Muretud laenud
al 3 eurost

LAPSEVANEMAD
NÄITAVAD LINNAVÕIMULE HAMBAID
LAHKUNUD LEMMIKLOOMI
POLE ENDISELT KUHUGI MATTA LK 3

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost

Pandimajade liider

LK 5

www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee
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art SD001

34.-

art BA023

TAMREX WINTER BASIC S3
CI SRC TALVESAAPAD

COFRA BARENTS S3
CI SRC TALVESAAPAD

Jalanõudel on vetthülgavast nahast pealsed ja
karvane vooder. Polüuretaanist välistald talub õli ja
mitmeid kemikaale, antistaatilised. Terasnina ja
torkekindel tald (teras). Saapakeelel lumelukk.
Kulumiskindlad tugevdused nina- ja kannaosas.
CI tähendab seda, et saabas on läbinud sõltumatu
asutuse tehtud külmatestid ning vastab kõikidele
nõuetele, mis on üleeuroopaliselt talvesaabastele
kehtestatud.

Saapad on vetthülgavast nahast pealsete ja karvase
voodriga. Kahekordse tihedusega polüuretaanist
välistald talub õli ja mitmeid kemikaale, hea
löögisummutus, antistaatilised. Komposiitnina ja APT-tald
(kerged ja metallivabad). Kulumiskindlad tugevdused
nina- ja kannaosas. CI tähendab seda, et saabas on
läbinud sõltumatu asutuse tehtud külmatestid ning
vastab kõikidele nõuetele, mis on üleeuroopaliselt
talvesaabastele kehtestatud.

art 81783

art NA005

HIND 47.- EUR

HIND 55.- EUR

NOKIAN WINTER ULTRA
TALVEKUMMIKUD

COFRA BERING S3 TALVESAAPAD

Sooja karvase akrüülvoodriga mugavad talvekummikud.
Valmistatud vastupidavast kummisegust (käsitööna).
Kummikute tallamuster on libisemist takistav. Kummikute
ülaservas pingutusnöör (lumelukk). Ninaosas, küljeosas ja
kannaosas tugevdus ning löögipehmendus kannas.
Valmistatud laial liistul. Sees vildist sisetald. Materjal
kestab külma kuni -40°C.
Värvus: tumehall

Kvaliteetsest nahast, veekindlad, Thinsulate B600
(hingav) ülisoe vooder testitud -30C 60min. PU/TPU tald,
talub õli ja mitmeid kemikaale, hea löögisummutus
(geelpadi), antistaatilised. Komposiitnina ja APT tald.
Kulumiskindlad tugevdused nina- ja kannaosas,
kummikate varbaosas, helkur. Spetsiaalne külma
isoleeriv antistaatiline sisetald (Thermic Insole CI).
Kõige soojemad talvesaapad.

art 88-451

art 25312

HIND 69.- EUR

HIND 115.- EUR

41.-

art NA001

47.-

art 85270

68.-

art 28131

89.-

art 13070

98.-

art 88-461

99.-

art 13510

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2011 või kuni kaupa jätkub.

PARIMA HINNA JA KVALITEEDI SUHTEGA TALVESAAPAD TAMREXIST!

135.-

www.tamrex.ee
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Põletusahi huugab
nüüd ka Tartus
Aastaid puudus tartlaste meelehärmiks linnas koht lemmikloomade tuhastamiseks ja omastel tuli põrm saata
Lääne-Virumaale Väike-Maarja utiliseerimistehasesse,
kust säilmeid ei tagastata. Hiljuti sai mure leevendust, sest
nüüdsest saab väikeloomi kremeerida peale sel sügisel
Läänemaal avatud Martna krematooriumi ka Tartus.
„Meil on lihtsalt tuhastamise
hoov siin olemas, aga ei ole sellist
kohta, kus inimene saaks viisakalt
hüvasti jätta,“ tunnistas vastavatud Tartu väikeloomade krematooriumi omanik Egert Orr, kelle sõnul asub põhjanaabritelt soetatud põletusahi 10–15 kilomeetrit
linnast väljas.
Kus täpsemalt, Orr selgitada ei
soovinud. „Üldiselt kui loomaga
midagi juhtub, pöördutakse esi-

eeldan, et talle antakse see info,“
selgitas ta.
Tuhastamise hinnad algavad 25
eurost, millele lisandub urni maksumus. Tartu piires transpordi eest
Orri kinnitusel üldjuhul raha ei
küsita.

Klient kiidab

Mais pekingi paleekoera kaotanud õpetajanna Signe kuulis Tartu väikeloomade krematooÜlikonnas meesterah- riumist Felivet loomakliiniku
veterinaari assistendilt Kadvas tuli ukse taha, võt- ri Puusepalt. Kuigi tuhastustis viisakalt koera laiba hoone ei olnud veel ametlikult
jäi naine teenusega igaja järgmisel päeval tõi avatud,
ti rahule. „Ülikonnas meestuha tagasi.
terahvas tuli ukse taha, võttis
viisakalt koera laiba ja järgmisel päeval tõi tuha tagasi,“ meenumesena kliinikusse ja kui inimene
tas ta. „Tuhk on meil praegugi kapi
tunneb huvi teenuse vastu, siis ma

ääre peal, seda enam, et meil ei ole
kohta, mis kuuluks mulle – ma ei
saa lihtsalt metsa alla minna.“
Teine võimalus olnuks viia loom
Tartu koduta loomade varjupaika
või Eesti Maaülikooli loomakliinikusse, kust korjus oleks edasi saadetud Väike-Maarjasse.

Ülalpidamine kallis
Eesti Maaülikooli loomakliiniku juhataja Kalmer Kalmuse kinnitusel on vajadus väikeloomade
tuhastamise järele suur. Nördinud
omanikud on murega pöördunud
suisa Tartu krematooriumi poole, ent eetilistel kaalutlustel seal
neljajalgseid ei tuhastata.
Põhjus, miks Eestis võib väikeloomade krematooriumeid hoolimata suurest nõudlusest kokku lugeda ühe käe sõrmedel, peitub rahas.
„See on ikkagi väga suur investeering parajalt suure riskiga ja ärilises mõttes hakata kasumit teenima
on väga keeruline,“ tõdes Kalmus.
„Nüüd õnneks on need olemas ja see
on inimestele väga vajalik.“
JUHAN LANG

Koolidest puudu olevad lapsed
on valdavalt kolinud välismaale
Umbes 200 Tartu linna last,
kes tänavu oleksid pidanud
mõnda Tartu kooli astuma,
kolisid peredega välismaale, andmata aga sellest
omavalitsusele teada, mistõttu linn on pidanud neid
lapsi taga otsima.
Haridus- ja teadusministeerium saatis septembri lõpus kõikidele omavalitsustele laiali kirja, et
välja selgitada põhjused, miks ligi
3000 rahvastikuregistrisse kantud
koolikohustuslikku last ei ole veel
kooli jõudnud.
Kui esialgsete andmete kohaselt
oli Tartu linnas neid lapsi 221, kel-

lest kolme kohta linnal puudusid
igasugused andmed, siis tänaseks
on neisse arvudesse tekkinud rohkem selgust. Katrin Parv linnavalitsuse haridusosakonnast kinnitas, et viimase seisuga on neid lapsi 202, kellest kõik peale ühe on
kolinud Eestist ära.
„Ütleks nii, et välismaale minejate arv mind ei üllata,“ märkis
Parv. „Need, kes kolivad õppeaasta
jooksul välismaale ja asuvad seal
õppima, nende arv on iga aastaga
suurenenud.“
Välismaale kolinud lastest ükski ei ole Parve sõnul Eestis koolis
käinud. Nii ei saa ka koolid laste

otsimises oma abi pakkuda. Parv
märkis, et valdavalt ei ole kadunute näol tegemist eesti rahvusest
lastega.
Linnale põhjustabki kõige rohkem lisatööd see, et lapsevanemad
ei teavita omavalitsust enda välismaale kolimisest. „See kohustus
on lapsevanematel olemas, aga
väga vähesed täidavad seda,“ nentis Parv.
Ministeeriumi avalike suhete
konsultant Asso Ladva kinnitas,
et paljude laste asukoha tuvastamisega murtakse omavalitsustes
pead siiamaani.
ANNES AUS
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Kui välismaal saab omanik oma lemmiku mälestuse surematuks muuta, siis Tartus seda võimalust ei ole ega paista ka tulevat.

INTERNET
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Pere ja EMÜ hakkavad
üksteist abistama
Eesti Maaülikool ja toidutootja
Pere sõlmisid läinud nädalal
lepingu, mille kohaselt hakkavad
maaülikooli teadlased andma
nõu Pere toodete arendamisel
ning Pere omakorda pakub
üliõpilastele õppepraktikat ja
töökohti.

veameti infonumbrit 612 3000,
hädaabinumbrit ja veebiaadressi
www.politsei.ee – kõik selleks, et
„liikuvate visiitkaartide“ abil tõsta
inimeste teadlikkust politseiga
suhtlemise võimalustest.

Otepääl pandi lumekahurid huugama
Otepäälased ei mallanud talve
kauem oodata, vaid panid möödunud nädalavahetusel linnas
tööle esimesed lumekahurid
– enam kui 100-kilomeetristel
suusaradadel saab miinuses
püsiva ilma korral ringi tuisata
juba lähinädalail.

Lahendamata kalmistuküsimus
nõuab looma matjalt loomingulisust
Tosin aastat linna üldplaneeringus seisnud punkt rajada
Tartu lähistele väikeloomade kalmistu pole tegudeni jõudnud. Nii ei jää lahkunud lemmiku peremehel mõnel puhul
muud üle, kui süüvida bürokraatia keerdkäikudesse või
õhtuhämaruses Emajõe luhal ise labidas mulda lüüa.
1999. aastast pärit Tartu linna üldplaneeringus on kirjas
lakoonilises vormis tulevikuplaan – näha ette väikeloomade
kalmistu maa Jaamamõisa asumis. Aastate möödudes on idee

käsitlev seadusepügal, mis lubab
lemmiklooma matta kohapeal.
Annelinna korteris koera pidanud pensionärile selline vabadus aga kuigi suureks lohutuseks
ei ole – ühtviisi lubamatu on nii
loomakorjust prügikasti
visata, kui ka akna alla hau„Kui ta Emajõe luhale
da rajada.
oma looma matab, siis
Veterinaar- ja toiduameti osakonnajuhataja Maarvaevalt see kellelegi
ja Kristian selgitas, et omakahju teeb.“
valitsuse kohuseks on sellisteks puhkudeks luua toipoliitlainetes loksunud siia-sinmiv protseduur lemmikloomade
na, näiteks peetud läbirääkimisi
korjuste kõrvaldamiseks. „Selleks
Tartu vallaga ja üle kuulatud linvõib olla näiteks korjuste koguminavalitsuse uksi kulutanud erane ja seejärel transportimine töötettevõtjad, kuid kalmistu jäänud
lemisettevõttesse, kalmistu rajarajamata.
mine või info edastamine elanikeParaja hulga segadust külle, kuidas toimida.“
vab ka loomakorjuste käitlemist
Kohapeal matmine tuleb kõne

alla eelkõige siis, kui
maetakse eramaale, näiteks oma koduaeda. Sellise võimaluse puudumisel saab looma sängitada
Rakvere, Valga või Jõelähtme loomakalmistule või transportida loomsete jäätmete käitlemise tehasesse
Väike-Maarjas.
„Ma saan täiesti aru, et VäikeMaarja ei ole enamikele inimestele lahendus,“ möönis probleemi
linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. „Aga ma arvan, et
väikeloomade kalmistu pidamine
ei ole linna prioriteet, kuhu peaks
oma vahendeid panema.“

Ettevõtjad loobusid
Siiani ongi linn püüdnud läbi
ajada kukrut kergitamata. Sel põhjusel on liiva jooksnud ka läbirääkimised rae jutul käinud eraettevõtjatega, kes linnakassast panust
ootasid. „Linn üksi kindlasti ei
suuda seda teemat lahendada.

HUS QVA RNA 555F X

835 €
Tavahind: 899 €

Oleme teinud ka Tartu
vallale ettepaneku leida
see koht. Kahjuks ei ole
nad positiivselt reageerinud.“
Tekkinud olukorras
võib magalarajoonis elaval pensionäril olla ainsaks pääseteeks kõne linnavalitsusse. „Linn saab korraldada korjuse viimise utiliseerimistehasesse, aga pensionär muidugi maksab
selle kinni,“ kirjeldas Haak.
Kes bürokraatia hammasrattaid
käitada ei soovi, võib probleemile
lahenduse leida talupojamõistusega. „Kuhu me kindlasti ei tahaks,
et inimesed mataksid, on veevärgi kaitsealad,“ hindas Haak linna
maade potentsiaali. „Kui ta aga
kuskile Emajõe luhale oma kassi
matab, siis vaevalt see loodusele
või kellelegi kahju teeb.“
OLIVER KUND

Tugev, hästi manööverdatav võsalõikur,
millel on suur võimsus, hea kiirendus
ning
madal vibratsioonitase. Komplektis
võsatera ning Balance XT kanderihmad
.

Parima teadusfoto
tegi TÜ doktorant
Tänavuse Eesti teadusfoto konkursi võitis Tartu ülikooli doktorant, polaaruurija Timo Palo,
kelle auhinnaline fotodeseeria
kujutab triivjääl asuvat teaduslaagrit keset Põhja-Jäämerd,
nähtuna Hiina jäälõhkujalt.

Prefektuur mälestas
hukkunuid

Maimets jätkab
presidendina
Esmaspäeval valis Euroopa
molekulaarbioloogia konverentsi
üldsessioon organisatsiooni presidendiks ühehäälselt tagasi TÜ
professori Toivo Maimetsa, kes
pidas suurimateks töövõitudeks
rahavoogude kasvu Euroopa
molekulaarbioloogia alastele
teadusuuringutele ning koostöölepinguid valitsustega väljaspool
kontinenti.

Raps võttis tuld
17. novembri pärastlõunal leidis
Tallinna–Tartu maanteel Laeval
aset kurioosne juhtum, kui rapsikoormaga veoautol põles rehv,
mis süütas osaliselt ka rapsikoorma; päästjad kustutasid põlevad
põllumajandussaadused tunni ajaga ja keegi kannatada ei saanud.

Politseiautod kui liikuvad visiitkaardid
Sellest nädalast võib teedel
vuravatel politseisõidukitel näha
lisaks tavapärastele politsei
tunnustele ka politsei- ja piirival-

Kolmapäeval kella 17–20 õhtul
põlesid Lõuna prefektuuri eestvõttel 14 Lõuna-Eesti teeäärses
kohas küünlad, et mälestada seal
hukkunud kergliiklejaid ja pöörata tähelepanu helkuri kasutamise
vajalikkusele.

119,5
miljonit eurot on suur Tartu
2012. aasta linnaeelarve ehk
tulude ja kulude kogusumma,
võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega kasvab selle
maht 7,9 protsenti.

Tartusse tulid mainekad teatriauhinnad
Teisipäeval
Riias lõppenud Balti
teatrifestivalil
võitis Tartu
Uue Teatri
juht Ivar Põllu auhinna
lavastuse
«Ird.K» kontseptsiooni ja helikujunduse eest
ning näitleja Nero Urke Kaarel
Irdi rolli eest samas lavastuses.

30.novembril 2011
kell 10.30 - 15.00
toimub Tartus
Tartu Ülikooli Geograafia osakonna
Granö auditooriumis
Vanemuise 46-327, Tartu

HUSQVA RNA 545FX

775 €
Tavahind: 839 €

HUSQVA RNA 345FR

725 €

Komplektis trimmipea,
rohu- ja võsatera ning
Balance X kanderihmad.

Suurepärane võsalõikur X-Torq mootori
ning spetsiaalse nurkülekandega. Ergonoomilised käepidemed ning pöidlaga
juhitav gaas muudavad kasutamise
mugavaks ja täpseks.

Üleriigilise planeeringu
“Eesti 2030+”
avalik piirkondlik arutelu

Tavahind: 789 €

Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaal
Tule arutlema
Eesti tuleviku üle aastal 2030!
Osalejate eelregistreerimine kuni 28.novembrini 2011
Tartu Maavalitsuse aadressil: margus.hendrikson@tartumaa.ee
või aadressil: http://goo.gl/Hau4v
Lisainfo: www.eesti2030.ee
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Palametsa
pajatused

Pühapäev on oksjonipäev

Rebasteater
Meenutagem, et 19. aastasaja alguses, kuraator Klingeri ajal, keelas Aleksander I ülikoolilinnas Tartus avaliku teatritegemise ja see
keeld püsis 1867. aastani – seega 55 aastat. Keelule vaatamata korraldasid korporatsioonid hilissügiseti traditsioonilist rebasteatrit.
Seda tehti linna piiridest väljas, Riia maantee äärde jäänud Valge
Hobuse kõrtsis. Õigemini selle õuele 1857. a püstitatud sarataolises
avaras hoones, mida tudengiargoos nimetati Novum. 600-kohaline puithoone võimaldas etendusi anda ja neid jälgida enam-vähem
soojal aastaajal. Novembrikuu lõpp oli temperatuuri poolest veel viimasel piiril. Just siis toimusidki Estonia rebasteatri etendused, millest literaat Heinrich Bosse andis 1862. a ilmunud „Tartu visandites“
järgmise pildi.
Etendus koosnes kahest lühikesest jandist ja vahemängust. See oli
päevakajaline ja seepärast eriti huvipakkuv. Nädalapäevad varem võis
iga estonus panna kirja ja lasta korpi postkasti kupleede tekste, milles
anti pihta vihameestele. Korpi eestseisus vaatas eelnevalt proloogi ja
kupleede tekstid läbi ning kõrvaldas ebasobivaks peetava. Kõlblikuks
tunnistatu lubati rebastele päheõppimiseks ning ettekandmiseks.
Novumisse kogunenud korporandid ja nende külalised olid vägijookidest juba parajalt sooja saanud ja seetõttu õige lärmakad. Esimesed read olid reserveeritud professoritele. Magister cantandi astus
publiku ette, värvimüts peas ja Eestimaa kubermangu värvides lint
üle vesti. Klaas kuuma grokki haardeulatuses. Algatuseks ja ühistunde tugevdamiseks lauldi kõigepealt korporatsiooni lipulaul. Järgnes värsistatud proloog, mis andis iroonilises laadis ülevaate aasta
jooksul üliõpilaselust toimunust. Veel üks reibas ühislaul ja rebasteatri etendus võis alata. Teatati esitamisele tuleva jandi pealkiri ja
osalised. Vahele kõlasid päevakajalised kupleed. Tabavatele naljadele
reageeris publik valju naeru ja aplausiga.
Esimene etendus oli kinnine, ainult oma korpi liikmetele ja kutsutud külalistele. Kordusetendused läksid juba linnarahvale, kes
tudengite janditamise vastu huvi tundsid ja pimedat ning porist Riia
maanteed Novumisse – kesklinnast oli sinna üle paari versta – liiga
ebamugavaks ei pidanud.
Mardiooperi traditsiooni võttis 1920. aastatel üle segaorganisatsioon (st sinna kuulus nii mees- kui naisüliõpilasi) Veljesto. Algust
tehti 1928. a Rein Nurkse ooperiga „Ants läks naist kosima“, millele järgnesid iga aasta mardipäeval „enneolematud ning jälletulematud“ lavatükid. Need olid iroonilised revüüd, mille objektiks valiti
päevapoliitilised probleemid, ülikoolielu sündmused, avaliku elu
tegelased, populaarsed õppejõud või kaasvõitlejad. Ühtekokku esitati 12 mardiooperit, neist viimane 1939. a. Valimiku EÜS Veljesto
mardiooperite aariatest leiab asjast huvitatu Pekka Erelti koostatud
„Loomingu Raamatukogu“ 1989. a 36. numbris. Mõnus ja õpetlik
lugemine nüüdisaegsele akadeemilisele perelegi.
Kes tahab aga näha, kuidas rebasteatri kaunitarideks kostümeeritud saksa tudengid 19. aastasaja lõpul välja nägid, heitku pilk Eesti Ekspressi käesoleva aasta 27. oktoobri numbri 43. leheküljele. Seal
pajatatakse fotograaﬁa algusaegadest Eestis ja pilkupüüdvalt on seatud esikohale grupipilt korporatsioon Livonia etenduse 8 osalisest –
päevapildile jäädvustatud 1887. a. Pole midagi öelda – siledad poisid
olid oma parukates ja loorides, koos siidisuksete säärtega, mida julgelt eksponeerisid.

Käekollektsionäär Carmichaeli (Riho Kütsar) pidamas vürtsikat, alltekstis suhetetausta valgusvihke
toovat telefonivestlust puu otsast kukkunud emaga.
GABRIELA LIIVAMÄGI

Kadunud käe
kammitsais
MULJE
Eelmisel reedel rullus
Sadamateatri laval lahti
lemmikiirlaseks tituleeritud Martin McDonaghi
draama „Kadunud käsi”.
Rusuv hotellituba pilgeni
täis bensiiniauru, vahedat dialoogi ja püssirohuvingugi – igati plahvatusohtlik kraam, mis,
tuleb tunnistada, haarab
ja köidab.
Üks, millest Vanemuise uuslavastuses puudust ei
tule, on just nimelt käed. Aga
kui õõvastav mõte „mis tunne
tegelikult on, kui sulle eemalt
su enda käega lehvitatakse”
kõrvale jätta, pole groteskses
loos midagi päris õudset.
Ilmselt sama stsenaariumi
kku
ku keeta
alusel annaks kokku
u judinii hitchcockiliku
tiinonatekitaja, tarantinoulliseliku märkides muliseuii ka
va verepulma kui
tavapärase Hollywoodi
woodi
kassahiti. Millistt
tegelikult täitsa
tahakski näha.
Esmalt adumakss
palju originaaltekss-

tist tõlkes kaduma läks. Aga ka
seetõttu, et stsenaarium kannaks vist ﬁlmina enamgi. Ilmed
suures plaanis, kiirelt vahelduvad kaadrid tulistavas dialoogis, muusika ja heliefektide
kastmes.

Uues värvingus näitleja
Lavastaja Tanel Joonas on
läinud oma, minimalistlikku teed, hoides publiku nihelemata toolides eelkõige tempoga. Värvikas tegelaskvartett
koosneb elus vintsutunud jõrmist, näpp närviliselt päästikul (Riho Kütsar); utreeritult
naiivsest tibist, ainsaks argumendiks elust läbilöögikaalul
väline võlu (Maarja Mitt); tolle
niiskete silmanurkadega peiust
(Markus Luik) ja retseptsioonipoisist, kes taolist
t
tituleeringut teravalt
terra
taunib
(Ott Sepp). Ja
J kuigi viies
osaline, käetu
kää
mehe
ema, jääb teisele
tte
poole telefon
it
telefonitoru,
tekib
tem
m
temastki
jumekas mälupilt kuklas.
S õ n a
o
otseses mõt-

KONTSERT
DIKTAATORILE

tes koloriitse rolli teeb Luik.
Korraks meenus Robert Downey Jr, kes ﬁlmis „Tropic Thunder“ vinnas lati valge mehe
poolt mängitud neegrite kategoorias rekordkõrgele. Siis
vilksatab silme ees oma tohutu jutuvada, välkuvate punnsilmade ja sagedalt huuli nilpsava keelega Martin Lawrence.
Kummardus siinkohal kunstnik Riina Degtjarenkole (Draamateater) ja grimmikunstnik
Maarja Linsile.
Sa a list la hkudes ilmus
mõtteisse vesirott lastelavastusest „Kikerikii“ oma lauluga „Eh-eh-ee, eks vaatame,
kes meist lõpuks peremees”.
Ilmselt olnuks samamoodi
tüki lõpus põhjust muheleda ka retseptsioonipoiss Mervynil, kui see poleks loomuomases vastuolus ta süüdimatult otsekohese karakteriga. Või äkki ikka muheleski,
sisimas?! Ja koomiline lihtsameelsus osutus heaks maskeeringuks, ainuvõimalikuks
vasturelvaks? Eks minge ja
uurige ise järele. Raisku sellele kulutatud sadakond minutit kindlasti ei lähe.
RASMUS REKAND

Eeloleval pühapäeval toimub
E-Kunstisalongis 27. korda kunstioksjon, kus haamri alla läheb 55
kunstiteost 33 kunstnikult. Haamrit
hoiab ja oksjoni juhib Mart Sander.
Kollektsioonis on esikohal uhke
ja väärikas Konrad Mägi maal
„Võrtsjärve rand” (1917), alghinnaga 35 500 €. Enampakkumisele
läheb kõige arvukamalt töid Edgar
Valterilt. Eesti kunstnikest on veel
esindatud Johannes Võerahansu,
Johannes Saal, Johannes Uiga,
Alfred Kongo, Ilmar Malin, Rudolf
Sepp, Elmar Kits, Kristjan Teder,
Nikolai Kormašov jt. Akvarelli- ja
graaﬁkameistritest leiab valikust
Richard Kiiviti, Aino Bachi, Richard
Kaljo, Vive Tolli ja Marju Mutsu töid.
Oksjon toimub kell 15 E-Kunstisalongis.

Eesti esimene
madratsidoomino
püstitas Balti rekordi
Läinud neljapäeval Lõunakeskuse
jääväljaku ümber toimunud Eesti
esimesest madratsidoominost võttis osa 112 inimest, millega püstitati
Balti rekord. „Siiani oli doominot
proovitud vaid korra Lätis, kust
võttis osa 111 inimest ning ka aega
kulus mõnikümmend sekundit
rohkem,“ sõnas JYSK Eesti personalijuht Liisel Veskis.
Lõunakeskuse katsel kulus
esimese madratsi kukkumisest
viimaseni üks minut ja 46 sekundit.
„Seega saame öelda, et rekord
püstitati igas mõttes – ületasime
Läti katse osavõtjate arvu poolest
ning ka ajaliselt saavutasime parema tulemuse,“ lausus Veskis.
Senine madratsidoomino 526
osavõtjaga maailmarekord püstitati
tänavu 9. juulil Hispaanias.
Madratsidoominot prooviti
esimest korda 1999. aasta juulis
Suurbritannias ühes laohoones,
mille YouTube´i sattunud videost
said innustust ka teised.

psühholoogiline
triller

lavastaja URMAS LENNUK kunstnik ELLEN CAIRNS (Íotimaa)

AIVAR TOMMINGAS, JÜRI LUMISTE, EVA PÜSSA,
MARIKA BARABANÍTÍIKOVA, REIN PAKK, ROBERT ANNUS

osades

Esietendus 3. detsembril Vanemuise väikeses majas

Esitleb
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Skautide uues peakorteris Vallikraavi 17
on pintsli haaranud ka
malevajuht Liina Land
(vasakul) ja Helen Pill.

vad rutakale koolireformile avalikku arutelu

MARI METS

Eelmisel nädalal esmakordselt
koos käinud Tartu linna koolide hoolekogude foorumil
seati põhieesmärgiks esindada
lapsevanemate huve suhtluses
linnavalitsusega ning koolisüsteemi reformimisel selge sõna
ühiselt sekka öelda.
17. novembril kokku kutsutud koosoleku ajendiks sai linnavalitsuse poolt
kavandatav koolivõrgu korrastamine,
mille suhtes on lastevanematel ja koolide esindustel linnavalitsusest erinev
arusaam.
„Koolide hoolekogusid, vastupidiselt
haridusosakonna töötajate väidetele, ei
ole peetud väärilisteks dialoogipartneriteks ning nendega ei ole arutatud kavandatavat reformi. Koolivõrgu korrastamise
komisjoni lõppraporti avalikku arutelu ei
toimunud ja seega on abilinnapea hariduse alal ning haridusosakonna töötajate ettevalmistustöö kavandatava reformi
elluviimiseks olnud puudulik,” sõnas foorumi eestvedaja Andres Siiman.

Plussid ja miinused
Niisugune rutakas ja põhjendamata tegutsemine on tekitanud küsimusi
ja eriarvamusi reformi jätkusuutlikkuse osas. Foorum sooviks avatud diskussiooni ja argumenteeritud põhjendusi.
„Teeme ettepaneku lülitada reform linna arengukavasse, saavutamaks avalik arutelu teemade üle, sest otsused
on tehtud kiirustades,” ütles Siiman.
„Tegemist on arengukava küsimustega, kuulugu see siis linna arengukavasse või olgu ta eraldiseisev valdkondlik
arengukava. Igal juhul ei tohi küsimust
lahendada volikogu tavalise otsusega,
kaasamata küsimuse arutellu hoolekogusid ja linnaelanikke.”

Tartu skaudid leidsid
viimaks oma pesa
Lastevanematel ajas harjad punaseks asjaolu, et Tartus on järjepanu suletud mitme kooli gümnaasiumiosad ja kardetakse trendi jätkumist.
INTERNET

Kavas soovitakse peale koolide liitmise-lahutamise leida vastuseid ka koolielu sisulistele küsimustele. Millised on
linna rahalised võimalused kava plaanitud mahus läbiviimiseks. Kuidas tagatakse uuest õppekavast tulenevad nõuded kooli ruumidele ja õpikeskkonnale,
milliseid tugistruktuure ja lisapersonali
vajatakse põhikooli taseme parandamiseks. Kindlasti peetakse vajalikuks veelkord käsitleda põhikooli ja gümnaasiumi osa lahutamise plusse ja miinuseid.
Foorumi seisukoha järgi põhikoolide
ja gümnaasiumide lahutamisel kaovad
traditsioonidega omanäolised koolid ja
nõrgeneb side vilistlastega.

Hoolekogude meelest jätab soovida
ka linnaametnike suhtumine koolidesse (ebavõrdne rahastamine, dialoogi puudumine, üleolev suhtumine koolijuhtidesse ja nende seisukohtadesse),
mis riivab nii õpilasi, õpetajaid kui lastevanemaid.
Järgmisele ühisele foorumile palutakse oma seisukohti esitama hoolekogudesse kuuluvad linnavolikogu liikmed, Riho Raave, Mihhail Lotman ja
Kairit Peekman. Et vältida siiani kestnud otsustajate ühesuunalist monoloogi on arutelu kuulama oodatud ka ajakirjanikud.
RASMUS REKAND

Abilinnapea Tiia Teppan:
Kuivõrd olete kursis hoolekogude foorumi ja nende soovidega?
Mingi info on liikunud, ent mind
kahjuks pole sellele foorumile kutsutud. Kohtume aktiivselt koolide hoolekogudega eraldi. Jääbki arusaamatuks, kuidas mingi suurem foorum või
teiste koolide esindajad saavad mõne
kolmanda haridusasutuse asju lahata?
Igal koolil on oma hoolekogu! Ma ei
oska öelda, mis asi on foorum. Ei taha
sellele hinnangut anda.
Koolivõrgu muudatus on juba linna
arengukava osa. Hariduselu spetsialistid, eesotsas endise haridusministri

Toivo Maimetsaga, on koostanud
ideaalmudeli, mis usun, on meile üldiselt kõigile parim lahendus.

Paistab, et olete foorumi seisukohtadega üsna hästi kursis?
Ühe hoolekogu esindaja
a saatis
a küll,
mulle midagi taolist lugeda
nud
ent ma pole sellesse suutnud
süveneda. Vastused anname
m alati
me
e pöörkonkreetsete hoolekogude
sttrukdumistele. Üks asi on konstruktiivne ettepanek, teine emotmo
otsionaalne seisukohavõtt, ett
midagi pole vaja.

Seega lükkate ümber, et koolireform ei käi jõuga ülevalt alla, lastevanemate soove kuulamata?
Lisaks hoolekogudega suhtlemisele
oleme osalenud koolides üldkoosolekutel. Heaks
Hea näiteks võib võtta kolme
Annelinna
Annelinn
na kooli ettepaneku mitte
sulged
a gümnaasiume aasta
sulgeda
aastalt
aastalt,, vvaid 2015 luuakse ühekorraga
korrag
a uus gümnaasium. Kellelgi ei to
tohiks olla tunnet, et neid
pole
e kaasatud. Ajakirjandus on
vägagi aktiivselt teavitust
vvä
ja
jaganud koolivõrgu korrrastamise plaanidest.

Ühes Maarja kiriku põlenguga
hävinud Tartu malevkonna kasina
lao asemel on skaudid pooleaastase otsimise järel leidnud viimaks
päris oma pesa ning rühmajuhid
võivad telgid kodustest kapinurkadest ära tuua.
Tegelikult on skaudid malevajuhi Liina Landi sõnul oma ruume otsinud alates
MTÜ Tartu Maleva asutamisest kahe aasta eest. Vaid 50-ruutmeetrine rõske miniladu Pepleri tänava Maarja kiriku hoones
oli ainult hädalahendus. Nüüd said skaudid
Vallikraavi tänaval enda käsutusse endise
Noorte Meeste Kristliku Ühingu (NMKÜ)
ajaloolise hoone poole suurema esimese
korruse, mis on samuti ajahambast omajagu puretud, kuid siiski oma.

Must lehekülg
maleva ajaloos
Linn pidi kiriku külghoone nagunii lammutama, kuid paraku jõudis see veel enne
süttida. „Ootasime telefonikõnet, et tulge tooge oma asjad ära, aga saime hoopis
kõne, et teie asjad põlevad,“ rääkis Land.
„See on sõna otseses mõttes must lehekülg
maleva ajaloos, sest meie logiraamat on
tahmunud.“
Vahepeal oli 20 aasta jooksul kogunenud
laagrivarustus rühmajuhtidele laiali jagatud, sest asju polnud kusagil hoida, tõdes
Land. Hädas skaudid pöördusid koduotsinguil linna poole, kuid kõik linna pakutud
ruumid olid Landi sõnul liiga kehvas seisus
või väiksed. NMKÜst 2000. aastal tühjaks
jäänud hooneni jõuti ühingusse kuulunud
skaudi kaudu.
Malevajuht Land teadis rääkida, et Park
hotelli taga asuvas majas tegutses kunagi
korporatsioon ning hiljuti kolis maja teiselt
korruselt välja Eesti Gaidide Liidu peakorter. „Seega on skaute siin majas varem ka

olnud,“ sõnas ta.
Uue peakorteri suurim probleem on
Landi sõnul see, et maja pole korralikult
soojustatud. „Tuuleiil käib siit ikka kogu
aeg läbi,“ lisas ta. Ainsad soojaallikad on
praegu päevinäinud ahjud. Hallitust pole
malevajuht enda sõnutsi veel õnneks leidnud.
Boonuseks on Landi hinnangul jällegi suur aed, kus korraldada ilusa ilmaga
väliüritusi, näiteks pannkoogipäevi.
Praegu koguvad skaudid tühjadesse
ruumidesse mööblit. „Eriti oleks meil vaja
ümmargust nõupidamislauda,“ ütles Land.
Juba on lahked abistajad pakkunud skautidele ka köögimööblit. Rõõmsat meeleolu
loodavad malevlased rõskesse majja luua
näiteks kaltsuvaipadega.
Tartu linna ja Eesti Skautide Ühingu toel
tegutseval Tartu maleval on 200 liiget ning
liitumishuvilisi lapsi on juhi sõnul ohtralt.
MARI METS
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„Te pole oma veendumustes sugugi kindel. Minut
tagasi loopisite näitlejat riknenud tomatitega, aga nüüd
plaksutate.“
„Ma tahan, et ta tuleks
veel kord lavale, mul on veel
kolm tomatit!“

Sõbrannad omavahel:
„Eile oli mul suur menu!
Ma vaatasin balletti.“
„Ja mis siis?“
„Ma istusin kolmandas
reas ja baleriinid tõusid kikivarvule, et mind näha!“

„Ma käisin eile teatris.“
„Üksi?“
„Ei, seal oli veel umbes
kümme inimest.“

Neiu:
„Mina hakkasin klaverimängu harjutama juba kolmeselt.“
„Siis pole ime, et nüüd,
kolmekümneselt hakkate
õpitut unustama.“

„Doktor, minu mehel on
niisugune maania, et ta on
külmkapp,“ kurdab naine
psühhiaatrile.
„Ärge muretsege, proua.
Niisugune haigus pole ohtlik,“ lohutab arst.
„Kuidas nii?! Ta magab
öö läbi lahtise suuga, tema
seest paistab valgus ja ma ei
saa sellepärast magada.“

„Kuidas saadakse elevanditaltsutajaks?“
„Algul peetakse kirbutsirkust, siis aga muututakse
lühinägelikuks.“


Põhjamaised
Eesti Maasoojuspumbad
Gapsal
Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 56 578 578.

PÄI
KE

LOOMA

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM

KLIINIK

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

Võõrustaja:
„Kas Te ei leia, et mu naine
laulab hästi?“
Külaline:
„Kuidas palun?“
„Ma küsisin, kas Te ei leia,
et mu naine laulab hästi?“
„Te vabandage, aga ma ei
saanud küsimusest ikka aru,
keegi naine kõrvaltoas lõugab nii valjusti!“

„Miks Te hakkasite muusikaga tegelema alles küpses
eas?“ küsib ajakirjanik tuntud
heliloojalt.
„Juhtus nii, et kui meie
pere sündis seitsmes laps,
siis otsustasin, et peaksin
oma loomingulisi võimeid
proovima ka mõnel teisel
alal.“

„Mis Te sellest jutustusest
arvate?“
„Kuidas teile nüüd öelda,
umbes sedasama, mis teiegi...“
„Kuid ma arvan teisiti.“
„Just, just! Ka mina arvan
teisiti.“

Mees läheb politseijaoskonda ja ütleb, et ta naine on
kadunud.
„Kas teil on oma naise foto
kaasas?“ küsib politseinik.
Mees ulatab foto. Politseinik silmitseb seda tükk aega
ja küsib siis:
„Kas me peame ta tõesti
üles otsima?“

„Kus Te käite seeni korjamas?“
„Naabri rõdul.“
„Kas ta kasvatab neid seal?“
„Ei, kuivatab.“

Kõrge intelligentsusega
lapsed on täiskasvanuna maiad mõnuainetele
Lapsena IQ-testides kõrgeid punkte saanud täiskasvanud suitsetavad
suurema tõenäosusega kanepit
ja tarbivad teisi meelemürke kui
need, kelle intelligentsustesti tulemused olid madalamad.
Suurbritannias korraldatud kohortuuringus oli vaatluse all ligi 7900
1970. aasta aprillis sündinud
inimest. Esimest korda tehti katsealustele IQ-test viieaastaselt ja
seda korrati kümneaastastel. Samu
inimesi küsitleti 16-aastaselt ja
30-aastaselt, muu hulgas uuriti, kui
palju nad kogevad psühholoogilist
stressi ja kui paljud pruugivad narkootikume, vahendab Villu Päärt
teadusportaalis Novaator.
Wales’i Cardiffi ülikooli tervisearengukeskuse teadlase ja uuringu
juhtautori James White’i, sõnul
võib seletus peituda selles, et kõrgema IQ-ga inimesed osutuvad
psühholoogilistes isiksusetestides
rohkem avatuteks ja on altimad
kogema midagi täiesti uut.

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Ukseläve ületamine
kustutab mälu
Paljud inimesed kogevad, et teise
ruumi minnes kaob meelest, mille
järele mindi või mida teha taheti.
Notre Dame´i ülikooli psühholoog Gabriel Radvansky tegi katseid
vabatahtlike üliõpilastega, kes pidid
asju meelde jätma eri ruume läbides, vahendab Novaator.
“Uksest sisse või välja astumine
on aju jaoks aktiivsusepisoodide piiriks ning paneb mälestusi
arhiveerima,” selgitas Radvansky.
“Otsus või tegevus, mida plaaniti
teises ruumis, ei tule meelde, sest
see on mälus juba ära paigutatud
ning selle kättesaamine võtab
aega,” lisas ta.

Internetis kiputakse
sagedamini luiskama

Ära lase
end lüpsta!

K

U
U
NÄIDE!

A
T
U
L

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Internetis jututubades suhtlemine
ning e-kirjade saatmine paneb
inimesi võrreldes tavapärase
näost-näkku lävimisega rohkem
valetama. Sellisele järeldusele
jõudsid Massachusettsi ülikooli
psühholoogid, kirjutab Piret Pappel
teadusportaalis Novaator.
Robert Feldmani juhitud uurimisrühm korraldas vabatahtlike üliõpilastega katse, kus inimesed rääkisid
omavahel veerand tundi, suhtlesid
sama pika aja jooksul MSN-is või
saatsid üksteisele e-kirju.
Seejärel analüüsisid uurijad vestluste sisu, otsides sealt ebatäpsusi
ja valesid. Selgus, et pisipettusi
leidus kõigi kolme suhtlusvormi
puhul. Siiski muutusid inimesed
arvuti abil suheldes ebaausamaks.
Kõige rohkem valetati e-kirjades.
Feldman oletas, et põhjus peitub selles, et inimesed ei tunne
veebisuhtluses vestluspartneriga
lähedust, teine inimene muutub
umbisikuliseks ning tõe rääkimine
ei tundu enam oluline.
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15.50, 18.05; 28.11–1.12
kell 12, 14.15, 16.25, 18.35
Lustakad jalakesed 2 (eesti
keeles)

Teater
SADAMATEATER
24.11 kell 19 Viimnepäev
25.11 kell 19 Paanika
26.11 kell 19 Kadunud käsi

TEATRI KODU
29.11 kell 18 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
25.11 kell 19 Mary Poppins
26.11 kell 19 Mary Poppins
27.11 kell 16 Pähklipureja
28.11 kell 19 Imetegija
29.11 kell 19 Helisev muusika
30.11 kell 12 Mary Poppins
30.11 kell 19 Lõbus lesk

25.11 kell 13, 21.25; 26.–27.11
kell 14.10, 21.35; 28.–30.11
kell 13, 21.45; 1.12 kell 18.45,
21.15 Eliitkillerid
25.11 kell 11.45, 14.15,
16.35, 19, 20.10, 22.35;
26.11 kell 11.45, 14.25,
16.45, 19.15, 20.10, 22.35;
27.11 kell 11.45, 14.25,
16.45, 19.15, 20.10; 28.11
kell 12.30, 18, 20.30, 21;
29.11–1.12 kell 12.15, 14.35,
17.05, 19.25, 21; 1.12 kell
21.45 Videviku saaga: Koidukuma – Osa I
25., 28.11 kell 14.45; 26.11 kell
11.50; 27.11 kell 11.50, 17.15;
29.–30.11 kell 15.15; 1.12 kell
13, 15.15, 17.30 Mäss pilvelõhkujas
25.11 kell 15.15; 26.11 kell 14;
27.11 kell 14, 21.45; 28.11 kell
15.15, 19.25; 29.–30.11 kell
14.45, 20.20; 1.12 kell 19.45,
22 Laenatud aeg

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
24.11 kell 19 Sviit
26.11 kell 12 Ninasarvik Otto
27.11 kell 16 Tabamata ime
29.11 kell 12 Nukitsamees
29.12 kell 19 Don Juan

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
25.–27.11 kell 11.30, 13.40,

25., 28.–30.11 kell 13.15; 26.–
27.11 kell 12.45, 14.40; 1.12
kell 12.30, 15, 17.15 Karupoeg
Puhh (eesti keeles)
25.11 kell 12.15, 14.30; 26.11
kell 12; 27.11 kell 12, 19.30;
28.11 kell 12.15, 14.30, 17.15;
29.–30.11 kell 13.30, 15.45,
18; 1.12 kell 13.30, 15.45, 18,
20.30 Johnny English: Taassünd
28.11 kell 15 Kirjandus kinos:
Buddenbrookid

Lustakad jalakesed 2
Animatsioon, pereﬁlm, 3D, eesti keeles

Eellinastus 24.11 kell 17.15
Tantsumeister Mõminal on mure, sest tema väike poeg Erik ei armasta
tantsimist kohe sugugi. Tantsupõlgurist Erik pistab kodust putku ja kohtab Vägevat Sveni - pingviini, kes oskab lennata! Mõminal pole Eriku uue
ja uhke iidoli vastu mingitki lootust. Kuid peagi raputab maa
maailma
kohutav jõud. Siis saab Erik teada, kui vapper
pper on
tema isa, sest Mõmin toob kokku erinevad
a
ad
pingviinid ja paljud muud toredad olevused
e
ed
– tillukestest krevettidest hiiglaslike lonthülü
üljesteni välja - et kõik jälle korda ajada.
„Lustakad jalakesed 2“ valmis taas režisssöör George Milleri käe all, kes võitis „Lusstakad jalakesed“ esimese ﬁlmiga 2007.
aastal parima animatsiooni Oscari.
“Lustakad jalakesed” esimene ﬁlm pälvis
ka Kuldgloobuse parima ﬁlmilaulu eest.
Stsenaariumi kirjutas George Miller koos
o Gary
oos
Ecki, Warren Colemani ja Paul Livingstoniga.
o
oniga.

Näitus

Ehitus

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 31.12 fotonäitus Norra –
rannarahva lood

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

kuni 2.12 Helve Hinno fotonäitus Nepal – riik maailma
katusel

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 25.11 MD fotonäitus
Tänavatel IV
kuni 30.11 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kuldne sügis

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara müük

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

AS Sangar võtab tööle tootmisliini
koristaja tööajaga 6 tundi päevas.
Tööst huvitatutel tulla Sõpruse pst 2,
Tartu. Lühiinfo tel 730 7302.

kuni 10.12 raamatunäitus
Huumor Põhjalas
kuni 20.12 raamatunäitus
Tartu – puit, kivi, klaas

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

Müüa mahe kartul Folva 0,3 €/kg,
rukki-, nisu- ja odrajahu,
odrakruubid, hernes 0,8 €/kg.
Tel 5560 3080.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

TARTU KUNSTIMUUSEUM
kuni 27.11 muuseumi 61. sünnipäeva
puhul tasuta näitus
Klassikutelt armastusega. Näha
saab K. Mäe,
N. Triigi, Kr.
Raua jt klassikute teoseid.

Muu

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Üürile anda

LINNARAAMATUKOGU
26.11 kell 10.30 Muinasjututund lastele, kavas on lugu
Iirimaa kuninga poeg
28.11 kell 18.15 raamatu Inglid ja planeet esitlus
1.12 kell 18 New York ja
#OccupyWallStreet, külas
on kultuuriuurija ja publitsist
Tarmo Jüristo

Vestern maailmakuulsa ﬁlmi ainetel HEA, PAHA JA INETU
Katariina Undi ja Tanel Rubeni lugu aafrika naisest NISA
Noortelavastus võitlusest ja ellujäämisest ROBINSON & CRUSOE

Tartu Uues Teatris (Lai 37 võimlas Tartus)
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides ning enne algust kohapeal

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

Üürile võtta

Palju teisi mõõte!

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

JÕE BUTIIK (Soola 10, Tartu avaturg) pakub laias valikus kasutatud
suusapükse ja -jopesid ning lambanahku. Avatud E–P 9–16.

Teenus
kontoritehnika müük ja hooldus
Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

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

Külmikute remont. Tel 505 0124.
Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. Boilerite paigaldus ja
remont. Ummistuste likvideerimine. Tel 502 6738.
LAUANÕUDE LAENUTUS.
www.livest.ee, tel 5663 0405.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE
JA ÄRAVEDU. Töid teevad sertiﬁtseeritud saemehed. Parim hind
ja kvaliteet. www.VIKATIMEES.eu,
5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pottsepatööd ja -materjalid.
Ahjukestad. Remontööde järjekorrad lühikesed. Tel 503 2665.
Raamatupidamisteenus. Lemmarix OÜ, tel 776 8644, 5554 1869.
REHVIVAHETUS ja autoremont.
Soodne rehvivahetus ka hooajal!
Näituse 27, tel 5620 3199.
Teeme erinevaid ehitus- ja
remonttöid ning vannitubade
ehitustöid. Tel 503 4805.
Vannide emaileerimine. Garantii.
Tel 552 2879, 740 5307.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

www.printerikeskus.ee

Tervis
ALKOHOLIVASTANE ABI. Efektiivsus 98%. Hiina meditsiin. LY CHINI
OÜ. Tartu, Tallinn. Tel 505 8381.

1-toal korter. Tel 501 3219.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Muu

3-toal korter. Tel 517 0420.
Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.

Küte
Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Lõhutud küttepuud, ka väiksemad kogused. Tel 511 5637.

ILA

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

www.sadloy.ee
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

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

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Anname laenu kuni 5 a. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige asjatundjaga. Info tel 5199 7679.
Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.

BETOONI

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Riided

RAV

• Autode käsipesu (VAHUPESU)
ja poleerimine soodushinnaga 195/70 15 C al 52 €
205/55 R 16 al 52 €
• Keretööd ja värvimine

Müüa toidukartulit Antti kojutoomisega. Tel 501 9902.

1-toal korter. Tel 503 2345.

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 235/65 R 16 C
al 95 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €
D • jaSummutite
remont ja vahetus 185/65 R 15 al 35 €
265/65 R 17 4x4 al 115 €
A
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
S
265/60 R18 4x4 al 185 €
195/65 R 15 al 39 €

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 • Aardla 6b, Tartu
Tel 529 1388.
www.pandikas.ee

Autokool pakub tööd kogemustega õppesõidu- ning teooriaõpetajale. Tel 5663 2666.

Põllundus

kuni 30.12 näitus Kristina
Reinelleri maailm

kuni 30.11 Tartu Puuetega
Inimeste Koja käsitööringi
lapitööde näitus Kõle tuul
käib üle heinamaa

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.

Pakun tööd

kuni 10.12 Leonhard Lapini
näitus Elu fragmendid

VAT TEATRI ETENDUSED TARTUS
12.12 / 19.00
13.12 / 19.00
14.12 / 19.00
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HALLITUSE JA MAJAVAMMI EKSPERDID! Tõrjetööd, analüüsid,
konsultatsioonid, tõrjevahendid.
www.niiskusabi.ee, tel 5662 9559.

Uus kaup. Lõngade soodusmüük
21.11–21.12.11. Vaibalõng 4 €,
villane lõng 12 € kg. Aardla
Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10
(Härrastemaja hoov), E–R 9–17,
L 10–14, tel 5207 727,
www.aardlakaubandus.ee.

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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tartuekspress
REKLAAM

Neljapäev, 24. november 2011

& Tartu Saksikoor
TÜ raamatukogu kohvikus GAUDEAMUS
reedel, 16. detsembril kell 18

KONTSERT TALVELAULUDEST
Piparkoogipoisid, Talve võlumaa, Valge maa, Päkapikk,
Let It Snow!, Lullaby, Have Yourself A Merry Little Christmas,
When I`m Sixty-four ... jpt.

Pilet 1€

TEIE SOOVID
LIIGUTAVAD MEID
TEL • 7 300 200 • 1555 • 1200

www.gotaksopark.ee

