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Lõuna-Eestis avastati
organiseeritud kuritegevuse võrgustik
Hiljuti jõudis lõpule aasta tagasi alanud rahvusvaheline uurimisprotsess, mille käigus tabati
Lõuna-Eestis Läti piiri
läheduses kuritegelikku
grupeeringusse kuulunud mehed, kes üritasid
ebaseaduslikult üle piiri
tuua ülisuures koguses
psühhotroopset ainet.

Ülejõele võib kerkida
uus kortermaja
Linnavalitsus võttis vastu Ülejõe
linnaosas asuvate Pikk tn 68 ja Pikk
tn 70 kruntide ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringu kohaselt
peaksid kaks krunti omavahel
liidetama ning 2500-ruutmeetrisele alale nähakse ühe, kuni 408
ruutmeetri suuruse viiekorruselise
kortermaja rajamine. Krundi kasutamise sihtotstarve on 80% korterelamumaa ja 20% kaubandus-,
toitlustus- ja teenindushoonete
ning kontori- ja büroohoonete
maa.
Senini valdavalt juuksurisalongidele, lillepoodidele ja optikakauplustele tegutsemiskohaks olnud võlvialusest peaks kuu aja pärast saama sissepääs uuele ööklubile.
OLIVER KUND

Oa ja Kartuli tänavad
said planeeringu
Supilinna miljööväärtuslikul hoonestusalal asuvad Oa ja Kartuli
tänava krundid said teisipäeval
detailplaneeringu. Planeeringuga
on määratud ehitustingimused
Oa tn 26a, Oa tn 14, Oa tn 10 ning
Kartuli tn 11 kruntide hoonestamiseks kolmekorruseliste 5–7
korteriga elamutega. Samuti korrigeeritakse 12 025-ruutmeetrisel
alal osaliselt krundipiire.

Torutööd sulgevad
olulise liiklussõlme
Sademeveekollektori ja soojatorustiku ehitustööde tõttu on selle
nädala esmaspäevast nädalaks
ajaks liikluseks suletud linnast väljuv sõidurada Võru tänaval lõigul
Lootuse–Eha. Liinibussidele (k.a
maakonnaliinid) võimaldatakse
läbipääs vastassuunavööndi kaudu.
Sõidukijuhtidel palutakse olla tähelepanelik ja kasutada ümbersõite,
sest tipp-tundidel võib tänaval tekkida ummikuid.

Sissepääsuta ööklubile
koidab avanemislootus
Aasta tagasi alanud vaidlus selle üle, kuidas tagada sissepääs kaubahalli
teisel korrusel inimesi
tantsutada tahtvasse
ööklubisse Smile, on lõppenud – hoone omanik
Estiko otsustas kaubahallist kaotada poe ja selle
asemele ise trepi ehitada.
Ümberehituseni viinud sündmused said alguse mullu septembris, kui kaubahalli omanikfirma Estiko tegi samas
majas asuvale Tähe piljardiklubile kohustuseks oma pinnalt ka
ööklubile sissepääs võimaldada.
Piljardiklubi pidas säärast nõuet
rendilepingu rikkumiseks ning
andis Estiko kohtusse.
Ettevõtete pusklemise vahele jäänud ööklubi rajamine aga
seiskus ja ettevõtjad ootavad
Estikolt tänini tegusid.
„Hetkel me oleme sinnamaani

jõudnud, et projekteerime ühte
treppi neile Küüni tänavalt,“
ütles Tartu Ekspressile Estiko
esindaja Eveli Opmann. Trepp
hakkab avanema kaubahalli võlvi GMP Plaza külje all, kus hoone
esialgse projekti järgi asus jalakäijate tunnel.
Aastaid tagasi äriruumiks
ümber ehitatud võlvis tegutsesid juuksurisalongid ja prillipoed.
Nüüd otsustas Estiko pinda mitte välja rentida, vaid rajada sinna
trepp. „Trepi projekteerimine on
võtnud oodatust rohkem aega, aga
tõenäoliselt oktoobri lõpuks see
ka ehitatud saab,“ sõnas Opmann.
Samas kestab kohtuvaidlus Tähe
piljardiklubiga edasi.

Klubi siiani ootel
Ööklubi Smile üks eestvedajatest Erlend Aav oli Estiko lubadustest kuuldes skeptiline. „Enne

2011. aasta 6. aprillil peeti
Läti-Eesti piiri läheduses kriminaalpolitsei osakonna töötajate poolt kinni 1974. aastal
sündinud Sergei ja 1978. aastal sündinud Aleksandr, keda
kahtlustatakse isikute grupis
narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises.
Tolliametnikud ja politseinikud leidsid läbiotsimise käigus meeste autost ligikaudu 6000 psühhotroopse
aine Subutex tabletti. Samuti
on Eesti loovutanud Euroopa vahistamismääruse alusel
Soomele veel neli isikut, keda

kahtlustatakse samas kuriteos.
Kriminaalpolitseiosakonna
menetlusbüroo talituse juht
Ago Leis ütles, et operatsiooni läbiviimiseks tehti pikaajalist koostööd Eesti kriminaalpolitsei osakonna ja Soome
keskkriminaalpolitsei vahel.
„Selle eduka koostöö tulemusena andsime tõsise hoobi
rahvusvahelisele organiseeritud kuritegelikule grupile,
mis tegutses nii Eestis, Soomes kui ka Prantsusmaal,“
lisas Leis.
Eesti kriminaalpolitsei osakond tuvastas kahtlustatavate
kriminaalsel teel saadud tulu
ning riigiprokuröri taotlusel
arestis Harju maakohus kaks
kahtlustatavatega seotud kinnistut. Selle aasta suvel andis
Eesti pool kogu kriminaalmenetluse Soomele üle ning
sealsed õiguskaitseasutused
otsustavad, kas anda isikud
kohtu alla.
TARTU EKSPRESS

kui see trepp valmis ei ole, ei oska
ma küll midagi öelda. See venib
juba aasta aega,“ sõnas Aav kibedalt. Ta tunnistas, et klubi avamise plaane selle ajaga siiski
maha maetud ei ole. Kui trepp
tõesti oktoobri lõpuks valmima
peaks, on klubi Aava sõnul valmis
novembrist tegevust alustama.
Milline klubi Smile olema saab
ning kuidas läheduses tegutsevatele konkurentidele kandadele kavatsetakse astuda, ei soovinud Aav lähemalt selgitada. Aasta tagasi oli mees aga seda meelt,
et klubis peaks kõlama uusim
tantsumuusika ning 300-ruutmeetrine pind peaks külastajale
pakkuma konkurentidest hubasemat peokeskkonda.
OLIVER KUND
Grupeering üritas üle piiri tuua suures koguses psühhotroopse
aine Subutex tablette.
SOOME POLITSEI
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

kimbutavad kliinikumi
TÜ kliinikumi erakorralise
meditsiini osakonna arstid
ja õed vaevlevad joobes
patsientide rünnakute
küüsis, haigla turvameest
palkama ei soostu.
„Võib olla nii, et nädalavahetuse jooksul pole ühtegi kainet inimest traumapunktis, kõigil on
veel sõbrad ka kaasas ja pidu läheb
osakonnas edasi,“ ütles kliinikumi
erakorralise meditsiini osakonna
(EMO) juhataja dr Kuido Nõmm.
Lisaks noortele purjutajatele kipuvad doktori sõnul vägivallatsema
ka psüühiliste haigustega patsiendid ning dementsed vanainimesed, kellel võib olla kujuteldamatult palju jõudu.

Mõtlematut tegu tunnistab küünaldemeri: 1. oktoobri varahommikul Kaarsilla tipust Emajõkke hüpanud ja jõepõhjas varitsevates
vana silla varemetes hukkunud 28-aastast Tanel Orrot meenutavad
lähedaste ja tuttavate asetatud mälestusküünlad. TARTU EKSPRESS

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA

Prillid puruks ja
pastakaga peopessa
Kevadel lõi üks agressiivne patsient EMOs koguni ravimiameti
esindaja Alar Irsile pastaka peopessa. Õnneks sai Irs enda sõnul
vaid pindmise vigastuse. Juhataja meenutab ka hiljutist vahejuhtumit, kus rusikatega vehkija lõi
arstil prillid katki. Õdede pöialde väänamine ja sinikate tekitamine on muutunud rahulolematutel juba tavapäraseks käitumiseks. Enda tervise eest seistes jääb
meditsiinipersonalil aga oma töö
tegemata.
Doktor Nõmm meenutab ka
juhtumit ühest koolikokkutulekust, kust peksasaanu toodi otse
ööklubist kiirabiga haiglasse, sõbrad tulid järele ning vastasleeri
seltskond sõitis omakorda autoga
kohale. Kaklus jätkus otse haigla fuajees. Pärast marulist õhtupoolikut pole Nõmme sõnul ükski kakleja veel vabandama tulnud.
„Mõni on hommikul natuke häbelik,“ lisas arst.

Turvamees
jõulukampaaniaga?
Füüsiliste rünnakute korral kutsub osakond välja politsei,
kuid korravalvuritel kulub Nõmme sõnul kohalejõudmiseks tihtipeale väga palju aega. „Politseile
saame anda patsiendi üle, kui tal
pole meditsiinilisi probleeme, kuid
vahel vajavad purjus inimesed ka
diagnostikat,“ rääkis arst probleemsetest olukordadest.
Osakonna töötajatele ütleb
Nõmm, et ohutunde korral tuleb

Vabariigi pidupäev
peetakse taas Tartus
Viimati sattusid EMO töötajad ohtu läinud esmaspäeva õhtul, kui märatseva patsiendi vaigistamiseks tuli
kohale kutsuda korravalvurid.
ERAKOGU

taganeda ja vajutada turvafirma
kiirreageerimisnuppu. Kohapeal
turvameest pole. „Oleme pöördunud korduvalt haigla juhtkonna poole, nad ütlevad, et midagi
pole ju juhtunud,“ rääkis Nõmm.
„Küsimus pole, kas midagi juhtub,
vaid millal juhtub midagi tõsist,
peame vist ise turvamehe palkamiseks jõulukampaania korraldama.“
Kliinikumi juhatuse liige Mart
Einasto kinnitab, et juhatus on
probleemi arutanud, kuid ei nõustu selle tõsidusega. „Meil on selle
tarvis registreerimissüsteem, paar
aastat tagasi ei pannud nad intsidente kirja, nüüd on päevik, kuhu
pannakse kõik juhtumid kirja, aga
seal on üksikud sissekanded aasta peale,“ ütles Einasto. „Majas on
teise trepi juures turvamees olemas, ta tuleb hädaolukorras kohale,“ lisas ta. Täiendava turvamehe
palkamiseks kliinikumil Einasto
sõnul raha pole, juhtkond on arutanud töötajate spetsiaalset koolitamist sellisteks puhkudeks.
EMO juhataja seesugust kooli-

EMOle lisab turvalisusprobtust õigeks ei pea. „Inimesed harleeme ka ööpäevaringselt avatud
juvad ära ja mõtlevad, et see ongi
uks. „Meil pole ülevaadet, kes siit
nende töö,“ sõnas ta. Arst toob
läbi käib. Tihtipeale tahavad purpäevikust näiteid viimastest juhjus inimesed öösel oma sõpru vaatumitest. Möödunud nädala algutama tulla,“ sõnas juhataja. Kesisses kutsus osakond politsei esmaste turvameetmete tõttu on võetud
päeval, vägivallaintsidente juhtus
aga ka teisipäeval
koguni kaks kor- Õdede pöialde väänamine,
da ning samuti kolprillide lõhkumine ja neile
mapäeval. „Politsei tuleb vahel alles sinikate tekitamine on muupoole tunniga, seltunud patsientide tavapärale ajaga jõuab siin
juba kõik segi peks- seks käitumiseks.
ta,“ ütles ta. Osahaiglast lõbusõitudeks ka kalleid
konna juhataja teada on haigratastoole.
las olemas küll valvur, kuid ta on
Erinevalt TÜ kliinikumist
spetsialist hoopis elektriasjades,
on Põhja-Eesti regionaalhaiglas
sest tema tööks on valvesignaalikommunikatsioonijuht Inga Lilde jälgimine.
le sõnul turvamehed olemas ning
Lõuna prefektuuri pressiesindaEMOs veel eraldi ka, sest seal käib
ja teatel kutsuti septembris politpidevalt konﬂiktseid patsiente.
sei Maarjamõisa haiglasse kuuel
korral agressiivseid inimesi taltsuMARI METS
tama. Esimesest juunist peaaegu
septembri lõpuni sai politsei haigla aadressile 78 väljakutset, enamik neist joobes inimestele.

KIRJASTUS

Presidendi kantselei andis eile
teada, et 24. veebruaril toimub
vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert ja sellele järgnev
president Toomas Hendrik Ilvese
ning Evelin Ilvese vastuvõtt taaskord Tartus Vanemuise teatri- ja
kontserdimajas, viimati peeti
Emajõelinnas sama pidu 2010.
aastal.

Politseiauto sattus
avariisse
Eile hommikul põrkas väljakutsele teel olnud politseibuss Ravila
tänaval Chemicumi ees kokku
sõiduautoga Ford Mondeo, kes
politsei kinnitusel järsu vasakpöördega operatiivsõidukile
lihtsalt ette keeras.

Hääletajad tegid
autojuhile külma
2. oktoobril Tartus Ringtee tänaval kolm hääletanud noormeest
peale võtnud ja Kambjasse küüti
andnud sõidukijuht avastas veidi
pärast meeste jalavaeva vähendamist, et sõiduki tagaistmelt oli
koos hääletanutega lahkunud ka
juhile kuuluv sülearvuti Ordi.

Sünnib pikim võileib
Laupäeval toimub Lõunakeskuses JCI Tartu ja Parem Elu
Koolitused eestvedamisel hea-

tegevuslik Tervisepäev, kus muu
hulgas valmistatakse Eesti pikim
tervislik võileib – korraldajate
jutu järgi seisnevat tervislikkus
eestimaistes ja võimalikult säilitusainevabades toodetes: või,
küüslaugumääre, kurk, tomat,
kodujuust, juust, sink, küpsetatud liha, apteegitill, leht- ja jääsalat ja maitsetaimed.
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Tartu last pole Eesti Hariduse
Infosüsteemi järgi ühegi õppeasutuse nimekirjas ehk pole
täitnud kohustust koolis käia, üle
Eesti on haridusasutustest kõrvale hoidvaid lapsi kokku 2958.

Avavangla valmimisele samm lähemal
Linnavalitsus kiitis heaks ja saatis
teisipäeval volikokku planeeringu,
millega määratakse ehitusõigus
Turu 56 krundile kuni 600 m²
pindalaga kolmekorruselise avavangla ehitamiseks koos spordiväljaku ja 203 parkimiskohaga.

Maret Ani tuleb
Tartusse
Reedel kell 12
saab linnarahvas
Tartu Spordimuuseumis kohtuda
esimese Eesti
naistennisistina
maailma 100 parima hulka jõudnud
Maret Aniga, kes hiljuti professionaalse tennisemänguga lõpparve tegi.
g

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITA
… et svipsis olekus Kanal 2 reporter Jürgen Fogel sisenes läinud nädalavahetusel
Tallinnas ööklubisse Hollywood sedavõrd
bravuurikalt, et peopaiga turvamees mehel
e
el
natist kinni võttis ja klubi ukse taha talutas,,
saateks isalikud sõnad: „Mine koju, Ženja.“
Juhtunut näinud tartlane ei osanudki
tagantjärele hinnata, kumb Jürgenit rohkem kurvastas – kas moeguruks pidamine
e
või see, et tal tantsusammud tol õhtul
tegemata jäid.
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Selgusid aasta õpetajad

Sel nädalal selgusid 16 pedagoogi,
kes pärjatakse
paari nädala
pärast Tartu aasta
õpetaja 2011
tiitliga.
Tiitli vääriliseks tunnistati Jelena
Golubeva, Ly Grišakov, Tiina Kivisalu, Hiie Kroon, Merike Kütt, Astra
Looga, Aili Mirme, Helina Muruaas,
Pirgit Palm, Priit Pensa, Piret PohlaAsikainen, Taissa Sulajeva, Reet Tallo,
Heikki Veinimäe, Evely Vridolin ja
Karin Värk.
Kõik tänavused Tartu aasta õpetaja tiitli pälvinud pedagoogid on
kutsutud 18. oktoobril Athena keskuses toimuvale Tartumaa haridustöötajate tänuüritusele, mille korraldavad Tartu maavalitsus, Tartumaa
Omavalitsuste Liit ja Tartu linn.
Samal üritusel antakse üle ka Tartu Kultuurkapitali poolt määratud
õpetaja aastapreemiad Jaan Poska
gümnaasiumi ajalooõpetajale
Sirje Allikule ja Miina Härma gümnaasiumi käsitööõpetajale Marje
Peedissonile. Kultuurkapitali enesetäiendamise stipendiumid pälvisid
Hugo Treffneri gümnaasiumi eesti
keele õpetaja Age Salo, Jaan Poska
gümnaasiumi eesti keele õpetaja
Kristiina Ude, Tamme gümnaasiumi
klassiõpetaja Malle Pehk, Annelinna
gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja,
karjäärikoordinaator Heidi Margus
ja lasteaia Kannike õpetaja Helina
Muruaas.
Tartu kommertsgümnaasiumi
direktorile Liina Karolin-Salule
antakse tänuüritusel üle Tartu Zonta klubi stipendium.

TÜ ootab kandidaate
Rahvusmõtte auhinnale
Oktoobri lõpuni saab esitada kandidaate TÜ Rahvusmõtte auhinnale.
Rahvusmõtte auhinnaga tunnustab
Tartu Ülikool isikuid, kes on oma
loominguga silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku
eneseteadvust. Mullu pälvis auhinna kirjanik Mats Traat. TÜ annab
Rahvusmõtte auhinda välja juba
kaheksandat korda ning sellele saavad kandidaate esitada TÜ nõukogu
liikmed, teaduskondade ja asutuste
nõukogud ning Eestis registreeritud
juriidilised isikud. Põhjendatud esildised tuleks saata TÜ rektori nimele
aadressil Ülikooli 18, Tartu.

Kahel järgneval aastal
lastetendusi Teatri Kodus
mängiv Vanemuine enda
kõrval samasse majja
regulaarseid tegijaid ei
luba. Sama leping keelab
omakorda Vanemuisel
Teatri Kodu etendusi
mujal mängida.
Mullu mais avas Lutsu ja Jakobi tänava nurgal ukse Teatri
Kodu. Ainulaadse miljööga teatrimaja kureerib linna haldusalasse kuuluv Mänguasjamuuseum. Kui esimesel hooajal tõi
Teatri Kodu ise välja kaks omalavastust, siis järgmiseks kaheks
hooajaks leiti ankurpartner
Vanemuise näol. Nende „Väikese
Onu saaga” esietendus septembris, novembris jõuab lavalaudadele „Kessu ja Tripp”.
Ühe punktina seisab aga
Vanemuise ja Mänguasjamuuseumi vahelises lepingus piirang,
et lisaks Vanemuise tükkidele
teistelt korraldajatelt uuslavastusi Teatri Kodu tellida ei tohi.
„Kuna muidu ei kata piletitulu ära etenduste väljatoomiseks
tehtud kulutusi ning siis poleks
võimalik Vanemuisel etendusi Tartu Mänguasjamuuseumis
lavale tuua,” sedastas teatrijuht
Paavo Nõgene.
Külalisi võib kutsuda, ent iga
teatri kohta mitte rohkem kui 2
etendust kvartalis. Nukuteatrile
antud erand – 5 etendust korraga
– on tingitud asjaolust, et „seoses professionaalse teatri toimemehhanismide erinevusega
väiksematest koosseisudest on
lavastuskulud suuremad”.

Kas teatri või teatrite kodu? Vähemasti lubadustes on Eesti ühes ainulaadsemas mängupaigas teretulnud kõik lasteetendused ning piirangupunktid lepingus puhas formaalsus.
RASMUS REKAND

veel mängukordade nii jaburalt
pisike arv,” rääkis Astmäe, kelle
aasta eest asutatud harrastusteatri repertuaaris on kolm pisiperele mõeldud lavastust.
Küsimus, miks selline veider
punkt lepingus on ning ega see

soovijatele, kes teevad kvaliteetseid ja maja õhustikuga sobivaid
etendusi lastele. Iga konkreetse
soovija etenduste arv sõltub eelkõige publiku nõudlusest, mitte Vanemuisega sõlmitud lepingust.”

Uksed kõigile valla

Teatri või teatrite kodu
Tartu Teatri juhi Algis Astmäe
võtab selline piirang nõutuks.
„Eeldasime, et linn renoveeris
maja, kus kõik soovijad saaks
etendusi anda. Kui varem oli
takistuseks üüratu rendihind –
võrdluseks Athena keskuse pööningusaalis on see pea 3 korda
väiksem – siis nüüd peale selle

on pigem kommunikatsioonis.
Tasub esmalt läbi rääkida, küllap leitakse ka ajad. Leping lubab
erandeid, kui on tõsine soov teha
rohkem etendusi. Minu teada,
pole keegi konkreetse ettepanekuga tulnud,” taunib meer tagaselja kriitikat ja soovitab asjaosalistel otse suhelda.

publiku valikuvõimalusi liialt
pärsi, kõlas kevadel ka väike- ja
harrastusteatrite ümarlaual.
Linnapea Urmas Kruuse kuulis jutul käinute suust klauslist
esmakordselt ning lubas asjaga
tegeleda. Nüüd, 4 kuud hiljem,
vastas ta Tartu Ekspressi pärimisele, et „mängupaik on kõigile

Omalavastuste tootmine oleks muuseumile sootuks
kulukam – nüüd keskendutakse lisateenuste pakkumisele. Ka
prooviaegadega on kitsas, töötajad niigi koormatud. Küll on
„leping majanduslikult kasulik” ning Kodu külge aheldatud
Vanemuise tükid „peegelduvad
siseturistide arvus”. „Küsimus

Vanemuise etendusi on Teatri Kodus oktoobris 4, novembris
6 ja detsembris 19. Lisaks etenduvad seal tänavu kaks Teatri Kodu enda lavastust, külalistest on programmis Nukuteater,
klounid Piip ja Tuut ja spontaansusteater. Oktoobris on etendusi kaheksal, novembris kümnel
päeval.
Muuseumi direktor Triin

Vaaro avaldas veendumust, et
programm on majas piisavalt
tihe – peale teatrite lastestuudio ja muuseumi üritused. Ruume renditakse ka lasteasutustele ning sünnipäevadeks: „Ühtki
tõsist tulla tahtjat ära ei aeta. Aga
plaane tuleb teha aegsasti, teatri
puhul vähemalt pool aastat ette.”
Kui hinnakirjas müüakse teatrisaali koos tehnika, lavapersonali ning publikuteenindajaga
89 € tund, siis Vanemuine annab
rendi katteks viiendiku etenduste piletitulust. „Ma oleks ka 50 :
50 tehinguga nõus,” näeb Astmäe
siingi ebavõrdsust. „Maja pole
sugugi kogu aeg kasutuses, ruumi jätkuks nii meile kui ka enamatele külalistükkidele. Miks ei
lasta ausas konkurentsis tegutseda ja publikul valida?”
„Kui tõesti tartlased sõlmi-

tartuekspress
ahistab külalisesinejaid
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13. oktoobrist 16. novembrini veab linnavalitsus
ära kilekottidesse pandud puulehti.

sid pakti, et vaid kord kvartalis
oodatakse külalisi, on see nadi
lugu küll,” kuulis teatri Piip ja
Tuut eestvedaja Toomas Tross
piirangust esmakordselt. „Koht
ise on ju muinasjutuline! Meile sobib ka ühepäevane gastroll, aga suurematele tegijatele
... kuigi ma ei kujuta ette, kuidas meie saaks suurelt Vanemuiselt publikut ära võtta, kui
ka sagedamini Tartus käiks.
Oleme palju reisinud, aga miskit taolist pole varem kohanud.
Kultuuri ei saa ju olla kunagi liiga palju. Aga ehk kusagil keegi
tunneb vastupidi …”

Vanemuine nõus muutuseks, muuseum mitte
Põgusa arutelu järel saatis
Paavo Nõgene toimetusse selgituse: „Kuna Mänguasjamuuseum seadis tingimuse, et Teatri Kodus lavale toodud lavastusi võime esimesed kaks aastat
mängida ainult seal ning mitte
kuskil mujal, siis peame meiegi
riske maandama, seades omad
tingimused. Teater Vanemuine
on valmis lepingut muutma –
kui kaoks piirangud meile, siis
oleme valmis mitte seadma piiranguid ka Teatri Kodule.“
Teatri Kodu programmijuht
Annika Haga lepingu muutmist vajalikuks ei pea. „Seda-

si kindlustame endile külastajaid. Etendust näeb vaid meie
majas, mitte mujal – sellised
tingimused on teatrites loomulikud,” kostis Haga. Kruuse
jutust kumas läbi kahtlus, et sel
juhul soovib Vanemuine ka teisi punkte muuta, mis puudutab
kassatulu või reklaamimahtu.
Kuivõrd kõnealuste etenduste väljasõidud näiteks Pärnusse
või Tallinnasse mõjutaks publikuarvu Tartus, Haga ei täpsustanud. Lisas vaid, et „mis
annaks meile muidu kindluse,
et sama etendusega ei tuldaks
välja paar maja edasi? Lepingutesse kirjutataksegi punkte
selleks, et igasuguseid olukordi
ette vältida”.
Direktor Vaaro arvates on teema ühe inimese või teatri poolt
põhjendamatult ülepaisutatud.
„Meil on 18 aastat kogemust.
Soovime siiralt head programmi koostada, et publik oleks rõõmus ja rahul. Esmatähtis pole
mitte etenduste suur hulk või
raha, vaid kvaliteet. Et meile tuldaks uuesti, peale teatri külastataks ka muuseumi, õpitubasid,
üritusi.”
Astmäe arvab, et muuseumirahvas lihtsalt polegi huvitatud
teatrisaali maksimaalsest hõivatusest, vaid eelistab mugavalt
ära olla.
RASMUS REKAND

Aegu jagub
Toimetuse eksperiment tõestas,
et Teatri Kodu õhtutes vabu aegu
leiab. Sünnipäevapeoks saaks näiteks 42. nädalal valida ükskõik millise õhtu neljapäevast pühapäevani
(esmaspäeval-teisipäeval on maja
– nagu kogu muuseumgi – suletud,
kolmapäeval on lava Vanemuise
päralt).
Et aga lagi kostab hästi läbi, siis
samaaegselt teise korruse lastestuudiosse ning selle all olevasse
teatrisaali külalisi lubada ei taheta.
Üldjoontes peaks kella 18 pidu läbi
olema, ent eelneval kokkuleppel
tehakse ses osas ka mööndusi.
Kalju Komissarov,
Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud, lavastaja
Sain Teatri Kodus
koolitust tegemas
käies just aru, et
loodi vahva koht,
kus saab mängida spetsiaalselt lasterepertuaari. Isiklikult olen sellisest
mängupaigast huvitatud. Akadeemianoortega on meil pidevalt lastele
mõeldud lavastusi repertuaaris. Seda
enam, et taolisi kohti terve Eesti peale teisi peaaegu polegi.
Tahaks aru saada, et linna lastele
loodi võimalus, et neile võimalikult
palju erinevaid etendusi tuleks. Jääb
täiesti arusaamatuks, miks teiste
teatrite ligipääs blokeeriti uhkete
lepingutega?! Mis on siin taga tegelikult? Kas muuseum peab paljuks
iseseisvate suhete vedamist mingite
truppidega? Tean, et algselt palgati
tööle lavastaja, prooviti ise teha.
Mille tõttu see skeem lõhki läks,
pole teada.
Arvutades on kindlasti magusamad päevad lasteetenduste jaoks

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

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

RAV

S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

SOOJUSPUMBAD
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com
FULDER OÜ
Vaksali 5, Tartu
fulder@hot.ee
tel ja faks 742 4001,
5811 5660
KAUPLUS
Vaksali 5, Tartu
tel 7303 3751

nädalavahetused – kokku oleks
optimaalne kahe päevaga neli etendust anda. Siis tasuks sõit end ära.
Et lastelavastusi oleks liiga palju
või küllalt, ei saa kunagi öelda.
Pigem on pidev puudus. Nii väikses
sootsiumis, kui Eesti riik, on olukord
küll naljakas ja naeruväärne. Oleks
tore, kui see susisev asi Tartus laheneks.
Meelis Pai, Nukuteatri direktor
Teatri Kodu ongi
sündinud tänu meile. Nukuteater rajas
toona Lutsu teatrimaja nime kandnud
majja oma ﬁliaali.
Linnapea Laine Jänes hakkas seepeale
remondiks eurorahasid organiseerima.
Meie kolisime välja, hiljem ühendati
teater nukumuuseumiga.
Oma võimalustele vastavalt
käime nüüdki Tartus esinemas,
ehkki pigem valime kohti, kus üldse oma teatrit pole. Asjaolu, et nii
Nukuteatrile kui teistele on seatud
esinemiseks lepinguga piirangud,
polnud seni mulle teada. Kord kvartalis pole meie jaoks probleem, aga
miks üldse peaks mingit sagedust
kuskil lepingus määrama, ei suuda
ma mõista.
Oh jumal! (kuuldes muuseumi
seatud piirangust Vanemuisele) See
on tore koostöö tõesti. Sama tüki
etendused mujal Eestis oleks hoopis hea reklaam Teatri Kodule. Väike
näitus kaasa, trükised, plakatid. See
on suur väärtus, kui ühel muuseumil on oma teater. Pigem kokku
hoida ja propageerida. Kui professionaalne Vanemuine on nõuks
võtnud seal oma lavastusi näidata,
on see suur töövõit muuseumile.
Aga sellised lepingupunktid ... ma
lausa ei oska kommenteerida.

Puulehti viiakse ära kahel korral järgmistelt tänavatelt:

13. okt / 10. nov

16. okt / 13. nov

Aardla (Vasara-Jalaka vahelises lõigus) ning
Aarda 7, 9, 28A, 78. Alasi
Aianduse 11, 13
Sirbi (Vasara-Jalaka vahelises lõigus)
Vasara (Aardla-Sirbi vahelises lõigus),
Vasara 25E
Võruvälja ring
Tammeoksa 13

Haava. Jakobi 48. Kooli 10 A.
Koidula tamme ümbruse haljasala,
Kreutzwaldi 13. Lembitu 16,18
Laulupeo pst 5 - 9
Näituse (Taara pst.-Vaksali vahelises lõigus)
Näituse-Kooli nurk.
Vaksali 29A

14. okt / 11. nov
Elva 24E. Kesk-Kaare neli nurka
Kungla 44,46,48,64.
Tamme põik 7, 9
Soinaste (paarisnumbrid Riia ja Tamme pst.
vahelises lõigus ning 14)
Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises lõigus)
ja 54a; 68.
Puhkeodu 1
Tamme pst. (Pirni – Raja vahelises lõigus)
Tamme pst. 20b 99,100,101, 106a ja 114a
Tihase (Lemmatsi-Tihase 7 vahelises lõigus),
Tihase 17.
Õuna ring.
Ööbiku 13b
Väike-Kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus)

15. okt / 12. nov
Kullerkupu (Tulbi-Ravila vahelises lõigus)
Nisu (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Nooruse ( Sanatooriumi- Lunini vahelises lõigus)
Ravila (Viljandi mnt- Nisu vahelises lõigus)
Puusepa (Lembitu-Sakala vahelises lõigus)
Tervishoiu 17.
Riia (Raja-Raudtee vahelises lõigus ja 122, 124,126)
Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)
Säde. Tulika 9.
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt - Sangla
vahelises lõigus).
Ülase
Viljandi mnt (Ravila- Lunini vahelises lõigus)

17. okt / 14. nov
Eha 37. Kastani (Võru-Riia vahelises lõigus)
Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus). Liivi 1T MTÜ
Linda (Vaba ja Tolstoi vahelises lõigus).
Nõva 17
Purde (Tähe-Salme vahelises lõigus)
Salme (Vaba –Marta vahelises lõigus)
Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus),
Sõbra-Tähe nurk. Pargi 10. Tolstoi
Tähe 21, 29, 57 – 65. Võru 47, 59, 164, 166
Õnne (Kalevi- Võru vahelises lõigus)

18. okt / 15. nov
Heina 2a. Jaama 12. Kadaka. Kivi 6
Lepa 16, 17 (koos Jaama 159)
Narva mnt (Puiestee- Jänese lõigul),
Narva mnt 132. Põllu 1, 3, 5, 7, 9.
Peetriturg 5
Puiestee (Liiva-Nurme vahelises lõigus ja
Narva mnt –Raatuse vahelises lõigus)
Puiestee 2b. Liiva 2
Pärna (Uus – Jaama vahelises lõigus),
Pärna 8
Remmelga. Vahtra
Risti (Puiestee-Kalmistu vahelises lõigus)
Ormissoni (Mugasto-Triigi vahelises lõigus),
Ormissoni 1.
Põhjatamme 1
Kodukolde 8. Laigo 10. Mugasto 17

19. okt / 16. nov
Lisaring

Puulehti viiakse tasuta ära nende kruntide juurest, kus linna puud
kasvavad individuaalelamute puhastusalal.
Puulehed tuleb veopäevaks panna suurtesse kilekottidesse (100l kotid).
Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodud tabelis,
linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades 220 ja 226.
Veetakse ainult puulehti! Olmejäätmeid, aiaprahti jms ei veeta!
Tartu linna elanikud saavad lehti tasuta ära anda (kuni 0,4 m³,
üle selle 4,15 EUR/m³) ka keskkonnajaamades Jalaka 60B ja Jaama 72C.
Lahtiolekuajad E - R 12 - 18 ja L 10 - 16.

Lisainfot saab telefonil 736 1328 või 517 0990

6

tartuekspress
KULTUUR

Neljapäev, 6. oktoober 2011

Palametsa
pajatused

6. oktoober 1919 – rahvusülikoolis algasid loengud
6. oktoober 92 aastat tagasi oli esmaspäev. Just sobiv päev Eesti
Vabariigi Tartu Ülikoolis eestikeelse õppetööga alustamiseks. Kuigi Vabadussõda veel käis ja Judenitši Loodearmee valmistus suureks
sõjakäiguks Petrogradi peale ning Riiat ähvardasid Bermondt-Avalovi palgasõdurid. Aga Eesti ülikooli korraldamisega oli jõutud nii
kaugele, et mitmed õppejõud olid peahoone fuajees rippuvale mustale tahvlile oma esimeste ettelugemiste ajad ja kohad üles riputanud
ja kuraator Peeter Põld laupäeva keskhommikul 109 tudengile aulas
matriklid kätte ulatanud.
Tallinnast pärit tudengid olid hommikuse rongiga, kus neile
koguni omaette vagun eraldatud, ülikoolilinna jõudnud ja uusi ning
uudishimulikke noori nägusid oli linn täis. Paljusid neist vaevas
peavarju leidmise mure. Käisid majast majja vaba möbleeriMeeste kõrval
tud tudengituba otsimas ja egas
avanes nüüd siin
keegi ilma jäänud. Tolleaegne
Tartu oli ju sõjast purustamata
võimalus kõrgem
linn.
haridus omandada Ajaloo-filosoofiateaduskonnas alustas eesti keele kursuseka naistel.
ga professori kohusetäitja Jaan
Jõgever ja energiast pakatav
ﬁloloogiakandidaat Villem Ernits pidas esimese loengu teemal: eesti elementidest vene keeles. Järgmistel päevadel lisandusid soomlase
Lauri Kettuneni tunnid läänemeresoome keeltest, M. J. Eisen kõneles Kalevipojast ja H. Sepp Rootsi ajast Eestis.
Egas ülikool üksi. Samal päeval tehti korralise õppetööga algust ka
„Pallase“ kunstikooli ateljeedes Lossi tn 3. Alustati aktide joonistamisest ja lubati peagi ettelugemisi esteetika ja kunstiajaloo üle.
Postimees kutsus oma esiküljel tööd alustavat suurkooli aineliselt toetama. Sest tegemist on sündmusega, „mis mõtleja seltskonna tähelepanu kogu riigis enese peale tõmbama peaks.“ Olgu
iga teaduse sõbra rahvuslik aukohus meie teaduse templi aineline toetamine annetustega. Loogem just rahvusteaduste õpetajatele inimväärsed elamistingimused. Eriti nigel olla eradotsentide
olukord, kes ei saa ülikoolilt mingit tasu ja peavad elatist hankima
mingi kõrvalteenistusega. Ainult huvi teaduse vastu on neid sundinud oma aega ja jõudu ülikooli heaks ohverdama. Aga nälginud
aatemeeste kulul ärgu loodetagu tulevikku rajada. Niipalju siis tolleaegseid arvamusi.
Huvi üliõpilaseks saada, seda eelkõige arstiteaduskonnas, oli suur.
Meeste kõrval avanes nüüd siin võimalus kõrgem haridus omandada
ka naistel. Seda enam, et paljud noormehed olid sõjaväeteenistuses
ja rinnetel valitsev pinge ei võimaldanud neid koondada Tartusse,
Hetzeli tänava suures punasest tellisest üliõpilaste ühiselamus paiknevasse õpilaspataljoni. Ülikooli organiseerijate vastav ettepanek
lükati ilma pikemata tagasi. Sõda!
Mida nädal edasi, seda rohkemate loengutega tehti algust. Rahvusülikooli pidulik avamine määrati 1. detsembrile – päevale, mil
aasta tagasi oli P. Põld ülikooli asjaajamise Saksa võimudelt ametlikult üle võtnud. Ja see päev saabus vähem kui kahe kuu pärast.

Hooaja peasponsor

Ago Puusepp (vasakul), Risto Puusepp (keskel) ning Kaarel Tuulis (paremal) on oma bändi esinemistega siiani rahul. Kuigi on ette tulnud väikseid
viperusi, ollakse uuteks väljakutseteks valmis.
JANAR RAIDLA

Õlletehase töötajad kütavad
pärast tööd punkmuusikat
Viis õlletehase töötajat
võtsid kollektiivi õhutusel
südame rindu ning astusid
ühel ﬁrma sisepeol üles
punkbändina. Emotsioon
musitseerimisest oli nii
positiivne, et punt otsustas
ka pärast esinemist edasi
tegutseda ja nüüd võibki
neid kuulda õhtuti pärast
töötunde õlletehases rokkimas.
A. Le Coq’i kvaliteedijuhile Riina Petersonile meenub, kuidas
ta pani tootmistehnoloogile Ago
Kaasikule südame peale, et bänd
tuleb ära teha. Mõeldud-tehtud!
Bändi PNT lauljana astus mikrofoni ette IT-juht Jaan Oder, kitarri haarasid kätte andmesüsteemide administraator Risto Puusepp
ja tootmistehnoloog Ago Kaasik. Pruulimise vanemoperaator
Kaarel Tuulis otsustas proovida,
kuidas basskitarri mängimine
käib ning Riina Peterson asus ise
trummide taha. Olgu mainitud,
et ekspordispetsialist Jüri Kolk
kirjutab aeg-ajalt bändi laulude-

le sõnu ning astub bändis külalislauljana üles.

Trummimäng Youtube’ist
Riina Peterson tunnistab kohe
alguses, et tal pole suurt aimu,
kuidas trummimäng tegelikult
käib. Kõik, mis ta alguses omandas, oli tegelikult õpitud internetileheküljelt Youtube. „Esimese asjana vaatasin, kuidas trummipulki üldse käes tuleb hoida,“
meenutab ta. Tegelikult on bändiliikmete hulgast muusikakooli
tunnistus ette näidata vaid Kaarel
Tuulisel, kes õppis viis aastat Paide lastemuusikakoolis metsasarve. Ent bändiliikmed rõhutavad:
oluline pole muusikaline haridus,
vaid tahe ja ind, millega muusikat tehakse. Tähtis on positiivne
emotsioon, millega proovi tullakse ja sealt lahkutakse.
Aga miks just punkmuusika?
„Seda stiili on kõige lihtsam teha,“
tunnistab Risto Puusepp. „Tegelikult üritame igasuguseid palasid mängida, näiteks ka estraadi,

jaoks, enda publikule ega trügigi
aga millegipärast tuleb välja ikka
kuhugi festivalile esinema, vähepunk,“ naerab Riina Peterson.
malt mitte esialgu,“ on Risto PuuAnsambli PNT liikmete jaoks on
sepp veendunud.
oluline, et repertuaar poleks paljuEsinemisnärviga seoses meenub
nõudlik. Põhjus on seebiveest selgem: nagu Riina Peterson
pole kunagi trumme män- Pungi lihtsus tuleb
ginud, pole ka Kaarel Tuukasuks ka esinemisnärvi
lis varem basskitarri käes
hoidnud. „Aga ükski lugu maha rahustamiseks.
ei jää valimata, kuna need
Riina Petersonile naljakas juhon keerulised,“ ütleb Riina Petertum viimaselt esinemiselt. „Poison. Sellisel juhul tuleb mugandusi
sid olid juba valmis, et hakkame
teha, et lood oleks mängitavamad.
nüüd mängima, mina küsisin, kes
Muusika endale
alustab?“ naerab Riina Peterson.
Lõpuks otsustas ta ohjad enda
kätte võtta ning mängima hakaPungi lihtsus tuleb kasuks ka
ta, kuid hetk hiljem selgus, et ta oli
esinemisnärvi maha rahustamialustanud vale loo mängimist.
seks. Bändiliikmed loodavad, et
„Oleme niivõrd amatöörid, et
muusikalised eksimused ei torka
kogu aeg tekib väikseid piinliksärtsakate palade sees väga kõrva.
kusmomente, kuid suurt „kala“
Kuigi oma tuttavatele ja sõpradele
pole me veel suutnud korraldada,“
on Risto Puusepa sõnul tunduvalt
räägib Risto Puusepp. „Äpardused
lihtsam esineda kui võhivõõrasteja eksimused – need kõik käivad
le, on närv nii või naa sees. „Selleühe bändi arengu juurde,“ on Kaapärast me kuskile avalikule üriturel Tuulis veendunud.
sele polegi trüginud,“ räägib Ago
Kaasik. „Teeme muusikat enda
SIGNE IVASK

Gerli Padar

Stephen Hansen (Norra)

Tanja Mihhailova

Dave Benton

VIIMASED ETENDUSED TARTUS!

13. - 16.okt ja 27. - 28.dets Vanemuise teatris
www.vanemuine.ee
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Raja park saab valgeks
Orienteerumisneljapäevakud toimuvad
juba 42. aastat
Linnavalitsus otsustas osaleda
projektis „Tartu orienteerumisneljapäevakud 2012“, mille raames korraldatakse järgmisel aastal Tartus
kokku 20 orienteerumispäevakut.
Orienteerumisneljapäevakud on
pikaajalise traditsiooniga rahvaspordiüritus – 2012. aastal on
kavandamisel neljakümne teine
hooaeg. Ürituse elluviijaks on MTÜ
Orienteerumisklubi Ilves. Projekti
kogumaksumuseks on kavandatud
13 720 eurot, millest Tartu linna
kaasﬁnantseering moodustaks
1280 eurot. Projekt esitatakse
rahastamiseks SA-le INNOVE tervislike valikute ja eluviiside soodustamine programmi raames.

Algasid Tähtvere päevad
Kuni laupäevani peetakse Tähtvere
linnaosa päevi, mil mitmekesise
kultuuriprogrammi kõrval jätkatakse Tammelinna päevadel alanud
tammetõrude kogumist Elistvere
loomapargi asukatele.
„Suur tahtmine on ületada kahe
linnaosa peale kogutuna möödunud aasta rekord, mis oli 3,5 tonni,“
ütles Tähtvere päevade projektijuht
Tiina Konsen. Tammetõrusid võetakse vastu neljapäeval kl 8–10 ja
16–18 Tähtvere lasteaias.
Tähtvere päevad pakuvad üritusi
nii ajaloo- ja kirjandus- kui aiandus- ja loodushuvilistele. Tegevust
jagub nii kunsti- ja käsitööharrastajatele kui tantsu- ja spordirahvale.
Kõik üritused toimuvad Tähtvere
haridus- ja kultuuriasutustes.

Riia tänava äärses Raja
pargis saab oktoobri
lõpuks teoks linna aastatetagune kava valgustada
sealsed jooksurajad. Vastu
sügist valmiv projekt jääb
aga Tartu terviseradadel
tänavu ainukeseks.
Projekti kohaselt paigaldatakse Raja pargis asuva 1,5-kilomeetrise jooksuraja äärde oktoobri
lõpuks kokku 48 tänavavalgustit.
Lisaks saab Riia tänava poolsel
küljel asuv spordi- ja mänguplats
eraldi 12 meetri pikkuse puitposti koos kahe 250W võimsuse valgustiga. Linnavalitsuse arvutuste kohaselt hakkab raja valgena
hoidmiseks aastas kuluma ligi
1340 eurot. Tööde eest tasub linn
AS-ile Elwo kokku 35 760 eurot.
Linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja Andres Pool
andis mõista, et tööde lükkumine sügisesse tulenes sellest, et
võimalus valgustus rajada avanes
ootamatult. „Valgustuse rajamine meil põhieelarvesse ei mahtunud ja see tuli lisaeelarvest – ehk
siis juulis öeldi, et meil on raha ja
siis me hakkasime alles hanget
läbi viima.“
Pool meenutas, et plaan jooksurajad valgustada pärineb juba
nelja aasta tagant, kuid rahapuudusel ning segaste omandiküsimuste tõttu on see mitmel korral
kalevi alla pandud.

Sellel aastal ainuke
Linnamajanduse osakonna
peaspetsialist Sven Ilves põhjendas, et Raja pargi valgustamine
tagab linlastele võimaluse sügis-

Illegaardi uus rentnik tuli
sama kiirelt kui vana kadus
Läinud nädalal laskis
ootamatult Eestist jalga
Illegaardi briti päritolu
rentnik Anthony Dalton, jättes endast maha
võlad ja pettunud töötajad. Sel nädalal allkirjastas kohviku omanik
Sirje Ginter juba uue
lepingu OÜ-ga Mevalis.

1500-meetrise jooksu- ja suusaraja valgustuse rajamine läheb
linnale maksma 35 760 eurot.
OLIVER KUND

õhtutel jooksmist ning talvel suusatamist harrastada. Kaalumisel on aga see, kas valgus hakkab
rajal põlema kogu öö või lülitatakse see südaööl paariks tunniks
välja. „Ega sporti päris südaöösel
ei tee,“ nentis Ilves. „Esialgu tulede kustutamist siiski veel plaanis
ei ole. Kes tuleb hilja – näiteks kella 23 paiku – töölt ja tahab sportida, siis see peab seda ka saama.“

Raja pargi kõrval jäävad vaeslapse rolli aga teised avalikud
spordipaigad, sest teekatete, valgustuse ega inventari uuendamiseks rohkem raha pole.
„Sellel aastal rohkem plaanis
ei ole. Me just paigaldasime Lubja tänava lõpus asuvale jalgpalliväljakule neli valgustit. Platsi
hakkab opereerima sõudeklubi.“
OLIVER KUND

ta tundsid Ginteri kinnitusel
huvi paljud, kuid enamasti oli
tegemist lihtsalt uudishimutsejatega. Omaniku soov oli
koht võimalikult kiiresti avada.
Ehkki endine rentnik Anthony Dalton lahkus ootamatult aasta enne lepingu lõppemist ja jättis endast maha
võlad, Ginter talle etteheiteid
ei tee. „Tony hoidis ju seda
kohta väga toredasti,“ rääkis
ta. „Ma ei saa millegi kohta
ühtki halba sõna öelda.“

Vähem kui kaks nädalat
tagasi loodud ettevõtte juhatuse liige Mihkel Meidla ei
nõustunud eile Illegaardi tuleviku kohta kommentaare jagama, põh- Mina olen võtmed üle
jendades keeldumist
ajapuudusega. Teist andnud, ei oska öelda,
juhatuse liiget Maris mida nad plaanivad.
Vaherit Tartu Ekspressil tabada ei õnnestunud.
Tartu Ekspressile teadaoleKommentaaridega polnud
valt oli üheks briti lahkumise
helde ka Sirje Ginter. „Las nad
põhjuseks komme peale töötoimetavad rahus, leping on
päevi kassarahadega kasiinosalles värske ja neil on praegu
se minna, millest said tõenäonii palju tegemist,“ möönis ta.
liselt alguse ka kasvavad võlad.
„Miks just nemad? Tublid iniKui suured võlad Daltonist
mesed!“
täpselt maha jäid, on Ginteri
Ginteri sõnul võidakse kohsõnul veel selgitamisel.
vik avada juba sel nädalal ja ka
Samuti pole kohviku asutatäna on kavas mõned reserjal inglast õnnestunud tabada
veeritud üritused. „Mina olen
ei telefoni ega meili teel. „Ta
võtmed üle andnud, ei oska
on ilmselt kõik oma kontaktid
öelda, mida nad plaanivad.“
ära vahetanud,“ leidis Ginter.
JUHAN LANG
Illegaardi tuleviku koh-

Tahad olla nooruslik, omada head enesetunnet, olla edukas?
Selle kõige tagamiseks pakume Sulle
regulaarset

S U L G P A L L IMÄNGIMISE
võimalust
• Sarapuu sulgpallihallis, Sarapuu 3
esmaspäevast pühapäevani kell 8 - 23
• A.LeCoq spordimajas
esmaspäevast neljapäevani kell 21 - 22
Tutvumistreening tasuta; lisaks tasuta reketite ja
pallide laenutus ning treeneri juhendamine.
Info ja registreerimine triiton@hot.ee; 51 48 121
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Sooduspakkumised 1.-31. oktoobrini
*

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Pille Kooli tee 2 Väimela
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi Keskuse Mere 67 Võsu
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
Harald Oja 12 Nõo
A-Market Valga mnt 7 Elva
Nord Tallinna 68 Rakvere
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Torma Tartu mnt 7 Torma
Toila Pikk 18a Toila
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Loksa pood Posti 2a Loksa
Rita Märjamaa vald Varbola
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Karlova
pood Võru 47a Tartu
Ambla Pikk 16 Ambla
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
partner: Georgi Pikk 16 Väike-Maarja
Triigi pood Triigi
Tärniga tähistatud poodides osaline soodustoodete valik
Koeru Jaani tee 2 Koeru

*
*

*
*
*
*
*
*

35.83 kr

10.80 kr

0

.69

.45

.29

0

5

.39

4

2

38.96 kr

39.90 kr

21.75 kr

9

2.5

1

91.85 kr

29.89 kr

2.4

1

1.9

3.49 3.25 2.69
33.64 kr

3.20

63.99 kr

.09

4

9

8

0.6

7
1
.
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1.0

7

5

0.7

0.85 1.45 1.05
Valio Alma Kodujuust 4% 200 g
Valio Alma Metsmaasika
jogurt 2% 1 kg
Valio Alma Mustika
joogijogurt 1,5% 1 kg
78.08 kr

4.90

6.19

0.82

(1,18/kg)

+pant 0,08

0

7.67 kr

0

.49

9.86 kr

.63

0

+pant 0,08

.51

+pant 0,32

Hele õlu A. Le Coq Special
1807 5,2% 0,5 l (0,50/l)
Hele õlu Heineken 5,0% 0,5 l,
4-pakk (1,45/l)

Hele õlu Holsten 4,5% 0,5 l (1,02/l)
Hele õlu Presidendi Pilsner 4,2%
0,5 l , Saku ÕT (0,98/l)
Hele õlu Saku Originaal 4,6%
0,5 l (0,50/l)

0

+pant 0,08

0

.63

Hele õlu Royal Export 5,6%
0,5 l (1,34/l)
Saksa hele õlu Kaltenberg 4,5%
0,5 l (1,26/l)
10.95 kr

.70

0

29.89 kr

0

0

1.7
75

5

4.54 kr

.29

0

0

240 g (2,04/kg)

Minu Kilud tomatikastmes 240 g (1,83/kg)

10.95 kr

10.80 kr

.15

0

1

9

9

0.8

0.6

Agrostar terved šampinjonid
soolvees 400 g/ 210 g (3,33/kg)
Fit Food hernes 690 g/ 450 g (1,98/kg)
BellaBellissimo marineeritud
delikatesskurgid 680 g/ 380 g (1,82/kg)
4.54 kr

5
0.9

0

10.80 kr

0.95 1.08 1.05

14.86 kr

.69

13.93 kr

0.7

0

3 MIN Kukesupp 480 g (1,77/kg)
Supper Seljanka 530 g (2,75/kg)
Felix Magushapud kapsad 530g
(1.19/kg)

17.99 kr

.29

Viciunai Heeringafilee vürtsikas
kastmes õlita 250 g (3,00/kg)
Minu Kalapallid tomatikastmes

.63

1

6.88 kr

Viciunai (3,50/kg)

1.14 1.85 1.27

2.10

4.54 kr

.46

7.67 kr

Krabipulgad Columbus 100 g,

9.86 kr

22.84 kr

11.73 kr

0.50 0.95 0.57 0.57

1.05

0.8

1.7

Majonees Hellmann's Original
420 ml (3,31/l)
Felix Tomatiketšup 1 kg

.69

13.30 kr

2

9

10.17 kr

9
0.2

.70

0

Sun pirnisiider 4,5% 0,5 l (1,40/l)
Muu alkohoolne jook Saku Long
Drink Jungle Mix 5% 1,5 l (1,27/)l

13.93 kr

.27

0

5

0.6

12.99 kr

6.88 kr

.44

.83

0

0

Limonaad Originaal 1,5 l ,
A. Le Coq (0,47/l)
Aura Active õuna-kirsi-aroonia
mahlajook 1,5 l, A. Le Coq0, (55/l)
Karastusjook Pepsi-Cola 2 l (0,42/l)

2

Apelsinimarmelaadi kompvek
175 g, Kalev (5,09/kg)
Sidrunikompvek Laimita
250 g (3,56/kg)

34.89 kr

2

.79

0

.89

0

.29

3

1

Pähklikreem Jumbo Duo
400 g (2,88/kg)
Conex virsikupoolikud
850 g/ 470 g (2,11/kg)

12.99 kr

26.44 kr

21.91 kr

.40

1

1

1.21

.90

6

Õunaliköör 15% 0,5 l pet,
Remedia (6,58/l)
Liköör Vana Tallinn 45% 0,5 l,
Liviko (13,80/l)

99.98 kr

140.66 kr

.39

6

8

.99

5

1.40

1

49.91 kr

.79

5.48 kr

.35

9
3.1

1

1.79

KiteKat kiisueine kalamenüü
farmimenüü
4 x 100 g, 4-pakk (2,88/kg)
Amigo koeratoit loomalihaga,
kanalihaga 1240 g (1,13/kg)

0

1.99 1.99 2.90 4.19
Laste sukkpüksid
Laste sukkpüksid
Laste retuusid
Naiste retuusid

81.36 kr

.20

28.01 kr

.79

0

1.4

1

15.49 kr

0

.99

21.75 kr

9

1.3

0.48 2.10 2.20

2.35

Majapidamispaber Kleenex,
2 rulli, valge (0,42/rull)
Tualettpaber Serla, 8 rulli,
valge (0,18/rull)

107.96 kr

26.44 kr

.79

21.91 kr

.15

1.27

1.30

0.95

Crasssh Maapähkel
sibula- ja hapukoore kattega,peekonimaitselise kattega 60 g (4,83/kg)
Cheetos Nacho juustupallid
110 g (5,91/kg)
17.99 kr

9
0.9

Šokolaadi-pähkli karamell
Omariki, kg
Butter Toffee iiris piimakreemitäidisega 150 g (3,80/kg)

0

Energiajook Dynami:t Blue
0,5 l, A. Le Coq (0,88/l)
Aura Ploominektar 1 l,
mahlasisaldus 40%
Marli Virsikujook 2 l,
mahlasisaldus 25% (0,45/l)

15.49 kr

.15

1.08

.83

0.69 1.29 1.79

51.48 kr

Saksamaa aromatiseeritud
puuviljavein Bollino Premium
Red 10,5% 0,75 l (3,07/l)
Bollino Premium White 10%
0,75 l (3,07/l)
Leedu gaseeritud puuviljavein
Sovetskoje Zolotoje 10% 0,75 l (2,97/l)

12.36 kr 13.93 kr

17.99 kr

0

4.50

0.39

uus

Soolaküpsis Tuc Peekoni,
Tuc Originaal 100 g (6,90/kg)
Minu kaeraküpsis õunatäidisega
350 g (2,71/kg)

.57

3

uus

0.89

8.92 kr

.19

0

1.12

Shana kibuvitsatee
1,5 g x 20 tk (9,67/kg)
Brock piparmünditee
1,5 g x 20 tk pakis (9,67/kg)
Tee Lipton Yellow Label
2 g x 25 tk pakis (23,00/kg)
49.91 kr

.89

0

1

.23

13.93 kr

.89

0.95 1.20 1.34

.30

1

.83

0.42 0.42 1.45

Classic Vanilli-koore-rosinajäätis
1 l, Balbiino
Classic Maasika-koorejäätis
1 l, Balbiino

19.87 kr

12.99 kr

35.99 kr

.91
+pant 0,08

2

+pant 0,08

0

.67

10.95 kr

9.86 kr
TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

10.48 kr

.89

2.75

Šokolaad Geisha 37 g (10,54/kg)
Valge šokolaad Alprose Original
Schweizer mandlikreemitäidisega
200 g (6,35/kg)

Melissa spiraalmakaron 500 g

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.69

2.75

0.50 0.50 uus

0.73

(1,03/kg)

45.22 kr

.39

0

0

Myllyn Paras makaron 400 g

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

10.80 kr

1.91

+pant 0,08

0.51

.39

.59

+pant 0,08

1.35

0

Suhkur 1 kg, Poola
Manna Kati 1 kg

1

+pant 0,04

0

1

26.91 kr

1.3

26.44 kr

1

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.41

+pant 0,08

1

2.65

.69

+pant 0,08

.70

6.10 kr

6.10 kr

9.23 kr

+pant 0,08

6.42 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.05

7.98 kr

(4,35/kg)

10.95 kr

0.75

26.44 kr

Valio Võru Havarti juust kg,
rasvasisaldus 30%
Selli juust 250 g, rasvasisaldus
24%, E-Piim (6,12/kg)

(8,18/kg)

16.43 kr

1.9

21.75 kr

2.89

2.50

Paulig Classic filtrikohv 500 g (8,18/kg)
Paulig Classic presskannu kohv 500 g
Araabika kohv 500 g

1

0.6

Hea rasvavõie 500 g,
rasvasisaldus 25% (1,30/kg)
Eesti rafineeritud rapsiõli
Olivia 1 l

.53

4

4.90

(3,45/kg)

23.94 kr

.99

29.89 kr

119.85 kr
TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

9
0
.
4

34.02 kr

10.17 kr

12.05 kr

7.19

5
5
9
4
0.3
0.7 0.4 0.4

.83

Kanafilee hakkšnitsel 80 g,
Tallegg (4,38/kg)
Kana hakk-koivake 300 g,
Tallegg (2,77/kg)

Jahutatud kanakoivad kg,
Tallegg

2.5

5.48 kr

12.99 kr

0.45

3.80

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

63.99 kr

16.90 kr

10.80 kr

Maasink kg, Nõo LT
Koodirulaad kg, Nõo LT

0

5

5.9

Kuumsuitsu seakaelaliha kg,
Saaremaa LT
Saare viiner kg, Saaremaa LT

1.85

6.25

Valla juustuvorst kg, Rakvere LK
Rakvere suitsupeekon kg, Rakvere LK
Pereviiner 500 g, Rakvere LK (2,78/kg)

Rehe rukkileib 390 g, Eesti Pagar (1,13/kg)
Tosta! Röstsai 500 g, Eesti Pagar (1,38/kg)

4.25

.35

2

0.89

7.49

39.90 kr

9

3

5.48 kr

.15

93.72 kr

.45

5

Rannarootsi Lastevorst kg, Maag LT
VOT! Voka poolsuitsuvorst kg, Maag LT
VOT! Suitsusardell kg, Maag LT

0.56

53.98 kr

.87

Prantsuse brändi Ibis XO
36% 0,5 l pet (12,78/l)
Kanada viski Canadian Special
Old 40% 0,7 l (12,84/l)
Džinn Liviko Gin 38% 0,5 l (10,40/l)

.66

7

133.00 kr

.50

8

Läti viin Stolichnaya Premium
Vodka 40% 0,5 l (15,32/l)
Ukraina Viin Mernaya
Na Moloke 40% 0,7 l (12,14/l)

Tükiseep Palmolive Grapefruit
100 g (3,50/kg)
Šampoon Schauma Anti-Dandruff
250 ml (3,96/l)
Dušigeel Right Gyard Energy Burst
400 ml (3,48/l)
82.93 kr

.30

5

66,97 kr

8

4.2

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.44

69.63 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

6.88 kr

*
*

Viin Viru Valge 40% 0,5 l,
Liviko (10,60/l)
Viin Torni 40% 0,5 l, Liviko(8,56/l)

www.meietoidukaubad.ee
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Politsei otsib hukkunuga liiklusõnnetuse
tunnistajaid
24. septembril
kella 20.30 ajal
avastati Tartus
Puiestee tänaval
elumajas diivanilt Igor Partsi
surnukeha, mille
vigastused viitavad liiklusõnnetusele. Viimati nähti meest elusana
23. septembri hommikul. Seoses
sellega palub politsei abi inimestelt,
kes omavad informatsiooni selle
kohta, et ajavahemikul 23.–24. september oleks toimunud Tartumaal
või Tartu linnas liiklusõnnetus, milles antud isik osaleda võis. Samuti
palub politsei kuriteo lahendamiseks informatsiooni selle kohta, kui
keegi nägi ajavahemikul 23.–24.
september kahtlast liikumist või
tegevust Tartus Puiestee tänaval.
Infot oodatakse politsei telefoninumbritel 5304 8227 või 110.

Kiiruseületajad
võeti liistule
Koolikuu jooksul avastati Lõuna-Eestis kokku 304 piirkiiruse
ületamise juhtu ning esines 12 rikkumist, kus ülekäigurajal ei andnud
sõidukijuht jalakäijale teed.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse vanemkomissar Kaido
Iste kommenteeris, et olukorraga
vöötradadel võib rahule jääda, ent
avastatud kiiruseületamiste hulk
näitab, et ses vallas veel rahuloluks
põhjust ei ole. „Muret teeb see, et
kiiruseületamiste puhul paistavad
silma just suured kiirusületamised,
kus raske jalg gaasipedaalil on
tinginud 121 korral sõidukiiruse
ületamise 21–40 km/h ning veel
enam – 12 korral piirkiiruse ületamise 41–60 km/h,“ selgitas vanemkomissar.

tartuekspress
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Variku viadukt läheb
pikaks ajaks remonti
Sellel nädalal muudetakse Variku viaduktil
liikluskorraldust, et
alustada poolteist aastat vältavate Variku
viadukti rekonstrueerimistöödega.

Suvel pika ooteaja poolest kurikuulsaks saanud Cafe Truffe teeb läbi uuenduskuuri ja loodab endise hiilguse
taastada.
ERAKOGU

Hea teeninduse etalon
lasi rihma lõdvaks
Kevadel Tartu parima söögikoha tiitli pälvinud Cafe
Truffe nörritas suvel kliente
kesise teeninduse ja üüratu
ooteajaga. Nüüd on kohvik
leidnud uue hingamise.
Raekoja platsi veerel tegutsevas
kohvikus võtab nüüd kliente vastu Tartus ainulaadne ﬂoor manager
ehk teenindusjuht. Tema ülesandeks on paigutada kunded meelepärasesse lauda istuma, tegeleda nende mantlite, küsimuste ja isudega.
Soojade ilmade saabudes avas
Truffe väliterrassi 80 istekohaga, mida on ligi kolmandiku võrra rohkem kui sees. Hoolimata
sellest, et tööle võeti kümme uut
teenindajat, langes kvaliteet piinlikkusttekitavatesse sügavustesse.
Vastne teenindusjuht Taavi Tenso
tõdes, et menüüd tuli tihti oodata üle kümne minuti ning toitude saabumise ajaks olid inimesed

juba päris tigedad. „Kaotasime selle, mille eest meile auhind anti,“
ütles Tenso.
Nädala alguses sulges kohvik
paariks päevaks hooldusremondi
tegemiseks uksed. Seinte värvimisele lisaks saab söögikoht novembrist veel uhiuue menüü, kus leiab

koha ka ühe inimese päris enda
roog, mis konkursi käigus välja
valitakse.
Söögikoht lubab kohvikukülastusest spaa-puhkuse laadset elamust, et oma teenitud diplomit
edasi kaitsta.
MARI METS

Esimese sammuna freesitakse järgmisel nädalal üles
pool viadukti asfaltkattest.
„Lähipäevil pannakse paika
ajutised liikluskorraldusvahendid, mis reguleerivad liiklust teetööde ajal ning eraldatakse töötsoon liiklusruumist
betoonblokkidega. Järgmise
nädala keskpaigas suletakse
üks viadukti pool ning algab
remont,“ rääkis maanteeameti Lõuna regiooni asedirektor
Janar Taal.
Jalakäijatele on viadukt
suletud kogu remondi vältel, ümberkäik toimub Tammetõru, Raudtee ja Roopa
tänava kaudu. Ajavahemikul novembri teisest nädalast
kuni aasta lõpuni on viadukt
16 ööl mõne tunni suletud ka
sõidukitele.

Remont on tarvilik viadukti
kehva seisukorra tõttu. „Vuugid, tugiosad ja asfaltkate on
oma aja ära elanud ning mitmeid kandvaid betoonelemente on vesi ja libedusetõrjeks kasutatud sool tugevalt
kahjustanud. Nüüd läbib viadukt põhjaliku uuenduskuuri
ning muutub seeläbi liiklejatele turvalisemaks: sinna rajatakse valgustus ja ehitatakse
jalgtee,“ kirjeldas Taal.
Ta l l i n n a–Ta r t u–Võr u–
Luhamaa maantee 186. kilomeetril asuva viadukti remondi tellis maanteeameti Lõuna
regioon ning seda rahastab
85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
Projekti koostasid OÜ TonerProjekt ja AS K-Most ning töid
hakkavad teostama AS Tref
ja AS K-Most. Variku viadukti remont on osa Tartu läänepoolse ümbersõidu rekonstrueerimisest. Remont maksab 3,2 miljonit eurot ja vältab
2013. aasta märtsikuuni.
TARTU EKSPRESS
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Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !
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Laura
Kristiina
Sandra

Kokku
143 Martin

101 Laura

dra
111 Sander 83 San
104 Kevin

73 Diana

Laura lööb mäekõrguselt Sandrat ja Dianat
Popimad tütarlaste nimed Tartu õpilaste hulgas on Laura,
Sandra ja Diana. Poiste esikolmiku moodustavad Martin,
Sander ja Kevin.
Tartu Ekspressi palvel sõelusid haridusministeeriumi analüütikud
Tartu koolijütside nimistut, tuues välja iga klassi populaarseimad. Kokku mahtus edetabelisse 20 erinevat poisinime. Tütarlaste vanemad on

nimevalikus mõnevõrra loovamad – poodiumikohad lähevad sagedasti
mitme vahel jagamisele ning populaarseimate pingereas on 37 erinevat
neiunime.
Üldse kohtab 12 567 õpilase hulgas 1793 erinevat poisi ja 2155 tüdruku
nimekuju.
TARTU EKSPRESS

Tartumaa joobes juhid näevad
järjest sagedamini Rootsi kardinaid
Politsei statistika näitab, et
roolist tabatud surmakutsarite ohjamiseks rakendab
kohus järjest sagedamini
arestipäevi, seejuures pannakse ühtviisi trellide taha
nii kiiruseületajaid kui ka
joobes juhte.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalveteenistuse juht Ove Saare
sõnul on sel aastal Tartumaal liiklusrikkumiste eest areste määratud 113 korral, neist 50 isikut saatis
kohus Rootsi kardinate taha joobes juhtimise eest. Keskmine arestikaristus on kümme päeva pikk.
„Maksimaalselt saab isikule väärteoasjas määrata aresti 30 päeva, mida on kohtu poolt
määratud eelkõige neile, kellel

on rahatrahvid tasumata või on
varem saanud juba aresti miinimummääral 1-10 päeva, ent see
pole mõjunud,“ sõnas Saar. Kohtule esitab aresti määramise taotluse
politsei, kui varasemad karistused
pole mõju avaldanud ja isik jätkab
väärtegude toimepanemist.
„Kodanikke, kes on mitu korda
aresti saanud, on üsna palju – see
puudutab eelkõige juhtimisõiguseta
juhte,“ nentis Saar. „Osa aresti saanutest enam sinna minna ei soovi, aga
palju on neid, kellel on ükskõik. Need
arvud räägivad seda, et olukord on
üsna nukker. Politsei jätkab edaspidi
raskemate rikkumiste eest – nagu oli
viimane kiiruse ületamine 211 km/h
– kohtult aresti taotlemist.“
OLIVER KUND

Neljapäev, 6. oktoober 2011
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Kui suurte majade vaheliste korvpalliplatside saatust ei julge linn ennustada, siis Descartes’i lütseumil on lootust endale tulevikus uus väljak saada.
JUHAN LANG

Tartu – korvpalliplatside manala
Otsides Tartu linnas kohta
tänavakorvpalli mängimiseks, võib leida end üsna
kiirelt valiku eest – kas pallida platsil, kus puuduvad
korvid või väljakul, mille
kate meenutab asfalteeritud songermaad.
Tartlasest harrastuskorvpalluri Markko Hellati sõnul on linnapildis siiski üksikuid pärleid,
kuid uued platsid on tavaliselt
koos jalgpalliväljakutega ja tavakasutajate jaoks võrdlemisi hõivatud. „Korvpallilauad mädanevad
ja kate on nagu Haanja maastik,
muhklik ja künkaline asfalt,“ kirjeldas ta valitsevat olukorda.

Prioriteetide küsimus
Ü hek s s el l i s ek s on k a
Descartes’i lütseumi juures asuv
mänguplats, kus kunagistest korvidest annavad veel tunnistust
üksnes betoonpostide külge kinnitatud metallplaadid. „90ndatel
said korvilauad korrastatud, aga
kümmekond aastat on need ikka
päris viletsas seisus,“ möönis lütseumi direktor Jaan Reinson.
Tema sõnul ei saa aga öelda, et
palliplatside käest laskmise põhjuseks oleks inimeste leige huvi. „Kui
see veel korras oli, siis oli seal päris
palju rahvast ja ma arvan, et kui
need väljakud korda tehakse, siis

siin ümberkaudu oleks mängijaid
küll,“ lausus ta.
Reinson lisas, et juba paar aastat tagasi loodi projekt Descartes’i
lütseumi ja Annelinna gümnaasiumi ümbruse rekonstrueerimiseks, mille elluviimisel uuendatakse autoparklate ja juurdepääsuteede kõrval ka spordiväljakud.
Millal projekti täpselt ellu viima
asutakse, Reinson ega linnavarade
osakonna ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv öelda ei osanud.
„Projektlahendus on juba olemas,
aga mina sellistel
teemadel ei spekuleeri,“ rääkis Metsjärv. „Sõltub ainult
rahast, millal see
juhtub.“

Las jääda nii,
kuis oli
Magalarajoonide vaheliste palliplatside puhull ei pruuaks lahengi aga raha olla ainsaks
duse osaduseks. Linnamajanduse
äitja Andkonna juhataja asetäitja
nna väheres Pooli sõnul on linna
ne usk kõnealustesse korvpalud osaliliväljakutesse tingitud
tuseisust.
selt inimeste endi vastuseisust.
„Ausalt öeldes väga paaniliselt
ond ei ole
linnamajanduse osakond
käinud palliplatse isee otsimas,
kuna nende pärast on kogu aeg

ääretult suuri tülisid olnud,“ tunnistas ta.
Pool selgitas, et suurte majade
sisehoovid on justkui kõlakojad,
mistõttu püütakse elanike häirimise vältimiseks ehitada palliplatse pigem elumajadest eemale. „Kui keegi palli patsutab, siis
see tümps käib majadesse sisse
ja inimestel on närvid pahupidi,“ märkis ta. „Näiteks Annelinna mänguplatside puhul ei julge
küll ennustada, et need lähitulevikus saavad olema kõik kõige
paremas korras
ja kas neid on
üldse mõistlik
taastada.“
Samas tõdes
Pool, et linna
jaoks on tähtsam pigem
m ajade juu rde minevate te
teede korrastamim
ne. Põhjused, miks
räämas pallik
platse ei võeta kasutusele
parklatena, nagu on ttehtud Pikal tänaPo hinnangul aga
val, peituvad Pooli
selles, et inimes
inimesed ei ole varmad
ü
isiklikku raha ühisasja
alla panema. „Kui keegi teebki, siis tuleb
järgmine tark, kes leiab, et see
on linna maa ja tema võib ka sinmä
na parkida,“ märkis
ta. „Sellised
ühiselu reeglid hakkavad kehtima.“
JUHAN LANG
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13. ja 15.10 Vanemuise teatris
välissolistid
Samsons Izjumovs
(Läti Rahvusooper)
Ivan Magri (Itaalia)

Giuseppe Verdi ooper

Viktorija Bakan
(Leedu/Šveits,Zürichi Ooperimaja)
Sofio Janelidze (Gruusia/Itaalia) jt.
Dirigent Paul Mägi

www.vanemuine.ee

Pildil Ivan Magri
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KAKS KOLMEST OSTEOARTROOSIHAIGEST SAAVAD ABI KOERKIBUVITSA MARJADE PULBRIST
Osteoartroos on liigeste haigus, mille korral liigeskõhr deformeerub ja hiljem hävineb. Kõhrekahjustus võib saada alguse ilma kindla põhjuseta, see võib olla õnnetuse või ülekoormuse
tagajärg, kaasasündinud või mõne kaasuva haiguse põhjustatud. Läänemaades kannatab 80%
kõigist üle 55aastastest inimestest mingi liigese kulumise all. Pooltel neist on liigesed nii kahjustatud, et see mõjutab nende heaolu. Nad tunnevad valu ning mõnikord on liigesed paistes, mis
omakorda mõjutab liikumist ja elukvaliteeti.

Taanis tehtud uuring näitas, et kaks kolmest patsiendist,
kes kannatasid liigeste haiguse - osteoartroosi all, kogesid
olulist enesetunde paranemist, kui kasutasid koer-kibuvitsa
marjade pulbrist valmistatud toodet. Juba varasem uuring
näitas, et osteoartroosi põdevate keskealiste naiste puhul
kogesid vaevuste vähenemist, liigeste liikuvuse paranemist
ja elukvaliteedi paranemist koguni kaheksa naist kümnest.

Ilmnes ka see, et valuvaigistite ja põletikuvastaste ravimite
tarbimine vähenes ligi poole võrra.
Üks kliiniline uuring tehti osteoartroosi põdevate keskealiste naiste seas. Peaaegu 80% naistest reageeris LitoZinile positiivselt. LitoZini grupis olid tulemused kolm korda
paremad kui platseebogrupis, samuti vähenes LitoZini tarvitajatel valuvaigistite kasutamine rohkem kui poole võrra.
Ei mingeid kõrvalmõjusid

Põletikuvastane toime
“Koer-kibuvitsa pulbri valuvaigistav efekt liigeskulumuse
korral tuleneb tõenäoliselt galaktolipiididest kui aktiivsetest toimeainetest,” märgib Reumatoloog Dr. Rod Hughes
oma arutluses koer-kibuvitsa kohta. “ Uuringute põhjal
oletatakse, et galaktolipiidide põletikuvastane efekt tuleneb summaarselt selle võimest takistada põletikurakkude
liikumist põletikukoldesse ja vabade radikaalide vastasest
toimest. Osteoartroos ei ole mitte lihtsalt liigese ärakulumine, vaid seal on olemas ka põletikuline komponent, mis
võib reageerida toimeainele. Kui koer-kibuvitsa pulber toimib põletikuvastaselt, tuleks rohkem tähelepanu pöörata
mitte ainult sümptomite vähenemisele, vaid põletikulistele
seisunditele. Paljud patsiendid saavad vähendada oma tavaliste osteoartroosi ravimite võtmist poole võrra või neist
hoopis loobuda,” räägib Rootsi Helsingborgi haigla valuravi spetsialist Bo Dettner. Koer-kibuvitsa marjade pulbril
puuduvad koostoimed ravimitega ning see sobib erinevate
osteoartroosi vormide puhul.
Märgatavalt vähenenud liigesevalu
Uuringute tulemused on üksmeelsed. Kaks kolmest tõsise
osteoartroosi all kannatajast tundsid end paremini. Valu oli
märgatavalt vähenenud ning liigese liikuvus paranenud.

Üks väga tähtis pluss koer-kibuvitsa pulbril on kõrvalmõjude puudumine. Samas võivad osteoartroosiravimid avaldada kõrvaltoimeid maole, neerudele ja maksale. Inimestele,
kes kannatavad osteoartroosi all, on pulber väga heaks
toidulisandiks, mis võimaldab vähendada tavaliste ravimite kasutamist. Valuravi spetsialisti Bo Dettneri arvates saavad inimesed, kellel ei ole osteoartroos kaugele arenenud,
asendada tavalised ravimid koer-kibuvitsa pulbriga.
Koer-kibuvitsa pulbrit tasub proovida
“Inimestel, kes kannatavad liigeste probleemi käes, tasub
proovida LitoZini. See on ilma kõrvaltoimeteta ja teadlased
on tõestanud, et see toimib,” ütleb valuravi spetsialist Bo
Dettner.
“Olen Rootsi Helsingborgi kliinikus LitoZini proovinud
rohkem kui saja patsiendi peal ning tulemused on muljet
avaldavad. Kuigi on tegemist loodustootega, kogeb kaheksa osteoartroosi patsienti kümnest enesetunde paranemist.”
Taanis tehtud uuringud näitavad, et kõik elukvaliteedi
määrad paranevad. Patsiendid tundsid end värskemalt,
magasid paremini ning nende liigesed olid hommikuti vähem kanged.

Eesti tarvitajad kiidavad koer-kibuvitsa mõju
Aastakümneid liigesevaevuste käes vaevelnud pensionär
Valude vastu olen aastaid kasutanud valuvaigistavaid ravimeid,
mis abistasid ajuti. Poolteist aastat tagasi tehti minu vasakule põlvele liigesevahetus. Valude korral tarvitasin valuvaigisteid, kuna
teised liigesed valutasid edasi. Lugesin küll kirjandusest koer-kibuvitsamarjapulbrist, kuid kuidagi pealiskaudselt. Äkki otsustasin
hakata tarvitama koer-kibuvitsamarjapulbrist valmistatud LitoZini
tablette. Nüüd olen vastavalt õpetusele võtnud neid kapsleid 10
nädalat. Kaheksandast nädalast alates olen kergendust tundnud,
valud on peaaegu kadunud. Jätkan LitoZini kapslite võtmist. Soovitan neile, kel on liigesevaevused, võimaluse korral hakata võtma LitoZini kapsleid. Soovitan järjepidavust ja kannatust!
25 aastane naisterahvas
Olen ligi 10 aastat vaevlenud põlvevalu käes. Selja taga on ka
operatsioon, kus põlv nö puhastati sodist. Tegemist on järjest

Kommentaar:
Proviisor Marika Masing
Kellele soovitada eritöödeldud koer-kibuvitsa pulbrit Litozini?
Soovitatakse kõigile, kes tahavad säilitada oma liigeste tervist
ja efektiivsust. Vanemaealistele, kel esineb liigesprobleemidega
kaasnevat elukvaliteedi langust. Ka neile, kelle liigesed on ülekoormatud, näiteks spordiga tegelevatele inimestele. Samas ka
ülekaalulistele, sest nende koormus liigestele kasvab märkimisväärselt.
Kas võib olla kindel Litozini toimes?
Ei saa kunagi ühegi toidulisandi kohta puhul väita 100%liselt, et
kindlasti mõjub. Inimesed on erineva tervisliku taustaga, nende
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Koer-kibuvitsa
pulber – imeline
abi liigestele
Hoiab liigeste tervist ja
parandab liikuvust
Toetab luude ja kõhrede
normaalset talitlust
Litozin pulber ja
kapslid.

UUS!

edasiareneva haigusega ja mingi hetk on ootamas ka uus põlveliiges. Kuna haigust ei võta enam nagunii miski ära, siis olen
proovinud erinevaid ravimeid, et leevendada vähemalt valugi, et
mingil määral trenni teha. Sõbranna soovitusel katsetasin Litozini. Algul ei saanud aru, et oleks midagi teisiti, aga pärast järjepidevat kasutamist hakkas valu taanduma. Nüüd saan normaalselt
kõndida ja ka trenni teha ilma, et põlvevalu oleks endast märku
andnud. Litozin aitab mind igapäevaselt ja haige põlv oleks nagu
unenägu!
Puusaliigese vahetuse edasi lükanud pensionär
Võtsin kolm kuuri järjepanu. Tulemus oli hämmastav. Olin puusaliigeste vahetamise järjekorras alates 2009. aastast, nüüd lasin
järjekorda edasi tõsta, sest magan ilma valuvaigistita, käia on
kergem. Võimalusel võtan LitoZini edasi. Loodan ilma operatsioonita hakkama saada! Aitäh LitoZinile.
liigesprobleemid ka erinevad. Siinkohal saan konstateerida vaid
fakti, et Litozin on aidanud paljusid Eesti inimesi. Selle kinnituseks oleme saanud positiivseid kirju kasutajatelt. Tahaksin mainida, et eritöödeldud koer-kibuvitsa pulbri algsel kasutusevõtul sai
pulbri väljatöötaja Taanis ca 5000 tänukirja.
Julgustan kõiki, kelle liigesed annavad endast märku, proovima Litozini, sest antud pulber suudab liigeste seisu ja üldist
heaolutunnet parandada. Ja mis väga tähtis - ilma kahjulikke
kõrvalmõjusid tekitamata.
Üks asi veel, millele juhiksin tähelepanu - kui juba ostate Litozini, siis tuleb seda tarvitada täpselt pakendil kirjutatud instruktsiooni kohaselt (kas 6 kapslit päevas või 1 pulber päevas).
Vastasel korral võib toime puudulikuks osutuda.
Kui liigesed ei anna endast igapäevaselt märku, saate tunda
rõõmu paremast elukvaliteedist, suuremast igapäevasest aktiivsusest, paremast tujust ja unekvaliteedist.

LIT 1109-015

Koer-kibuvitsa uuring

Miks valida LITOZIN®?
Kõrvaltoimeteta looduslik toode
Võib vähendada valuvaigistite kasutamise vajadust
ja seoses sellega tekkivaid kõrvaltoimeid
KASUTAMINE:
Litozin kapslid – 6 kapslit päevas
(hiljem 4 kapslit päevas)
Litozin pulber – 1 pakike päevas segatuna jogurti
või veega.
LITOZIN® pulber on valmistatud eritöödeldud koer-kibuvitsa marjadest. Kasutades LITOZIN®-i saate leevendust oma liiges-probleemidele ja sellega seoses tunda
rõõmu paremast elukvaliteedist, suuremast igapäevasest aktiivsusest, paremast tujust ja unekvaliteedist.
Kirjuta enda kogemusest LITOZIN®-iga Axellus OÜ,
Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn. Avaldamiseks sobilike lugude autoritele auhinnaks 2 kuu varu LITOZIN®-i.
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Igasuguseid elukaid tungib
linnadesse järjest enam
ning meie Tartu pole selles
mõttes mingi erand. Aga
laskem neil ise endast pajatada.
Meie 3-liikmeline tantsuansambel EMU, kes tegutseb Euroopa Munejate Uniooni egiidi all,
saabus Tartusse Europeade tänavatantsude festivalile 18. juulil. Et
suure peo alguseni oli veel kolm
päeva aega, panime oma tantsingu
käima kohe ülikoolilinna tuiksoonel – Riia maantee ja Turu tänava
ristmikul.

Jaanalindude troika
Puhkes tõeline tohuvabohu.
Ju olime nii vastupandamatud,
et inimesed jooksid välja äridest,
neid pudenes Taskust, punastest
omnibussidest ja erasõidukitest.
Kõik karjusid vaimustusest, hoidsid käsi laiali, et meid kaissu haarata, ning tegid fantastilisi tantsusamme. Meile sai kohe selgeks, et
Tartu on maailma tantsupealinn.
Nii sooja vastuvõttu polnud me
varem üheski ilmanurgas kohanud.
Festival ise jäi meil kahjuks
nägemata, sest see langes meie
munemise ajale. Ega muna kelleltki küsi: kui tema ikka tulla tahab,
siis ta ka tuleb…

Kuningboade kvartett
Elame oma liigikaaslastega neljakesi Mõisavahe tänava paneelmaja 4-toalises korteris ja meie elu
on lausa lust ning kassipidu. Meil

on maailma parim perenaine, tal
on kõrgharidus ja ta teab täpselt,
kuidas meiesuguste kuninglike
roomajate eest hoolitseda.
Olgugi et oleme superkägistajad, ei kasuta me oma oskusi, kui
põimume oma madami lihava
kaela ümber, et lasta end hellitavalt paitada. Me mõjume temale
rahustavalt ega lase tal uidata hinge tühermaal. Tema hinges oleme ainult meie… Olgu me siis toas
oma puuris, õuemurul, laste liivakastis või vaibakloppimise torudel.
Teised korterikasutajad on
vahelduv kontingent – need on
imearmsad kiisupojad, üks kaunim kui teine, kes tulevad… ja kaovad nagu vabas looduses, kus meie
kui tugevamad oma saakloomi
lämmatame, kugistame ja seedime… Seeditute asemele tuuakse

korterisse oma järge ootama uued
miisud. Nii on see olnud aastaid,
on ja jääb…
Nagu kaovad vahel inimesed,
kaovad ka kassid. Inimesi mõnikord otsitakse, kasse ka… Vahel
leitaksegi mõni, vahel ei leita ka…
Meie ei tea, kuhu kaovad inimesed, küll teame kuningboadena,
kuhu kaovad hiirekuningad…

Kiisupoegade kvintett
Mäletan, et olime viiekesi…
pajuvitstest korvis Tartu turu
väravas. Kohe kahel laupäeval järjest… Inimesed imetlesid meid
kõiki, kuid valimisel eelistasid
meie kolme vennakest…
„Kes neid emaseid steriliseerima hakkab,“ porises üks vanapapi,
kui lubas ühele vendadest koguni

Topautos hinnad langevad!
HYUNDAI

Limited

SUPERHEA VARUSTUSEGA PEREAUTOGA SÄÄSTAD 1301  (20 356 kr)
Rikkalikus standardvarustuses nüüd lisaks automaatne kliimaseade, püsikiirushoidja,
valuveljed. Auto kohe kätte! Vaata lähemalt www.topauto.ee
Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma – ootame Sind proovisõidule!
Kampaaniaautosid piiratud kogus!
Keskmine kombineeritud kütusekulu 6,1 l /100 km, CO² heitmed 142 g/km

Ilmatsalu 28, 50412 Tartu, tel. 742 4677, 742 5797.

Pildil olev auto on illustreeriva tähendusega.

12 999 `

erialast tööd – teha temast õunakeldri piiksujate presidendi!
Hallipäine professor võttis teise venna sünnipäevakingiks oma
lapselapsele. Julgesin läbi nurrukarvade targalt mehelt pärida:
„Mida tähendab „steriliseerima“?“
„Küll saad teada, kui seda sinuga
tehakse,“ lausus härra ja pistis me
teise venna oma õlgkübarasse.
Kui korvi juures seisatas üks
peenike tirts, võttis me perenaine korvist minu: „See on kõige ilusam!“ Mu süda lausa hüppas rõõmust…
„Aga kas tal pojad ka tulevad?“ –
„Tulevad ikka.“ – „Ei, siis ma seda
ei võta: ema ei lubanud.“ – „No
võta siis see… Sellel ei tule poegi,“
ütles meie elu üle otsustaja, tõstes
üles me viimase venna. „Jah, ma
võtan selle, see on ka nii nunnu…“

Olime jäänud õeksega kahekesi… Alles teise päeva lõpus, kui turgu sulgema hakati, tuli üks mammi, kes võttis pikema jututa meid
mõlemaid: „Koos ikka lõbusam.“
Meil vedas kõige rohkem: uues
kodus oli lõbu tõesti laialt. Müravaid suguvendi ja –õdesid oli suures korteris teisigi, pealegi lesisid
traatpuurides tegevusetult mingid teistsugused elukad nagu
pikad täispumbatud kirjumustrilised soolikad, kellele eluvaim
alles öösel sisse tuli. Nägin, kuidas
perenaine õhtuti mõne meie armsa hõimlase ka soolikapuuri pistis,
kuid siis tuli mulle alati uni peale: vahtigu pealegi selle soolikaga
tõtt! Kui hommikul ärkasin, polnud soolikal enam seltsilist.
Ühel õhtul jõudis järg mu lihase õe kätte. Olin tema peale isegi
kade: jälle oli kedagi teist eelistatud minule. Millal osutun väljavalituks mina? Hommikul õde enam
soolika juures ei olnud, ka mujal
korteris enam mitte: ju oli mõni
uus peremees ta endale võtnud.
Varsti saabus ka minu päev,
õigemini õhtu. Mind pandi ööd
veetma kõige ilusama soolikaga!
Tundsin end väga õnnelikuna, sest
ees ootas öö, täis tugevaid kallistusi ja kirge…Uus hommik on aga
minu uue elu algus.

Rebaste sekstett
Rebased on vallutamas Tartut,
eriti kui ka kõik uued tudengid
saavad rebasteks löödud. Seepärast otsustasid linnarebased koonduda mingisse organisatsiooni,
võitlemaks oma õiguste eest teiste
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linlaste seas.
Kuueliikmelise asutamiskogu
koosolekule Lille parki tulid Ihaste, Raadi, Tähtvere, Tammelinna,
Veeriku ja Karlova rebaste esindajad, kusjuures karlovlane esindas
ka Ropka rebaseid.
Kõigepealt asuti loodavale organisatsioonile nime nuputama.
„Mis siin ikka pikalt aru pidada:
Tartu Rebaste Ühing ja asi ants!“
„Ei lähe: lühend TRÜ viitab sotsialistlikule Tartu Riiklikule Ülikoolile.“
„No teeme siis oma Rebaste
Erakonna?“
„Ei kõlba samuti: RE on ju nagu
Reformierakond – nii rumalad me
ometi pole, et nende moodi oma
asju ajama hakkame. Me oleme
hoopis kavalamad.“
„Aga võtame siis nimeks Eesti
Kavalpead…“
„Ega me hullud ole! Oleme küll
punased, aga mitte nii punased, et
samastuda Eestimaa Kommunistliku Parteiga.“
„Me oleme hoopis ilusamad
punased – paneme oma nimeks
Ilusate Rebaste Liit.“
„Püha müristus! IRL? See on
ju sisetülidest lõhestunud partei!
Nende eeskuju me küll ei järgi.“
Pärast pikka arutelu otsustati Tartu rebaste organisatsioon
nimetada KGB-ks ehk Kanavaraste Geneetiliseks Bandeks. Lühendil KGB ei teadnud rebased olevat mingit halba varjundit. Pealegi
on kanavargus olnud läbi aegade
rebaste geneetiliseks ehk pärilikuks tunnuseks.
TOOM ÕUNAPUU,
KEELEDIDAKTIK

tartuekspress
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LASTEKAUPADE KOMISJONIMÜÜK.
SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

LOOMA
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KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
A Le Coq’i kammerkoori elurõõmus punt
ootab uusi lauljaid
bassi ja esimese soprani häälerühma.
Lepi kokku meie võluva dirigendiga:
Eve Paap
5624 9112 (kl 17-21)
paap.eve@gmail.com
.
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MEIE AIANDIS KESTAB HOOAJALÕPU
TÜHJENDUSMÜÜK.
0%!

–5
Hinnad

Kõik püsilillede, ilupuude ja põõsaste
istikud oktoobri lõpuni poole hinnaga
või kuni kaupa jätkub.
Oktoobris oleme avatud E-R 8-17, L-P 9-15
Aiasõbra leiad, kui keerad Tartu-Tallinn mnt
10ndal kilomeetril vasakule või avad

www.aiasober.ee
Tel 528 6296, 551 0131, e-post: aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

jaoks katsumuste aeg
Sügiseks on koos inimestega linna kolinud ka koduloomad. Paljudele neist
tähendab keskkonna ja
ilmastiku muutus aga uusi
väljakutseid, millega hoolival loomaomanikul arvestada tuleks.

Sügisel saabuvad koos õpilastega linna ka paljud lemmikloomad,
kes suve maal veetnud. Kuigi pere
lemmikud vajavad hoolt ja armastust aasta läbi, tuleks enne talvekülmade saabumist nad korralikult üle vaadata ning kui vaja, siis
ka mõningad toimingud teha nende heaolu parandamiseks.

Karvavahetuse aeg
Paljudel loomadel on just sügisel karvavahetuse aeg. Karvapulstikud on sel perioodil kerged
tekkima ja pusa võib kasvada väga
suureks. Pusade all on ideaalne
paik nahapõletike tekkeks ning ka
kirpude pesitsemiseks. Kammimine ja spetsiaalsed toidulisandid
aitavad karvavahetust kiirendada. Ka pesemine aitab lahtist karva eemaldada, kuid õues elavatel
loomadel võib tekkida probleeme
kasuka kuivamisega.

Sügishämaruse saabudes jäävad ka koerad liikluses märkamatuks.

ni. Ainus kindel viis oma lemmik
kirpudest vabaks saada on kasutaKirbud kolivad tuppa
da kirpude hävitamiseks või peletamiseks mõeldud vahendeid ning
Kirbud on igasügisene nuhtseda õige sagedusega.
lus. Kuni külmadeni võib loom või
Neil, kes kunagi elamisest kirtema omanik neid saada kõikjalt
bu leidnud, ei maksaks unustada,
et kirpude areng
Pimedal ajal on omal kohal
toimub väljaspool
looma – põranhelkurrihm, -vest või mõni
dapragudes, looma
muu helendav või lambiga
asemes, mullapinjne. Kirbud võivarustatud looma keha külge nal
vad endas peita ka
kinnitatav aksessuaar.
paelussi alget – kui
loom kirbu katki
hammustab, siis võib looma soo– tänavalt, bussist, poest, loomalestikus peagi pikk lüliline ebakliinikust ... Omaniku püksisäär
meeldiv elukas elutsema hakata.
on kirbu jaoks kiiduväärt transKärntõbi on viimastel aastapordivahend jõudmaks oma tõelitel üsna sagedane haigus koerse lemmikpalani – kassi või koera-

tel. Koer ise ei pea rebasega otseselt kokku puutuma, rebastelt
pudenenud tekitaja on võimeline
väliskeskkonnas mõned päevad
ka ilma peremeesloomata elama.
Peamiseks tunnuseks on sügelus
ning kratsimine. Haigustekitaja hävitamiseks ning looma ravimiseks vajalike rohtude saamisel
aitab taas loomaarst.
Loomade rõivad pole meie kliimas pelgalt moeasi. Aluskarvata
loomadel võib jahedate ilmadega
külm hakata ning vihma ja tuult
ei armasta ükski koer ega kass.
Kui kassiomanik võib oma looma vihmase ilma korral ka tuppa jätta, siis koeraomanik peab
oma hoolealusega iga päev õues
hädal käima (väga väikese koera
puhul saab kasutada ka tubaseid

INTERNET

variante). Sobiva rõiva võib kas ise
õmmelda-kududa või kaubandusest osta.

Tee loom nähtavaks!
Pimedal ajal on omal kohal
helkurrihm, -vest või mõni muu
helendav või lambiga varustatud looma keha külge kinnitatav
aksessuaar. Tulede vihus helkiv
kaelarihm võiks olla ka kassidel,
kuigi veel parem oleks, kui kõik
kassiomanikud oleksid seadusekuulelikud ning oma lemmikuid
vaid toas (või oma aias) peaksid.
KAIE PÄIKE

tartuekspress
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naabri koera terrorist?

öösiti, võib helistada politseisse,
sest öörahu (23.00-07.00) häirimisel rikutakse lisaks juba avalikku
korda.

Inimesed on sageli hädas
mõne lähiümbruse koera
või kassiga, kes nende aias
või muruplatsil “omi asju
ajamas” või öösiti lärmamas
käib. Kuigi seadus ei anna
võimalust keelata hooletul
peremehel lemmiklooma
pidada, on teatud võimalused oma õiguste kaitseks
siiski olemas.
Kas aeg-ajalt naabri aiast läbi
astuv koer või kass on üleüldse
hulkuv loom? Seadus annab siin
ühese vastuse “jah”: loomatauditõrje seaduse kohaselt on loomapidaja juurest lahti pääsenud ehk
hulkuv selline koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool
loomapidajale kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumi.
Loomapidajal on kohustus oma
loom taas kinni püüda või kinnipüüdmist korraldada. Kui omanik
seda ei tee või omanikku pole võimalik tuvastada, läheb see kohustus üle kohalikule omavalitsusele.

Loomaomaniku kohustused
Lisaks näevad eeskirjad ette, et
loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmine ja inimestele või
teistele loomadele kallaletungimise võimalus. Samuti on loomapidaja
kohustatud koristama looma väljaheiteid. Avalikus kohas viibides tuleb
koer panna rihma otsa, kurjal koe-

TARKUS
TARVILINE VARA!

Kas on mõtet minna
kohtusse?

ral peaks lisaks peas olema suukorv.
See, kas koer on kuri või mitte, sõltub
koeraomaniku hinnangust. Rihmata tohib koeral lasta joosta vaid tarastatud aias. Mida teha siis, kui loomaomanik oma kohustusi ei täida?

Abi saab kohalikust
omavalitsusest
Politseisse helistamine tavaliselt kasu ei too: politsei sekkub
enamasti alles siis, kui loom on
agressiivne ning ründab. Sestap
on ainus võimalus teavitada kohalikku omavalitsust, kel on õigus
loomaomanikku korrale kutsuda,
olgu siis lahenduseks hoiatusmenetlus või trahv.

Kirjalikul pöördumisel omavalitsuse poole tuleb mõelda ka juhtunu ﬁkseerimisele. Märgukirjas või
avalduses peaksid sisalduma naabri koera või kassi “külaskäigu” kuupäevad ja kellaajad, võimalusel loomaomaniku nimi ja aadress ning
soovitavalt ka juhtunu tunnistajad
koos kontaktandmetega. Soovitav
on pöördumisele lisada ka fotod.
Omavalitsuste eeskirjade järgi
on keelatud lubada loomal kaaskodanikke või teisi loomi häirida.
Millal muutub haukumine häirimiseks, on tõlgendamise küsimus. Oma kaebusega tuleks sellelgi juhul pöörduda omavalitsuse poole. Kui aga tundidepikkused
haukumissessioonid leiavad aset

Teoreetiliselt on võimalik hooletu omanik kohtusse kaevata
ning tsiviilkorras kahjutasu nõuda, kuid lõpptulemus võib olla
ettearvamatu. Kuna Eestis teadaolevalt sellisel pinnal kohtupretsedente olnud ei ole, võib ennustada
pikka ja keerukat kohtuvaidlust.
Seega on mõistlik enne kohtusseminekut saata tähitud kirjaga pretensioon loomaomanikule, määrata tähtaeg sellele vastamiseks
ning lisada, et nõude määratud
tähtajaks tähelepanuta jätmisel
pöördub kannatanu oma õiguste
kaitseks kohtusse.
Samuti tuleb tõendada, et võõras loom on teie maal viibinud.
Kuna sellise kohtuvaidluse pidamine kujuneb ilmselt väga kulukaks, tasub kaaluda õigusabikulude kindlustuse sõlmimist, sest siis
katab juba kohtuskäimise ja ka kohtuvälise kokkuleppe saavutamise
kulud kindlustusselts. Vahel sunnib
alles postkasti jõudnud kohtukutse
süüdlast kiiremas korras kokkulepet sõlmima ning kohtuasja sisulise
arutamiseni siiski ei jõuta.
MAIKO KALVET

Kogemustega klassiõpetaja
pakub eratunde
algklasside õpilastele.
Ettevalmistus kooliks
6-7-aastastele lastele.
Info: triiton@hot.ee, tel 51 48 121.

SOODSAD loodus- ja kultuurireisid "Põnev Põlvamaa
SÜGISEST KEVADENI

HINNA SEES:

õhtusöök ja konverentsisaali
kasutamine esimesel päeval.
z majutus rikkaliku hommikusöögiga.
z valitud matk, lõunasöök, ujula, saun
ja muuseumikülastus teisel päeval.
z

kadi@kagureis.ee; +372 5698 8569

www.kagureis.ee

D.A.S. ÕIGUSABIKULUDE
KINDLUSTUSE AS

Kuidas leida sobivaim lumepuhur?
Mõne aastaga on uudsed
lumetõrjumismasinad
hoogsalt populaarsust
kogunud ning popiks kujunenud seadmeid läbi hooaja ei jagugi.
Möödunud paaril talvel keeras
looduseraamat üle pika aja oma
lörtsise lehe asemel valge ja sügavalt puhta lehekülje. Seetõttu avanes paljudele majaomanikele ning
haldusettevõtetele, kes seni lumelabidaga piirdusid, lausa uus ajastu.
Kui 90-ndate teisel poolel oli
korraliku lumetõrjemasina ostja pigem erand kui tavaklient, siis
eelmisel aastal ületas lumepuhurite (kasutusel ka sõna „lumefrees“)

nõudlus igasugused müügiorganisatsioonide valmisolekud mitte
ainult Eestis, vaid kogu Euroopas.
„Suutsime viimased eelmisel
kevad-talvel müüdud lumepuhurid hankida Austria kolleegidelt,”
meenutas OÜ Reginett juhataja Jaan Lusikas. „Ja kuigi need ei
olnud sugugi mitte odavaimad,
siis kaubaks läksid majandusoludele vaatamata kõik masinad, mis
lumetõrjel tõhusat abi pakuvad.”
Spetsialistid jagavad lumepuhureid laias laastus kaheks. Üheastmelised on väiksemad ja kergemad, mis sobivad peaasjalikult
eratarbijale jalgradade ning kõnniteede korrashoiuks väiksema-

telt pindadelt ja jäävad hinnavahemikku 490–690 eurot, elektrilise
mudeli puhul 155 €.
Kaheastmelistel seadmetel on
jõudlus oluliselt suurem, liikumist
kergendavad veorattad. Tiguseade, mis lume üles korjab, suunab
selle edasi tiiviku labadele ning
võimalik lume väljapuhumiskaugus on kuni 14 m. Peale variatsioonide töölaiuses ja võimsuses on lai
valik ka varustusastmes (käepidemesoojendus, elektristarter, valgusti, muudetav liikumissuund ja
töökiirus, manööverdusabi, rataste asemel minilindid). Hinnad
algavad 850 € ja küündivad 2999 €.
TARTU EKSPRESS

7. – 9. oktoober 2011
7. oktoober
19.00 Kontsert Kulla ja kivi kõlad Forbidden City Chamber Orchestra
Hiina
Vanemuise kontserdimaja
8. oktoober
18.00 Kontsert Pärsia klassikaline muusika Ansambel Chakad Iraan
TÜ aula
21.00 Kontsert Üheteistkümnes Mosaiik Lilian Langsepp – gooti harf
Tartu Jaani kirik
9. oktoober
11.00 Raamtrummi meistriklass David Kuckhermann Saksamaa
Eelregistreerimisega
15.00 Kontsert Elav maa: Vanavene Vaimulik ja rahvalik muusika
Ansamblid Russki Lad ja Russki Obõtšai Venemaa
Tartu Pühade Aleksandrite kirik (Sõbra tn 19a)
18.00 Kontsert Soolod löökpillidele David Kuckhermann Saksamaa
hang, cajon, raamtrummid, riq jt
Tartu Jaani kirik

XVI Tartu
Vanamuusika
Festival

Piletid on saadaval kõikides
Piletilevi müügikohtades üle Eesti,
internetis www.piletilevi.ee
ja tund enne kontserdi
algust kohapeal.
Festivali pass 30/22€
Info ja registreerimine
raho@festivitas.ee

www.festivitas.ee
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Jõesaar: „Ma lähen NBAsse!“
ga Emajõe-äärset võrkpallivankrit
vedanud, otsustas oma spordiklubi haruna luua ka korvpallikooli.
Peamiseks ajendiks mure linnas
pakutava korvpallihariduse kvaliteedi pärast. Nüüd, viis aastat hiljemgi tunnistab Jõesaar seenior,
et poleks muidu korvpalliga iialgi sehkendama hakanud, kui oma
poiss poleks mängus olnud.
„Nähes-kuuldes, kuidas ja mida
noortega tehakse, õigemini ei
tehtagi, ei jäänud lihtsalt muud
üle. Poiss oli hingega asja juures, armastas korvpalli jäägitult,
aga selliste võtetega minu arvates
tipptasemele ei jõuta. Isegi Eesti
mõistes mitte,“ on Jõesaar toimunu osas kriitiline.
Esmalt võeti oma spordiklubi
Janari emal Evel erilisi kokkuSK Duo alla varem Dorpati nime
puuteid spordiga pole. Suisa vaskandnud pundid eesotsas treener
tuoksa – tema erialaks on muuOlari Naritsaga. Aasta hiljem kõva
sika. Ka pere esiklapse, Janarist
kära ja kõmu saatel ka staažika
poolteist aastat vanema tütre Eveli
treeneri Elle Lapi poisid, sealhuljättis higine trennisaal külmaks.
gas Janari. Treenerivile sidus kaela
Poeg aga on trenne mööda kolaAivo Erkmaa isiklikult.
nud esimesest klassist saati. Või
2008. aasta kevadel tuli esmategelikult varasemastki ajast – isa
kordselt poodiumile ronida – SalAlari, Tartu esindusmeeskonnas ja
va Tartu särki kandnud Janari
Eesti koondiseski mänginud võrkJõesaare kaela riputati B2-klaspallur, vedas poissi alatihti oma
si hõbemedal. Ilmselt küll mõttrennidesse kaasa.
tes kibedaid pisaraid neelates, sest
Vollemeest poisist ei tulnud, aga
hoolimata Janari 28 punktist jäänahkkerasse armus küll. Tõsi –
di ﬁnaalis BC Viru Basketile alla.
tiba suuremasse kui see, mida isa
Napimast napimalt – vaid punktiga.
Aasta hiljem
Eesti koondise särgis on Jõejäi Salva poiste
saar kodumaa au kaitsnud
ja Jõesaare laeks
juba kolmel suvel, olles neist B1-klassi pronks.
A-k la ssis, m i l
kahel viimasel üks U18 koon- t r e e n e r i p i n g i
hõivas Toomas
dise nurgaposte.
Annuk ning klubinimesse lisantaga ajas. Esimese hooga käis Janadus hiljem sõna Rock, nii kõrgeri lühikest aega vutitrennis. Õiget
le ei jõutud. Sestap polegi tänase
klappi aga ei leidnud ja järgmiloo staaril ühtki Eesti meistritiitlit
se sammuna viis papa Alari poisi
ette näidata.
Priit Paama juurde korvpallitrenTreenerist müügimees
ni. Vanust oli Janaril siis seitse.
Mõnda aega juhendas noort
Tööd selle nimel, et leida JanaJanarit toonases Taba 89 nimelirile võimalus jätkamaks karjääri
ses korvpalliklubis ka Elle Lapp.
välismaal, alustas treener Toomas
Janari ise neid alguseaegu hästi
Annuk tõsisemalt pärast aastataei mäleta. Või ei taha meenutada.
gust U18 turniiri Iisraelis. Jõss oli
Olla sattunud tihti sekka ka selliseal valitud ka parimate mängijaseid trenne, kui treener vaid pallid
te hulka.
saali viskas, et siis ise muid toime„Saatsin tema kohta infot paltusi ajada.
judele Euroopa klubidele ja agenTõsisemaks läks seejärel, kui
tuuridele. Mõned klubid palusidisa Alari, kes oli seni talutava edu-

Sel kevadel Hispaania tippklubi CAI Zaragozaga kolmeaastase lepingu sõlminuna teeb ta pisikese Eesti
korvpalliajalukku jõulisi sissekandeid. Veel pool aastat
tagasi pannuks ta nimi
ilmselt suurema osa korvpalliüldsusest segaselt õlgu
kehitama. Loodetavasti ei
jää noorukile ühtäkki jalga
surutud „Tartu korvpalli viimase kümnendi säravaima
komeedi“ saapad liialt loksuma ega muutu ülekantud
tähenduses Hispaania saabasteks. Igatahes astuge
edasi, võtke mantel maha
ja saagem tuttavaks Janari
Jõesaarega.

ki saata neile plaate mängudega,“
kirjeldab iseseisvalt agendi rolli
asunud Annuk. „Suve lõpus tegi
omapoolse pakkumise ka Tartu
Rock, kus arvati, et väga mõistlik
oleks, kui noor kutt teeks nendega lepingu kohe seitsmeks aastaks.
Loomulikult
kult Janari
J
kui terve mõism
in
ng
tusega ning
o-ambitsioonikas kuttt
keeldus
sellest.“
To r m i l i sek s
muutus
tee
sündmuste
raast
areng pärast
Ta
jaanuaris Tallinud
d Läänas peetud
aaade turnemere maade
al viibinud
niiri. Kohal
„skaudid“ vaimusm
mehest,
tusid tagamehest,
kes
du
ukalt laseb nii
ühtviisi edukalt
k
linnukest kolmese
tagant kui
b donkidega rõngast ja
ka rammib
asstaseid koppadega.
kostitab vastaseid
ettseima jutulõnga võtsid
Konkreetseima
oopa ühe mõjuvõimsaikerida Euroopa
u You First Sports iniuri
ma agentuuri
eeebruari teises pooles
mesed. Veebruari
reeene poolsaarelt info,
saabus Püreene
isseks kosilaseks on Hiset tõenäoliseks
rggliiga ACB meeskond
paania kõrgliiga
oza.
CAI Zaragoza.

Elu põnevaim
e
evaim
nädal
3. märtsii hilisõhtul vilkus telefonis SMS,, milles seisis kirjas, et
Zaragoza on
n omalt poolt käe alla
pannud kolmeaastasele
ollmeaastasele lepingule. Ühtlasi on
o valmis pandud lennukipiletid
d Barcelonasse. Stardiajaks järgmine
miine hommik. Koti pakkimiseks jäid
äiid loetud tunnid. Janari, Annuk sa
saatjaks
aatjaks kaasas, põrutas
Hispaaniasse.
ssse.
Janari põhiliseks
õh
hiliseks mänguväljundiks seal veedetud
eeedetud kolmel kuul sai
CAI Zaragoza
go
oza juunioride meeskond, kellega
g jõuti maa noorteliiga
ga
veerandﬁna
naali.
aali. Parima sealse esituse küsimuse
mu
use peale tulistab Jõesaar nagu k
kuulipildujast:
uulipildujast: „25 punni, üle 10 la
laua,
aua, kolm kulpi, kolm
donki, kolmesed
m
mesed
kolmest kolm.“

Koondiss komistuseks?
Eesti koondise
on
ndise särgis on Jõesaar

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME.
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AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

kodumaa au kaitsnud juba kolmel suvel, olles neist kahel viimasel üks U18 koondise nurgaposte.
Viimasel EM-turniiril Bulgaarias
korjas Janari vaatamata vigastusele oma kontosse seitsme mängu keskmiseks 12 punkti ja kuus
lauapalli.
p
Muide, Jõesaar tuli koondisele appi vaatamata klubi vastasseisule. Zaragoza
spordidirektor pidas enne
tolle Eestisse sõitu eestlasega
maha pika
ja põhjaliku vestluse, milles jäi
kõlama üpris
tungiv soovitus
suvel koondise mängudes

mitte osaleda, kuna see pole klubi huvides, vaid keskenduda pigem
vahepeal valu teinud vasaku põlve
tugevdamisele. Agentuur seevastu
toonitas tulevikuvõimaluste avardamist silmas pidades just koondises osalemise olulisust.
su
Ei oska öelda,, kui suurt
rolli
d „„soovitusmängib siin klubi antud
ne igatahes
liku režiimi“ rikkumin
rikkumine,
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Selge
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Otsad on veel llahti, aga
suure tõenäosusega
tõenäosusse tuleb
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trenne tegemas. „Vahva punt –
paar karmi vana ja kari andekaid
noori. Kui muidugi välja arvata
Kaldre ja Soo, kellest ei tule ilmselt
kunagi mängumehi,“ demonstreerib Janari oma lõõpimisoskust
üsna veenval ilmel. Vaid kerge
muie reedab, et öeldut tuleb peegelpildis mõista.
Artikli täisteksti loe septembrikuu
ajakirjast Basketball
RASMUS REKAND

Janari Jõesaar
Sündinud 8. detsembril 1993
197 cm
Tagamängija / väike äär
Klubikarjäär Eestis:
2008/2009 Salva Tartu (II
liiga)
Hooajal keskmiselt 15,0 p
2009/2010 Torma SK/Salva
Tartu (I liiga)
Põhiturniiril keskmiselt 15,2 p
2010/2011 TÜ/Rock Juuniorid
(II liiga)
Põhiturniiril keskmiselt 28,7 p
Hooajal keskmiselt 25,9 p
2010/2011 Tartu Salva/Rock
(A-klassi MV)
Põhiturniiril keskmiselt 24,6 p

Alari Jõesaar, Janari isa:
Kuidas sa oma poega ikka
kirud või kiidad ... Lahtise
peaga vend on ta küll. Kui
viitsib elus rohkem mõelda,
saab kõigega hakkama. Isalt
on pärinud ka hea sõnaseadmisoskuse, mõnusa huumorimeele.
Piltlikult öeldes sündis, pall
käes. Nädala-paari vanuselt
oli juba saalis, väljaku kõrval
kaasas. Terve elu on möödunud palli mängides. Autosid
tema mänguasjade hulgas
sisuliselt polnudki – kui siis
paar tükki –, küll aga igasuguseid palle. Pole mingit vahet,
kas sulgpall, lauatennis või
korvpall – tema on ikka nagu
kala vees.
Ma ikka proovisin vargsi
teda võrkpalli poole sikutada, aga ... võrkpall olla poisi
meelest laiskade meeste
mäng. Korvpall on huvitavam,
agressiivsem, edevam, populaarsem. Ta käis ka jalkatrennis
alguses, aga seal ei meeldinud. Ütles, et nüüd läheb
korvpalli ja nii jäi. Janari ei
taha kaotada! Võitleb lõpuni,
vere ninast välja.
Üks lahutamatu sõber on
arvuti – ilma selleta ta ei saa.
Selle põlvkonna värk.
Poisikesena oli veidike
memmekas. Üksi ei julgenud
väga ette võtta, hoidis isa
suure selja varju. Viimaste
sündmuste valguses on
üllatuslikult muutunud väga
julgeks. Minna ihuüksi, pea
püsti, võõrasse keskkonda ...
Paistab, et suudab võtta riske,
mida igaüks ei julgeks.
Täismeheks saamiseni
on mõistagi palju maad. Elu
kodus on tänapäeva noortel
ikka väga lihtne. Ameerikasse
õppima minek oleks hoopis
uus tase – tuleks iseseisvalt
hakkama saada. See teebki
tugevaks.
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... aga
ole kirss!
:)

Ole
kasvõi
hambus ...

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
„Poksimine on suurepärane
sport.“
„Kas Te olete poksija?“
„Ei, hambaarst!“

„Sa oled mind sel aastal
juba kuusteist korda petnud!“
süüdistab naine meest.
„Mulle ei meeldi valetamine!“ vihastab mees. „Mitte
kuusteist, vaid viisteist korda!“

Klient küsib müüjalt:
„Kus on teie kaupluse juhataja?“
„Ta sõitis sugulaste juurde.“
„Ja millal ta tagasi tuleb?“
„Kolme aasta pärast, kui
enne ei tule amnestiat.“

Vestlevad kaks sõpra.
„Kuule, ütle mulle, kas
punase tule all võib üle tänava
minna?“
„Võib, aga käed tuleb üleval
hoida.“
„Miks?“
„Et haiglas oleks kergem sul
särki seljast ära võtta.“

„Kas Sa oskad sukelduda?“
„Jah.“
„Aga mitu minutit Sa suudad vee all olla?“
„Kuidas kunagi.“
„Kuidas sellest aru saada?“
„Oleneb sellest, kui kiiresti
mind välja tõmmatakse!“

Rongis küsib üks sõber
teiselt:
„Miks sa nii sünge oled?“
„Teeb ikka süngeks küll!
Tütar jäi rasedaks, naine on
haige, tööasjad on korrast ära
ja üleüldse ei sõida me
e prae
praegu õigele poole!“

Raili!

sõpsid

TARMO
TARM
O!!
Sa oled vundament.
PÜSI TERVE!

Neljapäev, 6. oktoober 2011


Metsas on pidu - jänesel
on juubel. Teda otsustavad
õnnitleda ka hundid. Nad kirjutavad õnnesoovi ära, aga ei
tea, kuidas alla kirjutada. Kas
„Hundid“, „Grupp hunte“ või
„Hundikari“? Lõpuks otsustavad nad alla kirjutada: „Kari
seltsimehi“.

„Kas see on tõsi, et teie
vend töötab väga tähtsa leiutise kallal?“
„Tõsi mis tõsi! See, mille
kallal ta töötab saab hukatuslikuks televisioonile!“
„Millise leiutisega võiks siis
tegemist olla?“
„See on värviline raadio!“

Vaksali raadiosõlm teatab:
„Rong väljub teiselt teelt.
Kaitseväelastele ja politseinikele selgituseks: rong väljub
kolmandalt ja neljandalt
rööpalt.“

Lennudispetšer saadab lendur Jacksonile signaali:
„Me ei saa teiega ühendust!
Kui kuulete mind, vibutage
tiibadega!“
Vastus Jacksonilt:
„Ma maandusin juba kaks
tundi tagasi. Kui kuulete
mind, vibutage dispetšeriputkaga!“

„Viimasel ajal saan ma
sageli ähvarduskirju. Ma olen
nende vastu lihtsalt võimetu.“
„Mine siis ometi politseisse!“
„Ma arvan, et see ei aita,
sest kirjad tulevad maksumaksu
ametist.“

Vanglates algab
perevägivalla vastane
programm
Sel sügisel alustatakse Eesti vanglates pere- ja paarisuhte vägivalla
vähendamisele suunatud sotsiaalprogrammiga.
Sotsiaalprogrammi eesmärgiks
on õpetada isikuid mõistma nende
senise käitumise ja hoiakute mittevastavust üldkehtivatele normidele
ja aru saama tekitatud kahjust.
Samuti on eesmärgiks õpetada
neid oma senist käitumist muutma
ning võtma vastutust lähedaste
turvalisuse eest. Sotsiaalprogrammi viiakse läbi grupitööna kord
nädalas kindla struktuuri järgi.
Justiitsministeeriumi talituse juhataja Rait Kuuse selgitas,
et pere- ja paarisuhte vägivalla
vähendamise arendusprojekti idee
tuli Tallinna vanglast juba eelmisel
aastal. „ MTÜ Vägivallast Vabaks
viis aastatel 2008 ja 2009 justiitsministeeriumi rahastamisel Tallinna
vanglas ellu neli rühma, kuhu suunati perevägivaldsete kuritegude
eest süüdimõistetud isikud. Kuna
aga vajadus sellise programmi
järele on ka teistes vanglates, siis
kujuneski erinevatest katsetustest
välja pikem pilootprojekt, mis
laienes kõikidele vanglatele,“ ütles
Kuuse.
Tänaseks on pilootprojekti raames läbinud perevägivaldsetele
m
isikutele suunatud sotsiaalprogis
rammi 31 inimest nii vanglas kui
ra
kkriminaalhoolduses. „Tegemist ei
ole lihtsalt mõne mujal riigis kasuo
tuses oleva programmi ülevõtmitu
ssega, vaid spetsiaalselt Eesti jaoks
kkoostatud materjaliga. Küll aga
toimivad sarnased programmid
ka teistes riikides, sealhulgas Soomes,“ ütles Kuuse.
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kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.

Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144
k i t a r r i v i r t u o o s

Nevil Blumberg

27. oktoobril kell 19
Athena Keskuses
Piletid müügil Athenas,
Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunktides.
Info +372 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee
www.blumberg.ee

Maailma vanimad
kaksikud said
101-aastaseks
Belgias tähistasid maailma vanimad kaksikud oma 101. sünnipäeva. Õed Marie Vaudremer
ja Gabrielle Hendrix tähistasid
auväärset iga Chateau Sous-Bois
vanadekodus, vahendab Reuters.
Vanadaamid on sündinud 1910.
aastal ja vastavalt Guinnessi rekorditeraamatule on tegu maailma
vanimate kaksikutega.

Kõndimisstiil on
sama unikaalne nagu
sõrmejälg
Inimeste kõndimisstiile uurinud
Jaapani Shinshu ülikooli teadlane
Todd Pataky väidab, et inimese
kõndimisstiil on sama unikaalne
kui sõrmejäljed, kirjutab Helsingin
Sanomat.
Pataky palus inimestel käia
poole meetri laiusel alusel, milles
olid sensorid. Teadlane märkis, kui
tugevalt katsealune jala maha pani
ning kuidas ta ühelt jalalt teisele
liikus.
Saadud informatsioon söödeti
arvutisse. Ta tegi andmete põhjal
algoritmi, mis andis inimese kõnnipildi.
Pataky testis oma programmiga
1004 kõndinud katsealust ja arvuti
eksis vaid kolme puhul. Arvuti tundis inimesed nende kõnnistiili järgi
ära 97,7 protsendi ulatuses.
Uurija sõnul saab kõndimisstiili
abil isikut sama hästi kindlaks teha
kui sõrmejälgede järgi.
„Kui ka inimeste kinganumber
on sama, on nende astumine unikaalne,“ lisas uurija.

Neljapäev, 6. oktoober 2011
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Tartu nädalalõpp tuleb vanamuusika lummuses
Reedest pühapäevani vältab
16. Tartu vanamuusika festival
ORIENT et OCCIDENT. Festivali
peakorraldaja Raho Langsepa
sõnul on tänavuseks vanamuusikapärliks kahtlematult
Hiinast pärit Forbidden City
Chamber Orchestra, kelle
esituses on reedel kell 19 Vanemuise kontserdimajas võimalik
kuulda ja näha praktiliselt kõiki
olulisemaid aastatuhandete
vanuseid Hiina traditsioonilisi
instrumente. Teine maiuspala on
laupäeval kell 18 TÜ aulas üles
astuv Iraani ansambel Chakad.
Lilian Langsepa „Mosaiik gooti
harﬁle” pakub võimaluse osa
saada 15. sajandi gooti harﬁ
peenekoelisest ja rikkast kõlamaailmast. Vanavene huvitava

Ehitus

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

ja sügava vaimuliku muusika
repertuaari kõrval, mida esitab
ansambel Russki Lad, on seekordsel festivalil võimalik kuulda
ka rahvalikku ja instrumentaalmuusikat ansambli Russki Obõtšai esituses. Festivalile paneb
punkti Saksamaalt pärit löökpillivirtuoos David Kuckhermann,

Teater

Kino

SADAMATEATER

CINAMON

7.10 kell 19 Paanika

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

14.10 kell 19 Paanika
12.10 kell 19 Viimnepäev

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
8.10 kell 19 Kaos
9.10 kell 19 Helisev muusika
11.10 kell 19 Sugar ehk Džässis ainult tüdrukud
12.10 kell 19 Härra Amilcar
13.10 kell 19 Thank You For
The Music
14.10 kell 19 Thank You For
The Music
15.10 kell 12 Thank You For
The Music
15.10 kell 19 Thank You For
The Music
15.10 kell 19 Harmoonia
16.10 kell 12 Thank You For
The Music
16.10 kell 18 Thank You For
The Music

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
8.10 kell 19 Hispaania öö
11.10 kell 19 Hispaania öö
13.10 kell 12 Nukitsamees
13.10 kell 19 Rigoletto
14.10 kell 12 Aja lugu muusikas
14.10 kell 19 Puhastus
15.10 kell 19 Rigoletto
16.10 kell 12 Ninasarvik Otto

25.10 algab Tartus tõstukijuhtide
kursus (aku, auto, teleskoop,
hürdo). Reg tel 444 5866 või
kit.cut.oy@gmail.com.

Otsin tööd
Leiame lapsehoidja, koduabilise,
eraõpetaja, hooldaja. www.pihel.ee.
Tel 5340 2265. Pihel OÜ

kes lisaks traditsioonilistele
löökpillidele mängib kastikujulist instrumenti cajon ning
viimase kümne aasta jooksul
täiesti uuele instrumentide liigile
tee rajanud kausikujulist hangi,
millel lisaks rütmile on võimalik
mängida ka meloodiat. Festivali
piletid on saadaval Piletilevis.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Killustik ja muld. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.
Müüa pidevalt saematerjali. Suur
ristlõige, pikkus kuni 8 m, servamata lauad ja prussid. Tel 511 2625.

Kinnisvara müük

13.10 kell 19 Elling

Koolitus

7., 8., 10.–13.10 kell 13.15,
15.45, 18.15, 20.45; 9.10 kell
13.15, 16, 18.30, 21.15 Tõeline teras
7.10 kell 17.30, 19.30, 21.30;
8.10 kell 11.45, 17.30, 19.30;
9.10 kell 12.15, 14.15, 18.45;
10., 12.–13.10 kell 12.15,
17.30, 19.30; 11.10 kell 10.30,
16, 18, 20 Larry Crowne
7.–13.10 kell 15.30, 17.40
Röövitu
7.–13.10 kell 19.50, 22 Nakkus
7., 10.–13.10 kell 14.20, 19,
21.15; 8.10 kell 12.30, 19,
21.15; 9.10 kell 12.30, 19.15,
21.45 Mis su number on?
7., 10.–13.10 kell 12.30; 8.10
kell 12; 9.10 kell 11.30 Punamütsike kurjuse vastu (3D,
eesti keeles)

kuukivi saladus
7., 10.–13.10 kell 14.45; 8.10
kell 14; 9.10 kell 13.30 Smurﬁd (3D, eesti keeles)
7.–8., 10.–12.10 kell 21.45
Lõpp-punkt 5 (3D)
8.10 kell 19 Pina (3D)
9.10 kell 18 Carmen
13.10 kell 19.15 ESILINASTUS: Kolm musketäri (3D)

Näitus

1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee
2-toal korter Raua tn Rimi lähedal
(renov, rõdu, 46 830 €). Tel 517
2047.
2-toal mug korter Äksis Saadjärve
lähedal (15 000 €). Tel 5841 7373.
Elamu Anne tn (kena, renoveeritud, 173 m2, 6 tuba, krunt 600 m2,
115 000 €). Tel 517 2047.
Hoonestatud kinnistu Konguta
vallas (Tartust 30 km, Elvast 5 km,
2,2 ha, 14 500 €). Tel 5841 7373.

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 15.10 Leili Libliku fotonäitus

LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.10 Alo Põldmäe fotonäitus Neeruti puude seened,
käsnad, pahad ja muhud

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240, 506 2212,
www.robinsonkv.ee.

kuni 15.10 raamatunäitus
Retk puude maailma

1-toal korter. Tel 528 6523.

7.10 kell 13, 15.15; 8.10 kell
12.45, 21.30; 9.10 kell 20.45;
10., 12.–13.10 kell 13, 15.15,
21.30; 11.10 kell 13.50, 22.05
Seksisemud

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

2-toal korter. Tel 507 4635.

kuni 12.10 Kiira Kahro akvarellinäitus Killukesi Vormsi saarelt

7., 10.–12.10 kell 19.15; 8.10 kell
16.30; 9.10 kell 15.45; 13.10
kell 21.45 Õuduste öö (3D)

Ostan parima hinnaga metsaja põllumaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

7.10 kell 12.15, 16.30; 8.10 kell
15; 9.–10., 12.10 kell 16.30;
11.10 kell 12.15, 16.30 Kehad
vahetusse

kuni 28.10 fotokonkursi
Tammelinn ja ta mesilased
parimatest töödest koostatud
näitus

7., 10.–13.10 kell 12, 13.45,
17.15; 8.10 kell 11.30, 13.45,
15.30, 17.15; 9.10 kell 12,
13.45, 15.30, 17.15 Lotte ja

Muu
LINNARAAMATUKOGU
8.10 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Hiiglased ja kaheksa väikest
mehikest

Tõeline teras
Põnevik, alla 12 a mittesoovitatav

Esilinastus 6.10 kell 20.45
Charlie Kenton (Hugh Jackman)
on läbipõlenud endine poksija,
kelle lootused tiitlimatšile kustusid
siis, kui poksiringi vallutasid 800
kilo kaaluvad, 2,7 meetri pikkused
terasest gladiaatorid, kelle halastamatutest taplustest on saanud maailma populaarseim meelelahutus.
Charlie, kel on näpud alatasa põhjas, liigub nüüd ühelt põrandaaluselt matšilt teisele, kaasas vanarauast kokku pandud robot, kelle abil
kihlvedude pealt teenida. Ühtlasi püüab mees pidevalt kõrvale põigelda kõigi nende eest, kellele ta võlgu on ja neid inimesi ei ole vähe!
Olles viimaks päris põhja jõudnud, nõustub mees võtma suveks enda
hoole alla oma 11-aastase poja Maxi (Dakota Goyo), keda ta varem
kordagi näinud pole. Üheskoos hakkavad nad ehitama ja treenima
robotit, kellest võib veel saada arvestatav tegija. Areenidel, kus panused on üha kõrgemad ning mäng muutub üha ohtlikumaks, võivad
isa ja poeg saada ootamatult võimaluse uueks alguseks.

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

10.10 kell 16 lauamänguõhtu
Teravdame taipu ja mälu
mängeldes!

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Liikuv töö, pidev suhtlemine,
kindel tasu, tasuta koolitus.
Tel 5556 1665.
Võtame tööle koristaja Tartusse
Annelinna (Lohkva). Tööaeg E–R
kell 16–22. Tel 5823 0411,
personal@kendra.ee.

KASTANI RIIDEPOOD (endise
kastani apteegi ruumides). Kasutatud riided, jalanõud ja muud
huvitavat kaupa. VÕTAME KAUPA
KOMISJONIMÜÜKI! Kastani 42,
tel 5598 2666, helsil@hot.ee, E–R
10–18, L 10–15.
La Moda secondhand kaupluses
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raua 22, Tartu E-R 10-18,
L 10-15.

Teenus

Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

3-toal korter. Tel 517 0420.

Küte

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (mänd).
Tel 511 2625.
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Vedu ja kolimine (8 €/h). Utiliseerime tasuta kodumasinaid,
raamatuid ja paberit, olmeprahti,
ehitusjäätmeid. Tel 521 2642,
baltprojekt@gmail.com.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10-20 m3. Tel
553 2140, www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused furgoonautoga (ka rahvusvaheline).
Tel 5562 2646, Jyrgen01@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veoteenus tõstukiga ja autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.

SOOLAKAMBER - head pakkumised oktoobris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu,
www.soolakamber.ee.

Muu

Soovin üürida 1-2-toalise korteri
Tartus. Tel 5373 0167.

2-toal korter. Tel 502 2728.

Korstnapühkimisteenus 4-lt
kutsetunnistusega korstnapühkijalt. Väljastame tasuta
kindlustusele vajaliku akti!
OÜ Tartu Tuli. Tel 730 5387.

Tervis

Rendile võtta

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

Pruutkleidid. Kostüümid pulmadeks, juubeliteks vanaemale,
vanavanaemale. Pluusid, viigipüksid kasvule 158-170. Hinnad
soodsad. Kauplus Laura, Kalda tee
34. Tel 5345 1513.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Autoremont ja rehvitööd.
Ära loobi oma raha tuulde, vaid
tee selle eest auto korda!
Tartu, Näituse 27, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

Riided

Rendile anda

1-toal korter. Tel 501 3219.

Anname laenu kuni 5 aastaks. Tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga. Tel 5199 7679,

Pakun tööd

kontoritehnika müük ja hooldus

Kinnisvara ost
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Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, hõbedat,
mööblit, ikoone, dokumente jne.
Tel 5829 9810.
Uus ürtide ja lillede e-pood!
www.tahelilled.eu. Asume Tartus,
Tähe 21. Tellimine tel 553 1263.

Teated
Tartu Keskkatlamaja kliendipäev 11. oktoobril kell 15 hotell
London konverentsisaalis.
Teemad: Küttesüsteemide renoveerimine. Probleemid küttesüsteemide töös, nende võimalikud
põhjused ja lahendused. Lektor
Aivar Rant UAB IMI International;
2011 kliendirahulolu uuringu
tutvustamine; meie tulevikuperspektiivid. Ootame Teid huvitavaid
küsimusi kirjalikult, e-post:
klienditeenindus@fortumtartu.ee.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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Käes on parema tahvelarvuti aeg!

Parim h
i
Eestis! nd

TAHVELARVUTI

Samsung Galaxy Tab
P7510 10,1" 16GB

Võimekas ja
vastupidav!

tFLSBBO  YQJLTMJUt%VBMDPSF()["3.$PSUFY"QSPUTFTTPS
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469.kuumakse alates
LVVE

14.75€

Õhuke ja
vastupidava aku
tööajaga!
SÜLEARVUTI

Asus Eee PC 1215B

-30%

SÜLEARVUTI

HP Pavilion g6-1201ey

349.-
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AMD Radeon HD 6380G graafika

diagonaal

32”

aku tööaeg kuni 6 tundi

kuumakse alates
LVVE

10.98€

499€

LCD-TV

Samsung LE32D400

DN

399.-

-39%
garantii

3a

kuumakse alates
LVVE

12.55€

649€

-34%
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TALLINN: Viru Keskus 6668160 |
viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 |
kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 |
rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 |
ulemiste@klick.ee;
Järve Kaubanduskeskus 6668154 |
jarve@klick.ee; Lasnamäe Centrum 6668128 |
mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 |
kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 |
sikupilli@klick.ee;
TARTU: Tasku keskus 666 8163 |
tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 |
lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 |
eeden@klick.ee; PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 |
parnu.papiniidu@klick.ee;
VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 |
viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 |
johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 |
rakvere.pohjakeskus@klick.ee; VALGA: Valga Maxima 6668121 |
valga@klick.ee;
PAIDE: Ringtee 2 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.

289.kuumakse alates
LVVE

9.09€

439€

Rohkem infot ja parimad pakkumised

www.klick.ee 24h avatud e-pood

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 04.10.2011 - 31.10.2011. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

SINU DIGIPOOD
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Neljapäev, 6. oktoober 2011

