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Politsei korraldas vanuri leidmiseks otsingu
Läinud laupäeval kell 17 paluti
politsei abi Tartumaal Tartu vallas
Möllatsi külas asuvast talust lahkunud 87-aastase naise leidmiseks.
Järgmisel hommikul kella 10 ajal
teatati politseile, et Vesneri külas oli
ühte tallu tulnud vanem naine ja
kontrollimisel selgus, et tegemist oli
otsitavaga. Viis tundi varem oli otsimine lõpetatud, kuna oli selge, et
otsingusse kaasatud kaks jäljekoera,
16 kaitseliitlast ja lennusalga helikopteri soojakaamera vanurit ei avasta.

Maavalitsuse oksjonil
haagisega traktor ning
must pastakas
Tartu maavalitsus müüb enampakkumisel konﬁskeeritud vara.
Suurimate objektidena on müügis
ratastraktor Belarus ning isevalmistatud haagis. Peale nende ootavad
uusi omanikke õhupüstol, raadiosaatja, käsipump, mõned automakid, võimendi, kanistrid, mälukaart
ning adapter, veorihmad, veljevõti,
tungraud, ketaslõikur, paar pirni ja
mobiilihoidja. Aga ka üks punast
värvi juhe ja musta tindiga pastakas.
Kõigi puhul on tegemist
kurikaeltelt kriminaalasjades
konﬁskeeritud esemetega. Hinnapakkumisi traktorile oodatakse
kinnises ümbrikus 25. oktoobrini,
segapakkumiste esitamise tähtaeg
on 1. november. Alghinnad ja tagatisrahad jäävad vahemikku 0 kuni
400 eurot.
Kuidas täpselt traktori või pastaka omanikuks saab, tasub järgi
küsida Tartu maavalitsusest telefonil 730 5226.

vaateplatvormid
Linn korrastab Võidu ja
Turu silla vahelise räämas kõnnitee ja laguneva
kaldakindlustuse, laiendades puhkeala ka jõe
peale, kuhu tuleb kuus
vaateplatvormi.
„Tartus on ainult sõudebaasi
juures platvorm, millel on aga
keelatud olla, vee peal tegutsemiseks on raske luba saada,
aga meil õnnestus see,“ rääkis
OÜ Lahe Atmosfäär maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt. Juba
vähem kui kuu pärast valmivad
Fortuuna tänava korrastatud
jalgteelt Emajõe kohale eenduvad platvormid on Undi sõnul
Eestis erakordsed.
Esialgu tellis linn OÜ-lt Tinter Projekt projekteerija Arvo
Vahtra sõnul projekti vaid kõnniteede ja kaldakindlustuse
korrastamiseks, platvormide
rajamise idee tuli üheskoos linnaarhitektiga alles käigu pealt.
Kokku tuleb Vahtra sõnul kuus
platvormi, millest kolm on
kõnnitee tasandil, kaks väikest
päris vee ääres ja kaks suurt
tõusevad kaldteedena jõe äärest
betoonist vaiadele vee kohale.
„Meie tingimus oli avada jõgi
linlastele,“ rääkis linnavalitsuse teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt. Linnalt tuli Mitti
sõnul lihtsalt idee ehitada platvorme, täpsemalt projekteeris kõik peatöövõtja, kes leidis
sobiva arhitekti.

Avatakse novembris
Kõik platvormid on ehitusjuht Jaak Tageli sõnul erineval
kõrgusel, maapinnast kaugeim
platvorm on 1,3 meetri kõrgusel. „Kuna Emajõe vesi kõigub
kuni kolm meetrit, on kaks linnapoolset platvormi osa ajast
täielikult vee all,“ ütles Tagel.
Jõkke toetuvatele vaiadele
panevad ehitajad ette suured
kivid, et jää neid talvel paigast

Vaateplatvormidega luuakse linlastele lähem kontakt Emajõega.
OLIVER KUND

ära ei tõukaks, selgitas Tagel.
„Eestis pole selliseid platvorme varem tehtud, sest see on
natuke ka ohtlik,“ ütles maastikuarhitekt Unt. „Inimesed
hüppavad isegi harilike kallaste
pealt vette ja siis on linn süüdi.“
Haruldased platvormid tulevad
ka ebaharilikust materjalist.
Nimelt kaetakse betoonkonstruktsiooniga platvormid Undi
sõnul puitplastikuga, mida pole
Eestis varem kasutatud.
Kaldapealse korrastamine
maksab teedeteenistuse peaspetsialist Mitti sõnul möödunud aasta projekti järgi kümme
miljonit krooni. Kalda renoveerimise ja platvormide eest maksab linn Mitti sõnul Ettevõtluse

Arendamise Sihtasutuse (EAS)
kaudu saadud eurorahaga.
Arhitekt Unt hindas projekti
väga kulukaks. “Ilma toetuseta
poleks platvormide ehitamine
ilmselt võimalik,“ ütles ta.
Lisaks platvormidele valmib
Mitti sõnul novembri keskpaigaks ka jõeäärne rulluisutee.
Tänu lisanduvale 725-meetrisele asfaltlõigule on peagi katkematu rulluisutee Ihastest kesklinna.
Ehitusjuht Tagel oli kindel, et tähtajaks 18. novembriks saab juunis alanud ehitus
valmis. „Platvormide ehitust ei
sega külm ka, asfalt tuleb ainult
enne maha saada,“ selgitas ta.
MARI METS
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Nuutmann: K Grupp
Lõuna ﬁliaali ei sule
Ülemöödunud nädalal
koondati Urmas Sõõrumaale kuuluva K Grupp
Turvateenused AS-i tütarettevõtte K Grupp Lõuna
Turvateenused OÜ juht
koos meeskonnaga, see
omakorda lasi klientide
seas käibele jutud ettevõtte
võimalikust pankrotistumisest.

K Grupi juhatuse esimehe Sven
Nuutmanni kinnitusel on klientide kartused ja konkurentide lootused Lõuna filiaali sulgemise
osas alusetud. „Kliendid on meile
ka ise helistanud ja küsinud sama
asja,“ tunnistas Nuutmann.
„K Grupil on selle aasta üheksa
kuu tulemus üle 20% kasvanud.
Ma tean, et mõned konkurendid
seda informatsiooni süstemaatiliselt levitavad, et meil raskused on,
aga tegelikult pigem ma arvan, et
me oleme viimasel ajal kõige kiiremini kasvav turvaettevõtte Eestis.“
Ta lisas, et senise Lõuna piirkonna juhi Erkki Salmanni koondamise põhjus oli äriline, sest olukord Tartu turvaturul on keeruline, konkurents tihe ja eelmine
meeskond ei vastanud ootustele.
Kliendid tema sõnul teenindamata ei jää, kuna patrulli, klienditeeninduse ja juhtimiskeskuse tööd
koondamine ei puuduta.

„Senine strateegia ei toiminud
ja uut strateegiat me hakkame ellu
viima uue meeskonnaga,“ rääkis
Nuutmann. „Ma ei saa lõpuni kõiki
detaile praegu avaldada, kuna meil
on uus strateegiline plaan koostamisel. Novembri alguses, kui see on
olemas, siis teame täpsemalt.“
Tartu turvaturu eripära seisneb
Nuutmanni sõnul selles, et siin
on rohkem kohalikke ettevõtteid,
mistõttu on konkurents mõnevõrra karmim. „See on üsna korporatiivne, teatud ärigruppidega
seotud ja vastavalt sellele ka jaotunud,“ selgitas ta. „Kui me vaatame kasvõi selle pilguga, et maailma mõistes väga suur tegija nagu
Securitas on Tartus tegelikult
suhteliselt tagasihoidlikul positsioonil. Aga ma arvan, et see ei ole
põhjus, miks peaks alla andma.“
JUHAN LANG

Linn otsib prügiurnide hooldajat
Eelmisel nädalal kuulutas
Tartu linn välja hanke neljas
piirkonnas rohkem kui 800
prügiurni hooldaja leidmiseks 2012-2014 aastaks,
sest kolm aastat tagasi sõlmitud hankelepingud saavad detsembri lõpus läbi.
Seni on linna kolmes piirkonnas töid teostanud Elva Kommunaalgrupp OÜ ja ühes ringkonnas AS Veolia Keskkonnateenused. „Praegu on ilmselgelt näha,
et vähemalt neli-viis võtab osa ja
kindlasti vanad ka,“ märkis linnamajanduse osakonna haljastus- ja

puhastusteenistuse linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg. „Loodame, et tuleb tihe konkurss – see on meie huvides ainult,
et oleks pakkujaid rohkem, siis
me saame soodsama.“ Tammeoru
kinnitusel võib seniste hooldajate tööga igati rahule jääda. „Vähemalt korra kuus me teeme järelvaatuse ja ülevaatusakti ja seal
ikka on olnud väiksemaid rikkumisi, aga ei mäletagi, et korrasoleku protsent alla 95 oleks jäänud ja
viimasel ajal on isegi sajaprotsendiliselt korras olnud.“
TARTU EKSPRESS
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la ja ehitada välja seikluspargi
atraktsioonid.

Kütjad pääsesid üle
noatera

Vargad jalutasid mootorrattaga minema

KAUPO TORIM

Ekspert: avavangla on
Tartu jaoks positiivne
Oktoobri alguses lõi Tartu
linnavõim viimase heakskiitva templi justiitsministeeriumi kavale ehitada
linna avavangla. Samal ajal
kui kriminoloogiaekspert
peab ühiselamu-tüüpi
avavanglat Tartu võiduks,
tekitab otsus volikogu
opositsionäärides endiselt
paksu verd.
Kolm aastat tagasi volikogu ette
toodud avavangla idee on tänaseks läbinud libedalt kõik hääletusvoorud. Detailplaneeringu
heakskiiduga lubab linn justiitsministeeriumil ehitada olemasoleva parkla äärde 60-le kinnipeetavale mõeldud kuni kolmekorruselise avavangla, mis ehituslaadilt
järgib juba olemasolevaid vanglahooneid. Sellele lisandub ka väike
spordiväljak ning võimalus laiendada autoparklat.
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Olev Raju on
üks neist käputäiest linnaisadest, kes volikogu koosistumistel vangla toetuseks kunagi kätt
tõstnud pole. „Milleks seda vaja
on? Kas ta peab Tartus olema?“

pani volikogu otsus Raju õlgu
kehitama.
Raju meenutas, et kümnend
tagasi lubanud toonane linnapea Andrus Ansip, et rohkem kui
500 vangi tuleb Tartusse ainult
üle tema laiba. Tänaseks olla protokollid sellest lubadusest puhtaks roogitud, kinnises vanglas
on tuhatkond kinnipeetavat ning
avavanglaga tahetakse veel 60
juurdegi tuua. „Tartu pigem kaotab,“ sõnas Raju. „Nüüd on võimalik, et kui vang on Tartus ja mõni
„sõber“ tuleb külastama, siis ta
möödaminnes siin ka mõne korteri tühjaks teeb.“

Avavangla peaks asuma
iga vangla juures
Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama ütles, et
Tartu avavangla osakonda hakatakse paigutama kaht tüüpi kinnipeetavaid: neid, kelle karistusaeg hakkab lõppema ning kes on
end kinnises vanglas paremini
üleval pidanud. Viimastele lisanduvad vangid, kes on süüdi mõistetud kergemate kuritegude eest

Üllar Saaremäe
Ines Aru

– näiteks majanduskurjategijad,
osa varavastastest kurjategijatest
ja teised, kelle ohtlikkus on nende
kohta koostatud riskihinnangute
põhjal madalam.
Avavangla asukad saavad võimaluse käia päeval linnas tööl,
kuid peavad õhtul määratud kellaajaks asutusse naasma. „Avavangla peaks olema iga vangla juures,
kuna see võimaldab sellest piirkonnast pärit vangidel tööd leida
või jätkata töötamist samal töökohal, kus ta enne vanglasse mõistmist töötanud on,“ leidis Kama.
Tulevikus jääb Eestisse kolm piirkondlikku vanglat ja Lõuna-Eesti piirkond on kolmest tulevasest
vanglapiirkonnast ainus, kus avavanglat veel ei ole.

Vabakäiguvangid teevad
linna ohtlikumaks
Avavangla on tõstatanud tartlastes mitmeid küsimusi. Esiteks
kujutavad linnas vabalt ringi liikuvad kinnipeetavad endast igapäevast turvariski. Lisaks paneb avavangla vastaseid kulmu kortsutama see, et siin kodunenud kin-

nipeetavad võivad karistuse ärakandmisel linna püsivalt elama
jääda.
Rae tellimusel vastava analüüsi
teinud TÜ kriminoloogiaprofessor Jaan Ginter tunnistas, et teoreetilised riskid avavanglaga tõepoolest kasvavad, kuid Viru vangla kogemus pole kuritegevuse kasvu näidanud. Selle põhjuseks võib
olla, et avavanglas viibimine motiveerib kinnipeetavaid seadusekuulekalt käituma.
„Tartu jaoks on avavangla lõppkokkuvõttes positiivne,“ kinnitas Ginter. „Hullem on see olukord, kui vangid peavad lõpuni
kinnises vanglas olema – siis on
nad lõpuks välja tulles ohtlikumad kui siis, kui nad vabanevad
läbi avavangla. Viimasel juhul on
loodud vahepealne üleminekuperiood, mis harjutab neid seadusekuuleka eluga. Mina vaatan seda
küll sedapidi, et Tartu võidab sellest.“
Avavangla ehituse eest vastutav
Riigi Kinnisvara AS ei osanud veel
öelda, millal avavangla Tartus valmib.
OLIVER KUND

LMK teeb ainulaadse
3D-ettekande
Reedeni
Tallinnas
toimuval
rahvusvahelisel loomemajanduse
konverentsil
esindab Tartut loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin,
kes tutvustab Tartut kui parimat
kohta 3D- ja 4D-ﬁlmide tootmise kompetentsikeskuse tekkeks
– selleks tulebki Oreškini esitlus
ettekandele 3D-s.

Raadile kavandatakse
seiklusparki
Linnavalitsus andis Narva mnt
126d asuva ligi 27 000 m2 suuruse krundi kümneks aastaks tasuta
kasutada OÜle Tartu Seikluspark,
kellel on sinna kavas rajada park-

Tartus kadus
noor naine
Tartu politsei palub abi 20-aastase Maarja Saali leidmisel, keda
nähti viimati 18. oktoobri lõuna
paiku kodust lahkumas, seljas
tume tagi, jalas heledad saapad
ning kaasas sinist värvi väike
käekott.

122
miljoniti eurot kasumit teenisid
2010. aastal 69 Äripäeva TOPi
mahtunud Tartumaa ettevõtet.

Muusika RICHARD RODGERS
Laulusõnad OSCAR HAMMERSTEIN II
HOWARD LINDSAY ja RUSSEL CROUSE raamatu ainetel

HELISEV
MUUSIKA
muusikal kahes vaatuses

Hanna-Liina Võsa / Birgit Õigemeel
E, 24. okt kl 19 Vanemuise Teatris
T, 25. okt; N, 10. nov ja K 16. nov kl 19
Rakvere Teatris

Lavastaja Ain Mäeots Muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm

23. ja 25. oktoobril
Vanemuise teatris

Foto Madis Palm

Tartusse planeeritava avavangla (kujutatud punasega) 60 kinnipeetavat peaksid leidma endale päevased töökohad Tartu linnas.

Laupäeva, 15. oktoobri varahommikul kella 5.30 ajal võttis
politsei linnakodaniku vihje peale
Tartus Aleksandri tänaval vahele
kolm isikut, kes vedasid kesklinna
suunas üht mootorratast; jälje
üles võtnud korrakaitsjad jõudsid
ratta esialgset asukohta otsides
Kalevi tänava majani, kus neid
võttis vastu unine, ehmatanud,
aga tänulik sõidukiomanik.

Laupäeva hommikul pääsesid
tänu suitsuandurile tuleroaks
saamisest Võru tänava ühe elumaja elanikud, kui teisel korrusel
põles plastmassist tuhapang ja
selle kõrval seisnud vanapaberi
hunnik; päästeteenistuse menetlusinspektor selgitas, et tulekahju
sai alguse tuhaämbrile kukkunud
kuivavast pesust.
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Palametsa
pajatused

ERMis lahatakse
Eesti ja Saamimaa
kultuuriseoseid

Lillaprilla hiirelüpsikus
Olen aastate jooksul üles tähendanud alkoholi ja selle manustamisega seotud rahvalikke väljendeid. Joomaseltskondade erikeelt, mida
varem nimetati prantsusepäraselt argooks, nüüd aga inglispäraselt
slängiks. Tuleb tunnistada, et selles osas on rahva keelepruuk õige
originaalne ja kohati ka tabav.
Esimeses Eesti vabariigis oli vabalt müügil priimuste süütamiseks
kasutatav tehniline piiritus, muudetud tahtlikult joomiskõlbmatuks
ja värvitud kaaliumpermaganaati lisades helelillaks. Pudelile kleebitud
hoiatuseks kollane silt musta pealuu ja ristatud sääreluudega. Ikka selleks, et mürgise vedeliku joomise eest hoiatada. Aga paadialusteks ehk
pättideks kutsutud tolleaegsed asotsiaalid ometi jõid. Vedeliku ametlikust
nimetusest „denaturaat“ tuletati „tinakas“. Või öeldi hellitavalt värvuse
järgi – „lillaprilla“. Või peenutsevalt: „kolme kondi konjak“. Uhkelt kõlas.
Omad sõnad olid alkoholimahtude tarvis. Tsaariajal arveldati
nii tootmises kui hulgimüügil vedrodes (vedró – vene keeles pang
või ämber) – meie mõõtkavas 12,3 l piiritust või viina. Kõige suurem
viinapudel oli „tšetTavatellimus „Pooleteist- vertnov“ – neljandik
pangest, seega 3,1
tonnine järelvankriga!“
liitrit. Paras kogus
tähendas 150 grammi
keskmise suurusevalget viina ja kannu õlut ga seltskonnale. Kui
vedro jagati 40 osaks
selle allaloputamiseks.
(40 – vene keeles
sorok) – saadi sorokovka, eesti mees ütles soru viina. See oli pisut
üle 300 milliliitri – ühe mehe norm. Eesti vabariigis olid pudelite
suurused 1/4, 1/2 ja 3/4 liitrit. Esimese kohta öeldi „asunik“, teine oli
„poolik“ ja kõige mahukam kandis „riigivanema“ nime. 1970. aastatel vastavalt kauamängiv – heliplaadi järgi. Või siis populaarsetest
telesaadetest tuletatud „Leopold“ (leedulastel, muide, „Sabonis“)
ja „asuniku“ asemel „Äpu“. Viinapitsid olid „stakantšik“ – kantidega klaas, paras 1/3 poolikule, topka ja lõpuks ainult 20 milliliitrit
mahutav „hiirelüpsik“. Sellisest klaasikesest sobis pakkuda ainult
margikonjakit ja sedagi vaid daamidele kohvi juurde. Sajagrammine papist korgiga pudelike oli „kotipoiss“.
Õllekas kõlav tavatellimus: „Pooleteisttonnine järelvankriga!“
tähendas 150 grammi valget viina ja kannu (ehk sanga) õlut selle allaloputamiseks. Oli poodi parajasti toodud suurem kogus õlut, nii et seda
jätkus laiemale tarbijaskonnale, nõuti „Ali Babat ja 40 röövlit“. Äraseletatult – suurt pudelit viina ja kahte kasti õlut. Igas kastis 20 pudelit.
Lihtviina tunti „seatapja“ nime all. Ilmselt oli põhjuseks, et seda sorti
pakuti prostamate tööde, nagu seatapu eel ja järel. Kolmetärniline odav
konjak oli „polkovnik“. Maksis vähe ja hakkas pähe nii, nagu hoopis kallimad Taga-Kaukaasia veinimeistrite margid. Piiritusega tembitud odav
vein oli teadagi „peet“ või „peedikas“. „Puberpeedikas“ oli juba kasvatusteaduslik termin, mis tähendas teismeliseeas peediveini pruukijat.
Tulid uued ajad, uued sordid ja sildid ja ka uued argookeelendid.
„Ülemiste viin“ muutus pikemata „Ülemuste viinaks“. Erkpunase
korgiga pudel „punapeaks“. Valge sildiga „tõeline rahva viin“ vastavalt etiketil kujutatud tormisel merel lainetega võitlevale purjelaevale „Surm purjede all“. „Viru valge“ oli sildil kujutatu järgi „pasunapoiss“. Ja on ilmselt praegugi.

Tudengileiutisel säras WC-paberirulli südamikest lamp: Eile pärastlõunal võistlesid tudengite
sügispäevade raames Tasku esimese korruse aatriumis parimad tudengitest leidurid. Tasavägisel
võistlusel valis mainekas žürii kümmekonna võistkonna seast parimaks teise kursuse psühholoogiatudengi Kertu Saare meisterdatud WC-paberirulli südamikest lambi.
Kohtunike kiitust ja publiku tähelepanu pälvisid teiste seas ka isemeisterdatud jalgratas ja ksülofon.

Maailma kultuurinõukogu jagab
Tartu ülikoolis auhindu
10. novembril antakse
Tartu ülikooli aulas üle
maailma kultuurinõukogu iga-aastased teaduse
ja kunstide auhinnad.
Esmakordselt toimub see
suurejooneline, järjekorras juba 28. auhinnatseremoonia Balti riikides.
Maailma kultuurinõukogu
üks põhiline eesmärk on anda
välja Albert Einsteini teadusauhinda, José Vasconcelose haridusauhinda ning Leonardo da
Vinci kunstide auhinda. Igal
aastal toimub auhinnatseremoonia ühes maailma tippülikoolis.
Seekordse Albert Einsteini

teadusauhinna pälvib Toronto ülikooli professor, keemik
Geoﬀrey Alan Ozin. Leonardo
da Vinci kunstide auhinna saab
USA kunstnik, kirjanik ning
leiutaja Todd Siler. Tunnustuse
pälvivad ka mitmed Eesti teadlased ja kultuuritegelased: prof
Rein Taagepera, prof Urmas

Varblane, prof Jüri Talvet, prof
Kalle Kasemaa, prof Toomas
Asser, prof Richard Villems,
prof Jaan Einasto, prof Peeter
Saari ja dirigent Vaike Uibopuu.
Auhinnatseremooniast on
kutsutud osa võtma paljud teaduskorüfeed ning kunsti- ja kirjandustegelased üle maailma.
Kohale saabub ka maailma kultuurinõukogu president, Nobeli füsioloogia/meditsiini preemia laureaat Edmond H. Fischer, kes peab avaliku loengu 8.
novembril kell 16 Chemicumis.
Auhinnasaajad prof Geoffrey
Alan Ozin ja Todd Siler peavad
samuti loengud.
TARTU EKSPRESS

LOOMA

Täna õhtul kell 18 peab koolitaja
ning hõimurahvaste pärimuskultuuri uurija Mikk Sarv Eesti Rahva
Muuseumi näitusemajas loengu
Eesti ja Saamimaa kultuuriseostest, milles annab ülevaate nii
eestlasetele kui saamlastele toeks
olnud soojadest sidemetest. Sügav
lähedusetunne saami rahva ja kultuuriga kajastub ERMi teatel näiteks
August Gailiti vagabundiromaanis
„Ekke Moor“. Muu hulgas saab
kolmiknäituse „Kiviaja graaﬁka“,
„Saami trummid kunstiteostena“
ja „Tsitaat“ raames peetaval loengul kuulda eesti keele põnevatest
seostest saami sõnadega.

Selgus tudengite
aeroobikakuninganna
Kolmapäeval
valiti Tartu sügispäevade raames
toimunud
Sügisaeroobikal
kõige säravamate ja vapramate
tudengite hulgast aeroobikakuninganna.
26 kandidaadil tuli oma oskusi
näidata nii aeroobikas, tantsus kui
ka jõutreeningus. Aeroobikakuninganna tiitli pälvis Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias õppiv Triin
Veisman. Veisman liitus ka Euroopa
Komisjoni suitsetamisvastase
programmiga „Eks-suitsetajad on
peatamatud.“ Triin Veismann tegeleb
igapäevaselt sportimisega, kuid peomeeleolus puutub vahel kokku ka
tubakaga, mis pärsib tema sportikke
tulemusi. „Usun, et ka vesipiibu tubakas on sporditegijale kahjulik ning
seetõttu proovin ka sellest kombest
lahti saada,“ ütles Veisman.

PÄI
KE

KLIINIK

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

KOOLIVAHEAJAL VANEMUISE TEATRILT

21. okt – 30. okt

UVOEFOOFFUFOEVTJOJOHFUFOEVTUFWBIFBKBMTBBWBEMBQTFELPPT,PMMBTUF,BTTJEFHB
UFBUSJTBBMJGVBKFFTNFJTUFSEBEB

VIIMANE

ETENDUS

R. Rodgers

HELISEV MUUSIKA

E. Vilde

NUKITSAMEES

T. Aints / M. Tommingas

MOWGLI

P 23.10 £ 12 ja T 25.10 £ 19 . . . . . . . . . suures majas L 29.10 £ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . väikeses majas P 30.10 £ 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suures majas
DETEKTIIV LOTTE
K 26.10 £ 18
VÄIKESE ONU SAAGA
H.Ernitsa / J.Põldma
B.Lindgreni lugu lastele . . . . . . . . . . . . . . . . Teatri Kodu
P.Pajusaare lastemuusikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SM
P 30.10 £ 12
VÄIKESE ONU SAAGA
P 23.10 £ 19
PUHASTUS
R 21.10 £ 19
TABAMATA IME
B.Lindgreni lugu lastele . . . . . . . . . . . . . . . . Teatri Kodu
S.Oksase draama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VM
E.Vilde draama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VM
IOGPKBQJMFUJEXXXWBOFNVJOFFFtUFMtLBTTB!WBOFNVJOFFF
4.oTVVSFTNBKBT 7BOFNVJTF t7.oWÊJLFTFTNBKBT 7BOFNVJTFB t TK – 5FBUSJ,PEV -VUTV 
1JMFUJNBBJMNDPNt1JMFUJMFWJFF
R 21.10 £ 12

L 22.10 £ 18
AJA LUGU MUUSIKAS
Hannes Võrno
ja Tarmo Leinatamme ajalootund . . . . . . . . . . . . . . . .VM

10 000 otsepostis ja
10 000 kaubakeskustes

ind:

p
See

15

€+

km

Malle 521 3038, Jürgen 5373 0167
reklaam@tartuekpress.ee
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kirvemeetod ei meeldi
Max Kaur: Ettepanek,
et asotsiaalidel oleks
üks eraldi koht linna
poolt, on igati õigustatud.
Kuidas kaotada linnapildist joobnud või
magavad kodutud? Kui
tõsiseltvõetav on asotsiaalide kogunemiskoha
idee?
Max Kaur, Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees: Tallinnas on juba olemas
peale öövarjupaiga ka üks suur
päevavarjupaik Suursõjamäe
kandis, see toimib hästi. Ka kainestusmaja tegutseb. Asotsiaalid
ronivad eeskätt kesklinna, sellepärast peaks see koht asuma
kesklinna rajoonis või vähemalt
Kalamajas. Usun, et seal leidub
kohti, kus see teisi inimesi ei sega.
See lahendaks ka asotsiaalide kiire minema toimetamise Balti jaama ümbrusest.
Jüri Kõre, Tartu sotsiaalvaldkonna abilinnapea: Tartu ei
peaks rakendama mingisuguseid väga erilisi meetodeid. Brüsselis on kokku lepitud, et aastaks
2015 püütakse nähtavat vaesust
ohjeldada, et tänavatel oleks võimalikult vähe inimesi. Alati pole
need lahendused liikunud õiges
suunas, näiteks eelmisel aastal
püüdis Ungari kriminaliseerida avalikus ruumis magamist.
See tekitas väga suure skandaali.
Seega pole mõtet seda lahendada
mingisuguste väga lihtsat ja kergema vastupanu teed minevate
sammudega.
Nende inimeste probleeme
tuleb püüda lahendada – püüda
puhtaks teha, kontrollida käitumist, kui nad alkoholi pruugivad

Jüri Kõre: Me oleme teistsugusel
arvamusel, kui on Tallinn. Nad on
endale sisendanud arvamuse, et
10-st 2 kodutut on rehabiliteeritavad ja 8 ei ole.
kumalt ja püüaks asju ajada nii
nagu Pärnus.

või reostavad. Kolmas, kõige keerukam asi, on viia neid normaalsesse tööellu. Kõikidel juhtudel ei
ole nii, et neil ei ole üldse raha taskus. Paljudel on pensionid ja kui
nad suudaksid seda mõistlikult
kasutada, siis nad saaksid linna
sotsiaalkorteris elada.

Milliseid rahalisi vahendeid on vaja ja millal
võiks esimesed meetmed rakenduda?

Kes peaks tegelema eluheidikute peletamisega
avalikest kohtadest?
Kaur: Selleks peavad olema
õiguslikud alused korras. Seda
peaks õiguskaitseorganid analüüsima, kas neil on kõik võimalused olemas. Kui mitte, siis
tegema vastavad ettepanekud
riigile ja omavalitsusele. Kuid
praegu peab omavalitsus sellega
tegelema.
Kõre: Kui nad korda rikuvad, on
purjus ja inetusi teevad, siis teist
lahendust ei ole, kui kutsuda politsei.

Kas asotsiaale on üldse
võimalik normaalsesse
ellu tuua?
Kaur: Me oleme kristlased. Me
abistame ega oota, et see abi iseenesest võiks midagi muuta. Me
abistame, sest nii muudame iseennast. Olen veendunud, kui see
meie abi aitab kasvõi üht inimest,
on see ennast ära tasunud. Inimelu olgu püha, isegi kui see on eluheidiku oma.
Kõre: Me oleme teistsugusel
arvamusel, kui on Tallinn. Tallinn on endale sisendanud sel-

lise arvamuse, et kümnest kaks
kodutut on rehabiliteeritavad ja
kaheksa ei ole. Tegelikult meil
ei ole kodutute eluteede kohta
häid uuringuid tehtud. Näiteks
Pärnu sotsiaaltöötajate hinnang
on, et kümnest viis on rehabiliteeritavad ja viis ei ole. Seal on
astmeline rehabiliteerimissüsteem toiminud kauem kui meil.
Seega mina suhtuks optimistli-

Kaur: Ettepanek, et asotsiaalidel oleks Tallinnas üks eraldi koht
linna poolt, on igati õigustatud.
Asotsiaalid ronivad kesklinna,
sellepärast peab see koht asuma
kesklinna rajoonis või vähemalt
Kalamajas. Oluline on teavitus –
küll see asotsiaal ka lugeda oskab,
kui talle eesti või vene keeles informatsiooni anda.
Kõre: Ma vastan ausalt, et Tartus on puudus tänavatööst ja päris
selget ettekujutust ei ole, kuidas
seda käima panna. Selle põhimõte oleks, et sotsiaaltöötajad mitte ei oota õhtul varjupaigas, vaid
tegelevad kodututega aktiivselt
seal, kus nad parasjagu on. Võetakse nööbist kinni ja pakutakse
mingisugust mõistlikku tegevust.
Mõnes riigis teeb seda näiteks
kirik ja vabatahtlikud, kes tegelevad nende inimeste ärarääkimisega, et nad läheksid mõnda institutsiooni, kust abi saab. Põhjamaades on see süsteem jälle kallim – juba tänaval tegeleb nendega väljaõppinud spetsialist. Meil
peaks sellel aastal valmima Lubja
7 renoveerimine ja uus struktuur,
mille osaks on ka päevakeskus, kes
aitab tööotsingute ja igapäevaste
vajadustega. Aga see tänavatöö ei
ole meil hetkel üldse plaanis.
OLIVER KUND
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

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 €

S

• 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.

ILA

Suurim tiraaþ Tartus:

tartuekspress
Tartu võimule pealinlaste
UUDISED

RAV

Neljapäev, 20. oktoober 2011

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Kupees sõidavad kaks
venelast ja kaks neegrit. Venelased joovad viina ja hammustavad sibulat peale, neegrid
aga joovad veini ning võtavad
peale musta kalamarja.
„Ma ju rääkisin sulle, Vasja,
et neegrid on mahajäänud
rahvas,“ ütleb üks venelane teisele, „Nad söövad seda, mida
meie sõime 30 aastat tagasi.“

„Ma päästsin inimese uppumissurmast, aga ta võttis kätte
ja poos enese üles!“
„Miks te ei päästnud teda
teist korda?“
„Ma mõtlesin, et ta tahab
ennast kuivatada!“

Šotlane kavatseb merereisile minna ja küsib laevakompaniist hindade järele. Ametnik
selgitab:
„Esimese klassi kajut koos
toitlustamisega maksab 50
naela, teine klass 35 naela ja
kolmas 15 naela.“
Tahtes šotlase üle nalja heita, lisab ametnik:
„Lõppude-lõpuks võite te
lasta end laeva järel tasuta
köie otsas vedada.“
„See sobib mulle,“ teatab šotlane, „aga öelge palun, missugust toitu te üle parda viskate?“

Suitsetajate kupees küsib
keegi viisakalt:
„Vabandage, ega teid ei
häiri, kui ma ei suitseta?“

„Mis nöör see Sul ümber
sõrme on?“
„Minu naine sidus selle sinna, et ma kirja kaasa võtaksin.“
„Noh, ja Sa muidugi tegid

KÜTA!

6€

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

Neljapäev, 20. oktoober 2011

seda?“
„Ei, sest ta unustas mulle
kirja kaasa andmata!“

Väikesesse raudteejaama
tuleb üks daam ja pöördub
jaamaülema poole:
„Öelge, palun, monsieur,
millal läheb järgmine rong
Pärnusse?“
„Ei oska teile täpselt öelda,
kuid võite oma aadressi jätta,
ma kirjutan teile.“

„Ameerikas on puid, mis on
peaaegu 2000 aastat vanad.“
„Tühi loba! Ameerika avastati ju alles 500 aastat tagasi!“

„Te nimetasite mind lollpeaks! Võtke otsemaid oma
sõnad tagasi!“
„Sõnad võtan ma heameelega tagasi, kuid kahtlen, kas
Te sellest targemaks saate!“

„Kuhu Sa õppima läksid?“
„Arstiteaduskonda.“
„See on ju suurepärane!
Mina hakkasin veterinaariat
õppima. Kui ülikooli lõpetame, võime teineteist ravida!“

Ühes ﬁrmas otsustati anda
1000 krooni suurune eripreemia sellele töötajale, kes teeb
kõige asjalikuma ettepaneku
kulutuste vähendamiseks. Esimese koha sai üks osakonnajuhataja, kes tegi ettepaneku
vähendada talle makstavat
preemiat 500 krooni võrra.

„Kas Sa töötad suures ﬁrmas?“
„Ma arvan küll. Kulub kolm
päeva, enne kui üks kuulujutt
on ﬁrmale ringi peale teinud!“

Joobes juht peitus
veokikabiini

Möödunud reedel pidasid politseinikud Lääne-Virumaal kinni veoki,
mille alkoholijoobes juht lukustas
end kabiini lootes sedasi pääseda
karistusest. „Politseinikud andsid
korduvalt korraldusi kabiini avamiseks, mida juht eiras. Lõpuks juht
allus ning avas uksed,“ ütles Ida
prefektuuri liiklusjärelvalvetalituse
juht Alvar Ottokar. „Kui inimene
üritab seaduslikku korraldust eirata,
siis see toob kaasa lisakaristuse. Nii
ka selle juhi puhul, kus ta pani end
sellisesse olukorda, et ühe protokolli asemel tuli talle kaks rikkumist
vormistada. Ehk nüüd juht mõtleb
oma teo üle ja on tulevikus seaduskuulekam.“

Mesilased
halvustavad kaaslasi
Sülemlevale
mesilasperele uut
elupaika otsiv
luuremesilane, kes on
avastanud
eriti sobiva
koha, ei lase teistel luurajatel oma
leidudest perele rahulikult teada
anda, vaid segab nende teadaandmistantsule vahele. Ameerika
Ühendriikide Cornelli ülikooli
teadlase Tom Seeley avastus avab
mesilindude käitumises seniteadmata tahu, mida võib võrrelda
negatiivse reklaamikampaaniaga,
kirjutab ERR.
On ammu teada, et mida parema paiga keegi luuremesilane
avastab, seda pikema tantsu ta
teeb ja seda rohkem pereliikmeid
te
ta enda leitud paiga headuses
vveenab. Nüüd aga pani Seeley
tähele, et need luurajad, kes
tä
eriti hea elupaiga on avastanud,
e
ssegavad teiste luurajate tantsu,
trügivad neid ja toovad kuuldavale
tr
kka kõrgetoonilist heli. Selline vahellesegamine vähendab märgatavalt
le
teiste tantsuindu. Tulemuseks on
aga see, et eriti hea elupaik pälvib
kiiresti paljude pereliikmete poolehoiu.
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Haigutus jahutab aju
Kontoritarvete jae- ja hulgimüük.
Küsige endale personaalset hinda.
Lõunavarud OÜ • Riia 24, Tartu
Tel 734 3107
info@lounavarud.ee
www.lounavarud.ee

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

Põhjamaised
Jaapani õhk-vesi
soojuspumbad LG

Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 53 004 004.

Kui muidu on peetud haigutamist väsimuse või isegi tüdimuse
märgiks, siis Princetoni ülikooli
teadlased on leidnud suumaigutamisele alternatiivse seletuse,
kirjutab sciencedaily.com. Selgub,
et haigutamise sagedus sõltub
tugevalt aastaajast, olles harvem
juhtudel, kui väliskeskkonna temperatuur ületab kehatemperatuuri.
Selline hooajaline erinevus näitab,
et haigutamine võib olla hoopis
organismi kavalaks meetodiks
reguleerida aju temperatuuri.
Teadlaste hinnangul ei paku
kõrge välistemperatuur leevendust ülekuumenenud ajule, mis
haigutamise termoregulatoorse
teooria järgi püsib „jahedana” just
sissehingatava õhu abil. Arvatakse,
et jahutusefekti põhjustab suurenenud verevool ajju, mis tekib
lõua venitusest haigutuse ajal, ning
kehasoojusest madalama temperatuuriga sissehingatav õhuvool.
Gallupi ja Eldakari poolt läbi
viidud katses valiti tänavalt juhuslikud 160 jalakäijat (80 kummalgi
aastaajal). Kuna haigutamine on
„nakkav”, näidati katsealustele pilte
selles tegevuses inimestest. Talvisel ajal hakkasid ka ise haigutama
ligi pooled vabatahtlikest, suvel
ainult veerand.

Neljapäev, 20. oktoober 2011
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Koomiksid vallutavad Tartu
Täna kell 11 saab Tartu
kommertsgümnaasiumis
avalöögi Soome instituudi
ja Soome koomiksiseltsi
erinevates Eesti linnades
korraldatav koomiksitöötubade sari.
“Nii mina kui ka õpilased oleme väga õnnelikud ja tänulikud,
et saame seesuguses projektis
kaasa lüüa,“ ütles Tartu kommertsgümnaasiumi kunstiõpetaja
Elle Kaljuste. „Koomiks on üks
äärmiselt huvitav nähtus, mis on
kunstitundides aga teenimatult
vähe tähelepanu saanud.“ Koomiksitöötubade eesmärgiks on
tutvustada koomiksit kui omaette
kultuuriliiki.
Lisaks õpetatakse kasutama
koomiksi pakutavaid vahendeid
oma loo jutustamiseks ja sõnumi
esiletoomiseks.
Õpetajad on koomiksikunst-

Teater

Ehitusmaterjal
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.
nikud Joonas Sildre ja Petri
Koikkalainen ning osalejad noored alates 15. eluaastast. Töötubade idee kasvas välja FINEST
näitusest, mis on nii tehniliselt
kui ka stiililiselt mitmekülgne

21.10 kell 12 Aja lugu muusikas
21.10 kell 19 Tabamata ime

20.10 kell 19 Viimnepäev

23.10 kell 19 Puhastus

22.10 kell 19 Paanika

25.10 kell 19 Hispaania öö

26.10 kell 19 Harmoonia

27.10 kell 19 Maria Stuarda

29.10 kell 19 Rumm ja viin
31.10 kell 19 Quevedo

TEATRI KODU
26.10 kell 18 Väikese onu
saaga
30.10 kell 12 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
20.10 kell 19 Lõbus lesk
22.10 kell 18 Detektiiv Lotte
23.10 kell 12 Helisev muusika
25.10 kell 19 Helisev muusika
26.10 kell 19 Härra Amilcar
28.10 kell 19 Kaos
29.10 kell 19 Sugar ehk
Džässis ainult tüdrukud

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

Geelküünte paigaldus ja hooldus.
Tel 5811 4078.
Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.

22.10 kell 19 Casanova

28.10 kell 19 Quevedo

Koolitus

Remondi- ja viimistlustööd,
materjali transport, kalkulatsioon.
Tel 5199 7679.

SADAMATEATER

27.10 kell 19 Quevedo

Ehitustööd

29.10 kell 12 Nukitsamees
30.10 kell 16 Don Juan

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
21.–27.10 kell 11.30, 13.15, 15,
16.35, 18.05 Karupoeg Puhh
(eesti keeles)
21.–25., 27.10 kell 11.45,
14.15, 17.05, 19.20, 21.45;
26.10 kell 12, 14.15, 17.05,
19.20, 21.45 Johnny English:
Taassünd

väljapanek Eesti ja Soome nüüdiskoomiksist. 21. novembril
jõuab FINEST näitus ka Tartusse, kus see jääb Tasku keskuse II
korruse aatriumis avatuks
5. detsembrini.

21.–25., 27.10 kell 18.30;
25.10 kell 11, 18.30; 26.10 kell
16.40 Mis su number on?
21.–25., 27.10 kell 17.30; 21.–
26.10 kell 20 Seksisemud
21.–25., 27.10 kell 12.30;
26.10 kell 16.25 Lotte ja kuukivi saladus

26.10 kell 18 KIRJANDUS
KINOS: Dostojevski – Peterburi deemonid

kuni 8.11 Aita Nurga maalinäitus Hingelt tartlane

21.–27.10 kell 19.21, 30 Kolm
musketäri (3D)

kuni 19.11 raamatunäitus Tartu väikekirjastusi:
“Odamees” (1918 –1927) ja
“Sõnavara” (1922 –1929)

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

21.–25., 27.10 kell 14.45;
26.10 kell 17.30 Röövitu

20.10 kell 19 Don Juan

21.–27.10 kell 22.15 Nakkus

Laenatud aeg

kuni 26.11 raamatunäitus
”Looduse” lood: lasteraamatute sarjad (1920 – 1940)

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 28.10 fotokonkursi Tammelinn ja ta mesilased parimatest töödest koostatud näitus

Ulmeﬁlm, alla 12. a mittesoovitatav

Esilinastus 27.10 kell 20
Maailmast on saanud koht, kus aeg on sõna otseses mõttes raha.
Igale inimesele antakse pärast 25. eluaasta täitumist kindel arv tunde
ja minuteid ning kui need nulli jõuavad, siis inimene lihtsalt sureb.
Samas tuleb iga toote ja teenuse eest neid samu minuteid välja käia.
Suurem osa inimestest vireleb ja teeb mida iganes, et endale loetud
ja ülimalt väärtuslikke eluminuteid leida, laenata, lunida või siis varastada. Selle maailma rikkad ja ilusad võivad aga elada igavesti.
Ka Will Salas (Justin Timberlake) on üks nendest, kelle eluminutid
äeval tutvub
tiksuvad kiiremini, kui ta seda sooviks. Ühel päeval
ta aga salapärase mehega, kes elanud siin ilmas
mas üle
elt üle
sajandi ning kelle “elukontol” on samuti kaugelt
saja aasta. Kui Will ühel päeval ärkab, avastab ta, et
mees on oma elupäevad sõna otseses mõttess talle
ni
üle kandnud, ise aga eluga hüvasti jätnud. Seni
alati “ajapuuduses” virelenud Willi uus, kopsakas elukonto äratab aga kiiresti karmide
võimuesindajate tähelepanu ning mõrvas
kahtlustatav Will peab end nüüd varjama
rikaste eksklusiivses maailmas...

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

1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

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

Kinnisvara ost

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Lõhutud küttepuud, ka väiksemad
kogused. Tel 511 5637.

Meie pakume teile parima hinnaga
kvaliteetseid soojuspumpasid.
Võtke meiega ühendust ning me
teeme oma parima, et pakkuda
Teile parimat. www.norklim.ee,
tel 5330 0613.
Müüa ehituslikku küttematerjali.
Tel 5357 2928.
Müüa kuivad küttepuud (mänd).
Tel 511 2625.

Riided
Avatud uus kvaliteetsete kasutatud riiete pood Tartus aadressil
Sarapuu 1 (endine Sarapuu kommipood). Lahti oleme E-R 10.3018, L 10.30-15. Vaata ka
www.sarapuuriidepood.ee.

22.10 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Kuldse maa linn
27.10 kell 15 linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse
all on Jaan Unduski näidend
Quevedo
27.10 kell 18 vestlusõhtu:
külas on raamatu Minu
Omaan: kaamelist Porscheni, 56 sõlme tunnis autor
Meeli Lepik

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

REHVIVAHETUS ja autoremont.
Soodne rehvivahetus ka hooajal!
Näituse 27, tel 5620 3199.

Telli oma reklaamtrükised meilt!
Küsi head hinnapakkumist!
E-post kuldne@kuldne.com või
tel 5373 6992.
Vedu ja kolimine (8 €/h).
Utiliseerime tasuta kodumasinaid,
raamatuid ja paberit, olmeprahti,
ehitusjäätmeid. Tel 521 2642,
baltprojekt@gmail.com.

Teenus
kontoritehnika müük ja hooldus

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.

Üürile anda

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

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

Veoteenus tõstukiga ja
autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.

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

2-toal korter. Tel 502 2728.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Pakun tööd

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

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

Kesklinna Hambaravis täiendav
vastuvõtt proteesitöödele. Tasuta
konsultatsioon. Tel 744 2122.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Liikuv, suhtlemistöö kontoriga
Lõuna-Eestis. Tel 5556 1665.

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

Tervis

Üürile võtta

Kiirsöögirestoran Tartu kesklinnas
otsib töölisi. Kui oled vähemalt
21-aastane, oled valmis töötama
graaﬁku alusel ja sulle meeldib
klienditeenindus, saada oma CV
taivo@aareservice.eu.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10-20 m3.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.

Viin ära vana kodumasina.
Tel 520 2155.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

LINNARAAMATUKOGU

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

Raamatupidamisteenus soodsalt
suurte kogemustega raamatupidajalt kodukontoris. Tel 520 1177.

1-toal korter. Tel 501 3219.

Muu

Koostan ja korrastan
tööohutusalaseid dokumente.
Tel 5560 2804.

Küte

Kinnisvara müük

LINNARAAMATUKOGU

21.–25., 27.10 kell 14, 22;
26.10 kell 22 Idioot

30.10 kell 16 Mowgli

Müüa pidevalt saematerjali. Suur
ristlõige, pikkus kuni 8 m, servamata lauad ja prussid. Tel 511 2625.

Näitus
kuni 7.11 Endel Valk-Falki
akvarellinäitus Tosin akvarelli

21.–27.10 kell 19.35 Tõeline
teras

Killustik ja muld. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.

27.10 kell 19 ESILINASTUS:
Tintini seiklused: Ükssarve
saladus (3D, eesti keeles)

21.–25., 27.10 13, 15.50, 20.45;
26.10 kell 20.45 Võitleja

Korraldab B-kat algastme ja
lõppastme koolitusi.
Lisainfo: www.vivaliiklus.ee,
tel 5550 9660.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

21.–25.10 kell 16.45 Smurﬁd
(3D, eesti keeles)
21.–25., 27.10 kell 12 Punamütsike kurjuse vastu (eesti
keeles)

7

Muu
Müüa vähekasutatud kombikülmik Zanussi (kõrgus 2,05 m).
Tel 5803 8919.

Elektritööd, õhk-soojuspumbad müük ja paigaldus. www.mano.ee,
tel 5696 9999.

Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, mööblit,
ikoone, samovare, portselanist
kujusid, dokumente, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Pere Leival ees hooaja
esimene kodumäng

TÜ annab Kääriku
spordikeskuse
Tehvandile kasutada
Tartu ülikooli valitsus ja SA Tehvandi
Spordikeskuse nõukogu otsustasid,
et Tehvandi Spordikeskus hakkab
Kääriku spordi- ja puhkekompleksist
välja arendama Eesti spordi laiapõhjalise kasutajaskonnaga treeningkeskust. Tartu ülikoolile tähendab
see, et põhitegevuseks mittevajalik
vara leiab Eesti spordile kasulikuma
funktsiooni ning ülikool ei pea kommertsalustel tegutsevat osaühingut
enam ülal pidama.
Tehvandi Spordikeskuse juhataja
Alar Arukuuse sõnul on Tehvandi
täna valdavalt kestvusspordialade
treening- ning võistluspaik. Kääriku
ja Tehvandi ühise arendamise kaudu lisanduvad uued võimalused ka
teiste spordialade harrastajatele,
mis võimaldavad senisest paremini
luua Eesti ja vahest isegi regiooni
parima rahvusvahelistele nõuetele
vastava spordikeskuse.

Reedel kell 19 astub võrkpalliklubi Tartu Pere Leib
Schenkeri liigas tänavu
esimest korda kodupubliku ette, võõrustades VK
Biolarsi Lätimaalt.
Külalised alustasid turniiri
kaotustega Pärnule (3 : 2) ja TTÜle (1 : 3). Viimases kohtumises
võeti aga koduseinte toel Rakvere
Grossi Toidukaupade skalp (3 : 1).
Tartlastel on ette näidata kindel
võit Valio Võru VK üle, ent möödunud nädalalõpul tuli tunnistada Tallinna Selveri 3 : 1 paremust.
„Kui kedagi üldse esile tuua,
siis Ats Horni, kes pingilt tulles
tõi vajaliku muutuse,” oli peatreener Rainer Vassiljev viimast
mängu meenutades kriitiline.
„Et Selverit võita, on vaja kindlasti paremaid individuaalseid
sooritusi. Teisest geimist alates
hakkasime varieerima planeeriva ja hüppelt servi vahel, siis hakkas serv vajalikul määral tööle.
Selle elemendiga võib üldjoontes
rahul olla.”
Biolarsi peab Vassiljev vaielda-

Vilemehed jätsid Järveläineni
imeviske ülekohtuselt lugemata
Tartu Rockis tuleristsed
saanud Joonas Järveläinen tabas Rakvere
Tarvase särgis uskumatu
kaugviske.

Pere Leival tuleb edukaks esinemiseks ühiselt pingutada.

matult üheks tugevamaks Läti
võistkondadest. Sellest, et vastane on ebamugav, kõneleb ka tõik,
et mullu ei suutnud Pere Leib
neid kordagi võita. „Koosseisus
on toimunud omajagu muudatusi. Suuresti sõltub nende mäng
diagonaalründajast Andreis Jamrovskisest,” vaagis Vassiljev. „Meil
oleneb palju servist ja eelkõige
sellest, kuivõrd me suudame väl-

tida nende liberot Austris Stalsi.
Kindlasti ootan võrreldes eelmise
nädalavahetusega paremat tegutsemist blokis.”
Treeneri sõnul võib rahule jääda vaid siis, kui koju jääb kolm
punkti (ehk siis 3 : 0 või 3 : 1 võit).
Tartlaste võidu korral saadakse
üldtabelis endale praegu just Biolarsile kuuluv viies koht.
RASMUS REKAND

kuni

Abakhani
kangakauplustes
Tallinnas, Tartus,
Pärnus ja Narvas

-35%
Paljud
kunstkarusnahad, ﬂiis- ja
sisustuskangad

SOODSAMALT
oktoobri lõpuni!
Osta ka e-poest
www.abakhan.ee

SK DUO

Saabunud
uued kangad
ja lõngad!

Balti liiga madalamas divisjonis hooaja avakohtumises Jelgava vastu saatis Järveläinen mängu lõpusekunditel palli haakviskega teele peaaegu oma korvi alt. Kera läbis küll rõnga, ent
kohtunikebrigaad Andres Tobi,
Janek Saluse ning Rain Rannamets jättis korvi lugemata.
„Olles näinud videoklippi selle viskega, oleks ainuõige
otsus korv lugeda,” kommenteeris kohtunike koolitusjuht
Aare Halliko. „Konkreetses
olukorras ei tohiks olla raske
otsust langetada ka ilma video-

ta, miks täpselt eksimus juhtus ei oska öelda. Tegemist on
pigem harukordse juhusega.”
Et õiglus jalule seada, tulnuks klubil kohe protest esitada. Peatreener Andres Sõbra sõnul jäi see võidurõõmust
kohe tegemata ja tagantjärele mängu tulemust mõistagi
ei muudeta. Jääb vaid loota, et
hooletusest kirja panemata jäänud punktid virulastele hooaja lõpus saatuslikuks ei saa.
„Räme viga, aga eks neilgi juhtub,” rehmas Sõber.
Mängu võitis siiski ülekaalukalt Rakvere 95 : 77 ning Järveläineni umbes 25 meetrilt tabanud vise oleks väärikas pretendent aasta korvi tiitlile.
RASMUS REKAND

