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Uudised

Tartu “Kultuuriakna” saade on uues raadiojaamas

Riigimetsast toodi 4600 jõulukuuske

Tartu uudiseid kajastav raadiosaade “Kultuuriaken” kolis eelmisel nädalal Kuku raadiost Ring
FM-i, sest viimane võitis linna korraldatud hanke. Saadet juhib Kalle Paas.
“Kultuuriakna” raadiosaade on 2011. aastal eetris kolmapäeviti kell 11–11.30 Ring FMi lainepikkusel 104,7 MHz Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaal, lainepikkusel 101,7 MHz Võru-, Põlva- ja
Valgamaal, lainepikkusel 105,8 MHz Tallinnas ja Harjumaal ning lainepikkusel 93,9 MHz Pärnumaal.
Iganädalane raadiosaade kajastab Tartu kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna aktuaalseid
teemasid, tutvustab Tartu sündmusi ja nende korraldajaid, esinejaid jms. Tartu “Kultuuriakna”
raadiosaade on eri lainepikkustel eetris olnud alates 2003. aastast. Kuni 2010. aasta lõpuni oli linna koostööpartneriks Kuku raadio.
TE

Riigimetsa majandamise keskuse arvutuste kohaselt toodi tänavu riigimetsast ligi
4600 jõulukuuske kokku 42 000 euro väärtuses.
RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul oli kuusetoojate huvi
ekstreemsetele lumeoludele vaatamata üllatavalt suur ning see näitab, et vana traditsioon perega ise metsast puu tuua on taas elustunud. Rammo kinnitusel tasuti tänavu enam kui poolte, 2400 kuuse eest mobiilimaksega, mis on varasematest aastatest
märksa enam. “Väga populaarsed olid ka RMK korraldatud juhendatud kuuseretked,
millel osales üle Eesti enam kui 1500 inimest,” ütles Rammo.
RMK suunab jõulukuuskede müügist saadud ligi 42 000 eurot (655 000 krooni)
loodus- ja metsateadlikkuse tõstmisse.
TE

Tartu teadlased loovad taas
tipptasemel kosmosetehnoloogiat
Kui lähikümnenditel
saadetakse kosmosesse
suurim ja kiireim seade,
mida inimesed iial valmistanud, siis on selle
sünni taga ka eestlaste
käsi. Elektrilise päikesepurjega kosmoselaeva
realiseerumises on Tartu
teadlastel täita võtmeroll
juba täna.

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

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Nimelt osalevad kolm Tartu observatooriumi teadlast ja
kaks doktoranti Soome meteoroloogia instituudi juhitavas rahvusvahelises projektis
ESAIL, mille eesmärk on välja
arendada nn päikesepurje tehnoloogiat.
“Selle tulemus on luua ja katsetada uut kosmosetranspordi
meetodit – uut mootorit kosmoselaevade liigutamiseks, mis
võimaldab meil kosmoses liikuda täiesti ilma kütuseta ja kiiremini kui varem,” kirjeldas Tartu
observatooriumi teadur ja Tartu
ülikooli õppejõud Mart Noorma.
Projekt põhineb Soome teadlase Pekka Janhuneni teoorial.
Selle kohaselt tuleks tuleviku
kosmoselaev varustada 50-100
pika, näiteks 20-kilomeetrise
üliõhukese juhtmega, mis laeva
külge kinnitudes moodustaksid
“purje”. Kosmosesõiduki pardal on päikesepatareidel töötav elektronkahur, mis tekitab
juhtmetes positiivse laenguga
elektrivälja. Kosmoses liikuva
osakeste voo ehk päikesetuule positiivsed ioonid mõjuksid
juhtmetele ning paneksid aparaadi kiirendusega liikuma. Sel
moel liikuv seade ületaks kõikide kaasaegsete rakettide kiirust
ja näiteks Pluutonile oleks võimalik lennata viie aastaga.
Kolm keerulist ülesannet

Enne veel, kui ülikallis seade valmis ehitatakse, tuleb selle võimalikkus põhjalikult ära

Päikesepurje teooria kohaselt peaks tuleviku kosmoselaev olema varustatud ülipikkade juhtmetega,
milles olev elektriväli reageerib päikesetuule ehk kosmiliste osakeste vooga ja kiirendab kosmoselaeva kiiremini, kui kütusel põhinevad raketid seda suudaksid.
Eskiis: Soome meteoroloogia instituut

tõestada ja läbi mõelda. Sellega
Euroopa ja Eesti teadlased hetkel tegelevadki.
“Teooria ütleb, et näiteks
300-grammise kaalu puhul saavutab see seade sellise kiiruse. Aga kas kõik need seadmed
annab panna sinna 300 grammi
sisse, seda on puhtalt teoreetiliselt keeruline saavutada. Selleks
tuleb laboris seade valmis teha
ja tõestada,” tõi Noorma näite.
Eestlaste roll on siinkohal
äärmiselt vastutusrikas. Valmis tuleb ehitada kosmoselaeva elektrisüsteem, mis suudaks ka Päikesest kaugetel aladel päikesepatareidest elektrit toota ja salvestada. Samuti
rajada plahvatussüsteem, mis
suudab rikki läinud purjejuhtme eemaldada kosmoselaevast
enne, kui see teiste juhtmetega
sassi läheb. Lisaks tegeleb doktorant Urmas Kvell Euroopa
kosmoseagentuuris arvutustega
selle kohta, milline peaks olema
tuleviku päikesepurjega kosmo-

selaeva orbiit jõudmaks erinevate planeetideni.
Esimene pääsuke on
tudengisatelliit

Tartu observatooriumi teadlased ei ole aga ainukesed eestlased, kes purje arengusse oma
panuse annavad. Soomlaste
ESAIL-i projekt sai 2009. aastal Euroopa Liidult 1,7 miljoni
eurose toetuse just pärast seda,
kui Eesti tudengid otsustasid,
et üht selle võtmeosa – päikesepurje juhet – katsetatakse
2012. aastal orbiidile saadetaval
tudengisatelliidil ESTcube-1.
“Otsustasime, et me ei saa
teha lihtsalt mingit haridusprojekti, kus me saadame näiteks
MP3-mängija orbiidile, mis
mängib seal Eesti eurolugu –
sellist mõttetut projekti, mida
maailmas tudengisatelliidina
tihti tehakse. Tahtsime, et missioon oleks väga kõval teaduslikul tasemel ja valisimegi välja

Pekka Janhuneni elektrilise päikesepurje teooria tõestamise,”
meenutas Noorma. Nii ongi
ESTcube-i missiooniks minna
Maa orbiidile, kerida välja üks
juhtmejupp ja mõõta selle vastasmõju atmosfääri ioonidega.
Täismõõdus päikesepurjega kosmoseseadme esimese
missioonini võib Noorma hinnangul minna veel 15–20 aastat. Eesti teadus on sellest aga
võitnud palju, sest juba praegu
on mitmed tudengid kaitsnud
Euroopas kosmosetehnoloogias magistrikraade.
Tartu observatooriumi direktori Anu Reinarti sõnul on
ESAIL-is osalemine Tartu teadlaste jaoks läbimurre. “See projekt on Tartu observatooriumi
nö “uue ajastu” algus, sest alates
90ndatest, kui meie teadlased
osalesid Nõukogude Liidu kosmoseprojektides, pole observatooriumil olnud võimalust otseselt kosmosetehnoloogia väljatöötamises eriti kaasa lüüa.”

Kuuse-taat lubab veebruaris suurt sula
Põlva ilmatarga Elmar
Kuusi ehk Kuuse-taadi
hinnangul tunneme selle
talve külmimaid ilmasid
sel kuul, veebruari teisel
poolel võib aga tulla suur
sula.
“Esialgu võib tulla kerge sula, siis läheb järk-järgult
külmemaks,” ennustas Kuuse-taat käesoleva ning lähinädalate ilma. “20. ja 25. jaanuari vahel on oodata kõrgrõhkkonda ja ilm võib külmeneda
kuni 25 kraadini. See kõrgrõhkkond tuleb Soomest, kus praegu on selline külm. Külm kes-

Kuuse-taat Elmar Kuus hoiatab,
et lumerookimist jagub selleks aastaks veel küllaga, ent
saabuv kevad sulatab hanged
Foto: LõunaLehe arhiiv
varakult.

tab nädala, siis läheb jälle soojemaks.”
Kuuse-taadi hinnangul pole
eestlastel põhjust loota, et
lumerookimisele lõpp tuleb,
sest juba veebruari alguses on
oodata “sahmakat lund” – veel
kuni 20 sentimeetrit. Ning ka
möödunudaastased lumetormid Monika ja Scarlett saavad
siis tuisu näol järje.
Juba veebruari keskel aga
peaks ilme pehmemaks muutuma ja sula algama. Normist
soojem veebruar võib kuu teisel poolel kujuneda isegi sedavõrd soojaks, et tänavune suur

lumi saab mälestuseks. Ilmavaatleja järgnev sõnum peaks
aga rõõmustama kõiki neid, kes
külmast ja lumerohkest talvest
tüdinud.
“Kevad on tänavu hästi varajane ja soe,” ennustas Kuusetaat. “Aprillis võib tulla juba 20
kraadi sooja ja mais isegi 30.”
Ilmatark näeb juba ette ka
2011. aasta suve. See peaks tulema igati keskmine: normaalsete soojakraadidega ja suhteliselt
kuiv. Möödunud aasta ülikuuma suveilma ei tasu Kuuse-taadi hinnangul siiski oodata.
LõunaLeht
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Veebruar toob muutused prügiveo hindades

Töötutele pakutavad avaliku töö tunnid
jäävad samaks kui mullu

Tänu riigikohtu otsusele jõudis lõpuni kohtuvaidlus riigihanke üle, mille järgi võitis AS Veolia Keskkonnateenused ainuõigused korraldatud jäätmeveoks Tartu linna veopiirkonnas 2 ja 4 ning selle tulemusena muutuvad antud piirkondades ka prügiveo hinnad. Jäätmevedaja vahetumise tulemusena muutub alates veebruarist antud piirkondades väikeste konteinerite tühjendamine tunduvalt odavamaks ning suurte konteinerite tühjendamine kallineb. Täpsemad hinnad on kättesaadavad Tartu
kodulehel.
Neljaks aastaks antud ainuõigus hakkab kehtima 1. veebruarist 2011. aastal. Veopiirkond 2 moodustatakse endiste veopiirkondade 2 ja 5 liitumisel ning piirkonda kuuluvad Maarjamõisa, Tammelinna, Ränilinna, Variku, Ropka ja Ropka tööstuse linnaosad. Veopiirkond 4 moodustatakse endiste veopiirkondade 6 ja 7 liitumisel ning piirkonda kuuluvad Raadi-Kruusamäe, Ülejõe,
Jaamamõisa linnaosa ja Annelinna I osa. Piirkondi 6 ja 7 teenindas ka siiani AS Veolia Keskkonnateenused. Jäätmeveo konkursi
võitnud jäätmevedaja sõlmib piirkonna jäätmevaldajatega ka lepingud ning saadab vastavasisulise teate postiga.
TE

Kuigi kroonides peaks
olema võimalik igal pool
arveldada kuni 14. jaanuarini, ei lubatud kõrvakliinikusse erakorralisele
vastuvõtule tulnud patsiendil visiiditasu kroonides maksta.

Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael kinnitas toimetusele saadetud kirjas, et
neile teadaolevalt on tegemist
õnneks vaid üksikjuhtumiga. “Soovime Tartu Ekspres-

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

ILA
BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.
Sekeldused valuutadega on kõrvakliinikus möödanik, 15. jaanuarist
saab kõikjal arveldada vaid eurodes.
Foto: Kaupo Torim

si vahendusel vabandust paluda, kui tekitasime patsientidele ebameeldivusi. Kliinikumi
pöördub päevas ca 1800–1850
patsienti ja tänase seisuga, mil
üleminekuaja lõpuni on jäänud
loetud päevad, saame öelda, et
sularaha käitlemine on meil läinud väga hästi.”
Mis põhjusel vastuvõtus töötanud inimesed seadust rikkuma asusid või kelle poolt tuli
keeld kroone vältida, Tael selgitada ei soovinud. Ta vestles
küll juhtumist finantsteenistuse direktori ja analüüsi-marketingiteenistuse direktoriga, saamaks teada, kas sarnaseid juhtumeid on veel esinenud, ent
tulemit ei avalikustanud. Kuna
kliinikum ei pidanud ka vajalikuks teha kohtade lõikes raha
käitlemise analüüsi, jääb sel-

gusetuks, kas kroonide-eurode
suhe kõrvakliiniku vastuvõtus
on ebaproportsionaalselt eurode kasuks, mis lubaks oletada,
et kroonide vältimisega tegeleti
pikemaaegselt.
Tael tõdes, et uuele rahale
üleminek nõuab suurt tähelepanu ja on tekitanud teatavat
segadust. Samas soovis tänada
kõiki osapooli – nii patsiente,
kes on nende poole pöördunud,
kui ka endi töötajaid – kes muutuste tuules on üldiselt rahulikuks jäänud.
Arstil käinud Laine aga rõhutas vestluse lõpus, et on ülimalt
rahul kõrvakliiniku meedikute
tööga ning pikalt häda teinud
kõrvahaigus on jõudsalt taandumas.
Nimi patsiendi soovil muudetud, isik on toimetusele teada.

Vandaal sodis bussi juba teisel tööpäeval
Linnaisade ja SEBE uusaastasoov, et tartlased
uhiuutesse linnaliinibussidesse hoolivalt suhtuksid näib olevat läinud
kurtidele kõrvadele, sest
vandaal sodis bussiistme
ära juba selle teisel tööpäeval.
SEBE turundusjuht Berit
Osula tunnistas, et esimesed
kahjustused bussidele on tõepoolest tehtud. “Busside sodimine on küll probleem, kuid
see pole siiski massiline, enamik
linlastest peab uutest bussidest
lugu ja püüab anda oma panuse
nende hoidmisse,” ütles Osula.
Nii pole seni tekitatud kahjustused suured. “Ka busside heledad põrandad on natuke värvi
muutnud, kuid oleme rakendanud põrandate puhastamiseks
keemilist pesu, et need säiliks
esialgset värvi ja ilusana.”
Küll aga pole võimalik soditud istmeid kunagi puhastada
nii, et nad näeksid välja nagu
uued. “Anname endast parima
ja püüame puhastada nii palju

• Keretööd ja värvimine

al 51 €
195/70 15 C
235/65 R 16 C al 129 €
245/75 R 16 4x4 al 90 €
235/65 R17 4x4 al 93 €
265/65 R 17 4x4 al 112 €
Palju teisi mõõte!

+

rasmus@tartuekspress.ee

Kroonide vältimine jäi
põhjenduseta

S

175/70 R 13 al 28 €
175/65 R 14 al 38 €
185/65 R14 al 32 €
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 35 €
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 38 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 50 €

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

RASMUS REKAND

“Ma mõtlesin, et valutava
kõrva tõttu ei kuulnud õigesti,” meenutas tartlanna Laine.*
“Vastuvõtus olnud nooremapoolne teenindaja juba tahtis
kroone vastu võtta, kui tagantpoolt üks pireda olekuga proua
nähvas, et neil on kroonides
arveldamine täiesti ära keelatud. 3,2 eurot ja jutul lõpp,” rääkis noor naine Tartu Ekspressile
oma üllatavast kogemusest.
Abita kõrvapõletikus naine
siiski ei jäänud. Pisikese kemplemise järel lepiti patsiendi
lubadusega koju jõudes esimese asjana internetipangast raha
üle kanda, mistarvis ka vastavasisuline arve koostati. Patsiendi
sõnul oleks kroonide põlgamine
mõnes pisikeses maapoes talle arusaadav, et seda tehti aga
meditsiiniasutuses, pani sügavalt imestama.

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont
ASLOY •• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll
ja vajadusel vigade kõrvaldus
AD • Summutite remont ja vahetus

RAV

Kõrvakliinik rikkus
kroone põlates seadust

Tartu linn ja töötukassa Tartumaa osakond sõlmisid ka alanud aastaks lepingu avalike tööde korraldamiseks Tartus. “Tänavu saame töötutele välja pakkuda rohkem kui
15 000 avaliku töö tundi, mis on umbes sama palju kui möödunud aastal,” rääkis sotsiaalabi osakonna peaspetsialist Indrek Rohtla.
Töötasu avalikel töödel osalejatele maksab linn. Tänavu on see 1,92 eurot tunni
eest, mis on suurem tasu kui valitsuse poolt kehtestatud tunnipalga alammäär (1,73
eurot). Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse kohaselt tohivad töötud teha avalikke
töid 50 tundi kuus.
TE

Mida bussiistmeid markeriga sodinud vandaal kaaslinlastele täpselt öelda tahtis, jääb selgusetuks. Kirjutatust võib siiski välja lugeda, et see on talletatud 2. jaanuaril.
Foto: Tartu Ekspress

kui võimalik, kuid ka sodijad on
vahel väga leidlikud,” ütles ta.
“Samas oleme varunud ka teatud hulga tagavarabussiistmeid,
mida saame kasutusele võtta,
kui kahjustused on nii suured, et
neid ei saa keemilise puhastusega kõrvaldada.”
Seetõttu kutsub SEBE hoolsaid linnakodanikke appi ja
soovib, et nad ei keeraks nägu
ära, kui keegi vandaalitseb.
“Palume sellisel juhul kohe tea-

tada bussijuhile, kes edastab
teate politseile või turvafirmale,” sõnas Osula.
Lumerohkusest tingitud kolmele kergele liiklusõnnetusele
ja mõnele hilinemisele vaatamata on Osula sõnul SEBE esimesed kaks töönädalat möödunud suuremate viperusteta ja
linlastelt on tulnud palju positiivset tagasisidet busside ning
juhtide aadressil.
Tartu Ekspress

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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Tartu hakkab taas restaureerimistoetusi jagama

Kultuur

Pärast aastast pausi jagab Tartu linn taas restaureerimistoetusi. 2011. aasta eelarves on toetusteks ette nähtud 31 956 eurot. Restaureerimistoetust on võimalik taotleda miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne
1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja taastamiseks.
Võrreldes eelnevate aastatega on muutunud taotlemise tähtajad – avaldusi võetakse vastu
kuni 1. märtsini. Toetused makstakse välja samal kalendriaastal. Restaureerimistoetust makstakse kuni 50 protsendi ulatuses detaili restaureerimistööde kogumaksumusest ning maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3195,6 eurot. Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb
esitada avaldus kultuuriväärtuste teenistusele.
TE

Aura veekeskus alustas meeste
vesiaeroobikaga
Kolmapäeval toimus Aura keskuses esimene meestele mõeldud vesiaeroobika tund, tulevikus on kavas sama üritust hakata korraldama
iganädalaselt, kell 20 õhtul. Esimesel tunnil prooviti 45 minutit vees
rattaga sõita ehk vesispinningut harrastada. Järgnevatel kordadel
lisanduvad ka teised vesiaeroobikas kasutusel olevad vahendid.
Idee meeste vesiaeroobikaks sai alguse prooviüritusel 20. novembril, kus osales üle 20 mehe ning kõik andsid tunnile positiivse hinnangu. Mõte sai alguse koostöös rühmitusega Mehed Liikuma.
TE

Uus Teater hakkab värskes
lavastuses edu olemust lahkama
Kaasanlane talvisest
Tartust

1855. a lõpul saabus Tartusse seni Kaasani ülikoolis kameraalteadusi (= majandusteadusega) studeerinud Pjotr Boborõkin, et jätkata siin õpinguid. Hiljem kirjanikuna tuntuks saanud
nooruk meenutas esimesi muljeid Dorpatist järgmiselt.
Mida lähemale linnale, seda sagedamini oli tee ääres kõrtse.
Narva maantee laskus mäelt ja minu saan kihutas täies traavis
alla. Mõlemal pool tänavat seisid väikesed, kõrgete kivikatuste
ja välistreppidega pruuniks värvitud majad. Kuidagi armetud,
kuid siiski hoopis ilmekamad kui Venemaa provintsilinnades.
Saan pöördus järsult paremale ja sõitis kivisillale, mis viis suurele väljakule. Selle tagaküljel seisis raekoda, täpselt nii nagu
teatridekoratsioonidel, kui tegevus toimub tänaval. “Markt!”
hüüdis voorimees, ja ta heledakarvaline lõust tõmbus laiale naerule. Kõrged majad
paiknesid ümber turuplatsi korralikult reas. Väljakut
lõikas läbi uulits, mille nurkadel seisis mitu suurt salka üliõpilasi, seljas mitte
mundrisinelid, vaid erariided. Mõned ajasid juttu, teised hullasid koertega, keda
iga salga juures oli päris
arvukalt.
Järgmisel hommikul läksin linnaga tutvuma. Jõudsin ülikooli ette, mille fassaad oma
raskete sammastega meenutas kroonukasarmut. Frontoonil ei
olnud mingit kirja, küll ilutses seal kahepäine must tsaarikotkas. Kõigest sellest võis näha, et siinne ülikool ei tõota mingeid
akadeemilise vabaduse lahedaid tingimusi, nii nagu sellest oli
Kaasanis räägitud.
Peahoone välistrepil seisis sinises peakotiga livrees blond
ja tedretähniline eestlasest uksehoidja. Loengutele ruttavatel
tudengitel oli pea kõigil kaenla all kartongist mapp vihikutega.
Paljudel oli kaasas koer – kas siis puudel, suukorviga buldog või
mõne teise tõu esindaja. Penid saatsid oma peremeest muusade
templi ukseni, kuid mitte kaugemale. Nende sissepääsu takistas
uksehoidja. Ja teades seda, tõmbasid koerad saba sorgu ja kas
lonkisid koju tagasi või seadsid ennast peahoone seina äärde
peremeest ootama, aeg-ajalt üksteist nuusutades ning viisakalt
hambaid näidates.
Teinud ringi kesklinnas, tõusin ühe sillakese alt ülikooli parki, mida nimetati Toomemäeks. Seisin kaua sillal ja vaatasin
jõe suunas alanevat lumist linnakest. Kõik avanes pilgule otsekui peo peal: raekoda, turg, Kivisild, majade kõrged katused ja
kirik oma torniga. Siin Toomel nägin elus esimest korda tõelisi
varemeid. Selliseid, nagu neid kujutatakse romantilistel piltidel.
Varemete üks ots oli restaureeritud raamatukoguks, mille alumist korrust kasutati ka ülikooli kirikuna. Vastas seisis ülikooli
kliinik. Taamal võis näha anatoomikumi ning tähetorni – täpselt
samasugust nagu Kaasaniski.
Täpsustuseks lisan – Boborõkinil oli õigus, sest Kaasani ülikooli observatoorium ehitati omal ajal J. W. Krause Tartu tähetorni projekti järgi. Ning ülikooli kirik asus tõepoolest raamatukoguhoone alumisel korrusel, kuni 1860. a valmis peahoone
tiibehituste vahele püstitatud luteriusu kiriku hoone. Siis viidi
jumalakoda selleks ehitatud majja ja raamatukogu sai Toomel
oleva hoone tervikuna endale.
Toome varemeid mainivad enamik Tartut külastanud literaadid ja õpetatud mehed oma mälestustes. Ju avaldas siis nende
nägemine võõrastele erilist muljet.

Paljudel tudengitel
oli kaasas koer – kas
siis puudel, suukorviga buldog või mõne
teise tõu esindaja.

Veebruari keskpaigas
jõuab Genialistide klubis
lavale Tartu Uue Teatri
uuslavastus “Edu”, mis
tahab panna vaatajaid
endalt küsima, mida edukas olemine tähendab ja
kuidas see muudab meie
suhtumist üksteisesse.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Etenduse lavastaja ja teksti autori Mart Aasa sõnul on
“Edu” omamoodi järjeks lavastusele “IDentiteet”. Samamoodi minnakse süvitsi ühe teemaga, sedakorda etendub tükk aga
kino asemel Genialistide klubi saalis. “Me loodame, et kui
vaatleme seda edu temaatikat
erinevate nurkade alt, siis saab
enda jaoks ka asi selgemaks
– me põeme selle teema enda
jaoks läbi,” iseloomustas Aas.
Viie näitlejaga lavastus pajatab sellest, kuidas üks seltskond koguneb juba neli aastat
neli korda nädalas treeningutele, et jõuda selgusele, läbi elada ja kogeda erinevate nurkade alt müstilist teemat “Edu”.
Selleks kasutavad nad nii erinevaid harjutusi kui ka oma isiklikke läbielamisi ja ühiselt koolkonnas kogetut. Et oma kogemusi iga-aastasel Püsiväärtuste
Messil esinedes teistega jagada. See on omamoodi kummaline mäng, pooleldi improvisatoorne “Edu mäng”, mida
nad ikka ja jälle läbi mängivad,
ja kus mängujuhiks on Ozols –
läti-eesti päritolu guru – kes on
jõudnud nirvaana sarnasesse
kõrgemasse eduseisundisse ehk
e-seisundisse, mis võimaldab tal
suvalises kohas suvalisel hetkel
edukas olla.

Proovid juba käivad: tagaplaanil “Edu” lavastaja, teksti autor ja näitleja Mart Aas, Kristel Leesmend,
ees vasakult Tõnis Leemets, Leino Rei ja Nero Urke.
Foto: Tartu Uus Teater

Lavastaja Mart Aasa sõnul
võiks etendus eelkõige kõnetada 20–40-aastasi inimesi, kel
on edu olemusega tekkinud
taasiseseisvunud Eestis oma
suhe. “Mulle endale tundub,
et umbes 15–20 aastat on see
aeg, kus ma ise olen elanud edu
taotleva ühiskonna keskel – mis
on ju olnud tore ja vajalik – aga
ma ise tunnen vajadust vaadata sellele otsa, et mis see edu
on. Ükskõik, mis eluala vaada-

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

ta, siis on näha, et taodeldakse
edu. See on muutunud automaatseks märksõnaks, mille üle
enam justkui ei pea mõtlema.”
Aasa sõnul tuleks seda aga
siiski teha, sest edu muudab inimesi ja nendevahelist suhtlust.
Seda võib tegelikult märgata
igaüks, kes oma elus erineval
ajal oluliste inimeste peale mõtleb. “Kui mõelda näiteks oma
endise klassi peale, siis on nii,
et osadel läheb justkui paremi-

LOOMA

ni ja teistel halvemini. Kuidas
need inimesed suhtuvad minusse, kes on minust edukamad ja
kuidas mina ise suhtun neisse
kes on minust justkui vähem
edukamad?” Nii näebki etenduse publik laval toimumas edu
otsinguid, kuid vaatab samal
ajal ka ise peeglisse.
“EDU” esietendub 17. veebruaril kell 19 Tartus Genialistide
klubis ja kava kohaselt mängitakse seda veel viiel korral.

PÄI
KE

KLIINIK

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

Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

TASUTA INFOTELEFON

Eesti Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu President, INFO JA REGISTREERIMINE:
autasustatud kuldmedaliga rahvameditsiini arendamise eest,
tel. 508 8237,
parapsühholoogiadoktor
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321
Vastuvõtt Tartus:
Albert Stepanjan
14. jaanuaril
individuaalvastuvõtud
Aleksandri hotellis,
ja konsultatsioonid
Aleksandri 42,
tuba 202
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
Jõgeval:
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
21. jaan.
* liigne kehakaal

Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

* stress, depression, unetus
* selja- ja kaelavalud
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid

800 2424

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

Uusaastasoodustus
kuni 25%
www.stepanjan.com

7 460 086, 58 100 111
Raekoja plats 20
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Uudised

Kuuskedest saavad taas tuleskulptuurid

Muuseum kogus külastajate rekordi

Kuni reedeni võivad tartlased oma jõulukuused viia Emajõe ja Anne kanali vahelisele haljasalale, kus Tartu koolide õpilased valmistavad vanadest kuuskedest tuleskulptuurid.
Vanadest kuuskedest valmistavad Tartu kõrgema kunstikooli ja Tartu lastekunstikooli õpilased ning vilistlased koos vabatahtlikega kolme päeva jooksul 12.-15.
jaanuarini tuleskulptuurid, mis süüdatakse laupäeval, 15. jaanuaril kell 18.
Vanu jõulukuuski saavad kõik soovijad Emajõe ja Anne kanali vahelisele haljasalale tuua kuni 14. jaanuari pärastlõunani.
Jõulukuuski saab tasuta ära anda ka keskkonnajaamadesse, mis asuvad Jalaka
60b ja Jaama 72c. Lahtiolekuajad: E–R 12–18 ja L 10–16.
TE

Tartu Mänguasjamuuseumis käis mullu rohkem kui 43 000 külastajat. Sügisperioodil külastas muuseumi väljapanekuid ja teatrimaja
üritusi keskmiselt 4000 külastajat kuus, rekordkuuks oli detsember,
mil muuseumi ja teatrit külastas kokku 9300 inimest. Teatri Kodu
etendusi ja kontserte käis nelja kuuga vaatamas üle 7000 teatrisõbra.
Käesoleva aasta alguses avatakse mänguasjamuuseumis mitu uut
väljapanekut: juba 15. jaanuaril avatakse muuseumi õuemajas mälestusnäitus “Meeri Säre meenutades”, ettevalmistamisel on näitused
pisiasjadest ja mängukaartidest.
TE

Kes ihkab Tartust riigitüüri juurde pääseda?
Kuigi suuremate erakondade riigikokku kandideerijate lõplikud nimekirjad ja järjestus selguvad peamiselt
alles eeloleval nädalavahetusel peetavatel otsustusorganite koosolekutel, on nimed, kelle seast märtsi
alguses tuleb tartlastel oma usaldusisik leida, suures
plaanis paigas.
Tartu Ekspress esitleb teile kuue parlamendipartei 10. valimisringkonna kandidaate. Tõenäoliselt jääb suur osa nimesid ning
ka järjestus just selliseks. Vaid Rahvaliidul pole praeguse seisuga
võimalik täit nimekirja öelda ning Rohelised palusid rõhutada, et
nimistu on tähestikulises järjekorras ning kelle nimi millisele reale
lõpuks kirjutatakse, selgub alles peale peatselt peetavaid kärajaid.

Reformierakond

Eesti Keskerakond

Eestimaa Rahvaliit

“Aitab!”

“Võrdsete võimaluste Eesti”

Aadu Must. Tartu linnavolikogu esimees (2088)
Nikolai Põdramägi, riigikogu liige (1094)
Diana Klas, laulja ja näitleja (788)
Vladimir Šokman, abilinnapea, sotsiaalabi ja
tervishoiu osakond (652)
Natalja Trošina, linnavolikogu liige ja muusikaõpetaja
Urbo Vaarmann, linnavolikogu liige ja ettevõtja
Arvi Karotamm, Eesti Meestelaulu Seltsi esimees
Artjom Suvorov, linnavolikogu liige
Silver Kuusik, EPMÜ üliõpilasesinduse kauaaegne juht

Robert Närska, endine maavanem, siseminister ja abilinnapea, OÜ Lõuna Ehitus haldusjuht
Aarne Ambos, OÜ Tomar Service juhatuse
liige
Rain Tuulik, OÜ Soolobuss osanik

* Sergei Teplov (816), Alar Pallon (516).

“Võid kindel olla!”
Laine Jänes, kultuuriminister (9303 – häältesaak 2007)
Urmas Kruuse, linnapea
Rait Maruste, endine Euroopa Inimõiguste
kohtunik
Silver Meikar, riigikogu liige (902)
Margus Hanson, abilinnapea, linnavaradeja linnamajanduse osakond, kaitseminister
aastail 2003–2004
Jüri Sasi, abilinnapea, haridus- ja kultuuri-osakond (790)
Helmer Jõgi, riigikogu liige (824)
Janika Mölder, linnavolikogu liige ja võimlemisklubi Janika
juhataja
Martin Parmas, linnavolikogu liige ja tantsutreener
Raimond Tamm, abilinnapea, linnaplaneerimise- ja ehituse
osakond

Kristlikud Demokraadid 544

* Eelmiste valimiste häältemagnetid, kes nüüd ei kandideeri: Hannes Astok (1465), Krista Kruuv (583)

Keskerakond
7171

SDE 5996

Rahvaliit 1624

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

Reformierakond
15 335

Konstitutsioonierakond 227

Tõnis Lukas, haridusminister (3979)
Margus Tsahkna, riigikogu liige (786)
Peeter Laurson, linnavolikogu liige ja OÜ
Greendorp juhataja ning AS Tallinna Lennujaam nõukogu liige (560)
Mihhail Lotman, linnavolikogu liige ja semiootikaprofessor (559)
Kristjan Mugra, linnavolikogu liige
Merle Jääger, linnavolikogu liige ja näitleja (422)
Indrek Kalda, muusik
Jüri Kõre, linnavolikogu liige ja Tartu ülikooli dotsent, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja (177)
Anneli Kannus, Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor
Andres Siitan, endine Eesti riikliku sümfooniaorkestri
(ERSO) direktor
* Peeter Tulviste (2424), Urmo Kööbi (310), Toivo Maimets
(291)
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

Heljo Pikhof, riigikogu liige (2205)
Peep Peterson, linnavolikogu liige ja Eesti
transpordi- ja teetöötajate ametiühingu juhatuse esimees
Tõnu Ints, linnavolikogu liige ja Johannes Mihkelsoni keskuse juhataja (111)
Toomas Jürgenstein, linnavolikogu liige ja
Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja (451)
Rita Hade, Tartu ülikooli administraator (100)
Arno Arukask, linnavolikogu liige ja Eesti ametiühingute
keskliidu Tartu osakonna juhataja (143)
Ene Linn, arst-õppejõud (81)
Marko Halling, OÜ Reinu Toidukaubad juhatuse liige
Roman Mugur, Tartu linnapea aastail 1997–1998, Tartu Teaduspargi labori juhataja (171, Rahvaliit)
Marju Lauristin, linnavolikogu liige ja Tartu ülikooli professor

Vasakpartei 91

KOKKU:
71 347 valijat
44 731 häält
valmisaktiivsus 62,69%
Mandaadi said:
Laine Jänes
Tõnis Lukas
Heljo Pikhof
Aadu Must
Hannes Astok
Silver Meikar
Aleksei Lotman
Toomas Trapido
Karel Rüütli
Peeter Tulviste

“Uus algus”

* Mart Meri (2144), Jarno Laur (583)

IRL 9607

Vene Erakond 81

“Sinu kindel võit!”

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

Parteide häältesaak
2007. aasta riigikogu valimistel
Rohelised 3593

* Karel Rüütli (558), Aivar Soop (204), Karin Jaanson (117)

Enim hääli:
Laine Jänes 9303 (RE)
Tõnis Lukas 3979 (IRL)
Peeter Tulviste 2424 (IRL)
Vähim hääli:
Herk Haug 3
Peeter Randmäe 16
Ištvan Ban 23
kõik erakonnast Eesti
Kristlikud Demokraadid

Erakond Eestimaa Rohelised
“On aeg!”
Tiina Kirss, TÜ Kliinikumi bioanalüütik
Tanel Laan, MTÜ Emajõe Lodjaseltsi turundusjuht
Silvia Lotman, keskkonnaajakirjanik
Peep Mardiste (pildil), Tartu ülikooli keskkonnakaitse doktorant (466)
Andrus Rootsmäe (InBoil), muusik
Ruth Tammeorg, Tartu ülikooli raamatukogu eurodokumentatsiooni keskuse juhataja (117)
Triin Veber, Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud-assistent
Heiki Vilep, kirjanik ja muusik
(Nimekiri tähestiku järjekorras. Kaks kohta on reserveeritud
vabakandidaatidele.)
* Toomas Trapido (1691), Ain Raal (414)
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Savisaarega viinavabrikusse pildistama

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

Tartu keskkonnahariduse keskus kutsub kõiki huvilisi laupäeval, 22. jaanuaril keskkonnabussiga loodusfotode koolitusele Põlvamaale Mooste viinavabrikusse ja Taevaskotta.
Mooste viinavabrikus viib tuntud loodusfotograaf Remo Savisaar (pildil) läbi fotokoolituse loodusfotode olemusest ja piltide jahtimisest. Tutvutakse Mooste mõisakompleksiga
ning tehakse looduspilte Taevaskojas.
Väljasõit on 22. jaanuaril kell 9 Tartu keskkonnahariduse keskuse eest, Kompanii 10.
Tagasi Tartus ollakse orienteeruvalt kell 16. Registreerimine kuni 20. jaanuarini telefonil
736 6120 või e-posti aadressil info@teec.ee. Osalustasu 3,20 eurot, tasuda saab bussis.
Hinna sees on kerge eine. Riietuda soojalt ja kaasa võtta oma fotoaparaat. Keskkonnabussi ekskursioone toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
TE

Vaba aeg

Teater

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

YŌKOSO
(Tere tulemast)

Algus 16. detsembri Tartu Ekspressis.
Hiljem viidi mind rikkalikule õhtusöögile, kus pakuti kohalikke hõrgutisi, millest mina tugeva põhjamaise köögiga harjunud
mehena ei osanud eriliselt lugu pidada.
Jaapanlastest meeskonnaliikmete nägudelt võis aga lugeda,
et toit on ülimalt nauditav ja rõõmsate noogutuste saatel ergutasid nad mindki kõike proovima. Tähelepanelikult jälgisid nad
iga minu liigutust ning kuna olin pulkadega söömist varem paar
korda praktiseerinud, pälvisin sellega heakskiitvaid naeratusi. Võistkonnakaaslased kogunesid kobarasse minu ümber ja
katsusid üsna kartmatult mu muskleid. Kõige enam tundusid
nad imetlevat minu jalasuurust ning pärast paari klaasi õlut
hakkas natuke inglise keelt kõneleva meeskonnaliikme Iidasani vahendusel minu poole üsna huvitavaid küsimusi sadama.
“How many kilos benchpress? How many kilos full squat?”
(Mitu kilo rinnalt? Mitu kilo täiskükk?) Olin nende otsekohesusest natuke üllatunud ega osanud nii äkki nende küsimustele
vastata. Rootsi klubis jälgisime pigem, mitu minutit mänguaega
meeskonnaliikmed saavad, mis on visketabavuse protsent või
mis on keskmine väravate arv mängus.
Järgmised õhtud lõpetasime koos Tsugawa-saniga väga eksklusiivsetes traditsioonilistes restoranides, kus pakuti selliseid
hõrgutisi nagu hailiha, kalmaarid, austrid ja igasugu muud molluskid, mille nime ma siiani ei tea.
Meie jaoks oli eraldatud paberist lükandustega toakene ja
kimonosse riietatud majaperenaised kandsid meile ette erinevaid roogi. Kui juba kümnes uus hõrgutis justkui võluväel lauale ilmus, hakkasin kokku lugema, mitut erinevat maiust meile
pakuti. Kokku sain 27.
Klubidirektor Tsugawa-sani rahuloleva mõmina saatel toodi
varsti lauda ka õhtusöömaaja peamine hõrgutis: fugu-kala riivitud kullaga. Ise selgitas ta rahulikult, et fugu-kala võib hetkega tappa, kui kokk on juhtumisi noa valesse kohta libiseda lasknud. Konarlikust inglise keelest sain ma aru, et fugu-kala maks
ja nahk sisaldavad 30 sekundi jooksul lihaseid halvavat tapvat
mürki (tetrodotoksiini), millele vastumürki ei tunta.
Hingasin siis sügavalt sisse ja pistsin Tsugawa-sani eeskuju
jälgides fugu-kala suhu, endal süda tagumas nagu ratsaarmeel.
Kala liha ise oli keeltkõditavalt hõrk ja maitsev ning läks sojakastet peale piserdades kuidagi kõrist alla. Proovisin hingata,
tunnetasin oma kehas toimuvaid reaktsioone ega märganud
õnneks muid sümptomeid kui vaid seda, et süda endiselt lõbusat galoppi laskis. Julgesin võtta veel ühe tükikese. Riivitud kulla raasud läksid alla natuke libedamalt. Jaapanlased usuvad, et
kuld niisugusel kujul on inimesele väga kasulik.
Jõudis kätte minu Jaapanis viibimise seitsmes päev. Siiani
olin tutvunud Hiroshima ning kohalike vaatamisväärsustega,
Wakunaga farmaatsiatehase tööliste, meeskonna ja kohalike
hõrgutistega.

Sadamateater
13. I kell 19 Paanika
16. I kell 16 Maetud laps
17. I kell 19 Kunstveri ja -pisarad
18. I kell 19 Elling
19. I kell 19 Quevedo
20. I kell 19 Paanika

Vanemuise teatri suur maja
14. I kell 19 Memory 2011
15. I kell 12 Memory 2011
15. I kell 19 Memory 2011
16. I kell 12 Mowgli
17. I kell 19 Majandustõus ehk
Kohe käib pauk
18. I kell 19 Evita
20. I kell 19 Giselle

Vanemuise teatri väike maja
13. I kell 19 Isa
14. I kell 12 Ninasarvik Otto
14. I kell 19 Don Juan
15. I kell 19 Sviit
16. I kell 19 Madame Butterfly
17. I kell 19 Kui Harry kohtas Sallyt
19. I kell 19 Figaro pulm

Kino
Athena keskus
21. I kell 19 Jäääär 20

Genialistide klubi
13. I kell 19 Helin-Mari Arder &
Grooveband

Lokaal Sumin
15. I kell 21 Liisi Koikson

Tartu Jaani kirik
14. I kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, Elke Unt (orel)

Tartu linnamuusem
15. I kell 16 Olga Voronova (viiul)
ja Mati Mikalai (klaver), kavas E.
Salmenhaara “Kolm ööstseeni” ja
D. Šostakovitš “Sonaat viiulile ja
klaverile op. 134”

Tartu ülikooli aula
20. I kell 19 Andre Hinn (klaver),

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitusmaterjal
Müüa tisleripuitu (mänd, servamata).
Tel 5356 4046.

soolokontsert Meistriteoseid Viini
klassikutelt

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.

Kino

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Cinamon 14.–20. I
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30 (v. a 15. I, 16. I), 14.50
(ainult 17. I), 15 (v. a 17. I), 17.15
(ainult 15. I, 16. I), 19.30, 21.45
Armastus ja teised uimastid
kell 12.15, 14.45 (ainult 20. I),
19.15, 21.35 Roheline vapsik
kell 20.30 Polli päevikud
kell 12.45 (ainult 17. I), 13 (v. a 17. I),
15.30 (v. a 17. I), 17.40, 19.50 (v. a
20. I), 22 Turist
kell 14.45 (v. a 20. I), 16.30, 18.45
Üks mu sõber
kell 21 Eilne öö
kell 13.15 Tron: Pärand
kell 17.05 Sa kohtad pikka tumedapäist tundmatut
kell 18.15 Kohtumine väikeste
Fockeritega
kell 12, 14.05 (ainult 15. I, 16. I),
17.15 (v. a 15. I, 16. I) Megameel
kell 15.45 (v. a 20. I) Kolm järgmist
päeva
kell 12.30 (ainult 15. I, 16. I), 14.05
(v. a 15. I, 16. I) Narnia kroonikad:
Koiduränduri teekond
kell 15 (ainult 17. I) Madame Bovary
kell 19.45 (ainult 20. I) Meie senine
elu
kell 21.35 (ainult 20. I) Varietee

Näitus
kuni 29. I fotonäitus Talvine Saadjärv
kuni 31. I Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!

Tartu linnaraamatukogu
kuni 15. I Kiira Kahro akvarellinäitus
Killukesi Vormsi saarelt
kuni 18. I raamatunäitus Draakonid
ja lohed
kuni 29. I Mart Trummali fotod Toledot ma armastasin
kuni 19. II “Looduse” raamatusarjad: Looduse kroonine romaan
(1929 –1940)

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

Firma teostab Tartus
lumekoristustöid katustel
ja aitab jääpurikaid eemaldada.

2-3toal korter, toad eraldi.
Tel 782 9227.

Hind tunnitöö alusel 8-9€/tund + km.

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

TARTU LINNA TAKSO

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

Küte

KIVISÜSI
TURBABRIKETT

Helista 526 4204.
kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

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

OÜ Kemotar
Ravila 75 (Tiksoja)
Tel 742 2459, 523 2258.

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

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

Muu

Annelinna raamatukogu

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Ainulaadsed käsitööehted igaks
sündmuseks. Tee meeldejääv kingitus: www.merilyniehted.com.

Teenus
Igale lumekoristuse tellijale tasuta
suitsuandur. Küsi pakkumist tel
5347 4076 või info@vendimeistrid.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

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

Tutvus
Tutvun vaba ja ausa üle 60 a mehega.
Otsin truud kaaslast eluteele. E-post
aastaajad@yahoo.com.

Katrin!
Palju õnne

sünnipäevaks!

Malle, Kaja, Oliver ja Priit

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:
Tädi Julija ja kirjamees
Mario Vargas Llosa
Kõva köide, 412 lk
Romaan 2010.
Nobeli kirjanduspreemia
laureaadilt.

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

Gusto
Jelena Kostjukovitš
Kõva köide, 520 lk

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

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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Varia

Peagi saab taotleda mobiil-ID vormis digitaalset
isikutunnistust

Tartus alustab tugigrupp
meeleoluhäiretest taastujatele.

1. veebruarist hakkab politsei- ja piirivalveamet digitaalse isikutunnistuse uue liigina välja andma
mobiil-ID sertifikaate, mis võimaldavad elektroonilist isikutuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
mobiiltelefoni abil. Sertifikaadid kehtivad 3 aastat, nende taotlemiseks on vaja isikutunnistust ning
vastavat teenust võimaldavat SIM-kaarti, mille saamiseks tuleb sõlmida teenusleping mobiilioperaatori juures. Mobiil-ID sertifikaatide saamiseks tuleb alates 1.veebruarist politsei- ja piirivalveameti
veebilehel esitada elektrooniline taotlus. Esmakordselt maailma praktikas on riigi poolt väljaantavat
mobiil-ID võimalik kasutada ka valimistel elektrooniliseks hääletamiseks. Üksnes mobiiltelefoniga
e-valimistel siiski hääletada ei saa, selleks läheb vaja ka internetiühendusega arvutit.
TE

Järgmisel kolmapäeval, 19. jaanuaril kell 15–17 koguneb Tartus Õpetaja tänav 5 II korrusel tugi- ehk taastumisgrupp vaimse tervise kriise kogenud inimestele. Gruppi juhivad paaris kutseline aitaja ja kogemusnõustaja. Kogemusnõustaja on inimene, kes on oma kriisist taastunud ning kes
nõustab teisi inimesi oma kogemuse põhjal. Kogunemisel käsitletakse taastumise mõtteviisi ja -vahendeid, taastumiskogemusi inimeste endi lugudena, tööellu astumist, võimalusi taastujate ühisteks algatusteks.
Tugigrupis osalemine on tasuta.
TE

Hunnitu aastavahetus Brasiilias –
olgugi lumeta, aga ikka valgelt
Kirjad Salvadorist

Lumerikas detsember tõi kaasa rekordarvu liiklusõnnetusi.
Foto: Internet

Detsember lõi kõigi aegade
liiklusõnnetuste rekordi
Eesti Liikluskindlustuse
Fondi andmetel põhjustasid erakordsed lumeolud
detsembris ühtekokku
üle 4400 liiklusõnnetuse,
millega detsember lõi
ühes kuus toimunud liiklusõnnetuste rekordi.
Kui 2009. aasta detsembris
juhtus liikluskindlustuse registri andmetel 2740 kindlustusjuhtumit, siis eelmise aasta viimasel kuul oli kindlustusjuhtumeid
üle 61% rohkem ehk üle 4400.
Seni hoidis kõige õnnetusterohkema kuu rekordit 2010. aasta
veebruar, mil registreeriti 3819
kindlustusjuhtumit. Aasta viimasel kuul on liiklusõnnetuste hulk jäänud tavaliselt 1500 ja
3200 vahele.
Eesti Liikluskindlustuse Fondi
(LKF) kahjuennetuse valdkon-

na juhi Erik Ernitsa sõnul juhtus kõige rohkem liiklusõnnetusi torm Monika ajal, vahetult
jõulude eel ning pühadevahelisel
ajal, mil õnnetusi oli päevade lõikes 75-100% keskmisest enam.
Pühade ajal oli õnnetusi seevastu tavapärasest vähem. “Ilmselt
jäeti vabadel päevadel halbade
ilmaolude korral sõidud tegemata ning liiklus oli seetõttu hõredam,” põhjendas Ernits väiksemat õnnetuste hulka pühade
ajal. “Suur liiklusõnnetuste arv
pühadevahelisel ajal on aga üllatav, kuna koolivaheaja ning jõulupuhkuste tõttu peaks olema
liiklejaid tavapärasest vähem.
Tõenäoliselt peitub põhjus väga
keerukates ilmaoludes, millega
lumekoristus ei suutnud piisavalt
hästi sammu pidada.”
Tartu Ekspress

Riik soovib pooled elanikest panna kolme
aasta pärast korrapäraselt liikuma
Kultuuriministeeriumi eestvõttel valmis uus liikumisharrastuse arengukava, mis seab põhiliseks eesmärgiks, et 2014. aastal tegeleks 45 protsenti Eesti
elanikest regulaarselt liikumisharrastusega. Selle sihi saavutamiseks jätkatakse tervisespordiürituste korraldamist, liikumispaikade arendamist, koolitus- ja teavitustööd. Iga inimese jaoks peaks lähim liikumis-

paik tulevikus asuma 15 minuti
kaugusel tema elukohast. “Iga
inimene võiks oma nädalakavas leida veidigi aega liikumisharrastusele, see ei murra konti,” ütles kultuuriminister Laine Jänes. “Vastupidi, aktiivsest
eluviisist lugu pidav inimene on
tervem ja rõõmsam. Enamasti
polegi vaja muud, kui vaid kättevõtmist.”
Tartu Ekspress

Ookeani lained mühisevad ühtlase sagedusega,
kiigutades tumedal veel
hulpivaid purjekaid ja
väiksemaid paate. Liivane rand, mida valgustavad õhtuhämaruses
leegitsevad laternad, on
kui äsja mattunud talve
esimeste suurte ja õrnade lumehelveste alla.
DARINA KINTE
darina@tartuekspress.ee

Tegelikult ei ole valged täpikesed rannal lumehelbed. Randa täidavad valge riidega kaetud plastiklauad ning toolid.
Siin-seal ripuvad kollased õhupallid. Kõikjal sagivad inimesed. Ja neid on palju. Pea sama
palju kui Eestis üldse elanikke ning nüüd on need inimesed ühe linna tänavatel ja võimalusel rannas. Nad kõik on
pea eranditult riietatud ainult
valgesse. Tegemist pole mingi kummalise ühinguga, vaid
täiesti tavaliste Brasiilia elanikega. Traditsioon näeb ette, et
uut aastat alustatakse kui puhtalt lehelt ning sellele aitab kaasa riietumine valgesse.
Seitse hüpet hea õnne nimel

Siiski pole see ainus traditsioon, mida brasiillased, kes
tegelikult on ju üks suur rahvaste segu, aasta alguses täidavad. Sel hetkel kui linnatuledes kumavate mäenõlvi katvate majade kohal kärgatavad lilli ja tähti meenutavad ilutulestiku paugud ning madalal mere
kohal tiirutab kopter, millele
rahvas rannas lehvitab ja head
uut aastat soovib, läheb veel
suurem sagimine lahti. Järsku
on kõik inimesed varbaid pidi
ookeanilainetes. Mitte ei seisa seal, vaid hüplevad. Seitse
hüpet lainetes ning siis viskavad

Kui päeval katavad randa päikesevarjud ja päevitavad inimesed, siis aastavahetuse ööl on justkui suur
vabaõhurestoran avatud.
Fotod: Darina Kinte

kõik sinna lilli. Soovitavalt on ka
lilled valged. Näpuotsatäis vett
ning sellega tehakse ristimärk,
et siis samal ajal mõttes teha
kolm soovi alanud aastaks.
Lilli, mis lained uuesti randa
toovad, enam katsuda ei tohi.
See toob halba õnne. Nii jookseb hoolitsev ema kiiresti pisikese plikatirtsu juurde, kes kätte haaranud randa uhutud roosi. Sekundite mäng ja juba on
õis väikese tüdruku käest natuke maad eemale lennanud.
Samades lainetes hulbivad
inimkogud, kallistavad ja rõõmustavad suure püha puhul.
Pidustusi jätkub ka hilisemaks. Linnakese tuletorni juures suurel laval astuvad linnarahva rõõmuks üles tuntud
muusikud. Tänavatel on tants ja
trall. Siiski on üles seatud valvepunktid – pruunis kaitsevormis
relvastatud politseinikud hoia-

Pakistanist pärit, kuid Londonis elavad Salman ja Zerah valisid Brasiilia aastavahetuseks, et avastada uut kultuuri ja kombeid.

vad pidutseval rahvamassil silma peal. Tavaline, et väike kett
käel võib sellisel peol minema
rännata. Suuremate problee-

mide vältimiseks jalutavad aegajalt inimmassist läbi nii hallis
lapilises vormis sõjaväelased kui
pruunis vormis politseinikud.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR
otsib tahtejõulist, edasipüüdlikku ja asjalikku

PEAKOKKA
Reede 14. jaanuar
Nad tulevad taas:

HELLAD VELLED

Nad tantsutavad Teid hellalt ja nad on ametlikult vennad!
Sissepääs: 5.- eur / 78,23 eek / Kannumeeste Selts prii

Laupäev 15. jaanuar

SULLIWAN ja sõbrad

“Õlu. Sigaretid. Kiirhäälestus ja rock’n’roll. . . ja veel õlut!
Sissepääs: 3.- eur / 46,93 eek / Kannumeeste Selts prii

Pühapäev 16. jaanuar

Pühapäeva lastekas! “Haldjate ja võlurite pidu”
Sissepääs prii! Ürituse aeg: 13-15

Kandidaadilt ootame:
- erialast haridust
- kalkulatsiooni oskust
- loovust
- töökogemust vähemalt 5a
- tahet ennast tõestada
arenevas meeskonnas
Pakume: motiveerivat
ja tulemustest sõltuvat palka

spordibaas@gmail.com

Toidud koju tel 735 5029
ja kontorisse tel 5622 9184.
PÄEVAPRAAD 2,88 €,
PÄEVASUPP 1,92 €
Laupäeviti kell 19 ja 21 restoranis
Sansaara stuudio tantsijad.
Üritus tasuta!

