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Pandimajade liider

Laen
pandi tagatisel
PANDIKS SOBIVAD:
KULD, HÕBE, MOBIILTELEFONID,
TÖÖRIISTAD, MÄNGUKONSOOLID,
ARVUTID, 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
Parim kulla hind Tartus!
Ostame ka posti teel.

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

450 kr/g
28,76 €/g
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Raad tahab teha ümber kesklinna üldplaneeringu ja muuta linnasüdame Lõuna-Eesti regiooni keskuseks
Linnavalitsus soovib algatada lähteseisukohad Tartu kesklinna ala üldplaneeringu
uuendamiseks. Selle tingib abilinnapea Raimond Tamme sõnul asjaolu, et senise
1995. aastast pärit planeeringu kehtestamise järgselt on linnakeskkonnas toimunud hulgaliselt muutusi, näiteks Lõunakeskuse rajamine ja Maarjamõisa ülikoolilinnaku ehitus, mis on avaldanud suurt mõju kesklinna arengule.
Kesklinna üldplaneeringu uuendamise eesmärgiks on välja töötada kesklinna
ruumilise arengu stsenaarium ja selle alusel maakasutust reguleeriv planeering.
Linnavalitsuse praeguse nägemuse kohaselt peavad kesklinna jääma domineerima avalikud funktsioonid. Lisaks tuleb aga leida lahendus sellele, kuidas
ühendada loogiliselt ja mugavalt omavahel ajalooline vanalinn ning regionaalse-
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te funktsioonidega uus linnakeskus Turu tänava ja Emajõe vahel, et linna
ajalooline ja uus keskus üksteist täiendaksid. Leida tuleb Riia-Turu ristmikule lahendus sujuvaks autoliikluseks, mis samas tagaks jalakäijatele vaba
liikumise kesklinna eri osade vahel. Jalakäijatele tuleb luua sõbralik lahendus Kalevi ja Aleksandri tänava piirkonna ühendamiseks üle Riia maantee
Ülikooli ja Küüni tänavaga. Lisaks vajavad lahendamist parkimisprobleemid kesklinnas ning kavas on ka laiendada jalakäijate ja kergliikluse ala.
Üldiselt peaks kesklinnast kujunema Lõuna-Eesti regiooni keskus.
Üldplaneeringu aruteludesse kaasatakse kogu linna elanikkond, erinevad kodanikeühendused, kõrgkoolid ning teised olulised asutused. TE

Maksuametilt 33 miljonit välja petnud Šamrai saab jõuluks koju
Tartu maakohus otsustas
10. detsembri istungil
rahuldada riigilt miljoneid välja petnud Vadim
Šamrai (41) taotluse,
lubades süüdimõistetu
ennetähtaegselt vabadusse.
Maksu- ja tolliameti automaatsüsteemi nõrkust ära kasutades kümneid miljoneid välja
petnud Šamraile mõisteti möödunud aasta oktoobris kolme
aasta ja kahe kuu pikkune vanglakaristus. 2009. aasta aprillis
vahistatud Šamrai on sellest ära
istunud pisut üle poole, mis on
napilt piisav taotlemaks ennetähtaegset vabastamist.
“Kuritegude toimepanemist põhjendan oma nooruse, kiire elutempo ja sellega, et
mind kasutati ära. Olen istutud aja jooksul oma järeldused teinud,” tõotas Tartu vanglast video vahendusel kohtuistungil osalenud Šamrai. Et teda
ootab vabaduses kindel töökoht
varustaja-transporditöölisena,
on ta oma palgast nõus tulevikus igas kuus loovutama 2000
krooni tehtud kahjude korvamiseks. 33,3 miljoni täielikuks

hüvitamiseks kuluks selles tempos 1385 aastat.
Kaitsja Rene Varuli sõnul
olla Põhja ringkonna prokuratuur kriminaalasja arutamise käigus lausa lubanud, et kui
Šamrai end süüdi tunnistab,
antakse nende poolt ennetähtaegsele vabastamisele roheline
tuli. Liiatigi pole tegemist julma
ja raske isikuvastase kuriteoga, mistõttu tuleks vabastamistaotlus Varuli arvates tingimata
rahuldada.
Varuli hinnangul on naiivset
Šamraid lihtsalt ära kasutatud.
“Kinnipeetav tegi eeluurimisel igakülgset koostööd, andes
täpseid ütlusi isikute kohta, kes
olid kuritöö tegelikud organisaatorid. Ometigi ei suudetud
menetluse käigus neid tuvastada, leidmata jäi ka raha ning
süüdi mõisteti Šamrai üksinda.
Šamrai on nõus kõikide nende lisakohustuste ja piirangutega, mida elu jalavõruga endaga
kaasa toob. See pole ju meelakkumine või tegelik vabadus.
Vanglaametnike ning kriminaalhooldaja arvutuste põhjal
on tõenäosus, et süüalune vabaduses kuritegudega jätkab, vaid

Vadim Šamrai
Tartu GoBusi endine bussijuht ja aktiivne ametiühingutegelane Vadim Šamrai esitas riiulifirmade OÜ Rocca Al Mare Ehitus, OÜ Q Autoliising, OÜ Kinza Grupp, OÜ Tallinna Arendus, OÜ Dualtec ja OÜ Matkabussirent nimel maksuhaldurile
teadvalt valeandmeid sisaldanud käibedeklaratsioone. Nende
alusel tagastas MTA firmadele kokku 33 260 486 krooni.
Šamrai üritas sama skeemiga petta raha välja ka OÜ-le Matkabussirent (9 758 895 kr) ja OÜ-le Dualtec ( 9 867 085 kr),
kuid MTA avastas pettuse ja jättis raha tagastamata.
Šamrai vahetas AS-is Tavid tema firmadele alusetult tagastatud 32 618 986 krooni eurodeks ja võttis selle sularahas välja.

Kohtuistungil, kus Vadim Šamrai ennetähtaegselt vabastati, oli
kohal vaid mehe kaitsja. Pettur ise (ekraanil) osales istungil video
Foto: Rasmus Rekand
vahendusel Tartu vanglast.

15%,” rõhus kaitsja rekordiliselt väiksele numbrile.
Prokurör Evelin Merilaine ei
toetanud Šamrai vabastamist,
kuna teda on varem kriminaalkorras karistatud ning korduvad samalaadsed kuriteod on

toime pandud ettekavatsetult.
“Šamrai kuritegude dünaamika on muutunud järjest raskemaks. Olles ametiühingu aktivist ja sooritades ise samal ajal
kuritegusid, on tema käitumine
vabaduses olnud kahepalgeli-

ne. Prokuratuuril puudub veendumus, et Šamrai vabaduses ei
jätka kuritegude toimepanekut,
mistõttu ei toeta taotlust ennetähtaegseks vabastamiseks,”
rõhutas prokurör.
Kohtunik Rita Kulberg otsustas Šamrai taotluse rahuldada,
lubades ta elektroonilise valvega ennetähtaegselt tingimisi
vabadusse. Eeldades, et Šamrai
ei tarbi alkoholi ega narkootikume, ei suhtle kriminaalkorras karistatutega, ei viibi hasartmänguasutustes ega riku uuesti
seadust, loobutakse poole aasta möödudes elektroonilisest

järelvalvest.
Kui määrust ei vaidlustata –
prokurör Merilaine langetab
otsuse peale selles toodud argumentidega lähemalt tutvumist
– pääseb Šamrai vanglast määruse jõustumisest kümne päeva
pärast.
Kuna Šamrai on juba viimased paar kuud käinud ilma
järelvalveta tööl väljaspool
vanglat, ei muutu sisuliselt
muud, kui et ta pääseb kohustusest ööbida vanglamüüride
vahel ning toit ja riided tuleb
edaspidi endal osta.
Rasmus Rekand

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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Aasta lõpul on ID-kaardi kiirkorras taotlemisel piirangud
Uue kujundusega isikutunnistuse ehk ID-kaardi ja elamisloakaardi väljaandmiseks vajalike ümberseadistuste tegemiseks peatatakse 23. detsembrist 2010 kuni 7. jaanuarini 2011 kiirkorras väljastatavate ID-kaartide taotluste vastuvõtmine. Tavakorras
väljastatavate ID-kaardi taotluste vastuvõtmist selleks ajaks ei peatata.
Kiirkorras väljastatavat ID-kaarti ei saa taotleda alates 23. detsembrist ning kiirkorras väljastatavat elamisloakaarti 1. jaanuarist kuni 7. jaanuarini. Süsteemi töö peatumine ei mõjuta reisidokumentide taotluste vastuvõttu, seega passi saab neil
päevil jätkuvalt taotleda ka kiirkorras.
Politsei- ja piirivalveamet hakkab 1. jaanuarist välja andma uue kujundusega ID-kaarti ning kolmandate riikide kodanikele
uut liiki dokumenti – elamisloakaarti. ID-kaardi väljastamise eest on uuel aastal riigilõiv 380 krooni (24,28 eurot) ning elamisloakaardi eest 480 krooni (30,67 eurot). Samade dokumentide kiirkorras väljastamise eest tuleb riigilõivu tasuda vastavalt
700 krooni (44,73 eurot) ja 1000 krooni (63,91 eurot).
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Tartu ülikooli raamatukogu uksi ei tasu detsembri algusest kulutada neil, kel vanad viivised maksmata
– raamatuid neile koju ei laenutata.
Foto: Oliver Kund

Raamatukogud kuulutasid eurole
ülemineku eel välja viivistejahi
Kui linnaraamatukogu
pelgalt koputab viiviste
äratasumise meeldetuletusega klientide südametunnistusele, siis Tartu
ülikooli raamatukogu
pani aasta lõpuni uute
raamatute laenutamisele
veto seniks, kuni laenutajal kõik võlad tasutud
on.
Põhjus agaramaks viivistekogumiseks seisneb selles, et raamatukogud pelgavad kroonivõlgade ümberkonverteerimisest tulenevaid riske. Vähem
oluline pole ka asjaolu, et
magusamat aega vanad võlad
sisse nõuda tõenäoliselt lähiajal
enam ei tule.
Tartu ülikooli raamatukogu direktori kohusetäitja Malle Ermel ütles Tartu Ekspressile, et neid tudengeid, kel laenutusviivised tasumata, on palju.
Enamasti tekivad need just raamatutelt, mis on lugejaskonna
hulgas nõutud ja millel on juba
järjekord. Seetõttu ei saa alates
2. detsembrist ülikooli raamatukogust uusi teoseid laenutada
need tudengid, kel vanad võlad
maksmata. Nõudega lüüakse
kaks kärbest ühe hoobiga, sest

väiksem võlglaste arv lihtsustab
raamatukogu tööd aastavahetusel.
“Kuna me peame andmebaasis tegema ka muudatused – kroonid asendama eurodega – siis see nõue on vajalik
selleks, et see töö ei võtaks liiga
kaua aega,” põhjendas Ermel.
“Loodame küll, et saame selle
automaatselt teha, aga kui see
automaatne ümberkonverteerimine ei õnnestu, siis me peame
seda tegema käsitsi ja et lisatööd oleks võrdlemisi vähe, siis
sellest on ka ajendatud see aktsioon.”
Viivis- ja teenustasud pärast
euro kasutuselevõttu ülikooli
raamatukogus ei tõuse.
Linnaraamatukogu soovitab alustada puhtalt lehelt

Tartu linnaraamatukogu
sedavõrd karmi nõuet veel ei
rakenda, kuid tegi viiviste äramaksmise oma klientidele soovituslikuks.
Teenindusjuhi Merike Karolini sõnul ei ole linnaraamatukogu üleskutse seotud töötajate töömahu vähendamisega
rahavahetuse ajal, sest see toi-

mub andmebaasis automaatselt. “Euro konverteerimisega
võib lihtsalt kaasneda segadusi. Loomulikult me teeme seda
nii korrektselt kui võimalik,”
põhjendas Karolin. Ühe sellise segadusena näeb ta seda,
et inimesed ei pruugi mõista,
kuidas euroviivis tekkinud on
ja see tekitab klienditeenindajatele paralleelkäibe perioodil
lisamuresid.
“Inimesed reeglina unustavad selle, et neil viivis on, kui
teenindaja esimest korda ütleb.
Siis järgmine kord tulles ollakse
pahased, et neile pole öeldud.
Arvestades, et euro üleminekuga võtab asi harjumist, siis oleks
väga lihtne, kui inimese viiviste seis linnaraamatukogu ees
oleks nullis.”
Iga lugeja saab kuni 26. detsembrini kontrollida, kas tal on
raamatukogu ees rahalisi võlgnevusi ja kui suures summas.
Seejärel alustab andmebaas viiviste konverteerimist ning võlad
seal kuni uue aastani enam ei
kajastu.
Viivis- ja teenustasud pärast
euro kasutuselevõttu linnaraamatukogus ei tõuse.
Oliver Kund

SOOVID, ET KA JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID
JÕUAKSID SINU POSTKASTI?

Telli Tartu suurima
tiraaþiga ajaleht

1 KUU VAID
25 KROONI
ID
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6 KU OONI
150 KR

1 AASTA VAID
300 KROONI

Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

Nokad taeva poole: “See on küll vist käsitsi tehtud,” hindas lummatud noormeeste seltskond
(pildil vasakul) vaatepilti, mis avanes linlastele kolmapäeva lõunal pärast seda, kui lakk-kingades
linnaisad ja telekaamerad Emajõe veemõõdusamba avamiselt juba soojadesse siseruumidesse
lahkunud olid. Seda, kas kõigile ülalt alla vaatav tõmmut karva seltsimees linnarahvaga ka sinasõbraks kujuneb, näitab aeg. Igatahes avamispäeval pidas nii mõnigi eesti neidis paremaks uustulnukat kriitilise sõnaga kostitada või sambast suure kaarega mööda käia. Ehk sulab nende süda
suve hakul, kui sambalt saab näha, millal on paslik bikiinid välja otsida ja varbad Emajõkke kasta.
Foto: Oliver Kund
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SEBE verivärsked punased Scaniad seisavad kannatlikult parkimisplatsil ja ootavad oma aega. Esimestel neist lülitatakse proovisõiduks süüde sisse juba pühapäeval, mil peatus number üks on Raekoja
plats.
Foto: SEBE

Kuulutus veebis
ja Tartu Ekspressis

LOE ja KUULUTA SIIN:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 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

SEBE tutvustab pühapäeval
uusi linnaliini busse
Pühapäeval esitleb bussifirma SEBE Tartu Raekoja platsil uuest aastast
Tartu linnaliinidel sõitma
hakkavaid busse, bussijuhtide tööriietust ning
teha saab ka proovisõitu.
Kell 15 algaval tutvustusüritusel võtavad sõna linnajuhid
ja bussifirma esindaja, huvilised saavad teha esimese proovisõidu, lähemalt tutvustatakse
bussijuhtide uut tööriietust ning
kohaletulnutele jagatakse ka
teemakohaseid helkureid.

Abilinnapea Margus Hansoni sõnul sooviti uute liiniveolepingu tingimustega saavutada
Tartu ühistranspordis täiesti uut
taset ning SEBE oli nõus seda
ka pakkuma. “Linnaliine hakkavad teenindama täies mahus
uued madalapõhjalised ühtse
disainiga bussid ning lisaks tulevad liinile ka viis keskkonnasõbralikku biogaasibussi,” sõnas
Hanson.
SEBE juhatuse esimees Kuldar Väärsi märkis, et tema ettevõtte eesmärgiks on Emajõe-

linna elanikke positiivselt üllatada. “SEBE on saanud võimaluse näidata Tartus, milline
peab olema esmaklassiline linnaliiklus. Toome liinile 51 täiesti uhiuut bussi, läbi tiheda sõela oleme välja valinud 120 head
bussijuhti ning pöörame väga
suurt tähelepanu klienditeenindusele. Tartust saab nauditava
ühistranspordi linn. Loodame,
et neljandal advendil tuleb palju inimesi uusi busse uudistama.”
Tartu Ekspress

Normaalne hind.

FORELLIFILEE,
Soome
1 kg

119,90
Pakkumine kehtib
16.12—19.12.2010
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Kroonide eest ostetud üksikpiletid kehtivad
kuni jaanuari lõpuni

Hansakeskuse ette tulevad taksod

Liiklus

Linnavalitsuse otsusega tähistatakse ühistranspordi parema kättesaadavuse huvides Hansakeskuse ees oleval teelaiendil lisaks bussipeatusele taksopeatus kahele taksole. Hansakeskuse ees asuval ühissõiduki peatuskohal
muudetakse liikluskorraldust nii, et teelaiendil asuks lisaks bussipeatusele ka taksopeatus. Teelaiendi pikkus võimaldab mahutada sinna kliendi
ootele kaks taksot ja kaks bussi ning seejuures on tagatud kõikidele sõidukitele väljasõidu võimalused ilma eesseisva sõiduki ärasõitu ootamata.
Käesoleva aasta detsembri alguse seisuga on Tartu linnas kehtivate sõidukikaartidega taksosid 470. Tartu linna kesklinna piirkonnas asuvates taksopeatustes on võimalik kliendi ootel seista 28 taksol.
TE

Käibelolevad GoBusi embleemiga bussipiletid kehtivad kuni 2011. aasta jaanuarikuu
lõpuni, kroonide eest ostetud kümne, kolmekümne ja üheksakümne päeva piletid aga
kuni neil märgitud kehtivusaja lõpuni.
Aasta viimastel päevadel tulevad müügile ka uued perioodikaardid (10, 30 ja 90 päeva piletid), mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2011. a.
Aasta alguse kahel esimesel nädalal, mil on korraga käibel nii kroon kui euro, saab ka
bussijuhilt piletit osta nii krooni kui euro eest. Tagastusraha antakse samas vääringus.
Järgmisel nädalal pannakse info üles ka bussiootepaviljonidesse ja bussidesse.
TE

Tormijärgne lumeuputus sunnib
linnatänavail liiklust piirama
Mitmed lumevallidest
kitsenenud tänavad muudeti ühesuunalisteks ja
kaalutakse ka parkimise
keelustamist.

Suuremate muutustena keelati Pargi tänavast alates sissesõit Tähe tänavale kesklinna
suunas ja Ropka tänavale Tähe
tänavalt, Piilupesa lasteaia suunas. Ühesuunaline on ka Ümera tänav, sissesõidupiirangud
on Nooruse–Ravila ning hommikuti Näituse–Kooli ristmikul.
Linnavalitsus rõhutabki oma
korralduses, et talvistes teeoludes liikluse sujuvuse ning ohutuse tagamiseks seatakse piirangud eelkõige lasteasutuste juurde ning kitsamatele tänavalõikudele.
Piirangud vaid kevadeni

Linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak kinnitas Tartu Ekspressile, et kõik
muudatused on ajutised. “Jah,
möödunud aastal lumekitsikuses ühesuunaliseks muudetud
Tähtvere tänav jäigi selliseks.
Aga praegused piirangud lakkavad kõik pärast lume sulamist,”
lubas Haak, et permanentsemaid liikluskorralduse muudatusi vaagitakse põhjalikult ning
arutletakse ka avalikkuses.
Linn ei välista, et lumeolude

Muudatused
• Ravila–Nooruse ristmikult keelatakse sissesõit Nooruse
tänavale lastehaigla ehk Lunini tänava suunas.
• Näituse–Kooli ristmikult keelatakse sissesõit Kooli tänavale Miina Härma Gümnaasiumi suunas tööpäeviti kell 7.30–
8.30.
• Tähe–Ropka tänavate ristmikult keelatakse sissesõit Ropka
tänavale Piilupesa lasteaia suunas.
• Puusepa–Ümera ristmikult keelatakse sissesõit Ümera tänavale (v.a Ümera tänava parklasse).
• Tähe–Pargi ristmikult keelatakse sissesõit Tähe tänavale
kesklinna suunas.

Talveoludes kitsaks muutunud Tähe tänavale tööajal Pargi tänavast pöörata ei tohi.

muutudes tuleb liikluse sujuvaks tagamiseks üht-teist veelgi
ümber korraldada, näiteks keelata parkimine tänavatel, kus
see takistab bussiliiklust. Liikluskorraldusteenistuse juhataja Tõnu Lukmanni kinnitusel ühtki otsust veel pole, aga
probleemseid kohti on küllaga. “Prioriteedina püüame ikka
tänavad lahti lükata, parkimise
keelamine on viimane abinõu.
Häda korral tuleb seda siiski
teha, kui lume ja parkivate autode koosmõjul ei saa bussid normaalselt liigelda ning hakkavad
hilinema,” selgitas Lukmann.

Taoline probleem esineb näiteks Pepleri tänaval. Kas, millal või kuhu parkimist keelavad
märgid välja ilmuvad, otsustatakse operatiivselt koos puhastusteenistusega olukorda hinnates.
Kõige värskema liiklust puudutava info leiab Rein Haagi
sõnul Tartu linna kodulehelt.
Kolmapäeval leidus seal küll
korralduste kirjeldus, ent lisainfona pakutud kaardil viimased
piirangud siiski ei kajastunud.
Politsei vanemliiklusametniku Ove Saare kinnitusel on korrakaitsjad muudatustest loomu-

Foto: Rasmus Rekand

likult teadlikud, ent spetsiaalset
tegevuskava neil pole. “Me ei
saa iga uue märgi all 24 tundi
patrullida, tõmbamaks autojuhtide tähelepanu muutunud liikluskorraldusele,” nentis Saar.
Politsei saagijahil?

“Kui politseini jõuavad kaebused, et inimesed ei pea märkidest kinni, siis reageerime.
Eile teostasime järelvalvet Pargi–Tähe ristmikul, kust tuli info,
et rikutakse massiliselt sissesõidu keeldu,” tõi Saar näite. Saar
toonitas, et põhieesmärk sellisel

juhul on tagada, et auto ei sõidaks vastassuunda, kus ta kitsikusse jäädes seiskab liikluse
täiesti, mitte eksinuid karistada.
Tartu Ekspressile teadaolevalt seisis aga eile pärastlõunal
eravärvides patrull mitte Pargi
tänava ristmikul, vaid märkamatult teiste autode vahele pargituna Tähe tänaval, tükk maad
kesklinna poole, oodates hiljuti
paigaldatud keelumärgi alt sisse
sõitjad poolel mäel, pisut enne
Väike-Tähe risti.
Pealtnägija kinnitusel seiskus seetõttu liiklus Tähe tänaval korduvalt päris pikaks ajaks.
Rikkujad saadeti parkimiskohta otsima, et siis asuda ootele, mil politseiautos protokolli
saaks vormistada, sest saatusekaaslastest puudust polnud.

Patrulli taoliselt käitumisest
kuulis Ove Saar esmakordselt
ajakirjanikult. “Mul on kahju, et
ametnikud selliselt pigem takistasid liiklust, kui seda paremaks
muutsid. Saan signaali edasi
anda oma välijuhtidele. Märkus
on asjakohane, oleme selle eest
tänulikud.”
Saar ei saa täpsustada, kas
märki eiranud juhte karistati trahvi või pelgalt hoiatusega. Küll möönis ta, et politsei funktsioon antud olukorras
peaks olema teistsugune. Teisalt
on inimesed oma harjumustes
visad ning ei märka eriti igapäevasel liikumismarsruudil toimunud väga olulisi muudatusi, mis
võivad ohtu seada peale nende
endi ka teisi.
Rasmus Rekand

4420.3500.-

12590.9990.-

9610.6500.3695.2690.7110.5500.-

5130.3590.2330.1650.-

10950.7590.-

4130.3090.-

5595.3900.-

2570.1990.-

945.590.-

Tähelepanu! Tähelepanu!
Suur tehase väljamüük!
Hinnad all kuni -40%!
Pesapuu Puitmööbli Sisustuskeskustes Tallinnas ja Tartus ning Wermo mööblikaupluses Võrus.
Kampaania kestab kuni kaupa jätkub!
Pesapuu Puitmööbli Sisustuskeskuse Tallinna esindus – Pärnu mnt. 137, avatud E-R 10-19, L 10-16, P 11-15
Pesapuu Puitmööbli Sisustuskeskuse Tartu esindus – Sõbra 58, Jõe Keskus, avatud E-R 10-20, L-P 10-17
Wermo Mööblikauplus Võrus – Vabaduse 2A, avatud E-R 10-19, L 10-16, P suletud
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Tartu noored võidutsesid arvutijoonistuste võistlusel

Kultuur

EENeti ja Tallinna tehnikaülikooli geoloogia instituudi korraldatud arvutijoonistuste võistlusel “Elurikkus” said auhinnatud kaks Tartu noort. Rahvusvahelisele elurikkuse aastale pühendatud võistlusel
saavutas 11-13-aastaste vanusegrupis esikoha Tuuli Jürgenson (13 a) Tartu kommertsgümnaasiumist
oma tööga “Emakese Maa lapsed” (fotol). Vanemate kui 18-aastaste hulgas sai teise koha Siim Sokk
(21 a) Tartu kõrgemast kunstikoolist tööga “Elurikkus luubi all”.
Parimaks juhendajaks osutus Signe Lensment Paikuse põhikoolist, kelle juhendatud joonistajate
piltidest jõudis lõppvõistlusele 23 pilti. Järgnesid Annike Soodla (Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasium) 15, Olga Kravtšenko (Tartu vene lütseum) ning Tõnu Soop (Kärdla ühisgümnaasium), kumbki 10 lõppvõistluse pildi juhendajana. Lõppvõistlusel võistlesid omavahel 521 parimat
pilti.
TE

Pauluse kogudus tähistab
pühapäeval 100 aasta juubelit.
19. detsembril kell 10 toimub Tartu Pauluse kirikus Pauluse koguduse 100 aasta juubelile pühendatud pidulik jumalateenistus. Jutlustab
peapiiskop Andres Põder. Kaasa teenivad koguduse koorid. 2009. aasta sügisel alustatud kiriku tiibhoone rekonstrueerimistööd on lõppenud ja see antakse kogudusele sünnipäevakingituseks pidulikult üle.
Pärast jumalateenistust ütlevad oma tervitussõnad kultuuriminister Laine Jänes ja Tartu linnapea Urmas Kruuse, kaetud on suur kohvilaud
ning kõik kirikulised ja uudistajad on oodatud kaema uusi ruume. TE

Lühiuudised

Tartu Ekspress
taaselustab järjejutud

40 päeva Tartu rööpraha
Meenutagem veel kord nüüd juba lähiajalooks muutunud
1992. aastat. Lisaks muudele majandushädadele ilmnes veel
Tartus ringleva sularaha nappus. Inkassaatorid tõid õhtuti oma
puldankottides Riigipanka vaid 20% sellest, mida järgmisel
hommikul vajati palkade, stipendiumide ja pensionide-elatusrahade väljamaksmiseks. Tagajärg – inimesed ootasid päevi,
isegi nädalaid oma rublasid. Siit ja sealt – peamiselt meedikutelt ning pedagoogidelt – kostus juba streigiähvardusi. Üldine
kurtmine oli: kuidas elada ja peret toita, kui kõik on nii kallis ja
palka kätte ei saa?
Tartu linnapea oli sel ajal 43-aastane rahandusala spetsialist,
nooruses vehklejana nime teinud Ants Veetõusme. Tema pakkus välja idee lasta kuni krooni tulekuni ülikoolilinnas käibele
rööpraha ajutiste maksetšekkide näol. 20. märtsi Postimehes
– üksiknumber maksis siis 1 rubla! – anti ülevaade linnavolikogu koosolekust, kus
linnapea vastava ettepaneku tegi. Arvestades kroonilist sularahanappust, võtta kasutusele maksetšekk,
mis kehtiks ainult linnavalitsusele alluvates
poodides toiduainete
ostmisel. Neid tšekke
hakkab oma klientidele välja andma Tartu
Sotsiaalpank. Tegemist
oli seni kasutult seisvate katastroofitalongidega, mis järeletegemise vältimiseks olid turvatud vesimärkidest mustriga. Talongide ühel, roosavärvilisel küljel, leidus venekeelne tekst ja liigendatus 30 päevaks äralõigatavate osadega. Teine, valge külg, oli
tühi. Sellele siis trükiti hästi lahja roosa tooniga – et kopeerida
ei saaks – järgmine tekst: TARTU AJUTINE MAKSETŠEKK
25 rubla. Kõrval linnavapp (tornidel kenasti ristid otsas, mitte nii nagu stagnaajal, ilma ristideta) ja aastaarv 1992. Ja edasi tekst: “Kasutatakse Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud
korras. Maksetšeki võltsimine on karistatav.” Ning linnapea ja
Sotsiaalpanga juhi allkirjad. Veel trükiti maksetšekke 50 ja 100
rubla väärtuses. Neid olid kohustatud maksevahendina vastu
võtma Tartu 22 munitsipaaltoidukauplust ja andma ostjale tagasi üldkehtivas vääringus. Näiteks – tegid 10-rublase ostu ja ulatasid müüjale 50-rublalise tseki – said tagasi 40 rubla tavaraha.
Mäletan hästi neid pikki järjekordi ülikooli kassaluugi taga,
kus ootasime kassapidaja tagasitulekut pangast. Kas saabub
rahadega või riputab luugi kohale sildi: “Vabandame, aga sularaha puudusel täna ja homme palka ei maksta.” Omamoodi
õpetlik ja lõbuski oli see pikk sabatamine. Kõik ülikooli uudised
ja kuulujutud sai omavahel läbi arutataud. Uusi tutvusi teiste
teaduskondade inimestega sõlmitud. Ning naljagi visatud. Kolleeg Juhan Peegel teadis rääkida, et ornitoloogide soovitusel
vahetatavat eesti rahvuslind suitsupääsuke varsti hoopis tegusama turuvarblase vastu.
Kui lõpuks raha koos rööprahaga tuli, siis küsis kassiir: “Kui
palju soovite tšekkides, kui palju sularahas?” Kogu summat
rublades ei saanud. Tavaliselt võeti pooleks. Nii minagi. Sellest
ajast on mul üks roosa maksetšekk alles. Nii 40 päeva sai nende eest toidukraami osta – siis hakkas jälle värskelt trükipressi
alt tulnud rublasid jätkuma. Aga rahvas ootas juba oma raha –
Eesti krooni ja nimetas Tartu ajutist abiraha selle väljamõtleja
ja käikulaskja nime järgi “tõusmeteks”.

Tartu raha olid kohustatud maksevahendina
vastu võtma Tartu 22
munitsipaaltoidukauplust ja andma ostjale
raha tagasi üldkehtivas
vääringus – rublades.

Mida teha, kui rublanappus ei anna asu? 1992. aastal toonasel Tartu linnapeal pikka mõtlemist polnud
– raha trükiti Kastani tänava trükikojas katastroofitalongide tühjadele külgedele. Tänaseks on 37 päeva kehtinud asendusrahast saanud kogujate ihalusobjekt.
Foto: Repro/Hillar Palamets

Tartu raha looja: oma rahast
oli inimestele palju kasu
Eelmisel nädalal Tartu
Ekspressis ilmunud tagasivaatav artikkel 1992.
aastal kasutusel olnud
Tartu rahast sai suure
vastukaja osaliseks. Teiste hulgas pöördus toimetuse poole ka raha looja,
toonane Sotsiaalpanga
juht Vaike Martinson,
kelle sõnul ajutine maksevahend paljud inimesed näljast päästis.
Praegu Tartus pensionipõlve
pidav Vaike Martinson meenutas, et otsuse oma raha käibele lasta tingis enneolematu rublanappus. “Ma isiklikult käisin Tartu panga jaoks
Moskvast sularaha toomas. Ja
kui rubladest 1992. aastal puudus tuli, siis oli tarvis raha juurde teha. See oli linnapea Ants
Veetõusme otsus ja mina tegin
selle teoks,” meenutas Martinson.

Rahategu õigustas end tema
sõnul täielikult, sest nii hoiti ära
kehvemal järjel inimeste nälga
jäämine. See, nagu oleks Tartu maksetšekkide vastuvõtmist
kellelegi peale sunnitud, tema
sõnul tõele ei vasta. “Kui pensionärid said oma pensioni selles Tartu rahas kätte, siis nad
olid nõus võtma, ega me kellelegi peale ei sundinud. Nad realiseerisid selle kohe vastavates
kauplustes, näiteks Kaubahallis ja Sõpruse poes. Sama oli
ka tudengitega, nad ajasid kaks
kätt püsti, ütlesid et andke, me
tahaksime süüa. Neil oli tähtis,
et stipipäeval saaksid ühiselamu
eest maksta ja ka ostud tehtud.”
Kingakarbitäis Tartu raha

Martinsoni sõnul loeti ja käideldi Tartu raha selle üürikese käibelolekuaja jooksul sama
tähelepanelikult kui rublasidki.

Nii ei saavat kuidagi tõele vastata see, et 13 000 tšekki mõistatuslikult kaduma läks. “Kaduma läks ainult Sõpruse poest,
praeguse Anne turu vastas
(praegu Maxima – toim). See
läks ka viimastel päevadel ja
niimoodi, et me ei saanud seda
kuskilt kätte. See läks meie panga kahjumisse. Aga ülejäänud
tuli tagasi väga kenasti,” meenutas Martinson. Seda tõestab
ka asjaolu, et vanaproual on
kingakarbitäis Tartu raha tänini
kodus alles.
Seda, et oksjoniportaalides
toonaste kupüüride eest nüüd
ligi 270 krooni makstakse, sai
vanaproua teada alles Tartu
Ekspressist. Nüüd on tal plaan
lõviosa olemasolevatest kupüüridest ka ise müüki panna.
Tartu raha sünniloost ja meenutustest loe ka Hillar Palametsa nostalgianurgakesest.
Oliver Kund

Linnavalitsus ootab aunimetuse
Kultuurikandja 2010 kandidaate
Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond ootab kuni
16. jaanuarini ettepanekuid, keda pärjata 2010.
aasta loomingulise tegevuse eest aunimetusega
Kultuurikandja.
Aunimetuse laureaadid saavad Tartu linna tänukirja, rahalise stipendiumi ning rändauhinna “Kultuurikandja”. Laureaatide nimed kantakse vastavalt traditsioonile Tartu kultuuri
auraamatusse.
Aunimetusele Kultuuri-

kandja võivad kandidaate esitada kõik soovijad järgmistes
kategooriates: aasta kultuurisündmus, kutseline kooslus,
harrastuslik kooslus, teose
looja või esitaja, rahvakultuurikandja, noor kultuurikandja (kuni 26-aastane isik), produtsent ning kultuurikajastaja.
Ettepanekud peavad sisaldama aunimetuse kategooriat, selgitavaid üldandmeid
kandidaadina üles seatud isiku või koosluse kohta, ülevaa-

det kandidaadi loomingulisest
tegevusest 2010. aastal ning
argumenteeritud ja ammendavat põhjendust. Ettepanekule tuleks lisada esitaja andmed.
Kõigi kandidaadi ülesseadnute vahel loositakse välja 2 kutset
kahele 19. veebruaril 2011 teatris Vanemuine esietenduvale lavastusele “Tabamata ime”.
Ettepanekuid on võimalik esitada veebikeskkonnas aadressil
http://bit.ly/kultuurikandja.
Tartu Ekspress

Tänasest hakkavad Tartu Ekspressi vaba aja rubriigis ilmuma järjejutud
ühest Eestis värskelt trükist saabunud
raamatust. Esimesena jõuab lugejateni
üks peatükk käsipalluri ja treeneri RihoBruno Bramanise ning tema abikaasa
Kertu Bramanise teosest “Õhk riisiterade vahel. Kaheksa aastat Jaapanis”,
mis pajatab pere elust tõusva päikese
maal sel ajal, kui Riho-Bruno seal sportlasena leiba teenis. Järjejutu taaselustamise idee tekkis soovist pakkuda lugejaile vahetumat kogemust teose kohta,
kui pelk raamatututvustus võimaldab.
Järjejutt ilmub koostöös kirjastusega
Tänapäev. Eesti pere elamustest Jaapanis loe juba järjejutu esimesest osast
käesoleva Tartu Ekspressi leheküljel 10.
TE

ERMi direktorina jätkab
Krista Aru
Kultuuriminister Laine Jänes kinnitas
Krista Aru teiseks ametiajaks Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. Krista Aru on
juhtinud ERMi alates 2006. aasta algusest, enne seda töötas ta kümme aastat Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina. 2010. aastal kaitses Krista Aru Tallinna ülikoolis filosoofiadoktori kraadi.
2005. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia
tulemusliku töö eest eesti humanitaarkultuuri arendamisel, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimisel ja kujundamisel
teaduse tippkeskuseks.
Kultuuriministeerium korraldas konkursi Eesti Rahva Muuseumi direktori
ametikohale seoses direktori tähtajalise
töölepingu peatse lõppemisega. Krista
Aru teine ametiaeg Eesti Rahva Muuseumi direktori ametikohal algab 2.
jaanuaril 2011.
TE

Kunstikool müüb
Hansakeskuses loomingut
Täna avati Tartus Hansakeskuses Tartu
kõrgema kunstikooli näitus-müük Jõulubuum. Buum on TKK 10. sünnipäeva
üritus, mille eesmärk on pakkuda linnarahvale võimalust nautida kunsti ning
soovi korral soetada ja meisterdada
jõulukinke. Jõulubuumil on esindatud
TKK tudengite, õppejõudude ja vilistlaste looming.
Jõulubuumi raames peetakse ka
töötube. Laupäeval, 18. detsembril kell
14 võetakse ette paberist ehete valmistamine. Kell 12, 13, 14 on avatud
fotode koloreerimine. Esmaspäeval,
20. detsembril kell 17 tegutseb nahaosakonna üllatustöötuba “Tee endale ise unikaalse disainiga võtmehoidja!”. Teisipäeval, 21. detsembril kell 17
leiab aset lampide tuunimine. Nädala
aja jooksul on võimalus külastada Jõulubuumi esmapäevast reedeni 14–19,
laupäeval 10-17.
TE
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Arvamus

Kas ettevõtjad kasutavad võimalust euro
tulles hindu
tõsta?

Mina usun, et ettevõtjad on väga ettevaatlikud selle koha pealt.
Euro tõttu nad pigem ei tõsta hindu, neid tõstetakse ikka seetõttu,
kui palgakulud või tooraine hinnad maailmaturul kasvavad. Psühholoogilised hinnad muutuvad euro tulles, näiteks kui pooleliitrise
õlle hind võib-olla ümardatakse ülespoole, siis liitrise oma jälle allapoole – eks iga ettevõtja vaatab oma keskmist hinda, mis tootmisest välja läheb. Esiteks on konkurents karm ja teine asi on see, et
ajakirjanduses on sellele palju rõhutud, et kõik tõstavad hindu. See
avalikkuse surve on kindlasti üks tegur. Tasku keskuses tegutsevate
Malle Blumenau
ettevõtete nimel ma rääkida ei saa, aga näiteks parkimise hinna me
Tartu linnavalitsuse
ümardasime allapoole – praegu oli kümme krooni iga teine tund,
Eveli Opmann
ettevõtluse osakonna
Tasku keskuse juhataja aga nüüd hakkab see olema 60 eurosenti ehk 9,38 krooni.

juhataja

Hinnamuutused ei ole seotud euroga
Läheneb uus 2011. aasta
ja me kõik teeme ettevalmistusi euro kasutuselevõtuks. Samal ajal
on tähelepanu saanud
mitmete hindade tõus.
Hinnamuutused ei ole
seotud euro tulekuga.

Seose puudumisele on tähelepanu juhtinud juba ka peaminister, rahandusminister ja
Eesti Pank. Muutused tulevad sellest, kuidas turumajandus toimib. Mitte aga sellest, et
keegi püüab üleöö rikkaks saada. Nii perede kui kaupmeeste
olukord on üsna keeruline, sest
euro tulek langeb kokku ajaga, kus korraga annavad endast
valusalt märku praktiliselt kõik
viimased paar aastat peidus
olnud negatiivsed muutused
majanduses.
Miks hinnad siis tõusevad?

Poeletile jõudva kauba hind
tõuseb tänu sellele, et hind
on juba enne poodi jõudmist
tõusnud. Selles omakorda ei
ole keegi ainuisikuliselt süüdi nagu nõukogude ajal, kus
keegi kusagil kontoriruumis
kehtestas riiklikud hinnakirjad.
See kõlab raskesti usutavalt,
v aga vabal turul, mille Eesti paarikümne aasta eest valis,
kujunevadki hinnad ise. Kõikide eelnevate mõjutegurite
ja
j otsuste summana. Hinnatõusudes ei ole kunagi üksinda süüdi ei tööstused, põllumehed, kaupmehed, tarbijad,
poliitikud, kütuse- ja elektrimüüjad, välismaised

Marika Merilai, Eesti Kaupmeeste Liit

viljaikaldused ega ka võistlevad naaberriigid, kes meie
toorme ära ostavad. Ja kui
kaupmees hinna muutmise
suhtes üldse midagi otsustab,
siis püüab ta pakkuda konkurendiga võrreldes paremat
teenust ja hinda.
Majanduskriisis läks raskeks
kõigil. Tarbimine langes eelmisel aastal 12% ehk me kõik ostsime vähem. Selle tõttu jõudis
järjest vähem raha läbi kaupmeeste omakorda ka toiduainetööstusteni ja sealt edasi põllumeesteni. Mitmed kaupmehed
hoidsid hindu enda tulu arvelt
kliendi jaoks madalal, lootes
suuremat läbimüüki, kuid eelmise aasta lõpetasid kahjumiga.
Kuna raha liikus vähem,
pidid poed hakkama inimesi koondama, sest tööjõukulud
moodustavad märkimisväärselt suure osa, 6–9% müügitulust, samas kaupade, teenuste

sisseostuks 80%, muud kulud
üle 10%. Ilma piisava tööjõuta kauplust aga pidada ei saa
– vaja on müüjaid, saaliteenindajaid, kassapidajaid, raamatupidajaid, ostujuhte, juhatajaid,
turundusjuhte jne.
Lisaks tarbimise vähenemisele ja müügimahtude langusele tõusis 2009. aasta suvest ka
käibemaks 18%-lt 20%-le, sel
aastal lisandus Tallinnas müügimaks. Täna on tooraine hinnad nagu suhkur, vili, kohv, õli,
kala jm maailmaturul kerkinud
rekordtasemele. Paraku ei ole
tootjatel, tööstustel ega kaupmeestel võimalik tarbida ka
oluliselt vähem elektrit, bensiini, tooraineid, pakendimaterjali jm. See kõik mõjutab iga kauba hinda.
“Päts leiba” ei ole enam
päts leiba

Kõik eestlased on sisuliselt
olukorras, kus üks pakk piima
või päts leiba ei ole lihtsalt pakk
piima või päts leiba. Need sisaldavad vilja saagikust või ikaldust, väetist, lehmasööta, lüpsimasina elektrit ja investeeringuid seadmetesse, kombaini
ja veoauto bensiini,
bensiini lao
elektrit, lüpsja ja
viljalao valvuri pal-

ka, põllumehe tööraha, leiva
tegemise ja piima pakki valamise elektrit, pakendamise elektrit, pakendi sisseostuhinda,
pagari, pakendaja palka, kauplusse viimiseks bensiini, autojuhi, müüja palka, poe elektrit, poe koristaja ja turvamehe
jt palka.
Kaupade liikumisel tootjalt
tarbijale ehk tarneahelas toimunud muutused mõjutavad kauba hindu ja meie otsuseid, kui
me valitud kauba ühe sekundiga korvi paneme.
Kuidas me edasi elame?

Kaupmehed püüavad üheaegselt pakkuda kaupu ja teenuseid erinevate eelistuste ja
võimalustega klientidele. Tähtis
on see, et esmavajalikke tooteid
on valikus mitmeid ning sealhulgas hetkel võimaliku soodsaima hinnaga. Ühtlasi püüame
tagada kaubavalikus nii uute
kui ka tarbijaile juba tuttavaks
saanud kaupade olemasolu.
Kauplused saavad perede
olukorrast aru ja kaaluvad kõiki otsuseid väga põhjalikult, et
ostuprotsess tarbijale võimalikul meeldivaks teha.

Ma ütleks nii ja naa. Tegelikult nad ei kasuta seda võimalust lihtsalt tõsta, aga see majandusolukord on selline, et väga paljud sisendite hinnad tõusevad. Kuritahtlikku tõstmist ei ole, aga euro tulek satub mõningas mõttes väga halvale ajale. Kui nad tahavad müüa,
siis nad ei saa tõsta. Ma prognoosin külla väga vaikset
perioodi aasta alguses. See rahaühik läheb meil nii
väikeseks ja see tekitab inimestes tõrke ostmiseks, see
on kindel. Kui nad hakkavad massiliselt hindu tõstma,
siis nad ei saa üldse müüa, vaid saevad seda oksa, kus
nad ise istuvad. Sama juhtus ka krooni tulles – hinnatõusudes oli vaikus pool aastat.

Tarbijad võiksid hinna
suhtes valivamad olla
Iseenesest euro ei tohiks
hinnatõusu kaasa tuua.
Sellel on mitmeid põhjuseid – hinnakujundus
on Eestis vaba ja hinna
paneb paika nõudluse ja
pakkumise suhe. Teine
asi on see, et paljude
hindade kõikumised
on tingitud maailmaturu hindadest. Ja kolmandaks see väidetav
majanduslik põhjasolek
on pöördumas kergele
tõusule, mis ka hindu
mõjutab.

Olen korduvalt seda öelnud,
et Eesti inimesed on suhteliselt tagasihoidlikud olnud jalgadega ja rahakotiga hääletamisel. Väikestes linnades võibolla mitte, aga suuremates linnades on ikkagi võimalus vaadelda erinevaid hindasid ja teha
valik nende ettevõtjate juures,
kelle hinnad on soodsamad.
Tarbija võiks kindlasti olla oma
ostuotsuste tegemisel aktiivsem, sest teistpidi konkurents
on päris karm ja kui ettevõtjal
ei ole kliente, siis kaua ta vastu
ei pea.
pea Üks hea näide on Eestis
olemas – kui Rimi oli sunnitud
osa tooteid müügilt ära võtma
ja osa müügile tooma.
Uuel aastal euro käibele tulles
võib siiski tulla kaubanduses väikeseid hindade korrigeerimisi.
Teistes eurole üle läinud riikides
on hinnatõus olnud samamoodi

Hanna Turetski-Toomik, tarbijakaitseameti tarbijapoliitika
ja avalike suhete osakonna
juhataja

kõige suurem hirm, aga kui ma
nüüd täpselt mäletan, siis ei ole
see hinnatõus olnud suurem 0,10,3 protsendipunktist.
Need ettevõtted, kes on Eestis liitunud ausa hinnastamise
leppega, on lubanud, et nad hindu euro tulles ei tõsta. Kui nad
seda siiski teevad, siis on tegu
ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega mis on keelatud ja karis
misega,
karistatav. Aga see ei tähenda, et
hindu ei võiks üles või alla liigutada need ettevõtted, kes ei ole
liitunud ausa hinnastamise leppega. Tegelikult tarbijad võiksid
ausa hinnastamise leppega liitunute nimekirja vaadata ja see
võiks olla usalduse märk – nendes kauplustes võiks käia.

Goodbye 2010!
Hooaja peasponsor

28. detsembril 17.00

Vanemuise suures majas

muusikalis "xÔ!,/·"""Ôx## !xx
,62*6´Ô *,6360,2´%,3#6

Pileti hind 350 krooni
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Mees äritseb veebioksjonil lumehangega
Veebioksjoni keskkonnas osta.ee on Tallinna lähistel elav mees müüki pannud suure lumehange (fotol). Tallinna külje all, 15 minuti autosõidu kaugusel kesklinnast asuva hange olevat tootnud Ilmataat ning kohale toimetanud Monika.
Kuigi hange alghinnaks oli 1 kroon, oli kolmapäevaks selle hind kerkinud juba enam kui 100 kroonini. Valge värvusega hang on poolteist meetrit kõrge ja lai ning kümmekond meetrit pikk. Oksjoni võitjale lubab müüja kauba peale pudeli
Jägermeistrit, kui aga hind ületab 1000 krooni, saab kauba peale ka ajaloohõngulise sissetöötatud lumelabida.
Müügimehe sõnul sisaldab väärt hang suures koguses eluks vajalikku keemilist ühendit H2O, samuti väiksemas koguses ühendeid NaCL ja CaCl2, veelgi väiksemas koguses ka muid aineid. Lumehange täpsem mass ja tihedus on teadmata, kuna puuduvad vahendid selle mõõtmiseks. Siiski on soovitatav seda säilitada temperatuuril alla 0° Celsiuse järgi,
sedastas müüja. Õnnelikul ostjal tuleb hange pealetõstmine ja äravedu endal korraldada. Oksjon hangele lõppeb veebikeskkonnas 19. detsembri hilisõhtul kell 22.30.
TE

Uudised

“Mind pekstakse, sest

JÕULUD
-i
PLEKKSEPATÖÖKOJAS
Lumele tõkked

-20%

Korstnale mütsid

-50%

-30%

Aknale uued lauad

Ahju ja pliidi ette
uus plekk

-25%

Majale uued
vihmaveerennidtorud

-20%

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

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

“Mind pekstakse, sest
ma tulen kooli, aga mu
koolimaks ei ole makstud. Vanemad on surnud
ning sugulastele mu
kannatused korda ei
lähe. Mõni päev saadetakse mind koju tagasi.
Kuu aja pärast on mul
põhikooli lõpueksamid,
kuhu mind võla pärast ei
lasta,” niimoodi rääkis
oktoobrikuus eestlasest
vabatahtlikule Shiandas
15-aastane Lääne-Keenia
koolitüdruk.

Sellises vanuses lapsed nutavad Keenias harva, kuid Sarah
Sirukhi pisaraid tagasi hoida ei
suutnud. Sarah mõlemad vanemad on surnud ning teda kasvatavad tema ema õde ning
selle mees, kellest viimasele
läheb korda vaid enda lihaste
laste saatus, jäägu Sarah’il kasvõi põhikool lõpetamata. Tädil
sõnaõigust ei ole.
Kui Sarah’i võlg oli vaid 1565
shillingit (u 200 kr), siis 16-aastane Everlyne Barasa õpib Khaunga keskkoolis ning tema võlg oli
kooliaasta lõpuks 9900 shillingit,
mis tähendab, et järgmisse klassi teda ei lasta. Everlyne on sellest teadmisest hoolimata üsna
rõõmsameelne ning käib koolis, kuni teda lubatakse, unistades juuraõpingutest ülikoolis.
Olles sügavalt usklik, loodab ta,
et ühel päeval Jumal võimaldab
võla maksta ta vanaemal, kes
kasvatab üksi kuut last ning käib
vanadusest ja haigustest hoolimata pidevalt põllul kõblates
lastele toidu- ja kooliraha teenimas. Laste vanemad surid 2008.
aastal AIDS-i. Kui me koduvisiidi käigus Everlyne vanaemale teatame, et ta tütre kogu võlg
on makstud, ei suuda ta seda
alguses uskuda, kuid peagi tema
näkku tekkivast tohutust kergendustundest saame aru, et ta
elus ei möödunud minutitki ilma
sellele võlale mõtlemata.
Vangistus ja vägistamised

Kõigil lastel ei ole nii palju
vedanud, kui Everlynel. Consolata Lutomia on kodus juba aastaid. Tüdrukul jäi pooleli But-

Keenia neiul Consolata Lutomial jäi Butheri keskkooli 10. klass pooleli, kuna ei ole enam kedagi, kes ta
koolimakse maksaks.
Fotod: Janika Tamm

heri keskkooli 10. klass, kuna
lihtsalt ei olnud enam mitte
kedagi, kes oleks ta koolimakse maksnud. Kõik Consolata
sugulased peale ta õe on surnud
AIDS-i ning ka ta õel avastati
hiljuti HI-viirus. Peale sugulaste surma lubas üks tuttav Consolata haridust toetada ning viis
ta endaga Nairobisse, kus mees
hoidis teda vägivaldselt aasta
aega enda kodus kinni. Tüdrukut vägistati korduvalt, mille
tulemusel kasvatab ta 9-kuust
poeg Jamesi. Tüdruk elab hetkel õe juures, kes ei käi tööl.
Consolata käib farmis kaevamistöid tegemas, et ülal pidada
lisaks endale ja oma pojale ka
õde ja õelast. Consolata suurim
unistus on kooli tagasiminek. Ta

oli klassis paremuselt viies õpilane, tema lemmikõppeained
on bioloogia ja religioon ning ta
tahaks saada meditsiiniõeks.
Aga Shianda külas on ka lapsi, kellel pole võimalik isegi mitte esimesse klassi minna. Kõige halvemas seisus on puudega lapsed, kuna külas valitsevad
uskumused sunnivad vanemaid
enda puuetega lapsi pigem
tahatuppa peitma, kui ravima,
rääkimata koolisaatmisest. Üks
paljudest, 9-aastane kurttumm
Betty Omlakai, kelle isa on
samuti kurt, on kodus ning tüdruk ei jõua mitte kunagi koolipinki, sest kurtide erikool asub
kodust kaugel ning perel pole
raha ei transpordi ega internaatkooli jaoks.

Inimesed, olge inimesed!
Eelmises Tartu Ekspressis avaldasime loo
Tartust pärit tüdrukust Janika Tammest,
kes töötab vabatahtlikuna Aafrikas.
Keenia äärealal, pisikeses Shianda külas on
Janika võtnud südameasjaks koguda toetusi
orbude haridustee jätkamiseks.
Enamikul juhtudest on laste üks või
mõlemad vanemad surnud AIDS-i.
Ühe põhikooli lapse kooliskäimisele kulub
kuus meie vääringus 50 krooni. Ühe õppeaasta läbimine keskkoolis eeldab 2800kroonist väljaminekut.
Et Keenias algab uus kooliaasta jaanuaris,
kutsub Tartu Ekspress üles ka Sind,
hea kaaslinlane! Aita ka Sina!
Meie mõistes üpris tagasihoidliku
summaga on võimalik muuta kardinaalselt
mõne orvuks jäänud õnnetu elu. Ja nahavärv
või päritolu pole ju siin olulised!

Ka pole tegemist kahtlasevõitu suure
organisatsiooniga, mille täpsemast
tegevusest puudub igasugune ülevaade.
Annetuse saab teha konkreetse lapse
jaoks. Lisaks on Janika Tamm sealsamas
külas kohapeal ning Tartu Ekspress kavatseb
ka tulevikus kajastada, kuidas elu Shiandas
kulgeb, kes lastest on Tartust tulnud abiga
kooliteed jätkanud ning millised on
edusammud.
Tartu Ekspress toetas 3000 krooniga pildil
olevat tüdrukut, et aidata tal lõpetada
keskkooli.
Usutavasti mõjub see nakatava
eeskujuna. Tehkem üllas jõulukink,
et Keenia lapse uus aasta algaks koolipingis.
Annetajate nimed avaldame (nende
nõusolekul) Tartu Ekspressi leheveergudel
jaanuaris.
Tartu Ekspressi toimetus

Viieaastasel Elizabeth Shikukul, kelle ema suri AIDS-i ning
kelle isa on teadmata kadunud,
puuet pole. Ta peaks käima juba
eelkoolis, kuid teda ja ta kahte
õde-venda kasvatav eakas vanaema ei suuda neile isegi iga päev
süüa osta, rääkimata koolimaksude maksmisest. Väike Elizabeth unistab õmblejaks saamisest, et ümberkaudsetele naistele kleite õmmelda. Vanaema
tervis halveneb aga iga päevaga.
Keenia organisatsioon
WEFOCO on viimase kolme
kuu jooksul võõrustanud viite
Eesti vabatahtlikku, kelle kogutud annetuste abil on praeguseks makstud 101 lapse koolivõlad, sealhulgas Sarah’i ja Everlyne. WEFOCO on alustanud
18-aastane Sylvia Odour pidi Munganga
keskkooli teise (meie mõistes kümnenda)
klassi pooleli jätma selle aasta jaanuaris,
kuna teda ja ta kolme õde-venda kasvatav
üksikema ei olnud võimeline tasuma
Sylvia keskkooli esimese aasta jooksul
kogunenud 7800 shillingilist võlga.
Tüdruku ema teenib leiba ümbruskonna
farmides juhutöid tehes ning isa, kellel
oli peale Sylvia ema veel kaks abikaasat,
suri 2005. aastal.
Sylvia on juba peaaegu aasta aega kodus
olnud ning lootuse koolipinki tagasi
jõuda kaotanud.
Annetusi oodatakse MTÜ Mondo arvele
SEB pangas 10220099409013
märksõnaks: Keenia laste haridus.
Soovi korral võib lisada lapse nime,
keda kindlasti soovitakse toetada.
www.muudamaailma.ee
www.wefoco.org
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Raatuse ja Pika tänava nurgale
kavandatakse kortermaja

Vanemuise tänavale soovitakse
projekteerida kortermaja

Linnavalitsuse istungil kiideti heaks Raatuse tänav 47 krundi detailplaneeringu eskiislahendus. Planeeritav krunt pindalaga 362 ruutmeetrit asub Ülejõe linnaosas Raatuse ja Pika
tänava nurgal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust ehitusõiguse
määramiseks kuni neljakorruselise ärifunktsiooniga korterelamu rajamiseks. Eskiislahendus näeb ette ehitusõiguse kuni 250-ruutmeetrise ehitusaluse pindalaga ning kuni kuue
korteri ja ühe äripinnaga hoone ehitamise. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
korraldab detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 28. detsembril
kell 16 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis.
TE

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused aadressile
Vanemuise tn 45 korterelamu püstitamiseks. Krundile pindalaga 1126 ruutmeetrit on korraldatud kolme osalejaga arhitektuurivõistlus, millest välja valitud töö on tingimuse koostamise aluseks.
Detailplaneeringuga on ette nähtud viilkatusega hoonemaht ning maja lubatud korruselisuseks on kolm, millele
lisandub maa-alune keldrikorrus.
TE

Shianda, Keenia

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

ILA

S

RAV

ma tulen kooli!”

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Cedo Kaubandus
Tel. 5548 930
Vasara 52D Tartu

TRAKTORIRENT
Shianda küla (30 000 inimest) asub Lääne-Keenias Kakamega
linnast umbes 25 kilomeetri kaugusel, teel Busia linna poole, mis
omakorda asub Keenia-Uganda piiril. Üldine elustandard on
madal, kuna töökohti on külas ja selle lähipiirkonnas väga vähe
ning põlluharimismeetodid on algelised. Suremuse tase on kõrge HIV/AIDS-i, malaaria, kopsupõletiku ja teiste haiguste tõttu.
ka tihedat koostööd Eesti orga- viis paari sokke (133 kr). Viimanisatsiooni Mondoga, mille raa- ses keskkooliklassis tuleb lisaks
mes on eestlastel võimalus toe- tasuda eksamitasu (533 kr).
tada püsivalt ühte Keenia last
Koolivorm on kohustuslik nii
kogu ta koolitee jooksul.
põhi- kui keskkoolis. KeskkooPõhikoolilapse toetussumma lis on kohustuslikud ka sokid ja
on vaid 50 krooni kuus. Sum- kingad, mille puudumisel laps
mat saab tasuda igakuiselt või koju saadetakse, samuti ka raakord aastas. Mondo andme- matute pikemaaegsel puudubaasis on praegu üle viiekümne misel. Kooliaasta algab jaanuaKeenia lapse, kellest neliküm- ris, kuuajalised koolivaheajad
mend ei ole leidnud püsispon- on aprillis, augustis ning viimasorit, kaasa arvatud eelmaini- ne novembri keskpaigast jaanuarini. Nooremate laste koolitud lapsed.
Põhikoolilaste aastane toe- päev kestab seitsmest kaheteisttus on 4500 shillingit (umbes kümneni, keskkoolilastel viieni.
Tihti käiakse
600 krooni), mille eest saab lapsele osta kolm koolivormi (160 koolis ka nädakr), koolikoti (67 kr), jalanõud l a v a h e t u s e l
n
vaheajal,
ja 5 paari sokke (240 kr), raa- ning
matud, pliiatsid ning geomeetktii (133 kr).
rilise komplekti
sttel lisan8. klassi õpilastel
dub riikliku eksami
tasu (120 kr).
asste aasKeskkoolilaste
n umbes
tane kulu on
ille eest
2800 krooni, m
mille
oolitasu
saab tasuda ko
koolitasu
taa
(1200 kr), osta
kolm paari
koolivorme
(270 kr), raamatud (133
kr), geomeet-rilise komplek-a-ti (67 kr), kirjakss
tarbed aastaks
ö-(133 kr), töö7
vihikud (667
kr), kooliko-ti (67 kr), kin-gad (133 kr), Betty Omlakai Sarah Sirukhi Everlyne Barasa

mil õpetajad annavad tasulisi tunde, millest enamik õpilasi üldjuhul osa võtab, et mitte
õppeedukuses teistele alla jääda. Lapsi järjestatakse õppetulemuste alusel ning igaüks teab
enda “numbrit”. Keskkoolis
hinnatakse süsteemis, kus A on
parim ning F halvim tulemus.
Tasuta keskkoole Keenias ei
ole.
Tüdrukute haridust, eriti keskharidust väärtustatakse vähem, kuna “nendest saab
varsti kellegi naine”, mis koolist väljakukkunud tüdrukuteju
ga pahatihti juhtubki.
Seetõttu
örab ka W
pöörab
WEFOCO suurenu tüdrukute harimat tähelepan
tähelepanu
dusele prog
progdusele,
rammilapsi
on siiski
mõlemast
soost.
Janika
Tamm

soodne võimalus lumetõrjeks
a - rendi!
st
o
ra
Ä
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

+

= 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
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Tähistatakse “Tiliseb, tiliseb aisakell”
looja 100. sünniaastapäeva

Tartu raeplatsi vallutavad rahvatantsijad
Laupäeval, 18. detsembril kell 13 algab II Tartu talvine tantsupidu, mis toob Raekoja platsile kokku ligi paarsada rahvatantsijat. Kell 12 alustatakse Jõululodja juures Eesti meistrivõistlustega puuteotriatlonis ehk küttepuude saagimises, lõhkumises ja ladumises.
Pidu ja puuteovõistlused toimuvad hoolimata ennustatud käredatest külmakraadidest.
Kohale on lubanud tulla üle 180 tantsija kaheksast erinevast Tartu segarahvatantsurühmast. Pooletunnise ühistantsimise järel liigutakse ühises rongkäigus jätkama pidu Antoniuse õues, kus tantsupidu lõpetatakse tantsijate ja pealtvaatajate ühises tantsuringis. Tantsupäeva juhib maamees Meelis Kongutast.
TE

17. detsembril kell 18 toimub Tartu Jaani kirikus kontsert, millega tähistatakse,
helilooja, koorijuhi ja organisti Leonhard Virkhausi 100. sünniaastapäeva. Esinevad Karmen Puis, Taisto Noor, Tartu Noortekoor Kadri ja Riho Leppoja juhatusel,
Tartu Akadeemiline Meeskoor Alo Ritsingu juhatusel, Jaanika Rand-Sirp, MariLiis Urb ja Elke Unt. 15. novembril möödus 100 aastat kunagise tartlase Leonhard (Leo) Virkhausi sünnist. Virkhausi heliloomingust moodustavad suurema
osa oopused, kooriteosed ja kammermuusika. Tema tuntuimaks looks on aga
saanud armastatud jõululaul “Tiliseb, tiliseb aisakell”. Kontsert on tasuta.
TE

Vaba aeg

Teater

JÄRJEJUTT
Koostöös kirjastusega
Tänapäev avaldab Tartu
Ekspress järjejutuna
fragmente Kertu ja
Riho-Bruno Bramanise
raamatust “Õhk
riisiterade vahel”.

YŌKOSO

... järgneb ...

Gusto
Jelena Kostjukovitš
Kõva köide, 520 lk

Vanemuise teatri suur maja
16. XII kell 19 Kaos
17. XII kell 19 Helisev muusika

Vanemuise teatri väike maja
16. XII kell 12 Ninasarvik Otto
17. XII kell 19 Vihmamees

Tartu Jaani kirik

Meie Jaapani-ajastu algas ühest Kertu hullumeelsest mõttest:
õppida selgeks jaapani keel. Pärast paariaastaseid õpinguid
Göteborgi Ülikoolis oli Kertu veendunud, et selleks, et Jaapani
keelt tõeliselt osata, peaks ikkagi Jaapanisse minema. Ühel ilusal kevadisel hommikul Göteborgis teatas ta mulle, et on võitnud Jaapani Haridusministeeriumi Mombushõ stipendiumi, et
minna aastaks Jaapanisse.
Minul oli seljataga viis edukat hooaega Rootsi kõrgliigas –
olime saavutanud IK Sävehofiga Rootsi meistriliiga hõbeda
ja pronksi. Isiklikult olin mitmel hooajal Rootsi viskeliiga edetabeli esimese kümne hulgas olnud. Laual ilutses pakkumine
Saksa Bundesliiga klubist, samuti hoidis minu koduklubi Sävehof mind tugevasti lõa otsas ja pakkus uut ahvatlevat lepingut. Sellisel eluhetkel teatas aga Kertu, et tema on tüdinud tatisest põhjamaisest kliimast ja külmadest rootslastest ning ees on
ootamas palju põnevam elu eksootilises Jaapanis. “Meile on
vaja päikest, eks ju! Mina lähen ja palun tule sina ka kaasa!”
teatas ta käskivas kõneviisis.
Mis Jaapan? Kas Jaapanis üldse mängitakse käsipalli? Hakkasimegi otsima infot Jaapani käsipalli kohta. 1996. aastal Jaapan maailma tugevamate käsipalliriikide hulka igal juhul ei
kuulunud. Rääkisin oma suurest dilemmast heale sõbrale ja
tütre Melissa ristiisale Patrick Larsonile, kes patsutas mulle õlale ja lohutas: “Jaapani käsipallikoondise treener on rootslane
Olle Olsson.” Kohe oli mul olemas ka Olle telefoninumber ja
saatuse tahtel sai esimene kontakt loodud. Esimesel telefonivestlusel ei olnud Olle just väga julgustav. Nimelt ei ole Jaapani
liigas ühtegi “valget” välismängijat ning on ammu teada, kuivõrd alalhoidlikud ja kartlikud on jaapan lased võõramaalaste
suhtes. Sellele vaatamata saatsin oma mängija-CV ja video Jaapani poole teele.
Möödus paar väga ärevat nädalat. Igavikuna näiv ootamine
katkestati aga rõõmsa teatega: üks klubi Hiroshimas on huvitatud. Mind kutsuti kümneks päevaks Jaapanisse ennast näitama. Kogenud sportlasena, kes peab ennast ise müüa oskama,
pakkisin kohvrisse varustuse treeningute tarvis. Kuusteist paari sokke ja kaheksa paari pükse ning lugematu hulga treeningsärke kümnepäevase treeningtsükli tarvis. Kertu inglise keele
õpetajast vanaema Asta tegi minu sportlasemõistust trotsides
viimase hetke ponnistusi, proovides mulle selgeks õpetada kõige elementaarsemat inglise keele grammatikat. Olin tol hetkel
enda peale natuke kuri, et polnud koolis rohkem pingutanud.
Kiirabi korras lugesin veel kogenumate rändajate reisikirjeldustest, et jaapanlastele tuleb alati kingitusi viia. Jaapanist ja jaapanlastest vaid põgusalt teadva inimesena nõudis parajat peamurdmist, mida hea mulje avaldamiseks kaasa võiks varuda.
Lõpuks ostsin ühe hirmkalli konjaki. Jaapani poolt anti mõista, et võiksin kaasa võtta ajaleheväljalõikeid oma sportlaseteest.
Selleks ajaks oli kogunenud paras ports nii eesti-, vene- kui ka
rootsikeelseid artikleid, ladusin kõik kotti ja lendasingi Jaapanisse. Jaapani esimene tervitus oli samasugune nagu meie
hüvastijättki – õhk lasus juunikuiselt tiheda paksu ja niiske lämmatava padjana ümber lennujaama. Kansai lennu jaamas ootas
mind Wakunaga käsipalliklubi direktor Tsugawa-san.

Tädi Julija ja kirjamees
Mario Vargas Llosa
Kõva köide, 412 lk
Romaan 2010.
Nobeli kirjanduspreemia
laureaadilt.

16. XII kell 19 Paanika
17. XII kell 19 Rumm ja viin

Kontsert

(Tere tulemast)

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:

Sadamateater

17. XII kell 18 kontsert Tiliseb,
tiliseb aisakell... L. Virkhausi 100.
sünniaastapäeva mälestuseks. Esinevad Karmen Puis, Taisto Noor jpt.
Kontsert on tasuta. Info 746 1906.

Tartu ülikooli aula
18. XII kell 17 Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori ja Tartu Akadeemilise
Meeskoori traditsiooniline jõulukontsert Imeline ootus. Sissepääs prii

Kino
Cinamon 17.–23. XII
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
17.–21. XII kell 12, 14.05, 16.15,
18.20, 20.30 Megameel

22. XII kell 12.00, 14.45, 17.15,
19.15 Megameel
23. XII kell 12, 14.15, 16.30 Megameel
24. XII kell 12 Megameel
17.–23. XII kell 18.30, 21.15 Serge
Gainsbourg – huligaani armastus
17.–22. XII kell 16.45, 19.15, 21.45
Kolm järgmist päeva
23. XII kell 14.30, 17.15 Kolm järgmist päeva
24. XII kell 12.45 Kolm järgmist päeva
17.–21. XII kell 15.30, 17.30, 19.45,
21.35 Tappev vaheaeg
22. XII kell 15.30, 17.30, 19.45,
22.00 Tappev vaheaeg
23. XII kell 20.00, 22.00 Tappev
vaheaeg
17.–21. XII kell 12.30, 14.45, 17.15
Narnia kroonikad: Koiduränduri
teekond
22. XII kell 12.30, 18 Narnia kroonikad: Koiduränduri teekond
23. XII kell 18.00 Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
24. XII kell 12.15 Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
17.–23. XII kell 12.15 Võluhõbe
17.–21. XII kell 13.15 Beebid
22. XII kell 13.30 Beebid
23. XII kell 13.15 Beebid
17.–21. XII kell 22.00 Kiirem
22.–23. XII kell 20.30 Kiirem
17.–21. XII kell 14.15 Luba mind sisse
22. XII kell 12.45 Luba mind sisse
23. XII kell 15.15 Luba mind sisse
17.–23. XII kell 12.45 (v. a 22. XII),
15.45 (v. a 23. XII) Harry Potter ja
surma vägised: Osa I
20. XII kell 15 Madlike
22. XII kell 21.30 Kohtumine väikes-

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

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

www.illikuku.ee

te Fockeritega
23. XII kell 13.45, 16.15, 18.45,
21.30 Kohtumine väikeste Fockeritega
24. XII kell 13 Kohtumine väikeste
Fockeritega
23. XII kell 15.30, 17.30, 19.30,
21.45 Sa kohtad pikka tumedapäist tundmatut
23. XII kell 12.30 Sa kohtad pikka
tumedapäist tundmatut

Tartu linnaraamatukogu
kuni 23. XII “Looduse” raamatusarjad: Looduse universal-biblioteek
(1927 –1931)
kuni 23. XII raamatunäitus Maagiline Põhjala

Muu
Tartu linnaraamatukogu

Näitus

Karlova-Ropka raamatukogu

16. XII kell 15 kirjanduskohvik, vaatluse all on vene päritolu prantsuse
kirjaniku Andreï Makine’i romaan
Prantsuse testament
18. XII kell 11 muinasjututund, kavas
on muinasjutt Jõuluõhtu ongi käes
22. XII kell 11 muinasjututund,
kavas on muinasjutt Härjapõlvlane
aitab õnne valada

kuni 5. I MD fotonäitus Abstraktsioonid

Tartu Raatuse gümnaasium

Annelinna raamatukogu
kuni 29. I fotonäitus Talvine Saadjärv

Tammelinna raamatukogu
kuni 11. I maalikunstnik Raivo Vare
mälestusnäituse Elu maalides

18. XII kell 10–14 Jõululaat (kauplemine aulas, töötoad, kohvik,
näitemäng, rahvatantsijad). Lisainfo
aadressil http://raatuse.rtk.tartu.ee.

Jaga leina!
Pildiga leinakuulutus
ja pildita

3€(46,94 kr)

6€(93,88 kr)

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

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!

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

ON VEEL VA BU KUUPÄ EVI
JÕULUPEO KOR R A LDA MISEK S!

Mis toimub siin 31. detsembri õhtul?
Infot saab 5648 0683.
WWW.SPORDIBAAS.EE

Reedel, 17.12
Lumevaalude vahelt leiab tee Püssikasse ikkagi!
Tantsutab FREDDy Tomingas
Sissepääs 75.- eek / 4.80 eur. Kannumeeste Selts priilt!

Laupäeval, 18.12
Reserveeritud, vabandame!

Pühapäeval, 19.12
Pühapäeva Lastekas
„Päkapikkude Pidu“
Vaata lisaks: www.pyss.ee
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Antoniuse jõuluõu loob mõnusat jõulumeeleolu
16.-19. detsembril on Tartus Antoniuse õuel avatud juba traditsiooniks saanud
Antoniuse jõuluõu. Jõuluõue väravate avamine toimub koos linnapea Urmas
Kruusega 16. detsembril kell 15. Õuel on kohal kauplejad, toimuvad etteasted
ja jõuluhõngulised töötoad, pakutakse kosutavat kõhutäit ning turgutavat keelekastet. Jõuluõu on avatud neljapäeval ja reedel kell 15-20, laupäeval 12-20 ja
pühapäeval 12-16.
Antoniuse jõuluõu on koht, kus kesklinna rutt ja kära jäävad seljataha ning
hinge poeb soe ja õige jõulutunne. Tõrvikuvalguses ja sütepadade paistel saab
jõuluõu muinasjutumaa ilme. Ka sel aastal kauplevad Antoniuse õuel soojades
kasukates maamehed, suurrättides perenaised ning kõvakübarates härrasmehed.

Jõuluõuel pakutav kaup on ehtne ja aus – siit leiab tarbekunsti, põnevat käsitööd
ja kvaliteetset talukaupa.
Laupäeval, 18. detsembril tantsivad õue tantsuplatsil talvetantse lausa 180
tantsijat, kes pärit erinevatest Eestimaa paikadest. Jõuluõuel räägitakse jõulujutte ning huvilised saavad teadmisi vanadest jõulutraditsioonidest. Lapsed saavad
jõuluvanale oma mõtete ja jõulusoovidega kirja teele panna. Võimalus oma häid
soove teistega jagada on aga ka suurematel. Jõuluõuel saavad kõik külalised võtta osa suure jõululuuletuse kirjutamisest, mille tulemusena valmib pühapäeva
õhtuks pikk teos, mis siis ka ettekandmisele tuleb. Jõuluõuel jätkub vaatamist ja
tegevust kõigile ning sissepääs on tasuta.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID

SUDOKU

Šotlase naine ütleb šotlasele:
“Jack, ma suren! Mine ja too ruttu arst!”
“Mis sa selle arstiga enam teed,” imestab Jack,
“kui sured!”
*
“Kohtualune, te oleksite pidanud leitud rahakoti
kohe politseisse tooma!”
“Sel päeval ei olnud kedagi politseis!”
“Aga järgmisel päeval?”
“Järgmisel päeval ei olnud rahakotis midagi!”
*
Tarakan lamab selili ja siputab jalgu. Teine tarakan
läheb mööda ja küsib kaastundlikult:
“Kas diflofoss?”
“Ei, ecstasy ja rave!”
*
“Alates sellest päevast, kui ma läksin pankrotti,
olen kaotanud pooled oma sõbrad!”
“Tore, et teised on ustavaks jäänud.”
“Ustavaks? Nad ei tea minu pankrotist veel midagi!”
*
Ameeriklane, inglane ja venelane kiitlevad oma
kummi headusega. Ameeriklane räägib:
“Meil kukkus üks mees sajandalt korruselt. Õnneks
jalgadele. Kingatallad olid nii vetruvad, et ta lendas
uuesti sajandale korrusele.”
Inglane räägib:
“Meil läks mees laevaga sõitma. Kui laev oli juba
sadamast 100 miili kaugusel, tõmmati laev järsku
tagasi sadamasse. Selgus, et reisimees oli traksipidi
kaisse kinni jäänud.”
“Aga meil kukkus rajoonikomitee sekretär liftiga
alla. Sekretätist jäid räbalad järele, kalossid olid aga
terved.” kiitles venelane.
*
Keelatud kohas peatub vana autologu. Kohe ilmub

TARTU LINNA TAKSO

Kinnisvara ost

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
2-3toal korter. Tel 507 4635.

välja liikluspolitseinik, kes käratab:
“On see teie auto?”
“Minu,” vastab juht.
“Viiskümmend dollarit!”
“Suurepärane! Pange veel kümme dollarit juurde
ja auto on teie!”
*
“Ahvid on palju targemad, kui inimesed.”
“Miks?”
“Nad ei hakanud rääkima ja tänu sellele ei sunnita
neid tööd tegema!”
*
Kupees ei suuda ülemeelikuks muutunud mees
vastu panna ja asetab oma käe võluva kupeekaaslase kõrgele rinnale.
“Võite oma käe kuhugi mujale panna!” sisistab
kaunitar.
“Hea meelega, aga ma ei saa - te istute.”
*
Hullumajja tuleb komisjon ja näeb, et kõik hullud
istuvad isetehtud õngedega kraanikausside juures.
“Mida sa siin teed?” küsitakse ühelt hullult.
“Kalu püüan.”
“Aga millega sina tegeled?” küsitakse teiselt.
“Kalu püüan.”
Nii vastavad kõik. Lõpuks jõutakse viimase hulluni:
“Mida sina siin teed, püüad ka kalu või?”
“Ei,” vastab see.
“Selle võib välja lasta,” arutavad komisjoni liikmed
omavahel. Aga haige hõõrub käsi:
“Ega ma hull ole, et neile parimad kalakohad välja annan!”
*
“Sa oled mind sel aastal juba kuusteist korda petnud!” süüdistab naine meest.
“Mulle ei meeldi valetamine!” vihastab mees.
“Mitte kuusteist, vaid viisteist korda!”

Ostan parima hinnaga metsa, põlluja heinamaad Saaremaal. Raha kohe
kätte! Tel 5342 7212.

POPULAARTEADUSLIK

2-3toal korter. Tel 502 2728.

Pottseppmeister OÜ puhastab korstnaid ja küttekoldeid. Hinnad soodsad! Tel 508 3624, Koit.

Küte

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5359 8960.

Müüa

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

KASEPINDE

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

Põllundus
Müün toidukartulit ja toon koju.
Tel 501 9902.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

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

RUMAL

SAKSA K.
EESSÕNA

E. KUULITÕUKAJA
(IN.+N)

KESKKOOL AUTOMARK

OMAKASUPÜÜDLIK

VÄIKE
MAATÜKK

IMMUTAV
AINE

TEGELIKKUS

NIITMISJÄRGNE
ROHI

Muu
Ühenaisebänd. Tel 528 1207.

LAHKUNU

EAST

EESTI JÄRV

AMPER

RUSUV
TUNNE

ALALEÜTLEV
KÄÄNE

ÜHE SAARERIIGI ELANIK
INGLISE
ROCKBÄND

NÄGUS

ÕHK

Hooldan ja abistan eakaid inimesi.
Palun helistada alates kella 18-st
numbril 777 1972.

PISIINIMENE

AUTOMARK

VIIES

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.

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

ALLAPOOLE
LIIKUMIST
TÄHISTAV
EESLIIDE
MINGI ASI

Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis

Korteriühistute raamatupidamine.
Soodne teenus, asjalik teenindus.
Telefon 56 900 676.

JÕUKUS

KATKINE
KOHT
KEHAL

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

Puitbrikett. Tel 514 4555.

SADAMAEHITIS

VÕRGUNÕEL

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Anname kiiresti laenu.
Tel 5199 7679.
DETSI-

Printerite
tahmakassettide
täitmine

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Teenus

PUTUKA KEHAOSAD

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

Lumekoristus katustelt, jääpurikate
eemaldamine. KÜ-d, eramud, firmad.
Tel 5625 1750.

Rendile võtta

. . . kahekesi!

VERINE
HAAV

www.tartuekspress.ee/kuulutused

1-toal korter. Tel 528 6523.

RISTSÕNA

ÜKS HEINALINE

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

VIIL, LÕIK
ORK

VOLT

ÕPETAJA

FORTUUNA

PRANTSUSE
HELILOOJA

KÜLANÕUKOGU

JÄLG

ALGUL

ORNAMENT

E. JOOKSJA

ÕEL

POOLA
KIRJANIK

KUMMITUS
APELSINIKOORED
SUHKRUS
PERELIIGE

HÄDA; RISK
KÕRVAPÕLETIK

SAKSA K.
EESSÕNA

NOOT

RUTEENIUM

PEHME
RIIDESORT

AUTOMARK

AAR

NEUTRUM
VANAINIMENE

TÄHE-

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

TOIMETUS

730 4535

Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis:
Kalda tee 1c, Tartu. E—P 10-21.
Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis:
Ringtee 75, Tartu. E—P 10—21.
Tel 731 5500.
Lehe toimetuses:
Ülikooli 1, Tartu. E—R 10—16.
Tel 730 4455,
e-post: kuulutus@tartuekspress.ee

LAVRENTSIUM
PUU OTSAS
NAGU
KODUS

SÄH SULLE!

TRAADIST
KÖIS

JUHTIV ESE

E. KIRJANIK

REKLAAM

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: 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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