jätkus põnevust vaid esimesse geimi, mille võidu
korral säilinuks TTÜ šanss ise edasi pääseda. Pärast tasavägist ja närvilist algust,
viigiseisult 13:13 õnnestus Tartul peamiselt bloki abil vahe sisse teha ja seda hoiti
lõpuni 25:19. II geimis võttis pingevabas õhkonnas TTÜ 25:18. Pärast mõningaid
vahetusi oli kolmandas geimis Pere Leiva poolt platsil taas võitlusvõimeline kuuik,
kes põrmustasid vastase 25:15. Neljandas geimis oli Pere Leib alguses küll tagaajaja rollis, ent seisul 18:18 tehti 4-punktine spurt, tasuks geimivõit 25:22.
TE

26.-28.
november
Tartu Näitused
messikeskuses

Roheline Majandus ja Roheline Elamine
ÖKOMESSIL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
Mahetoit, mahepõllumajandus
Taastuvenergia, alternatiivsed energiaallikad, biokütused
Jäätmekäitlus, taas- ja korduvkasutus
Mõistlik energiatarbimine, säästlik autokasutus
igu
Loodussõbralikud tehnoloogiad,
mbaid ja -s
eveiseid, -la
h
a
materjalid ja seadmed
m
b
a
sa
näha
rentsil:
eval konve
hedaks!
Ökoloogilised ehitustehnoloogiad
osaleda põn ikonverents - maa ma
n
o
o
si
vi
planeerimisest viimistluseni
Maaelu
ja talutoitu
Ökoturism, maaturism
osta mahefot vaata
Alternatiivne põllumajandus
komess
Täpsemat in
itused.ee/o
a
n
u
Tervislik eluviis
rt
a
.t
ww

Sellel messil:

w

Kreutzwaldi 60, Tartu tel: 742 1662

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

Treener Tarmo Kikerpilli sõnul pole meeskonnas üksikuid staare ega ülipikki, ent trumbiks peab võistkondlikku ühtsust ja võitlusvaimu.
Foto: TÜSK

Rocki järelkasv võõrustab
Euroopa noorteliiga etappi
Kui TÜ/Rock on eurohooaja esimesed kaks kohtumist juba pidanud, siis
nädalavahetusel võrdleb
oma oskusi eakaaslastega Euroopast Rocki
järelkasv.
26.–28. novembrini toimub
Tartus Euroopa noorte korvpalliliiga (EYBL) U16 etapp.
Läti, Leedu, Valgevene, Poola ja Ukraina kuni 16-aastaseid
korvpallureid võõrustavad Tartu Salva/Rock poisid, kelle jaoks
on käesolev juba kolmandaks
eurohooajaks. Kahel eelnenul
osaleti Tartu Salva nime all.
Varasematel hooaegadel
on Tartu võistkond Euroopa
eakaaslastega vapralt sammu
pidanud – avahooajal saavutati EYBL noorimas vanuseklassis 32 võistkonna hulgas 7. koht
ning tänu sellele mängiti juba
eelmisel aastal ning jätkatakse
ka tänavu 16 tugevama hulgas –
EYBL eliitdivisjonis.
Mullu langesid poisid üld-

Salva/Rocki mängud TÜ spordihoones
R, 26.11 kl 13 MKS Novum Bydgoszcz (Poola)
kl 18.20 Marciulionis BA,(Leedu)
L, 27.11 kl 13 KKK Wroclaw (Poola)
kl 18.20 BC Donetsk (Ukraina)
P, 28.11 kl 13 BC Minsk 2006 (Valgevene)
Info: www.neybl.lv
edetabelis kaks kohta ning lõpetasid hooaja üheksandana. “Et
enamik osalejaid on nimekatest
spordikoolidest ning igal aastal
lisandub vastasvõistkondadesse
arvukalt talente suurte riikide
avarustest, muutub saavutatud
positsiooni säilitamine kõrgetasemelises sarjas aasta-aastalt
järjest keerulisemaks,” nentis
poiste treener Olari Narits.
Salva/Rocki võistkonna
kooseisus – Gert Lõhmus,
Keit Türk, Saimon Sutt, Daniel Akkel, Eerik Parvits, Karl
Sobak, Marko Naaris, Risto
Häelme, Sten Lillemägi, Kaa-

rel Sõrmus, Tamar Taska – suuri
muudatusi võrreldes varasemate hooaegadega ei ole. Sisuliselt
samas rivistuses võisteldakse
täiseduga Eesti meistrivõistlustel B-klassis ning on tiitel nopitud varasematel aastatel nii C
vanuses kui miniklassis.
Üks täiendus võistkonna
koosseisus siiski on – abitreenerina teeb oma rahvusvahelise
debüüdi hiljuti profipalluri karjääri lõpetanud Tarmo Kikerpill.
Mängud toimuvad reedest
pühapäevani Tartu ülikooli
spordihoones.
Rasmus Rekand

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

