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Linn tahab Rukkilille lasteaia poole suuremaks kasvatada

Uudised
Lühiuudised
Ihaste ratsabaas
kavandab laiendust
Linnavalitsuse teisipäevasel istungil
võeti vastu Raeremmelga tn 1, Raeremmelga tn 1a ja Raeremmelga tn 1c
kruntide detailplaneering, mille koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi
laiendada Ihaste ratsabaasi olemasolevat hoonestust, sisemaneezãi ning püstitada 2-korruseline olmehoone. Planeeringuala suuruseks on ligi ca 2,2 ha. TE

Linnavolikogu otsustas osaleda Tartu Rukkilille lasteaia laiendamise ja renoveerimise projektis, mille heakskiitmisel rajataks Rukkilille lasteaia hoonele esimeses etapis juurdeehitis, mille tulemusel
lisandub senisele kuuele rühmale teist samapalju. Sellega saaks
Tartu linn juurde 110 uut lasteaiakohta. Samuti ehitataks ka uus
muusika- ja spordisaal ning ruumid administratsioonile, rekonstrueeritaks õueala ning paigaldataks ohutusnõuetele vastavad
mänguvahendid koos turvaaladega.
Projekt õnnestub ellu viia aga vaid juhul, kui sellele saadakse rahastus siseministeeriumi linnaliste piirkondade arendamise

Emajõe veetase lööb lähipäevil
kõrgel LED-sambal särama
Esialgsete lootuste kohaselt oktoobris valmima
pidanud veemõõdutorn
saab Emajõe promenaadil püsti loodetavasti
lähipäevil. Neljapäeva
pärastlõunal jõudis seitsmemeetrine hiiglane treileril Tartusse.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Politsei palub abi
tagaotsitava leidmisel
Lõuna prefektuur kuulutas tagaotsitavaks 1976. aastal sündinud Edgar Kirja,
kes hoiab kõrvale kohtueelsest menetlusest. Tagaotsitav, keda kahtlustatakse
mitmetes vargustes ja kelmustes, võib
viibida Tallinna kandis. Tartu kriminaaltalitus palub kõigil, kel on infot Edgar
Kirja asukohast, anda sellest teada telefoninumbritel 5332 5303, 730 8847
või politsei lühinumbril 110.
TE

programmi raames. Projekti esimese etapi kogumaksumus on 33
miljonit krooni, Tartu linna osalus on kuni 25,9 miljonit. Projekti
elluviimine on planeeritud ajavahemikku august 2011 – september 2013.
Linnaliste piirkondade investeeringute kavast on Tartule eraldatud kokku 161 miljonit krooni, kuid mitmete projektide maksumus on esialgu planeeritust odavamaks kujunenud. Seetõttu on
Rukkilille lasteaia ehituse finantseerimisse kavas suunata Tamme
staadioni ning Lubja 7 sotsiaalmaja projektidest ülejääv raha (vastavalt 6,8 miljonit ning 341 000 krooni).
TE

Euroopa Regionaalarengu
Fondi projektijuht ja Tartu hüdromeetriajaama veemõõdutorni projekti eestvedaja Mari
Sepp ütles Tartu Ekspressile, et
veemõõdusamba ooteaeg Tartusse lõpeb tõepoolest lähiajal.
Tallinnas Volta tehases pandi
teisipäeval proovile samba valgustussüsteemid, misjärel ehitis Tartusse sõiduks ette valmistati. Pidulik avamine Kaarsilla lähistel loodetakse pidada
pärast kasutusloa saamist tuleval nädalal.

EMHI tellitud ja Tartu linnakunstniku Tiit Kaunissaare
kujundatud sammas pidi esialgsete plaanide kohaselt valmima juba oktoobriks. “Asi on
veninud seetõttu, et meie projekt, mille raames me veemõõdusamba tellisime, sai alguse
alles märtsis,” põhjendas Sepp.
Riigihankega leitud ehitaja ja
samba valmistaja võtsid töödeks oma aja.
“Sammas tuleb seitsme meetri kõrgune, sinna peale on Tartu
linnakunstniku poolt kujundatud
infotabloo ning legend, mis seletab, mida need numbrid tähendavad. Sambal on ka ajaloolised
minimaalsed ja maksimaalsed
veetasemed ja on ka ruumi selleks, et kui need numbrid muutuvad, saab uued sinna peale graveerida,” kirjeldas Sepp.
Torni kolmnurkne asetus jääb
risti jõega, nii on ta kõigist kolmest küljest nähtav. Horison-

Sellised hakkavad kunstniku nägemuses olema Tartu hüdroloogiajaama veemõõdusamba kolm külge, mis näitavad vastavalt veetaset, vee- ja õhutemperatuuri.
Eskiis: EMHI

taalsed jooned torni pinnal näitavad hetke veetaset ning vastavalt veetaseme tõusule või
langusele süttivad või kustuvad
ka tuled. Üleval olevatest piktogrammidest sümboliseerib
horisontaalne laineline joonestik vett ning vertikaalne laineli-

ne joonestik õhku.
Seadmed, mis sambale vajalikku teavet hangivad, paigaldas EMHI Emajõe kaldapromenaadile samba tulevasse asukohta juba mullu. Seetõttu käib
samba ühendamine anduritega
kiiresti. Veemõõdutorn hakkab

Emajõe hingeelu kuvama kogu
aeg, ilmastikutakistusi sellele
pole. “Veemõõdusammas toimib igal aastaajal ja iga ilmaga, ka siis, kui jõel on jää peal,”
lubas Sepp.
EMHI ehitusspetsialist
Madis Helm ütles mullu samba
vajalikkust kommenteerides, et
mõõtejaama rajamise idee on
juba aastaid vana, kuid see saab
teoks alles nüüd tänu Euroopa fondide toetusele. Jaama on
vaja aga mitmel põhjusel. “Tartu on ikkagi Emajõest sõltuvuses – kui tekib uputuse oht,
siis näeb linnaelanik selle posti pealt kohe, kas veetase on nii
kõrgel, et tuleks hakata moose
keldrist ära viima,” põhjendas
Helm. Kaua aega oli EMHIl Emajõe kaldal manuaalne
jaam, kus hüdroloog pidi ise
veenäite regulaarselt vaatamas
käima. Nüüd teeb selle töö ära
väga täpne automaatika.

Kingitus, mis tuleb südamest

Kingi oma lähedastele spaaelamus
Aqva Spa kinkekaardid on saadaval Estraveli kontorites
Tallinnas Suur-Karja15 ja Stockmannis,
Tartus Vallikraavi 2, Pärnus Kuninga 34
või telli e-posti teel info@aqvahotels.ee.

AQVA Hotel & Spa Rakveres ootab Sind.
Vaata www.aqvahotels.ee, Parkali 4,
44308 Rakvere, Tel 326 0000
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Tartu parimad sportlased on Juhan Mettis ja Eveli Saue

Sähvatus!

Detsembri alguses valiti Tartu spordiklubide ja -organisatsioonide poolt esitatud kandidaatide hulgast välja Tartu aasta parimad sportlased. 2010. aasta parima meessportlase tiitli pälvis
judoka Juhan Mettis (pildil, U-23 EM-i hõbemedal, kaks MK-etapi pronksi), parimaks naissportlaseks valiti laskesuusataja Eveli Saue (EM-i 4. koht).
Parimateks noorsportlasteks tunnistati veemoto MM-il OSY-400 klassis hõbeda saavutanud
Rasmus Haugasmägi ja epeevehkleja juunioride MM-il naiskondliku kulla võitnud Julia Beljajeva. Parima võistkonna tiitli sai rühmvõimlemises maailma karikavõistlustel 4. koha ja MM-il 7.
koha saavutanud VK Rütmika meistriklass. Aasta parimaks treeneriks tunnistati Julia Beljajeva
treener Natalja Kotova. Tartu linna ja Tartumaa pidulik spordiaasta lõpetamine peetakse 17.
detsembril klubis Atlantis.
TE

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Kolmapäeva õhtul vallutas raeplatsi telereklaamist tuntud Coca-Cola heategevuslik jõulukaravan,
kus lapsed said kolm tundi jõuluvanale salmi lugeda ning päkapikkudega koos lustida.
Foto: Rasmus Rekand

Soodusperioodil Viasatiga liitunutel tuleb mobiilse interneti saamiseks juurde maksta.

Foto: Sandra Tamm

Viasat jätab soodusajal
liitunud eripakkumisest ilma
Viasati uudiskirjas reklaamitud tasuta netipulgast peavad soodusperioodil liitunud suu puhtaks pühkima – nemad
on oma prääniku juba
odavama kuutasu näol
saanud.
Tartu Ekspressi toimetuse
poole pöördus Tartu pereisa
Meelis, kes mõned kuud tagasi
liitus Viasatiga. Mehe kurvastuseks keelduti talle aga andmast
firma kodulehel Kuldpaketi
püsiklientidele väljareklaamitud tasuta netipulka. Põhjendus
võttis kukalt kratsima – ehkki
liitudes sõlmitakse minimaalselt
2-aastane leping, ei ole tegemist
ikkagi püsikliendiga.
Püsikliendiks saab aastatega

Viasati kliendisuhete juht
Pille Maide tõi argumendiks
asjaolu, et kahte soodustust
korraga ei anta. “Kampaaniate
käigus Viasatiga liitunud maksavad püsiklientidega võrreldes soodsamat kuutasu. Tava-

pärase 305 krooni asemel võib
see esimesel aastal olla näiteks
99 krooni. Mobiilset internetti Mint Strong pakume tasuta vaid neile, kes maksavad
kuutasuna täishinda,” selgitas
Maide.
Miks siis seda tingimust
uudiskirjas välja ei toodud?
Maide sõnul mingit erisust
polegi. Tasuta lisateenust lubatakse vaid püsiklientidele, millise staatusse pääseb alles pärast
kaht või kolme aastat, olenevalt liitumisel saadud soodusperioodist. “Peale selle tahtsimegi
uudiskirjas teenuse vastu huvi
äratada. Ja kui klienditeenindajaga ühendust võeti, selgitasime detaile. Kõiki tingimusi pole
mõistlik, ja ruumipuuduse tõttu
ju ka võimalik, alati kirja panna,” ei näe Maide tehtus midagi
taunimisväärset.
Keelatud reklaam

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski on
teemast kuuldes sootuks reso-

luutsemal seisukohal. “Kui on
erisused, siis peavad need ka
olema reklaamis välja toodud.
Kui lubatakse kõigile Kuldpaketi püsiklientidele siis tuleb
seda ka kõikidele võimaldada,
vastasel juhul on tegemist eksitava reklaamiga, mis on keelatud,” sõnas Turetski.
“Minuni pole tõesti varem
mingit sellekohast kriitikat
jõudnud,” kuulis Pille Maide
klientide nördimusest esmakordselt alles ajakirjanikult.
“Kui meie uudis on tekitanud
arusaamatust või ebakorrektne, siis loomulikult vabandame ning see pole tahtlik. Saame kodulehele täpsustava info
lisada. Paari päeva pärast tuleb
järjekordne uudiskiri, kus saaksime selle ära mainida,” loetles
Maide võimalusi olukorda selgust toomaks.
Viasati kinnitusel on nende
kliendid mobiilse interneti lisateenuse võtnud vastu väga soojalt. Ka käimasoleva kampaania
jooksul pakutakse seda kõigile
uutele liitujatele tasuta.
Rasmus Rekand

ODAVAIM JÕULUKAUP TARTUS
Ravila 45 (endine Muuli pood), E - R 10 - 19, L - P 10 - 15
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AHHAA 4D kinos saab peagi osa meeletust
kihutamisest ning pannkoogiteost Lottega
Pärast seda, kui AHHAA
teaduskeskus hiljuti
uude majja kolimiseks
Lõunakeskuses kohvrid
pakkis, jäi AHHAA 4D
kino kaubandusmekasse
omapäi. Üksindust peletatakse aga sellega, et
uuel aastal tuuakse kinolinale kaks uut elamust
– rallikihutamine ning 4D
pannkoogiseiklus Lottega peaosas.

Stseen jaanuaris linastuvast rallifilmist, mille lõpliku nime valivad
välja külastajad ise.
Foto: Kweila 3D Graphics Studio

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

AHHAA 4D kino juhataja
Kristjan Kapp ütles, et praegu
on ajad kino jaoks mitmeti murrangulised. Pärast “suure venna” lahkumist tuleb 4D kinolgi
huviliste püüdmiseks enam pingutada ning rüblikupükstest välja kasvada. Sammud selles suunas astutakse juba tuleva aasta esimesel poolel, kui senisele viiele elamusfilmile lisandub
kaks uut.
“Minult küsitakse iga päev,
millal tuleb üks õige rallifilm?” sõnas Kapp. “Nüüd on
meil see meespere lemmikfilm tõesti tulemas.” Kõik sai
alguse maikuus, kui AHHAA
kinno astus eesti-vene noormeeste seltskond ja teatas, et
nemad soovivad ise 4D filmi
valmis teha. “Andsime neile
vajalikud andmed, pärast seda
olid nad paar kuud kadunud,”
meenutas Kapp. Ühel päeval
taas kinno sisse astunud tiim

Kweila 3D Graphics Studios valmistatavast linateosest tuleb esimene rallifilm AHHAA 4D kino ajaloos.
Foto: Kweila 3D Graphics Studio

lõi letti demofilmi, mille loomutruu graafika kino meekonnagi jalust rabas. “Mõtlesime esialgu, et nad on selle kusagilt võtnud. See ei jäänud karvavõrdki profifilmidele alla!” Tänaseks on filmi
arendustööd niikaugel, et see
peaks esilinastuma jaanuari
lõpus. Nime, mida film kandma hakkab, valivad kinokülastajad ise.
Sellega 4D kinomenüü aga
ei piirdu. Kokkuleppele on saa-

dud animafilmi Lotte autoritega, kes teevad pildi ja heli filmile, mis jutustab Lotte seiklustest pannkookide valmistamisel. “Kinos peaks tunda saama ka pannkoogilõhna,” kirjeldas Kapp filmi, mis võiks Tartu vaatajate ette jõuda tuleva
aasta keskel. Kuid sellele, kust
vajaminev pannkoogilõhn saada, on mõeldud juba praegu.
“Meie leiutaja ütles, et see on
ju nii lihtne – pane natuke seda
ja seda, aja toiduõli läbi kohvi-

masina ja ongi pannkoogilõhna
terve saal täis.”
Eestil juba omad 4D filmimeistrid

Kui kaks ja pool aastat tagasi alustades osteti esimesed 4D
filmid sisse Belgia firmalt Nwave Pictures, siis tulevikus on
suund sinnapoole, et 4D-seiklused loovad Eesti filmimehed
ise. “Need Belgia profifilmid on
lihtsalt nii meeletult kallid. Liht-

sam on neid siin ise põlveotsas
toota,” sõnas Kapp. Ülejõu käiv
see pole – filmi graafika teevad
valmis animaatorid ning 4D
efektid lisatakse alles kinosaalis, mis “vastavalt filmile
käituma õpetatakse”.
Tartu publiku lemmikfilmideks
on kujunenud “Vana
kaevanduse
saladused”
ning “Kosmoseralli”.
“Need meeldivad kõigile – oled sa
meeter kümnene pägalik või 87-aastane
vanaema, kes muide on minu
teada kõige vanem külaline, kes meil on käinud,” sõnas

Kapp. Kurioosseid juhtumeid
on teisigi. “Hiljaaegu käis siin
üks vahva poiss, istus esimeses reas. Pärast filmi tuli põlvili
minu juurde, haaras püksipõlvedest kinni ja
röökis “Tahan
veel!”.”
Kes arvavad, et viie filmi vaatamisest kiirelt
küllalt saab,
eksivad rängalt. “Kinotüdruk Kertu
käib meil iga
nädal,” sõnas
Kapp. Lisaks
lasteaiatirtsule
on kino püsikliendid ka
üks täiskasvanute paarike, kel
iga nädal piisavalt lapselikkust
leidub, et sadade teiste vaatajate hulgas taas kinno tulla.

“Kust võtta pannkoogilõhna? Leiutaja
ütles, et see on ju nii
lihtne – pane natuke
seda ja seda, aja toiduõli läbi kohvimasina
ja ongi pannkoogilõhna terve saal täis.”
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TALLINN
Tähesaju City
Tähesaju tee 31
E-R 10-20
L 10-18
P 10-16
Tel 663 0504

TALLINN
Järve Keskus
Pärnu mnt. 234/238
E-P 10-20
Tel 6140 342

TARTU
Riia 136
E-R 10-19
L 10-16
Tel 7380 445

PÄRNU
Pae 1
E-R 9-18
L 9-16
Tel 443 9082

Pakkumised kehtivad kuni 31.12.2010 või kuni kaupa jäkub.
Osa kaupu tellimisel.

NARVA
Tempo Kaubanduskeskus
Tallinna mnt.52
E-R 10-20
L 10-18
P 10-16
Tel 3576 955

RAKVERE
Kroonikeskus
F.G.Adoffi 11
E-R 9-19
L 9-17
P 9-15
Tel 3356 328

VILJANDI
Home Gallery
Leola 53
E-R 10-19
L 10-17
Tel 4342 005

KURESSAARE
Elektrumi Ärimaja
Tallinna mnt 58
E-R 9-18
L 9-15
Tel 4531 472
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Tänavate jooksva remondiga
jätkab AS Põlva Teed

Eakatele pakutakse uudset hädaabiseadet

Uudised

Koostöös EMT-ga pakub G4S Eesti eakatele uudset hädaabiteenust, mis toob seeniorile
vajaliku abi vaid ühe nupuvajutuse kaugusele.
Teenuse tarbimiseks on vaja spetsiaalset seeniori telefoni (pildil), mille tagaküljel asuv
oranzã hädaabinupp saadab signaali otse G4Si juhtimiskeskusesse ja hättasattunu kontaktisikutele. Seejärel selgitab juhtimiskeskus olukorda ning vastavalt vajadusele kaasab hättasattunu abistamiseks meedikud, päästjad või lähima patrulli. “Uue hädaabiteenuse eelis on
liikumisvabadus. Seni kasutusel olnud paanikanupud on seotud inimese elukohaga. Hädaabiteenusega saab seenior nautida aktiivset elu: külastada sõpru, käia marjul ja seenel, reisida ning olla seejuures kindel, et ohuolukorras ei jää abita,” ütles G4S arendusjuht Tarvi Hirv.
Spetsiaalse hädaabinupuga telefone müüvad EMT ja G4S Eesti.
TE

Tartu linna tänavate jooksvate remontööde uue riigihanke
aprillist 2011 kuni aprillini 2014 võitis AS Põlva Teed, kes
teeb sama tööd ka praegu. Aastas tellitavate tööde kogumaksumuseks on minimaalselt 287 602 eurot. Samas peab
töövõtja olema valmis teostama töid kogumaksumuses kuni
500 000 eurot. Võrreldes eelmise hankeperioodiga löövad
teetööd valusamalt linna rahakoti pihta, sest enamiku tööde
hinnad on kallinenud.
TE

Shaté tantsukool peab
uues asukohas avapidu
Kui väike Krõõt ihuüksinda Tartusse kolis, et
Miina Härma gümnaasiumis õpinguid alustada, ei
osanud ta unistadagi, et
14 aastat hiljem tuleb tal
omaenda ja verivärske
tantsukooli avamispeol
kõnet pidada.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Aga just sellise pisut närveldama paneva toiminguga seisab Shaté tantsukooli juhataja
Krõõt Kiviste silmitsi järgmisel
nädalalõpul, mil Filosoofi tänava vastvalminud tantsukooli
ruumid graatsiaküllase peoga
avatakse.
“Olen eluaeg tantsuga tegelenud. See on mul veres ja lihtsalt
ei saa teisiti,” tunnistas Kiviste uhkusega. Tallinna külje alt
Kaiust pärit piiga tuli keskharidust omandama üllatuslikult
Tartusse. Omal käel elades ja
majandades ei tundnud nooruke neiu sugugi ennekõike puudust kodustest, vaid tantsimisest, millega oli varasemast nii
harjunud.
Tulge tüdrukud, tantsime
koos

“Läksin lihtsalt ühte neljanda
klassi tundi ning küsisin tüdrukutelt, et kas keegi sooviks tulla tantsutrenni. Kaheksa tüdrukut olid huvitatud ja pea kõik
neist jäid kuni keskkooli lõpuni,” meenutab Kiviste kümnenda klassi õpilasena tehtud hulljulget sammu, mida võib tinglikult pidada Shaté tantsukooli
sünnipäevaks.
Juba esimese hooaja poole

Treener Maive Mõttus ja pisikesed tantsupiigad tunnevad rõõmu vastremonditud avarast peegelsaalist.

pealt hakkas trenniukse vahelt
üha tihedamini uusi tüdrukuid
piiluma, kel samuti huvi tantsijatega liituda. 14. tegevusaastal
harjutab Shaté tantsukoolis üle
300 tüdruku alates kolmandast
eluaastast. Olemasolevale 14.
tantsugrupile lisanduvad uute
harjutusruumide avamisel veel
mõned rühmad. Seni pidi katseid tegema ning osad huvilised
ukse taha jätma, sest kõik lihtsalt ei mahtunud trennidesse.
Algusaastatel harjutati MHG
aulas. Tantsijate huve arvestades valmis kooli uus spordihoone juba spetsiaalse peegelsaali-

Üllatus – klubi nimi polegi laenatud prantsuse keelest. Tegijate
endi väljamõeldud sõna võiks tähendada midagi liuglemise ja hõljumise vahepealset.

ga. “Shaté üks haru jääb MHGs tegutsema ka tulevikus, sest
paljud tüdrukud õpivad seal,”
tõotas Kiviste kunagisele armsale kodukoolile lojaalseks jääda.
Toonitades, et ilma direktorite
ja koolitöötajate mõistva suhtumise ja vastutulekuta ei oldaks
tantsukooli arengus praeguseks
sugugi nii kaugele jõutud.
Endine söökla

Kitsikuses unistati enda tantsukooli ruumidest juba viis viimast aastat, ent finantsolukorda mõistes kõva häälega sellest
rääkima ei kiputud. Spetsiaalne jalgu hoidev põrand, korralikud peeglid, helitehnika, valgus – tantsutrenni suvalisel odaval kontoripinnal juba läbi ei vii.
Aga kogu selle aja korjas juhataja Krõõt krabisevat sukasäärde, et kord võiks unistus reaalsuseks muutuda.
Nagu tavaliselt, astus mängu
juhus. “Olin sealkandis hoopis
teisi ruume vaatamas, kui pakuti võimalust pilk peale visata
veel ühele pinnale,” meenutab
Kiviste Filosoofi tänavasse sattumist. “See õige tunne tekkis
kohe uksest sisse astudes!”
Kuigi avapidu on veel pidamata, toimuvad tantsutunnid
uues avaras saalis juba mitmendat nädalat. Kohas, kus loetud
aastate eest kinnitasid keha busse ehitanud suurfirma töölised.
Et ehitustöid tehakse vaid
omafinantseeringutele toetudes, valmib ehitus kahes järgus
– 17. detsembril avatakse üks

tantsustuudio koos poega. Teine stuudio, treenerite ruum ja
kostüümiladu peavad oma järjekorda pisut veel ootama.
Tantsukooli vastsed ruumid
annavad võimaluse alustamaks
ka uute – avatud tantsutundidega, kus kaasa saavad lüüa kõik
tantsuhuvilised, olenemata
vanusest või eelnevast kogemusest. Tegijate sõnul on nendes
tundides tähtsaimal kohal just
emotsionaalne laeng. Mõistagi paranevad samal ajal aga ka
osalejate rütmitunnetus, kehahoid, plastika ja enesekindlus
tantsuplatsil.
Ja et Shaté’s ei koolitata mitte ainult tantsutüdrukuid, sellest kõneleb fakt, et enamik
õpetajaidki on endiste õpilaste
hulgast välja kasvanud. “Triin
Tamm, kes tuli
klubisse aastaid
tagasi showgruppi tantsijaks, on nüüdseks kvalifitseeritud treener.
Samuti 8 aastat klubis tantsinud Maive Mõttus. Litsentsieksamiks valmistuvad Reet
Rosenblatt ja Natalja Maksimova. Noortest treeneritest on
silmapaistvad Kristel Kermes
ja Mari-Liis Uri,” jätkub Shaté
juhil rõõmu järjepidevusest
ning arengust.
Kiviste möönab, et panustab igal aastal väga palju noorte
treenerite väljaõppesse. Lisaks
klubisisestele koolitustele toetatakse kaugemal õpikodades

Fotod: Jassu Hertsmann

ja koolituspäevadel osalemist.
“Selgi aastal näiteks sai tutvutud Londonis Pineapple Dance
Studio tegevusega ning võetud
nädala jagu tunde New Yorgis
Broadway Dance Centeris,” tõi
Kiviste kõlavate nimedega näite.
Saavutused

Shaté auhinnakappi on aastatega kogunenud trobikond
trofeesid. Kahel korral on toodud koju Koolitantsu laureaadi tiitel, kolmel korral esindati
Eestit Euroopa street-tantsude
meistrivõistlustel. Tulemusest
tähtsamana hinnatakse Shaté’s
aga protsessi: “Et tantsija lahkuks trennist hea emotsiooniga, et grupp tunneks kokkukuuluvustunnet, et üksteist hoitaks
ja armastataks.
Igast tüdrukust
ei pea tulema
tipptantsijat.
Aga meie võimuses on anda
igale tüdrukule
hea rüht, kehatunnetus, tantsuline baas ja väga palju toredaid mälestusi nii trennidest
kui esinemistelt,” rõhub Kiviste sportlike saavutuste asemel
emotsioonidele.
Shaté’s igati tavapärast trennilõppu, mil väiksemad tantsijad kallistavad oma treenerit, ei
kohta just igas spordikoolis. Igatahes annab see juhataja sõnadele, et tantsukool toimib tõepoolest nagu üks pere, usutavust juurde.

“See õige tunne
tekkis kohe uksest
sisse astudes!”

Lühiuudised

Tartu tahab
“Kultuuriakna”
raadiosaatega jätkata
Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
kuulutas välja hanke Tartu linna raadiosaate “Kultuuriaken” eetrisse andmiseks. Leping senise saatetegija Tartu Kukuga lõpeb jaanuaris. Hanke uue
võitjaga sõlmitakse leping järgmise aasta lõpuni.
“Kultuuriaken” on üks kord nädalas
15–30 minutit kestev Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkondi kajastav raadiosaade. Pakkumusi võivad esitada kõik äriühingud, mis vastavad hankedokumendis sätestatud nõuetele, millest põhiline on see, et saade peab olema eetris piisava kuulatavusega ajal. Ühe
saate maksimumhind saab 30-minutilise saate puhul olla 1100 krooni. Seega
läheb iganädalase raadiosaate aastatellimus linnale maksimaalselt maksma pisut
üle 50 000 krooni.
“Meil on see raadiosaade eetris
olnud juba 4–5 aastat. Seekord otsustasime hanke kasuks, et tagada osalejate paljusus,” sõnas linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist Marianne
Menning. Seni on saade eetris olnud
Kuku raadios igal kolmapäeval kell
12.45 ning kajastanud Tartu linna kultuuri- ja spordiüritusi. Menningu sõnul
võib raadiosaate senise tulemuslikkusega rahule jääda.
TE

Interneti vahendusel
avanes 500 aastat
Euroopa ajalugu
Alates 3. detsembrist saavad kõik huvilised tutvuda Euroopa viimase 500 aasta ajalooga läbi tasuta veebipõhise andmebaasi EGO (Europäische Geschichte
Online), mille loomise ja käigushoidmise eest vastutavad kümme kõrgetasemelist Euroopa uurimiskeskust, nende
hulgas ka Tartu ülikooli usuteaduskond.
“EGO peamine eesmärk on muu
hulgas terviklikuma ajaloopildi kujundamine Euroopas, sest see võimaldab
saada üldisema ülevaate tihti riikide
kaupa jagunenud ajalooalasest uurimistööst. Andmebaas on mõeldud nii
professionaalsetele ajaloolastele kui
lihtsalt ajaloohuvilistele üle kogu maailma, võimaldades kõigil lihtsalt ligi pääseda kaasaegsetele võrdlusandmetele,” ütles TÜ usuteaduskonna dekaan
Riho Altnurme.
EGO koosneb kümnest temaatilisest
sektsioonist, mis ulatuvad religioonist,
poliitikast, teadusest ja õigusest kunsti ja
muusikani, samuti on esindatud majandus, tehnoloogia ja sõjandus. Kaastööd
on lingitud piltide, esmaallikate, statistika, animeeritud ja interaktiivsete kaartidega, audio- ja videoklippidega. Sektsioonid koondavad kultuuridevahelise
suhtlemise protsesse, mille mõju ulatub
üle riigi-, rahvuslike ja kultuuripiiride.
Andmebaas on saksa- ja ingliskeelne ning asub aadressil http://www.iegego.eu.
TE
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Seitse TÜ teadlast pälvisid akadeemiku nimetuse

Lõuna-Eesti turismikonverentsil rõhutati
venekeelse teeninduse vajalikkust

Uudised

Kolmapäeval nimetas Eesti Teaduste Akadeemia uued akadeemikud. Kolmekümne esitatud
kandidaadi seast valis akadeemia juhatus välja kümme, kellest seitse on Tartu ülikooli teadlased.
Akadeemikuks said matemaatika alal TÜ funktsionaalanalüüsi professor Eve Oja; energiatehnoloogia alal TÜ füüsikalise keemia professor Enn Lust; ökoloogia alal TÜ taimeökoloogia
professor Martin Zobel; arstiteaduse alal TÜ inimese füsioloogia professor Eero Vasar; biotehnoloogia alal TÜ biotehnoloogia professor Andres Metspalu; psühholoogia alal TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik ja ajalooteaduse alal TÜ arheoloogia professor Valter Lang.
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutas 11 akadeemiku valimised välja juunikuus. Vakantsid
kuulutati välja astronoomia, matemaatika, energiatehnoloogia, arvutiteaduse, ökoloogia, arstiteaduse, biotehnoloogia, keemia, psühholoogia, ajalooteaduse ja kunstiteaduse alal.
TE

1. detsembril toimus Tartus Lõuna-Eesti turismikonverents, kus sel korral keskenduti Vene turule – anti ülevaade, kuidas venelasi Lõuna-Eestisse meelitada ja mida
neile siin pakkuda. Ligi 150-le turismihuvilisele osalejale ettekanded teinud esinejad kinnitasid, et oluline on keskenduda kõrge teeninduskultuuri, puhta looduse ja
mitmekülgse toidu pakkumisele, kõige olulisem on aga venekeelse klienditeeninduse olemasolu. Kristi Kassi, SA Lõuna-Eesti Turismi juhataja sõnul on huvi Vene
turu temaatika vastu väga suur. “Vene turuga tuleb tegeleda aktiivselt ja igapäevaselt selleks, et investeeringud end tagasi teeniksid,” rõhutas ta.
TE

Tummadelt taksofonidelt peegeldub
endiste hiilgeaegade tuhmunud sära
Kui Elioni tehnik Kaido
Erik kolmapäeva hommikul Tartu avaturu
hoones taksofoni poldid
seinast lahti keerab,
voorivad linlased, pirukakotid käes, mööda
ja teevad taksofoni
peiesid sama vähe märkama kui suvist muruniitmist.
“Ei ole enam vaja, keegi ei
kasuta,” nendib Erik taksofoni mahavõtu põhjust ning
kaksab näpitsatega läbi juhtme, mis seadmele kunagi elu
andis. Seda, kui palju kõneminuteid turu taksofonist viimasel ajal võetud on, ta öelda ei
oska, sest seda näeb vaid juhtimiskeskus. Õigupoolest oli
taksofonil turuhoones ka vennas, kuid see on agarate kolleegide poolt juba lahti monteeritud.
Pole ka ime, sest põhjust

kümnekiloseid telefone üleval
hoida tänapäeva mobiilimaailmas napib. Detsembri algusest jäid üle Eesti tummaks
kõik Elioni taksofonid. Tartusse on praeguseks üles jäänud
veel kolmkümmend telefoniautomaati, mis kaovad seintelt
sammhaaval vastavalt sellele,
kuidas tehnikutel nende jaoks
aega jagub. Enim telefone on
üleval Tartu ülikooli kliinikumis.
Siniseid kõnekaste näeb
tulevikus vaid muuseumis

Naks ja valmis: kuigi kolmapäeva hommikul mahavõtmisele läinud Tartu avaturu hoone taksofon oli
Elioni tehnikule Kaido Erikule esimene seadme-eemaldus, käis see tema kätes sama lihtsalt ja kiirelt
kui telefonikõne. Lähinädalatel jagavad sama saatust ka ülejäänud 30 Tartu taksofoni.
Foto: Oliver Kund

“Tegelikult tavalise inimese
jaoks see ei olegi väga märkimisväärne sündmus, mida näitab ka kasutatavuse statistika,”
ütles Elioni avalike suhete juht
Lilian Nõlvak.
Keskmine taksofonide kasutusmaht on Eestis langenud
ühele minutile taksoni kohta

päevas. Ligi pooltest olemasolevatest taksofonidest pole
aga augustikuu jooksul ühtegi
kõnet tehtud. Võrreldes 2004.
aastaga on minutimahud vähenenud 30 korda. Kui tol ajal oli
üle Eesti töös 3500 telefoni,
siis praeguseks on neid alles
jäänud 500, millest enamik
Tallinnas.
Taksofoni ei hakata ilmselt
taga igatsema isegi kohtades,
kus tosina aasta eest looklesid masinate taga katkematud ootejärjekorrad. “Üllatav oli see minugi jaoks, aga
näiteks haiglates on taksofonide kasutatavus praegu veelgi väiksem kui keskmine üldine kasutatavus. Kui räägime
keskmiselt ühest minutist taksofoni kohta päevas, siis haiglate puhul on see 0,93 minutit ehk 55 sekundit taksofoni
kohta.”
Oliver Kund
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Haigused kardavad talisuplejaid
Olenemata ilmast, temperatuurist või isegi jää
paksusest käivad vapraimad Emajões ujumas
suisa aastaringselt.
Jääauk lahti raiuda. Lumi
ning jääsodi välja rookida või
allavoolu uputada. Riided-jalanõud jääle laotatud rätikule.
Kerge sulpsatus ning poolalasti aurav inimkeha liugleb Emajõkke. Rutiinne hommik talisuplejale. Ei ühtki värinat ega
kiirustatud liigutust. Isegi mitte
märjana talvetuules seistes.
Ei tahtnud alla anda

“Talisupluse juurde sattusin
ilmselt samamoodi nagu enamik teisi,” rääkis Lodjakojast
veidi ülesvoolu jääaugu juures
asjatanud Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juht Indrek Koemets. “Alguses ujutakse
soodsa ilmaga. Siis sunnitakse
suvel end vette, sõltumata väljas
valitsevast temperatuurist. Edasi venitatakse ujumishooaega
nii kaugele sügisesse, kui vähegi
kannatab ja ühtäkki avastataksegi end jääaugus.”
Kui igal äripäeval karastab
politseimajor Koemets end karges vees enne tööle minekut
juba kella 7 paiku, siis nädalavahetusel jätkub aega soojas voodis kauemaks. Ent kella kümneks on külmapõlgurid platsis
ka laupäeva ennelõunal.
Koemets on igahommikuse suplusega tegelenud järjest
3–4 aastat. Tervistav hobi võeti

Jääaugus käijate tervis muutub igapäevase talisupleja, politseimajor Indrek Koemetsa sõnutsi külmas vees ujudes ainult tugevamaks.

ette koos toonase kolleegiga ja
üksteist utsitades polnud kummalgi tahtmist argpüksi rolli jäädes loobuda. Töökaaslane on küll nüüdseks Viljandisse kolinud, ent siiani uuritakse
suheldes, on’s teine ikka aastaringsele sulistamisele truuks
jäänud.
Peatselt libistab end jääaugust külma vette Koemetsast
hoopis rohelisem vanemliik-

lusametnik Ove Saar, kes alustas veemõnudega alles tänavu.
“Mingil perioodil hakkas tervis tõrkuma. Loobusin ajutiselt,
ent varsti olin jälle vees tagasi.
Vanemate tegijate kinnitusel
käivad külmetushaigused, aga
ka enamik teisi tõbesid, talisuplejatest kauge kaarega mööda,”
on Saar kindel.
Tartu kõige staažikam, esitalisupleja Miša riietab end rahuli-

kult lahti ja läheb stoilise rahuga vette. Tema alustas talisuplusega 1995. aastal ega ole enese
sõnutsi kunagi haige olnud.
Riieteta on soojemgi

Miša lisab, et ega talisuplejaid Tartus palju pole, tükki 12
vast. Nende seas tegeleb regulaarselt talisuplusega ka lähikonnas elav Tartu abilinnapea

Vladimir Šokman.
Peagi liitub seltskonnaga
vanem proua. Mehed kamandatakse seejärel aga jääaugu
lähistelt sootuks minema, sest
proua olla trikoo koju unustanud. Kõlab ebaloogilisena,
aga Aadama ülikonnas olevatki talvel vees palju soojem kui
nailonist ujumisriietes, mis ihu
vastas erakordselt külmadena
tunduvat. Vähemalt sel hom-

Fotod: Kaupo Torim

mikul Emajões käinute kinnitusel.
Aga soovi ise seda väidet jääaugus tõestama või ümber lükkama hakata polnud kübetki. Piisas õhukesest kaldajääst
tingitud lirtsuvatest saabastest,
milles kügelevatele varvastele
paljaste kehade nägemine jõevees ei mõjunud eriti soojendavalt.
Kaupo Torim

9

Reede, 10. detsember 2010
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Tartu kunstnike joonistused osalevad “Maailma joonistuste
galeriis” Makedoonias

Maavalitsus avas Ingmar
Muusikuse fotonäituse

16. detsembril avatakse Makedoonia pealinnas Skopjes galeriis Osten “Maailma joonistuste galerii” (World Gallery of
Drawings), mida saab vaadata jaanuari lõpuni. Näitusele saadeti 780 joonistust 360 kunstnikult 33-st riigist. Joonistuste
rohkuse tõttu eksponeeritakse igalt autorilt vaid ühte tööd.
Eestit esindavad Reti Saks, Merike Sule-Trubert (fotol tema töö pealkirjaga “My Tree of Life”), Indrek Tali, Karin Strohm,
Priit Kõiv, Diana Yanson ja Nadezãda Tšernobai. Kataloogi valiti Eesti autoritest Diana Yanson ja Merike Sule-Trubert.
Kõik näitusele saadetud joonistused jäävad korraldaja organisatsiooni Osten kollektsiooni, millest kasvab välja joonistuste muuseum. Kord aastas samas näitusepaigas korraldatav üritus toimub teistkordselt. Ürituse eesmärk on populariseerida
joonistust kui unikaalset kunstiteost ning väärtustada käega tehtut meid ümbritsevas digimaailmas.
TE

Kolmapäeval avati Tartu maavalitsuses Ingmar
Muusikuse fotode näitus “Siin maal”.
Mitmete auhindadega pärjatud fotograaf
Ingmar Muusikus on pildistanud Eesti maaelu
selle elavas mitmekesisuses, suvel ja talvel. Pildile on püütud nii inimesi ja loomi kui ka kõnekaid detaile eluta loodusest ja inimkätega tehtust.
TE

Muusikaõpetaja tahab luua Tartu
esimese mudilaste kontsertkoori
Muusikaõpetaja Maia
Kapsi pikaaegne unistus –
luua Tartusse mudilaste
esinduskoor – on saamas
reaalsuseks. Parimaid
lasteaiaealisi laululapsi
oodatakse katsetele juba
jaanuaris.
Erahuvikooli HuviTERA
juhataja Anne Masingu sõnul
on tegemist küllaltki ainulaadse ettevõtmisega. “Mudilaskoorides laulavad tavaliselt
koolilapsed. Meie eesmärk
on tuua laulu juurde andekad
5–7-aastased. Tallinnas teatavasti selline laulukoor tegutseb, miks ei võiks siis ka Tartul
olla oma mudilaste kontsertkoor,” valgustas Masing vahvat ideed.
Koori hakkab juhendama lasteaedade Terake ja Krõll muusikaõpetaja, laulustuudio “Peidus pool” juhendaja Maia Kapsi. Tema arvates pole nii noores eas koorilauluga alustamine
midagi enneolematut. “Tänapäeva koorid on midagi palju lõbusamat kui akadeemiline mälupilt minevikust. Lõbusad laulud, lavastuslik liikumine. Mudilased koorina laval
on ilus nii silmale kui kõrvale,”
lubas Kapsi enneolematult noore koosseisuga koorilt kvaliteeti, mis kannaks auga välja linna

Käsumajanduselt
kasumajandusele

Staažikas laulupedagoog Maia Kapsi oma laulustuudio lastega.

esinduskoosseisu tiitli.
Kooriproovid hakkavad toimuma alates 3. veebruarist aadressil Tähe 4 kell 17.30. Ideaalne koosseis võiks küündida 30
lapseni.
“Et ettevõtmine on alles lapsekingades, pole eelarvega loomulikult priisata, ent niipea kui
meil on juba mingeid tulemusi võimalik näidata, loodame

toetusele erinevatest fondidest
ja ka linnalt. Samas osalustasu, mis jääb vanemate kanda, ei
saa kindlasti olema suurem kui
teistel huvitegevustel,” rahustas
Anne Masing.
Küll peaks kooriloojate arvates suur olema võimalus esineda. Plaanidesse mahuvad kõik
linna suuremad sündmused ja
kaugemas tulevikus miks mitte

Foto: erakogu

ka tellimusesinemised. “Unistused on suured. Soovime koondada ikkagi üle linna parimad
laululapsed, kelle potentsiaali avanemisele tuleb nii varases
eas muusika juurde sattumine
kindlasti kasuks. Siin saab olema vahva,” lubas Masing koorilaulu muuta lastele igati meelepäraseks.
Rasmus Rekand

Kümme päeva väldanud PÖFFil krooniti
tänavused kinomaailma filmipärlid
14. PÖFFi võistlusprogrammi auhinnad on
selleks korraks jagatud,
oma sõna said parimate
valimisel sekka öelda nii
kriitikud kui ka Tallinna
ja Tartu filmisõbrad.
Kuueliikmeline rahvusvaheline žürii tunnistas parimaks
Euraasia filmiks Saksamaal elava ja õppiva ukraina filmimehe
Sergei Loznitsa mängufilmidebüüdi “Minu õnn”. Žürii hinnangul kerkis linateos esile tänu
meisterlikule oskusele heita
valgust väga keerulisele teemale, rääkides piinavast, karmist
ja ohtlikust elust Venemaa väikelinnas. Parima Euraasia filmi
auhind anti PÖFFil välja seitsmendat korda. Grand prix rahalise osa (10 000) eurot pani välja
Tallinna linn.
Parima režissööri auhind
läks baltisaksa juurtega saksa filmilavastaja Chris Krausi linatööle “Polli päevikud”,
mis on tehtud koostöös eestlastega. Nagu ka mullu, läk-

Tänavusel PÖFFil parimaks Euraasia filmiks nimetatud “Minu õnn”
räägib paeluva ja nihilistliku loo Venemaa väikelinna elanike, sealhulgas rekkajuhtide ja prostituutide elust.
Foto: PÖFF

sid parima nais- ja meesnäitleja auhinnad Skandinaaviasse.
Parimaks naisnäitlejaks kuulutati soomlanna Katja Küttner rolli eest filmis “Printsess”,
parima meesnäitleja auhinna
pälvis Mikael Persbrandt Taani filmiga “Taevariik”.
Žürii eriauhinna pälvis Iraagi
linateos “Paabeli poeg”, parima
operaatori tiitel läks vene filmi

“Tsiitsitajad” kaameramehele
Mihhail Krichmanile. Kokku
hinnati kahtekümmet üht filmi.
Auhindu jagus ka Eestisse

Kolmandat korda anti PÖFFil välja parima Balti filmi
auhind koos 5000 euro suuruse stipendiumiga. Rahvusvahelise Tridensi Balti täispikkade

filmide konkursi žürii tunnistas parimaks linateoseks Leedu režissööri Sharunas Bartase
linatöö “Põliseuraaslane”, mis
pälvis žüriilt ka Silveri auhinna,
mis tagab promotsioonikoostöö
telekanaliga Silver.
Kuuendat korda anti välja ka Scottish Leaderi Eesti filmi auhind koos 50 000-kroonise stipendiumiga, mis läks Veiko Õunpuu filmile “Püha Tõnu
kiusamine”. Žürii äramärkimist leidis Marianna Kaadi
dokumentaalfilm “Auk nr 8”,
parimaks operaatoriks kuulutati Eesti–Norra mängufilmi
“Lumekuninganna” kaameramees Marius Matzow Gulbrandsen.
Õunpuu filmi “Püha Tõnu
kisamine” auhindas parimaks
Balti filme hinnanud Rahvusvahelise Filmikriitikute Ühingu
FIPRESCI žürii.
Tänavuseks publiku lemmikuks sai Jaapani komöödia
“Tualett”.
Tartu Ekspress

Meenutagem korraks seda mitte just ammust aega, kui kunagised liiduvabariigid pürgisid iseseisvusele ja Vene Föderatsioon
kuulutas ennast Nõukogude Liidu õigusjärglaseks ning pärijaks. Ühtaegu algas üleminek ühelt majandussüsteemilt teisele. See tõi kaasa seni riigi poolt reguleeritud hindade vabaks
laskmise, musta turu vohamise ning suuri segadusi rahakäibes.
1991. a 1. juulist hakkasid toidukaupadele (v. a piim) kehtima
turuhinnad. Tagurlaste riigipöördekatse Moskvas kukkus läbi
ning vaatamata Pihkva dessantdeviisi üksuste saabumisele Tallinna kuulutati Toompeal välja iseseisev Eesti Vabariik.
Majanduse ees seisavad aga vägagi keerulised probleemid.
Septembris saab Eesti Panga presidendiks Siim Kallas ja hoogustub tegevus oma raha – Eesti krooni kasutusele võtmiseks.
Et midagi muutumas on, näitab tavakodanikule seegi, et 1.
oktoobrist lastakse käibele Eesti postmargid, mille makseväärtust ei tähista mitte numbrid, vaid tähed. Statistikud arvutasid
välja, et 1991. a jooksul kallines elu Eestis 6,3 korda. Toidukauba hinnad tõusid 7,1 korda, tarbekaupadel 5,7 ja teenustel 3,3
korda. Majanduslikul iseseisvumisel oli oma hind, raharinge
tublisti häiritud. Veel kasutusel olevaid nõukogude rublasid
nimetas rahvas kas “lepalehtedeks” või “orrideks” –
lühend sõnast okupatsioonirubla.
Tallinlastelt kuulsin järgmise loo. Viruvärava mäe külge oli uuristatud
avalik käimla. Sotsialismiajal kõigile prii, üleminekul
turumajandusele aga muudetud tasuliseks. Hinnakirigi üleval: 1 sorr – 2 orri! Ja VäikeÕismäe eeskujul nimetatavat Viruvärava mäeke ümber Väike-Põismäeks. Pealinna taksojuhid nõudvat sõidu eest mitte
“lepalehti”, vaid tõelist raha – valuutat. Ja tänu välisturistidele
seda sadamalinnas ikka liikus. Turgudel käis elav mitteametlik
rahavahetus. Tõmmudel meestel olid peos kummipaelaga kokku tõmmatud nutsakad Soome ja Saksa markasid või Rootsi
kroone, mõnel isegi dollareid. Vastu saadud rublapatakas visati
üleolevalt kirevate kirjadega kilekotti – eks õhtul sorteeri. Kohvipaki eest küsiti tavatöötaja poole kuu palka ja välismaised
sigaretid maksid hingehinda.
Jõudis kätte 1992. a. Toidukaupade nappus toob kaasa edasise hinnatõusu. Jaanuari alguses kehtestab Savisaare juhitud
valitsus leiva, piima, või ja juustu müügi talongide alusel. Süvenev majanduskriis ja opositsiooni surve sunnib aga valitsust
tagasi astuma ja peaministriks saab majandusmees Tiit Vähi.
11. veebruaril tühistab EV Ülemnõukogu majanduse eriolukorra, mis mõni nädal varem oli sisse viidud. Aga hinnatõus jätkub ja et inimesed kuidagi ots-otsaga välja tuleksid, tõstetakse
miinimumpalka ja pensione asendavat elatusraha 1000 rublani
kuus.
16. märtsist 1992 kallinevad postiteenused ja kaugekõned
sedavõrd, et kontakte välisriikidega tuleb tunduvalt kärpida.
Küll käib üha enam välismaa riigimehi ja poliitikuid Tallinnas, et olukorraga kohapeal tutvuda. Nimekamad nendest olid
USA asepresident Dan Quayle, NATO peasekretär Manfred
Wörner ja ROK-i president Juan Antonio Samaranch. Tartut
külastavad Rootsi kuningas ja kuninganna, et 23. aprillil taasavada Gustav II Adolfi monument. Ülikooli peahoone taga,
kus ta seisis varem ja seisab praegugi.

Statistikud arvutasid välja, et 1991. a
jooksul kallines elu
Eestis 6,3 korda.
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Lõuna-Eesti parim turismisündmus ja -objekt on Jõgevamaal

Uudised

1. detsembril tunnustati Tartus 2010. aastal Lõuna-Eestis enim silma paistnud turismiobjekte ning turismisündmusi,
esikoha noppis mõlemas kategoorias Jõgevamaa.
Iga-aastase konkursi “Ehe Lõuna-Eesti” raames esitasid Lõuna-Eesti kuus maakonda novembrikuu jooksul oma kandidaate 2010. aasta parima turismiobjekti ning parima turismisündmuse kategooriasse.
2010. aasta parima turismisündmuse kategoorias osutusid eriliselt silmapaistvateks nominentideks Põlvamaal asuv
Eesti Maanteemuuseum ning Alatskivi loss Tartumaal. Parima turismisündmuse tiitliga pärjati kogupere mängumaa
Vudila Jõgevamaal, mida esimesel hooajal külastas juba 22 000 külastajat. Detsembri alguses avati seal ka suur jõulumaa.
Parima turismisündmuse nominentideks nimetati Võrumaal toimunud kohaliku toidu mess “Uma mekk” ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat Põlvamaal. 2010. aasta parima turismisündmuse tiitel läks aga taas Jõgevamaale Suurele Paunvere väljanäitusele ja laadale, mis toob Jõgevamaale igal sügisel kuni 9000 kauplejat ja 20 000 huvilist.
TE

Tartlanna: “Ostsin
ja ütlesin vanemat
Tammelinnast pärit
füsioterapeut Janika
Tamm (25) on töötanud
nii Eestis, Šotimaal kui ka
Rootsis ja Keenias. Tartu Ekspress uuris, mida
noor naine elust Aafrikas
arvab ning miks ta sinna
juba teist korda läks.
TIINA REKAND
tiina@tartuekspress.ee

Oled praegu Keenias. Kuidas sa Aafrikasse sattusid?

Ühel oktoobripäeval kaks
aastat tagasi läksin Jänese matkarajale, sõitsin jalgrattaga sügiseses vaikuses ning istusin Emajõe äärde. Mõtlesin veidi elu
üle. Kaks kuud tagasi oli surnud mu parim sõber, kellega
plaanisime palju asju ette võtta. Ikka koos ja tulevikus. Tajusin, et ei tea kunagi, palju on
aega jäänud ning ei tohi enam
asju tulevikku lükata. Olin alati
tahtnud mingi aja Aafrikas elada, et kogeda teistsugust kultuuri, õppida, areneda. Tegin
otsuse, et töötan haiglas aasta ning lähen Aafrikasse. Peale
seda oli kõik vaid aja küsimus.
Tegin rahasäästmisplaani, otsisin internetist sobiva projekti,
mille leidsin Keenias.
Ostsin lennupileti, tegin vaktsiinid ja ütlesin vanematele, et
lähen Aafrikasse. Nad suhtusid uudisesse üsna rahulikult,
kuna poolteist aastat varem
olin rahutagamismissioonirühmas, mis pidi minema Aafika
kriisikolletesse, kuid põlveoperatsiooni tõttu lahkusin rühmast. Esimeses projektis Keenias pettusin, kuna organisatsioon pettis sponsoreid. Liitusin
teise projektiga, õpetasin Keenia külakoolides inglise keelt.
Peagi kohtusin Esthriga, kes
on kogukonna arenduse spetsialist. Tema kodukülas käies
tundsin, et selle küla arendamise tööd tahan teha. Kuu aega
hiljem kolisin Esthri kodukülla,
panime aluse organisatsioonile
WEFOCO (www.wefoco.org).
Esimene kord olid Keenias
viis kuud. Miks otsustasid
tagasi minna?

Nägin kümneid peresid, kes
vajavad abi, kuid me ei suutnud esimeste kuudega palju ära
teha. Midagi jäi justkui pooleli.
Olin mõtteis tihti nende peredega. Igatsesin Keenia sõpru,
inimeste elamise lihtsust ja loomulikkust, loodust, kontraste.
Enne esimest korda Keeniasse

25aastane Tartust pärit füsioterapeut Janika Tamm ütleb, et pärast Keenias vabatahtlikuna töötamist näeb ta

minemist ei osanud aimatagi, et
see riik võiks niivõrd südamesse jääda, plaanisin sinna lihtsalt kogemusi ja elamusi saama
minna.
Kuidas möödub su igapäevane elu?

Elan Esthri pere juures külalistele ehitatud, pinnasest seinte
ja plekk-katusega kahe pisikese toaga majakeses. Elektrit ei
ole, kasutame parafiinilampe,
telefone laeme külakeskuses.
Vett toome allikalt
või kogume vihmavett. Pesta
saab maisikottidest
seintega
dušikabiinis. Söön
koos Esthri perega.
Teejoomine ja võisai
hommikul
ning ugali
(maisijahust ja veest keedetud
pudrumoodi toit) kohalike aedviljadega või riis ja kapsas õhtul.
Elu käib looduse järgi. Kuna

valget aega on poole seitsmest
hommikul poole seitsmeni
õhtul, siis ärgatakse hommikul
vara ning jõutakse koju enne
pimedat, mil on oluliselt ebaturvalisem. Kui Lääne-Keenias vihma tuleb, siis tavaliselt
pikalt ja korralikult. Kogu elu
jääb justkui seisma, turumüüjad lähevad koju, väiksemad
teed on raskesti läbitavad, plaane tuleb teha lähtuvalt vihmast
ja pimedusest. Shiandas teen
vabatahtlikutööd. Neljas erinevas piirkonnas on meil umbes
150 programmiperet, mille
lapsed on
kaotanud
kas ühe
või mõlemad vanemad, ning
üheksateist naistegruppi, kes
arendavad
erinevaid
projekte, et
enda piirkonna orbusid toetada. Minu
tööks on programmiperede
külastamine, info kogumine
ning kiireloomulisemate prob-

“Mobiiltelefonid on
levinud. Internet on
suuremates linnades
ja asulates, paljud
telefonifirmad pakuvad USB intenetipulga
võimalust.”

leemide kohapealne lahendamine, näiteks malaariahaige
lapse haiglasse viimine.
Peredel on vaja toetust koolitasudele, toidu ja ravimite ostmiseks, nõustamist ja psühholoogilist tuge. On väikseid projekte, näiteks naistegrupi liitumine kindlustusfondiga haiglaravi saamiseks või ühine maisi
kasvatamine ja kanade pidamine, et tulu eest osta õppevahendeid. Lisaks korraldame seminare, HIV-i nõustamist ja testimist, koosolekuid naistegruppidega ning külastame koole,
et saada infot programmilaste õppetulemuste ning võlgade kohta. Võimalusel maksame kiireloomulisemad võlad, et
vältida orbude koolist väljaviskamist.
Mis on meeldejäävamad
paigad ja eredamad kogemused Keeniast?

Eredamaid elamusi pakkus
looduse ja inimeste mitmekülgsus. Linnades võib tänaval kõrvuti kõndimas leida tikk-kontsade, peene käekoti ja kostüümiga, viimistletud soenguga
naise ning suurte ja väljaveninud kõrvaaukudega mehe, kel-
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Tartu korteritesse paigaldati tulevikukindel internetiühendus

Lämmi- ja Pihkva järve jää kannab kalastajat

Elion paigaldas novembris kaasaegse valguskaablivõrgu Tartu korruselamutesse, kus elavatele elanikele avaneb nüüdsest võimalus kasutada peaaegu 10 korda kiirema ühendusega internetti kui Eesti keskmine koduinternet.
Valguskaablivõrguga said varustatud Anne tn 90, 61; Imatsalu 7, 46; Jaama 183, 193; Kalda tee 10; Kalevi 4, 71; Mõisavahe 2,
23; Pepleri 4A, 12; Pikk tn 78, 84; Ravila 66, 70, 64, 76, 68, 52; Riia 8; Sinika 15, 6; Tähe 2 ja Uus 67 majad.
Elioni tehnoloogiadirektor Kalev Reiljan ütles, et valguskaabli tehnoloogia on tulevikukindel. “See tähendab seda, et vähemalt
järgmised 25 aastat saavad need kliendid, kelle kodu on varustatud valguskaabliga, kasutada kõiki uusi ja väga kiiret internetti nõudvaid teenuseid, millest meil täna veel ettekujutust ei ole,” lisas Reiljan.
Käesoleval aastal on Elion paigaldanud valguskaablivõrgu 6000 Tartu korterisse, aasta lõpuks on tulevikukindla internetiga varustatud juba 7300 korterit. Elion alustas uue põlvkonna valguskaablivõrgu arendamisega neli aastat tagasi. Projekt kannab nimetust
“Kiud koju” ning kestab aastani 2015.
TE

Lõuna prefektuuri korraldusega on alates 4. detsembrist lubatud Lämmijärve ja Pihkva
järve Eesti vabariigi territooriumil jääle minna jalgsi, kuid mõningate piirangutega.
Keelatud on ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit. Samuti ei tohi liikuda Salu saare ümbruses 300 meetri ulatuses ega ligineda Uhtinina neemele ja Piirissaare kagutipule lähemale kui 300 meetrit. Transpordivahendeid jää veel
ei kanna.
Piirivalve palub kõigil jääle minejatel sõltumata jäälemineku kaugusest registreerida
end lähimas kordonis. Soovitav on selga panna päästevest ning kaasa võtta navigatsiooniseade, jäänaasklid ning laetud mobiiltelefon.
Samas on endiselt keelatud jalgsi jääle minek Peipsi järvel.
TE

lennupileti, tegin vaktsiinid
ele, et lähen Aafrikasse.”
misi palju, käisin nii safaril, rannikul, erinevates loodusparkides kui ka kõrbes. Kõige meeldejäävam oli nädalapikkune
reis Turkana järve idakaldale,
väheasustatud kõrbealadele,
kus inimesed järgivad enda hõimude traditsioone ning elavad
väga looduslähedaselt. Kuna
seal sõitis vaid paar autot nädalas, ühistransporti teatud külast
enam edasi ei läinud, siis ootasime koos kohalikega ööpäeva
tee ääres, et end esimese mööduva auto peale rääkida. Telkisime väga eraldatud külas,
tuhandete okstest ehitatud hütikeste vahel ning
ületasime Turkana järve väikse
paadiga, möödudes pelikanidest,
jõehobudest ning
randudes kaldal
olevast krokodillist 50 meetri kaugusel. Sõitsime päevi läbi kõrbe, kus olid
lihtsalt hämmastavad vaated.
Teine ere mälestus on Baringo järve ääres telkimine. Seal
on väga palju erinevaid eredavärvilisi linnuliike. Öösel ärkasin üles müra peale, mida tekitasid meie telgi ümber rohtu
söövad jõehobud. Ühel õhtul
välikohvikus istudes jalutas jõehobu minust mööda vaid meetri
kauguselt.

jutu põhjal tegema järeldusi
kogu kontinendi kohta, siis olen
õppinud ettevaatlikum olema.
Peale mitmeid kohtumisi enda
projekte algatanud välismaalastega, on muutunud ka minu
kujutelm arenguriikides heategevusprojekte juhtivatest inimestest. Varasemad eelarvamused, et nad on naiivsed ja
illusioonide kütkes lillelapsed,
kes kujutavad ette, et päästavad
maailma, kummutati esimese
kuuga. Selleks, et siin keskkonnas välismaalasena asja ajada
ning midagi toimima panna, on
vaja tohutult
tahtejõudu,
konkreetsust,
tarkust, kavalust ja nahaalsust. See on
rutiini- ja
stressirikas
töö, mille on
valinud vaid
väga tugeva
missioonitundega inimesed.

“Öösel ärkasin üles
müra peale, mida
tekitasid meie telgi
ümber rohtu söövad
jõehobud.”

elu hoopis teiste silmadega.

Fotod: erakogu

le ainus riideese on punane riidetükk, käes puutoigas ja väike
pingike ning kumbki ei leia teise
välimuses midagi imelikku.
Kõige eredamalt on meeles
esimene külaskäik sõbra perre.
Sõitsin mootorrattatakso tagaistmel kaks tundi läbi kõrbe.
Sõber elab sügaval kõrbes rändkarjasena, inimesed räägivad
hõimukeelt, elavad väga lihtsat
elu, omavad nelja majapidamise peale vähem asju, kui leidub
mu seljakotis. Nad on sõbralikud, hoolivad ja külalislahked
ning hämmastavalt elutargad
selle kohta, et nad pole päevagi koolis käinud, pole kordagi elus hõimualadelt
lahkunud.
Olukorra
tegi kindlasti erilisemaks fakt,
et läksin sinna sõbraga, kes kõigi
mööduvate
inimestega
nende hõimukeeles
suhtles ning
mind võeti väga kiiresti omaks.
Eelmine kord reisisin võrdle-

Mille võrra oled Aafrikas
veedetud aja jooksul arenenud?

Olen muutunud illusioonidevabamaks, tugevamaks, sihikindlamaks. Keskendun eesmärkidele, teen asju lähtuvalt
sisetundest, mitte lootusest leida tunnustust. Olen õppinud
rohkem riskima ning võimalusi
otsima, küsima ja looma – selleks, et eesmärke saavutada, on
vaja julgust ja
nahaalsust.
Enesedistsipliin ja
kohanemisvõime on
samuti palju
arenenud. Jälgin rohkem,
mida ma räägin, sest Aafrikas olles olen
justkui Euroopa saadik
ning Euroopas olles Aafrika saadik ning
kuna inimesed kalduvad minu

“Mõistan nüüd, et
pean antud võimalusi kasutama, enda
mugavustsoonist välja
tulema ning unistusi
julgemini täide viima.”

Janika Tamm naabripere keskel.

Mis keeles sa peamiselt
suhtled?

Keenias on üle neljakümne
hõimu ning igal hõimul on oma
keel, mida kasutatakse kodus ja
suhtluses hõimukaaslatega. Kui
abielu on sõlmitud kahe erineva hõimu vahel, siis kasutatakse
enamasti suahiili keelt. Ametlikud riigikeeled on suahiili ja inglise. Haridust omandatakse inglise keeles, välja arvatud esimesed aastad põhikoolis. Keskkooliharidusega keenlased räägivad
soravalt kahte või kolme keelt,
sõltuvalt sellest, kas kodus räägitakse hõimukeelt või suahiili
keelt. Üldiselt saab inglise keelega kõik asjad väga lihtsalt aetud,
keenialased räägivad seda hästi,
inglise keele kasutamine on nende jaoks loomulik. Samas need
keenialased, kes pole päevagi
koolis käinud ning elavad ainult
enda hõimukaaslaste seas, räägivad vaid hõimukeelt.
Millisena kirjeldad Keeniat?

Väga kontrastne riik. Suur
osa inimesi Nairobis ei kujutaks
end ette elamas nii, nagu inimesed vaid 200 kilomeetri kaugusel rändkarjastena kõrbes.
Kontraste on looduslikes tingimustes, traditsioonides, inimeste elustandardis ja religioonis.
Kui enamiku keenialaste unistus on ülikooliharidus, siis näiteks paljud rändkarjased ei taha

Tüüpiline Keenia külatänav.

lapsi isegi põhikooli saata, kuna
peavad seda ebavajalikuks.
Enne Keeniasse tulemist
kujutasin ette, et siin on kuskil
ootamas konkreetne hulk inimesi, kes näljasurmast päästmist vajavad, kuid nüüd igapäevases töös näen, et vaesemad
külapered saavad kuidagi hakkama – inimesed on leidnud viisi ellujäämiseks ja otseselt näljasurma tuleb ette harva. Vaesemates külaperedes LääneKeenias, kus üks vanematest
on surnud või kodust lahkunud,
süüakse kord päevas, magatakse
maisikottidel põrandal, jagades
pere ainsat tekki, lapsed kannavad määrdunud ja katkisi riideid, haigla on luksus. Lapsed
saavad heal juhul põhihariduse,
abiellutakse varakult ning pannakse alus samasugustes tingimustes elavale perekonnale.
Rändkarjaste elu sõltub vih-

mast. Kui põud on kestnud niivõrd kaua, et jõed ära kuivavad, pole neil toitu ega vett ning
valitsus saadab abi. Mobiiltelefonid on levinud. Internet on
suuremates linnades ja asulates,
paljud telefonifirmad pakuvad
USB intenetipulga võimalust.
Keenias on 30 ülikooli. Kuna
Keenias elab hetkel erinevatel andmetel umbes 42 miljonit inimest, siis on palju inimesi,
kes saavad endale lubada sellist
elustandardit, millest keskmine
eestlane vaid unistab, kuid nende protsent on siiski väike.
Kuidas hindad nüüd elu
Eestis?

Oskan paremini hinnata tasuta haridust, turvalisust, madalat
korruptsioonitaset ja kuulumist
Euroopa Liitu. Need on suurimad plussid võrreldes Keenia-

ga ja võimaldavad igal eestlasel hea tahtmise juures nii Eestis kui ka maailmas väga kaugele jõuda. Sellele arusaamisele jõudmine aitas mõista, et
pean antud võimalusi kasutama, enda mugavustsoonist välja
tulema ning unistusi julgemini
täide viima. Enam ei oota tulevikku, et siis tegutsema hakata. Mulle on antud võimalused, millest suurem osa maailmas elavaid inimesi vaid unistab. Hiljuti algatasime koostööprojekti WEFOCO ning Eesti
organisatsiooni Mondo
(www.muudamaailma.ee)
vahel, mille käigus otsib Mondo
Eestist toetajaid Shianda küla
põhikoolis ja keskkoolis õppivatele orbudele haridustee jätkamiseks. Ühe põhikooli lapse
kulud on keskmiselt 50 krooni
kuus, kuid paljud kukuvad selle
puudumisel koolist välja.
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MINA OLEN BISI-BISI,
ÄRA MINULT SALMI KÜSI
Üritused Tartu Kaubamaja III korrusel
10. detsember, reede
Kell 17:00 Teatribussi etendus
mudilastele “Kolm sõpra lähevad
Jõuluvanale külla”

18. detsember, laupäev
Kell 12:00 MTÜ Tähe Noorteklubi
Näiteringi etendus „Erinevad Soovid”
(7.–12. aastastele)

15. detsember, kolmapäev
Kell 18:00 Külliki Lauluaia mudilased

21. detsember, teisipäev
Kell 18.00 Fa-Diees Laulustuudio

16. detsember, neljapäev
Kell 14:00 Hanna-Liina Võsa
plaadiesitlus ja autogrammitund
Kell 18:00 MTÜ Tähe Noorteklubi
ja sõprade „Tantsud”

22. detsember, kolmapäev
Kell 18:00 Ülenurme Laulustuudio

17. detsember, reede
Kell 18:00 MTÜ Õnnemaa muusikaline
jõulukava

16.–24. detsember
Jõuluvana Tartu Kaubamajas
Jõuluvanaga pildistamine
Tööpäevadel 17:00 –19:00
Puhkepäevadel 12:00 –15:00
24. detsembril 12:00 –15:00

16.– 24.detsember
Õpitoad jõulumaal (inglite valmistamine,
jõuluehete meisterdamine jms)
Tööpäevadel 16:00 – 19:00
Puhkepäevadel 11:00 – 15:00
24. detsembril 11:00 – 15:00

I korruse AATRIUMIS
kuni 31. detsembrini iga päev: Jõululaat
(palju erinevat käsitööst ilutulestikeni)

KINGITUSTE TOP 10

tartukaubamaja.ee
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Külitse bussipeatus sai ohutuma kõnnitee

Liiklus

Tartust mõni kilomeeter Elva suunas asuv Külitse küla on detsembri algusest ohutum,
sest külakeskust ja bussipeatust ühendavale kilomeetrisele teelõigule ehitati kümne miljoni krooni eest jalgteid ja rajati teeületuskoht, samuti uuendati sõidutee asfaltkatet.
“Varem pidid Külitse küla elanikud bussipeatusesse minema mööda maantee serva.
See ei olnud hea lahendus, mida kinnitavad mitu sellel teelõigul juhtunud liiklusõnnetust. Nüüd ühendavad küla ja peatust valgustatud jalgteed ning sõiduteed saab ületada
ohutussaarega teeületuskoha kaudu,” rääkis Lõuna regionaalse maanteeameti asedirektor Janar Taal.
Teetööd Ülenurme vallas Külitse külas algasid selle aasta augustis, teelõik avati 2.
detsembril.
TE

Linn soovib autode vähenemist ja
mobiilsuskeskuse rajamist Tartusse
Linnavalitsus otsustas osaleda projektis “SMART – Sustainable Mobility
Addressing Regional Transport – Säästlikud liikumisviisid”, mille eesmärgiks on vähendada sõiduautode arvu linnas, suurendada ühistranspordi
kasutust ning arendada alternatiivseid liikumisviise.
Projekti eesmärgiks on suunata inimesed kasutama säästvamaid liikumisviise kui autod. Samuti tuleks Tartusse rajada Mobility Management
keskus. Projekti kogumaksumus on 150 000 eurot, mis esitatakse rahastamiseks Euroopa Komisjoni 7 raamprogrammi raames.
TE

Politsei nabis taas kinni grupi
Lõuna-Eestit rüüstanud autovargaid
Politsei tabas järjekordse
grupi vargaid, keda seostatakse organiseeritud
autovarguste lainega,
mis mullu Eesti lõunapiiri
äärseid alasid tabas.
Esimesed Läti ja Leedu elanikest vargad astuvad peagi ka
kohtu alla, kuritegude kõige
kõrgemate organiseerijate otsimine veel käib.
Paari nädala eest teatas Lõuna prokuratuur, et politsei
pidas kinni kolm Leedu elanikku. Tegemist on ühega kolmest
varastejõugust, keda kahtlustatakse kokku 18 organiseeritud
autovarguses ja varguse katses
Lõuna-Eestis ja Pärnus.
Isikud tabati, kui nad püüdsid
ööl vastu eelmist kolmapäeva
pärast ebaõnnestunud varguse
katset Eestist lahkuda. Järgmisel päeval andis Tartu maakohtu eeluurimiskohtunik loa nende vahistamiseks.
Rahvusvaheline kuritegevus

Kokku on Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul tänu edukale koostööle Läti ja Leeduga
tänaseks õnnestunud tabada ja
vahistada koguni 14 nende riikide elanikku, keda on alust seostada 2009. aasta algusest kuni
käesoleva ajani Eesti lõunapiiri äärsetes maakondades toimunud organiseeritud autovargustega. Lisaks on Leedust välja
nõutud kaks isikut, kes võivad
olla seotud varguste koordineerimise ja varastatud sõidukite
turustamisega.
Autovarastele on huvi pakkunud 2006. aasta ja uuemad sõidukid, eelistatud automargid on
seni olnud Honda, BMW, Toyota ja Lexus.

Lõuna-Eestis kujunesid varaste maiuspalaks just sellised BMW X5 maasturid.

Menetlust juhtiva Lõuna
ringkonnaprokuratuuri prokuröri Aro Siinmaa sõnul kuuluvad kinnipeetud isikud kolme rühmitusse. “Seni kogutud andmetel on grupeeringut
alust seostada lisaks Balti riikides süstemaatiliselt toimepandavatele kuritegudele ka samalaadse tegevusega Saksamaal,
Skandinaavias ja mujal Euroopas. Grupeeringu põhitegevuseks on kallimate ja uuemate
sõidukite vargused ning nende Euroopa Liidust väljapoole
turustamine,” ütles ta. “Kuritegevuse mastaabid ei piirdu
ammu enam ühe riigi piiridega.”

Siinmaa sõnul asuvad kuritegeliku ühenduse juhtivad
jõud Leedus Kaunases, varguste vahetuid toimepanijaid värvatakse Leedu ja Läti elanike
hulgast ning varguse brigaadi
kuuluvad üldjuhul järelvaataja, spetsialist ja vastavalt täidetavale tellimusele üks või kaks
autojuhti.
Eestis viibitakse üksnes niikaua, kui sobivad sõidukid on
leitud ja hõivatud, seejärel lahkuvad kurjategijad saateauto
julgestamisel viivitamatult Eestist. Vargad on varustatud elektrooniliste ja mehaaniliste seadmetega konkreetset marki ja
tüüpi sõidukite häiresüsteemi-

de neutraliseerimiseks, lukustuse avamiseks ja masinate
käivitamiseks. Omavaheliseks
suhtluseks kasutatakse ainult
mobiiltelefone või raadiosaatjaid.
Ilmselt oli üks kolmest tabatud vargagrupist see, kes mullu
oktoobri lõpus Võru ettevõtja ja linnavoliniku Henni Nassari viienda seeria BMW ärandas. Auto viidi öösel mehe maja
kõrvalt. “Avastasin väga lihtsalt:
hommikul ärkasin ja leidsin, et
auto on ärandatud – signalisatsioon ja kõik korralikult maha
võetud, hästi ettevalmistatud
vargus,” kirjeldas Nassar.
Tema sõnul pole ta politseilt

Foto: internet

seni varguse lahendamise kohta
oluliselt lisainfot saanud. Teadis
ta vaid seda, et mingid juhtlõngad uurijatel on. “Nad ütlesid
mulle, et neil infot on, aga nad
ei saa seda väljastada,” tõdes ta.
Ka oma hinnalisest sõidukist pole Nassar midagi kuulnud, kuid mees ei kaota lootust.
“Mul on lootus, et saan auto
tagasi, mingisugune vaist,” selgitas ta.
Kohus ees ootamas

Umbes aasta tagasi tabatud
esimese vargajõugu osas on
praeguseks juba eeluurimine
lõpule viidud. Viiele Leedust

pärit isikule on esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse
kuulumises ja ühenduse tegevuse raames sõidukite varguses.
Prokurör on saatnud kriminaalasja edasi kohtusse, seega tuleb
süüalustel leedulastel peagi
kohtutee jalge alla võtta.
Teine varastegrupp, neli lätlast, õnnestus politsei teatel
tabada Kaunases, kuhu nad olid
kaks Tallinnast varastatud sõidukit Riia kaudu toimetanud.
Nendega seonduv menetlus on
veel pooleli.
Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude
talituse juhi Indrek Ploompuu
sõnul võib aga vargusi veel toimuda. “Kuigi varaste ja nende
tegevuse organiseerijate vastutusele võtmiseks on ära tehtud suur töö, võivad autovargused jätkuda. Et naaberriikide organiseeritud kurjategijate
tegevusele lõplikult piir panna,
on edasise uurimise peamiseks
eesmärgiks tabada grupeeringu ülejäänud liidrid,” selgitas
Ploompuu.
Nende tabamist ootab ka varguse ohver Nassar. “Tähtsam
oleks kinni võtta need, kes sõidukid edasi müüsid, uuesti legaliseerisid. Et neid asju teha, siis
pidid taga olema kõrged ametnikud, nn lugupeetud inimesed,” usub ta.
Prokurör Siinmaa sõnul
tehakse liidrite tabamise nimel
igapäevast tihedat koostööd
nii Läti ja Leedu kui ka teiste
Euroopa Liidu riikide korrakaitse- ja õigusasutustega.
Lõunaleht

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455
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Eelmise rahavahetuse eel
üllitati Tartus oma raha
Kui 1992. aastal tekitas
Eesti krooni tulek ja rublaaja lõpp tõsise sularaha
nappuse, siis võttis toonane Tartu linnavalitsus
ette julge sammu – käibele võeti Tartu oma
raha.

Tartu maksutšekk oli vesimärgiga raha, mille tagaküljel
venekeelne kiri – “vremennaja kartotška na hleb”. Viimane just sellepärast, et 25-, 50- ja
100-rublaste arveldustšekkide
trükkimiseks kasutati ära Sotsiaalpangas olevad katastroofitalongid, mis olid Nõukogude
Liidu pankades igaks juhuks valmis olevad Permi väärtpaberite
trükikojas trükitud vesimärkidega varustatud talongid. Need
oleks käiku läinud maavärina,
maalihete, üleujutuste ja teiste
taoliste katastroofide puhul.

Nüüd ka rõdud tuule
ja vihmakindlaks!
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Ebakindlat vääringut sunniti vastu võtma

Taru ülikooli füüsika instituudi raamatupidaja Linda Paade
talongi märkidega ajutise raha
tagakülge ei mäletagi, kuid
meenutab, et sularaha puudusel pea sunniti asutusi vastu võtma Tartu raha ning töötajatele selles koos rubladega palka
maksma. “Eks inimesed jorisesid küll, aga ikka võeti vastu ja
poes sai käia,” sõnab Paade.

Juhtivinsener Hannes Saumaa ja raamatupidaja Linda Paade meenutavad, kuidas rahva käes ringlesid vaid natuke rohkem kui kuu
vältel ajutised maksetšekid.
Foto: Sandra Tamm

Füüsika instituudi raamatupidamise juhtivinsener Hannes
Saumaale meenub seoses ajutise rahaga, et inimesed püüdsid
selle ka kiiresti käest ära saada.

Antoniuse jõuluõu 2010
N, 16. dets kell 15-20
R, 17. dets kell 15-20
L, 18. dets kell 12-20
P, 19. dets kell 12-16
www.antonius.ee

Jõululinna suur jõululaat

Tartus Raekoja platsil 18. dets kell 11-17
Info: ettevõtluse osakond, tel 736 1192

“Ruttu üritati sellest vabaneda,
sest eks see raha paras ebakindel oli, Vene rublal oli sel ajal
ikka suurem väärtus,” ütleb ta.
Tollase Tartu linnapea Ants

Veetõusme, kes siis oli ka Eesti Panga nõukogu esimees, ettepanekul sularaha puuduse leevendamiseks Tartus ajutine
raha kasutusele võeti. Kastani
trükikojas tehti Tartu ajutiste
maksutšekkide 200 000 tiraaž,
millest käiku läks 195 000. Ülejäänud olid praaktrükised ega
vastanud standarditele. 50- ja
100-rublased tšekid jällegi nii
kergesti tavakasutusse ei jõudnudki, trükiti neid kumbagi ka
kõigest 10 000 eksemplari.
Võltsimise kartuses ning võimaliku rahanduskaose hirmus
oli Tartu ajutine raha käibel
kõigest 37 päeva – 23. märtsist
(mõningatel andmetel juba 21.
märtsist) 30. aprillini.
1992. aasta mais panka saabunud Tartu raha üle lugemisel
selgus aga, et 13 000 25-rublast
maksetšekki oli kaduma läinud.
Kui juba tollal pakkusid need
huvi kollektsionäärdele nii Eestis kui ka üle maailma, siis praegu müüakse osta.ee portaalis
100-rublast maksetšekki alghinnaga 25 krooni, rahvusvahelises
e-Bay portaalis maksab 25-rublane tšekk aga pea 25 dollarit
ehk üle 270 krooni.
Sandra Tamm

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455
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Arvamus

Kui osutute kevadel
valituks, kas
suundute linnajuhtimisest
riigikokku?

Aadu Must, Tartu linnavolikogu esimees,
Keskerakond

Kandideerin küll. Olen nimekirja esinumber. Riigikokku ajendab kandideerima see, et Eesti asju
ei aeta ühes või teises kohas, vaid need on üks
tervik. Lihtsalt üritan aktiivselt kaasa rääkida Eesti
asja ajamises. See, kas ma Tallinnasse lähen, sõltub valimiste tulemustest – ei saa enne öelda, et
ma teen täpselt nii, kuni ei ole selge, milline mandaat ühel või teisel inimesel või erakonnal on.
Seda, kas valituks osutudes jätkan volikogus, ma
ei oska öelda. Tuleb otsustada vastavalt situatJüri Sasi
sioonile, mis riigis on. Et mitte elada õhulossides
abilinnapea
või võtta kohustusi, mida ei saa täita.

Reformierakond

Jah – kui osutun valituks, siis riigikokku ka lähen. Minu arvates on
linnale riigi poolt viimasel ajal liiga tehtud ning riigikogus saaksin
võidelda selle eest, et viidaks tagasi tasakaalu linna kohustused ja
rahalised võimalused. Üksikisiku tulumaksu osa on vähendatud,
samal ajal aga linna kohustusi tõstes.
Ka lasteaiad on haridusasutused, minu arvates peaks ka lasteaiaõpetajate palgad tulema riigi kassast. Kui lugemisuuringust näeme,
et Eesti on saavutustelt väga kõrgel kohal, siis samas õpetajate palkade number on viimaste seas. See peaks olema vähemalt Eesti keskmine. 15. detsembril selgub, mil moel järjestuvad Urmas Kruuse, Laine
Jänes, Rait Maruste, Margus Hanson, Silver Meikar, Helmer Jõgi, Janika Mölder, Martin Parmas, Raimond Tamm ning mina.

Euro tulek nõuab meilt uut rahataju
Detsembri algusest saab
pangakontorites vahetada Eesti kroonid teenustasuta eurodeks, mistõttu
on paras aeg heita tähelepanelik pilk tulevastele
rahatähtedele.
Kõige lihtsam on ära tunda
tulevast Eesti euromünti, mille
rahvusliku külje kujundas Lembit Lõhmus ning kus on kujutatud Eesti Vabariigi territooriumi kontuuri.
Olemas on kaheksa erineva
nimiväärtusega euromünti: 1,
2, 5, 10, 20 ja 50 senti ning 1 ja
2 eurot. Euromüntidel on üks
ühine numbriline külg ja erinev, rahvuslik tagakülg. Kõiki
euromünte saab kasutada kogu
euroalal ehk 2011. aasta 1. jaanuarist 17 riigis 27st Euroopa
Liidu liikmesriigist, kus elab
enam kui 300 miljonit elanikku.
Rahvuslik külg näitab vaid, mis
riik on mündi käibele lasknud.
Turvalisuse tagamiseks on
euromüntidesse paigaldatud
masinloetavad turvaelemendid. Võltsimise eest kaitsevad
2-eurost servatekst ning 10-,
20- ja 50-sendist münti nende
koostises kasutatav ainulaadne

Norde panga Tartu kaubamaja filiaali juhataja Alari Õuna sõnul
tuleb euro saabudes raha turvamärgiste suhtes hoolikam olla.
Foto: Internet

metallisegu. Nimelt kui ühe- ja
kaheeurose mündi valmistamisel on kasutatud kõrgtasemel
bimetall- ja kihttehnoloogiat,
siis 10-, 20- ja 50-sendised koosnevad ainulaadsest sulamist
Nordic Gold, mis on raskesti
sulav ja mõeldud ainult müntide valmistamiseks.
Üleminekul eurole ongi ühelt
poolt kõige uudsemaks metall-

müntide osakaalu tõus. Teiselt
poolt tuleb harjuda ka paberraha kõrge vääringu, uue väljanägemise ja seni vähetuntud turvaelementidega. Euro pangatähti on seitse erinevat nimiväärtust: 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200- ja
500-eurone. Vastupidiselt kroonidele, on euro kupüüridel erinevad mõõdud ning nendel on
kujutatud Euroopa ajaloo eri

ajastute arhitektuuristiile, alustades klassikalisega viie-eurosel
kuni 20. sajandi modernse arhitektuuriga viiesaja eurosel.
Nagu mündidki, kehtivad
euro paberrahad maksevahendina kogu euroalal. Ehtsa pangatähe tunneb ära kõigest mõne
sekundiga kupüüri katsudes,
vaadates või kallutades. Kuid
selleks peavad olema eelteadmised. Nii on igal pangatähel
reljeeftrükk, mis on tekitatud
erilise trükitehnikaga ja annab
pangatähtedele ainulaadse tekstuuri. Pangatähte vastu valgust
hoides on näha vesimärk, turvaniit ja katkendlik number. Eelnimetatud kolm turvaelementi on nähtavad nii pangatähtede esi- kui ka tagaküljel. Eurot
kallutades ilmub selle esiküljel
asetseval hologrammil nähtavale muutuv kujutis. Lisaks on
tagaküljel näha kuldne riba (5-,
10- ja 20-eurone) või muutuva
värviga nimiväärtus (50-, 100-,
200- ja 500-eurone). Soovitame
alati kontrollida mitut turvaelementi.
Alari Õun
Nordea panga
Tartu kaubamaja äriüksuse juht

Tähe 127 | Tartu | tel 7343755 | www.sixklaasid.ee

Klaasitäkete parandus

400,00 EEK

Kõik autoklaasidest!
Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.
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Eesti suurim jõuluvana võitis euro-ostukorvi
“Oli tõesti lahe üllatus,
kui laupäevase uinaku
järel mobiilile tulnud
teatelt lugesin, et võitsin
Lõunakeskuses olnud
euronäituselt ostukorvi. Korvi sisu täpseima
hindamise eest,” muheles Eesti suurim laulja,
vabakutseline artist Mait
Trink.
Võidu suurus eurodes on
128.84. Jõulude ajal jõulumehena kodusid külastav Trink hindas ostukorvi sisu 12-sendise
täpsusega.
Tartus Lõunakeskuses olnud
interaktiivsel näitusel vermiti
usinalt meenemünte. Võimalusi oma teadmisi eurodest proovile panna pakkusid erinevad
viktoriinid.
Erinevatest tarbekaupadest,
mille hulgas maiustusi ja veinegi, pungil ostukäru meelitas arvutama seal oleva kauba
maksumust eurodes. Kastidesse
libistati sadu sedeleid.
Laupäeval üle-eestilise punakuuemeeste konverentsi showüritusel olid viktoriinide usinamatele lahendajatele loosiauhinna saamisel fortuunadeks
jõuluvanad.
Sadade ostukorvi hinda
ennustavate sedelite seast oli
välja võetud üks nimeline sedel.
Mait Trink – luges jõuluvana
Ärni õnneliku ostukorvi võitja
nime. Selle auhinna võitis kõige täpsemini kauba maksumuse ära arvanu. Vaid 12 senti oli
Trink vähem pakkunud ostukorvis sisalduva kauba õigest
hinnast.
“Käisin reede õhtul, auhin-

Ostukorvi sisu maksumuse
täpseimalt pakkunud inimese
kuulutas Lõunakeskuses välja
jõuluvana Ärni.
Fotod: Malle Elvet

na väljaandmise eelõhtul, perega Lõunakeskuses ostlemas.
Vaatasime põgusalt ka näitust.
Heitsin korvile pilgu, arvutama küll ei hakanud, ja pakkusin summaks 128.72. Tore võit
enne pühi. Kodus on aasta ja
nelja kuune tütar, auhinnakorvis olevad mähkmed kuluvad ka
hästi ära,” jutustas mehemürakast artist Mait Trink, kes suvel
astus karuna publiku ette Rakvere teatri muusikalises suvelavastuses “Kadunud tsirkus”.
“Kuus aastat elasin ja töötasin muusikaõpetajana Islandil.
Seal pole eurod käibel. Korvi
hindamine oli paras õnneasi.
Varem olen pisikesi summasid
võitnud Bingo lotoga,” nentis

Trink, kes jõulude ajal külastab Tartu peresid ehtsas punamehekuues. “Mul on Eesti kõige suurem jõuluvanakostüüm,
mille õmbles Kersti Neem
Vanemuisest. Üks suur jõulumehekostüüm varastati mul
11 aasta eest ära, kui Illegaar-

di õuele pargitud autosse sisse
murti,” mäletab Mõdrikul ametikoolis esimesel kursusel ärijuhtimist õppiv Trink püha jõuluaega, mil tema autot kurikaelad rüüstasid.
Malle Elvet, Lõunaleht

Ainult 2 nädalat
akende valmimine
Ainult 30%
sissemaks
Ainult meil
lepinguga kaasa
kingitus
Pensionäridele
allahindlused
Lepingute
vormistamine
kõige mugavam
Tartus
Tartu müügiesindus:
Anne 44 (Anne saun)
Avatud: E-R 9.00-17.00
tartu@glasaken.ee
tel/faks: 7 420 148
mob: 53058937

www.glasaken.ee • Anne 44 (Anne saun)
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Tudengid võtavad valimiste eel õppelaenude teema taas üles

Uudised
Reedel, 10.12
Omamoodi pidu!
Võrumaa mehed saavad Püssikas kokku:
UMMAMUUDU
Sissepääs 75.- eek / 4.80 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Laupäeval, 11.12
Reserveeritud, vabandame!

Pühapäeval, 12.12
Lastelaulude plaadi KOP-KOP-KOP esitluskontsert.
Esitavad Ursel Oja laululapsed
Algus kell 14. Üritus on TASUTA
Vaata lisaks: www.pyss.ee

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

SPOR DISÕBR A D ON JÕULUPUU
EHTINUD JA JÕULUMENÜÜ ON VA LMIS

Tule ja telli jõulupraad!
WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Maris Mälzer (pildil) märkis, et EÜL tõstatab õppelaenude hüvitamise teema ka riigikogu valimiste eel.
“Soovime juhtida valijate tähelepanu riigikogu liikmetele, kes ei pea millekski õiguskindluse ja
õiguspärase ootuse printsiipe ning ei soovi kodanikuühendustega koostööd teha. Saadikutel on võimalus seadust muuta ning taastada õppelaenude hüvitamine neile, kes võtsid laenu enne 30. juunit
2009,” lausus Mälzer. Õppelaenude hüvitamine avaliku sektori töötajatele ja lapsevanematele lõpetati riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega, mis
võeti riigikogus vastu 18. juunil 2009 ning jõustus 27. juunil. “Õppelaenude hüvitamise lõpetamine päevapealt
riivas otseselt nii õiguspärase ootuse kui ka õiguskindluse printsiipe. Jääb mulje, et riigikogu eesmärk oli kärpida võimalikult
palju tudengite ja õppelaenu võtnute arvelt ning samas jätta olulisemad kärped tegemata,” märkis Mälzer.
TE

Püssimeeste turvatud
hurmavad loodus ja aj
Reisikiri
Hõljumine uppumatu
korgina äädikana kõrvetavas soolases Surnumeres. Mängupüstolitega
turiste põmmutavad
poisikesed Jeruusalemma vanalinnas. Halvaad
meenutavad kihilised
liivakivimäed. Kõike seda
ja rohkemgi veel pakub
viie lennutunni kaugusel
asuv Iisrael.
TIINA REKAND
tiina@tartuekspress.ee

Kui Egiptuses ja Kanaari
saartel on käinud pea iga teine
eestlane, siis nüüd on mitmedki reisifirmad asunud päikesejanulisi Punase mere ääres asuvasse Iisraeli kuurortlinna Eilatisse lennutama. Negevi kõrbe
lõunapiiril asuv linnake pakub
kõike, mis rannapuhkuseks tarvis võib olla. Novembris ebatavaliselt soe, lausa 33 kraadi õhusooja ning korallidest ja värvilistest kaladest kihav soe merevesi.
Viimaste aastatega on Eilatist saanud vene turistide pärusmaa, nii meenutavad kirevad
kaubaletid rannapromenaadil
tüüpilisi slaavilikke turge. Ka
poodides ja söögikohtades saab
kergemini hakkama vene kui
inglise keeles.
Mis Iisraeli puhul peamiselt
silma hakkab, on relvade rohkus. Politseinike, turvameeste ja sõjaväelaste kontsentratsioon on üpriski suur. Kui
peamised Iisraeli tutvustavad
reisiraamatud kirjutavad, et
suurem tõenäosus hukka saada on liikluses (mis on tundu-

Lisaks Surnumeres hulpimisele on tervistav end tökatmusta mudaga kokku määrida. Muda tuleb küll
ise kaasa osta, enam seda looduslikult niisama saada ei ole.
Fotod: Tiina Rekand

valt signaalitamise vaesem kui
naaberriigis Egiptuses) kui terrorirünnakus, siis hotellide ja
kaubanduskeskuste turvakontrollid kinnitavad seda tähelepanekut.
Kuna Eilat on lähedal nii
Egiptuse kui Jordaania piirile,

KINGIIDEE!
3-KÄIGULINE ÕHTUSÖÖK KAHELE
KOOS VEINIGA 319 EEK / 20,39 EUR

TOIDUD NÜÜD VEELGI
SOODSAMA HINNAGA!

siis ei ole raske võtta ette päevane reis Jordaania peamisesse vaatamisväärsusesse Petrasse. Kuigi reisikorraldajad kerivad kahe tunni autosõidu tee
kaugusel asuva ühena seitsmest
uuemast maailmaimest tuntud
liivakivisse loodud koobaslinna

külastamise hinnad aasta-aastalt üha kallimaks, tuleb omal
käel kohale sõit tunduvalt odavam. Rahakotisõbralik ei ole
ainult piletisüsteem, mis maailmaime vaatamiseks on loodud.
Et regiooni rohkem raha saada,
siis nõutakse linna külastajatelt

LASTEKAUPADE JAE- JA
KOMISJONIMÜÜK.
MÜÜME KÕIKI ASJU, MIS MÜÜGIS ON
VÕI MÜÜKI VÕTAME. :)
SUUR VALIK VANKREID ja
KOMBEKAID.

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18, L 10-15, tel 506 7595, info@illikuku.ee

Aadressil www.illikuku.ee on e-pood
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Loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin avas oma kunstinäituse
Neljapäeval avas loomemajanduskeskuse kohvikus (Kalevi 13) oma maalide näituse “Baleriinid ja muud daamid” keskuse juht Raul Oreškin (pildil).
Maalid näitusele valmisid Raul Oreškinil aastatel 1995–1997. Autori hinnangul ei olnud aga aeg varem lihtsalt küps selle näituse tegemiseks. “Ma mõistan alles nüüd, et karismaatilised, loomingulised, jõulised, samas ka haprad, võluvad, haavatavad ning armastavad naised on
minu kõrval olulisemat rolli täitnud, kui seda ehk varem tunnistada oleksin julgenud. Näitus on pühendatud baleriinidele ja muusadele, kes
inspireerisid ja innustasid mind ning teevad seda jätkuvalt. See on minu jõulukink kõikidele sõpradele, kolleegidele, koostööpartneritele ja loomemajanduskeskuse külalistele,” lisas autor.
Näitusel olevad tööd ei ole müügis, kuid neid saab omandada, võttes osa loteriist. Selleks tuleb näituse lahtiolekuperioodil (9.
detsember 2010 – 9. jaanuar 2011) osta Tartu loomemajanduskeskuses tegutsevate ettevõtete tooteid või teenuseid vähemalt
100 krooni (6,39 euro) eest ning täita vastav kupong. 10. jaanuaril loositakse kõigi kupongi täitjate vahel välja viis maali.
TE

pühal maal Iisraelis
aloo aastatuhanded
Hea teada
• Iisraeli kraanivesi on joodav, Jordaania oma ei
soovitata üle paari klaasi
tarbida.
• Košer – koos ei serveerita
liha ja piimatooteid.
• Päike on salakaval, kuid
intensiivne. Meres tuleks
kasutada ujumis-susse –
kivid, korallid ja merisiilikud on valusad.
• Pühamates paikades
tuleb kindlasti katta naistel õlad ja põlved, meestel pea.
• Kohalikega ei tasu vestelda usust ja poliitikast ning
naaberriikidest.
• Hinnad on üpris soolased,
siin-seal tasub kaubelda.
Teadmatus on pigem puudus kui vabandus.
tavaliselt pea 90 eurot, kui aga
veeta piirkonnas kaks päeva, on
ühepäeva pilet 50 eurot.
Kui sõit Petrasse tundub
pikk ja kallis, siis looduse osavust saab imetleda ka Eilatist
30 kilomeetri kaugusel asuvas
Punases kanjonis. Jõe uuristatud käigud punasesse liivakivisse tekitavad kõige kummalisemaid vorme ning loojuvas päikeses toimuv värvidemäng on
kirjeldamatu.
Surnumeri hääbub ajalukku

Kuna Surnumeri on tõesti
surev meri, mis üha väiksemaks
kuivab, siis võimalust sealses
vees hõljuda ei pruugi tulevikus
enam ollagi. Ujumisest ei anna

maailma madalaimas kohas
rääkidagi, sest üle 30%-lise soolasisaldusega vees tõuseb mingi hetk keha korgina “plumps!”
pinnale. Siiski ei tasu hõljudes
ajalehte lugema jääda, sest tuul
on kerge tekkima ning võib kiiresti veemõnude nautija mere
teisel kaldal asuva Jordaania
poolele viia.
Surnumerest tuleb tõusta üle
kilomeetri kõrgemale, et heita pilk religioonidest ja kultuuridest pakatavale Jeruusalemmale. Linnatänavatele, mille
kivid on kõndijad aegade jooksul libedaks lihvinud, võib uitama jäädagi. Judaismi, moslemi ja kristluse püha linn pakub
peale usklike palju vaatamist
ka kõigile teistele. Kuid kindlasti on hea oma silmaga ära
näha Nutumüür, mille ääres
tõesti nutetakse; Kolgata mägi,
mis peidetud Kristuse hauakiriku hämarusse ning Templimägi, kus asub moslemitele tähtsuselt kolmas pühapaik maailmas
– Al-Aqsa mošee.
Kombekuse rikkujate kividega loopimine on ehk küll ajalukku jäänud, kuid siiski tasub
austada pühapaikades nõutavat
riietust ning ortodoksete juutide linnaossa, Mea Sherimi sattudes tasub hoolikalt mõelda,
kas laiade mustade kübaratega,
habemed ja oimulokid lehvimas, mööda tänavaid ringi tuiskavaid kohalikke elanikke ikka
tasub pildistada.
Hoopis huvitavam elamus
võib olla Jeruusalemma tänavarägastikest rendiautoga õige
tee leidmine ning kindlasti paneb punkti tervele reisile
ülipõhjalik turvakontroll riigist
lahkumisel.

-50%

Filmist “Indiana Jones” tuntuks saanud vaade Jordaania vaatamisväärsuse Petra linna liivakivisse ehitatud hoonetele.

A ja B- kategooria
õpe Tartus

Kursus on kaunis jõulukink!

-30%

-25%

Majale uued
vihmaveerennidtorud

Kuluta kroonid mõistlikult ja
investeeri see sõiduoskusesse!

-20%

Tartus Riia 136C, tel 7 390 127, 53 058 802

Rannarootsi verivorstid
d
on sellel talvel saanud
täiendust nelja uue
maitsega. Klassikalist
maitseelamust pakub
Talu verivorst, mis on
koduse maitsega ning
sisaldab porgandit ja
seapekki. Tarbijate
seas populaarne verikäkk
on sellel hooajal saadaval
ka uudsel kujul Käkkvorstina. Käkkvorsti serveeritakse sarnaselt verivorstiga,
kuid milles on traditsiooniline verikäki sisu. Pisipere
rõõmuks on maheda maitsestusega Laste
verivorst lambasooles, mis on ühtlasi ka e-ainete vaba.
Tuntud ja auhinnatud verivorst Päkapikuvorst on nüüd
pakendatud koos peekoniviiludega, mis auhinnati konkursil Jõulutoode 2010 Parima Verivorsti tiitliga.

Maarja verivorst
Vastse-Kuuste

Aknale uued lauad

Ahju ja pliidi ette
uus plekk

Rannarootsi üllatab
sel talvel viie uue
ahjupraega. Ahjupraad seavälisfileest rosmariiniga on hõrk ja
taine praad, millele annab maitsenüanssi värske
e
rosmariin. Seavälisfileest valmistatud Ahjufilee dekooriga on kaetud
vürtsika dekooriga. Ahjukael
rohelise küüslaugu maitsega
– millel on õrn rohelise küüslaugu varjund.
Viikingi praad punases kastmes on koos kamara ja pekiga. Kamara pind on lõigutud nn„ruuduliseks“. Populaarses magus-vürtsikas kastmes on Seakaela praad teriyaki kastmes, mis pakub mõnusa maitseelamuse.

Rannarootsi
Austusest Jordaania kuninga vastu on tema näo pildid kleebitud ka
kõigile liiklusmärkidele Kuninga kiirtee ääres.

Lumele tõkked
Korstnale mütsid

Rannarootsi

Uued vorstid

JÕULUD
-i
PLEKKSEPATÖÖKOJAS
-20%

Uued ahjupraed

Vaata meie tegemistest ka
Motohunt facebook’i lehel

Tel. 508 3259

www.motohunt.ee

Vastse-Kuuste Maarja verivorst
kogub Maarja Külale raha.
Atria Eesti tõi novembris müüki Maarja verivorsti, mille igalt ostetud pakilt läheb 50 senti Maarja
Küla toetuseks. Maarja verivorstid on
pikad peened verivorstid, mille maitsestamisel on kasutatud traditsioonilisi verivorstide maitseaineid, milleks on majoraan, must pipar, nelk ja
pune. Mahlasust annavad toote koostisesse lisatud suitsusingikuubikud.
Tootele ei ole lisatud säilitusaineid
ega lõhna- ja maitsetugevdajaid.
Toote tutvustus (pilt + ca 500 tähemärki)
maksab 100 EEK/6,39€ +km.
reklaam@tartuekspress.ee
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Säravaimad aastavahetuse peod!

Goodbye
2010!

28. detsembril 17.00 Vanemuise suures majas
099727"xÔ!,/·"""Ôx## !xx
Gerli Padar, Andero Ermel, Veikko Täär
!Ô"##x"#8,8672-91,,78 8797
Ô%Ô!#ÖÖÔ"1 70),2Ô""Ô%Ô
teatrikohvikus SHAKESPEARE musitseerib Raen Väikene

Kaunist
vana aasta lõppu!

Vanemuise teatrija kontserdimajas

30. detsembril
algusega 19.00

Vanemuise

Teater Vanemuine
Pilet 350 krooni
PILETID MÜÜGIL Vanemuise teatri
kassades, Piletilevi ja Piletimaailma
müügikohtades üle Eesti.

Balli juhivad Liisa Pulk ja Karol Kuntsel . Vanemuislastelt Balletishow JAZZ SUITE, VENE OOPERIMUUSIKA PÄRLID, dirigent Mihkel Kütson. Draamatrupi kontsert-programm HISPAANIA ÖÖ. Tantsuks
VANEMUISE SÜMFOONIAORKESTER, dirigent Tarmo Leinatamm; Ansambel APELSIN, Gerli Padar,
Silvi Vrait ja Big Band Tartu. Teatrisaalis Tõnis Mägi ÖÖKONTSERT

Pilet 600 krooni Piletid müügil Vanemuise teatri kassades, Piletilevis ja Piletimaailmas
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Noorte leiutajate konkursil
säras tänavu hulk tartlasi
Oktoobri lõpuni kestnud
noorte leiutajate konkursil leidsid äramärkimist
ka paljud Tartumaa noorte leiutised. Teaduskeskus Archimedese korraldatud 400 000-kroonise
preemiafondiga leiutajate konkursi tänavuseks
teemaks oli “Aitame
abivajajaid.”
Preemiaid ja äramärkimist
leidsid järgmised tööd: Raidy
Mägi, Arvo Käkk ja Kaia Zupping (Elva gümnaasiumi 11.
klass) “Pimedate kaasaskantav
kirjaõpetaja (PIKAKI)”; Breca
Borga (Tartu katoliku kooli 1.
klass) “Vanaema puukäru”;
Jane Prangli (Tartu Kivilinna
gümnaasiumi 4. kass) “Suitsuandur kurtidele”; Roland
Kalda (Tartu Karlova gümnaasiumi 4. klass) “Pimedate telefon”; Helena Kondi (Tartu
Tamme gümnaasiumi 3. klass)
“Renner”; Pent Kaarel Valge
(Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi 4. klass) “Meeldetuletustuluke”; Jan Verner Pullese
(Tartu kommertsgümnaasiumi 7. klass) “Bussi väliskõlar”;
Rein Leetmaa (Elva gümnaasiumi 7. klass) “Filtriga kõrs
puhta joogivee hankimiseks
arenguriikides”; Lõmaš Kama
(Tartu kesklinna kooli 6. klass)
“Vaegnägijate 3D ekraan”;
Egert Silgu (Elva gümnaasiumi
5. klass) “Tanklabuss”; Krister
Kasema (Miina Härma gümnaasiumi 5. klass) “Bluetooth
kõrvaklapid mikrofoni, ekraani
ja kahe kaameraga”.
Kopsakama auhinna pälvisid
Liis Tiirmaa ja Maris Paarmetsa (Tartu Tamme gümnaasiumi
11. klass) töö “Post tuli”; Andres Raska (Tartu Tamme gümnaasiumi 10. klass) “Hoiataja”
ja Sten Kalderi (Tartu kunstigümnaasiumi 12. klass) töö
“Aknapadi.”
Tartu Ekspress

osades:

SUUPISTED EELROAD SUPID PEAROAD DESSERDID PITSA

DETSEMBRIST
UUS MENÜÜ KOOS
ERIPAKKUMISTEGA

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

MALTIS

“

Armastuslugu, mis kutsub proovima. See on
samaaegselt kuum ja jahe, soolane ja magus, krõbe ja
pehme. Nagu filmides ikka. Nad kohtusid
Kinohvikus – kohvik kino juures.

”

„Muusika ühendab me käed”

Pimedate telefonil on kõik numbrid punktkirjas. Roland Kalda, Tartu Karlova gümnaasiumi 4. klass.
“Post tuli” on seadeldis, mis annab sulle
teada, millal võid oma
postkasti tühjendama
minna. Liis Tiirmaa ja
Maris Paarmets, Tartu
Tamme gümnaasiumi
11. klass.

)-&\]lk]eZjadc]dd)1
LYjlmHYmdmk]cajacmk
).&\]lk]eZjadc]dd)1
LjnYCajacCYee]jkYYdak
Had]la\Had]lad]nabYHad]laeYYadeY
]]de_akl)+(bY)--cj&
Af^g#+/*-(-1.*-$
ooo&cgflk]jlcgjjYd\mk&]]

Kinohvik asub Tasku keskuse 4. korrusel kinokeskuse Cinamon juures.

Avatud 12:00-22:00.

Kuulutus veebis
ja Tartu Ekspressis

LOE ja KUULUTA SIIN:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Vanaema puukäru valmistatakse kergest alumiiniumraamist. Rattad on suured,
mis võimaldavad käru tõmmata kergesti üle lävepaku.
Puude kandmiseks on suur
presendist kandealus puust
sangadega. Breca Borga,
Tartu katoliku kooli 1. klass

• Reakuulutus kuni 90tähemärki - 2 € / 31,30 kr
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 € / 23,50 kr
• logo või pildi lisamine - 3 € / 47 kr
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud”
- 1 € / 15,65 kr
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Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
krooni.

50

100

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

KINGI
OMA

LAPSELE
ELU PARIM

SÜNNIPÄEV
Sünnipäevapakett
14 inimesele:
2x20 min Megazone mängu
2h sünnipäevaruumi

Tavahind: 1400.-

Flaieriga: 1000.-

Broneeri sünnipäev tel. 50 25 293
Tartu Megazone
Turu 2 Tasku keskuse O korrusel
www.megazone.ee

Plju one,
)
kullake! :

J-K-G
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Maxima peletab vargaid udu abil

Uudised

Vastavatud Maxima kauplust Muugal kaitseb sissemurdmise korral
turvatehnoloogiafirma Hansabi uudne udugeneraator, mis peatab
kurjategija tegevuse vähem kui paarikümne sekundiga.
Maxima turvajuhi Elmo Sildveeri sõnul ei ole sissemurdmisi kauplustesse aastas küll väga palju, kuid kahjusid tuleb alati proovida
minimiseerida. “Selleks katsetamegi oma kauplustes nüüd innovatiivset turvalahendust, mis peatab sissemurdmise juba mõne
sekundi jooksul,” ütles Sildveer. “Kui tavaline signalisatsioon teavitab sissemurdmisest turvafirmat ja segab valju helisignaaliga varga toimetamist, siis udusüsteem täidab kaupluse ruumid läbipaist-

matu uduga. Orientatsiooni kaotanud vargal pole võimalik edasi
tegutseda ja ka põgeneda on tunduvalt keerulisem.” Udugeneraator paigaldatakse seinale. Selle eesmärk on ennekõike sigarettide ja alkoholileti kaitsmine, mis enamasti on sissemurdjatele kõige
huvipakkuvam.
Udugeneraator on jõudnud ennast ka juba tõestada. Nimelt toimus ööl vastu 29. novembrit Muuga Maximasse sissemurdmiskatse. G4S valvekorrapidaja sai väljakutse kell 2.52. Sündmuskohal
selgus, et udugeneraator on poe täitnud läbipaistmatu uduga ja
vargad olid röövist loobunud.
TE

Varjupaigaloomade jõulurõõmu
annavad hoolivad inimesed
Jõulude aegu on inimesed sageli tavalisest heldemad ning kinkidega on
meeles peetud ka varjupaikades elavaid loomi.

Tartu varjupaik
Tartu koduta loomade varjupaik on avatud 24.–25.
detsembril kl 12–16; 26.12
suletud.
Rahalisi
annetusi saab teha MTÜ Assisi
Franciscuse Seltsi kontole
221031556784, annetada
võib ka toitu, ravimeid, tekke ja patju (vatist sisuga),
käterätte, puhastusvahendeid ja muud igapäevast
tarvilikku. Täpsemat infot
varjupaiga loomade vajaduste kohta saab telefonilt
5333 9272.

KAIE PÄIKE
kaie@tartuekspress.ee

“Eelmistel aastatel oleme
jõulude aegu kingitud toiduga
tükk aega läbi saanud,” rääkis
Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar.
Lisaks toidule on loomadele
toodud ka tekke, patju, mänguasju ning raha, mille eest varjupaiga töötajad on ise loomadele
tarvilikku soetanud.
“Mullu koolilaste annetatud
rahade eest saavad kutsikad
endale peagi euroremonditud
ruumi, põrandaküttega,” rõõmustas Kirke Roosaar. Remont
on veel veidi pooleli, kuid loodetavasti juba sel talvel saavad
kutsikad parematesse tingimustesse.
Tänavune jõulude-eelne aeg
on võrreldes eelnevatega aga
suhteliselt vaikne, tõdes Kirke
teisipäeval, 7. detsembril. Eelmistel aastatel hakati juba varakult helistama ja sobivat aega
kokku leppima, millal lapsed
saaksid loomadele jõulukinke üle andma tulla, kuid tänavu pole suurt aktiivsust märgata. Siiski on mõned klassid juba

Varjupaiga töötaja Tiina Otsa sõnul ootavad 65 kassi jõulude eel varjupaigas heade inimeste toetust.
Foto: Kaupo Torim

käinud või oma tulekuks soovi avaldanud, näiteks Sillaotsa,
Rannu, Pala ja Tartu katoliku
koolist ning Tartu kutsehariduskeskusest. Loomade rahu ja laste turvalisuse huvides lastakse
lapsi varjupaika maksimum 10
kaupa ning seega tuleb mõnel
klassil külastamiseks mitu aega
kokku leppida.
Populaarsed hiired

Sel aastal korraldas varjupaiga rahvas esimest korda heategevusliku müügi jõululaadal, et

sel viisil koguda rahasid loomade ravimiseks. AS Tartu Näitused võimaldas tasuta müügipinna, usinate näppudega varjupaiga töötajad ja head sõbradabilised valmistasid enne laata
käsitööesemeid ning küpsetasid
head-paremat.
“Väga hästi osteti kooke ja
teisi küpsetisi,” rääkis Kirke.
“Hästi osteti ka heegeldatud
hiirekesi kassidele mängimiseks
ning teisi väikeseid käsitööesemeid.”
Kirke loodab, et sarnaseid
heategevusmüüke hakatakse

+

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.
Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee

TARTU EKSPRESSI ja LÕUNALEHE ühispakkumise hinnakiri:
www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf

nüüd ka edaspidi korraldama,
mõned asjad jäid ka sellel jõululaadal müümata ning need
pannakse müüki mõnel järgneval heategevuslikul müügiüritusel. Need, kel ideid ja tahtmist
midagi meisterdada, võiksid
varjupaiga rahvaga ühendust
võtta, et järgmisel korral oleks
müügilett veelgi rikkalikum.
Tänavu kogutud rahast paraku väga paljudele loomadele ei
jagu, olenevalt haigusest võib
ka ühe koera ravimiseks kuluda
tunduvalt suurem summa. “Näiteks Hiinalinnast ühelt eluheidi-

kult ära võetud koeral on nahaprobleemide ravimiseks praeguseks kulunud juba veidi suuremgi summa, kuid endisele karvutule ja sügelevale koerale hakkab karv juba selga tagasi kasvama,” toob Kirke näite elust.
Jõulud võtab varjupaigas vastu umbes 20 koera ja 65 kassi.
“Oktoobrikuus läks meie varjupaigast välja rekordarv kasse – 79. Neist 73 uude koju ja
6 endisesse koju,” rõõmustab
Kirke ning loodab, et iga aastaga kodudesse minevate loomade arv suureneb ning vikerkaare
taha läinute arv väheneb.

Otepää MK etapil ja
juunioride MM-il osalevad
34 riigi talisportlased
Tänaseks on Otepää maailmakarikaetapile murdmaasuusatamises ning
juunioride ja U23 maailma meistrivõistlustele murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes registreerunud võistlejad 34 riigist. 22.–31. jaanuarini peetavatel võistlustel osaleb eeldatavasti ligi 1100 sportlast ja tiimiliiget.
“Nii suurt hulka sportlasi ei ole Tehvandi spordikeskuses varem nii lühikese aja jooksul olnud. Antud võistluste
usaldamine meile on kindlaks märgiks,
et eestlased on rahvusvahelisel areenil ennast suurvõistluste korraldajatena tõestanud,” kommenteeris mõlema võistluse korralduskomitee esimees
Alar Arukuusk.
Kes täpselt eestlastest Otepää MK
ja juunioride MM-i raames võistlustulle
astuvad, selgub jaanuari keskpaigaks.
Selle talve suursündmuse Otepääl
avab 22. jaanuaril algav MK, kus sõidavad esimesel päeval naised 10 km eraldistardist ning mehed 15 km eraldistardist klassikatehnikas. Teine võistluspäev
toob klassikasprindi, kus naised selgitavad parima 1,2 km rajal ning mehed
1,4 km rajal.
25. jaanuaril algaval juunioride MMil panevad tulevased sporditähed oma
võimed proovile erinevatel murdmaadistantsidel, kahevõistluses ja suusahüpetes. Esmakordselt peetakse selle raames Eestis ka naiste suusahüppevõistlus.
TE
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Pandimajade liider

Laen pandi tagatisel
Meie põhitegevuseks on laenu andmine
erinevate tagatiste alusel.
Usume, et tundes kliendi soove ja vajadusi,
saab just Luutar Laenud Teile pakkuda
sobivaid finantsteenuseid ning seeläbi Teie
igapäevast elujärge parandada.

PANDIKS SOBIVAD:
KULD,
HÕBE,
MOBIILTELEFONID,
ARVUTID,
TÖÖRIISTAD,
MÄNGUKONSOOLID,
FOTOAPARAADID,
JALGRATTAD JMS.

Pakume soodsalt kasutatud ja uut kaupa!
Lai valik erinevaid tooteid: telefonid, iPod,
videokaamerad, fotoaparaadid, käekellad,
kodukinod, tööriistad ja palju muud huvitavat!

Soovi korral võite oma toote
ja väärismetalli kohe
meile müüa.

Tule ja leia jõulukingiidee meilt.
Kaup otse koju kätte!

Ostame kulda
ja hõbedat 450 kr/g

Parim kulla hind Tartus!
Ostame ka posti teel.

28,76 €/g

Luutar Laenud Tartus
Kalda tee 30
Avatud E - R 9 - 19, L 10 - 16, P 10 - 14
Tel 5697 0116
e-post: tartu@luutar.ee

www.luutar.ee | www.pood.luutar.ee
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Elleri kool alustas festivaliga “Jõulumuusika 2010”

Uudised
Lühiuudised

7.–22. detsembrini toimub Elleri koolis tavapärane jõulumuusika festival, mille raames antakse kolmteist kontserti.
Kooli sünnipäevakontserdil, 10. detsembril kell 18 Tartu ülikooli aulas, astuvad üles solistid ja
kammeransamblid. Suurima esituskoosseisuga kontsert on pühapäeval, 12. detsembril kell 17 Jaani
kirikus (pildil). Ettekandele tulevad Mozarti ning vendade Haydnite teosed. See on ka ainus tasuline
kontsert festivalil. Pileteid hinnaga 60 ja 30 krooni saab osta tund enne algust kohapeal.
13. detsembril kell 18 musitseerivad Tartu raekojas Kristel Eeroja-Põldoja viiulil ning Kadri-Ann
Sumera klaveril. Vaskpillimuusikat kuuleme 14. detsembril kell 18 Tartu ülikooli ajaloo muuseumis.
15. detsembril kell 18 algab Elleri saalis põneva nimetusega Skype-kontsert. Nimelt luuakse sel õhtul
esitamisele tulevate teoste autoritega virtuaalne sild läbi Skype’i ja video. Kontserdi sisustab Elleri Uue

Toimetuse testi võitis Karoliina hõõgvein
2. Hõõgvein Tulipunane Talleke
5,8 p
0,7 l
Alc 13%
AS Võhu Vein
49,90 kr
Olematu lõhn,
maitse õrn-kuiv,
pisut hapukas, tavalise punaveini maitse, kuumutatud
peedikas, mõnus
tugev lõhn, maitse
võiks intensiivsem
olla, ninna tikub.

Test
Sellel nädalavahetusel
saab kolmes linnas
kingitusi teha
Sellel nädalavahetusel, 11. ja 12. detsembril toimub kolmas toidupanga toiduannetuse aktsioon puudustkannatavate perede toetuseks. Mõlemal päeval
saab osta ja annetada toiduaineid Tallinna, Tartu ja Narva Prismades.
“Sel nädalavahetusel kutsume üles
ka kõiki meie kliente abivajajaid abistama,” sõnas Prisma Peremarketi tegevdirektor Janne Lihavainen. Perede toetuseks saab annetada konserve, purgitoitu, kuivaineid, õli, maiustusi, pähkleid ja kõike muud, mis toatemperatuuril säilimist ei karda.
Eelmisel nädalavahetusel toimunud
annetusaktsioon Tallinna, Tartu, Rakvere ja Pärnu Rimides tõi kuue linna
peredele abi 7800 annetatud toidupaki näol. Sellel nädalavahetusel loodab
Prisma oma heade klientide toel koguda eelmisest korrast veelgi rohkem abi
raskustes peredele.
TE

Muusika Ansambel. 16. detsembri lõuna on Elleri koolis pühendatud
Leo Virkhausi 100. sünniaastapäevale. Üritus algab kell 14 Elleri saalis.
Kergema muusika sõpradel on kell 17 samas saalis võimalus osa saada
rütmimuusikute kontsert-eksamist. Samal päeval kell 18 laulavad lauluosakonna õpilased Tartu raekoja saalis jõulud valgeks. 17. detsembril kell
17 kuuleme Tartu ülikooli aulas koos Eller Sümfonietiga musitseerimas
Elleri kooli noorteosakonna parimaid soliste. 20. detsembril kõlab uudislooming Alo Põldmäe kompositsiooniklassi õpilastelt.
Jõulumuusika lõpeb löökpillidega 22. detsembril kell 18 Tartu raekoja saalis.
TE

Tartu Ekspressi täiesti
veinivõhik toimetus hindas seitset erinevat talvejooki nii lõhna, maitset
kui värvi arvestades kümne palli süsteemis. Parimaks osutus AS Karme
toodetud aromatiseeritud
puuviljavein Karoliina.
Järgnesid Võhu Veini Tumepunane Talleke, Liviko Glögi ja Tallinna Karastusjookide
Talvenauding. Saksamaal toodetud liigikaaslased jäid Eesti
veinidele tugevalt alla, hõivates
kohad testi lõpus koos Põltsamaa Klassikalise Glöggiga.
Serveerija arvates olid problemaatilisemad veinid sakslased, kuna hõõgveinilt eeldatakse keeratavat korki. Ja kuigi Põltsamaa Glöggil oli vindiga
sulgur, tuli anuma lahti saamiseks siiski lisaks nuga tarvitada,
sest kork käis lihtsalt ringi.
Valdavalt meessoost toimetuse arvamustes jäi kõlama, et kõige parem hõõgvein on siiski õlu.
Tartu Ekspress

1. Aromatiseeritud puuviljavein Karoliina 6,2 p
1l
Alc 11%
AS Karme
41,90 kr
Kaneeline, vürtsine, nagu
piparkook, piirituse lõhn, nelgine, agressiivne aroom ja mekk,
tahaks hapukat lisaks.

3. Hõõgvein Talvenauding 5,6 p
0,7 l
Alc 11%
AS Tallinna Karastusjoogid
44,90 kr
Suhkur domineerib, vürtsi vähe,
kommi maitse, kirss
vist, ravimi maitsega, lagritsa moodi,
ei ole vürtsidega üle
pingutatud, mõnus
mõrkjas järelmaitse.

4. Glögi 5,6 p
0,7 l
Alc 12%
AS Liviko
48,90 kr
Alkoholi lõhn
domineerib, nagu
oleks mündinätsu närinud, väga
“lagritsane,” järelmaitse ebameeldiv,
klassikaline maitse,
kardemon, marjane-kodune, lisaks
veel rosinaid
5. Krisi hõõgvein 5,3 p
0,75 L
Alc 10%
Rethra Kellerei
(Saksamaa)
52,90 kr
P u u d u b
dominantmaitse, liialt hapukas, kõrbenud
lõhn – maitse
parem, polegi
maitset, ei ärata
tähelepanu.

6. Klassikaline
Glöggi 5,2
0,7 l
Alc 14%
AS Põltsamaa
Felix
49,90 kr
Mandlilõhnane,
maitse vähevürtsine, vanaema omatehtud veini lõhn,
lihtsalt soe marjavein, peet.

7. Kardinali hõõgvein
4,5 p
0,75 l
Alc 12%
Rethra Kellerei (Saksamaa)
52,90 kr
Kunstlik maitse ja
keemia lõhn, odava
seebi lõhn, vanaema
pesukapi lõhn, eemaletõukav lõhn, võõristav maitse.
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5990,-

19990,-

SUUR VALIK

FANTTI nurgadiivanvoodi
New Anna kangaga,
pildil olev toode
Lyon kangaga 8990,-

MODENA 3+2
nahkdiivanikomplekt

MÖÖBLLUKIST

must või valge nahk

VEEL JÕU

KOJU

4990,-

al.

MARIAN söögilaud

saadaval suurused 130x90cm,
180x90cm ja 230x100cm

4990,FRIDA söögilaud +
4 tooli
must või valge

1490,SINA LUX tool

490,-

linase kattega
valge või hele hall

VERSAILLES
tammetaburet

1990,LONDON tugitool

beez või pruun microkangas

2990,-

COOL söögilaud + 4 tooli
tume pähkel/valge

1590,SITTINGBAG

must, punane või pruun
originaalne vastupidava
kangaga kott-tool

MASKU ON 1983. AASTAL ASUTATUD SOOME JUHTIV MÖÖBLIMÜÜGIKETT, MILLEL ON 50 KAUPLUST SOOMES NING LISAKS POED
TALLINNAS, TARTUS, STOCKHOLMIS JA NORRKÖPINGIS. MEIEGA ON LIHTNE KAUBELDA JA IGAÜKS LEIAB ENDALE SOBIVA MÖÖBLI!
Masku Vesse

Tartu Mööblimaja

Tel 633 8929

Tel 776 3067 / 776 3091

Peterburi tee 62a, Tallinn
E-R 10-20
L 10-18 P 10-16

Sõbra 56, Tartu
E-R 10-20
L-P 10-17

VAATA MEIE UUENENUD VEEBILEHTE!
www.masku.ee

t
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Selgusid sportlikem ettevõte ja riigiametkond

Sport

Eesti Firmaspordi Liit kuulutas 3. detsembril välja Eesti 2010 aasta
sportlikemad ettevõtted. Kolmandat aastat järjest on Eesti sportlikem
ettevõte Eesti Post, kellele järgnevad Norma ja Savekate.
Sportlikumat ettevõtet selgitatakse välja lähtudes aasta jooksul
saavutatud sportlikest tulemustest erinevatel ettevõtete vahelistel
spordivõistlustel ning suurematel rahvaspordiüritustel.
Ettevõtted on omavahel pidanud jõudu katsuma lisaks traditsioonilistele, vastupidavust nõudvatele rahvaspordialadele, ka pallimängudes, boolingus, males, sõude-ergomeetrite sõudmises ja teistel
spordialadel. Kokku said edetabelis ära märgitud 79 ettevõtte tule-

mused.
Eesti Posti spordiklubi võttis asja väga tõsiselt ja oli sel aastal edukaim ettevõte igas sarjas. Varasematel aastatel on Eesti sportlikemateks ettevõteteks valitud ka Estiko-Plastar, Sampo Pank ja Norma.
Lisaks sportlikematele ettevõtetele selgusid ka sportlikumad riigiametnikud. Riigiametnike sari koosneb kolmest populaarseimast
pallimängust: korvpall, jalgpall ja võrkpall. Edukaim oli sotsiaalministeerium, kelle ridades tegi mitut puhku kaasa ka sotsiaalminister
Hanno Pevkur. Teise koha saavutas keskkonnaministeerium, kolmas
oli maksu- ja tolliamet.
TE

Mees, keda tuli härgadega adra t
Kui treener korvpallijutuga Reinu tallu jõudis,
olid sügistööd juba alanud. Ja et koljati mõõtu
perepoeg oli samavõrd
töökas kui kohusetundlik, tuli veel kordi käia
põllutöid armastavat
Vallot traktorist välja
kangutamas.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Kirjandusklassika sugemetega sissejuhatus pole sugugi ilustav metafoor ega autori väljamõeldis, vaid tõetruu kroonika
Vallo Allingu profikorvpalluriteele tirimisest. Sest vastupidiselt tüüpilisele lombitagusele mängumehele, kes oma jutu
järgi juba mähkmetes slummi
tagahoovis 24/7 raudkettidega rõngasse palle tonkas, kelle
jõuluvanagi kandis punakuue
asemel profiliiga lemmikklubi
dressi ning kes vaatamata turjal rõhuvale kolmele aastakümnele näeb ikka märgi unenägusid müstilisest tähekolmikust N,
B ja A, pole selle loo kangelane
kunagi unistanud korvikuningaks saamisest.
“Võib küll öelda, et korvpall tuli ise minu juurde, mitte
mina ei tulnud korvpalli juurde,” ühmab loo peategelane talle omase tagasihoidlikkusega.
“Laiuse põhikoolis mängisin niipalju,
kui koolides
ikka mängitakse. Teistest
oluliselt pikemana polnud
edukas olemiseks eriti pingutada tarviski. Õpinguid jätkasin
Kuremaa tehnikumis põllumajanduse erialal.
Seal jäin silma spordikooli treenerile Raivo Trallale. Torma satsiga mängisime ühel suvel Erkmaa noortekoondise vastu ...”
Aivo Erkmaal on see tähendusrikas 1997. aasta suvepäev
selgelt meeles. “Mustvees olime
U18 koondisega laagris. Tralla
tuli Torma meeskonnaga sparringupartneriks. Mingi tundmatu suur mees pani kahe käega üle
Oliver Tamsalu, noortekoondise keskmängija, ründelauapalli raginal pealt sisse. Sest saati hakkasin talle pinda käima, et
ta korvpalli tõsiselt suhtuks. Teda
oli tarvis kõvasti veenda, et pallurina ootab teda edukas tulevik.
Vallo mõtles tol ajal rohkem oma
suure majapidamise peale.”
***
Iga teine oleks tüütu talutöö vahetanud ükskõik millise
muu näiliselt kergema ameti
vastu, aga see poiss ei vaimustunud isegi korvpalluri staarisäras elust!
“Mulle on alati masinad
meeldinud. Ja loomad, ja talu-

Vallo Allingu
Sündinud 11.01.1978
Pikkus: 205 cm
Klubid:
• 1998/1999 Keila Puuviljaparadiis
• 1999–2002 KK Rakvere
(esimene hooaegadest
esiliigas)
• 2002– ... Tartu Ülikool/
Rock
Korvpalli meistriliiga
sümboolses viisikus hooaegadel 2003/2004 ja
2005/2006
Eesti rahvuskoondises
seni 60 mängu
tööd. Ka praegu veedan tihti aega kodutalus. Väsinud
korvpallist, pean puhkamiseks
maale saama. Minu jaoks pole
paremat pingete maandamise
moodust kui hüpata kombaini või traktori selga,” annab
Allingu vastuse, mis tänastele
hiphopi ajastu noortele ilmselt
kohtlane tundub.
“Me pole poissi kunagi talus
kinni hoidnud,” selgitab isa
Jaan. “Aga tööd tahtsid tegemist ja ammugi polnud meil
raha, et poisi spordisaalis ringijooksmise eest peale maksta. Pikkust ju
on. Kui end ära
majandab, las
proovib – vastu
pole me sõdinud.
Siin vigastuse ajal
mõlkus mõtteid,
et kas oli ikka
mõistlik valik ...”
“Aga töömees
on ta kõva,” pistab papa vahele uut küsimust
ootamata. “Anna
aga kätte! Ja tehnika peale on
maias. Hirmu ei ole, et ükski
rikkis masin tema käest vigasena pääseks.”
Paaril korral elus on Jaan
ka spordihoones poja võistlusi vaatamas käinud, ent liigne
lärm sinna tagasi eriti ei meelita. Telekast olla hoopis parem
vaadata. “Kui ülekannet ei tule,
vaatab naine arvutist järele,
kuidas mäng läheb. Finaalide
jälgimine võtab sapsud värisema,” annab Jaan mõista, et elupõlise talumehe süda hüppab
sageli korvpalli rütmis. Lisades
muigelsui, justkui moe pärast
torisedes, et ega see mehele õige amet ole, aga kui välja
tuleb, siis võib ju teha kah.
***
Aivo Erkmaa aga ei suutnud
Mustvees nähtut kuidagi unustada. Et endal ühtki head mänguväljundit pakkuda polnud,
proovis ta Vallole ikkagi meeleheitlikult klubi leida, kus lihvimata kalliskivi läikima löödaks.
Huvilisi aga nappis. Õigemini –
polnud ühtegi.

Vallo Allingu isa
Jaan: “Ega see
mehele õige amet
ole, aga kui välja
tuleb, siis võib ju
teha kah.”

Pole just eriti palju korvpallureid Eestis või isegi terves maailmas, kelle lemmikharrastuseks on talutööd.

Tiiru käis Allingu siiski Tartus
juba 1998. aasta kevadel, aga
et rahanumber, mida tookord
pakuti, oli naeruväärne, otsustas Allingu piltlikult öeldes adra
taha tagasi minna.
Erkmaa aga ei jätnud jonni.
Tal õnnestus Allingu sokutada Keila Puuviljaparadiisi rivistusse, kaaslasteks vanameist-

rid Andrus Nagel ja Ivo Saksakulm, raudmees Kert Kesküla,
praeguseks hoopis teistel erialadel kõneainet andnud Gerd
Kiili ja nüüdseks riigikogu aseesimehe toolil istuv Jüri Ratas.
“Täielik amatöörsats. Põhimõtteliselt tuldi kokku vaid võistlusteks, vahel harva sai väiksemas koosseisus ka trenne teha,”

meenutab Allingu oma esimest,
nime järgi profihooaega.
Statistika kohaselt sai Allingu
esmakordselt meistriliigas väljakule 8. jaanuaril 1999. Nybitile 58 : 70 kaotatud mängus sai
Vallo mänguaega kaks minutit
ning mänguprotokolli läks tema
nime taha ainsa märkusena kirja
üks pallikaotus. Esimese punkti

Foto: Jassu Hertsmann

meistriliigas sai mees kirja juba
järgmises mängus kaheksa päeva hiljem, kui viibis BC Kalevile
73 : 87 kaotatud kohtumises väljakul 13 minutit ning kaheksast
katsest vabaviskejoonel läbis
pall korra ka rõnga.
Nii veniski pehmelt öeldes
hilja avastatud talendika “pika”
sukeldumine korralikku korv-
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A. Le Coq’i spordimajas tantsitakse show-tantsu karikale
11. detsembril peetakse A. Le Coq’i spordihoones iga-aastane üle-eestiline
võistlus Eesti Showtantsu Karikas. Vanuseklassid algavad kuuendast eluaastast. Osalejaid on mõlemast soost ja võisteldakse nii soolode, duode,
triode kui gruppidena. Tantsukategooriateks on streetdance, club dance,
mix tyle challange ja showdance.
Korraldajate sõnul on ürituse eesmärgiks pakkuda erinevate show-tantsu stiilidega tegelevatele lastele, noortele ja täiskasvanutele spetsiaalne
üritus, kus kohtuksid ala harrastajad ja professionaalid. Samas tõsta showtantsu taset, tunnustada sellel alal silmapaistvaid tantsijaid ning luua kontakte.
TE

agant ära tirida
pallitormi kahetsusväärselt
kaugele – 1999. aasta sügisesse, kui mehel oli turjal juba üle
21 eluaasta. Kodutallu kohale
sõitnud, Rakvere meeskonnaga esiliigasse saanud Aivo Erkmaa lihtsalt keeldus ilma Vallota lahkumast.
“Kokkulepe sai selline, et
Aivo annab mulle talutööde tarvis piisavalt vabu päevi,” meenutab kompromissini jõudmise
argiseid detaile Allingu. Tunnistades, et ega eriti nagu minna ei Vennad Allingud: Vallo (vasakul), Aimar ja Veiko.
Foto: erakogu
tahtnud, aga kuidas sa inimesele ikka ei ütled. Tahtmatult kan“Farmerit minust vist enam ei otsustada,” annab Valts mõisgastub silme ette stseen allkirja saa. Isataluga on vend ametis, ta, et niipea me tema lahkumismanguva Tootsi küüsi langenud päris enda omaga praegu alus- peol veel hiiglase lemmiktoitu,
kimbatuses Tõnissonist. “Oleks tada pole enam mõtet. Mõt- kartuliputru kõrnetega, maitsma teadnud, et tuled – oleks teid olen mõlgutanud, võib-olla ta ei saa.
kodustki ära läinud.”
oma transpordifirma oleks üks
***
Kui palun Allingul leida enda
natuurile sarnane tegelane loomariigist, mainib Vallo karu.
“Täpsemini jääkaru – minu
suur lemmik, alati loomaias
imetlen teda. Suur ja rahulik,
näib nii ohutu. Aga tegelikult
on petlikult süütu välimuse all
võimas kiskja, keda parem üldse mitte tülitadagi.”
Autori metafoorides on Vallo Allingu mõnes mõttes nagu
kodumaine “Antonovka” õun.
Suur, aga alguses kohutavalt
hapu. Samas ei tasu teda kiirustades ära visata või kohe
mahlaks pressida, vaid ikka ära
Maidla
Ove
Foto:
.
Allingu karjäär kaptenina algas Balti karika võiduga
noppida ja keldris õigel temperatuuril hoida. Küpseb kaua,
***
lahendustest, millega tulevik- tahab siis veel nii-öelda laagerEdasine on aga suuresti juba ku sisustada. Elus on ju palju dumisaega, ent enne jõule saab
ajalugu. Pärast kaht aastat Rak- muudki peale korvpalli. Praegu üpris piraka mahlase ja vitamiiveres kolis Vallo Allingu Tartus- võtan aasta korraga. Igal keva- nirikka suutäie. Ajal, mil kõik
se. Tänaseks hoiab Rocki kapteni tegemistel huviga silma
peal iga korvpallisõber.
“Igaüks meist vajab tunnustust. Võib-olla mina oma muidu kinnise loomuga veel eriti.
Algul põdesin, et minu inglise
keel ehk ei ole ärevas olukorras
piisaval tasemel, aga ausalt –
kapten olla on tunnustus! Nüüd
tuleb siis minul vahel mehed
kokku võtta ja mõni sõna öelda,
kui nii otsustati,” teatab Allingu. Tunnistades salamisi, et ega
see kapteniks olek talle eriti
siiski istu. Samas – kui on vaja,
teeb ära. Nii vallolik. Ülesanded kuuluvad täitmisele.
***
Rocki treeneri Gert Kullamäe hinnangul mängib Vallo oma elu parimat korvpalli.
“Usun, et kui tal oma töös hästi
läheb, siis ta ka naudib väljakul
olemist ja leiab motivatsiooni
aidata meid veel mitu head aas- Jõuline mäng korvi all on Vallo Allingu leib.
Foto: Ove Maidla
tat.” “Meie” alla mahub Kullamäe mõistes kindlasti tulevikus
ka Eesti rahvuskoondis.
del on kopp ees, tahaks käega muud tolle suve vissid on kas
Vallo ise kostab tulevikuplaa- lüüa. Sügisel ajan end jälle saali, ammu söödud, mädad või puu
nide kohta pärides, et hakkab sest tegelikult on korvpall ikka- otsa ära külmunud.
pärast ketside nurka viskamist gi päris südamelähedaseks saaTäispikka persoonilugu Vallo
bussijuhiks. Ja naljast on asi nud. Kaua see kestab – võtakaugel. Allingu juhilubadel ilut- me hooaja kaupa. Positiivse
Allingust loe detsembrikuu
seb pea pool tähestikust, andes emotsiooni pealt, kui on olnud
ajakirjast Basketball.
sõiduõiguse enam-vähem igat õnnestunud aastake, on mõismasti masinatega.
tagi lihtsam jätkamise kasuks

Cedo Kaubandus
Tel. 5548 930
Vasara 52D Tartu

TRAKTORIRENT
soodne võimalus lumetõrjeks
Ära osta - rendi!

Kui rentida ei soovi - soeta seade, mida saad kasutada
aastaringselt vahetades erinevaid mooduleid

PAKUME
lumepuhuri moodulit,
töölaius 70 cm
harja moodulit , töölaius 100 cm
lumesaha moodulit
lumesahkasid traktoritele,
töölaiusega 1,25 -3,5 m

www.traktorirent.ee
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Tartu linnamuuseumi jõuluprogrammidele on
järel viimased vabad ajad

Loomemajanduskeskus peab
disainiturgu “Kellawärk”

Tartu linnamuuseumis on loodud lasteaedadele ning algklasside õpilastele “Ajamasina
mõistatus”. Näeme, missugust pahandust võib tekitada rikkis ajamasin. Meisterdame
üheskoos kalendri ning soovi korral veedame mõnusat aega koos jõuluvanaga. Tartu
laulupeomuuseumist saab tellida lasteaedadele ning algklasside õpilastele programmi
“Päkapikkudega kohtuma”. Üheskoos mängitakse mänge, lauldakse, loetakse luuletusi
ning ehitakse kaunis jõulupuu. O. Lutsu majamuuseumis on lasteaedadel ning algklassidel võimalik broneerida “Jõulueelne muinasjutumäng”. Kuna programmi maksumus sõltub osalejate arvust , sobib see ka peredele ja lastega sõpruskondadele.
TE

Laupäeval, 11. detsembril kell 11–18 toimub Tartu loomemajanduskeskuses
jõulueelne disainiturg “Kellawärk”, kus saab majas tegutsevatelt ettevõtetelt ja
külalisdisaineritelt soetada erilisi jõulukinke ning kohapeal neid ka ise valmistada.
Lisaks saab disainiturul nautida head muusikat, kunsti ja maitsvaid toite kohvikus.
“Kellawärgi” disainiturul on müügis erinevates tehnikates ehted, keraamika, tekstiilitooted, sepised, mänguasjad, käsitööna valminud kehahooldustooted, maalid, valgustid ja palju muud kaupa noortelt disaineritelt. Lisaks saab
oma loomingulisuse proovile panna mitmetes töötubades.
TE

Olen korralike kommetega roosa
nurgadiivan, otsin uut pesa.
Kui ma sulle meeldin, siis olen
saadaval 1500 kr eest.
Tel 511 5136

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 11 - 15 • Tel 5807 0076 (24h)
Selle reklaamiga maksab vaktsineerimine detsembris 165 krooni!

Müüa Ford Transit 2,5d 51kw
9 kohta 1997. a, ülevaatus kuni 10.2011

+LQGNUɷ7HO

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST
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

Raamatututvustus

Dirigent Vaike Uibopuu
koorijuhitegevus sai kaante vahele
Laupäeval, 11. detsembril esitletakse Tartu raekojas Saari Tamme raamatut “Vaike
Uibopuu: neiulaul ja naistelaul”. Raamat kõneleb tuntud
ja tunnustatud dirigendist, Tartu aukodanikust Vaike Uibopuust (pildil) ja on välja antud
tema juubelisünnipäeva puhul.
Pikka aega on Vaike Uibopuu juhatanud Tartu ülikooli koore, pannes aluse nende
kõrgele kunstilisele tasemele. Raamat keskendubki tema
tööle Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga, mille dirigent ta oli üle 40 aasta.
Vaike Uibopuu enda, tema
kolleegide ja lauljate meenutustest saame aimu, kuidas
dirigent viib ellu oma taotlusi,
kuidas lihvib hääli, kujundab
neist koori, valib repertuaari
ja loob nootidest muusika, mis
läheb südamesse.
Põgusamalt tuleb kõne alla
koorijuhitegevus Tartu Üli-

kooli Kammerkoori ning Tartu Ülikooli Akadeemilise
Naiskoori vilistlaskoori juures.
Vaike Uibopuust solfedžoõpetajana lastemuusikakoolis ja koorijuhtimise õpetajana
Heino Elleri nimelises Tartu
Muusikakoolis räägivad tema
õpilased ja kolleegid. Liisbet
Erepuu kirjutab Vaike Uibopuu dirigenditööst Vanemuises etendunud Veljo Tormise
“Naistelauludes”.
Raamatu esimene osa rää-

gib Vaike Uibopuu kujunemisest muusikuks. Viimases
osas jõutakse veidi puudutada
tema tegevust Eesti naiskoorilaulu edendajana ning laulupäevade ja laulupidude üldjuhina.
Rohke pildimaterjal Marat
Viirese kujunduses ja peatükke sissejuhatavad rahvalaulude
tekstid lisavad raamatule värvi. Sisule täienduseks on ingliskeelne resümee ja viis lisa.
Raamat on mõeldud eelkõige koorimuusika austajatele,
pakub aga kindlasti palju huvitavat igale kultuurihuvilisele
lugejale.
Vaike Uibopuu musitseerimist saab taas nautida Tartu
Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori ja Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu
Meeskoori kontserdil 12. detsembril kell 13 Tartu Jaani
kirikus.
Tartu Ekspress
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Mänguasjamuuseum alustab jõuluprogrammiga
Kogu detsembrikuu mängitakse Teatri Kodu teatrisaalis uut omalavastust “Öö
mänguasjamuuseumis”. Muuseumi põhimajas on avatud jõulutuba, uus näitus
vanadest kuuseehetest ning kogu maja on täis jõuluüllatusi.
Alates 8. detsembrist saab LIPI-LAPILISES JÕULUTOAS osaleda erinevates
töötubades. Sellel aastal valmistatakse jõulukingitusi ja kuusekaunistusi kangajääkidest. Eeskujuks on Poola raamatuillustraatorite Ewa ja Pawel Pawlaki
lipi-lapilised lasteraamatute illustratsioonid, mis on jõuluperioodil mängutoas
imetlemiseks välja pandud. Jõulutuba on avatud kolmapäevast pühapäevani
kell 11–16. Jõulupühade ajal on nii jõulutuba kui kogu mänguasjamuuseum
suletud.

Teater
Sadamateater
10. XII kell 19 Linn
11. XII kell 19 Paanika
14. XII kell 19 Maetud laps
16. XII kell 19 Paanika
17. XII kell 19 Rumm ja viin

Vanemuise teatri suur maja
10. XII kell 19 Kaos
11. XII kell 19 Kaos
12. XII kell 19 Evita
14. XII kell 12 Detektiiv Lotte
14. XII kell 19 Orpheus põrgus
15. XII kell 19 Gorgo kingitus
16. XII kell 19 Kaos
17. XII kell 19 Helisev muusika

Vanemuise teatri väike maja

10. XII kell 12, 14.20, 16.45, 19.15
11.–13. XII kell 12, 14.20, 17.30,
19.45; 14.–16. XII kell 11, 13.20,
15.40, 18.30 (v. a 16. XII), 21
Narnia kroonikad: Koiduränduri
teekond
10. XII kell 12.30; 11.–13. XII
kell 12.15; 14.–16. XII kell 10.30,
12.30 Võluhõbe
10. XII kell 14.30, 16.15, 18;
11.–13. XII kell 14.05, 16, 17.45;
14.–16. XII kell 14.30, 16.15, 18 (v.
a 15. XII) Beebid

12. XII kell 12 Ninasarvik Otto
12. XII kell 19 Puhastus
15. XII kell 19 Don Juan
16. XII kell 12 Ninasarvik Otto
17. XII kell 19 Vihmamees

“HELISEGE,
JÕULUKELLAD”
19. detsembril kell 17
RAEKOJA SAALIS. Esinevad
ARSISE KELLADE KOOLI
täiendõppe ansamblid ja
Tüdrukute ansambel.
Pääse 50 kr
TARTU KELLADE ANSAMBLI

JÕULUKONTSERT
23. detsembril kell 19
PEETRI KIRIKUS
Tasuta

10. XII kell 23.15; 11.–13. XII kell
18.30; 14.–16. XII kell 17.15 (v. a
16. XII), 19.15 13
10. XII kell 20; 11.–13. XII kell
19.30, 21.45; 14.–16. XII kell
20.30 Pidurdamatu
10. XII kell 13, 15, 22.30; 11.–13.
XII kell 13.15 (ainult 13. XII), 20.45;
14.–16. XII kell 12, 14.45 Jälle sina
10. XII kell 13.30, 15.30; 11.–12.
XII kell 13.15; 13. XII kell 12.45;
14.–16. XII kell 13, 15.15, 17.15 (v.
a 16. XII) Mina, supervaras
10. XII 22.15 Coco Chanel & Igor
Stravinski
11.–12. XII kell 12.45, 15 Megameel
13. XII kell 15 Kõrboja peremees
16. XII kell 21.30 Serge Gainsbourg – huligaani armastus

Näitus

Kontsert
KELLAMUUSIKAKONTSERT

Lastegruppidele on detsembris võimalik tellida jõuluprogrammi “Metsapäkapikkude elu”, mis toimub hommikuti kell 10–11. Vajalik on eelregistreerimine
meili teel ave.viirma@mm.ee või telefonitsi 736 1552.
19. detsembri õhtul toimub muuseumi jõulutoas NELJANDA ADVENDI TÖÖTUBA, kus kuulatakse muinasjuttu ja valmistatakse kangajääkidest muinasjutupilti.
Töötuba juhendab Ave Viirma, sissepääs on kõigile prii.
Jõulukuule paneb magusa punkti 30. detsembril Teatri Kodu lastestuudios toimuv MAIASMOKKADE PÄEV. Tegemist on traditsioonilise jõulude ja aastalõpu
vahelise pereüritusega, kus iga osaleja saab uude aastasse kaasa iseküpsetatud
magusa kingituse.
TE

10. XII kell 17.45, 19.45, 21.45,
23.45; 11.–13. XII kell 18, 20,
22; 14.–16. XII kell 17.30, 19.45,
21.45 Kiirem
10. XII kell 17.30, 20.30, 23; 11.–
13. XII kell 16.45, 19.05, 21.25;
14.–16. XII kell 17.05, 19.30, 22
Luba mind sisse
10. XII kell 12.15, 15; 11.–13. XII
kell 12.30, 15.15; 14.–16. XII kell
11.30, 14.15 Harry Potter ja surma
vägised: Osa I
10. XII kell 18.30, 21; 11.–13. XII
kell 15.30; 14.–16. XII kell 19.15,
21.15 (v. a 16. XII) Skyline – ära
vaata üles

Vare mälestusnäituse Elu maalides
avamine
kuni 11. I maalikunstnik Raivo Vare
mälestusnäituse Elu maalides

Tartu linnaraamatukogu
kuni 14. XII Tartu Kõrgema Kunstikooli nahadisaini osakonna tudengite ühisnäitus Pehmed ja kandilised
kuni 14. XII raamatunäitus Mälupilte lapsepõlvest
kuni 14. XII Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!
kuni 14. XII Ove Büttneri maalinäitus Sügisvärvid
kuni 23. XII “Looduse” raamatusarjad: Looduse universal-biblioteek
(1927 –1931)
kuni 23. XII raamatunäitus Maagiline Põhjala

Ehitusmaterjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

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

Tartu linnaraamatukogu

kuni 5. I MD fotonäitus Abstraktsioonid

16. XII kell 15 linnaraamatukogu
kirjanduskohvik, vaatluse all on
vene päritolu prantsuse kirjaniku
Andreï Makine’i romaan “Prantsuse testament”

Ehitustööd
Kaminate ehitus ja pottsepatööd.
Tel 5666 2108.

VÕLGADETA UUDE AASTASSE!
Vältimaks segadusi eurole üleminekul tagastage
palun laenutähtaja ületanud raamatud ja tasuge
lugejakontole kogunenud viivistasu juba
DETSEMBRIS!

Kinnisvara müük

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

Rendile võtta

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

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

*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

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!

Muu

Pakun tööd autot ja juhilube omavale
inimesele. Reg töövestlusele tel
5552 2093.

Põllundus
Müün toidukartulit ja toon koju.
Tel 501 992.

Riided
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided ja jalanõud. Raatuse 61 ja Raua
22, Tartu, E-R 10-18, L 10-15.

Teenus

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

“Tohter” Anne saunas pakub looduslikku taastusravi (ka koduvisiidid),
massaaže, jalgade hooldust ja pediküüri, võimlemisi. Arsti nõustamine.
Info ja reg E–R 14–18 Anne sauna II
korrusel, tel 748 2770, 5559 0594,
515 5575.
Lümfiterapeut pakub teraapiat ja
massaaže lümfiprobleemide, seljavalude (operatsioonijärgsete tüsistuste)
ja tursete puhul rasedatele, liigesehaigetele jt. Tel 515 9381,
www.lymfiteraapia.com.
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.

Teated

Hermes Teenused OÜ pakub lumekoristust (ka katustelt) ja jääpurikate eemaldamist. Tel 5784 0474.
Hooldan ja abistan eakaid inimesi.
Palun helistada alates kella 18-st
numbril 777 1972.

TOIMETUS

Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.
Korteriühistute raamatupidamine.
Soodne teenus, asjalik teenindus.
Telefon 56 900 676.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Lumekoristus katustelt, jääpurikate
eemaldamine. KÜ-d, eramud, firmad.
Tel 5625 1750.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pottseppmeister OÜ puhastab
korstnaid ja küttekoldeid. Hinnad
soodsad! Tel 508 3624, Koit.
Sisustan meeldiva muusikaga teie
jõulupeo või juubeli. Korraldan mänge
ja juhin õhtut! Jõuluvana koju tellimine
Tartus ja Tartumaal 300–400 kr. DJ
Heiki, tel 5618 1139, 5618 9515,
e-post heiki.hainsalu@mail.ee.
Valmisfirmad, muudatused,
likvideerimine. Tasuta info.
www.valmisfirma.com, tel 5341 5671.
Valmisfirmade müük ja probleemsete firmade likvideerimine.
Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.

Tervis

Ostan vanu fotoaparaate ja muud
nende juurde kuuluvat tehnikat
(25–250 kr/tk). Tel 5669 9504.
Ühenaisebänd. Tel 528 1207.

Pakun tööd

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

KÜÜNEILU KABINET

Müüa kuiva kütteklotsi, saepurubriketti. Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

Tartu Pauluse kirik
12. XII kell 16 Tartu Akadeemilise
Meeskoori advendikontsert. Sissepääs vaba.

Detsembris kuni -20%

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

KASEPINDE

Lisainfo tel 736 1396
Kontrollige võlgnevusi Minu ESTERist: https://tartu.ester.ee

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

TARTU LINNA TAKSO

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

Tartu Linnaraamatukogu üleskutse lugejatele

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Tel 5361 4161, Vaksali 17a,
E-R 18-22 ja L 10-18

Kinnisvara ost

Karlova-Ropka raamatukogu

11. XII kell 11 maalikunstnik Raivo

www.tartuekspress.ee/kuulutused

3-toaline korter Jaama tn. Omanikult!
Soodsalt! Tel 503 0936.

Muu

Tammelinna raamatukogu

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

Eesti II meistrivõistlused podkidnois 11. detsembril algusega kell
11 Tartus, Pepleri 14, Kotka Keldris.
Registreerumine merike.ool@mail.ee
või kohapeal enne võistluse algust.
Lisainfo tel 5623 0425.

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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