4. detsembril
Raeplatsil

SUUR

IMA

ŽIGA
A
A
R
TI

(20

A JA L
)
0
0
0

ARTU
T
T
H
E

15.30 Jõuluvanade ja jõulusõidukite
pidulik paraadrongkäik .
16.00 Lõbusad ettevõtmised
jõuluvanadega.
17.00

S

Kogupere
Jõululaul 2010

10. detsembri TARTU EKSPRESSI tiraaz on

40 000
ja leht jõuab siis igasse Tartu postkasti!

Tule koos perega laulma ja osa saama
suurest ühislaulmisest Tartu südalinnas.
Kaasa laulavad:
Kambja laulukoor Läte
Kammerkoor So-Le-Mi-Jo
Kammerkoor A. Le Coq
Kunstiline juht: Eve Paap
18.00 Päeva lõpetamine.

5. detsembril
Lõunakeskuses
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11.00 Erinevad esinejad.
12.00 Ülemaalise Jõuluvanade Konverentsi delegaatide saabumine
Jõuluvanade olümpia liuväljal.
Jõuluvanade maavõistlus
linnaisadega.
15.00 Arsise kellade kooli kontsert.
16.00 Advendiküünla süütamine raeplatsil.

Telli reklaam kõige paremini sihitud ja
kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
Kaupo Torim•511 6923•kaupo@tartuekspress.ee
Tartu Ekspress toimetatakse 10. detsembri varahommikul otsepostiga igasse Tartu
postkasti. Elvasse, Ülenurmele ning TÜ raamatukokku jõuavad lehed 9. detsembril.
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SAAPAD JALGA, RAHA TASKU!
Iga nädal 10000 krooni,
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4. detsembril kell 12
kohtume

TASKUS
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Korstnapühkijad saavad täiendkoolitust

Uudised
Lühiuudised

Eesti euromüntide stardikomplekt tuli
postkontorites müüki

Linnavalitsus otsustas osaleda projektis “Uued kutseoskused korstnapühkijatele
uute töökohtade jaoks (Leonardo lähetusprojekt)”, mille tulemusena on õppelähetusel Soomes käinud seitse Eesti korstnapühkijate koolituse korraldamisega seotud
spetsialisti. Saadud teadmisi rakendatakse Eesti korstnapühkijate kutsestandardi
korrigeerimisel ning sellega luuakse tingimused korstnapühkijatele uute töökohtade loomiseks läbi kvaliteetse täienduskoolituse. Projekti partneriteks on päästeamet, Lõuna-Eesti päästekeskus, Eesti Korstnapühkijate Koda, Tallinna Kopli ametikool ja Soome Korstnapühkijate Keskliit. Projekti kogumaksumusega 144 684
krooni rahastatakse SA Archimedes hariduskoostöö keskuse Leonardo da Vinci
programmi raames.
TE

Alates eilsest, 1. detsembrist on kõikidest postkontoritest võimalik soetada
euromüntide stardikomplekte. Komplekti eesmärk on tutvustada elanikkonnale Eesti euromünte ja võimaldada sularaha vahetada juba detsembris.
Stardikomplekt koosneb 42 euromündist koguväärtusega 12,79 eurot,
autentsuse kinnitamiseks on lisatud ka turvazãetoon. Komplektis on järgmised euromündid: seitse 1-sendist, kuus 2-, 5-, 10- ja 20-sendist, viis 50-sendist ning neli 1-eurost ja kaks 2-eurost. Komplekti hind on 200 krooni ning
korraga saab osta kuni viis komplekti.
TE

Toidupank kutsub kroonimünte hädaliste heaks loovutama
Toidupanga sildiga mündiootel kastikesi võib
linna peal kokku kohata
56 erinevas kohas. Eesmärk on õilis – kogutu
rakendatakse toidupanga
tegevuse laiendamiseks.

Kunstikooli tudengid
restaureerisid mõisa
Eelmisel nädalavahetusel avati pidulikult
Kiltsi mõisa renoveeritud peahoone, mille seinad ja laed restaureeriti Tartu kõrgema kunstikooli tudengite kaasabil.
27. novembril anti ehitajate poolt
üle Kiltsi mõisa renoveeritud peahoone
Lääne-Virumaal.
Heli Tuksami ja Tuuli Puhveli juhtimisel olid mõisa seinte ning laemaalingute restaureerimisse kaasatud ka Tartu
kõrgema kunstikooli maalingute osakonna tudengid. Väike-Maarja vallavalitsus andis avamisel tänukirja seinamaalingute konserveerimise juhendajatele ja tublimatele üliõpilastele (tänaseks vilistlased) Kait Kipperile ja Vesta
Naruskile.
13.–14. sajandil kindlusmüüridele püstitatud mõis ehitati uuesti üles
1790. aastal. Renoveerimise käigus
avati ja konserveeriti peamiselt 1890.
aasta kihistus, mis on unikaalne oma
käsitluselt ja kõige varasem näide antiigi mõjude jõudmisest Eesti mõisakujundusse.
TE

Ajal, mil inimesi agiteeritakse kogutud münte pangakontoritesse tooma, pakub toidupank
alternatiivina võimalust need
heategevuseks annetada. Peamiselt poodides ja pangakontorites
paiknevate kogumiskastide sisust
80% rakendatakse toidupanga
tegevuse laiendamiseks, viiendik
talletatakse “Teeme ära!” tulevaste kampaaniate seemneks.
Tartu toidupanga koordineerija Merili Mänd rääkis Tartu
Ekspressile, et initsiatiiv taolise
kampaania korraldamiseks tuli
pangaliidult. “Arvestuslikult on
mitteaktiivselt käibel münte eestlaste hoiupõrsastes või muidu
kasutult seismas mitmekümne
miljoni jagu. “Teeme ära!” toimkonnale tehti ettepanek korraldada heategevuslikul eesmärgil
nende kogumine. Kaaluti, keda
siis sellise aktsiooniga toetada
ning meie rõõmuks lõplik otsus
langes just toidupanga kasuks,”
selgitas Mänd tagamaid.

Palju praeguseks juba annetatud on, pole täpselt teada,
sest kogumisanumate suurused varieeruvad maitseainetopsidest kuni Saku Lätte joogiautomaatide veepudeliteni välja
ning neid ei tühjendata enne,
kui täis saavad.

Kogumiskastid läksid nagu
soojad saiad

Sampo panga kontoris asetsevad mündilugeja ja Toidupanga korjandusnõu kõrvuti – hea valida, kummale oma kõlisev loovutada.

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

Foto: Rasmus Rekand

Kuigi oktoobris alguse saanud
kampaania kestab jaanuari lõpuni ja põhimõtteliselt võiks kogumiskohti korraldajate arvates
olla Tartu kohta ka rohkem, pole
kahjuks uutele liitujatele enam
võimalik pakkuda ei kogumisanumaid ega inkasseerimisteenust. “Toetajatelt saadud kogumiskastid on otsas. Ka G4S, kes
rahakogumist omapoolse abina teostab, ei saa suuremat arvu
kohti teenindada,” loetles Mänd
pragmaatilisi põhjusi. Lisades, et
ühtegi liitumissoovi siiski tagasi ei
lükata, lihtsalt tuleb ise anum leida ja hiljem ka raha Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arvele kanda.
Ja kui kogutud summadest,
mis korraldajate optimistlikes
prognoosides võiks ulatuda mit-

Toidupank
Eestis on umbes 100 000
inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu
tagamisega, neist 20 000 on
lapsed. Samal ajal jääb iganädalaselt kauplustes, tootmisettevõtetes ja hulgiladudes üle kvaliteetset toitu,
mida ei jõuta maha müüa.
Tartu toidupank annab
iganädalaselt toidu 30
perele. Mündikampaania
abil soovitakse toidupanga
tegevus lisaks Tartule ja Tallinnale käivitada ka teistes
Eesti paikades, milleks on
tarvis soetada kaubikuid,
kütust, riiuleid ja muud.
metesse miljonitesse, on veel
vara rääkida, siis Männi meelest
on suurim kasu praeguseks saavutatud. “Mündikogumiskampaania abil on toidupanga tegevus laiemat kõlapinda leidnud.
Inimeste teadlikkus on kasvanud, tänu sellele ka vabatahtlike
ning koostööpartnerite arv. Üldse inimeste huvi ja soov aidata.”
Rasmus Rekand
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Tartust hakkasid Riiga ja Peterburisse sõitma mugavusbussid
1. detsembril alustasid Tartu-Riia ning Tartu-Peterburi liinil sõitmist Lux Expressi bussid. Kõiki mugavusi pakkuvates bussides leiab reisija tasuta wifi-ühenduse, aku laadimise võimaluse, rohkem jalaruumi, kuumad joogid ning värsked ajalehed.
“Mugavust ning töötegemisvõimalust hindavale reisijale on Lux Expressi liini lisandumine kindlasti hea uudis. Riia on oma lennujaama tõttu tartlastele pea sama oluline kui Tallinn. Ka Peterburi
sõitjate arv on aasta-aastalt tõusutrendi näidanud,” ütles Lux Express Estonia AS juhatuse esimees
Hannes Saarpuu.
Mõlemal suunal väljub buss Tartust kaks korda päevas. Riia poole 6.45 hommikul ja 17.45 õhtul.
Sõiduaeg on 3 tundi 50 minutit, ühe suuna pileti hind algab 241 kroonist. Peterburi väljuvad bussid
12.50 ja 22.45, sõit kestab 7 tundi ja 50 minutit ning pileti hind algab 357 kroonist.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Kaubamaja röövellik üürinõue peletas
House’i riidepoe keskusest minema
Mullu suvest kestnud
vaidlus Tartu Kaubamajaga rendihinna alandamise pärast päädis
novembri lõpus sellega,
et riidepood House pakkis viis aastat avatud
olnud kaupluses asjad ja
kolis Tasku keskusse.
Seni, kuni sotid endise üürileandjaga selgeks saavad, hoitakse Kaubamajas lahti outletpood kollektsioonist väljunud
riietega.
House keti omanikfirma
LPP Retail Estonia juht Hendrik Pass ütles Tartu Ekspressile
kolimise tagamaid selgitades,
et asukoha vahetuse juba enne
lepingu lõppemist tingis see,
et äri Kaubamajas ei tasunud
ennast enam ära.
“Äärmiselt kõrge üürihind
ja paindumatus üürileandja
poolt läbirääkimisi pidada neid
asju mõistlikuks viimast,” põhjendas Pass. Nimelt võttis LPP
Retail Estonia emafirma LPP
S.A. 2009. aasta kevadel üle rõivakaupluste keti House kõik
158 kauplust Euroopas, nii ka
Tartu kaubamajas asuva riidepoe. Peagi selgus aga, et kaasavaraks saadi kaubamaja üürileping, mille küsitav ruutmeetri
hind poe kahjumisse jätab.
“Meie ettevõtte jaoks on see
kõige kõrgem ruutmeetrihind,
mida me täna Eestis maksame.
Võrreldes isegi Tallinna kauplustega, nii et see on selgelt üle paisutatud,” leidis Eestis 16 Reservedi, Cropptowni ja House’i
kauplust haldava ettevõtte juht.

Täna hommikul kogunes pool tuhat Tartu lasteaialast raeplatsile jõulukuuske ehtima. Soojenduseks võeti päkapiku (esiplaanil) ning Tartu linnapea Urmas Kruuse juhtimisel ette ühistants.
Foto: Rasmus Rekand

House vahetas asukoha kaubamajas Tasku vastu.

“Antud majandussituatsioonis – kui 2009. aastal kukkusid
müügid jaekaubanduses mõnedel juhtudel suisa 50–60 protsenti, siis ei ole reaalne samade
kulude juurde jääda. Kui kõik
ülejäänud keskused mõistsid
majanduskriisist tulenevat olukorda ja said aru, et keskus ilma
kaupmeesteta on nagu surnud
projekt, siis Tartu Kaubamaja
Kinnisvara OÜ seda arvamust
ei jaganud. Võib-olla nad elavad
siiamaani aastas 2007. Vastati –
ei ole võimalik, meil on kehtiv
üürileping,” kirjeldas Pass.
Märksa mõistlikum üürileping
saadi Passi sõnul Tasku keskusse,
kus House’i kauplus hakkab asuma esimesel korrusel Reservedi
kõrval. Kaupluse pind ja kaubavalik jäävad samaks.
Kaubamajaga aga vaidlus jätkub. “Nüüd on ainult kaks võimalust – kas olla avatud või
olla kohtus ja vaielda, kas meil
oli õigus lahkuda või ei olnud,”
sõnas Pass. Siiski ei jää House’i
outlet Kaubamajja kauemaks,
kui jaanuari lõpuni, kinnitas ta.
Vangerdusi Tartu kaubamajas, mille tagajärjel kauplused

Foto: Oliver Kund

äkitsi uksed sulgenud on, on toimunud varemgi. Siiski ei soostunud ükski Tartu Ekspressiga
vestelnud ettevõtetest väljakolimise asjaolusid meedias kommenteerima.
Teiste hulgas Montoni kauplusteketti haldava Baltika Eesti turu juht Tiina Varamäe tunnistas, et soodsama üürilepingu poole püüdlevad nemadki.
“Oleme iga kaubanduskeskusega, sealhulgas Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜga tihedas koostöös ning läbirääkimistes, tõepoolest tihedamalt just
tänastes majandustingimustes.”
Kas läbirääkimised ka tulemusi
andnud on, Varamäe ei avaldanud, viidates konfidentsiaalsele
lepinguinfole.
Tartu Kaubamaja Kinnisvara
OÜ juhatuse liige Peeter Kütt
ei soovinud üürnikega seotud
küsimusi meediale kommenteerida.
Tartu Kaubamaja Kinnisvara
OÜ juhatuse liige Peeter Kütt
ei soovinud üürnikega seotud
küsimusi meediale kommenteerida.
Tartu Ekspress

Nädalavahetuse vältav jõululaat tõotab
kingiotsinguile kiiret lõppu
Tartu Näituste messikeskuses kestab reedest
pühapäevani jõululaat,
kus sellel aastal on kohal
üle 80 ettevõtja Eestist,
Lätist ja Leedust.
Tartu messikeskuse jõululaat
on linna suurim jõuluüritus, mis
toimub juba 15. korda. Jõululaadast on saanud koht, kus
saab juba varakult meeldivas
õhkkonnas jõuluoste planeerida ja sooritada, olgu see siis kingikoti või küllusliku jõululaua
tarvis.
Reedel, 3.detsembril, toimub kingiöö, mis saab avapaugu kella kuue ajal ilutulestikuga messikeskuse ees. Laadal on
ka eraldi magusaala, kus pakutakse värskeid saiu otse ahjust.
Õues saab teha saanisõitu
hobustega.
Jõululaada lahutamatuks
osaks on kolm päeva kestev
meelt lahutav programm, mida
organiseerivad Tartu linna noo-

Jõuluvanad jõululaadal 2009.

red. Oma jõud on ühendanud
selle tarvis Tähe noorteklubi,
Anne noortekeskus, Lille maja,
G4S noorteklubi ja Koidu noortekeskus, kes kõik annavad jõululaadale oma panuse erinevate
tegevuste ja etteastetega. Lisaks
saab enda oskusi proovile panna mitmetes õpitubades.
Jõululaadal kogutakse annetusi Tartu koduta loomade varjupaigale ning korraldatakse

Foto: Tartu näitused

heategevuslik oksjon Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi toetuseks.
Tartu jõululaat on avatud reedel, 3. detsembril kl 11–23, laupäeval, 4. detsembril kl 10–18
ning pühapäeval, 5. detsembril
kl 10–18. Jõululaadale saab igal
täistunnil tasuta jõulubussiga
Raekoja platsilt. Sissepääs laadale tasuta.
Tartu Ekspress

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

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
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Küüni tänavale püstitatud “Kultuurilaevast” saab reklaamikandja

Kultuur

Linnavalitsuse kinnitatud määruse järgi jääb “Kultuurilaeva” üks kõige jõepoolsem 1,5-ruutmeetrise infomooduli puitpind alates 1. jaanuarist eraisikute mitteäriliste kuulutuste ja teadete tasuta paigaldamise tarbeks. Ülejäänud mooduleid hakatakse kasutama sarnaselt linna omandis oleva üheksa
betoonpostist reklaamikandjaga, kus reklaami avaldamiseks tuleb maksta
teenustasu.
Abilinnapea Jüri Sasi selgitas, et hetkel puudub linnaruumis hea koht, kus
eraisikud saaksid oma mitteärilisi kuulutusi avaldada ning “Kultuurilaev” on
sellise eesmärgi tarbeks ideaalse koha peal.
“Alates 2002. aastast töötab väga edukalt küll Tartu linna koduleheküljel

virtuaalne leiubüroo, kuid see kõikidele kodanikele ei sobi ning need üksikud
kohad, kus eraisik saab oma teateid avaldada, näiteks mõned poed ja Tartu
ülikooli asutused, ei pruugi olla piisavad,” lausus Sasi. “Siiski päris isetegevust
seal teha ei saa ning oma teate avaldamiseks tuleb ikka pöörduda reklaampindade haldaja poole.”
Detsembrist hakkab “Kultuurilaeva” ning alates jaanuarist ka kõiki ülejäänut üheksat reklaamtulpa haldama vastava riigihanke võitnud Tartu Reklaamteenused OÜ, kes pakkus üheksal reklaamtulbal ning “Kultuurilaeval” tasulise
reklaami eksponeerimise teenuse hinnaks ühe ruutmeetri kohta mitte üle 25
krooni ööpäevas. Eraisikute mitteärilisi teateid saab avaldada tasuta.
TE

Veealune rändnäitus “Silmad vees II”
jõuab Aura keskuse basseiniseintele
Peahoone Peetrus
meenutab
Peahoone Peetruseks, teinekord ka rector inoficialis’eks kutsuti
kahe maailmasõja vahelisel perioodil peahoone portjeed Friedrich Simonit. Kui ta 1935. a pensionile jäi, olid ajakirjanikud
agarad Simonit usutlema. Ikkagi 42 aastat suurkooli teenistuses
olnud, sellest 27 portjeena. Mees, keda tundis iga tudeng, õppejõududest kõnelemata.
Tsaariajal seisis portjee peahoone koridoris kella all, seljas
kuldkarraga kaunistatud uhke munder ja käes tseremoniaalkepp, mille otsas oli seest õõnes vaskne kera. Sisenes peahoonesse korraline professor, andis Simon sellest märku kolme
koputusega vastu põrandat. Erakorraline professor pälvis kaks
ja dotsent ühe kepipõrutuse.
Küsitlejad tundsid huvi eelkõige üliõpilaste kunagiste vempude kohta, mille tunnistajaks Simon olnud. Ta meenutas, et
teenistuse algusaegadel oli tudengielu hoopis lennukam kui
rahvusülikoolis. Siis saatsid korporatsioonid ja seltsid Simoniga rektorile kirjalikke kutseid mitmesugustele aastapäevadele
ja muidu pidulikele sündmustele. Enamasti ei saanud – või ei
tahtnud – rektor nendel üritustel osaleda ja andis Simonile kirjakese konventi viimiseks. Portjee viis sedeli kohale, korporandid lugesid läbi ja ütlesid:
“Kuna sa rektorit kohale ei toonud, siis pead ise
tema asemel peole jääma!” Ja ei lasknudki Peahoone Peetrust ära, keda
arusaadavalt heldelt kostitati.
Tsaariajal tegid
tudengitempe eelkõige
jõukad aadlikest tudengid, kel oli rublasid kahel
käel laiali pilduda. Rahvuselt sakslased, poolakad ja grusiinid. Nende põhiloosung oli:
naised ja viin! Mõnelgi parunipojal lõppes niisugune elu püha
viha täis papa kohalesõitmisega, halvemal juhul suurte võlgade ja mahaprassitud majade või koguni mõisaga. Nimekamatest suguvõsadest tudengid üürisid südalinnas õige avara, nii
4–6-toalise korteri. Seal peeti siis pikki pummelunge, mis võisid
kesta ühtejärge kolm ööpäeva. Läbihigistatud triiksärgid ja tühjaks joodud pudelid tuli teenijatel kibekähku asendada uutega.
Seda kasvõi keskööl, kui olukord nõudis. Ülikoolilinna poodnikel ei olnud midagi hilise tülitamise vastu – nii lahtise käega
kundesid ei tohtinud ju kaotada.
Kõige suuremad vembumehed ja elupõletajad olnud just
Poola aadlikud. Ühel neist, pan D-l tulnud kord pähe mõte,
tuua oma kolmandal korrusel asuvasse korterisse hobune. Laenaski voorimehelt ratsu, sõitis selle seljas uljalt treppidest üles ja
sidus voodiotsa külge kinni. Andis passijale käsu tuua iga päev
loomale vakk kaeru ja piisavalt heinu. Ja anda ämbritäis vett.
Ise läks D linna peale pidu pidama. Hobune elanudki nädalapäevad jõudeelu tudengi magamistoas. Alles siis, kui alumise
korruse laest hakkas mingit pruuni vedelikku läbi nõrguma ja
sealsed elanikud tõstsid hädakisa, tuli asi ilmsiks. Hobuse allatoimetamisega oli tegu, sest loom ei tahtnud kuidagi pea ees
trepist alla tulla. Poolakal ei jäänud muud üle, kui tellida ekspressid, kes siis laiade presentrihmade abil nelja mehega ratsu
jälle alla maa peale toimetasid.
Korpipidude aegu oodanud konvendikorteri või -maja ees
voorimeeste parv. Ikka lootuses teha mõni heldelt tasutud
pikem ots. Voorimees pidi tundma iga korporatsiooni värve ja
asukohta. Leidis ta hilisel tunnil mõne värvimütsi kandja oimetuna “puhkamas”, tuli korporant tirida troskasse ja sõidutada
õigesse kohta, kus ootas rikkalik tasu. Korporatsiooni hea nime
ja au päästmise eest.

Mõnelgi parunipojal
lõppes niisugune elu
halvemal juhul suurte
võlgade ja mahaprassitud mõisaga.

Pühapäevast, 5. detsembrist paistavad Aura
veekeskuse basseiniseinad sukeldujaile kirjumad kui seni. Kuni 19.
detsembrini võivad kunstihimulised seal sukelduda vaatama kummalist
veealust fotonäitust “Silmad vees II”.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Harrastussukelduja ja professionaalse fotograafi Kaido
Haageni rändnäitus “Silmad
vees II” jõuab järgmise aasta
märtsiks vee alla pea igas maakonnas, järgmised kaks nädalat
veedab väljapanek aga Tartus.
Aura keskuse juhataja Tiia
Teppani sõnul pannakse veealust maailma ja loodust tutvustavad fotod üles Aura basseini
sügavamasse ehk linnapoolsesse osasse. Näituse vaatamine
on kõigile keskuse külastajatele tasuta, küll aga on sukeldumiseks soovitatav kaasa võtta
mask.
Näituse idee sai alguse neli
aastat tagasi, mil Kaido Haagen riputas Kalevi basseinis vee
alla pildirea veealustest elukatest. Näitus kandis nime “Silmad vees”. “Selleks, et külastaja saaks tõetruu ja vahva elamuse osaliseks, tuleb ta panna võimalikult sarnasesse keskkonda,
kus pildid on tehtud,” selgitas
Haagen eriskummalist näitusesaali valikut.
Nüüdseks on valminud uus
seeria veealuseid pilte. Kaido Haageni sõnul erineb “Silmad vees II” lisaks rändnäitu-

V
Vesiste
looduspiltide nägemisseks tuleb ka ise märga keskk
konda sukelduda. Fotod: Kaido Haagen

se formaadile, mis käib läbi pea
kõik maakonnad, eelmisest
üsna mitmeti. “Esimesel korral olid kõik fotod tehtud soojades meredes ja pildistatud filmile, nüüd on esitlusele tulev
pildiseeria tehtud Eesti vetes

ning digitaalse fotoaparaadiga,” lisas ta.
Näitust korraldava Eesti sukeldujate klubi instruktor
Terje Meosi sõnul on ettevõtmise eesmärk tutvustada inimestele sukeldumist kui omanäo-

llist ja põnevat harrastust. “Kes
o
on kursuse kord läbinud, kogeb
aargipäeva muredest vabanem
mist nautides veealuse elu ilu
n
ning arendab enese kontrollimise oskust, mis aitab vees käituda läbimõeldult ja riskivabalt,”
ütles Meos.
Igas rändnäituse toimumispaigas korraldatakse kord
nädalas ka proovisukeldumisi
instruktorite juhtimisel.

Ugala külalisetendus toob Sadamateatri
lavalaudadele helduse ja hiilguse
Ugala teater toob järgmisel kolmapäeval,
8.detsembril Tartu Sadamateatrisse Tom Ziegleri südamliku ja kauni
kahe naise elusaatusest
pajatava loo “Grace ja
Glorie.”
Lavastaja Indrek Sammuli
sõnul on tegemist elulise looga, mis peaks ka Eesti inimesi
puudutama. “Ziegleri näidendis jääb kõlama, et oluline pole
see, kui kaua keegi meist elab,
vaid see, kuidas me elame,”
ütles Sammul. “Nii nagu selles
lavastuses, on ka elus sageli tunne, et meie ees suletakse uksed
ning puudub väljapääs. Neil raskeil hetkedel ei pruugi me isegi aru saada, kui meile avatakse
uus uks ja selleks võib olla tegelikult ka inimene meie kõrval,
kes ulatab käe,” rääkis Sammul.
Kahe naise elu hargneb lahti ühes vanas mägimajas Virgi-

90-aastasele vanaprouale Grace Stiles’ile (Leila Säälik, esiplaanil),
keda arstid enam aidata ei suuda, saadetakse hooldajaks Harvardi
ülikooli haridusega linnast pärit Gloria Whitmore (Kadri Lepp).
Foto: Ugala teater

nia osariigis Blue Ridge mäeahelikus Ameerikas. 90-aastasele vanaprouale Grace
Stiles’ile, keda arstid enam
aidata ei suuda, saadetakse hospiitsi poolt hooldajaks Harvardi

ülikooli haridusega linnast pärit
Gloria Whitmore. Omal kombel saavad näidendi mõlemad
naised, Grace ja Glorie, aru, et
neil on teineteise abi tegelikult
väga vaja. Ka etenduse pealki-

ri on mitmekihiline, tähendades ühelt poolt naiste nimesid
ja teisalt ka “au ja hiilgust”, selle
näidendi kontekstis sobiks ehk
veelgi paremini “heldus ja hiilgus”.
Indrek Sammuli sõnul on
Ugala teatril väga hea meel, et
laval on taas paar aastat teatrist eemal olnud Leila Säälik
(Grace). Leila Säälik tuli lavastaja sõnul Ugala lavale tagasi
just nimelt selle näidendi tõttu.
“Kaua otsisime üheskoos sobivat näidendit, ent “Grace ja
Glorie” oli see, mis Leila Säälikut lõpuks paelus,” ütles Sammul. Gloriat mängib lavastuses
Kadri Lepp.
Esmakordselt esitleti “Grace
ja Glorie” näidendit 1990. aastal,
lavale jõudis see off-Broadwayl
Laura Pels teatris 1996. aastal ja
seda on kõikjal maailmas saatnud publikumenu.
Tartu Ekspress
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A. Le Coq alustas kaheliitriste mahlapakkide tootmist

Uudised

A. Le Coqi õlletehas hakkab esimesena Eestis tootma kaheliitristes perepakendites mahlajooke Aura Fresh. Selleks osteti tehasesse uus, ligi 17 miljonit krooni
maksma läinud tootmisliin.
Õlletehase juhi Tarmo Noobi sõnul on tegemist ettevõtte jaoks selle aasta
suurima investeeringuga ning otsus soetada uus liin tulenes turuolukorrast, kus
on ilmselge nõudlus suurtes pakendites mahlajookide järele.
Noobi sõnul müüvad hetkel Eestis 2-liitrises pakendis mahlu vaid välismaised
tootjad ning A. Le Coq on esimene kohalik tootja, kes pakub tarbijale võimalust osta mahlatooteid suures perepakendis. Ta lisas, et uus liin võimaldab A.
Le Coq’il suurendada mahlajookide tootmist võrreldes varasemaga poolteist

korda. “Investeering muudab meie ettevõtte töö ka kulu-efektiivsemaks,” rääkis Noop.
Aura Fresh mahlajoogi perepakendis toodetakse kuute erinevat maitset:
apelsini-, punase viinamarja, jõhvika-, metsamarja-, pirni-õuna- ja multimahlajooki. Perepakendis mahlajookide orienteeruv hind kaupluses on 22.90-25.90
krooni, mis on Läti konkurendi toodetud mahladest 3–4 krooni kallim.
Aura Fresh mahlajoogid on osa Aura naturaalsete ja tervislike jookide tooteperekonnast, kuhu kuulub lai valik mahlu, nektareid ja mahlajooke, lisaks veel
veed. Uue mahlatoote turule tulekuga soovib A. Le Coq kasvatada oma turuosa mahlatoodete kategoorias 30 protsendini.
TE

Jõulukingina gümnaasiumi parimaile lõpetajaile
lubatud priipääse ülikooli toimib piirangutega
Möödunud aasta 21. detsembril rahvusringhäälingu uudistes kõlanud Alar
Karise mõte tagada Tartu
ülikoolis tasuta õppekoht iga gümnaasiumi
parimale lõpetajale, võis
paljudele väikekoolide
õpilastele mõjuda ammuoodatud jõulukingina.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Karis nimetas ideed võtta ülikooli kulul vastu kõikide koolide parimad lõpetajad lihtsaks
ning sedasi antakse võimalus
just väikesemate gümnaasiumite ning maapiirkondade õpilastele.
Kuigi tookord oli veel lahtine parimate määramise kord
ja tasuta õppekohtade täpsed
erialad, kajastasid regionaalset
hariduselu hoogustavat ülikooli üllast plaani mitmed päevalehed ja uudisteportaalid.
Ajast ees

Tegelikult oli rektor oma
sõnavõtuga regulatsioonist ees,
kajastades vaid vaateid, mitte juba kehtivat vastuvõtukorda. “Kui see idee päevakorrale kerkis, siis oli arutlusel erinevaid versioone, et milline
võiks olla soodustus,
mida ülikooli vastuvõtul arvestada,” selgitas kirjas
Tartu Ekspressile
ülikooli vastuvõtu peaspetsialist
Kaja Karo.
Samas täpsustas ta,
et kõiki plusse ja miinuseid
kaaludes sai alles veebruaris kinnitatud vastuvõtueeskirjas siiski
reguleeritud võimalus, et pari-

Tartu ülikooli uksed on parimatele koolilõpetajatele tingimusteta avatud ka uue vastuvõtueeskirja
kohaselt. Tõsi küll – vaid loetud erialadel.
Foto: Rasmus Rekand

male lõpetajale antakse juurde
kolm konkursipunkti ning ainult
valikulistele õppekavadele võetakse nad vastu muid vastuvõtutingimusi arvestamata.
Teisisõnu laiendati juba
varem medalistidele kehtinud
kriteeriumit ka nende koolide
parima keskmise hindega
lõpetajatele, kus konkreetsel aastal medaleid välja ei antud.
“Kõikide parimate
lõpetajate vastuvõtt
tasuta õppekohtadele on olnud vaid idee
ning vastuvõtueeskirjas ei
ole seda kunagi reguleeritud,”
toonitas Karo. Küsimusele, kas
Karis esitles ideetasandil plaani meediale liiga vara või ülearu

optimistlikus vormis, ei soovinud Karo vastata.
Diktor andis lubaduse?

“Tegime idee teoks juba sellesuvise vastuvõtu ajal,” jäi Alar
Karis telefoniusutluses seisukohale, et ülikool on enda
sõnadest kinni pidanud.
Mööndes samas, et
õppekavade valik oli
piiratud ning väljaspool neid kandideerijaile seisnes erisus
kolmes lisatavas konkursipunktis. Kõlava
lubaduse vormi andis rektori meelest sõnumile meedia.
Pärast aastataguse uudislõigu üle vaatamist rõhutas rek-

tor toimetusele saadetud kirjas:
“Ka reporter ütleb, et tegemist
on ideega ning see kajastus siis
veel kehtiva lävendipõhise vastuvõtu korral. Lubadus “ülikool
tagab iga gümnaasiumi parimale tasuta õppekoha” pärineb
AK diktori suust,” viskas Karis
kivi ERR-i toimetajate
kapsaaeda.
Ometigi ei pidanud ülikool uudises kõlama jäänud sõnumit eksitavaks. Vähemalt
ei järgnenud sellele ühtki temaatilist avalikku sõnavõttu,
täpsustust või kriitikat meedia
omavolilise interpreteeringu
osas, millele nüüd viidatakse.

10. detsembri TARTU EKSPRESSI tiraaz on

40 000
ja leht jõuab siis igasse Tartu postkasti!

Telli reklaam kõige paremini sihitud ja
kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
Kaupo Torim•511 6923•kaupo@tartuekspress.ee
Tartu Ekspress toimetatakse 10. detsembri varahommikul otsepostiga igasse Tartu
postkasti. Elvasse, Ülenurmele ning TÜ raamatukokku jõuavad lehed 9. detsembril.

Ülikooli vastse õppeprorektori Martin Halliku kinnitusel
tulevast kevadest rakenduv vastvõtukord, mis senise lävendipõhise asemel tugineb paremusjärjestusele, eritingimuste osas
muudatusi ei sisalda. Parimad
lõpetajad saavad valitud erialadele kandideerides automaatselt maksimaalsed 100 punkti,
mis tõstab nad pingerea tippu
ehk kindlalt sissesaajate hulka.
Alar Karise meelest on idee
võtta ülikooli vastu kõikide gümnaasiumite parimad lõpetajad
ka vabalt valitud erialale siiani
mõistlik ning edasiarendamist
väärt uuteski vastuvõtutingimustes. “Ülikool ei tohiks kaotada
õppimises motiveeritud inimesi ainult seetõttu, et neil on vale
postiaadress, et nad ei ela Tartus
või Tallinnas, et nende väikekool
pole riigi parimate hulgas või et
õpetamise tase seal ei võimalda
riigieksamitel ülikõrgeid punkte
saada,” teatas Karis.

Tasuta õppekohad
Ülikooli õppekavad, kuhu
gümnaasiumi parim lõpetaja saab automaatselt tasuta
õppekoha:
Arvutitehnika
Bioloogia
Füüsika
Geenitehnoloogia
Geograafia
Geoloogia
Keemia
Keskkonnatehnoloogia
Materjaliteadus
Ökoloogia
Matemaatika
Eripedagoogika
Haridusteadus

Lühiuudised
Linn rendib arvuteid
Linnavalitsus kiitis heaks riigihanke
tulemused arvutite rentimiseks Tartu
linna ametiasutustele ja ametiasutuste
hallatavatele asutustele. Edukaks osutus Green IT OÜ pakkumus summas 8
461 876 krooni, mille eest renditakse
kokku 1224 erinevas konfiguratsioonis
arvutikomplekti 48 kuuks.
TE

Eetikud võtavad koolide
pingerea koostamise
vaatluse alla
Neljapäeval ja reedel toimub Tartus
TÜ eetikakeskuse
eestvedamisel tra-ussditsiooniline väärtusekasvatuse konvee
rents, kus arutlusele
tuleb küsimus, millised peaksid olema
need lisakriteeriumid, mida koolide pingeritta seadmisel arvesse tuleks võtta.
Konverentsi peakorraldaja, Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja professor
Margit Sutropi (pildil) sõnul soodustab koolide järjestamine riigieksamite
tulemuste alusel vaid üht tüüpi andekuse – akadeemilise võimekuse – väärtustamist, jättes tahaplaanile kunstilise,
praktilise, sotsiaalse ja emotsionaalseempaatilise võimekuse. “Hariduse eesmärk ei ole aga vaid teadmiste edastamine ja omandatud teadmiste kontrollimine, vaid isiksuse kujunemisprotsessi toetamine. Õpilaste akadeemiline,
emotsionaalne, sotsiaalne ja kõlbeline
küpsus kujunevad üksteisega läbipõimunult. Seetõttu oleks vaja koolide
headuse hindamisel võtta arvesse erinevaid mõõtmeid ja seda, kuidas kool
soodustab isiksuse terviklikku arengut,” märkis Sutrop.
2. detsembril Dorpati konverentsikeskuses toimuval paneelil arutletakse, milliseid kriteeriume tuleks lisaks riigieksamitele koolide headuse hindamisel veel arvesse võtta.
3. detsembril uurivad osalejad psühholoogide abiga koolikultuuri, koolisuhete ja koolivägivalla temaatikat. Samas tunnustatakse ka väärtuskasvatusega aktiivselt tegelevaid koole ja lasteaedu ning antakse välja tiitlid “Väärtuskasvatuse kool 2010” ning
“Väärtuskasvatuse lasteaed 2010”. TE
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Tartu kunstimuuseumis algab “Nõukogude öö II”

Vaba aeg
Teater
Sadamateater
2. XII kell 19 Rumm ja viin
4. XII kell 19 Paanika
5. XII kell 16 Maetud laps

Vanemuise teatri suur maja
2. XII kell 19 Huntluts
3. XII kell 19 Helisev muusika
4. XII kell 19 Kevade

Vanemuise teatri väike maja
2. XII kell 19 Madame Butterfly
3. XII kell 19 Vihmamees
4. XII kell 19 Puhastus

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
3. XII kell 14.30, 16.45, 19.15,
21.30 Kiirem
3. XII kell 12.40, 15, 21.15 Luba
mind sisse
3. XII kell 12, 15.15, 18.15 Harry
Potter ja surma vägised: Osa I

Reedel, 3. detsembril kell 17 avatakse Tartu kunstimuuseumis Raul Rajangu joonistuste ja maalide näitus “Nõukogude öö II”. Kõnesoleval näitusel on eksponeeritud suuremõõtmelised joonistused aastatest 1980–82 ning valikut autoritehnikas maalsarjast “Nõukogude ÖÖ” (1981–82). Seega saab näha teoseid, mis on loodud enne vägevat avatakti,
mille kunstnik tegi 1984. aasta noortenäitusel maaliga “Näärikuust ja õmblusmasin”.
Kunstnik on joonistusteks põiminud nii isikliku lapsepõlve pildid, perekonna albumitest võetud vanade fotode katked kui ka fragmente 1950-ndatel aastatel üllitatud paraadalbumitest. Rajangu enda sõnul valmisid pildid teravdatud
vaimses seisundis kogetu väljaelamiseks. Maaliseerias, milles üksteist tühistavad jõuline ekspressiivsus ja lastejoonistustest pärit kujundid, näidatakse tookordse nõukogude ühiskonna pidupäeva ja paleusi – isakestest pungil tribüüni, Stalinit postamendil, Nõukogude näärikuuske nr 1 Punasel väljakul ning ihaldatud välismaiseid autosid, nüüd juba kraad
kangemas iroonilises võtmes. Näitust saab vaadata 2011. aasta jaanuari lõpuni.
TE

3. XII kell 12.15 Skyline – ära vaata
üles
3. XII kell 14.45 13
3. XII kell 15.25 Pidurdamatu
3. XII kell 13 Jälle sina
3. XII kell 12.30 Mina, supervaras
4. XII kell 14.30, 16.45, 19.15,
21.30 Kiirem
4. XII kell 12.40, 15, 21.15 Luba
mind sisse
4. XII kell 12, 15.15, 18.15 Harry
Potter ja surma vägised: Osa I
4. XII kell 13.15 Skyline – ära vaata
üles
4. XII kell 13.45 Pidurdamatu
4. XII kell 13 Jälle sina
4. XII kell 12.30 Mina, supervaras
5. XII kell 14.30, 16.45, 19.15,
21.45 Kiirem
5. XII kell 12.40, 15, 19.35, 22 Luba
mind sisse
5. XII kell 12, 15.15, 18.15, 21.15
Harry Potter ja surma vägised: Osa I
5. XII kell 12.15 Skyline – ära vaata
üles
5. XII kell 17.30 13
5. XII kell 13.45 Pidurdamatu
5. XII kell 14.15 Jälle sina
5. XII kell 12.30 Mina, supervaras
6. XII kell 14.30, 16.45, 18.45,
20.45 Kiirem
6. XII kell 12.40, 15, 19.35, 22 Luba
mind sisse

6. XII kell 12.15, 14.15, 16.30
Beebid
6. XII kell 15.45 Võluhõbe
6. XII kell 12, 15.15, 18.15, 21.15
Harry Potter ja surma vägised: Osa I
6. XII kell 19.45, 21.45 Skyline –
ära vaata üles
6. XII kell 17.30 13
6. XII kell 21.30 Pidurdamatu
6. XII kell 13.30, 17.45 Jälle sina
6. XII kell 12.30 Mina, supervaras
7. XII – 9. XII kell 14.30, 16.45,
19.15 , 21.30 Kiirem
7. XII – 9. XII kell 12.40, 15, 19.35,
22 Luba mind sisse
7. XII – 9. XII kell 12.15 (v. a 7. XII),
14.15, 16.30, 18.45 Beebid
7. XII – 9. XII kell 15.45 Võluhõbe
7. XII – 9. XII kell 12, 15.15, 18.15
(va 9. XII), 21.15 Harry Potter ja surma vägised: Osa I
7. XII – 9. XII kell 19.45, 21.45 Skyline – ära vaata üles
7. XII – 9. XII kell 17.30 13
7. XII – 9. XII kell 20.30 Pidurdamatu
7. XII – 9. XII kell 13.30, 17.45 Jälle
sina
7. XII – 9. XII kell 12.30 Mina, supervaras
7. XII – 9. XII kell 18.15 (ainult 9.
XII) Narnia kroonikad: Koiduränduri
teekond

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

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 5. I MD fotonäitus Abstraktsioonid

Tammelinna raamatukogu
kuni 4. XII Erika Rausbergi haigade
näitus

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
kuni 23. XII “Looduse” raamatusarjad: Looduse universal-biblioteek
(1927 –1931)

Muu
4. XII kell 11 muinasjututund lastele.
Kavas on muinasjutt Jõuluvana
ärkab
5. XII kell 16.30 advendipühapäev,
kavas raamatukogu nukuteatri etendus Kingi-igatsejad ja jõuluehete
valmistamise töötuba

Sissepääs 50.- eek / 3.20 eur / Kannumeeste Selts prii!

Pühapäeval, 05.12
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OTSID KOHTA KUS JÕULUPIDU TEHA?
60 KOHTA, HEA ASUKOHT
HEAD PARKIMISVÕIMALUSED
MITMED ERINEVAD JÕULUPAKKUMISED
MEELELAHUTUS (KARAOKE,LAUAJALGPALL,POKKER)
MÕNUS ATMOSFÄÄR
spordibaas@gmail.com
58588575
Tule vaata
Euroliigat!

Pühapäeva lastekas
Vaata lisaks: www.pyss.ee

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

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

Kinnisvara ost

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

1-toal korter. Tel 528 6523.

Rendile võtta

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

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

1-toal korter (köök ja tuba eraldi, korteril omaette wc). Tel 5351 5460.

Pediküür ja maniküür vanuritele
(tulen kohale). Tel 5554 8340 või
653 7009, Tartu.

2-3toal korter. Tel 502 2728.

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

Küte

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

Müüa

KASEPINDE

Märg segaküttepuu (2 m, transpordiga Tartu piires 350 kr/m3).
Tel 5622 2742.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenus, vajadusel 2
meest. Ootan ka koostööpakkumisi.
Tel 5352 4859, e-post vallo@ravaz.ee.

Loomad

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.

%

Kõrtsipalavik! RIFF
Rockised poisid

Kaminate ehitus ja pottsepatööd.
Tel 5666 2108.

PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

Jõu

Laupäeval, 04.12

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Ehitustööd

Ära anda 3,5-kuused õue-valvekoera kutsikad. Tel 5837 3476.

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

Sissepääs 75.- eek / 4.80 eur. Kannumeeste Selts priilt!

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

Kuiv kütteklots, saepurubrikett.
Tel 5197 8500.

Tartu linnaraamatukogu

RAATUSE 22

Külma ei ole vaja karta, meil pits viina 10.- krooni, ausõna!

kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

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

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

Detsembri esimene kõvem pidu!
Lava kütab kuumaks ansambel BAD ORANGE

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu President,
INFO JA REGISTREERIMINE:
autasustatud kuldmedaliga rahvameditsiini arendamise eest,
tel. 508 8237,
parapsühholoogiadoktor
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321
Vastuvõtt Tartus:
Albert Stepanjan
10. detsembril
Jõgeval:
INDIVIDUAALVASTUVÕTUD
17. detsembril
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* stress, depression, unetus
* selja- ja kaelavalud
* muud probleemid

Reedel, 03.12

TARTU LINNA TAKSO

Ehitusmaterjal

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Tartu linnaraamatukogu

alumiinium (18–19 kr/kg;
1,15–1,21 EUR/kg),
messing, vask, roostevaba
teras, ostame pliiakusid
(7 kr/kg; 0,45 EUR/kg)
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

www.tartuekspress.ee/kuulutused

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

Annelinna raamatukogu

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST

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

Pakun tööd

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

Tervis

Riided
Kasutatud riided Inglismaalt! Hulgimüük. Tel 5834 9860.

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

Tutvus
39 a (182 cm) kena haritud mees
soovib püsisuhet 22–39 a korraliku
naisega. Tel 5833 9099.

Teade
Teenus
Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.
Korteriühistute raamatupidamine.
Soodne teenus, asjalik teenindus.
Telefon 56 900 676.

12. detsembril kl 15 Nõo kirikus naiskoori Emajõe Laulikud Advendikontsert. Dirigent Vilve Maide. Kontsert
on tasuta.
Prof emer Selma Teesalu autogrammitund L, 04.12 kl 13.30 Rahva Raamatu Tartu kaupluses Tasku keskuse
II korrusel. http://tulp.jalbum.net/04/

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

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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Korralike klassikaradade valmimist tuleb vähese lumega LõunaEestis veel nädalake oodata.
Foto: Internet

Infot suusarade kohta
on internetis vähevõitu
Kui tavaliselt on lund
rohkem Lõuna-Eestis, siis
tänavu on lumeuputus
Põhja-Eestis ning Tartu
ümbruses alles tegeletakse suusaradade sisse
ajamisega. Ka infot hetke
lumeolude ja rajaseisundi
kohta leidub internetis
ahtalt.
Linnas ja lähiraadiuses asub
neli suuremat suusasporti võimaldavat kohta: Tähtvere spordipark ja dendropark, Vooremäe suusakeskus, Tartumaa
tervisespordikeskus ja Lähte
suusarada. Kui Tähtvere välja arvata, siis operatiivset infot
hetke suusatamistingimuste
kohta saab vaid telefoni vahendusel. Tähtvere dendropargi, sprindiraja ja lauluväljakul
nädala alguses avatud uisuplatsi seisundit kajastab lehekülg
www.arena.ee.
Tartumaa tervisespordikesku-

se kodulehel ilutseb suusatajaid
kurvastav sõnum, et neil paistab
alati päike. Suusamaratoni raja
olukorrast puudub ülevaade
ka klubi Tartu Maratoni kodulehel. Ilm.ee vahendusel saab
tänu veebikaamerale küll operatiivse pildi, mis toimub maratoniraja finišis, ent raja pikkuse
või seisundi osas kirjeldus puudub.
Üks detailseim ülevaade
kogu Eesti suusatamisvõimalustest asub Rahvusringhäälingu spordiportaalis (sport.err.ee/
lumeinfo). Lähte ja Elva radade
osas valitseb sealgi vaikus, ent
vähemasti leiab kõigi suusabaaside kontaktinfo.
Suuremates ilmaportaalides
pole suusainfo rubriike veel
ajakohastatud. Omapärase
lumekatte paksuse kaardi leiab
EMHI kodulehelt (www.emhi.
ee/?ide=21,253).
Rasmus Rekand

Suusarajad Tartumaal
Lähte:
Rajad: 1; 2; 2,5; 5 km
Valgustatud: 2 km
Lähte, Tartu vald, Tartumaa
Andres Kübar, tel 501 4939
Hetkeseis: 2 km vabatehnika
Tähtvere spordipark
Rajad: 5; 1,3 ja 0,85 km
Valgustatud: 3 km
Laulupeo 25, Tartu
Andrus Holz, tel 742 2108
www.arena.ee
Hetkeseis: dendropargi looduslikul lumel 4,5 km
vaba+klassika
Sprindirajad sõidetavad, täiskorras reedeks.
Vooremäe
Suusarajad: 1,5; 3; 5 ja 8 km
Valgustatud: ei ole
Vooremägi, Uniküla, Haaslava vald, Tartumaa
Enn Otsus, tel 5354 0710
Hetkeseis: 4 km vabatehnikas vanal rajal
Tartumaa tervisespordikeskus
Rajad: 63; 31 km
Valgustatud: ei ole
Trass: Otepää–Elva; Arula–Elva
Assar Kütt, tel 514 4139, www.tartumaraton.ee
Hetkeseis: lund on vähe. Kui sajab juurde, algab radade lükkamine uuel nädalal.

