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SOE ALUSPESU - asendamatu mugavus külmades tingimustes!

HIND 29.- EUR
art BONABL

Külmades ja tuulistes oludes
töötamisel on ülioluline õigesti
riietumine. Hea tervis ja mõnus
olemine tööülesannete täitmisel
algab aluspesust.
OCEAN soe aluspesu on valmistatud
Poly Dacron kangast, mis on väga
pehme, mugav ja veniv materjal.
Materjal talletab ideaalselt kehasoojust, juhib niiskuse kehapinnalt
eemale ja hoiab seega keha
kuivana.
Sul on soe, sa jääd kuivaks ja sul on
mugav kogu aeg – töötamisel,
sportimisel, matkamisel. Ainus, mis
nõuab sinu tähelepanu, on sinu
TÖÖ.
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Õnnetu elusaatusega Raivo Kikas kogeb kaasmaalaste heatahtlikkust pärast seda, kui ta rääkis oma loo ETV
saates „Ringvaade“.
ERR

Telesaade vallandas kaaslinlaste abipakkumiste laviini
28. novembri telesaade
„Ringvaade“ kajastas langevarjuõnnetusse sattunud
Raivo Kikase draamat. Liigutav lugu tõestas, et tartlaste südametes on rohkelt
ruumi hingesoojusele.
Saate Facebooki leheküljel on
kokku üle 200 toetuse pakkumise. Reporter Christel Karits tunnistab, et ei oodanud nii massilist reageeringut. „„Ringvaate“ ajaloos pole ühele videoloole varem
nii suurt ja südamlikku vastukaja
olnud. Samuti täidavad meie kir-

8. ja 15. detsembril kantakse
Tartu Ekspress postkastidesse.
Trükiarv:

jakasti juba teist päeva enamikus
soovid Raivo Kikast aidata. Helistasin eile Raivole ja ta ütles, et ta
oleks nagu telefoni keskjaamas,”
pani nii suur osavõtlikkus Karitsa sõnul ahhetama ka Raivo enda.
„Ringvaate“ tegijad lubasid, et
pärast asjaolude mõningat settimist
tuleb eetrisse ka jätkulugu, kuna
paljud aitajad on soovinud Raivo
edasise käekäiguga kursis olla.
2003. aastal ebaõnnestunud
langevarjuhüppe tagajärjel langes
Raivo Kikas 360 päevaks koomasse. Pärast õnnetust kaotas mees

nii perekonna kui töö ning soovib
praegu üle kõige eluga taas järje
peale saada.
Enne ränka kukkumist töötas
Kikas metallipingi operaatorina.
„Teenistus oli väga hea tolle aja
mõttes,“ rääkis mees, kes praegu
200-eurose töövõimetuspensioniga ära ei ela.
„Nüüd ma otsin endale üüripinda, üks variant on minna kodutute varjupaika,“ rääkis telesaates
Kikas, keda praegusest kodust välja tahetakse tõsta.
RASMUS REKAND

25 000

20 080 lehte 8. detsembril ja 20 050 15. detsembril.
Mõlemal päeval on 5000 lehte võtta ka Lõunakeskuses, Eedenis, Taskus ja Kaubamajas.
Reklaami tellimine • reklaam@tartuekspress.ee • Ülikooli 1, TARTU
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Nõukogu analüüsis
parkimist
Esmaspäeval kogunenud liiklusnõukogus analüüsiti Laia tänava
liikluskorraldust ning tehti ülevaade
linna tasulise parkimise laienduse
mõjudest. Nõukogu ei toetanud
ettepanekut taastada Laial tänaval kiiruspiirang 30 km/h, kuna
ekspertarvamuste ning liiklusnõukogu enda hinnangul on tänaval
kehtestatud kiiruspiirang 40 km/h
põhjendatud ja õige. Samuti on
nõukogu hinnangul olemasolev
ülekäigurada Laia-Kloostri tn ristmikul optimaalses kohas.
Tartu parkimisolukorra ülevaatest selgus, et tasulise parkimisala
laiendamine on parandanud linna
parkimise olukorda ning ka üldiselt
on parkimise näitajad paranenud.
Kokku on linnas tasulisi parkimiskohti 1409, millest A-piirkonnas
319, B-piikonnas 783 ning C-piirkonnas 307. Parkimisautomaate on
kokku 28, kuid 2/3 makseid tehakse mobiilse parkimise abil. Aastate
lõikes on vähenenud parkimistrahvide ehk viivistasude väljakirjutamine ning ka nende vaidlustamine.

Ülikool promoveerib
aktusel 162 uut doktorit
Täna, rahvusülikooli 92. aastapäeva aktusel saab Tartu ülikoolis
diplomid kätte kõigi aegade
suurim arv doktoreid – 162. Promoveeritakse ka viis audoktorit ja
selgub TÜ Rahvusmõtte auhinna
laureaat. „Hea meel on selle üle, et
järjest enam leiavad doktoritööde
tulemused tee laiema avalikkuse
huviorbiiti ning lisaks kitsamale
akadeemilisele kogukonnale kõnetavad värskete doktorite teadustulemused nii tavalugejaid kui ka
riigiasutusi ja ettevõtjaid,“ avaldas
TÜ rektor Alar Karis rahulolu. Õhtul
jätkub rahvusülikooli aastapäev kell
17 Vanemuise 46 õppehoone eest
algava tõrvikurongkäiguga.

Noorukid lõhkusid
sõidukeid
Läinud neljapäeva öösel kella
01.40 ajal said Tartu patrullpolitseinikud väljakutse Staadioni tänavale,
kus pidavat inimene tänaval pikali
olema. Kohale saabudes ilmnes,
et maas lebas joobes isik, kes vajas
kainenemisele viimist. Samal ajal
silmasid politseinikud eemal pimeduse varjus aga kahte noormeest,
kes jalgadega teeäärseid sõidukeid
tagusid. Politseinike lähenedes
pistsid mehed jooksu. Patrull tabas
peagi ühe noormeestest, kelle
puhul tuvastati, et ta oli alkoholi
tarvitanud. Sündmuskoha vaatusel
ilmnes, et kahele sõidukile oli tekitatud lõhkumisega kahju.
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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Võidukas Õ-team osales koosseisus Gromet Spaal, Rimmo Rõõm, Simmo Saan, Martin Maidla, Jose Perez
Toribios, Nelli Eli, Signe Süvaorg ja Adel Tiisler.
KIVILINNA GÜMNAASIUM

Õ-team ja robot
kõnelesid üht keelt
Kivilinna gümnaasiumi robootikameeskond
Õ-team kuulutati läinud
nädalavahetusel noorte
robootikavõistluse FIRST
LEGO League Eesti võitjaks. Masinaga üht keelt
rääkinud noored sõidavad
juunis Saksamaale riigi au
kaitsma.
26. novembril peeti Tallinna
Tehnikaülikooli spordihoones
paralleelselt Robotexiga FIRST
Lego League Eesti meistrivõistlused. Tegemist on Ameerika
Ühendriikidest alguse saanud
mõõduvõtuga, mis toimub korraga enam kui 50 riigis.
Paarikümne põhikoolivõistkonna ülesandeks oli osaleda teadusprojektis ning robotivõistluses. Viimaseks tuli meeskondadel ehitada ja programmeerida autonoomne LEGO Mindstorms robot, millega lahendada
2,5 minuti jooksul erinevaid ülesandeid ja koguda võimalikult palju
punkte. FLLi 2011. aasta ülesande
teema oli „Toidu faktor“.
„Sellel aastal oli võistluse sisuks
transportida „toiduaineid“ – väikesi lego detaile, „võidelda bakterite vastu“ jms. Võistluse käigus
oli vaja pidevalt robot ümber programmeerida,“ kirjeldas kaheksast 9B klassi noorest koosnevat
Õ-teami juhendanud füüsikaõpetaja Piret Pohla-Asikainen.
Õpilaste ülesandeks on seadistada programm, mis ütleks, mida
robot mingil hetkel tegema peab
ja millise kiirusega. Enim punkte

TASKU VÄNDATI PÕLEMA: “Elektrit toota pole sugugi nii lihtne –
üsna sarnast lõpuspurdi pingutust tundsin ka suvel MM-il sõites,”
lausus sel aastal seitsmendat korda Eesti parimaks naisjalgratturiks valitud Grete Treier teisipäeval Tasku keskuses pärast seda, kui
ta koos noorteprogrammi Entrum tegevjuhi Darja Saarega ostukeskuse jõulutuled põlema väntas.
TASKU KESKUS

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Muinasjutuplats

Alates tänasest
hakkavad raekoja
platsil igal õhtul
kell 18 suurelt
ekraanilt kõlama
muinasjutud,
mida loevad ette
Tartu näitlejad –
esimese muinasjutu „Võlusõrmus”
kannab ette Ott Sepp.

Mees kummutas roolis pudelit
Politseinikud tabasid laupäeval
tänu terase linnakodaniku vihjele
Vahi külas BMW roolist 28-aastase Taneli, kel lisaks roolis joomisele puudus sõiduõigus ning
kellele korduvate rikkumiste eest
määrati 20 päeva aresti.

kogus võistkond, kes langetas võimalikult kiiresti võimalikult täpseid otsuseid.
„Robot ise on põhipakett, mille põhiosa on kõigil meeskondadel ühte moodi,“ kirjeldas PohlaAsikainen. „Kõige raskem õpilaste
jaoks on mitte pingesse ja krampi
minna, sest oluline on osata valida
õige ülesanne, mida selle aja sees
ära lahendada.“
Õpetaja sõnul viib alal võidule eelkõige hea meeskonnatöö.
Robootikaga on Kivilinna gümnaasiumis tegeletud juba 4-5 aastat ja erinevates vanuseklassides
võistleb mitu meeskonda. „Prae-

gu võtame aja maha, sest poisid on
väga tublid ka reaalainetes ja ees
on aineolümpiaadid. Siis me natuke keskendume reaalainetele ja
mõtleme, kuidas ja mida teha, et
robot paremaks saaks,“ sõnas Asikainen.
Kivilinna gümnaasiumi direktor
Karin Lukk ütles, et Eesti, Euroopa
ja maailmameistritiitleid on kooli
tulnud ka varem, näiteks pranglimises. Robootika meistritiitel on
aga selle valdkonna esimesi. „Sellised võidud on väga olulised, sest
innustavad ühtviisi nii õpilasi kui
ka õpetajaid,“ leidis Lukk.
OLIVER KUND

Elavad märgid
Raad on kokku löönud statistika,
mille kohaselt said Tartu tänavad
2010. aastal seoses liikluskorraldusmuudatustega 219 uut statsionaarset liiklusmärki, 99 korral
eemaldati muudatuse tõttu tarbetuks muutunud liiklusmärke,
paigaldati 102 ajutist liiklusmärki
ja 254 korral muudeti liiklusmärkide kirjet.

45 000
last elab Eestis hinnanguliselt
suhtelises vaesuses või süvavaesuses, neist ligi 40 protsenti

ühe vanemaga peredes; nende
kaitseks mõeldud üksikvanema
lapsetoetus on püsinud muutumatuna aastast 2000.

Kliinikum ihaleb parkimiskohti
Linnavalitsus andis loa ehitada
Lunini tänav 16 ja selle naaberkruntidele Tartu ülikooli kliinikumi taga
parkla, mis mahutaks kokku täiendavad 371 parkimiskohta – plaani
realiseerudes saavad pea kõik kliinikumi ümbritsevad rohealad olema
parklatega kaetud.

Aurasse pandi
elustamisaparaat
Aura veekeskus sai sel nädalal
esimese kohaliku omavalitsuse
poolt avalikku linnaruumi paigaldatud elustamisaparaadi,
mis võimaldab lähedalasuvatel
inimestel seiskunud südamega
inimest elustada juba enne kiirabi saabumist.

Amet soovitab
dokumente
pikendada kiiresti
Kodakondsus- ja migratsiooniamet hoiatab inimesi selle
eest, et 2012. aasta algusest on
oodata dokumenditaotluste
järsku tõusu ja ootejärjekordade pikenemist, kuna korraga
kaotavad kehtivuse 10-aastase
kehtivusega passid ja isikutunnistused ning esimesed 5-aastase
kehtivusajaga dokumendid.

EEDENI SÜNNIPÄEV laupäeval, 3. detsembril

Kõik sünnipäevapakkumised ja eeskava leiad www.eeden.ee
Sportland: kogu kaup -25%. Timberland ja 8848 Altitude talveriided -40%
Mosaic: tavahinnaga kaup -20%

Lindex: kogu tavahinnaga kaup -20%
SHU: kogu tavahinnaga kaup -15%
Lisaks hulgaliselt väga soodsaid leide!

AG: naiste kudumid ja meeste
päevasärgid püsikliendile -20%
(tavakliendile -15%)

Walking: kõik jalanõud -20%

N-Trend: kõik kaubad -20%
(v.a. Lenne kindad ja suusapüksid)

Karupoeg Puhh lastekaubad:
kogu tavahinnaga kaup -20%

JYSK: kogu tavahinnaga kaup -30%

Eedeni Konsumis laupäeval, 3. detsembril

KÕIK JOOGID -20%
v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee
Allahindlus arvestatakse kassas. Pakkumine ei kehti hulgiostjatele.

KELL 12–16 SÜNNIPÄEVAPROGRAMM AATRIUMIS: Kirev muusikaline programm
päkapikuorkestrist džässini, suur sünnipäevatort, ansambel Regatt, ilutulestik

Kaubandus- ja vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

tartuekspress
„Kui olla kõigega nõus, siis
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Tartu ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor Viljar Veebel
maalib loengutes maailmamajandusest esmapilgul koletislikke pilte tükk maad varem, kui sündmused tegelikult
aset on leidnud. Mida peaks aga tegema tavaline eestlane,
et käia samuti sündmustest sammuke ees ja olla iseenda
kriisi peremees?

Teie nime guugeldades
leiab tudengi, kes kirjutab
oma blogis, et kui Viljar
Veebeli missioon on ära
võtta eestlastelt lootus,
siis ta on selle täitnud.
See postitus oli aastaid tagasi
(2007. aastal – toim) ja see, mis ma
toona rääkisin, on ju suuremas osas
täna kohale jõudnud. 2007. aastal,
kui enamik olid eufoorias, siis mina
rääkisin sellest, et krahhi tõenäosus on päris suur, ja see tuligi. Ma
loodan, et see inimene on oma blogi
siis nüüd täiendanud, sest tegelikult
tema oli ühena vähestest ette hoiatatud, et see tagasilöök tuleb. Ma
arvan, et parem on olla liiga palju
valmis, liiga hästi valmistunud, liiga
ettevaatlik, kui regulaarselt ja tarbetult oma naivismi tõttu löögi alla
sattuda. Optimismi jaoks on meil
poliitikud, teadlased peavad olema
kriitilised. Öelda, et kõik on hästi,
selleks ei pea üldse midagi teadma,
kiitmisega saab igaüks hakkama.

Samas me näeme enam
kui tihti, et ka majandusteadlased kiidavad poliitikutele takka.
Kui lugeda riigikogu stenogramme, siis näiteks ka peaminister võtab liiga tihti vihjata, et õiged
majandusteadlased on need, kes
kiidavad ja valed on need, kes laidavad. Ja need valed majandusteadlased võiksid eemale hoida, neile
ei ole mõtet raha anda. Neid ei ole
mõtet teadlaseks nimetadagi, neid
nimetatakse udupeadeks. Teadlastel peaks olema sõltumatu ﬁnantseering, siis saaks neil olla objektiivne kriitika. Need, kes tagant kiidavad on paraku enamasti kuskil riigi
eelarverea peal. See on veidi büts-

tantslik ja slaavilik mudel,l, se
selleks
elleks ei
ole küll teadlasi vaja.

Kuidas end erialaselt
seltt
teistest ees hoiate
e ja
a kui
palju see aega võtab?
tab
b?
See võtab peaaegu kog
kogu
gu aja.
Maailma poliitika on
n praegu
p
nii huvitav, et ega Agatha
ha Christie romaanid ei oleks hu
huvitavavitavamad. Hommikul ärkad
ad üles
ü
ja
vaatad põnevusega, kass saa mõnda protsessi ette nägid. Tud
Tudengid,
dengid,
kes eksamiteks õpivad,, eeii kujuta enamasti ette, et lektor
kto
or õpib
igaks päevaks nagu eksamiks.
amiiks. See
materjal, mida tudengid
d näevad,
n
on võib-olla kolmandik
ik sellest,
mida lektor läbi käib ja sell
selle
le tõttu
tekib üsna põhjalik infoväli.
välii.

Kas selle teadmise
e baasil
b
ei tõmba börsidele
e mänm
gima või tegevpoliitikasiitikasse lajatama?
Seal osalemine käib natukenattukene varjatumalt, ega siis ükss riiliitiikat
giteadlane ei mõjuta poliitikat
anttud
vaid läbi oma valimistel antud
mehääle. Iga kuu jagame mitm
mitmeiko
ogu
te tegevpoliitikute ja riigikogu
n
liikmetega mõtteid. Kuii nad
u saasaaasealt midagi kasulikku
anu
ud
vad, siis ma juba olen saanud
teerrimidagi panustada. Investeerie, ku
ui
misest, oleks kummaline,
kui
ama seda ei teeks. Mis see tea
teadus on väärt ilma, et sa isee
oopraktikas näeksid ja prooätviksid, kas sa selle kala kätte saad või ei saa.

Kuuldused euro
peatsest surmast
on liialdatud?
Siin on kaks poolt. Üks
Ük
ks

on tõenäosus, teine on motivatsioon. Kui tõenäosus on ka vaid
üks miljoni vastu, siis võib see
sündmus ikka juhtuda. Täna on
tõenäosus, et euro veel kümme
aastat kestab suurem, kui et sellega midagi juhtub, mis ei välista
kumbagi stsenaariumi. Aga siis
siiski on olemas aina kasvav tõenäosus, et nähtavasti mingi vastastikuse mittemõistmise või vea tõttu
võib eurotsoonis tekkida grupistumisi või uusi arenguid. Kuna
pinge on kasvanud, on ka võimalus arusaamatuseks suurenenud, mille tõttu siis lõpuks
see lagunemine võib toimuda.
Minu nägemust mööda oleme täna paremas olukorras,
kui näiteks kaks aastat tagasi,
sest täna me tegeleme probleemiga. Kaks aastat tagasi me isegi ei teadnud, kui suur on Kreeka
võlg. Motivatsioon, samas euro
hävitamiseks puudub
peaaegu täieli-

kult nii edukatel kui edutumatel
EL-i liikmetel.

Alati on keegi võitja.
Eks osad on juba olnud võitjad, needsamad hädas ääreriigid

on kolmkümmend aastat tarbinud midagi, mida nad tootnud ei
ole. Ehk siis nemad on selle võidu
heaolu juba kätte saanud ja täna
üritavad veel lisaks saada. Samal
ajal on nad ära tarbinud arenenud tööstusriikide raha. Seal riikides elasid inimesed illusioonis, et
neil on see raha hoopis investeeritud, mitte ära tarbitud. Nüüd on
küsimus, kas on võimalik nendele,
kes maksid, leida mingi mõistlik
lahendus. Täna nähakse seda
lahendust eelkõige selles, et
ärme keera seda suppi kummuli, vaid lihtsalt lahjendame. Nähtavasti raha turule juurde toomiseks päris
vanamoeliseks suurte nullidega sedelite trükkimiseks
ei lähe, vaid loome elektroonilist raha juurde. See tundub täna kõige valutum, sest
keskmisel eurooplasel on kümme korda rohkem võlgu kui
raha. Kui tuleb infl a t s io on ,

siis tema võlad vähenevad kordades rohkem kui tema reaalne palk.

Võlgnikud võidavad?
Jah. 90 protsenti me olemegi
miinustes. Kui eestlased iseendale otsa vaatavad, siis täna on Eesti
eraisikute, ﬁrmade ja riigi koguvõlg
kokku umbes sama suur kui SKT,
nii et neil ei saa ka midagi väga selle vastu olla, kui euro devalveerub.
Maailma kontekstis on need arengud juba ammu olnud toimumas.
Seesama, et hiinlased toodavad ja
säästavad, USA ja Euroopa tarbivad. Suurem osa miinustest tulebki
meie suhetest Hiinaga.

Euroopa päästeplaanist
on palju räägitud, aga
milline võiks olla ühe
eestlase päästeplaan?
Esimene osa sellest päästeplaanist on see, et inimene tunneks
huvi ja oleks kursis majanduse
arengutega. Eestlaste soov Euroopa Liiduga ja euroga liituda põhines paraku sellel, et saaks rahulolu, vaikust, stabiilsust, et ei peaks
muretsema ega ennast kursis hoidma. Ometi on just see kõige ohutum, kui sa oled asjadega kursis ja
mõtled ratsionaalselt kaasa. Inimesed peaksid õppima ise oma rahaga ümber käima. Heaoluühiskond
on millegipärast õpetanud inimesi oma raha pärast mitte muretsema. Mõistlik oleks hoida mitte
ainult riigi-, vaid ka eraisikute võlga alla teatud taseme. Tuleks lõpetada rääkimine selliste terminitega nagu normaalne võlakoormus –
ei olemas mingit normaalset võlakoormust. Me ei pea võlgu olema,
kui pole otsest vajadust. Me kipume liiga palju toetuma sellele, mis
meile öeldakse. Kui kreeklased kinnitavad, et neil on eelarvedeﬁtsiidiga kõik korras, siis meie peaminister ütleb, et ta usub kreeklasi. Siin
peaks kasutama iseenda tervet
mõistust. Ei maksa usaldada partnereid, kes on juba tõestanud, et
neil on probleeme. Seega vajab Ees-
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ti ka kasvavat iseseisvat analüüsivõimekust.

Kas Eesti haridussüsteem
on piisav tagamaks maailmatasemel arvestatav
mõistuse jõud?
Iga võitja kohta peab kuskil kaotaja olema ja kõik võib-olla ei ole
maailma majandusmängus veel
mõistnud, et Pareto printsiip – 20
protsenti meestest joovad ära 80%
õllest, kehtib kogu aeg ja iga võitja kohta on rohkem kui neli kaotajat. Me peame väga palju paremad
olema nendest, kes on terve elu elanud kapitalismis. Motivatsioon on
paraku aina alanev ka Eestis: kui
sa oled 25-aastane tudeng, magistrant, siis ilmselt elad samamoodi
õppelaenust ja vanemate käest saadud rahast, jagad sa siis maailmamajandust või mitte. Selles vanuses
ühiskond ei premeeri mitte kuidagi seda, kui sa tead rohkem ja siis,
kui ta premeerima hakkab on juba
nii hilja, et tavaliselt enam ei õpita. Teiseks, õpetajate endi tase, kuidas õpetajad võiksid õpetada lapsi
rahaga ümber käima, kui nad oma
palkagi ei suuda riigilt välja nõuda?
Me ei saa panna vastutust koolisüsteemile, kus on kaader valitud
kuidagi teistmoodi, mitte selle alusel, kui osavad nad ﬁnantsiliselt on
ja kui hästi nad oma eluga hakkama saavad. Tuleb võtta perekondlik vastutus. Kui isa on ﬁrmajuht,
siis võtkugi igal õhtul poeg pooleks
tunniks ﬁrmasse kaasa ja rääkigu,
kuidas ﬁrma töötab, miks nad plussis pole. Kui ma reisin, siis Eestis
näen ma teiste riikidega võrreldes
kõige vähem seda, et lapsi kaasatakse pere tegemistesse. Kui laps ei
saa üldisest äri mõttest aru, siis mis
see ülikoolgi teha saab. Tänapäeval
tulevad meil ülikooli noored, kellelt küsid, mitu miljonit on triljon ja
vastust ei tule.

On meil näiteid juba
tehtud sisulistest lahendustest, mille puhul on
näha, et see mõjub?

Oleneb, kelle seisukohalt. Laenuandjate seisukohalt on justkui
midagi tehtud. On loodud mingid abifondid ja võlakirja turg ikka
veel on alles. Aga kui vaadata Kreeka või Portugali näitel, siis võlgnevus kasvab ikka veel. Iga päevaga
on haiguse mõju natukene suurem. Seda me pole suutnud täna
kuidagi peatada. Me ei ole isegi
haiget stabiliseerinud. Ravimisest
on see veel päris kaugel. Kreeka
toodab iga kuu kaks ja pool miljardit eurot võlga lisaks.

Haigus on ravimatu?
Aasta tagasi üritasid mõned
teadlased rääkida, et tuleks
Euroopa vastuvõtulepingud ringi teha ja Euroopa peaks aru saama, et keskus ja perifeeria ei saa
töötada ühtsete reeglite järgi. Kui
Valga ärimees toodab kartulit ja
tahab seda Tallinna turule viia,
siis veokulu on suurem kui keskmisel konkurendil, kes asub keskmisele tarbijale lähemal. Nii on
Kreeka ja Portugaliga ka, kui nad
tahavad vedada Saksa turule. Me
ei saa öelda, et haigus on ravimatu, vaid me tegelikult oleme ignoreerinud silmaga nähtavat asja, et
siseturg kui selline annab eelise
neile, kes on keskel. Pole juhuslik, et ääreriigid hädas on. EL
peaks fundamentaalselt eelarvet
ümber korraldama. Täna me üritame öelda, et Kreeka peaks kokku hoidma. Mida see kokkuhoid
tähendab? Kokkuhoid tähendab
seda, et meil on siin koomas patsient ja me anname talle vähem
süüa. Meie Eestis peame arvestama et tõenäoliselt jõuame ka
samasse punkti kusagil 20 aasta
pärast. Põhiline on eurorahade
kiire ära kasutamine. Me võime
ju välja arvutada, milline tuleb
euro kohta lisandväärtus. Suurt
midagi ei tule.

Kuivõrd peaks arvestama
rahva tahtega?
Peaks korraldama rohkem refe-

rendumeid, et inimestel ei tekiks
seda vastandumist, „et näe see
pagana rahandusminister läheb,
viskaks teda kiviga“ – otsustab
midagi, aga meid ei kuula.

Oleme me liiga lollid, et
EL-i ära kasutada?
Jah, ja eks osadel osalejatel Eestist on mugavam EL-i koosolekutel oma suud mitte lahti teha.
Mõeldakse, et kuidas minister
ikka läheb ja ütleb, et kuulge, tehke see kvoodi jagamise süsteem
ringi. Meie kasvatame kartulit,
Kreeka kasvatab kartulit, sakslane kasvatab kartulit ja selle kartuli turg oleks siis Saksamaa. Siin
on vähem päikest, kartulit tuleb
vähem, teiseks siit on kaugemale
vedada ja mis on kõige naljakam –
sakslane saab hektari kohta kolm
korda rohkem toetust kui meie.
Mismoodi see tuumikeuroopale järele jõudmine peaks siis välja nägema. Ja kogu see poliitiline
kamp vaatab seda lihtsalt pealt ja
ütleb, et jah, see ongi EL-i vajadus.

Nagu saunanaised...
Isegi mitte päris seda, vaid lihtsalt ilmselgelt meile ei tehta ülekohut, vaid meid pannakse võimatusse konkurentsisituatsiooni. Meie talunikel ei ole võimalik
kartulihinnaga Saksamaal konkureerida. Ongi väga lihtne, ta
läheb pankrotti ja sakslane ostab
meie maad ära. Kas nüüd sellele
ausalt otsa vaadata või siis öelda nii, nagu ametlik versioon
on: vaba ja aus siseturg. Kuid see
ei ole ei vaba ega aus. Siin ongi
see küsimus, et ei tea, kas maksab häält teha. Kollaboreerimise
käigus kiputakse premeerima ja
kiitma neid ametnikke, kes kaasa
noogutavad. Prantslased, sakslased, inglased ikka kiidavad neid
Eesti ametnikke, kes ei nõua eriti ja laidavad neid teisi. Selle tõttu
leiavad pidevalt edutamist need,
kes on solidaarsed, tahavad raha
ära anda.

Meie Euroopa-suunaline
kommunikatsioon on
olnud hambutu?

Jah, me tahame nii väga seal
peres olla ja oleme hirmul, et kui
me midagi nõuame, siis äkki meid
aetakse ära. Tulemus on üsna loogiline – kui sa oled kõigega nõus,
siis loomulikult antakse sulle kõige kehvem valik.

On selline hirm ja pelgus
objektiivne?
Nüüd, Kreeka näitel näeme,
kas sellest paadist üldse on võimalik välja kukkuda, kui sa juba
oled seal sees. Kui Eesti oleks ajanud umbes sellist jäiga joonega
poliitikat, nagu Soome ja Slovakkia, olnuks see täiesti piisav. Need
riigid ei ole karistada saanud, aga
samal ajal ei ole nende poliitikutel piinlik oma rahvale otsa vaadata. Poliitik on teinud seda, milleks
rahvas ta valis, kaitsma rahva huve.
Poliitikud võiks aru saada, et neid
ei valitud sinna üleeuroopalisi huve
kaitsma või tasa olema. Nad saavad
oma palga selle eest, et nad esindavad rahvast. Eesti rahandusminister valiti parimaks. See, et me kiita
saame, näitab võib-olla just seda, et
me teeme, mida teised riigid tahavad. See ei saa kriteerium olla.

Millised on lähima poole
aasta jooksul need arengud, mida võime ette
näha või aimata?
Kaks ohtu ongi – kas Euroopa
veab majanduslikult alt või LähisIda veab sõjaliselt alt. Täna on
suurem oht kui ealeski ajaloos, et
võib tekkida tuumasõda LähisIdas, kus on kaks lennukikandjat ja kaks tuumariiki. Poliitiline
risk on suurem kui viimase kümnendi jooksul, et sellest saab alguse mingi suurem traagika. Euroopa puhul on rahaliselt neid probleeme. Sakslased oleks nõus isikliku alanduse vältimiseks kasvõi
kogu eurotsooni uputama. Kui

Priit Simson, Eesti
Päevalehe arvamustoimetaja
Akadeemia kipub
pahatihti enda rüpes
varjama ebaselgete
seisukohtadega inimesi, Viljar on siin
tervitatav erand. Ta on
inimene, kes ei karda
ujuda vastuvoolu ja
kes ei vaja tuge grupimõtlemise
kaitsvatelt seintelt. Pigem just
vastupidi – kui kõik paistavad milleski olevat ülimalt veendunud,
on just tema selleks intellektuaalseks huligaaniks, kes väljakujunenud tõde proovile panna üritab.
Ta on inimene, kellele halastamatu tõde meeldib rohkem kui ilus
vale. Mõnikord paistab, et ta isegi
selgelt naudib provokaatori rolli,
võtmata end selle juures ka liigse
pühalikkusega. Ükskord pidas ta
kuskil maakonnalinnas loengu
Euroopa võlakriisist, kuulajateks
suurel hulgal ühiskonnaõpetuse
õpetajaid. Loengul viibinud tuttav
rääkis, et Viljar ladus kogu võlamülka sügavuse täies ulatuses
publiku ette, vapustades tublisti
nende turvatunnet. „Jää juba
ometi vait, jää juba ometi vait,”
sisistas üks vanemas keskeas

täna (esmaspäev – toim) Spiegel
tõi välja, et sakslased lähevad üle
omaenda eurole, siis me oleme
juba jõudnud väga veidrate ideedeni. Sakslased ei saa justkui aru,
et eurotsoon teeb neile kõige suuremat kasu. Need äärmuslikud
ideed näitavad, et kuskil võib tekkida täiesti ebaratsionaalne poliitika ja see tekitab kohe doominoefekti. Sinnamaani, kuhu praegu
pinged on kasvanud, nähtavasti
on lahendus, et Euroopa Keskpank
ostab mõnda aega kõik võlakirjad
ise ära ja emiteerib selle eest rohkem eurosid ja maksame kõik selle
viis protsenti inﬂatsiooni tänasele
viiele lisaks kinni ja see vähemalt
ostaks meile aega. Eestile on igal
juhul kasulikum üleeuroopaline
inﬂatsioon kui see, et meie anname oma reservid ära. Siis maksa-
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õpetajanna, kelle maailmapildi roosa mull
selgelt kannatada sai.
Aegadel, mil valitsuse
ning ministeeriumide
propagandatorud
lähevad järjest jämedamaks ja sealt kostuv
hääl üha jõulisemaks,
on taolisi iseseisvaid
mõtlejaid Eestile üha
enam vaja. Kaasakiitjaid on niigi palju. Euroopa
Finantsstabiilsuse Fondi problemaatika tõstatamine Eesti avalikkuses oli arvestataval määral
just tema teene. Kahju, et näiteks
ETV Foorum on sel teemal siiani
eelistanud tähtsaid ümara jutuga
mehi. Peab ütlema, et Viljaril on
hämmastavalt terav pilt majandusarengute tabamisel. Eesti
majanduse ees seisvat kriisi nägi
ta 2007. aasta kevadtalvel juba
väga selgelt. Miinuskasvu jõudmist ennustas ta tunduvalt varem
kui need, kelle tööks see pidanuks olema – 2008. aasta algul.
Paraku hinnatakse praeguses
Eestis sageli ebarealistlikku optimismi rohkem kui tegelikkuse
täpset tajumist, sestap on karta,
et Viljar saab veel vaenlasi juurde.
Aga kindlasti ka sõpru.

me meie selle loo kinni, mitte et
keegi meist süüdi oleks.

Tulevikus võib teid näha
teaduses või näiteks
mõnes pangas?
Loodan, et ma ei pea panka
minema. Pangad on ju meil põhilised laenuasutused. Kui inimene
panka läheb, siis hakkab tal raha
otsa saama ja seda üritaks võimalusel vältida. Teadus hoiab värskena, selles mõttes ongi hea teha teadust mitte raha pärast, vaid sellepärast, et see on põnev ja hoiab su aju
töös. Teadus on üks mõnus tegevus
– isikliku uudishimu rahuldamine
maksumaksja rahaga.
JUHAN LANG
LOE TÄISPIKKA INTERVJUUD
WWW.TARTUEKSPRESS.EE

PÄI
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KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
HUS QVA RNA 440E

389 €
Tavahind: 439 €

Suurepärane ja töökindel saag suurem
ate
tööde tegemiseks. Varustatud
kergkäivituse ja tööriistavaba
ketipingutusega.

HUSQVA RNA 353

585 €
Tavahind: 649 €

HUSQVA RNA 236E

199 €
Tavahind: 229 €

Suurepärase jõudlusega kettsaag
majapidamistesse, kus on vaja töökindlat
ja usaldusväärset saagi lihtsamateks
töödeks. X-Torq mootor vähendab
kütusekulu ja heitgaaside taset.

Võimas ja tugev kettsaag raskematesse
tingimustesse ja karmi keskkonda. Sae
optimaalne kaal ja suur võimsus koos
tugeva mootoriga teeb ta äärmiselt
mitmekülgseks ja vastupidavaks.

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
E-R 9.00 -18.00
Tel.74 09 035
GOLD OPTIKA prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad
Palju prilliraame -80%
Progressiivklaasid alates 69 EUR paar
Kontori ja lähitöö plastikklaasid alates 50 EUR paar
Lugemisprilliklaasid-plastikklaasid kõvapinnaga11EUR paar
Prillid kätte alates 19 EUR
Kontaktläätsed alates 0,68 EUR tk.
Silmarõhu mõõtmine 1 EUR
Kliendikaart 0 EUR
Asume Tartus politseimaja kõrval Riia tn. 130
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõttule tel.74 09 035
www.goldoptika.ee
Silmaarsti vastuvõtt igal esmaspäeval 5, 12,19 detsember
Kui soetad prillid oma retseptiga kaasa KINGITUS!
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Palametsa
pajatused

Ugala tragöödia jutustab loo ülekohtusest
jumalast ja kahe mehe
täiuslikkuse-püüdest

Ostland und Estland –
70 aastat tagasi tehtud
haldusreformist
1941. a detsembri alguses tegid Saksa võimud teatavaks Eesti uue
haldusjaotuse sõjaaegse okupatsiooni ajaks. Sellega tõmmati jäme
kriips eestlaste lootusele, et kasvõi õige kärbitud kujul taastatakse
äsjane Eesti vabariik. Eesti, nagu muudki hõivatud alad, pidi kõiges
kuuletuma Suur-Saksamaad peaaegu et ainuisikuliselt juhtiva füüreri Adolf Hitleri tahtele. Tema nimetas oma staažika parteikaaslase, natsliku rassiteooria peaideoloogi, baltisakslase Alfred Rosenbergi vallutatud Idaalade Riigiministriks.
Valgevenest ja Balti riikidest moodustati Riigikomissariaat Ostland keskusega Riias. Siin resideeris riigikomissarina harimatu,
see-eest aga ustav ja karmikäeline Hinrich Lohse. Lohsele allus 4
kindralkomissari – üks neist – Karl-Sigmund Litzmann Eesti ala
valitsejana. Asukoht Tallinnas Kadrioru lossis. Kindralkomissariaat Estland jagati piirkondadeks, mida juhtisid 7 piirkonnakomissari. Saksa keeles vastavalt Gebiet und Gebietskomissar, ainult et
eestikeelsetes kõnedes ei soovitatud seda ametinimetust originaalkeeles kasutada. Kõlavat otsekui „piitskomissar“, mis propagandistlikult olevat halb. Nii nagu Litzmanni nimele tuli kirjas lisada
„e“ täht – Lietzmann. Muidu tuletab üht halva tähendusega eesti
sõna meelde. Hiljem Preisi kindrali poeg ja tuntud hobusekasvataja
käskis oma kuulsate esivanemate nime õige kirjapildi eestikeelses
trükisõnas taastada.
Dorpatist, Tartu-, Valga- ja Võrumaast moodustati üks ja ühine
piirkond keskusega Tartus. Kummalisel kombel sai omaette piirkonnaks ka väike Petserimaa. Nähtavasti taheti hiljem sellega ühendada
idapoolseid alasid kuni Pihkvani välja, nii et halduskeskustena oleksid Petseri ja Tartu võrdsed.
Litzmann asus Talinnas ametisse piduliku tseremooniaga valitud
seltskonnale 5. detsembril. Kolm päeva hiljem jõudis Tartusse „piitskomissar“ – pikakasvuline kõrk nats, Hamburgist pärit Kurt Meenen. Resideeris esialgu raekojas, kuni lõppes remont Riiamäel asuvas
praeguses sõjakoolide hoones. Siis kolis sinna üle.
Tsiviilhalduse kehtestamine ei tähendanud Saksa põhjarinde
lähitagalas paiknevas Estlandis veel sõjaväevõimu lõppu. Väegrupp Nordi peastaap paiknes Pihkvas. Tagateenistuse staap aga
väikses Võrus. Siit juhtis Wermachti varustamist ja sõjaväevõimu jalaväekindral von Roques, kunagi Saksamaale emigreerunud prantsuse aadlike järglane. Tema oli juba 1941. a septembris nimetanud kohalike asjade õiendamiseks ametisse nn Eesti
Omavalitsuse, eesotsas tuntud vapsi Hjalmar Mäega. Selle „omavalitsuse“ juhte ei sobinud aga nimetada ministriteks. Neile piisas direktori nimest küll. H. Mäe oli ühtaegu omavalitsuse juht ja
haridusdirektor.
Esinedes rahvale tsiviilvõimule ülemineku puhul, toonitas Mäe, et
Hitleri juhtimisel viiakse ka Eesti maa ning rahvas vastu õnnelikule
tulevikule Uues Euroopas. Kunagised parteilised kemplemised tuleb
unustada, endisest vabariigist ei võeta üle mingeid poliitilisi tülisid.
Kogu jõud olgu suunatud lõppvõidu saavutamiseks! Kuidas aga selle
lõppvõiduga lugu kujunes, teame vägagi hästi.

Draamas teeb pilke naelutava hiigelrolli
Ugala raudvara Indrek Sammul, kes keiserliku kapellmeistri Antonio Salierina
üritab välja murda keskpärasuse ikkest,
et luua muusikat, mis oleks kui Jumala
enda looming.
JAANUS LAAGRIKÜLL

MULJE
Imelapsena üles kasvanud
noor Mozart pillab Viini
õukonda saabununa enneolematuid helipärle paremale ja vasakule, ent oma
ekstravagantse karakteri ja
salapärase õõnestaja tõttu
komistab ta alatasa karjääriredelil.
Umbes nii saavad alguse sündmused keiser Joseph II õukonnas
majesteetlikus 18. sajandi Viinis,
millest järgnevad aastakümned
järjest õõvastavamaid lugusid on
küpsetanud. Üks neist, Peter Shafferi lavastus „Amadeus“, on surematuks muutunud Oscari-väärilise Hollywoodi ekraniseeringuna
1984. aastast ja tänavu septembrist ka Ugala lavalaudadel.
Õrn mälestusekübe ﬁlmi süžeest
kaugemas ajusopis ei tohiks Tartu teatrisõpra pileti soetamisel aga
teps mitte morjendada – kinolinalt
õhkunud ameerikalikku kergust ja
klantsi naaberlinna teatri „Amadeusi“ käsitluses ei kohta.
Lavastaja Andres Lepik on tüki
timminud nii peeneks, et etenduse sündmustekarussell. Viini glamuurses miljöös vaheldub Salieri
süngete sisevaatlustega samasuguse täpsusega nagu elukogenud

Peter Shafferi „Amadeus“ Ugala esituses
8.12 kell 19 Vanemuise
suures majas
Osades: Indrek Sammul, Martin Mill, Merilin Kirbits, Aarne
Soro jt.
Lavastaja: Andres Lepik

käsi vahetab raadiosagedust. Tulemuseks on stseenid, millele üks
lavamustas läigatanud pisar tina
kaalu võib anda.

Eccomi: il tuo assassino!
Lavastuse keskmes pöörleb elu
ise. Kaks helikunstnikku – joviaalne Mozart (Martin Mill) ja kammitsetud Salieri (Indrek Sammul)
konkureerivad kuulsuse nimel
õukonnas, kus karjääritipp on kitsam kui raekoja kellatorn. Teel tippu ja sellest kõrgemale põrkuvad
mehed omavahel monoloogides
ja muusikasaalides teadmata, et
kumbki ihaleb just seda, mida teisel on ülegi – üks jumalikku annet
ja teine keiserlikku ametit.

Stsenaariumi põletab küsimus
jumalikust ebaõiglusest – kuidas
suudab loovhing taluda, et ühele
on loodus kätte mänginud terve
kaardipaki ja teisele vaid keskpärase paari kuusi? Sedamööda, kuidas kasvavad sisepinged, tüürib
ka tegevustik traagilise lõpu poole. Taustaks, mõistagi, klassikaline muusika.

Vi salute
Õigupoolest
p
väidavad ajaloolaj
sed tänapäeval,
apäeval,
päeval, et Mozarti ja Salieri mürgitamisloosse
gittamisloosse on aastasadade jooksul
kssul settinud rohkem kuulujutte jaa ilukirjandust kui tõde.
Kuid üks
kss on sinna settinud kindlasti – küsimus
kü
üsimus sellest, kuidas me
ise samasuguse
maasuguse argireaalsusega
toime tuleme?
Nii võiks-

ki Ugala „Amadeusi“ näinu õhtupimeduses koju jalutades esitada endale küsimuse, miks ta oma
turvalisest keskpärane olemisest
kümne küünega kinni hoiab. Ja
kas tal mitte häbi ei ole, et talle
enamasti meeldibki nii. Scusate,
head lugejad, selle avameelse mõttevälgatuse pärast.
* Dio Ingiusto – ülekohtune jumal
(itaalia keeles)
Eccomi: il tuo assassino! – vaata,
siin on sinu
õ
k
mõrtsukas
Vi salute –
elage hästi
Scusate –
vabandust
OLIVER
KUND

Noor Mozart (Martin Mitt) pillab Viini õukonnas enneolematuid helipärle
paremale ja vasakule, ent oma ekstravagantse karakteri ja salapärase
õõnestaja tõttu komistab ta alatasa karjääriredelil.

Memory

Esitleb:

Soovikontsert 2012

Hanna-Liina Võsa / Tanja Mihhailova / Gerli Padar
Aivar Tommingas / Stephen Hansen / Rolf Roosalu

13. ja 14. jaanuaril
Vanemuise suures majas
15. jaanuaril
Viljandi Ugalas
20. jaanuaril
Jõhvi kontserdimajas
22. jaanuaril
Estonia kontserdisaalis

SOODUSPILETID 11. DETSEMBRINI!
Kontserdil esitatakse publiku valitud laule, oma lemmiklugudest andke teada www.vanemuine.ee

KÜMNESSE:

Neljapäev, 1. detsember 2011

tartuekspress
ARVAMUS

„Kui laps on sunnitud kasvama tingimustes, mida kuidagi inimväärseks
pidada ei saa – ja suuresti seetõttu, et tema isa on kadunud kui vits vette
– siis ei ole see kahe inimese, ema ja isa omavaheline asi, nagu väidavad
Reformierakonna poliitikud. Elatisraha küsimuses peab last üksi kasvatavale emale ühiskond appi tulema, vähemasti senikauaks, kuni gastroleeriv Nipernaadi on kätte leitud ja oma kohustust täitma asunud.”

Tartu-Tallinna maantee peaks üsna
kiirelt valmis ehitama. Me peame
seda Tartut toetama, sest kui teda
Tallinnale ligemale ei tõmba, siis
varsti on ta lihtsalt Liivimaa ja läheb
ära Riia tagamaaks.

RIIGIKOGU SOTSIAALKOMISJONI LIIGE HELJO PIKHOF
SOTSIAALDEMOKRAATIDE NAISKOGU KADRI KOOSOLEKUL.

HARDO AASMÄE 29. NOVEMBRIL
ETV SAATES „VABARIIGI KODANIKUD“

Triumf ja häving 2011
Urmas Kruuse,
Tartu linnapea

Karin Jaanson,
Teaduspargi
projektijuht

Berk Vaher,
Eesti Kirjanike Liidu
Tartu osakonna
esimees
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1. osa

Aasta tegu?

Aasta ämber?

Aasta inimene?

Aasta artist?

Aasta areng?

Loomulikult on Ahhaa keskuse avamine aasta tegu. Imponeeris ka ühe
traditsiooni taastamine – see on
Kassitoome kontserdid, mida Vanemuine üritab traditsiooniks muuta,
nagu see ajalooliselt oli. Aasta teoks
võib ka nimetada Flybe’i lendamist
Helsingisse.

Võiks öelda, et ERM-i ja kunstimuuseumi ümber toimuv on paras ämber.
ERM-i puhul see, et eurooplased ei
suuda aru saada, kui oluline see kultuurikontekst meile on. Kunstimuuseumi ümber see, et osad plaanid,
mis välja läksid, olid osaliselt ennatlikud ja sellepärast tekkis palju segadust. Linnavalitsuses üks suvine asi,
mis mulle meenutab selget ämbrit –
kesklinna parkide korrashoid. Nii palju
külalisi käib igal pool ja me ei jäänud
parkide korrashoidjaga rahule.

Minu arvates on aasta inimene linnakodanik. Uuringutest tuli välja oluline
fakt, et inimeste soov järjest rohkem
hoolitseda oma linna keskkonna eest,
on tõusnud. Kodu ei ole ainult maja
või korter. Minu arvates üks põnev
persoon on viimasel ajal olnud Kalle
Kulbok, kes on aktiivselt ja teravalt
linna teemadel sõna võtnud.

Meie viimase aasta džässielu on
aktiivsemaks läinud ja selle taga on
üks andekas kitarrist – Oleg Pissarenko. Küsimus ei ole ainult selles, et ta
mängib, vaid temaga on seotud ka
kogu Tartu aktiivsem džässielu. Ja teine on Nero Urke Tartu Uuest Teatrist,
kes tõi Tartusse parima meesnäitleja
auhinna.

Areng selgelt on uued bussid, mis on
hoopis teine tase. Seda näitab ka kasvanud bussisõitjate hulk. Sellega algas
Tartus uus ajastu.

Teaduskeskus Ahhaa avamine mais.
Teaduskeskusele oma maja ehitamine on olnud vaevaline ja aega nõudev protsess. Tulemus on nii arhitektuuriliselt kui sisult omanäoline,
ahhaa-elamust pakkuv, mida kinnitab
ka prognoositust oluliselt suurem
külastajate arv.

Prisma sünnipäevanädala odavate
hindade kampaania, mis üleriigilise
uudistekünnise ületas ja Tartu ja tartlaste mainet kahjustas.

Tiiu Sild, SA Teaduskeskus Ahhaa
juhataja. Tiiu Sild on Ahhaa tegemisi
juhtinud selle loomise algusest. Tiiu
on Ahhaa näo kujundaja ja temata
ei oleks täna ei väikestel ega suurtel
inimestel lähedalt ega kaugelt võimalust nii vahvas majas teaduse saladustesse tungida.

Ain Mäeots, “Peko” lavastaja. Üle aastate parima suvise teatrielamuse eest
Värskas.

Tartu lennuliiklus sai uue ja vajaliku
sihtkoha – Helsingi. Lennukite täituvus näitab, et see oli tartlaste ja
lõunaeestlaste poolt väga oodatud.
Tartu maailmaga ühendamine on
läinud üle kivide ja kändude. Alustati
turvaliseks maandumiseks ja õhku
tõusmiseks vajaliku süsteemita. Sihtkohad ja graaﬁk ei ole reisijatele siiani
kõige sobilikumad olnud.

Värskete muljete põhjal muidugi –
“Raudmees”! Tartu Uus Teater taasavastas jälle ühe Tartu suure poja vaimukal, südamlikul ja vägevalt rokkival
viisil. Tsiteerides Raimu Hansonit:
“Mida peab üks teater veel tegema
või kuidas end tõestama, et endale
lõpuks oma teatrimaja saada?”

Õigupoolest osutus see mitmeaastaseks ämbriks – räägin ikka pikkade
näppudega haridusametnikest, kes
said aastaid karistamatult õpetajate ja
laste tagant riisuda. Ja siis julgeb linnavalitsuses veel keegi käsi laiutada,
et koolidele-lasteaedadele ei jätku
raha?

Tõnis Liivamägi. Rahvusvaheliselt
edukas ettevõtja, samas tore ja kultuurihuviline inimene. Kui tuleb terve
uus põlvkond temasarnaseid peale,
saab Tartu ka oma provintslikust seisakust liikuma. Lootust on.

Galvanic Elephants – kiirelt tõusnud,
omapärane ja üllatavalt varaküps
Tartu ansambel, mis juhib Eesti
edetabeleid ning tänu internetile
kogub fänne ka piiri taga. Pop- ja
rokkmuusika on Tartus üks ärksamaid
kultuurivaldkondi, mis aga paraku
kipub ametlikes kultuurikaardistustes
hoopiski märkamata jääma.

No ei ole arengut, paraku. On üksikuid sähvatusi, aga Tartu tervikuna
tammub paigal, stagneerub. Vaadake, mida on suudetud aasta jooksul
peale hakata lennujaama, raudteejaama, linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi, ERM-iga, ülikooli ajaloolise
hoonestuga... Hale ju. Suuri tegusid
ja radikaalseid muutusi ei julgeta
teha, suurelt mõtlejaid ja teha tahtjaid
kardetakse. Aga igatahes, paigalseis
on tagasiminek, seltsimehed...

Europeade koos hansapäevadega.
Mõnus rahvarohke üritus nii esinejate kui vaatajate-kuulajate poolest,
millest osasaamisele aitas väga palju
kaasa ka ilm.

Haridusosakonna kinkekaartide jama.
Ootamatu libastumine, mõjus nagu
välk selgest taevast.

Tiit Veeber. Tema ülimalt soliidne
annetus Peetri kirikule, mis näitab nii
hinge kui rahakoti seisu.

Ivar Põllu. Tartu Uus Teater on uusi
elamusi pakkunud nii kodus kui kaugemal.

Uued bussid. Neid punaseid busse
on juba vaadata hea.

Vein ja Vine igatahes. Parim koht mitte ainult Tartus, vaid Eestis.

Kõik, mis on seotud kunstimuuseumiga. Kahju, et Tartu ise ei osanud
ka Langile midagi mõistlikku vastata.
Justkui ei teakski linn, et tal kunstimuuseum olemas on. Kukutas hoopis läbi uue maja arhitektuurikonkursi. Piinlik lugu.

Üle-eestiliselt passib kõigile küsimustele üks vastus (aasta inimene siis
rahandusminister) – eurole üleminek.
See oli nii aasta tegu, aasta ämber
kui ka aasta progress. Seega vastan
konkreetselt pidades silmas Tartut.
Aasta tegu oli Ahhaa keskuse valmimine. Tegu on sedavõrd tänuväärse
asutusega, mida lapsed täiega naudivad. Läbi mänguliste tegevuste tekib
ka lastel huvi teaduse vastu, selle
vastu, kuidas ilmas asjad toimivad/
toimuvad.

Tartu ülikooli korvpallimeeskonna
loobumine eurosarjast. See, mismoodi klubi juhtkond räägib kolmeaastasest projektist, on juba piinlik.
Võimalus end näidata oleks kindlasti
olnud paljudele meestele väga oluliseks motivaatoriks ning seeläbi saanuksid andunud korvpallisõbrad ehk
näha palju paremal tasemel meeskonda, kui see praegu on.

Madis Ligi,
Kuku raadiohääl

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

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu.
Siinse teaduse üks lipulaevadest,
kust üha sagedamini tuleb teateid
järjekordsetest avastustest. Kui lisada
juurde geenivaramu töö Eesti teadlaste koju tagasitoomisel ning välismaiste teadlaste kaasamist, on näha
sihikindlat tegutsemist.

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

VAT TEATRI ETENDUSED TARTUS
12.12 / 19.00
13.12 / 19.00
14.12 / 19.00

Kerli Kõiv. Tartumaa tüdruk suures
ilmas ilma tegemas.

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 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 35 € 265/65 R 17 4x4 al 115 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
195/65 R 15 al 39 €
• Autode käsipesu (VAHUPESU)
ja poleerimine soodushinnaga 195/70 15 C al 52 €
205/55 R 16 al 52 €
• Keretööd ja värvimine

265/60 R18 4x4 al 185 €

Palju teisi mõõte!

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

ILA

Priit Rajalo,
ERR Tartu
korrespondent

Paavo Nõgene. Üks näide heast
juhist, kes majanduslikult keerukatel
aegadel on suutnud Vanemuise
teatrit pildil hoida, publikut saali meelitada, näitlejatele (ja abipersonalile)
palku maksta ning pole pidanud virisema, et Eesti riik oma toetusi teatritele on kärpinud. Vanemuise teater
oli mullu enimkülastatud teater, kus
toodi ka enim etendusi lavale.

RAV

Mart Kivastik,
kirjanik

Jalgrattateed. Neid palun üha juurde.

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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Ära lase
end kurnata!

Hea tartlane!
Soovime Tartu turul käimise Teie jaoks veelgi meeldivamaks ja mugavamaks
muuta. Selleks palume Teie hinnanguid ja ettepanekuid Tartu turu tegevuse
paremaks korraldamiseks.
Palun vastake allolevatele küsimustele ja tooge täidetud talong turule tulles
turukassadesse, mis asuvad nii avaturul kui ka turuhoones.
Talongi võib tuua ka raekoja esimesel korrusel asuvasse Tartu infokeskusesse
(võib panna infokeskuse ukse sees olevasse postipilusse).
Küsitlusele vastajate vahel loosib Tartu turg välja kolm jõulupraadi.
Loosimisel osalemiseks tuleb küsitlusele vastata hiljemalt 16. detsembril ja
märkida vastamisel ka oma nimi ja kontaktandmed.
Jõulupraadide loosimine toimub 19. detsembril ja tulemustest antakse teada
Tartu linna ja Tartu turu kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust.
Küsitlusele võib vastata ka Tartu kodulehel.
Täname kaasa mõtlemast!
Kuidas olete üldiselt rahul Tartu vana turuhoonega (Vabaduse pst 1)?
(joonige alla Teile sobiv vastus)
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar, mis võiks olla teisiti

Konksupoes selle
kupongiga kõik tooted

kuni 20% soodsamalt!
Tartu, Sõbra Selver
(Sõbra 56a, Tartu)
E-R kl 10-20 ja L kl 10-18,
P suletud
Info telefonil 5616 5600
www.konksupood.ee

Kuidas olete üldiselt rahul avaturu ehk rohelise turuga (Soola 10)?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar, mis võiks olla teisiti

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

Kuidas olete rahul Tartu vana turuhoone (Vabaduse pst 1)
lahtiolekuaegadega (E-R 7.30-17.30, L 7.30-16.00, P 7.30-15.00)?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar

Kuidas olete rahul avaturu ehk rohelise turu (Soola 10)
lahtiolekuaegadega (E-L 8.00-16.00, P 8.00-15.00)?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar

Kuidas olete rahul Tartu vana turuhoone heakorraga?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar

Kuidas olete rahul avaturu ehk rohelise turu heakorraga?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar

Kuidas olete rahul Tartu vanas turuhoones (Vabaduse pst 1)
pakutavate kaupade valikuga?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar

Kuidas olete rahul avaturul ehk rohelisel turul pakutavate
kaupade valikuga?
Väga rahul
Üldiselt rahul
Mitte eriti
Üldse mitte
Lisa kommentaar

Soovin teha täiendavaid ettepanekuid turu tegevuse parandamiseks

Turul käin (vali sobiv vastus): iga päev / paar korda nädalas / kord nädalas /
kord kuus / suvel tihti, talvel harva / väga harva / mitte kunagi
Nimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vanus _ _ _ _ _ _ _
Telefon __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Meiliaadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täname vastamast!

KONTSERT
DIKTAATORILE
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

Neljapäev, 1. detsember 2011
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Ülikooli labor paljastas
kaupluste rämpshelkurid
Helkurilt vastu vaatav kirju
multiﬁlmitegelane võib
küll magusalt kõditada
lapse nägemismeelt, kuid
ebaõnnestuda põnni nähtavaks muutmisel pimedail
tänavail. Just seda avastas
hiljuti tarbijakaitseamet,
kes poelettidelt hangitud
helkurid otse laserspektroskoobi alla saatis.
Tarbijakaitseamet võttis erinevatest Eesti kauplustest testimiseks 15 helkurit ning 5 helkurvesti. Tartu ülikooli füüsika instituudi laserspektroskoopia laboris
läbi viidud testimine tuvastas, et
kontrollitud helkuritest 9 ei vasta
nõuetele oma tagasipeegeldumisomaduste poolest. Praake helkurveste samas ei avastatud.
Helkureid testitakse standardi EVS-EN 13356:2001 alusel, mis
sätestab nõuded helkurite kvaliteedile. Helkuril peab olema peegeldavat pinda vahemikus 15 kuni
50 cm² ühe külje kohta – sellest
tulenevalt saab näiteks väikseim
nõuetele vastav ringikujuline helkur olla diameetriga minimaalselt
4,4 sentimeetrit.
„Tarbijakaitseameti hinnangul
näitab testimiste tulemus üsna
kurba üldpilti, sest enamik kontrollitud helkuritest ei vastanud
nõuetele ning ei täida seega oma
eesmärki,“ nentis tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste. Kõikide nõuetele mittevastavaid helkureid müünud ettevõtete suhtes algatati haldusmenetlus,
samuti on poed kohustatud praak-

Kaastegev Laululinn Kohila Segakoor ja
ansambel Swingers Mihkel Mattiseni juhatusel

23. detsembril kell 19.00 Tallinna Kaarli Kirik
25. detsembril kell 13.00 Käru Kirik
25. detsembril kell 19.00 Tartu Peetri kirik
26. detsembril kell 19.00 Hageri kirik
Mittepeegeldavaid ja puuduva märgistusega helkureid avastati kõigist
Eesti suuremate linnade kauplustest.
TARBIJAKAITSEAMET

Mida jälgida helkuri
või vesti ostmisel?
Jalakäijatele mõeldud helkuritel peab olema:
∞ tootenimetus;
∞ andmed tootja kohta;
∞ CE-vastavusmärgis (kas tootel või toote pakendil);
∞ viide standardile EN 13356:
2001;
∞ eestikeelne kasutusjuhend.

Helkurvestidel peab olema:
∞
∞
∞
∞

helkurid müügilt kõrvaldama ning
panema välja teate, et tooted ostetakse tarbijatelt tagasi.
TARTU EKSPRESS

tootenimetus;
andmed tootja kohta;
CE-vastavusmärgis;
viide standardile EN 1150:
1999 (tagasipeegeldamisomadused, reﬂekteeriva
pinna suurus);
∞ professionaalseks kasutamiseks mõeldud helkurvestide
puhul viidet standardile EN
471: 2004;
∞ eestikeelne kasutusjuhend
+ suurustähistus ja hooldustähistus.

Piletid müügil Piletilevis. Lisainfo: www.enjoy.ee
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Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 56 578 578.

TARTU MAARJA KOGUDUS
PÜHA ON ÕHUS
EELK Tartu Maarja kogudus ja
Kogukonna Perekeskus
kutsuvad peresid
ADVENDIHOMMIKULE
laupäeval, 3. detsembril kell 11
Õpetaja tn 5.
Loeng pühade sümbolitest ja
traditsioonidest; meisterdame
koduseid jõulusõimesid, kaarte,
pärgasid, laulame advendi- ja
jõululaule ning kiikame
pühade-eelsesse kööki.
Päev kogu perele!

Info:
www.kpk.ee
www.eelk.ee/tartu.maarja

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Mees tuleb psühhiaatri
juurde ja kurdab:
„Doktor, mul on mäluaugud.“
„On nad teil juba ammu?“
küsib arst.
„Mis asjad?“
„Mäluaugud.“
„Missugused mäluaugud?“

„Hiljuti lugesin lehest, kuidas röövlid Arkansase osariigis ühele oma kaasosalisele
kätte maksid.“
„Kas nad tapsid ta ära?“
„Ei, nad sidusid ta raudteerööbastele kinni.“
„Oi õudust! Ja rong lõikas
ta tükkideks?“
„Mitte sinnapoolegi. Vaeseke ei jõudnud rongi ära
oodata, ta suri enne nälga.“

Kohtunik:“ Miks Te peksite
hageja läbi otse tänaval?“
„Kuna minu rahaline seisukord ei võimaldanud selleks
linnahalli üürida!“

Karlsson on võõra naise
juures. Äkki heliseb uksekell.
„See on mu mees!“ hüüab
naine kohkunult.
„Ei mingit muret!“ vastab Karlsson. „Ma hüppan kohe aknast
välja ja lendan minema.“
Karlsson hüppabki aknast
välja. Mees tuleb tuppa, vaatab ringi ja käratab:
„Kes sul siin olnud on?“
„Mitte kedagi.“
„Mitte kedagi, ütled? Aga
kelle propelleriga püksid siin
toolil on?“

„Miks Te nõuate alimente
korraga kahelt mehelt?“
imestab advokaat.

Ventilatsiooniseadmed
koos paigaldusega

Neljapäev, 1. detsember 2011

„Aga ma sain ju kaksikud!“

„Öelge mulle, härra Meier,
kas kõrva, mille kaebealune Teil kakluses ära rebis,
ei olnud võimalik tagasi
õmmelda?“
„Ei, härra kohtunik, politseiametnik väitis, et ta vajab
seda kui asitõendit protokolli
juurde!“

Arst voodis lebavale haigele:
„Mul on teile üks halb ja
üks hea uudis, kumba soovite esimesena kuulda?“
„Halba.“
„Viisime teid eksikombel
valesse operatsioonisaali ning
pimesoole asemel amputeeriti teil hoopis üks jalg.“
„Oo õudust, ja milline on
siis veel see hea uudis?“
„Üks patsient kõrvalpalatist
on nõus üht teie sussi ära
ostma.“

Kohtunik:
„Te peksite härra Lausmaa
nii läbi, et ta oli kaks nädalat
töövõimetu. Mis on Teil öelda enda õigustamiseks?“
Kaebealune:
„Ta oli niikuinii töötu.“

Kaks hullu söövad banaane. Üks küsib teiselt:
„Kas sa neid ära ei koorigi?“
„Milleks?“ küsib teine vastu.
„Ma tean niikuinii, mis seal
sees on...“

Politseinik peab kinni tugevasti joobnud autojuhi.
„Puhuge!“ kõlab karm käsk.
„Hea küll, aga kust teil
valutab?“

Psühhopaadi aju on
eripärane
Värske uuring näitas, et psühhopaatide antisotsiaalset käitumist
võivad selgitada ajuerinevused,
vahendab Jaak-Kristian Sutt teadusportaalis Novaator.
Psühhopaate iseloomustab
äärmine isekus ning emotsioonide
ja südametunnistuse puudumine.
Ekspertide hinnangul võib psühhopaat olla iga sajas USA elanik ning
iga neljas sealsetes föderaalvanglates karistust kandev meesvang.
Psühhopaatide mõttemaailma
uurimisel on avastatud lisaks nende aju eripärale ka erinevusi kõnemustrites. Nimelt näitas hiljutine
uuring, et psühhopaatidest mõrvarid kasutavad oma kuritegudest
rääkides alateadlikku sõnavalikut.

Keelegeen kiirendab
õppimist
Pool miljonit aastat tagasi tekkinud geenimuutus lubab inimesel
kasutada kõnelemiseks vajalikke
lihaseid.
Geeni FOXP2 mutatsioon suunas inimese kõne arengut. Geneetiliselt muundatud hiired, kel oli
inimesele iseloomulik geenivorm,
õppisid kiiremini kui tavahiired, näitas Max Plancki instituudi uurimus,
kirjutab Piret Pappel teadusportaalis Novaator.
Geeni mõju on neurobioloogid
usinalt uurinud hiirte abil. Mõned
aastad tagasi loodi laborihiired, kes
tootsid inimesele iseloomulikku
FOXP2 valku. Sellised hiirepojad
olid julged ning avastushimulised
ja tekitasid tavahiirtega võrreldes
erinevaid ultrahelilainel registreeritavaid häälitsusi. Inimgeeniga hiirte
aju närvirakud olid pikemate jätketega ja suurema õppimisvõimega.

RISTSÕNA
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Telli
ja igal reedel
on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

T
H
LE
3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

& 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€

RISTSÕNA

Keemiline rasvaeemaldus
tegi ahvid saledamaks
USA teadlastel on õnnestunud
ahvide peal edukalt testida ravimit
nimega Adipotide, mis põhjustab
keha rasvkoe vähenemist. Nn keemiline rasvaeemaldus pakuks alternatiivi kirurgilisele lähenemisele,
mõjudes kiiresti juba ladestunud
rasvkoele, vahendab ERR.
Uurimuses võeti vaatluse alla
grupp loomulikult rasvunud paaviane, makaake ja reesusahve,
kellele süstiti nelja nädala jooksul
iga päev uut toimeainet. Viimase
koostisesse kuulub lühike aminohapete ahel, mille abil ravim saab
selektiivselt kinnituda rasvkude
varustavate veresoonte seinte külge. Selle lühikese valgu küljes on
omakorda kemikaal, mille signaaliga kokku puutuvad rakud sooritavad nn enesetapu.
Rakkude suremine saavutatakse
tänu mitokondrite töö lakkamisele,
mis viib rakud üldisesse energiapuudusesse. Sedasi saavutab uue
ravimi toimeaine rasvaimuga võrdväärse efekti, mil inimese rasvarakkude arv väheneb ja kaal langeb.
Teadlased loodavad, et uute
meetmete väljatöötamine toob leevendust ja tuge sõjas rasvumisega.
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Teater

tartuekspress
s

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

SADAMATEATER

3.12 kell 19 Kontsert diktaatorile

1.12 kell 19 Elling

4.12 kell 16 Puhastus

2.12 kell 19 Kadunud käsi

6.12 kell 19 Kontsert diktaatorile

3.12 kell 19 Rumm ja viin
7.12 kell 19 Kadunud käsi

7.12 kell 19 Kontsert diktaatorile

8.12 kell 19 Paanika

8.12 kell 19 Sviit

9.12 kell 19 Viimnepäev

9.12 kell 19 Ljubovnõe pohoždenija

11.12 kell 16 Harmoonia

TEATRI KODU

10.12 kell 19 Vihmamees
11.12 kell 16 Vihmamees

2.12 kell 11 Kessu ja Tripp
3.12 kell 12 Kessu ja Tripp
4.12 kell 12 Väikese onu
saaga

Kontsert
TARTU JAANI KIRIK

6.12 kell 18 Kessu ja Tripp

3.12 kell 18 Vanemuise sümfooniaorkestri advendikontsert

7.12 kell 11 Kessu ja Tripp

TARTU ÜLIKOOLI AULA

6.12 kell 11 Kessu ja Tripp

7.12 kell 18 Kessu ja Tripp
8.12 kell 11 Kessu ja Tripp

11.12 kell 12 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
4.12 kell 16 Pähklipureja

4.12 kell 16 kontsert Kauged
hommikud. Alo Ritsingu laule
esitavad neidudekoor Kurekell, meeskoor Forestalia ja
Tartu Akadeemiline Meeskoor. Sissepääs vaba.

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
3.12 kell 16 TÜ RKA ja Läti
ülikooli tantsuansambli
Dancis kontsert
11.12 kell 16 Selle klubi lugu
5.12 kell 12 Mary Poppins
5.12 kell 19 Mary Poppins

Kino

6.12 kell 12 Mary Poppins

CINAMON

6.12 kell 19 Mary Poppins

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

7.12 kell 12 Mary Poppins
7.12 kell 19 Lõbus lesk
8.12 kell 19 Amadeus
9.12 kell 19 Härra Amilcar
10.12 kell 19 Kaos

2.12 kell 16.30, 18.45, 21;
3.–4.12 kell 14.15, 16.30,
19.15, 21.30; 5., 7.–8.12 kell
16.30, 19, 21.15; 6.12 kell 11,
14.15, 16.30, 19, 21.15 Üks
päev

2., 5.–8.12 kell 17.30; 3.12 kell
14.40; 4.12 kell 16 Lustakad
jalakesed 2 (eesti keeles)

2., 5.–8.12 kell 12.45, 15,
19.40; 3.12 kell 12.30, 16.45,
19; 4.12 kell 11.50, 14 Artur
päästab jõulud (eesti keeles)
2.–8.12 kell 14.35, 17.05,
19.30, 22 Rummipäevik

Üks päev
Draama, alla 12 a mittesoovitatav

Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Kinnisvara müük

2.12 kell 12.30, 15, 17.40, 20,
21.45; 3.12 kell 12.30, 15,
17.40, 20, 21.10; 4.12 kell 13,
15.45, 18.15, 21; 5.–7.12 kell
13, 15.45, 18.15, 21.45; 8.12
kell 13, 15.45, 18.15 Videviku
saaga: Koidukuma – Osa I
2.12 kell 12.10, 14.15; 3.–5.,
7.–8.12 kell 12.10; 6.12 kell 11,
14.15 Mäss pilvelõhkujas
2.–3.12 kell 12.20, 22.20;
4.–5.12 kell 12.20, 20.35; 6.12
kell 20.35; 7.12 kell 12.20,
20.35; 8.12 kell 12.20 Laenatud aeg

2.–7.12 kell 15.15, 17.40; 8.12
kell 15.15 Johnny English:
Taassünd
4.12 kell 18 Balletipärlid: Luikede järv

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

Emma Morley (Anne Hathaway) on põhimõttekindel ja ambitsioonikas
töölisklassitüdruk, kes unistab maailma paremaks muutmisest. Dexter
Mayhew (Jim Sturgess) on varakas südametemurdja, kes tahab muuta
maailma enda mängumaaks.
Emma ja Dexter veedavad koos oma ülikooli lõpupäeva - 15. juuli
1988. aastal ning sellest päevast saab alguse terve elu kestev sõprus.
Järgneva kahekümne aasta vältel näeme Emma
ja Dexteri suhte pöördelisi hetki samal
a päeal
val - 15. juulil. On nad siis sel päeval koos
k
või lahus, kulgeme koos Emma ja Dexterie
exteriga läbi nende sõpruse ja tülide, lootuste
u ja
uste
mahamagatud võimaluste, naeru ja pisarap
te. Keset seda rännakut taipavad nad,, et on
otsinud ja oodanud midagi, mis on olnud
o
kogu aeg nende kõrval olemas. Kui Emma
E
ja
Dexter lõpuks oma 1988. aastal koosveedetud
s
sveedetud
päeva tähendust taipavad, lepivad nad
a
ad
viimaks nii armastuse kui ka eluga.
Lavastaja Lone Scherﬁgi uue
ﬁlmi „Üks päev“ on ekraanile
kohandanud David Nicholls oma
samanimelise rahvusvahelise
bestselleri alusel.

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

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.

Põllundus
Müüa toidukartulit Antti kojutoomisega. Tel 501 9902.
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.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.12 Helve Hinno fotonäitus Nepal – riik maailma
katusel
kuni 31.12 fotonäitus Norra –
rannarahva lood

LINNARAAMATUKOGU
kuni 10.12 Leonhard Lapini
näitus Elu fragmendid
kuni 10.12 raamatunäitus
Huumor Põhjalas
kuni 20.12 raamatunäitus
Tartu – puit, kivi, klaas

Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Üürile anda
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Tasuta elamisvõimalus pensionärile linna lähedal maal. Täpsemalt
tel 5343 9571.

Riided

La Moda secondhand kaupluses
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raua 22, Tartu E-R 10-18,
L 10-15.

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.
www.printerikeskus.ee

kuni 6.01 raamatunäitus:
“Looduse” lood: Nobeli laureaadid (1920–1940)

3-toal korter. Tel 517 0420.

Koolitus

Lastehoid. Laste sünnipäevad.
Tel 502 9965, www.kaheksajalg.ee.
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 san. tehnilised
tööd. Remonttööde järjekorrad
lühikesed. Lisainfo tel 503 2665.
Raamatupidamisteenus. Lemmarix OÜ, tel 776 8644, 5554 1869.
Vannide emaileerimine. Garantii.
Tel 552 2879, 740 5307.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee,
tel 501 5312.

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

Muu

Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. Boilerite paigaldus ja
remont. Ummistuste likvideerimine. Tel 502 6738.

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

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

kuni 6.01 fotonäitus O.V.E.R.
linnas ja maal

Katuse- ja korstnatööd.
Ehitamine ja parandamine.
E-post outomeli@gmail.com,
tel 5625 1750.

Niiskusimajate, õhuniisutite,
õhupuhastite, õhuionisaatorite
MÜÜK. www.niiskusabi.ee,
tel 5662 9559.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Ettevõte teeb kvaliteetseid ehitusja remonditöid. Tel 5698 5845,
5648 6606, www.meistridehitus.ee.

Tervis

1-toal korter. Tel 501 3219.

kuni 30.12 näitus Kristina
Reinelleri maailm

Ettevõte osutab erinevaid hooldus- ja puhastusteenuseid.
LISAKS TEEME TALIHOOLDUST!
Tel 5698 5845 ja 5648 6606,
www.meistridehitus.ee.

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

Üürile võtta

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Esilinastus 2.12 kell 16.30

Müüa laias valikus kuiva ja märga
lõhutud küttepuud veoga. Lepiko
talu, tel 5667 5750.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Näitus

11

Anname laenu kuni 5 a. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige asjatundjaga. Info tel 5199 7679.

Ehitus

2., 5.–8.12 kel 19.50, 22.05;
3.–4.12 kell 20.10, 22.30
Eliitkillerid

2.12 kell 12, 13.30; 3.–4.12
kell 11.45, 13.30; 5.–8.12 kell
12, 13.30 Karupoeg Puhh
(eesti keeles)

8.12 kell 18 Kessu ja Tripp

1.12 kell 19 Kaos

VABA AEG

Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.
Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, hõbedat,
mööblit, ikoone, dokumente jne.
Tel 5829 9810.

LINNARAAMATUKOGU
1.12 kell 18 New York ja
#OccupyWallStreet, külas
on kultuuriuurija ja publitsist
Tarmo Jüristo
3.12 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Detsembris
loetakse talvemuinasjutte ja
joonistatakse. Kavas on Lugu
kolmest vallatust tuulesellist
8.12 kell 18 Vestlusõhtu: külas
on Liisi Lõo, raamatu Minu
Tšiili: vahetusõpilase rõõmud ja rumalused autor

SÕIDUÕPPE ABC – Kalda tee 30,
A-, B-, C- ja CE-kat koolitus. Veoautojuhi, taksojuhi ametikoolitus, lõppastme koolitus, esmaabi
koolitus. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Küte

Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.

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

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

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

tartuekspress
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Reklaamtekst

Silma üldhaiguste uuringud Tartus EU toetuste abil
Optiline Grupp OÜ ja
Soome/Eesti ühisettevõte
Optiprof Estonia teevad
sõeluuringuid inimeste silmade olukorrast. Määrame prille ja anname head
nõu nägemise kohta.

Uuringuga on võimalik tuvastada sagedamini esinevad silmahaigused (hall kae, roheline kae, kõrge/madal silmarõhk, silmapõhjade lupjumine, keratokoonus, kollatähni kärbumine jne) nii enne
sümptomite avaldumist, kui ka
diagnoosida juba avaldunud silmahaigusi. Kõigile patsientidele
tehakse järgnevad uuringud: silmapõhja kolmemõõtmeline pilt
(OCT), sarvkesta uuring (placido disk) ja pilt kae tuvastamiseks
(redreﬂex). Tehtud piltide abil saab
uurida silma erinevaid osi – silmalaug, sarvkest, lääts, silmapõhi, silmanärv – eraldi. Kõik uuringute vastused vaatab üle silmaarst
ning tulemused koos piltidega saadetakse patsiendile posti teel koju.
Kohapeal teeb pildistamist optometrist. Uuringud ja konsultatsioon maksavad kokku 20 eurot
inimese kohta. Tasumine toimub

pärast tulemuste kättesaamist.
Prillide määramine ja konsultatsioon on prillitellijale tasuta.
Optiprof Estonia OÜ-l on Terviseameti tegevusluba L01758.
Optiprof Estonia OÜ silmaarst
on dr Jaakko Teikkari (D06580)
ning optometrist Jaak Uusküla.
Vastuvõtuks on vajalik eelne-

valt registreerida!
∞ Tallinnas 6. detsembril kaubanduskeskuses WW Passaaž,
Aia 3 / Vana Viru 10
∞ Tartus 7. detsembril Jaamamõisa Selveri Säästuoptikas,
Jaama 74
∞ Pärnus 8. detsembril Kaubamajaka Säästuoptikas, Papi-

niidu 8/10
Info ja registreerimine:
∞ Tallinnas tel 661 6007 või
kohapeal Pere Optika kaupluses
WW Passaažis,
∞ Tartus tel 731 7077 või Jaamamõisa Selveri Säästuoptikas,
∞ Pärnus tel 445 5955 või Pärnu
Kaubamajaka Säästuoptikas.

