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Uudised

Avalike paberi- ja pakendikonteinerite
ümbrused saavad puhtamaks

Kliinikum palub haiglaravil
viibijaid mitte külastada

Tartu avalike paberi- ja pakendikonteinerite ümbruse käsitsikoristamise riigihankel tunnistati edukaks ISS Eesti AS pakkumus kogumaksumusega 12 540 eurot. Hanke eesmärgiks
on tagada avalike paberi- ja pakendikogumiskonteinerite ümbruse puhtus, kuna konteinerite ümbrusse kipub kogunema regulaarselt ka olmeprügi. ISS Eesti AS ülesandeks on
korraldada veebruarist kuni detsembrini 2011. aastal kümne avaliku paberi ja pakendite
kogumiskoha ümbruse käsitsikoristamine. Koristamine toimub nädalas kaks korda, keskkonnateenistus saab vajadusel jooksvalt koristamist vajavaid kohti muuta. Olmeprügi jätmine paberi- ja pakendikonteinerite juurde on keelatud ning karistatav.
TE

Teisipäeval teatas Tartu ülikooli kliinikum, et palub gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste leviku tõttu hetkel haiglaravil
viibivaid patsiente mitte külastada. “Külastuspiiranguga soovime
vähendada nii patsientide kui ka külastajate nakatumisohtu,”
põhjendas kliinikumi avalike suhete juht Kristi Tael. Tema sõnul
jälgib kliinikumi infektsioonikontrolliteenistus pidevalt epidemioloogilist olukorda ja kui haigestumine väheneb, siis külastuspiirang tühistatakse ning sellest antakse ka avalikkusele teada. TE

Eksperdid peavad rekorduputust tõenäoliseks,
linnavõim lubab võitluseks veega valmis olla
Hüdroloogide kinnitusel
säästaks ainult tasapisi
taanduv talv Tartut mulluse uputuse kordumisest.

Kas mullune uputus
tänavu kordub?

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

“Ilmaasjata viidi lodi Raekoja platsilt ära,” alustas Tartu
ülikooli loodusgeograafia lektor Arvo Järvet Emajõe lähituleviku plaanide iseloomustamist musta huumori võtmes.
Naljast on asi siiski kaugel,
sest võrdluses mullu aprillikuise üleujutuse-eelse seisundiga tänavused märgid head ei
ennusta. Järveti kinnitusel on
Emajõe veetase praegu mullusest paarkümmend sentimeetrit kõrgem, lumekiht paksem
ning maapind ja Peipsi järv
vähem altid sulavett vastu võtma.
Märgid üksi ei määra aga
palju. Nii Järvet kui ka EMHI
hüdroloog Ene Randpuu on
ühel meelel, et üleujutuse suurus sõltub peaasjalikult kevadise sula iseloomust. “Lume veevaru on praegu nii suur, et kui
tuleks järsku suur sula, siis meil
oleks korralik uputus – suurem kui eelmisel aastal,” möönis Randpuu. Nimelt ei ole jõgi
kiiresti kulgeva sula puhul võimeline piisavas mahus vett ära
kandma.
Halvim olukord tekiks Randpuu sõnul juhul, kui lumi püsiks
hiliste kevadkuudeni ja järsku saabuvate plusskraadidega
kaasneks vihm. Seevastu kui
talv lahkub tasapisi päeval soojendades ja öösiti külmetades,
siis ei tohiks sulav lumi Emajõele ülejõu käia ja tartlastel april-

Mullust operatsiooni Supilinna
päästmiseks tulevikus enam
kordama ei pea, sest Supilinna
tiigile rajati sügisel lüüs.
Foto: Ülle Altnurme

Tartu linna suurimaks murelapseks võimaliku üleujutuse korral kujuneb ka tänavu Vana-Ihaste, kus
sulavetest paisutatud Emajõgi neelab eramajade aedu kõige ahnemalt.
Foto: Ove Maidla / Tartu ülikool

lisündmuste kordumist karta
pole vaja.
Valus kogemus läinud
kevadest

Mullu aprilli esimesel nädalal alanud Emajõe veetaseme
tõus saavutas kõrgpunkti 15.–
19. aprillini, mil jõgi voolas 330
cm üle nulli. Kaitsmaks linnatänavaid ja maju uppumise eest,
paigaldasid päästjad eelnevate nädalate jooksul Supilinna
kraavile veetõkkeks 600 liivakotti ning linnavõim alustas nii
Supilinnas kui ka Ülejõel vee

tagasipumpamist jõkke. Maavanem keelas mootorsõidukite
liikumise Emajõel ja linn sulges
autoliikluseks viis vee alla jäänud tänavat.
Üleujutuse tekitatud kogukahju ei ole keegi tänaseks
kokku arvutanud ja vaevalt
seda teha õnnestubki, sest lõviosa kuludest katsid erinevad
kindlustusseltsid ja eraomanikud ise. Linnavalitsuse reservfondist kulus sulavete ohjamiseks 250 000 krooni, hilisemateks tänavaremontideks ja kaldakindlustustöödeks veel teist
samapalju.

Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein
Haak lükkas ümber väite, et
läinudkevadised üleujutused
tulid üllatusena. “Ei saa öelda,
et me eelmisel kevadel ei olnud
valmis. Samas oli see viimase
50 aasta kõrgeim veeseis ja inimeste ajalooline mälu ei ole nii
pikk,” möönis Haak.
Mullusest on õpitud nii mõndagi. Sügisel paigaldati Supilinna truubile lüüs ja liivakottide kasutamine seal pole enam
vajalik. Tartu Veevärk ostis
torudele punnid, millega saab
ära hoida selle, et kanalisat-

sioon suurvee tõttu vastupidises
suunas tööle hakkab. “Samas
üle kallaste valguvat vett tuleb
nii või teisiti üle valli ära pumbata, selle vastu ei ole miskit
teha,” nentis Haak.
Suurimaks murelapseks on
jäänud Vana-Ihaste, kus jõeäärsetest suvemajadest on nüüd
ehitatud elumajad, mille vundamendid on jäetud uuendamata. Seal neelab jõgi eramajade aedu eriti ahnelt ja inimestel
tuleb vallide ehitamise ja pumpade abil end ise kaitsta. Probleem
laheneb alles aastate pärast,
kui linnaossa ehitatava Idaringtee tamm hakkab maju varjama
luhalt peale valguva sulavee eest.
“Me ei ole üldse selles positsioonis, et me ei saaks sellega
hakkama,” iseloomustas Haak
linna valmisolekut tänavuseks
suurveeks. “Supilinna ja Ülejõe uppumise me suudame ära
hoida. Madalamate kinnistute
omanikel tuleb siiski arvestada,
et kui ujutus kordub, tulevad
kahjud suuremad.”

Arvo Järvet, TÜ loodusgeograaf:
Eelmise aasta sügis oli tunduvalt
vihmasem kui 2009. aasta sügis.
Seetõttu on jõgede veetase praegu pikaajalisest keskmisest 20–30
sentimeetrit kõrgemal ja kõrgemal
ka mullusest samaaegsest veetasemest. See tähendab, et kui tänavu
sula algab, siis algab ta vähemalt
vaks maad kõrgemalt, kui eelmisel
aastal. Kuigi maapind lume all pole
jäätunud, siis kuigipalju vett maasse enam ei mahu, sest sügisel sadas
palju vihma. Emajõe veetaset mõjutab ka Peipsi veetase, mis on samuti
veidi kõrgemal, kui oli eelmise aasta
talvel. Kui sula veebruaris tuleks, siis
oleks sellest kevadise rekordujutuse ärahoidmiseks abi, aga kõik sõltub sellest, kuidas lumi sulab. Oluline ei ole niivõrd, mis kuus ta sulab,
vaid selle sula rezãiim. Üle keskmise
suurvesi tuleb Tartus nii või naa, aga
praegust lumeseisu arvestades on
prognoositav ikka tõsine üleujutus.
Ene Randpuu, EMHI hüdroloog:
Lume veevaru on praegu nii suur, et
kui tuleks järsku suur sula, siis meil
oleks korralik uputus – suurem kui
eelmisel aastal. Kõik oleneb nüüd
sellest, kuidas lumi sulab. Kui see
toimub tasahaaval, siis tuleb kevadine suurvesi, aga mitte nii kõrge,
kui eelmisel aastal. Kui aga sula
lund ära ei sulata, vaid venitab talvega märtsikuusse, siis võib pahandust palju olla. Varasemalt on sellise lume puhul esinenud mõlemaid
variante. Üldiselt on meil ennegi
olnud veebruaris suurvesi, aga nii
palju, kui olemasolevad andmed
näitavad, siis selline talvine suurvesi ei ole olnud uputuslik. Kindel on
see, et kõrget suurvett võib oodata siis, kui sellele eelnevad ööpäevaringselt plusskraadid ja vihm.
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Swedbank laseb ID-kaardi PIN- ja
PUK-koode tasuta uuendada

Rohelised jätsid kopamehele teate
Eestimaa Roheliste Tartu piirkond esitas keskkonnainspektsioonile palve uurida juhtumit, kus
Jaani kiriku taga asuva kaitsealuse tamme vastu on lumesahaga lükatud hiiglaslik lumehunnik. Rohelised paigaldasid lumehunnikule omaalgatuslikult infotahvli, mis tuletab meelde
püramiidtamme kaitsestaatust. Roheliste Tartu piirkonna juht Peep Mardiste poolt kaitsealust tamme ümbritseva lumekuhja otsa torgatud plakatil on kirjas: “Kopamees! See püramiidtamm on looduskaitse all.” Kõnealune püramiidtamm võeti looduskaitse alla juba 1967.
aastal, kuid Jaani kiriku taastamistööde käigus kadus selle juurest looduskaitseobjekte tähistav tammelehega märk. “Et kaitsealusel puul on murtud oksi ning võib-olla kahjustatud ka
tüve, siis pidasime õigeks pöörduda keskkonnainspektsiooni poole juurdluse algatamiseks,”
ütles Mardiste.
TE

Alates veebruari keskpaigast saab e-maksuameti kaudu hakata esitama 2010. a füüsilise isiku tuludeklaratsioone. Swedbank soovitab inimestel enne seda kontrollida oma IDkaardi sertifikaatide kehtivust ning veenduda, kas PIN- ja PUK-koodid on meeles. Kuni 31.
märtsini on uute PIN- ja PUK koodide väljastamine ja ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
panga kontorites tasuta.
Swedbanki pangakontorites saab lisaks koodide uuendamisele kontrollida ja vajadusel
uuendada enne 2011. aastat välja antud ID-kaartide elektrooniliseks kasutamiseks vajalikke sertifikaate ning soovi korral on võimalik soetada endale ka ID-kaardi lugeja.
TE

Tartus on iive positiivne,
kuid linnast lahkujaid palju

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

2010. aastal oli Tartus
iive jätkuvalt positiivne –
mullu sündis Tartus 1483
last ja suri 1029 inimest.
Võrreldes 2009. aastaga
vähenes sündide arv 17
võrra, surmade arv jäi
samaks. Tartus on iive
olnud positiivne alates
2003. aastast.
Linnavalitsuse registriteenistuse andmetel kasvas 2010. aastal tartlaste arv 88 inimese võrra.
Tartus elas eelmise aasta 31. detsembri seisuga 98 561 inimest.
2010. aastal saabus linna 2924
inimest ehk 24 inimest enam kui
2009. aastal ning lahkujaid oli
3106 ehk 345 võrra vähem.
“Praegu veel aitab positiivne
iive tasakaalustada elanike väljarännet ja hoida tartlaste arvu
stabiilsena,” tõdes abilinnapea
Karin Jaanson. Eestist saabus
Tartusse kõige enam elanikke
Tartumaalt (732) ja Harjumaalt
(325). Samuti tuli rohkem inimesi ülikoolilinna elama lähimatest maakondadest – Jõge-

Tartus sündis 2010. aastal 17 põnni vähem kui aasta varem, ent
Tartu iive on vaatamata sellele positiviine.
Foto: Internet

va-, Põlva- ja Valgamaalt. Välismaalt saabus Tartusse elama
343 inimest ja välisriiki lahkus
461 inimest.
Tartust lahkuti kõige enam
Tartu maakonda, kuhu siirdus
1081 inimest ja Harjumaale,
kuhu läks 811 inimest. Samas
tuli aga Tartumaalt Tartusse elama 732 inimest ja Harjumaalt asus Tartusse elama 325

inimest. “Jätkuvalt lahkub Tartust inimesi enam, kui siia tagasi tuleb. Kindlasti on meie jaoks
probleem viimaste aastate trendiks kujunenud elanike väljavool Harjumaale. Samas oleks
Tartu olukord palju halvem, kui
lõunaeestlased Tartut elukohana ei eelistaks,” lisas abilinnapea Karin Jaanson.
Tartu Ekspress

Nagu kaks tilka vett: just nagu boamadu Saint-Exupéry “Väikesest Printsist” on ka lumehanged
Tartus Sepa keskuse parklas neelanud midagi inimsilmale märkamatuks jäävat. Kes otsida oskas,
võis lume lõugade vahelt leida valge sõiduauto Ford.
Foto: Kaupo Torim
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Tartu rahu 91. aastapäeva tähistatakse tasuta kontsertaktusega

Kultuur

Tartu linnavalitsus koos kultuuriministeeriumiga kutsub linlasi
tasuta 2. veebruaril kell 19 toimuvale Tartu rahulepingu sõlmimise 91. aastapäevale pühendatud kontsertaktusele, kus tuleb
ettekandele Tõnis Mägi (pildil) “Tarkus”, üles astuvad ka Liidia
Mägi, Chalice ja Peeter Volkonski. “Tarkust” on nimetatud oratooriumiks, kuid Tõnis Mägi ise väldib oma teose zãanri määratlemist.
“Tarkus” ühendab endas sõna ja heli – iidsete ja kaasaegsete
mõtlejate tekste ning Tõnis Mägi tänapäevast muusikat. See on
rännak läbi tuhandete aastate tarkuse, et leida inimeseksolemise

tuuma ja loomise lätet. Et püüda mõista, kuidas kõlavad kokku
vanade meeste filosoofia ja väikese lapse tarkus.
Linnapea Urmas Kruuse väljendas heameelt selle üle, et Tartu rahu aastapäeval saab kuulata just olulise tartlase loomingut.
“See, et Tõnis Mägi on meie kaaslinlane, loob kindlasti erilise
sideme muusikateose ja aastapäeva vahel,” ütles Kruuse.
Vanemuise teatrimajas toimuval kontsertaktusel astub pidupäevakõnega üles ka kultuuriminister Laine Jänes. Kontsertaktusele tasuta pääsmete lunastamiseks tuleb need enne üritust välja
võtta Vanemuise teatrimaja kassast. Piletite arv on piiratud. TE

Jaan Tõnisson alustab
ühistegevusega
Erakordselt laia haardega rahvusliku liikumise tegelane K. A.
Hermann, kes oli 1891. a teinud “Postimehest” esimese eestikeelse päevalehe, mõne aasta pärast aga majanduslikku
ummikseisu sattunud, tahtis 1896. a oma lehte ära müüa. Ostuhuvilisi leidus, paraku mitte eestisõbralike rahameeste hulgas.
Et ajaleht ei satuks võõraste kätte, panid mõned jõukamad
eestlastest rahvamehed rahad kokku ning ostsid “Postimehe”
ära. Selle vastutavaks ja tegevtoimetajaks kutsuti Orjolis kroonuametit pidanud Jaan Tõnisson (edaspidi lühidalt JT).
Innovaatilistest ideedest pakatav ning positiivse ellusuhtumisega noor ja vihane mees ( – see on sõnastatud nüüdisaegses
eesti keeles) võttis pakkumise vastu ning hakkas üheks “Postimehe” osanikuks. Peagi kuulus kogu päevaleht koos trükikoja
ja raamatukauplusega JT-le, kellest sai üks sõnakamaid eestlastest ajakirjanikke.
JT rakendus täiel rindel ja kogu jõuga tolleaegsesse poliitika- ning ühiskonnaellu. Üheks südameasjaks võttis ta talurahva
jõukuse kasvatamise ning eestlaste osa suurendamise majanduses. 1898. a valiti JT Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi esimeheks ja
sellele kohale jäi ta ligi 20 aastaks. Just JT eestvedamisel hakati
igal sügisel korraldama oma aja kohta küllaltki suurejoonelisi
Eesti põllumajandusnäitusi. Nende tarvis muretseti avar näituseväljak Tartu vaksali vahetusse lähedusse. Praegu asub sellel
kohal Kuperjanovi ja Tõnissoni tänavate vaheline kolmnurkne haljasala. Eesti põllumeeste saavutuste esiletõstmist nendel
näitustel on nimetatud ülemaalisteks manifestatsioonideks, mis
tõstsid eestlaste rahvustunnet ning enesehinnangut.
JT organiseeritud 1899. ja 1905. a Eesti põllutöökongressid
koondasid väikemaapidajaid (s.t eestlasi-talunikke, sakslastest
mõisnikke nimetati suurmaapidajateks) mitme uuenduse elluviimiseks. Neist kõige olulisem ja laiahaardelisem oli ühistegevusega alustamine. Et ühenduses seisneb jõud, oli JT veendunud
ammugi. 20. aastasaja algul sai ta sellele kinnitust, viibides paar
kuud Austrias ja Lõuna-Saksamaal. Viinis peeti rahvusvahelist
karskuskonverentsi, milles JT osales Eesti esindajana. Kongress
kestis 2 nädalat, ülejäänud aega kasutas JT tutvumiseks Austria,
Tšehhimaa ja Baieri ühistegevuse teooria ning praktikaga. Hankis teavet selles osas tehtust Šveitsis ning Itaalias. Koju kaasa tõi
vaimustust, positiivseid muljeid ning vastavat kirjandust. Pole siis
imeks panna, et JT hakkas 1901. a suvest “Postimehes” propageerima ühistegevust ja sellest tõusvat tulu eestlastele.
Kõik see ei meeldinud baltisakslastele, kes nägid iseteadlikus
noores mehes ohtlikku eestlaste liidrit. Lausa revolutsionääri.
Imestati, miks lubavad tsaarivõimud üldse säärast meest Eestis
vabalt ringi liikuda ja valitseva kihi vastu umbusaldust külvata.
Neid ärritas seegi, et JT sõitis reisilaeval Pärnust Kuressaarde
alati esimeses klassis ja kõneles Saaremaa pealinnas Arensburgis tänavatel ning poodides demonstratiivselt eesti keelt.
Koolimees Nikolai Kann, päritolult muhulane, meenutab
1897. aastast järgmist seika. JT koos kolme kõrgema hariduse
omandanud eestlasega läksid kord Arensburgi kuursalongi, tellisid kohvi ja kõnelesid lauas omavahel valjult emakeeles. Sealviibinud sakslased ja venelased jäänud tummaks, kui seda kuulsid, sest eesti keelt räägiti harilikult vaid teenijatega. Iga kohalik
noormees, käsitööline või poesell pidi purssima sedavõrd saksa keelt, et sakslasel või kadakasakslasel ei olnud vaja kõnelda
temaga maarahva keeles. Kes astus ärisse eesti keel suus, see oli
talumats ja pidi kannatlikult ootama, kuni saksa- või venekeelsed kunded teenindatud olid. Vaid turul sobis kasutada eesti
keelt. Nüüd aga tuleb neli pealtnäha haritud härrat ja hakkab
omavahel häbenemata seda matside keelt kasutama.
Varsti ilmus JT ja tema kaaslaste juurde kelner ja palus seltskonnal lahkuda, “sest siin räägitakse vaid saksa, vene või prantsuse keelt.” Tõnisson löönud selja sirgu ja jätkanud koos kaaslastega emakeeles.

Tartu loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin näitab hetkel valmimist ootava Kalevi 15 hoone vaatamisväärsust – avarat verandat. Maja
esimesed loome-ettevõtted saavad selle pakutavaid võimalusi ära kasutada loodetavasti juba aprillis.
Foto: Oliver Kund

Loomemajanduskeskuse kolmas lend
toob Tartusse küpsed kunstnikud
Poolteist aastat tagasi
käputäie koolipingist
tulnud ettevõtjate ja ühe
aegu näinud hoonega
alustanud Tartu loomemajanduskeskus saab
tänavu juurde kaks inkubaatorit ja võttis äsja
vastu uue lennu küpseid
kunstiettevõtjaid, kellest
tuntuimad on filmi- ja
teatrimehed Jaak Kilmi ja
Andres Keil.
Tartu loomemajanduskeskuse juhil Raul Oreškinil on rahuloluks põhjust. Kõik märgid näitavad, et loomemajandus kasvab Tartus rüblikueast välja ja
võidab populaarsust nii klientide kui ka kogenud loomeinimeste hulgas. “Võib öelda, et
kolmas lend on tõesti eriline,”
möönis Oreškin, sest äsja oma
äriplaanid kaitsnud viis uut loome-ettevõtjat pole rohelised,
vaid kogenud kunstnikud. “See
näitab, et usaldus on kasvanud.
Kui varem toimis loomemajanduskeskus tõesti ainult tudengite ja äsjalõpetanute baasil, siis
nüüd me näeme, et see on muutumas.”
Näiteks said aprillist avatavas

uues, Kalevi 15 ettevõtlusinkubaatoris ruumid tuntud teatri- ja kinomehed Andres Keil
ja Jaak Kilmi, kel plaanis luua
filmikompanii Pimik ja alustada sügisel mängufilmi väntamist. Laila Taluniku jõulise idee
realiseerumisel tekib Tartusse
uus kunstisalong, mille brändi
toel müüakse noorte kunstnike loomingut. Christina Treier
hakkab propageerima looduslähedast eluviisi – korraldama
loovaid töötubasid ja tootma
orgaanilist käsitöökosmeetikat.
Sügisel avab Rasmus Toompere muusikakooli täiskasvanuile, kes soovivad lühikese ajaga
kitarrimängu selgeks saada, et
siis muusikaklubis bändi teha.
Mattias Raun hakkab arendama Proart galeriid veebis, kust
saab osta väga erinevat kunsti,
ja plaanib sellega laieneda üle
Eesti piiride.

Tartus sügisel üles komöödiafilm “Jalgpalli ABC”, mis räägib pereisast, kelle elu vürtsiks
saab fanaatiline kaasaelamine
oma kümneaastase poja jalgpalliharrastusele.
“Tegelikult sai firma selle
jaoks loodud, aga me mõtlesime, et kui me selle niikuinii
teeme, siis miks mitte arendada mingisuguseid kõrvaltegevusi – pakkuda tööd kõrgema
kunstikooli tudengitele ja olla
firma, mis koondab ja toetab
loovaid vaime,” kirjeldas Kilmi. Nagu ettevõtte nimi Pimik
kirjeldab, saab firma ruumides
asuma ateljee ning pimik, kus
iga kunstnik saab fotode tegemisega aega veeta. Nii saab firma loojaidki tulevikus sagedamini Tartus näha. “Tartu on
väga atraktiivne ja lahe keskus,
kus palju asju sünnib,” kinnitas
Kilmi.

Mängufilmi peakorter

Tuleviku linna
loomemagnet

Filmirežissöör Jaak Kilmi
ütles, et idee Andres Keiliga
kahasse loomemajanduskeskusse firma rajada sai alguse
mängufilmist. Nimelt võetakse

Uued loome-ettevõtted
võtavad Kalevi 15 hoones koha
sisse loodetavasti aprillikuus ja
kokku peaks maja mahutama

neliteist firmat. Loomemajanduskeskuse hoonetekolmiku võib valminuks lugeda aga
oktoobris, kui uksed avab ka
Kalevi 17.
Keskuse juhi Raul Oreškini
sõnul loomemajanduskeskus
sellega aga veel valmis ei ole.
“Ma arvan, et keskus kunagi
päris valmis ei saagi. Lisaks kolmele hoonele on meil veel terve
hektar parki, mille me tahame
korrastada koos keskkonnahariduse keskusega. Tahame sinna rajada väliõppe ruumid, kus
saaks teha loovtubasid. Kindlasti peaks territooriumile tekkima väike kõlakoda, et saaks
anda kontserte, teatrietendusi,
korraldada kultuurisündmusi.
Me näeme, et see keskkond ei
ole mitte ainult ettevõtlus-, vaid
ka kultuuri- ja sotsiaalne keskkond. Üha ideena on meil kavas
parki rajada korralik skulptuuride aed, mis on omaette vaatamisväärsus,” kirjeldas Oreškin
tulevikuplaane.
Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

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
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Uudised

Pätt tahtis Lätti putku pista

Liigsed vutimunad lähevad lastekodudele

Ööl vastu 21. jaanuari kell 03.18 teatas tähelepanelik Valga linna elanik politseile, et
Vee tänaval on sisse murtud sõidukisse VW Golf ja püütakse seda ärandada.
Nähes, et teda on märgatud, kurjategija põgenes. Juhtumit pealt näinud autoomanik järgnes kurjategijale ja teatas, et viimane jooksis Selveri kaupluse juurest Läti vabariiki. Sellest informeeriti kohe Valka kihelkonna politseid ja Valga politseipatrull koos Läti
kolleegidega jätkas kurjategija jälitamist, kes tabati Valka linna lähedal Riia maanteel.
Läti politsei pidas kuriteos kahtlustatava 20-aastase noormehe kinni. Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlus. Valga politseijuht Tõnu Kürsa tänas tähelepanelikku
inimest, kelle taibukas tegutsemine aitas kahe riigi politseil kinni pidada kuriteos kahtlustatava isiku.
TE

Tartumaa põllumehed jagavad Eesti lastekodudele sadakond tuhat vutimuna.
Lastekodud saavad need kätte Tartumaa Põllumeeste Liidust, Jalaka 48, teatades mõned päevad ette ttl@kodu.ee või tel 736 6955.
Tartumaa Põllumeeste Liidu liikme Järveotsa Vutifarmi omaniku Ülo Pullisaare sõnul, kes on vutikasvatusega tegelenud 34 aastat, on tekkinud olukord, kus
turunõudlus on väiksem kui vutimunade toodang. “Võrreldes eelmise aastaga,
mil mune talveperioodil alati nii palju ei jätkunud, kui kauplused soovisid, suurendasime toodangut. Kuid kahjuks pole turunõudlus sellele järele tulnud,” rääkis Ülo Pullisaar. Seetõttu jagataksegi üle jäävad tervislikud vutimunad lastekodudele.
TE

Tartu eakad saavad
oma mobiiltelefonid

USA saatkond avas
Tartus teabenurga

Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond sõlmis
lepingu ASiga
G4S, et toetada
da
a
hädaabiteenuse
se
e
pakkumist üksi
si
elavatele eakaa-tele tartlastele.
e..
Linn võtab enda
da
a
kanda suure
osa teenuse
kuumaksust.

USA saatkond koostöös
Tartu ülikooli raamatukoguga avas teisipäeval
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses Ameerika nurga.

Spetsiaalselt
eakatele mõeldud
d
mobiiltelefon
ZTE S202, millel
hädaabiteenus
põhineb, maksab pensionäri-le 37 eurot. Telefofoo-

niostule lisaks tuleb sõlmida ka
kõnepaketi
kõnepake leping. Odavamate
kõnepakettide
hinnad
kõ
k
algavad
1,6 eurost.
a
14,64 euro suurusest hädaabiteenuse kuumaksust tasub
T
Tartu
linn 12 eurot.
T
Toetuse
saamiseks
ttu
tuleb
pöörduda linna
n
navalitsuse
sotsiaalabi
os
o
osakonda.
Linn toetab
seel aastal eakatele tartsel
laas
lastele
hädaabiteenuse p
pakkumist ühtekokku
ku
un 5362 euroga. Täienkuni
davv info ja taotlemise võimaalu
malused
Tartu kodulehel.
Tartu Ekspress

Tartu Ameerika nurgas hakkab saatkond lisaks USA ülikoole ja kolledžeid tutvustavatele materjalidele laiendama
oma kollektsiooni ka USA ajauri, poliitikat, vaata
lugu, kultuuri,
vaatas tutvustavate
si
misväärsusi
d
dega
materjalidega
ning teavikutega
Ameerikaa
ekspertidee
ideedest
ja tegemis--

test ning dokumentaalfilmide,
DVD-dega ja ajakirjadega. Iga
huviline saab teha puutetundliku ekraaniga arvuti abil virtuaalse reisi just teda huvitavasse valdkonda Ameerikas. Tartu ülikooli raamatukogus tegutseb alates 1993. aastast Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, ehk üks Education
USA kontoritest Eestis. 2005.
saataasta kevadel avas USA
U
kolm Ameekond Eestis k
ko
teabepunkrika te
ti – Narvas,
KuressaaK
rres ja Viljjandis.
Tartu
Ekspress

Poeg isa jälgedes – Tanel Tein
sai aasta parmu nimetuse
Internetihääletuse põhjal
pälvis tiitli Aasta Parm
2010 purjuspäi avalikus
kohas endale häbi teinud
endine Rocki korvpallur
Tanel Tein.

Mullu Kaarsilla kaarele purjuspäi tudule jäänud, enda
sõnul “sõbraga pisut veinitanud” Teini poolt andsid oma
hääle enam kui veerand Asotsiaalministeeriumi veebivalimistel osalenutest.
Järgnesid vindisena võistlustel
kakelnud maletaja Tarvo Seeman, Soomes 5,9-promillise joobega autoroolist tabatud mees
ning odaviskaja Andrus Värnik.
Kandidaatide hulgas oli ka teine
Rocki korvpallur, grusiin Giorgi
Tsintsadze, kes ebatäpsete korvide asemel hoopistükkis Taaralinnas purjuspäi autoga sõites
postile täpselt pihta sai.
Teinide peres pole aasta par-

tel midagi erakordset
mu tiitel
aaastal pälvisid selle
– 2005.. aastal
Taneli isa Toomas ja tema
gu kolleeg
k
Peep Aru,
riigikogu
eldu
usid Tallinna kõrtkes keeldusid
tlevv Sõna arvet makssis Võitlev
po
olitsei poolt kainesmast jaa politsei
ja ööbima
ö
viidi. Saatusmajja
urjuttajate räme
teks purjutajate
rakaitsõim korr
korrakaitressil ja
se aadressil
eerring
skandeering
“A n d r o p o vit!”
Va r a s e aassmatel aasn
tatel on
aasta pariitmu tiitõit-li võitndiinud endiraaator
ne operaator
(2
2002),
Pavka (2002),
ea Edgar
linnapea
e
(2003),, endine

4),
rektor Ando (2004
(2004),
kalagurmaanid Pant, Hunt jja
(20066),
Mehtonen (2006),
an
joodiknäitleja Ja
Jan
),
Uuspõld (2007
(2007),
j
Võsapets (2008) ja
(2009)).
esteet Linnar (2009).
parm
mu
Aasta parmu
pä ltiitli pälevib inime
inimekees
ne, kes
ta
on aast
aasta
jooksu
ul
jooksul

süüvinud rahva mällu adumatu käitumise, ebaratsionaalse mõtlemise, arusaamatute
mõttekäikude või lihtsalt labase joomise ja enesehäbistamisega.
1996. aastal loodud Asotsiaaliministeerium ühendab inimesi,
kes on aru saanud mitte ainult
sellest, et vallavaesed ja -sandid
on osa meie ühiskonnast, vaid
samuti tõsiasjast, et ka toimetulevaid ühiskonnaliikmeid iseloomustab teatav asotsiaalsusosadus, alge, mida ei saa varjata pintsaklipsu ega mungarüüga.
Aasta parmu konkursi võitnu
saab ministeeriumi poolt rändpudeli ning kõigi maade parmude kustumatu imetluse. Lisaks
lasub tal kohustus esindada
Asotsiaalministeeriumi ametlikel joomingutel üle kogu maailma.
ASM.ee

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

TERAVAID ELAMUSI!
WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

Reede 28. jaanuar

PS TROIKA

Mehed teavad, millest laulavadsiis kui meri oleks . . .
Sissepääs: 5.- / Kannumeeste Selts Prii

Laupäev 29. jaanuar

Burrito kanaga
3€ 46,94kr
Burrito sealihaga
3€ 46,94kr
Burrito + Coca Cola
3,50€ 54,76kr
Burrito + Saku ICE
4€ 62,58kr

HEA STORY

Tansuplats ootab, külm õlu ka!
Sissepääs: 3.- / Kannumeeste Selts prii

Pühapäev 30. jaanuar

Pühapäeva Lastekas

LASTEKAUPADE
KOMISJONIPOOD
Sõbrakeskuses,
Võru 55f, Tartu

E-R 10-19, L 10-17
Tel 506 7595

illikuku. ee

VÕTAME MÜÜKI vankreid, voodeid,
turvahälle ja -toole, mänguasju jms.
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Võrtsjärvel selgub kalapüügi karikavõitja

Uudised

Lõuna-Eesti kalastajate klubi kutsub kõiki kalapüügihuvilisi laupäeval, 29. jaanuaril limnoloogiakeskuse juurde Võrtsjärve jääle võistu kala püüdma – toimub kalapüügivõistlus Võrtsjärve Karikas 2011.
Kalapüügivõistluse reglemendi järgi võisteldakse kahes individuaalklassis:
noorte ehk kuni 16- aastaste arvestuses ja täiskasvanute ehk üle 16-aastaste arvestuses. Täiskasvanud individuaalvõistlejatel on võimalus koonduda ka
kuni 4-liikmelisteks võistkondadeks, kes siis samuti omavahel mõõtu võtavad.
Võistluspüük toimub selleks ettenähtud akvatooriumis. Püügivahendiks
on kirptirguga varustatud taliõng, mida võib söödastada traditsiooniliste tali-

kalastamisel kasutatavate naturaalsete söötadega. Võitjad selgitatakse välja
saakide kaalumise teel ning autasustatakse karikate või medalitega ja meenetega. Lisaks loositakse kõigi osalejate vahel välja rohkesti loosiauhindu. Arusaamatuste vältimiseks palume enne võistlust kindlasti tutvuda täieliku võistlusjuhendiga Lõuna-Eesti kalastajate klubi kodulehel www.kalastusinfo.ee.
Tegemist on juba kolmandat korda toimuva üritusega, mille eesmärgiks
on populariseerida kalastamist kui virgestavat tegevust värskes õhus ning
soodustada kalastajatevahelist suhtlemist. Võistlusjärgselt on võimalik tutvuda järvemuuseumi ekspositsiooniga ning samas toimub ka järveteadlase Ain
Järvalti loeng Eesti angerjakasvatusest.
TE

Juuste varastamine ja puhkuse koerad
Kirjad Salvadorist
“Me ei julge igal pool
tänaval liikudagi, sest
keegi võib kääridega
tulla ja meie juuksed ära
lõigata,” räägib tumedanahaline Beatrice, kelle
peas paras pahmakas
tumedaid pikki lokkis
juukseid.
DARINA KINTE
darina@tartuekspress.ee

Brasiilia rannikulinnas Salvadoris asuva suure hotelli siseõues
basseni ääres välismaa turistide
meelelahutajana raha teeniva
neiu peas ei ole kõik mitte tema
enda juuksed. Nimelt on tema ja
ta sõbranna Bianca lisanud pisikesi juuksesalke, mille hind algab
viiest eurost ning kena soengu saamiseks võtab nende oma
juuste külge punumine vähemalt
12 tundi. Kuna aga lisatud juuksesalgud pole mingist kangest
kunstmaterjalist, vaid ikka pikki
aastaid kellegi teise peas kasvanud juuksed, siis on nad väärtuslikud, ning rahakottide ja muude
väärisesemete röövimisest elatujad on juusteröövimises leidnud

Koduseinte vahel tunnevad Bianca ja Beatrice ennast kindlalt, kuid välja minnes tuleb neil sageli ettevaatlik olla, sest nende hinnalistele juustele peetakse jahti.
Foto: Darina Kinte

hea väljundi oma probleemide
lahendamisele. Kasvõi siis ajutiselt.
Välimus on aga Brasiilias oluline. Rannikulinna pargid ja mereäärsed promenaadid lausa kiha-

vad varahommikutel ja hilistel
õhtutundidel tervisespordi harrastajatest. Mis siis, et juba õhuniiskus paneb naha leemendama
ning õhutemperatuur suvisel ajal
ehk siis, kui Eestis on talv, alla

26 kraadi naljalt ei lange. Kõik
ainult selle nimel, et saaks rannas päevitades selga ajada miniatuursed ujumisriided, mis fantaasiale just suurt ruumi ei jäta.
Kohaliku suure toidupoe

Uudised

tasuta jagatavatelt kilekottideltki vaatavad rinnapildid vastu.
See on küll sotsiaalkampaania,
mis kutsub naisi üles kontrollima oma rindu ning varakult
avastama rinnavähki.
Salvadoris puhkust veetev
argentiinlane Sandra jutustab
kaasmaalaste tavalisest kombest puhkusel käia. Kui Salvadori keskklassi linnaosas elavatel inimestel on kaunid tõukoerad tavaline elustiili osa, et siis
nendega õhtuti tänavatel patseerida ning kivisillutisele jätta
vedelema loomade väljaheited,
siis argentiinlased võtavad koeri
ainult puhkuse jaoks.
“Paljud Buenos Airese elanikud lähevad linnast välja kaugemale mere äärde puhkust veetma ja võtavad omale koera. Hiljem nad jätavad need lihtsalt
suure kiirtee juurde maha, lootuses, et sellega on looma saatus
ka otsustatud,” jutustab Sandra ning vangutab kaasmaalaste
käitumise üle imestades pead.
Fotodel ookeni ääres näeb ju
kena välja, kui on suur koer
kaaslaseks ning näitab see ju ka
elatustaset.

Tartu ülikoolile saadeti 57
teadusvideot
Äsjalõppenud TÜ noorte teadusvideote konkursile laekus kokku 57 tööd.
Neist 43 on tehtud kooliõpilaste poolt,
kelle hulgas olid esindatud pea kõik
vanuserühmad – algkooliõpilastest
abiturientideni. Tudengid saatsid konkursile 14 teadusvideot. Videoid hakkab hindama teadlastest ja ajakirjanikest koosnev zãürii, kes teeb oma otsuse teatavaks 11. veebruaril ETV saates
“Terevisioon”. 7.–11. veebruarini näitab “Terevisioon” ka konkursi paremaid palu. Üldharidus- ja kutsekoolide õpilased tegid videoid teemal “Kuidas teadus aitab mind igapäevases
elus?”, tudengid aga teemal “Minu
esimene teaduslik saavutus.” Mõlema kategooria peaauhind on rahaline
preemia väärtusega 1000 eurot. Teise
koha auhind on 500 ja kolmanda koha
puhul 250 eurot. Kõiki laekunud klippe saab vaadata Tartu ülikooli teadusuudiste portaali Novaator videolehel
www.novaator.ee/video. Publiku lemmiku kasuks saab hääli anda kuni 4.
veebruarini.

Pandimajade liider

RÕIVAPOES, Kitsas 3

SUUR

Põhjamaade toiduainete kontserni Atria Plc. tütarettevõte Atria Eesti AS on suuruselt teine lihatööstus
Eestis, mille kaubamärgid Wõro, Maks & Moorits
ning VK omavad Eesti liha ja lihatoodete turust ligi
viiendiku. Atria on ka üks suuremaid seakasvatajaid
Eestis ning ettevõte kasutab oma toodetes kohalikku
toorainet. Atria Eesti käive oli 2009. aastal ligi
590 miljonit krooni ning ettevõtte töötajate arv
ulatub 500 inimeseni.

LÕPUMÜÜK

HINNAD ALL!

Atria Eesti AS otsib oma meeskonda

IT- juhti

E–R 10–18, L 10–16

(töökohaga Valgas või Tartus)
www.vatteater.ee

TRAGIKOMÖÖDIA TÖÖTUSEST.
SOOME MEES ANNAB VASTULÖÖGI.

Sinu ülesanne on ettevõtte IT olukorra analüüs, vajaduste kaardistamine,tegevuskava
planeerimine, elluviimine ning dokumenteerimine. Läbi 3-liikmelise meeskonna juhtimise vastutad Sa riist- ja tarkvara, turva-, haldus- ning arendustegevusega seotud protsesside juhtimise eest ning tagad infosüsteemide talituspidevuse. IT juhina teed Sa tihedat
koostööd ettevõtte üksuste juhtidega, väliste koostööpartneritega ning emaettevõtte
IT osakonnaga Soomes.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on IT või majandusalane kõrgharidus, varasem juhtimiskogemus ning arvestatavad teadmised ja kogemused IT süsteemide loomisel ning arendamisel. Eeliseks on Sinu varasem töökogemus toiduainetetööstuses ja selle valdkonna
IT süsteemide spetsiifika tundmine. Kasuks tuleb ka muu tootmisettevõttes töötamise
kogemus. Töö rahvusvahelises ettevõttes eeldab väga head inglise keele oskust nii
kõnes kui kirjas, vene keele oskust suhtlemistasemel ning valmisolekut liikuvaks tööks.
Eduka IT juhina oled Sa väga hea suhtleja, iseseisev, hea pingetaluvusega, süsteemne,
tulemustele ja koostööle orienteeritud.
Töö kiiresti arenevas rahvusvahelises organisatsioonis pakub Sulle ambitsioonikaid
eesmärke ja võimalust ise palju ära teha ning oma karjääri suunata. Sulle on tagatud
korralik töötasu ning mitmekülgsed võimalused rahvusvaheliseks koostööks.

KATARIINA LAUK, MARILYN JURMAN,
MARGO TEDER, TANEL SAAR

28. veebruaril kell 19.00
Tartu Sadamateatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunktides ning Vanemuise kassades

Konkursist osavõtuks palume Sul saata inglisekeelne motivatsioonikiri ja CV
märgusõna all „ATRIA“ aadressile katrin.leetmaa@atria.ee või Metsa tn 19,
Valga linn 68206 hiljemalt 31.jaanuariks 2011.a. (k.a).
Lisainfo: finantsdirektor Anrijs Aumalis +372 53 048 808,
personalijuht Katrin Leetmaa +372 52 47 934

www.atria.ee

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

www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee
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Tänavu peetakse taas Tudengi Eurovisiooni

Vaba aeg

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

Ülikooli kultuuriklubi kuulutas välja eelkonkursi võistlusele Tudengi Eurovisioon 2011. Tudengi Eurovisioon on üle-eestiline tudengitevaheline akustiliste lugude konkurss. Võistlus on mõeldud
kõigile muusikahuvilistele tudengitele, kes soovivad ennast lavaplaatidel näidata ning teistele head muusikalist elamust pakkuda.
Lugude eelkonkurss kestab kuni 25. veebruarini, finaalkontsert
toimub 24. märtsil algusega kl 19 TTÜ aulas (Ehitajate tee 5). Osalejatel tuleb saata demo aadressile tudengi.eurovisioon@gmail.
com hiljemalt 25. veebruariks. Kümme finalisti selgitatakse välja
4. märtsiks. Finalistid valib välja sõltumatu zãürii.
TE

Teater

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

YŌKOSO

Sadamateater
27. I kell 19 Maetud laps
28. I kell 19 Rumm ja viin
5. II kell 19 Haldjakuninganna

Vanemuise teatri suur maja
27. I kell 19 Mowgli
28. I kell 19 Sugar ehk Džässis
ainult tüdrukud
29. I kell 12 Detektiiv Lotte
29. I kell 19 Ämbliknaise suudlus
4. II kell 19 Evita
5. II kell 19 Kaos
6. II kell 19 Gorgo kingitus

Vanemuise teatri väike maja

(Tere tulemast)

Algus 16. detsembri Tartu Ekspressis.
Selle peale pidi ta üsnagi vastumeelselt edasi lükkama ühe
järjekordse meeldiva restoraniõhtu ja mind treeningsaali viima.
Wakunaga meeskonna liikmed jälgisid iga minu liigutust, riietust ja näoilmet huvitatud pilgul. Mina ei mõistnud sõnakestki
jaapani keelt, nemad ei mõistnud inglise keelt.
Tegime esimesi arglikke katsetusi suhelda sportlastele mõistetavas käsipalli kehakeeles ja loopisime niisama palli väravasse. Sellest kehakeelest pidi saama meie peamine suhtluskeel nii
mõnekski ajaks.
Vaatamata sellele ühele trennile olin ikkagi väga ärevil. Saksamaa Bundesliiga klubisse pürgimisel olin läbinud väga põhjaliku viietunnise arstliku kontrolli: EKG, treening- ning koormustestid, vereproovid, lihastestid ja veel palju muudki. Jaapanlased aga vaatasid minu ajaleheväljalõigete patakat ning
panid mind proovile inimesena. Ei mingit meditsiinilist kontrolli ega kehaliste võimete teste.
Tagantjärele targana olen aru saanud, et just niimoodi jaapanlased toimivadki – inimestevaheline isiklik hea kontakt on
kõige olulisem. Kui sa oled inimesena nende jaoks usaldatav ja
sinuga suhtlemine sujub, on nad valmis sinuga ka äri tegema.
Kui isiklikku head sidet ja usaldust ei teki, ei hakka nad sinu
peale üldse aega raiskama.
Lõpuks, üheksandal päeval, tehti mulle lepingupakkumine.
Ilmselt olid nad selleks ajaks veendunud, et olen piisavalt usaldusväärne inimene, ja kuna olin mänginud tolleaegse maailma
ühe tugevama käsipallimaa Rootsi ühes parimas meeskonnas,
ei kahelnud nad ilmselt ka minu käsipallurivõimetes.
Jaapanlastega tingima hakata ei tasu. Palk määrati mulle Jaapani mõttes tavapäraselt – vanuse järgi. Mul tuli töötamist ehk
sportimist alustada 29-aastase tehasetöötaja palgaskaalalt, millest oli mulle varem põgus ülevaade antud. Lisaboonused määrati käsipallitegevuse ja saavutuste eest. Juba kirjalikul kujul
esitatud pakkumine oli iga pisema detailini läbi mõeldud, et
vältida hilisemaid probleeme ja vääritimõistmisi. Niisiis sain
õhtul koju helistada ja teatada, et olin just kõhklemata alla kirjutanud üheaastasele lepingule Hiroshima Wakunaga farmaatsiatehasega.
Kertu unistus elada ja õppida aastake eksootilises Jaapanis
oli täitumas.
Lõpp

28. I kell 12 Nukitsamees
30. I kell 12 Lotte ja Bruno muusikatund
30. I kell 16 Vihmamees
1. II kell 19 Sviit
2. II kell 12 Ninasarvik Otto
2. II kell 19 Ninasarvik Otto
3. II kell 19 Vihmamees
4. II kell 19 Puhastus
6. II kell 16 Nukitsamees

www.tartuekspress.ee/kuulutused

1-toal korter. Tel 528 6523.

kell 12.05, 14.05, 16.05 (v. a 31. I),
18.05 (v. a 3. II) Rapuntsel
kell 13.15, 20.45 Armastus ja teised uimastid
kell 15 Roheline vapsik
kell 12 (ainult 31. I), 14.15 (v. a 31.
I), 16.45, 21 Turist
kell 16.30 (v. a 3. II), 18.45 Üks mu
sõber
kell 15 (ainult 31. I) Läänerindel
muutuseta
kell 18.30 (v. a 3. II) Kuidas sa tead
kell 19.15 (ainult 3. II) Sanctum

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

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 23. II Riin Liivamägi maalinäitus Leiunurk
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus “Vallatu talv”

Tammelinna raamatukogu

27. I kell 21 Eesti jazzansambel
Deeper Sound

Tartu linnaraamatukogu

29. I kell 19 Kaunimad hetked Su
elus

Kino
Cinamon 28. I – 3. II
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 14.30, 16.30 (ainult 3.
II), 20.05 (ainult 28. I – 2. II), 21.15
(ainult 3. II) 22 (ainult 28. I – 2. II)
127 tundi
kell 12.45, 17.30, 19.35, 21.45
Mehaanik
kell 12 (v. a 31. I), 19.15 (v. a 3. II),
21.35 Meie senine elu
kell 15.45, 18.15 Varietee

ainult
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2-3toal korteri, toad eraldi.
Tel 782 9227.
Ostan parima hinnaga metsa, põlluja heinamaad Saaremaal. Raha kohe
kätte! Tel 5342 7212.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Rendile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 502 2728.
Veo- ja kolimisteenus. Tel 553 2140.

Küte

Athena keskus

Vanemuise teatri väike maja

TARTU LINNA TAKSO

2-3toal korter. Tel 507 4635.

kuni 5. II Tiit Varblase maalinäitus
Lõuend on aeg, vaibad on tee,
advent on ootus on saabumine
kuni 28. II fotonäitus Talve algus ja
jõulud pildis

Kontsert

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

Kinnisvara ost

kuni 29. I Mart Trummali fotod Toledot ma armastasin
kuni 19. II “Looduse” raamatusarjad: Looduse kroonine romaan
(1929 –1940)
kuni 19. II näitus Inimesed reisivad
– asjad ka!
kuni 19. II Kalli Kalde maalinäitus
Igatsuste soe mets

Muu

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

KIVISÜSI

Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.

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

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

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

Muu

Loomad

Lumeroopide valmistamine ja müük
(varre pikkus 2,5–7,5 m).
Tel 5648 5108.

Leitud emane punase-valgega pikakarvaline pärslaselaadne kass Vallikraavi tn. Tel 5561 7400.
5-kuune koerapoiss otsib kodu, sobib
õue valvekoeraks. Tel 5837 3476.

Suusakomplektid (suusad, saapad,
sidemed) lastele ja täiskasvanutele
Sepa keskuses. Tel 515 0777.

Pakun tööd

Teenus

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu
Anname kiiresti laenu. Tel 5199 7679.
Koostan, korrastan tööohutusalaseid
dokumente. Tel 5560 2804.
Laenud kinnisvara tagatisel.

Aknatootja AS Finak (Maramaal)
võtab tööle kogemustega klaasija.
Info tel 730 3465 või iraritsi@hot.ee.
Juuksurile kesklinna salongis. Pakume häid töö- ja palgatingimusi.
Tel 5560 1285.

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

Tartu linnaraamatukogu
29. I kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu Lumemütsike
31. I kell 17 kohvikuõhtu, külas on
Merle Sild, raamatu Soovituskirjad.
Kõigile, kes jäävad ükskord vanaks
autor

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:
Hugh Johnsoni väike veiniraamat 2010
Kõva köide, 304 lk
Maailma tuntuim veiniteatmik,
mis on olnud populaarseks
teejuhiks veinisõpradele juba
1977. aastast.

Sinine taevas ja mustad oliivid
John Humphrys ja Christopher Humphrys
Kõva köide, 248 lk
Ellujäänu lugu majaehitusest ja paabulinnu
tagaajamisest Kreekas

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

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

2. II kl 20 - 24, Tiigi seltsimajas (Tiigi 11, Tartu)

Eesti lõõtspillidel musitseerivad:
Asso Int
Henrik Hinrikus
Kadri Giannakaina Laube
Kristi Kool

Margus Priks
Toomas Ojasaar
Toomas Oks
Ülle Kool

Mängitakse 19. sajandi
teise poole
külapidude tantsumuusikat ja 20. sajandi alguse
meilt ja mujalt.
Tantsuklubisse sobib tulla
Palume kaasa võtta külak koos pere ja sõpradega!
osti teelauale ja vahetusja
lanõud.
Pilet 2 eurot,
pillimängijatele, lastele ja rahvarõivastes külastajatele tasuta.
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 (1.90 eurot / 29.73 kr kuu)
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455 • telli@tartuekspress.ee
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Otepää korraldab Euroopa saunamaratoni
13. veebruaril viiakse talvepealinnas Otepääl läbi Euroopa saunamaraton. Saunamaratoni start antakse Pühajärve spaa- ja
puhkekeskusest kell 12–14, finiš on avatud samas kohas kella 16–18. Võistkonnad võivad olla kuni 4-liikmelised.
“Võistlejad saavad stardipaigas saunade orienteerumiskaardid, mille järgi orienteeruda ja võistlusjuhendi,” selgitas Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter. “Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit, lisaboonust
annab saunalistele jääaukudes, kümblustünnides ja muudes saunaomanike poolt välja pakutud atraktsioonides ja meelelahutuses osalemine.” Saunalised saavad saunaomaniku poolt saunakaardile kinnituse, et nad saunas on käinud. Lühima
ajaga enim arvu saunu läbinud meeskond või võistleja on võitja. Autasustamine ja ühine koosviibimine koos saunaomanikega toimub 13.02.2011 kell 18.30 Pühajärve pubis.
Osavõtt saunamaratonist on kõigile tasuta. Ginteri sõnul korraldatakse saunamaratoni juba teist korda. Eelmisel aastal
toimus saunamaraton Talvefestivali raames ja sai suure menu osaliseks.
TE

Sport

Suusatajate järelkasv selgitab
maailma parimad Otepääl
Esmakordselt ajaloos
võõrustab Otepää sel
nädalal maailma parimaid murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja
suusahüpete noori. Ehk
tulevasi olümpiavõitjaid,
nagu korraldajad ise reklaamivad.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Talvepealinn võõrustab pea
tuhandet juuniori ja U23 vanuseklassi sportlast üle kogu maailma. “Nii suurt hulka sportlasi
ei ole Tehvandi spordikeskuses
varem nii lühikese aja jooksul
olnud. Antud võistluste usaldamine meile on kindlaks märgiks,
et eestlased on rahvusvahelisel
areenil ennast suurvõistluste
korraldajatena tõestanud,” rääkis võistluste korralduskomitee
esimees Alar Arukuusk.
Võistlustele on ennast üles
andnud 37 riiki. Kaugeimad
tulijad on näiteks Austraaliast,
Uus-Meremaalt ja Argentiinast.
Kõige rohkem ongi Otepääle tulnud murdmaasuusatajaid,
keda on ligi 430. Suusahüppajaid on üle 150 ja kahevõistlejaid ligi 80. Esimest korda on
Eestis võimalik näha naiste suusahüppevõistlusi.
Võõrustajad on stardis 35
atleediga. Eesti Suusaliidu
murdmaasuusatamise spordidirektori Raul Olle arvates ongi
meie suurimad lootused lasumas Karel Tammjärvel, Eeri
Vahtral ja Triin Ojastel. “Distantse on raske öelda, eks Eerile sobib 15 km vabatehnika,
Karelile klassikasprint ja suusavahetus ning Triinule ennekõike
klassikasprint,” arvas Olle.
Kõige tituleeritumateks külalisteks võib pidada sakslast Tim
Tscharnket ja Venemaa esindajat Alexander Panzhinskiyt,
mõlemad võitsid Vancouveri
OM-il hõbemedalid. Teiste seas
võistlevad MM-il tänavuse Tour
de Ski 10. koha omanik Alex
Harvey ning väliseestlane Len
Väljas, kes on teeninud maailmakarikavõistlustelt punkte. Mõlemad mehed esindavad
Kanadat. Starti on oodata äsja
lõppenud Otepää MK-etapi
klassikasprindi 8. koha omanikku Teodor Petersoni Rootsist.
Naistest teevad kaasa Otepää
MK-etapi klassikasprindi kvalifikatsiooni kõige kiirem Hanna
Falk ja finaalis 2. koha saavutanud Hanna Brodin.
Kahevõistlejatest võib ära
märkida sakslase Johannes
Rydzeki, kes on hetkel maailmakarikavõistluste üldarvestuses 9.
kohal.
Kuuel päeval (26.–31.01)
peetakse kokku 20 erinevat
võistlust, mille jälgimine on kõigile huvilistele tasuta. Teleülekandeid teevad nii ETV kui
Eurosport2.

Kuldliiga võitu hakkab püüdma ka praegune Eesti rekordite omanik
Ksenija Balta.
Foto: Mati Hiis

Kergejõustiklaste talvine
kullajaht algab Tartus
27. jaanuari õhtul saab
ülikooli spordihoones
stardi tänavuse talihooaja kolmeetapiline Bigbank Kuldliiga. Kohal on
peale Eesti oma tippude
veel külalisi kümnest
riigist.

Juunioride ja U23 maailmameistrivõistlustel asub murdmaarajal võistlustulle ka suusalegendi Andrus
Veerpalu vanem tütar Anette.
Foto: Joosep Martinson

Eesti sportlased noorte MM-il
Murdmaasuusatamine
Juuniorid
Kati Tammjärv
Adeele Arnek
Inna Kairite
Kristiina Haikara
Kelly Vainlo
Meril Beilmann
Regina Oja
Anette Veerpalu
Karl Laasik
Avo Sambla
Aleksander Maslennikov
Mattis Jaama
Artur Palok

Tomas Kaurson
Ramsus Pind
Janari Rajas
U23
Triin Ojaste
Heidi Raju
Karel Tammjärv
Eeri Vahtra
Raido Ränkel
Morten Priks
Andres Kollo

Kahevõistlus
Kaarel Nurmsalu
Kail Piho
Han-Hendrik Piho
Kristjan Ilves
Rauno Loit
Karl Mustjõgi
Suusahüpped
Siim-Tanel Sammelselg
Martti Nõmme
Kristjan Ilves
Kaarel Nurmsalu
Rauno Loit
Karl Mustjõgi

Peakorraldaja Mati Lillialliku sõnutsi favoriidid kergejõustikusõprade seas tutvustamist ei vaja. “60 m jooksus stardivad Sydney olümpiapronks
Freddy Mayola Kuubalt ja
Dmytro Glushchenko Iisraelist. 60 m tõkkejooksus osalevad
Stanislav Olijar Lätist ja Sergey Demidyuk Ukrainast. Teiba haaravad teiste hulgas Nikolay Ostapenko Venemaalt, Jarno Kivioja Soomest ja Yevgeniy
Ageev Venemaalt. Kaugushüppes pakuvad Jaanus Uudmäele
konkurentsi Janis Leitis, Maris
Grenins ja Tõnis Sahk. Kuulitõukeringis näeb lätlast Maris
Urtansi ja Kim Christenseni
Taanist,” loetles Lilliallik tuntumaid osalejaid.
Naistest astuvad 60 m stardipakkudele 100 ja 200 m juu-

nioride maailmameister Tezdzhan Naimova (Bulgaaria), Lina
Grincikaite (Leedu) ja Jekaterina Cekele (Läti.)
400 meetri jooksus osaleb
Anastasya Rabchenyuk (Ukraina). 60 m tõketel tuleb Ksenija
Baltal rinda pista Sonata Tamosaitytega (Leedu). Kõrgushüppes konkureerib Anna Iljustsenkoga Natalija Cakova (Läti), teivashüppes Lembi Vaher Aleksandra Kiryashovaga (Venemaa). Kaugushüppes võistlevad
Tatiana Voykina (Venemaa),
Lauma Griva (Läti; 6.60), Mara
Griva (Läti; 6.60) ja meie Veera Baranova, kes osaleb ka oma
põhialal, kolmikhüppes.
“Nii Eesti kui Läti on esindatud praktiliselt kogu oma koondisega,” lubas Lilliallik pinevat
konkurentsi. Kell 18 algavad
võistlused on publikule tasuta
ning täpsema ajakava ja stardinimekirjad leiab internetis
www.kuldliiga.ee.
Bigbank Kuldliiga kaks järgmist osavõistlust peetakse veebruarikuus Tallinnas.
Tartu Ekspress

TÜ/Rock avab Sportlandis
uuenenud osakonna
Laupäeval, 29. jaanuaril
algusega kell 13.30 avavad TÜ/Rocki korvpallurid, tantsutüdrukud ja
fänniklubi Tartu kaubamaja Sportlandis uuenenud TÜ/Rocki teemalise
osakonna.
Rocki osakonna avamisel on kõigil huvilistel võimalus kohtuda korvpallurite ja
tantsutüdrukutega. Kavas on
kahetunnine programm, kuhu

mahub nii pealtvaatajate ja
korvpallurite vaheline viskevõistlus, autogrammijagamised, kui tantsutüdrukute tantsunumbrid. Kohale tuleb Rocki trummide ja pasunatega
varustatud rahvast kaasakiskuv fänniklubi. Muu hulgas on
osakonna avamisel kavas allkirjastada ka korvpallimeeskonna ja Sportlandi vaheline
koostööleping.
Tartu Ekspress

