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PARIMA HINNA JA KVALITEEDI SUHTEGA TALVESAAPAD TAMREXIST!
TAMREX WINTER BASIC S3
CI SRC TALVESAAPAD

COFRA BARENTS S3
CI SRC TALVESAAPAD

NOKIAN WINTER ULTRA
TALVEKUMMIKUD

COFRA BERING S3
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 ninaja kannaosas.

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.

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.

Kvaliteetsest nahast ja ülisooja Thinsulate
voodriga (hingav), testitud -30C. 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.
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võlglasi ootab ees kohtutee
Raad palub ettevõtjaid
Emajõe kallast elustama
Linnavalitsus koostöös Eesti
Arhitektide Liidu ja ettevõtjatega
kavandab ideevõistlust leidmaks
ideid Emajõe kallaste aktiivsemaks
kasutuselevõtuks. Võistlusega
otsitakse ruumilisi ja funktsionaalseid lahendusi, mis on tegelikkuses realiseeritavad ning toimivad
ka ärilises plaanis. Võistluse
tulemuseks peaks olema äriplaani-laadsed paketid, mille alusel
Emajõe kallaste arengut paremini
suunata. Asjast huvitatud on
oodatud koos arhitektide, maastikuarhitektide ja disaineritega
osalema koosolekul, kus arutada
üheskoos võimalusi, kuidas selline
koostöö vormiliselt ja sisuliselt
välja võiks näha. Koosolek toimub
neljapäeval, 8. detsembril kl 10
Raekoja kolmanda korruse saalis.

Linn tahab ka tulevikus
Vanemuisele raha anda
Raekojas valmis eelnõu koostöölepingu sõlmimiseks Vanemuise
teatriga järgevaks viieks aastaks.
Koostöölepingu kohaselt toetab
linn teatrit igal aastal rahaliselt
ja vastutasuks on Vanemuisel
kohustus viia läbi kultuurielu
edendavaid projekte. Lepinguga
annab linnavalitsus teatrile aastatel 2012 ja 2013 kummalgi aastal
110 000 eurot ja aastatel 2014,
2015 ja 2016 igal aastal 92 033
eurot, ehk kogu lepinguperioodi
peale kokku 496 099 eurot.

Ehkki igal aastal võtab
õppelaenu üha vähem
tudengeid ja kutseõppureid, on riigile võla tagasimaksmisega endiselt
hädas tuhanded. Mullusega võrreldes tuleb neil
kaks korda suurema tõenäosusega jalge alla võtta
kohtutee.
Tänavu saatis haridus- ja
teadusministeerium kohtusse õppelaenuvõla sissenõudmiseks 1700 avaldust, mida on ligi
88 protsendi võrra rohkem kui
eelmisel aastal. „Majasiseselt on
kogu menetlusprotsess sujuvamaks ja efektiivsemaks muutunud,“ kommenteeris hüppelist
kasvu haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo konsultant Rein Joamets.
„Ka ületulnud laenude hulk on
suurenenud.“
Möödunud nädala seisuga on
pangad sel aastal riigile saatnud
479 õppelaenulepingut summas
1 323 691 eurot. Kokku on õppelaenuvõlglasi 3402, kel on riigile
maksmata 6 557 215 eurot. Haridus- ja teadusministeeriumile
üle tulnud 6,6 miljonist eurost
on kriitilisi laene 10–15 protsenti.
Ülejäänutega on Joametsa sõnul
koostatud uued maksegraaﬁkud
ja alustatud võlgade sissenõudmist.
Kui veel 2004/2005 õppeaastal
võttis õppelaenu üle 30 000 isi-

15. detsembril kantakse 20 050 Tartu Ekspressi
linna postkastidesse.
Trükiarv on

25 000

Õppelaenu võtnute arvu muutus

Rein Joamets, haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo
konsultant:

Kogu õppelaenu võtnute arv
Õppelaenud bakalaureuseastmes
Õppelaenud kutseharidusõppes

30 092

Õppelaenud magistriõppes
Õppelaenud doktoriõppes
Õppelaenud õpetajakoolituses

22 670

12 499

9099
3666
2077
351
146
04/05

05/06

06/07

ku, siis tänavu oli neid vaid ligemale 12 500. „Mitmete soodustuste kadumine, sealhulgas tulumaksusoodustuse, õppelaenu
kustutamine avalikku sektorisse
tööle asumisel,“ selgitas Joamets

07/08

08/09

09/10

10/11

õppurite üha leigemat laenuhuvi. „Kindlasti on ka inimeste laenuteadlikkus paranenud, enam
ei võeta laenu nii kergekäeliselt
nagu buumiaegadel,“ tõdes ta.
Swedbanki eralaenude osa-

Jassi Zahharov ja
Tartu Poistekoor

Paides, Rakveres, Võrus, Viljandis,
Haapsalus, Tallinnas, Tartus, Valgas, Pärnus

25.detsembril kl 19
Tartu Jaani kirikus

Muretud laenud
al 3 eurost

Jõulukontserdid

15.12
Tallinna Jaani kirik
18.12
Tallinna
Kaarli kirik
21.12
Tartu Peetri kirik

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

KAUPMEHE

JÕULU-

MÖLL

05.12.-18.12.2011

„Põhjusena saame välja tuua,
et noori, kes ülikooli astusid, on
vähem, kuigi sisseastujate arv ei
ole nii oluliselt langenud,“ rääkis
Samma. „See tähendab, et paljud sisseastujad ei lähe ülikooli
enam otse keskkoolist ja neil on
vahendid õppimiseks olemas.“
JUHAN LANG

JÕULUKONTSERDID

Kontsertmeister Margus Kappel

Reklaami tellimine
reklaam@tartuekspress.ee • Ülikooli 1, TARTU

www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

konna juhataja Ago Samma kinnitusel sõlmisid nad sel aastal
esmakordse õppelaenu lepingu 1800 isikuga ning täiendava
summa võttis ligi 2900 klienti.
Pangast välja makstud rohkem
kui 8,5 miljonit eurot on möödunud aastaga võrreldes 30 protsenti vähem.

ARSISE kellade ansambli

Lisaks on 5000 lehte saada ka Lõunakeskuses, Taskus,
Kaubamajas, Eedenis ja Anne keskuses.

Pandimajade liider

Kui tekivad raskused pangale laenu tagasimaksmisega ja pank on kaotanud lootuse
laenu tagasi saada, siis pank annab võla
sissenõudeõiguse üle riigile ja edasi tegeleb
võlglastega haridus- ja teadusministeerium.
Meie alustame sellest, et saadame võlglasele välja teatise võla riigile ületuleku kohta.
Kui võlglane kirjale ei reageeri, siis järgmiseks saadame teatised käendajatele, kus märgime, et tähtajaks ei
ole võlga likvideeritud ja seetõttu on käendajatel kohustus oma
käendatavas summas võlg tasuda.
Kui peale eelnimetatud teatiste väljastamist mingit reaktsiooni ei
järgne – ei põhivõlglaselt (isik, kes on õppelaenu saanud) ega ka
tema käendajatelt, siis järgmiseks sammuks on avalduse esitamine
kohtusse ning kui kohus teeb vastava lahendi võla väljanõudmise
kohta, siis saadame kohtulahendi ka täitmiseks kohtutäiturile, misjärel võib kohtutäitur hakata tegema kinnipidamisi sissetulekutelt,
arestida pangakontod või pöörata sissenõude võlglaste varale.
Siinjuures ei eristata enam põhivõlglast ja käendajaid, vaid nad
on kõik ühtmoodi võlglased, kes vastutavad võla tasumise eest.
Üldjuhul täitemenetlus on tulemuslik ja selle kaudu saavad võlad
ka tasutud, kuid kohtutäituri kaasamine on meie jaoks siiski viimane
samm, mille võtame ette alles siis, kui ka kohtumenetluse jooksul
ei ole võlglased ise hakanud oma võlgnevust likvideerima. Juhul,
kui hakatakse vahepeal siiski ise vabatahtlikult ülekandeid tegema,
siis me kohtulahendit täiturile täitmiseks ei edasta, et mitte tekitada
inimestele lisaprobleeme.

www.kontsert.ee

Piletid müügil piletimüügi kohtades
üle Eesti ja tund enne algust kohapeal.

Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja tund enne kontserti kohapeal
Lisainfo: www.arsis.ee
TÖRLEY
Magic Cuvee 11% 75cl
(magus)

WÕRO
Verivorst kg

PEPSI
Cola 2x2l (jõulud)

Muusikat erinevas stiilis ja koosseisus
P.Vähi „Pronksipeegeldused“
kolmele kellaansamblile
Kaastegev Tartu kellade ansambel

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON
ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB
KAHJUSTADA TERVIST.

2.41

€

€

2.39

€

21% 1.90

€

50% 1.19
LAIMA
Piparkoogid 3kg

MEREVAIK
Sulatatud juust murulauguga
18,5% 200g

€

2.99
A.LE COQ
Õlu Chokolate Porter
tume 7% 50cl (pudel)
TÄHELEPANU! TEGEMIST ON
ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB
KAHJUSTADA TERVIST.

ÜLE 250 PÖÖRASE
HINNAPAKKUMISE
Teenindame juriidilisi isikuid kliendikaardi alusel.
Jõulumöllu ajal kliendikaardi vormistamine TASUTA!

€

7.35

€

21% 5.79

€

1.33

€

29% 0.95

€

0.75
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ÜHE LAUSEGA
Õnnetult hukkunud ratturi ÜHE
LAUSEGA
GA
elu ei suudetud päästa
Staaride leivapoolis

Teisipäeval said paljud
Tartu B reesus positiivse
veregrupi doonorid TÜ
kliinikumi verekeskuselt
äreva kõne, et nad niipea
kui võimalik tuleksid verd
loovutama, sest sama
päeva hommikul oli Tartus
Turu tänaval toimunud
jalgratturi ja veoki külgkokkupõrge.
Tur vavar ustuseta sõitnud
59-aastane jalgrattur Nikolay sai
õnnetuses raskeid vigastusi ning
viidi kiirabiga TÜ kliinikumi operatsioonile. Kuigi arstid võitlesid
mehe elu eest ligi 15 tundi, ei suudetud teda päästa.
Et inimest oleks nõnda suure
verekaotuse korral võimalik üldse aidata, läheb vaja suures koguses värsket doonoriverd, kuna
vastasel juhul tekivad hüübimisprobleemid. Sestap kutsub verekeskus taoliste juhtumite korral
doonoreid erakorraliselt kohale.
„Kõik töötajad üritavad sellega siis
tegeleda, inimesi ei saa alati kätte, veregruppe ei ole alati,“ rääkis
verekeskuse direktor Helve König.
Tema sõnul suudeti antud juhul
arste nõutud koguses verega siiski
varustada, kuna inimesed on taolise kriisi korral piisavalt varmad
appi tulema.
Alternatiivi tema kinnitusel
polekski. „Kui keegi ei tule, siis ei
olegi midagi päästa, aga õnneks
ikka tulevad,“ ütles ta. „Kui on
suur vigastus ja verejooks, siis ei
aita mingi vesilahus, peab olema
teine doonor.“
Vereko g u s ed , m i s s uu rte vigastuste korral ühele kannatanule üle kanda tuleb, jäävad Königi hinnangul tavaliselt 40–50 doosi ehk 18–22,5 liitri vahele. „Kui ikka on väga suur
vigastus, siis ei ole võimalik alati
aidata – mõni saab päästetud ja
mõni ei saa.“
TÜ kliinikumi üldintensiivravi
osakonna juhataja Silver Sarapuu
ütles, et Tartus juhtub nii raskeid

Rauno Persidski tuli teisipäeval verekeskusesse puhtjuhuslikult, ega
osanud aimatagi, et just tema B reesus positiivne veregrupp võib aidata arstidel võidelda autolt löögi saanud ratturi elu eest.
JUHAN LANG; LÕUNA PREFEKTUUR

Politseiinfo
Teisipäeva, 6. detsembri
hommikul kella 8.41 ajal
juhtus Tartus Turu tänaval
liiklusõnnetus, milles osalesid haagisega veok ning
jalgrattur. Jalgrattur liikus
mööda Turu tänavat Rebase
tänava suunas, kui toimus
külgkokkupõrge möödasõitu
teinud veoki Scania haagise
tagaküljega. Politsei selgitas
välja, et veokijuht oli kaine.
Sõidutee oli sündmuskohas
märg, libe ning kohati kaetud
musta jääga. Lisaks puhus
tugev edelatuul ning rattur ja
veok liikusid mõlemad põhja
suunas. Seega puhus ratturile
tugev tuul vasakult küljelt ja
lükkas teda teeserva poole. Et
otse liikuda, pidi mees kõvasti
ratast vastaspoole hoidma.
Kui nüüd veok tuule järsku
kinni kattis, on üsna tõenäoline, et ratast vedas järsku vasakule, veoauto poole.
Politsei soovitab tugeva
tuule puhul ratturitel ja sõidukijuhtidel kindlasti valida
ohutu külgvahe, et kokkupõrkeohtu ennetada.

Antoniuse õues
vastavatud
maitseelamuse koja köögis
hakkavad kolmapäeviti kokkama tuntud
inimesed – 14. detsembril kella
18–21 on koja köögis Tarmo
Leinatamm, 21. detsembril Laine
Randjärv ja nädal hiljem, 28. detsembril Veikko Täär.

Vaksali tunnelit võib
kasutada
Linnavalitsus andis kasutusloa
laiendatud Tartu raudteejaama
esimesele ehitusjärgule, mille
alla kuulub vastvalminud jalakäijate tunnel.

Elektritanklad lähevad
ehitusse
200 automaadist koosneva
elektriautode kiirlaadimisvõrgu
peab 31. detsembriks 2012 välja
ehitama ABB AS, laadijad paigaldatakse kõrge liiklustihedusega
maanteede äärde ja kõikidesse
enam kui 5000 elanikuga asulatesse arvestades, et punktide
omavaheline distants maanteedel on 40–60 km.

Detsember
N 8. detsember kell 19.30 Vanemuise kontserdimaja
Jõulukontsert – KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND
Toomas Lunge, Indrek Kalda, Andres Dvinjaninov,
Jüri Lumiste,Hannes Kaljujärv
R 9. detsember kell 12 Vanemuise kontserdimaja
Muusikaline muinasjutt "PÄHKLIPUREJA"
LASTEEKRAANI MUUSIKASTUUDIO
K 14. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
SOUND OF AFRICA – Folkansambel Aafrikast
N 22. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja

John Adams. Jõuluoratoorium "EL NIÑO"

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor,
Eesti Kontsertkoor, solistid; Dirigent TÕNU KALJUSTE
T 27. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Pühademuusika

THE SUN SYMPHONICS – TANEL PADAR & THE SUN
N 29. detsember kell 19 Tartu Jaani kirik
Kunstiline juht Andres Mustonen

L 31. detsember kell 12 Vanemuise kontserdimaja

Hennessy ja Eesti Kontserdi aastalõpukontsert

www.concert.ee

aastalõpumeeleolus koos HORTUS MUSICUSEGA

selliseks kriisiolukorraks piisav?
„Annaks jumal, et ei juhtuks, aga
kui juhtub, siis mitmekümne kannatanuga avarii puhul kindlasti
ei ole, sest ega doonoriverd kunagi ei valmistata ülemäära suurtes

kogustes,“ märkis Sarapuu. „Vereplasma külmutatult säilib pikka
aega, aga muid verepreparaate ei
saa väga suures varus varem valmis koguda.“
JUHAN LANG

Lambad lasid jalga

Kolmapäeval alustas politsei Tartu-Valga maantee ääres Tõravere
lähedal mitmendat päeva veetva
kolme lamba ja ühe musta värvi
oina omaniku välja selgitamist –
õhtuks lõppes lugu õnnelikult ja
omanik võttis korrakaitsjatega ise
ühendust.

Punabussid jahivad
aasta logistikatiitlit
Aasta logistikateo konkursi kümne kandidaadi seas on tänavu ka
linnavalitsuse koostöö SEBE-ga
ühistransporditeenuse kaasajastamisel Tartus, tiitlile kandideerivad veel näiteks Koidula
piiripunkt, Sillamäe sadam ja Lux
Express.

400 000
inimese võrra on tänavu esimese kümne kuuga kasvanud Tartu
linnaliinidel reisijate arv, samuti
on piletitulu suurenenud 7 protsenti.

Rehvid nagu lapitekk
Eelmisel nädalal kõikjal Eestis
naastrehvide kasutamist kontrollinud politseinikud avastasid ridamisi kummalisi rehvilahendusi:
näiteks tabati sõiduk, millel olid
ees kaks suverehvi ja taga kaks
siledat lamellrehvi; auto, mis sõitis ühe talverehvi, ühe naast- ja
ühe lamellrehviga ning ühe tühja
rehviga ning ühel sõidukil oli üks

õnnetusi aastas viiel kuni kümnel
korral. Autoga kokku põrganud
ratturi suure verekaotuse tingisid tõsised luumurrud ja sisemised
vigastused.
Ent on doonorite valmisolek

rehv kinnitatud viie poldi asemel
vaid kahega.

Europaanika Tartus?
Tavidi Tartu ﬁliaali kinnitusel on
linlased hakanud viimasel ajal
ostma kõiki valuutasid ning kulda
ja hõbedat rohkem, seevastu
pangad säärast muutust pole
täheldanud ja peavad Tavidi infot
ärihuvidest lähtuvaks.
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Eestlased valisid tänavu parimaks parketilõviks Jan Uuspõllu.
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Arst jäi süüdi dokumendi võltsimises

KANAL 2

Tantsusaate hääletusliinid noppisid
raha ka pärast ﬁnaali
Ka päevi pärast „Tantsud
tähtedega” ﬁnaali vastasid tasulised telefoniliinid
sinna helistanutele lootusrikkalt „hääletatud”.
Hilinenult antud hääl läks
küll raisku, ent pool tulust
siiski heategevuseks.
Tartu Ekspressi toimetusse
pöördunud tantsusaate fänn
olla välismaal käies unustanud
kalendrit jälgida ja sel esmaspäeval lootusrikkalt oma lemmiku toetuseks tasulist telefoninumbrit valinud.
Kuuldes hiljem, et parim
tantsutäht juba eelmisel õhtul
võidušampanjat rüüpas, valdas teda nördimus: „Miks liinid töötavad, kui tegelikult
on sündmus lõppenud. Näiteks Eurovisioonile hilinenult
helistades kõlas tekst „hääletus
on lõppenud” ja ka raha ei kasseeritud. Tantsusaade üritab
aga viimast võtta. Kui palju on
kordussaate ajal näiteks helistajaid,” kahtlustab pahane televaataja Kanal 2 ahnuses.
„Kindlasti saab inimene

soovi korral oma raha tagasi,”
raha tagasi saada, Klandorf
palus tekkinud kahetsusväärtäpset vastust ei anna. „Kui
se olukorra pärast vabandust
inimesel on kahtlus, et ta on
saate kommunikatsioonijuht Heili Klan- Hääletanute koguarv ja
dorf. „Kanal 2 valmislõplik summa selguvad
tab ette uut heategevuslikku jõulusaadet siis, kui telefonioperaaja kuna kasutatakse
torid on oma kuuarusamu telefoninumbreid, ei lülitatud neid anded esitanud.
välja, vaid toimub
ümberseadistamine uue projeksegastel asjaoludel helistanud
ti jaoks. Numbriliinid on praegu
numbril, mida ta tegelikult
küll ettenägelikult suletud, kuid
teha ei soovinud, on tal võimama ei ole kindel, et nad on sulelik asi vaidlustada. Hääletanutud ka artikli ilmumise hetkel,
te koguarv ja lõplik summa selsest nagu öeldud on nad korguvad siis, kui telefonioperaaduvkasutuses. Seega, kes veel ei
torid on oma kuuaruanded esitea, siis tantsusaade on lõppetanud. Kahjuks tuleb ikka ette
nud ja kui te ei taha just ükskõik
olukordi, kus heategevusliinile
millist heategevust toetada, siis
helistanud inimene tegelikult
ärge helistage.”
ei ole võimeline oma telefoniarvet maksma ja siis tuleb need
Oma kõne on võimalik summad paraku annulleerida.”
RASMUS REKAND
vaidlustada
Päringule, kui palju on helistajaid peale saate lõppu olnud
ja mil moel on neil võimalik

Tartu maakohus tunnistas inimuuringute eetikakomitee endise
esimehe Lembit Allikmetsa (75)
süüdi dokumendi võltsimises ja
mõistis talle rahalise karistuse
1524 eurot. Menetluskulude
katteks peab Allikmets tasuma
480,78 eurot.
Süüdistuse järgi võltsis Allikmets ajavahemikul 2008. aasta 3.
novembrist kuni 4. detsembrini
Andres Selli kihutamisel ravimi
kliinilise uuringu jaoks Tartu
ülikooli inimuuringute eetikakomitee loa. Allikmets koostas
ja allkirjastas süüdistuse järgi
tagantjärgi 24. märtsi 2003 kuupäeva kandva loa, et viia 2006.
aastal ebaseaduslikult läbiviidud
ravimi 2-kloroprokaiin kliiniline
uuring vastavusse esitatavate
nõuetega ja näiliselt seadustada
ebaseaduslik uuring.

Ilmatsalu tänav võib
saada kõrghoone
Linnavalitsus võttis vastu Ilmatsalu tn 5 ja 5a kruntide detailplaneeringu, millega nähakse ette
Ilmatsalu tn 5a krundi jagamine
kaheks. Uuele moodustatavale krundile Ilmatsalu 5a lubas
linnavalitsus kuni 1200 m2 suuruse ehitusaluse pindalaga kuni
9-korruselise väikese külastajate
arvuga büroohoone rajamis5.
Ilmatsalu tn 5 krundi piire ei
muudeta ja sellel lubatakse
laiendada olemasolevat administratiivhoonet.

Tartust tulid parimad
õpilasleiutajad
Tänavusel õpilasleiutajate riiklikul
konkursil sai 1.–4. klassi õpilaste
kategoorias auhinnatud Tartu
kommertsgümnaasiumi õpilase
Marko Laanemäe idee muuta
sõidutee ületamine ohutumaks,
paigaldades jalakäijate ülekäiguradadele valgusdioodid, mis jalakäija ülekäigurajale lähenemisel liikumisanduri abil põlema süttivad.
Keskmises vanuserühmas anti
välja viis esimest preemiat, millest
üks tuli Tartusse – kommertsgümnaasiumi õpilase Markus Hausenbergi töö „Teejuht pimedatele“
eest. Parima kooli preemia pälvis
2011. aasta konkursil Tartu Tamme gümnaasium.

tartuekspress
Laurson: Tartu olulisim ülesanne
UUDISED

Neljapäev, 8. detsember 2011

5

on investeerida raha säästmisse
Hiljuti Isamaa ja Res Publica liidu Tartumaa esimeheks
tagasi valitud Peeter Laurson veedab enamiku oma ajast
riigikogu IRL-i fraktsioonis, kuid peab selle kõrvalt ohjama
ka parteikaaslaste tegevust kohalikus võimuliidus oravatega. Iseäranis ärevaks on sündmused Tartus kujunenud
viimastel nädalatel, mil Reformierakonna poliitikud on
võtnud nõuks siinset haridust ja kultuuri puudutava ise
ära otsustada. Tartu Ekspress uuris, mis tundega IRL seda
pealt vaatab.

IRL ja RE pole ajaloolises
plaanis Tartus omavahel
üldse läbi saanud. Millised on need teemad,
milles te pärast poolt
aastat koosvalitsemist
olete koalitsioonipartneritega eriarvamusel?
Väikseid eriarvamusi on kogu
aeg. Ka erakondade sees toimuvad
uvad
d
tihedad diskussioonid. Tegelikult
kultt
on kõikidel erakondadel ikkagi
kagii
eriarvamused olemas ja kujuneb
uneb
b
seisukoht. Ma praegu ei oska välja tuua väga olulist lahkarvamust.
must.
Meil sujub koostöö Reformieraerakonnaga väga hästi. Vaidlesime
imee
paljud küsimused läbi juba koalitalitsioonilepingut koostades.

Reformierakond tõmbas
bas
vee peale teie valimisluubadustele suurendada
a
pensionäride sotsiaaltoetusi ja kaotada maaamaks.
Maamaksu kaotamine tuleb
uleb
b
pooles ulatuses järgmisest aasdelee
tast. Lisarahaga pensionäridele
valdme tegeleme. Oleme sotsiaalvaldud jaa
konnas kõvasti edasi arenenud
stastt
ma arvan, et ülejärgmisest aastast
ridevõib ka see lisaraha pensionärideni jõuda. Kui 2012. aastal ei jõuaa
ardii
me pensionäride ravimikaardi
stastt
realiseerimiseni, siis 2013. aastast
tahaks selle ikkagi sisse viia.

Kas teile ei tundu, et
koalitsioonilepe on juba
ba
oma sõnastuses hambutu – domineerivad
väljendid „toetame“,
„jätkame“, „laiendame“,
“,
„soodustame“?
Ei ole, need on väga põhimõtteõtteudell
lised küsimused. Teatud juhtudel
on üldsõnalisus suurem asi, kuii
mbsee, et konkreetselt mingid numbrid ära näidata. Just see oleks väga

hambutu, kui me oleks jäänud
tookord kinni numbritesse – ka
täna terve Euroopa ei tea, mis toimub järgmisel aastal. Kui me oleks
toona teinud selliseid prognoose,
siis see oleks olnud väga vastutustundetu.

Kevadel andsite isiklikult
tuld Urmas Kruuse pihta,
keda nimetasite sisuliselt
nannipunniks vaksalihoone küsimuses. Mida
Te ise teinud olete?
Jah, ka koalitsioonilepingu sõls lsõ
mimisel jõudsime me kokkuleppele, et see asi tuleb ära lahendada. Ma aitasin kõvasti kaasa otste
kokkusõlmimisele. Suvel tegelikult sai tihedalt linnavalitsuses
koos käidud, arutatud riigiga,
is
kuidas see asi ükskord valmi
valmis
d
teha. Tänaseks on kõik otsused
volikogus vastu võetud ja heaks
kiidetud. Vaksal peaks valmima.
Mul on hea meel, et koalitsioonipartner tuli sellega kaasa ja eelmistel aastatel kogunenud arusaamatused said lahendatud.

Kas Teil pole valus vaadata, kuidas koalitsioonipartnerite
kultuu-

riminister Lang haudus kunstimuuseumi
sulgemisplaane ning
pani veto linnaraamatukogu võimalusele saada
uus hoone?
Suurelt jaolt on paljud sellised
asjad Tartu linna sisesed. Me ei
saa kritiseerida kultuuriministrit – tema näeb asju suuremalt ja
üle-eestiliselt. Tahes-tahtmata
selliste reformide hulgas võivad
läbi käia ütlused, et see või teine
peaks midagi tegema teistmoodi.
Ma arvan, et suuremate protsesside puhul ei saa seda vaadata väga
omavalitsusekeskselt. Omavalitsuse ülesanne ongi võidelda ja läbi
rääkida, et siin olevad tingimused
rahuldaks linnarahvast.

Me peaksime vaikimisi
nõustuma?
Kultuuriminister näeb suurelt
asja. Kui kohalikud argumendid
kaaluvad suured reformid üle, siis
need võidavad.

Kuidas suhtute Tartu
koolireformi?
Koolireformi teema veel tuleb
suuremale arutelule. Praegu on
oma arvamuse öelnud eelkõige
spetsialistid. Mina isiklikult arvan,
et selliste reformide puhul peab silmas pidama, et see ei läheks vastuollu kogukonna arvamusega.

Reformid käivad juba
enne, kui arutelu on
peale hakanud?
Ega reformid ei ole praegu ju
peale hakanud – praegu käib ikkagi arutelu.

Tartus on suletud mitu
gümnaasiumiosa.
Need koolid, kus on toimunud sulgemised, on läinud isevooluteed – neis pole olnud piisavalt õpilasi. Pigem on sulgemised
olnud evolutsioonilised. Diskussioon tuleb teravamalt üles nende
koolide osas, kus evolutsiooniline
protsess ei ole asju selliselt muutnud – näiteks Tamme ja Karlova.

Kumba poolt Te toetate?
Minu isiklik nägemus on, et

pole toodud piisavalt argumente,
et neid koole peaks sellisel moel
lahutama. Tamme gümnaasium
peaks küll gümnaasiumiosa eraldi viima, kuid see võiks asuda
sama gümnaasiumi juures eraldi
hoones. Kusjuures seal on ruumiline planeering ja detailplaneering
olemas. Nii säiliks ka kooli identiteet. Sama argumenti tuleks kaaluda Karlova gümnaasiumi juures. Täna Eestis kahekümne parima seas olevad koolid, mis annavad nii häid tulemusi – nende kallale ei saa minna ainult teoreetilistel kaalutlustel. Võib-olla annab
see efekti 50 aasta pärast, aga me
peame vaatama täna silma sellele, kuidas see sobib kogukonnale
praegu.

Millised on linnavõimu
seisvad
suuremad
ees se
i
ülesanded?
ülesan
n
Elektrri
Elektrivõrgu
probleemid – kuitagad
d järgnevatel aastatel lindas tagada
valgu
u
na valgustus
nii, et linn oleks valu oleks väike. Selleks on
ge, aga k
kulu
plaanis L
LED-valgustitele üle minna. See n
nõuab Euroopa abirahasid,
l
kuid tul
tulevikus
jätab see linnale
kõvasti rraha kätte. Sama olukord
om
m
on ka omavalitsuse
hoonete soojustamiss
justamisega.
Lisaks tuleb toetau
da ja nõu
nõustada
korteriühistuid, et
invv
need investeeriksid
hoonete soojapidavu
u
japidavusse.

Need kuuluvad
k
kõik
Reformierakonna
abilinReform
m
napea valdkonda.
Meil on
o sellised valdkonnad
suhteliselt
suhtelisee põimunud.

Mil mä
määral
ä
ühilduvad
Teie töö
tö
ö riigikogus ja IRLi Tartu piirkonna juhina –
kas see
e aitab teatud niite
paremini
parem
m tõmmata?
Ma eeii ütleks, et tegemist on niiditõmb
b
ditõmbamisega.
Mul on tänu riigikogu
u tööle palju rohkem informatss
matsiooni.
Omavalitsuse probleem
m tean ma läbi ja lõhki.
leeme
OLIVER KUND

Tartu koalitsioonilepe 2011–2013
Kõige konkreetsemad lubadused koalitsioonileppes:
∞ Koostöös naabervaldadega
pikendame linnaliine ümbruskonna asumiteni.
∞ Rajame jäätmekogumisjaama Turu tänavale.
∞ Koos riigiga alustame Tartu
ringtee ja ringteesilla ehitust.
∞ Rajame koolide, ülikoolide,
bussijaama ja raudteejaama
juurde rattahoidlad.
∞ Toome aktiivse elu Emajõele, puhastame jõe kaldad
ning rajame piknikupaigad ja
terrassid.
∞ Maksame täiendavate sotsiaaltoetustena linna vanaduspensionäridele retseptiravimitoetust.
∞ Alustame kodualuse maa
maamaksust vabastamist
kuni 50% ulatuses 2012.
aastast.
∞ Koostöös riigiga ehitame
Käopesa lastekodule peremajad.
∞ Valmistame ette uue linna
haridusvõrgustiku arengukava ja korrastame koolivõrgustiku.
∞ Kaasajastame kõik koolimajad ja varustame need
vajalike infotehnoloogiliste
lahendustega.
∞ Ehitame linna ja EL-i
vahenditega Lille mäele
keskkonnahariduse keskuse
ökomaja.
∞ Valgustame täies ulatuses
Tähtvere dendropargi suusarajad.
Enim esinevad sõnad koalitsioonileppes:
∞ „toetame“ – 34 korda
∞ „jätkame“ – 23 korda
∞ „koostöös“ – 17 korda
∞ „arendamist“ – 10 korda
∞ „tagame“ – 8 korda
∞ „arendame“ – 6 korda

IR
IRL-i
R Tartu piirkonna esimees Peeter Laurson käis läinud nädalal
Tartumaal
Ta
a
kohtumas valijate ja ettevõtjatega. Tema sõnul peitus
kohtumiste
ko
o
põhjus selles, et valimiskampaania ajal sai käidud
ukselt uksele inimestega nende probleemidest rääkimas – nüüd
u
on mees riigikogus muredega tegelenud ja aeg oli anda tagasio
sidet.
OLIVER KUND

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
E-R 9.00 -17.00
Tel.74 09 035
GOLD OPTIKA prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad
Palju prilliraame -80%

Ostes prilliraamid saad peegeldusvastase kattega
prilliklaasid TASUTA (tavahind 50 EUR)
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

Kui soetad prillid oma retseptiga kaasa KINGITUS!

6

tartuekspress
TÜ tudengid võlgnevad üliUUDISED

Neljapäev, 8. detsember 2011

Nooruk lõhkus raeplatsil pinki

koolile ligi pool miljonit eurot

Hoian end aegajalt kursis, aga
hetkel ohtu ei
näe 10%
www.tartuekspress.ee

Ei tee midagi,
usaldan poliitikuid 10%

Tuginedes analüüsidele olen juba hakanud oma raha tagalat
kindlustama 14%

Jälgin pidevalt uudiseid, vajadusel
mõtlen oma käigud üle 24%

Kõik on võrdsed
„Tulles vastu kõikidele tudengitele, ei tee me mingisugust
andeksandmise teenust ja kohtleme kõiki võrdselt,“ toonitas Taimo Saan ja lisas, et arvestatav
hulk tudengeist maksavad niipea,
kui teade inkassoﬁrmasse läheb.
„Meil on selles osas hoiak, et me

Õigusteadus
Õ
Tartu
(40 võlglast)

Sotsiaal- ja
haridusteaduskond (57)

ei andesta ega halasta, vaid püüame ikka selle teenuse eest tasu sisse kasseerida, ma ei tea ka ühtegi
kohtumenetlust, mis oleks olnud
niipidi, et tudeng ei pea tasuma.“
Kuigi üliõpilaste kuklas tiksuv
teadmine võimalikust kohtuteest
ja võlanõudjate kärsitusest distsiplineerib, tuleb ülikoolil osa osutatud õppeteenuse tulust inkassoﬁrmale anda. Siiski on Saani hinnangul säärane koostöö kasu-

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

Õ
Õigusteadus
Tallinn (21)

Majandusteadus (27)

lik kõigile osapooltele. „Tudengite käitumine on seetõttu parem,
kindlasti ei hakka TÜ pangateenust osutama, et laseme ära õppida ja siis kunagi tulevikus makstakse,“ lausus ta.
Ka on tema sõnul süsteem piisavalt paindlik, sest kui üliõpilasel rahalisi võimalusi ei ole, võib
ta õppida ainepunktide raames.
Samuti ei anta inkassoﬁrmale üle
neid tudengeid, kes näitavad üles

13 93
8

Ei tee midagi, aga poliitikuid ka ei
usalda 34%

15 21
0,51

Nägin eurokriisi ette ja olen
vajalikud otsused ning investeeringud juba teinud 8%

17 76
4

Veebiküsitlus: Kuidas
käitud eurokriisis Sina?

„Kõige rohkem võlglasi on ikka
nendes teaduskondades, kus on
kõige suurem käive tasulises õppes
– õigus- ja majandusteaduskonnas,“ tõdes TÜ ﬁnantsjuht Taimo
Saan, kelle sõnul on aastate jooksul maksutähtaegadest viilijate
hulk jäänud suurelt jaolt samaks.
Mõnekuuliste viivistega tegelevad teaduskonnad ja kolledžid,
kuue kuu möödudes antakse võlad
üle aga inkassofirmale Julianus
Inkasso ning tudeng eksmatrikuleeritakse. Ülikooli andmetel on
aastast aastasse selliste juhtumite
arv pidevalt kasvanud. Kui 2008.
aastal oli inkassole üle antud võlgu 80, siis tänavu on neid juba 156.
Juhul kui üliõpilase rahakoti peale
ei hakka ka võlanõudjate hammas,
lahendatakse asi kohtus.

TÜ päevase õppe suurimad võlgased teaduskonniti

29 28
6,30

le vastava isiku kinni. Noormees,
kelleks osutus 17-aastane Gabriel,
tunnistas, et oli pinki tõepoolest
lõhkunud, tõmmanud sellelt ära
pingilippe. Politsei tuvastas noorukil alkoholijoobe. Noormehe
suhtes alustati väärteomenetlust.
TARTU EKSPRESS

Esmaspäevase seisuga
on 180 067 euro ulatuses
õppeteenustasu maksmata
ligi kolmesajal Tartu ülikooli päevase õppe tudengil. Kui lisada siia juurde
626 avatud ülikooli üliõpilase võlad, on kogusummaks 490 612 eurot.

34 58
1,15

1. detsembril kella 22.33 ajal said
patrullpolitseinikud väljakutse Raekoja platsile, kus üks mees
lõhkuvat jõulukuuse kõrval olevat pinki ning sõimlevat tänaval
möödujatega. Pealtnägijate sõnul
oli mees tumedates riietes ning
liikunud pärast oma jõudemonstratsioone üle Kaarsilla. Politseisse juhtunust teada andnud inimesed jälgisid, millises suunas
mees edasi liigub ning andsid
sellest telefoni teel pidevalt infot
prefektuuri juhtimiskeskusele. Ka
jälgiti mehe liikumist prefektuuri
juhtimiskeskuses läbi videoseirekaamerate.
Patrullpolitseinikud pidasid
lähedalasuvas pargis kirjelduse-

Loodus- ja
tehnoloogiateadused (27)

head tahet ja püüavad võlga kustutada. „Kui ei ole võimalusi, pole
midagi teha, siis ei ole võimalik
teenust TÜ-st saada,“ nentis Saan.
Eesti Maaülikooli tudengeil olid
juunikuu seisuga õppe eest tasumata 53 079 eurot.
JUHAN LANG

Ära lase
end kurnata!

U
U

K

NÄIDE!

A
T
U
L

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

KES TELLIB JÕULUKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

Tel 775 2204

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Sisustus E Kaubamaja, Tehase 16

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

ÜLLATUSTEROHKET
OH
HKET
T
JÕULUKUUD!
PAKUME
ÜLLATUSI

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

PAKIME
KINGITUSI
USI

EROOTIKAKAUBAD
VIDEOTUBA
STRIPTIIS

Tiigi 57, Tartu, tel 734 6510
E–L 11–21, www.unisex.ee
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pingpong ja rahvusvahelised sõbrad
Suhkruhaiguse tõttu
kahe väikse lapse emana
pimedaks jäänud Anneli
Timpmann pulbitseb raskest haigusest hoolimata
teotahtest ning ei lase argiraskustega võideldes pead
norgu.

Anneli Timpmann koos 8-aastase juhtkoera Gretega.
ERAKOGU

Anneli tõestab, et paljudele
nägijatelegi keerulised ettevõtmised on talle käkitegu.
HELO TALVE

Kodus liigub Anneli nagu nägija, leides kõik vajaliku kiirelt üles.
Enamiku käike linnas saab ta truu
juhtkoera, seitsme-aastase Gretega üksi tehtud. “Turuhoone müüjad juba teavad, et Gretele ei tohi
süüa anda,“ viitab Anneli tõukoera
rangele dieedile.

Ebaõnne rada
Praegu 41-aastane Anneli ei
saanud enam üksi hakkama 1998.
aastal, mil nägemine oli juba nii
kehv, et ei näinud enam imikust
Karlise lutipudelit täita. Viieselt
põetud meningiidi tagajärjel oli
Anneli nägemine vasakus silmas
juba siis pluss viis. Teismeeas jäi ta
suhkruhaigeks ning 1995. aastal
hakkasid Anneli silmad pidevalt
valutama. Lõplikult jäi ta pimedaks kolm aastat hiljem ebaõnnestunud laserravi tõttu.
Nüüd on vahepeal ema juures
maal elanud naine juba seitse aastat iseseisvalt Tartus toimetanud.
„Mõtlesin, et aga äkki ma saan
hakkama,“ lausus Anneli. Pojad
Andris (20) ja Karlis (13) on talle abiks. Vahel hoiab Anneli enda
sõnul hoopis ise vennalapsi.

„Ema saab paremini hakkama kui mõni nägija,“ ütles Andris. „Ainult näiteks pangas tuleb
temaga kaasas käia.“

Rahvusvaheline suhtleja
Velsker-laborandiks õppinud
ning varem medõena töötanud
Anneli läks pärast 2006. aastal
pimeda elu imiteerivas labürindis giidina töötamist massaažikursustele ning masseerib nüüd
kodus soovijaid. Mullu töötas
ta Ahhaa keskuse „Nähtamatu
näituse“ kohvikus. Praegu peab

tegeles Anneli nii kergejõustikuga
kui mängis korvpalli.
Anneli on enda sõnutsi aktiivne
suhtleja, Skype’is on tal kontakte nii Saksamaalt kui Venemaalt.
„Mulle meeldib tehnikaga tegeleda,“ ütles ta. „Arvutis on mul kõige
jaoks kõneprogramm, hiire peitsin ära, sest nägijad haaravad kohe
selle järele ja rikuvad kõnesüsteemi ära.“
„Ajalehed kõnelevad ka minuga,“ rääkis Anneli. Soome aktsendiga noormehehääl loeb nägijale arusaamatu kiirusega artikleid
ette.
Värve eristab Anneli värviaparaadi abil. Pisikese masinaga esemele osutades tuvastab see värvi
ülitäpselt. Näiteks ühe korra pestud valge pluus on masina meelest
juba „valkjas beež“.
Laualt leiab Anneli asjad ise
üles triipkoodilugejaga, millele ta
on varem oma häälega nimetused
peale lugenud. „Salvestan märksõnaks näiteks „need tabletid, mida
õhtul võtta“,“ rääkis Anneli.

Anneli tööst ravipausi, sest suure
koormuse tõttu masseerimisest
ja pimedate lauatennisest ei liigu
sõrmed korralikult, rääkis ta.
Lõuna-Eesti
Pimedate ÜhinVärve eristab Anneli värgu esimehe Eva
K ir i l lova sõnu l viaparaadi abil. Pisikese
võtab Anneli osa masinaga esemele osutades
kõikidest üritustest ning aitab neid tuvastab see värvi ülitäpselt.
ka ise korraldada.
„Igal esmaspäeval olen lauaten„Punktkirja ma ei kasutagi, sest
nise trennis kohal,“ sõnas Anneli.
mul pole seda millekski vaja,“ lau„See pole ainult meile, vaid koerad
sus ta.
saavad ka seal kokku.“ Nooruses
MARI METS
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Palametsa
pajatused

Polüglott
Pent Nurmekund
Polüglott on inimene, kes valdab paljusid keeli. Paarikümmet ja enamatki. Eesti – ja ilma liialdamata kogu maailma üks võimekamaid
polüglotte oli Arthur Roosmann, 1935. aastast Pent Nurmekund, kel
16. detsembril möödub 105 aastat sünnist ja 28. detsembril 15 aastat
surmast. Nii et on põhjust temast juttu teha.
Raske on kindlaks teha, kui palju keeli ta valdas. Küsisin Nurmekunna mälestusi salvestades 1990. a kevadel temalt endalt. Nurmekund arvas, et vähemalt 30 keeles võib ta vabalt suhelda. Teist 30
valdab passiivselt – aru saab, aga kõnelemisel tekib raskusi. Ja veel
umbes 30 keele puhul peab kasutama grammatilisi käsiraamatuid
ja sõnastikke. Nii et oma 90 keelt tuleb kokku ära. Kõik tähtsamad
Euroopa keeled ja veel hulk Aasia keeli lisaks.
Talurentniku poeg Mulgimaalt. Kehvale kodule vaatamata lõpetas Viljandis gümnaasiumi, teenis kaitseväes aega ja tuli Tartusse õppima germaani ja romaani keeli. Nende kõrval huvitus idamaade eksootilistest keeltest. Lõpetas 1934. a suurkooli, kodumaal
rakendust ei leidnud ja alustas „akadeemilise hulkurlusega“, rännates mööda Euroopat. Elatus juhutöödest, oli madrus kaubalaevadel,
sel moel pääses tasuta ühelt maalt teise. Harjutas võõrkeeli, tänu
väikestele abirahadele kuulas loenNurmekund
guid Kopenhageni, Göteborgi, Berliini, Müncheni ja Pariisi ülikoolides.
võis vähemalt
1942. aastast õppeülesande täitja Tar30 keeles vabalt tus. Siis mobiliseeritud Wehrmacht’i
Eesti väeosadesse. 1944. a lõpust 1947.
suhelda.
aastani sõjavangis, kus leidis rakendust – ja koos sellega mõnevõrra talutavamat vangielu – tõlgina.
Naasnuna Eestisse teenis leiba keelte õpetajana koolides, kuni 1955.
a leidis püsiva töö Tartu ülikoolis. Pani siin aluse orientalistikakabinetile, kus õppisid paljud meie idakeelte huvilised. Ühtaegu luule
tõlkija ja mulgimurdelise luule looja.
Välimuselt meenutas, seda just talvise rõivastuse poolest, tavalist
eesti talumeest. Võõras ei võinud aimatagi, millise keelteoskajaga
tegu on. 1950. aastatel, NL ja Hiina heade suhete perioodil, kasutasid
kohalikud juhid, kel tuli hiinlastega asju ajada, Nurmekunna keelteoskust. Raadiokomitee üks tegelasi, Ülo Koit, lasi oma eestikeelse
tervituse enne Hiina sõitu Nurmekunnal hieroglüüfkirja panna ja
linti lugeda. Mõni aeg hiljem tulid hiinlased talvel Tallinna vastuvisiidile. Pidulik vastuvõtt Balti jaamas. Tehastest töörahva esindajadki välja kamandatud. Nurmekund tõlgina seisab nende hulgas. Lambanahkne kasukas seljas, läkiläki peas, tanksaapad jalas. Maamees,
mis maamees.
Kui oli vaja tõlkida, astus Nurmekund paar sammu ettepoole, võttis käed taskust ja tõlkis. Nii nagu vaja: eesti keelest hiiina keelde, siis
hiina keelest eesti keelde. Ja nii mitu korda.
Hiina seltsimehed kuulanud ja imestanud: „Küll eestlastel on ikka
annet keelte peale! Töörahva hulgast astub üks lihtne talumees välja
ja kõneleb täiesti arusaadavat Pekingi dialekti. Kus seda mujal kuuldud-nähtud on ...“ Aga mujal ei olnud ka Pent Nurmekunna taolisi
polüglotte.

„Heliseva füüsika“ näitusel on mudilaste magnet maakera, kus erinevatest
täpikestest tuleb just sellele maailmajaole omast muusikat.
REIO LAURITS

Füüsika rokib!
„Kui kella kolmeks tagasi bussis ei ole, siis jääte maha!“
ähvardab õpetaja oma äsjasaabunud klassi. „Tõsiselt räägite
või?“ küsib keegi pundi seast. „Tõsiselt-tõsiselt, te peate kella ju tundma!“ ei jäta pedagoog vaidluseks ruumi. Õigupoolest on mõistlik, et ta lastele kellaaja südamele pani, sest
AHHAA-s on võimalik mitmeks tunniks pea kaotada.
Esimesena panevad kaks väikest
poissi „Heliseva füüsika“ näitusele punuma. Nad heidavad korraks
pilgu esimese atraktsiooni sildile,
kuid ei hakka lugemisele aega viitma. Kohe ollakse ametis, kannatamatult klõbistavad nad kõiki nuppe, mis nende puudutustest kohe
särama löövad. Kuulda on, kuidas helid muutuvad küll heledamaks, küll vaiksemaks, sinna hulka natukene ka poiste kihistamist.

Löökriistad ja suur gloobus
Saabub ka ülejäänud grupp,
kus veidikene pikemad marakratid kohe tamtami külge hakkavad.
Kõlab kume plekihäälne paugatus. Vaatamata sellele, et AHHAA
töötajad on tamtami juurest nuia
ära võtnud, on noored piisavalt

leidlikud, et sellest suurest gongitaolisest instrumendist heli välja
võluda. Nui tuli AHHAA keskuse
juhataja Tiiu Silla sõnul likvideerida, sest teisi helisid peale tamtami
polnud kuulda ning näitusel on 16
seadeldist, millest kõigist tahaks
viimast võtta.
„Janek, Janek, kas sa seda kuulsid?“ küsib üks esimestest kohale
tormanud poistest. „Mida?“ pärib
Janeki-nimeline heledapäine
poiss vastu. Kahekesi on nad suure maakera kallal, kus erinevatest
täpikestest tuleb just sellele maailmajaole omast muusikat. „Otsi
Eesti üles!“ paneb üks poistest
ette. Pärast jahmerdamist leiavad
nad täpikese, mis võiks olla õige.
„See küll Eesti pole!“ jagelevad nad
siiski pärast väikest kuulamispausi edasi.

Isegi kui õhukitarri juurest
katkematu klaverini ning istuvad
ühtegi laulu meenutavat viisijupkorraks lääne muusika lähiajalugu
pi ei levi, keevitavad kaks poistutvustava ekraani ette. Hetkeks
si seal julgelt. Samal ajal viskavõtab saalis maad vaikus, kuid siis
vad nad tukka ning üritavad AC/
saabuvad juba keskkooli-ealised
DC eeskujul ekraani ees liikunoored. Nad liiguvad näitusel küll
da. Pärast nende väikest kontserrahulikuma tempoga, ent atribuuti võtab koha üle märksa tagasite katsetatakse samasuguse õhihoidlikum poiss.
Tundub, et tema Isegi kui õhukitarri juurest
adub, kus kitarr i k aela l noo- ühtegi laulu meenutavat viidid täpsemalt sijuppi ei levi, keevitavad kaks
asuma peaksid,
kuid pärast lühi- poissi seal julgelt, viskavad
kest katsetamist tukka ning üritavad AC/DC
hakkab temagi
üle nähtamatu- eeskujul ekraani ees liikuda.
te keelte lihtsalt
võimalikult kõvasti ning kiiresti
naga, nagu seda tegid just väiksetõmbama.
mad.
„Janek, vaata seda!“ katkub üks
„Helisev füüsika“ annab noorpoistest suurt trumlit meenutele võimaluse tutvuda muusika
tavat atribuuti. „Oo väriseb, loe,
füüsikalise poolega. Teisalt saaneed on helilained!“ selgitavad
vad vanemad katsetada, kas ehk
nad välja, mida seadeldis vaataon võsukesele antud absoluutne
jatele demonstreerib. Nii jooksekuulmine, suurepärane rütmitavad väikesed rüblikud õhuharfi
ju või sügavam huvi füüsika vastu.
SIGNE IVASK
juurest suure paaniﬂöödini, sealt

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
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„Samamoodi ei tohi meeskond
„Sa
d
enam jätkata. Ei oska öelda, kui
ena
palju on treeneritel veel krediiti –
kas seda mõõta päevade või nädada
alatega...”

“Viss
“Visnapuu
võiks mulle jõulukaardi
di
saata,
saa
at kui ta ikka saab edasi tegutt-seda.
sed
da Aga eks teda aitasid rohkem
m
need
nee mehed, kes minu käe all end
nd
d
sättinud.”
ssä

Ülikooli kantsler Andres Liinat TÜ korvpallimeeskonnast, Postimees 6.12.2011

A
Andres
Sõber pärast Tartu ülikooli nappi
pp
pi
võitu Tarvase üle. Õhtuleht 7.12
v

„
„Juba
on hakanud Eesti Posti saabuma kaarte ja kirju, mis on adresseem
rritud jõuluvanale. Eesti Post soovitab
need kirjad koos vanematega kirjutan
da, sest nii on kindel, et soovitud kink
d
jõuluvana kingikotti ikka jõuab.“
jjõ
Inge Suder Eesti Postist jagas jõulunõu
In

Triumf ja häving 2011
Raimu Hanson,
Tartu Postimehe
reporter
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2. osa

Aasta elamus?

Aasta avastus?

Aasta poliitik?

Aasta ehitis?

Aasta pettumus?

Tunglemine Tartu raeplatsi viltuse
maja ees kunstifestivali ART IST KUKU
NU UT avamisel ja maja sees pallaslaste näituse „Klassikutelt armastusega“ tipp-päevadel pakkus mulle
enneolematult võimsa elamuse.
Ma ei ole varem nii suurt kunstihuvi
Tartus tähele pannud. See jääb väga
kauaks meelde.

Ma olin varem küll lugenud, et meie
hõimurahvas liivlased on sama hästi
kui hääbunud, aga kui nüüd sattusin
pikemalt rääkima Valts Ernštreitsiga,
kes sai äsja liivi keele alal Tartu ülikoolis doktorikraadi, siis tegin enda jaoks
väga kurva avastuse. Nimelt elab
praegu kogu maailmas teadaolevalt
veel vaid üks liivlane, kelle emakeel
on liivi keel, kusjuures Grizelda Kristin
on juba 101-aastane.

Kultuuriminister Rein Lang. Pärast
tema asumist Laine Randjärve ametikohale on kultuur saanud senisest
palju suuremat tähelepanu. Ma usun,
et kui Lang suunatakse mõnele teisele töökohale, peaks näiteks Urmas
Kruuse tema mantlipärijana kultuuriministri ametikohal tegema suuri
ponnistusi, et otsustused kultuurielu
kohta pakuksid üldsusele sama palju
kõneainet.

Ahhaa teaduskeskus. Lisaks sellele, et
hoone on väljast ja seest silmale hea
vaadata, vastavad tema vormid sisule.
Paslik on märkida, et maailma katusemeistrite ühendus valis novembris
aasta parimaks metallkatuseks Nordecon AS-i ehitatud Ahhaa katuse,
mille arhitektid on Ain Padrik ja Vilen
Künnapu ning konstruktoriteks DMT
Insenerid.

Nii nagu paljud teatrihuvilised, ootasin ka mina, et Tartu Uus Teater saaks
päriselt enda käsutusse vana võimla
Lai 37. Kui nüüd ajutiselt kasutada
antud aeg koos tänavuse aastaga
lõpeb, jääb hoone endiselt uut omanikku ootama ja Tartu Uus Teater
endiselt ilma oma majata. Tunnen
ennast petetuna.

Muusikali “Raudmees” esietendus
Tartu Uues Teatris Lai 37 majas. Nii
etendus ise kui endine võimla, mis
näeb hetkel välja, nagu lahe väike
teater mõnes Euroopa suurlinnas,
jätsid sügava mulje.

Olen päris tartlane alles kuuendat
aastat, seega on linnas avastamist
veel omajagu. Vana-Ihaste veel allesolevad 70-ndatest pärit suvilad ja
vaimustavad aiad olid ehk selle aasta
leid mu jaoks.

Kalle Kulbok – Laia tänva liiklusuuringu ja selge mõistuse eest.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juurdeehitus – läbimõeldud, funktsionaalne ja
kaunis kaasaegne arhitektuur.

Lasteaiakohtade jätkuv puudus.

Võidupüha paraad Tartus. Võimalik,
et puht isiklik mulje, kuna viimati
nägin Eesti sõjaväe paraadi Tartus
Raekoja platsil 1990-ndate algul.

Suvine ja elurõõmus Tartu. Sellel aastal juhtus nii, et pidin veetma kogu
suve Tartus ja avastasin, et suvine
Tartu ei ole kaugeltki välja surnud
nagu aastaid tagasi.

Poliitiku osas jään vastuse võlgu, aga
avaliku elu tegelastest ERM-i direktor
Krista Aru ning tema võitlus Rahvamuuseumi uue maja ehituse eest.

Arvan, et Ahhaa maja valmimine.
Tõsi, majale sisu loomiseks seisab
ees veel tõsine töö.

Kindlasti haridusosakonna juhtide
rahaskandaal, mis lisaks rahalisele
kahjule jättis tõsise jälje Tartu linna
mainele.

Tartu kirbuturg Emajõe kallastel, mis
tõi kokku igal laupäeval tuhandeid
inimesi.

Olen avastanud, et MÜÜT inimtühjast Tartust suvel ei vasta absoluutselt
tõele.

Viimane aasta tõi minu ellu sellise
poliitiku nagu Igor Gräzin, kes esines
Athena keskuses eetika teemadel
ning jättis siira ja sümpaatse inimese
mulje.

Ahhaa keskus.

Pettumuseks on segadused kunstimuuseumiga. Hingelt olen Tartu
patrioot ja mulle sugugi ei meeldi, kui
kogu kunst koondub Tallinnasse.

Hiljuti Emajõe kaldaääri läbi konnates
jäi tee peale ette Võidu silla ja Turu
silla vaheline jõekallas, millele on
ehitatud üks esimesi rekreatsioonipiirkondi, mis asukoha potentsiaali
sajaprotsendiliselt ära kasutab.

Avastus minevikust: Emajõe kallaste
niivõrd aktiivne kasutamine ennesõjajärgsel perioodil, sh okupatsiooni
ajal. Avastus olevikust: Emajõe kaldad
on metsa kasvanud.

Toomas Hendrik Ilves, kodanikeühenduste eest seisja ning noore
arhitekti preemia ja aasta puitehitise
patroon.

Koguni kaks tükki: Tartu Tervishoiu
Kõrgkool ja Ahhaa keskus, aga ka
Emajõe kallaste promenaad.

Ühe Tartu arhitektuuribüroo kahtlemine arhitektuurivõistluste vajalikkusest Tartu linnas. Teema ootab praegu õiguskantsleri hinnangut.

Neid on tegelikult mitu. Kõigepealt
Vanemuise muusikalid. Ma käisin eile
vaatamas ka „Mary Poppinsit“. Ma
ütleks, et nii „Abba“ kui „Mary Poppins“ on muusikaliselt aasta elamus.
Vanemuine on väga kõrgel tasemel
oma muusikalidega. Ja elamuseks
paneks ka külaskäigu AHHAA-sse.

Kindlasti Tartu ülikooli juures loodud
hepatiidi-hiired. Tänapäeval Hiinas
on üle saja miljoni c-hepatiidi haige.
See peaks tegelikult olema aasta
avastus mitte ainult Eesti jaoks, vaid
kogu maailma jaoks.

Sel aastal olid riigikogu valimised ja
kevadistel riigikogu valimistel saab
aasta poliitik olla see, kes on kõige
rohkem rahva käest hääli saanud.
Sedapuhku on see Tartu linnapea
Urmas Kruuse. Ei olnud vist tema
kõrval kedagi teist sellist. Poliitiku
valuuta on hääled ja see saab ainult
aasta poliitik olla, kes kõige rohkem
hääli saab. See on minu põhimõte.

Tamme staadion mõistagi. Tartu
Kalevi esimehena olen ma selle
valmimise eest palju seisnud. 1993.
aastal me andsime ta ühe krooniga
Tartu linnale, et see saaks valmis.
Nüüd on see saanud lõpuks valmis ja
me oleme väga uhked. See on kogu
linlastele väga oluline sportimiskoht
ja rahvusvahelistele võistlustele vastav.

Võibolla kõige suurem pettumus
minu jaoks on see, et Eesti riigile
sellist olulist ehitist nagu Eesti Rahva
Muuseumi millegipärast ei peeta
Euroopas toetamisväärseks. Ja sellele tekkis Eesti-siseselt nii palju oponente – kaheldakse tema vajalikkuses
ja võrreldakse Haapsalu raudteega.

Maarja Jakobson,
näitlejanna

Tõnu Ints,
Johannes
Mihkelsoni
keskuse juhataja

Olga Aasav,
ettevõtja

Tiit Sild,
Tartu linnaarhitekt

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

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

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

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 €
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 €

RAV

Neinar Seli,
ettevõtja

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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maist koomiksit koolnukangestusest
Äripäeva karikatuuridest
tuttav sulejoon vaatab
vastu üle pikkade aastakümnete esimesest tõsiselt
võetavast, äsjailmunud
omamaisest koomiksiraamatust. „Taevalaeka Saladused” autor Anti Veermaa
viskab üleõlapilgu graaﬁlise novelli eostamisest sünnitusvaludeni.

„Esmane ongi lugu ise tekstina paberile saada. Mida
detailsemalt, seda kergem hiljem. Edasine oleneb igaühe lemmiktöövahenditest ja -võtetest. Kuigi kasutan
tööprotsessis ka digilauda, eelistan siiski joonistamist
sule ja tuššiga.“
ERAKOGU

Mis juhtus?
Minu lapsepõlvekodus leidusid tolleaegsed „pildiraamatute”
hitid – Helruf Bitstrup, Jan Eﬀeli
“Maailma ja inimese loomine” ja
muidugi piilupart Donaldi lood.
Nakatusin nähtavasti sealt. Alguses joonistasin enda lõbuks. Aga
mitte nii hästi, et kunstiõpetaja
suunanuks ala edasi õppima. Kiita
siiski sain, see innustas.
Kooliaega jäid ka Leopoldi-saated ETV-s, kus onu Raivo vahel
pliiatsi haaras. Sai siis ka enda pilte Postikanale saadetud. Siiamaani on alles foto saatekangelastest,
tagaküljel Raivo Järvi soovitus
“Joonista ikka edasi ja saada kindlasti Pikrile ka”.
Pikker jäi minu sulest aga puutumata, sest 1979. aastal ilmus
Olimar Kallase “Proovisõit”, mis
mõtted taas koomiksi juurde viis.
Valmisid siis 3–4 paarikümneleheküljelist niidi-nõelaga köidetud A4 koomiksit, mida pakkusin
klassikaaslastele vaadata. Mul-

le meeldis, et neile meeldis. Igaks
uueks koolipäeva hommikuks
proovisin ühe värske lehekülje valmis saada.
Ego sai tagasilöögi, kui parim ja
uusim onu Raivole lähetatud väljaanne jäi ENSV töökate postitöötajate näppude vahel igavesti
kadunuks. Joonistamine jäi tagaplaanile, kuni teenistuseni okupatsiooniarmee ridades. Taas tuli
suled-pintslid pihku haarata, kaunistades vanade olijate teenistusalbumeid, roodu ja pataljoni
infostende, diviisi üleseinasuuruseid lahingplaane ja isegi sõjaväehaigla hullude (või simulantide)

Mis saladustega sündis
„Taevalaegas“?
Idee joonistada üks pikem, köidetav koomiks, moodsama nime-
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osakonna metallaeda.
90-ndate alguspoolde jääb
koostöö Liivimaa Kroonikaga.
Koomiksit meenutavad pildiribad,
mõned nimetud, teistel pealkirjaks “Wello ja Woldemar”. 2005.
aastast varustan Äripäeva juhtkirju karikatuuridega. Lisakoormus,
tänu millele läks käsi niipalju lahti, et julgesin enda esimese tõsisema autorikoomiksi kallale asuda.

ga graaﬁ line novell, oli peas aastaid. Kohalike autorite lasteraamatuid uurides nägin tihti hulganisti kauneid illustratsioone, kuid
tervenisti läbi piltide keegi lastele
oma lugu jutustada ei püüdnud. Ja
ometi öeldakse, et üks pilt on etem
sajast sõnast!
Tegelikult käime me ju kõik
ringi, peas omad tekstid, luuletused, laulud vms. Neid kirjutama asudes hakkavad tegelased
ja sündmused ise arenema. Neile peab lihtsalt võimaluse andma.
Minu tegelased on lihtsad. Tegemist pole superkangelastega, mis
muidugi ei välista, et ebatavaliste

asjaolude kokkulangemisel neist
mõni üleloomulikke võimeid ei
võiks omandada. See ongi koomiksi võlu, et ainult fantaasia seab
piirid.
Esmane on lugu ise tekstina
paberile saada. Mida detailsemalt,
seda kergem hiljem. Edasine oleneb igaühe lemmiktöövahenditest
ja -võtetest. Kuigi kasutan tööprotsessis ka digilauda, eelistan siiski
joonistamist sule ja tuššiga. Tekstist värvilise valmispildini monitoriekraanil kulub 10 tööetappi. Tööd
oluliselt kiirendavate puutetundlike monitoride hankimiseks tuleks
Donaldi selg müügitabelites prügiseks teha või vähemalt ühte kaalukategooriasse pääseda.
Plaan on lugude joonistamisega
jätkata, kui lugejatelt laekub positiivne tagasiside. Ainult endale
meelepärast tehes jääks vormiks
koolipõlvest tuttav niidi ja nõelaga
põlve otsas köidetu.

Seega kodumaine koomiks polegi surnud?
Žanr kui selline on olnud läbi
aegade nagu tänapäeva pereﬁlm,
loetav-vaadatav ühtmoodi nii lapsele kui tema vanematele. Eestis
oli, on ja jääb Olimar Kallas. Tema
parimate lugude kogumikku
“Kolm lugu” on kuuldavasti tehtud mitu-mitu-mitu kordustrükki
ja me võime vaid oletada, kes neid
ahnemalt loeb, kas nostalgiajanune lapsevanem või laps ise.

Aastalõpu

SOODUS HINNAD

Viiele aknaostjale

Taevalaeka saladused. Suvevaheaeg
algab ...
Anti Veermaa
84 lk, tiraaž 3000,
kirjastaja OÜ Dada AD
Linnalapsed viiakse suvist
koolivaheaega veetma maale,
Taevalaeka tallu. Suhted naabertalu järelkasvuga pole kiita,
mistõttu „ühiseks kasvatuslikuks tööks” saadetakse jõnglased pööningut koristama.
Sealt leitud ajamasina abiga
jätkub peadpööritav seiklus
aastas 3000.
Haarav süžee köitis ühtviisi
nii testlugemist teinud 7-aastast tüdrukut kui tema isa.
Ehk siis jõulukink kategooriast
„oota, ma korra vaatan ise ka,
mis siin sees õigupoolest on”.

On veel Joonas Sildre, kes peale kunstnikutöö püüab ka Eesti koomiksit laiemalt arendada ja
populariseerida. Lisaks välisautorid – Disney, Donald jne. Turul
toimuvast täpset ülevaadet aga on
võimatu saada, sest info tiraažide
või müügiarvude kohta hoitakse
kiivalt enda teada. Nii ei jäägi üle
muud, kui seista raamaturiiulite
ees, sirvida teiste töid ja lootusrikkalt kujutada ette, et sinu raamat
on seal teiste vahel ja kutsub haarama.
RASMUS REKAND

Tule ja tutvu
erinevate
MAKSEVÕIMALUSTEGA
Plasto esindustes

Vaata kõiki kampaaniatingimusi Plasto kodulehelt või küsi lähimast müügiesindusest.

Topautost Hyundai

“Võtmed kätte”pakett nüüd superhinnaga 10 799 €!

„Võtmed kätte“ pakett sisaldab:
TASUTA talverehve, TASUTA ohutuspaketti + ARK registreerimist ja
TASUTA alarmi ning metallikvärvi. Konditsioneer, elektripakett, CD-stereo ja
istmesoojendused standardvarustuses.
Tule Topauto esindusse ja edasi sõidad juba oma uue Hyundai i20-ga!
Keskmine kütusekulu alates 4,5 l/ 100 km, CO² heitmed 124 g/km

Ilmatsalu 28, 50412 Tartu, tel. 742 4677, 742 5797; www.toptartu.ee
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kaarti saates vältida
Aastalõpu igal nädalal jääb
Eesti Posti hoiule keskmiselt 100 saadetist, mis
adressaadini ei jõua – põhjuseks puudulik märgistus
või väheväärtuslik kirjamark.
Selleks, et jõulutervitused kindlasti kohale jõuaks, tuleb jälgida,
et kaardil oleks saaja aadress ning
ära ei tohiks unustada ka saatja andmeid. Postiettevõtte arhiivis leidub kirju, millel puudub nii
saatja kui saaja aadress.
Sageli eksitakse saaja aadressiga, näiteks on kirja pandud vaid
saaja ees- ja perekonnanimi ning
tänav. Kõige rohkem kirju ja kaarte tulebki hoiule seetõttu, et aadress on kirjutatud valesti või adressaat ei ela märgitud aadressil.
Õige margi valimisel tuleks
tähele panna, et alates 1. novembrist on siseriikliku kirja hind 45
eurosenti. Seega tuleb varem emiteeritud 35-sendistele markidele
juurde lisada 10-sendilise väärtusega mark. Rahvusvahelise kirja
hind sõltub sihtriigist, Euroopasse
saadetava kirja hind algab 1 eurost.

Käsitsi kirjutatud aadresside
osakaal võrreldes trükitud aadressidega on jõulukuul endiselt silmnähtavalt domineeriv, kuid loetamatu käekirjaga kirjutatud aadressi puhul on sageli keeruline
saatjat tuvastada.
Juba on hakanud Eesti Posti
saabuma kaarte ja kirju, mis on
adresseeritud jõuluvanale. Eesti
Post soovitab lastel kirjad jõuluvanale koos vanematega kirjutada, sest nii on kindel, et soovitud

kink jõuluvana kingikotti ikka
jõuab.
Tulenevalt postiseadusest säilitab Eesti Post kättetoimetamata jäänud postisaadetisi vähemalt
kuus kuud. Postisaadetised, mis
omanikku ei leia, avatakse vastavalt juhendile pärast kuue kuu
möödumist. Postisaadetiste avamisel võtab seda teostanud komisjon vastu otsuse, kuidas saadetise
sisuga edasi toimida.
TARTU EKSPRESS

Keelatud on teeninduse eest
arvele täiendavat tasu lisada
Oktoobris pöördusid mitmed tarbijad tarbijakaitseameti poole probleemiga,
et toitlustusettevõtetes on
arvele lisatud pudeli avamise tasu ehk n-ö korgitasu. Taoline käitumisviis on
tarbijakaitseameti hinnangul taunitav ning lubamatu.
Ettevõtjal ei ole keelatud kehtestada oma toodetele ja teenustele täiendavaid tasusid, kuid tarbijale peab olema esitatud lõpphind.
Teisisõnu ei tohi ettevõtja esitleda müügikohas hinda selliselt, et

tarbija järeldab seda lõpphinnana,
kuigi tegelikult lisatakse sellele
veel mingi summa. Serveerimine
ei ole eraldi tasustatav lisateenus,

mille maksumus tuleks ostu tõendaval dokumendil avaldada.
Tarbijakaitseamet kutsub üles
inimesi saatma informatsiooni nende ettevõtete kohta, kes ei
avalda teenuse lõpphinda ning
lisavad eelmainitud viisidel arvele täiendavaid tasusid teenindamise eest.
Oktoobris laekus tarbijakaitseametile kokku 156 kaebust (septembris 102). Tööstuskaupadega
seoses esitati 59 avaldust, teenustega aga 97.
TARTU EKSPRESS
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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!

Noore tartlanna
rahuplakat läks
maailmakonkursile
Rahvusvahelise Lionsi liikumise rahuplakatite võistlusel
„Lapsed mõistavad rahu“
osales 19 Eesti klubi. Oma
mõtted joonistasid üles
11–13-aastased õpilased üle
Eesti. Võitjaau kuulub Kadri
Talmeisterile Ülenurme gümnaasiumi 7.b klassist, kes ütles
oma rahuplakati kohta lihtsalt:
„Kõik on rõõmsad ja ei tülitse.“
Võidutöö saadeti edasi maailmakonkursile.

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

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

Maratoni lisandub
võistkondlik teatemaraton
Uuel hooajal saavad suusasõbrad Eestis esmakordselt
katsuda jõudu võistkondlikus
teatemaratonis. 1. Tartu teatemaraton ootab neljaliikmelisi võistkondi üheskoos
63 km pikkust suusadistantsi
vallutama järgmise aasta 12.
veebruaril. „Sündiv teatemaraton on suunatud asutustele,
ettevõtetele, organisatsioonidele, sõpruskondadele,
perekondadele, klubidele ja
teistele, kes soovivad ühise
seltskonnaga rajale minnes
kogeda tugevat meeskonnavaimu ning saada positiivset
emotsionaalset laengut,“ ütles
üks võistluse ellukutsujatest,
Madis Lepajõe. Etappide pikkused teatevõistlusel on vahemikus 12–20 km. Esimesena
registreeris teatemaratonile
tarkvaraettevõtte Webmedia
Group võistkond.

„Memory 2012“ toimub soovikontserdi
põhimõttel
„Memory 2012“ toimub
soovikontserdi põhimõttel.
28. novembrist kuni 11. detsembrini saab Vanemuise
kodulehel valida 51 laulu
vahel. Valikus on näiteks
sellised tuntud hitid nagu
“Don’t Cry For Me Argentina”,
“The Music of the Night”,
“Memory”, “I Don’t Know How
To Love Him” jt. Enim hääli
saanud lood tulevad kontsertidel ettekandele. Kõigi soovilugude valijate vahel loositakse välja 10x2 pääset „Memory“
kontsertidele. „Memory 2012“
toimub 13. ja 14. jaanuaril
Vanemuise suures majas.

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

Anne 18b ees asuv soolaliivakonteiner sai paika kõigest paar päeva enne esimest jäidet. Kahjuks pole konteineril ühtegi märki sellest, et hoolsad linnakodanikud selle sisu kasutada võivad ja et soolaliivaga tuleb ettevaatlikult ringi käia.
OLIVER KUND

Lahinguks libedusega
pakub linn soolaliiva
Kui jääs kõnniteede vältimiseks on eramajade omanike tarvis linna mööda
liivahunnikuid poetatud
varemgi, siis tänavu lisandusid 20 konteinerit soolaliiva seguga.
Linnapuhastuse spetsialist
Mart Lukason rääkis Tartu Ekspressile, et igas konteineris on 500
kilo segu, milles liiv ja sool vahekorras 9 : 1. „Põhimõtteliselt on
tegemist söögisoolaga, millele lisatud paakumisvastast ainet.
Sama sool, mida kasutatakse sõiduteedel.”
Lukason rõhutas, et soolaliiva kasutamine eeldab peremehelt hoolsust. „Sool sulatab jäise
pinna, misjärel tuleks tekkiv sodi

kohe ka ära rookida ning sõidutee ja kõnnitee vahele vaalu visata.
Muidu trambitakse see kinni, külmub taas jääks ja kasu pole midagi. Pakasega enam kui kümme
kraadi on see vaid tunni-pooleteise küsimus.”

Paar ämbritäit
Erilist keskkonnaohtu Lukason soolaliiva kasutamises ei näe,
kuivõrd kontsentratsioon segus
on suhteliselt tagasihoidlik. Seda
mõistagi juhul, kui doseeritakse
mõistlikkuse piires, mitte nii, et
tänav suvist kruusateed meenutaks. „Ei tasu unustada, et kevadel tuleb kogu talvega külvatud
liiv taas ära koristada. Ja päris tee

kõrval oleva roosipeenra peale
pole mõtet soolaliiva raputada.”
Küsimusele, kui suur peaks olema ühe eramaja talvine liivavaru, kostis Lukason ennast näiteks
tuues, et paarist ämbritäiest peaks
piisama.
Kohti, kust libeduse tõrjeks liiva
saab, on üle linna 72. Loetelu neist
asub linna kodulehel rubriigi all
„Talv Tartus“. Vaid eramajade tarbeks mõeldud liiva soovitavad ametnikud enne selle külmumist endale
vajalikus koguses koju kuiva ja külmumiskindlasse kohta valmis viia.
RASMUS REKAND

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!

tartuekspress
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„Mille eest Sind trellide
taha pisteti?“ küsib vang äsja
kongi toodud vangilt.
„Hajameelsuse eest.
Tahtsin pruuti varastada, aga
jõudsin ainult kaasavara kaasa võtta.“

Miilits peatab Moskvas
Mercedese, kontrollib dokumente ja käsib avada pagasiruumi. Seal näeb miilits
kuulipildujat.
„Mis te sellega teete?“
küsib miilits.
„Koostan arveid,“ vastab
uusrikkast ärimees.
„Milliseid arveid?“
„Lõpparveid!“

Üks venelane teisele:
„Välismaal olevat kõik parem.“
„Jah, isegi rumalad on seal
rumalamad.“

Ühele korralikule noormehele satuvad kogu aeg sellised tüdrukud, kelle käitumine
ajab ta vanematel ihukarvad
püsti. Ükskord toob ta koju
uue pruudi ja ütleb:
„Emake, saa palun tuttavaks, see on Svetlana. Ta ei
suitseta, ei joo, ei tarvita narkootikume.“
Ema on vaimustuses:
„On see tõsi, Svetake?“
„Tõsi,“ vastab poja sõbratar.
„Aga miks sa ei joo ega
suitseta?“
„Ei suuda enam!“

Purjus jänes lamab maanteekraavis. Tule lõvi, näeb
jänest, aitab ta jalule ja püüab
maanteele juhtida. Jänes
teeb silmad lahti ja käratab:
„Mis nüüd, semu? Tahad

Telli
ja igal reedel
on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

H
E
L

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455
www.tartuekspress.ee
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vastu vahtimist saada? Pane
tagasi, kust võtsid!“

Kukk nägi aeda kaetud
lõunalauas praetud kukke
veinikastmes.
„Nüüd ma näen isegi, et
see on tõsi! Alkohol tapab
tõepoolest!“

„Doktor, mu depressioon
on üle läinud! Ma pillasin oma
võileiva maha ja see kukkus
või poolega ülespoole!“
Psühhiaater võtab patsiendi käest võileiva, uurib seda
tükk aega ja ohkab siis:
„Kulla sõber, te olete võid
ju valele poolele määrinud!“

Keskealised mees ja naine
astuvad perekonnaseisuameti uksest sisse.
„Kallis, ma pean sulle üles
tunnistama,“ lausub naine,
„et enne sind armastasin ma
ühte meest ja lasin tema näo
oma vasakule rinnale tätoveerida.“
Mõlemad astuvad koridori
mööda edasi.
„Aga enne seda meest oli
mul veel üks mees,“ jätkab
naine pihtimist. „Ja tema
näo tätoveerisin paremale
rinnale.“
Mees hakkab südamest
naerma.
„Mis siis nüüd on?“ küsib naine.
„Kujutan ette, et kahekümne aasta pärast on nende
näod päris pikaks veninud!“

Kaks sõpra omavahel.
„Miks sul autot ei ole? Sul
on ju ometi nii palju raha.“
„Just sellepärast mul nii
palju raha ongi.“

Unevajadus on pärilik
Unevajadus sõltub aastaajast,
vanusest ning soost. Samuti on
oluline inimese ööpäevase aktiivsuse muster ehk kronotüüp – kas
tegemist on „ööbikuga“ või „öökulliga“, vahendas Novaator. Müncheni Ludwig Maximiliani ülikooli
teadlase Till Roennebergi juhitud
töörühm analüüsis enam kui nelja
tuhande inimese geeniproove
seitsmest erinevast Euroopa riigist,
sealhulgas Eestist.
Tuli välja, et need inimesed,
kellel oli geeni ABCC9 üks variant,
magasid keskmiselt vähem kui
teise geenivariandiga inimesed.
Muutunud geen pikendas keskmist
unetarvet poole tunni võrra ning
see geenivariant on olemas ühel
eurooplasel viiest. Sama geen on
olemas juba putukatel, näiteks
äädikakärbsed jäävad samuti
unelaadsesse seisundisse ja kui
teadlased blokeerisid neil geeni
avaldumise, magasid sellised tiivulised öösel keskmiselt kolm tundi
vähem.

Hiirekäsi, SMS-pöial ja
nutitelefoni-kael
Tehnika areng toob kaasa uusi
haigusi. Arvutitöötajaid piinab hiirekäsi, sest käe karpaalnärv peab
sundasendis taluma liiga tugevat
survet. Mobiiltelefoni lühisõnumite tulekuga hakkasid valu saama
pöidlad, kirjutab Villu Päärt teadusportaalis Novaator.
Samuti on uusi hädasid kaasa
toomas nutitelefonide lai levik.
Inimese pea kaalub keskeltläbi
4,5-5,5 kilogrammi. Kui olla pidevalt kummargil enda ees oleva
nutitelefoni või tahvelarvuti ekraani
suunas, siis tuleb kaelal kanda kordades suuremat koormust.
Nii on ülekoormusvigastuste
nimistusse hiljuti lisandunud nutitelefoniomanike kaelavalud. Eriti
ohustatud on lapsed ja teismelised, kes arvuti- ja telefonikasutuses
eriti innukad. Sestap soovitavad
eksperdid, et nutitelefoni kasutamist peaks piirama maksimaalselt
40 minutiga päevas.
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
WiFi võib kahjustada
spermat

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.
Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

Värske uuring näitas, et võrguvaba
interneti tehnoloogia võib kahjustada meeste seemnerakke, vahendab Jaak-Kristian Sutt Novaatoris.
Argentina teadlased võtsid 29
hea tervisega mehe seemnevedelikust proovid ning asetasid mõned
tilgad neist proovidest laborinõudel WiFit kasutava sülearvuti alla.
Pärast neljatunnist arvuti lähedal
viibimist ei ujunud veerand spermatosoididest enam ringi.
Samal ajal oli arvutist eemal hoitud kontrollrühmas liikumise lõpetanud ainult 14 protsenti spermatosoididest. Seejuures esines arvuti
all hoitud seemnevedelikus DNA
kahjustusi üheksal protsendil seemnerakkudest, kolm korda enam kui
kontrollrühmas. Teadlaste sõnul on
sperma kahjustamises peasüüdlane
elektromagnetkiirgus.
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Teater
SADAMATEATER
8.12 kell 19 Paanika
9.12 kell 19 Viimnepäev
11.12 kell 16 Harmoonia
14.12 kell 19 Haldjakuninganna

TEATRI KODU
8.12 kell 18 Kessu ja Tripp
11.12 kell 12 Kessu ja Tripp
13.12 kel 18 Väikese onu saaga
14.12 kell 11 Kessu ja Tripp
15.12 kell 11 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
8.12 kell 19 Amadeus
9.12 kell 19 Härra Amilcar
10.12 kell 19 Kaos
13.12 kell 19 Sugar ehk Džässis ainult tüdrukud
14.12 kell 12 Detektiiv Lotte
15.12 kell 12 Pähklipureja
15.12 kell 19 Lõbus lesk

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
3.12 kell 19 Kontsert diktaatorile
4.12 kell 16 Puhastus
6.12 kell 19 Kontsert diktaatorile
7.12 kell 19 Kontsert diktaatorile
8.12 kell 19 Sviit
9.12 kell 19 Ljubovnõe pohoždenija
10.12 kell 19 Vihmamees
11.12 kell 16 Vihmamees
13.12 kell 19 Puhastus
14.12 kell 19 Tabamata ime

tartuekspress
s

9.12 kell 13.15, 18; 10.12 kell
11.45, 16.30; 11.12 kell 11.45,
14; 12.–14.12 kell 12.30, 17.20;
15.12 kell 12, 16.15 Artur
päästab jõulud (eesti keeles)
9.12 kell 17.45, 20.20, 22.45;
10.–11., 13.12 kell 14.25,
16.45, 19.05, 21.30; 12.12 kell
16.30, 19.15, 21.35; 14.12 kell
15, 21.15; 15.12 kell 14.25,
19.05, 21.30 Rummipäevik

9.12 kell 13, 15.15, 17.30; 10.–
11.12 kell 12.45, 15.15, 17.40;
12.–14.12 kell 12.45, 15.30,
17.40; 15.12 kell 15.30, 17.40
Üks päev

VABA AEG

LINNARAAMATUKOGU
kuni 20.12 raamatunäitus
Tartu – puit, kivi, klaas

kuni 30.12 näitus Kristina
Reinelleri maailm
kuni 6.01 raamatunäitus:
“Looduse” lood: Nobeli laureaadid (1920–1940)

9.12 kell 15.45; 10., 15.12 kell
14.05; 12.–14.12 kell 15.10
Lustakad jalakesed 2 (eesti
keeles)

9.12 kell 12; 10.–15.12 kell 13
Karupoeg Puhh (eesti keeles)
10.12 kell 18.45 Eellinastus:
Saabastega kass (eesti keeles)
15.12 kell 18.45 Eellinastus:
Alvin ja koopaoravad 3 (eesti
keeles)
15.12 kell 21.15 Eellinastus:
Võimatu missioon: variprotokoll
12.12 kell 15 Kirjandus kinos:
Seitse venda (eesti keeles)
14.12 kell 18 Kirjandus kinos:
Hamsun

Ettevõte teeb kvaliteetseid EHITUS- JA REMONDITÖID. Tel
5698 5845, 5648 6606, koduleht:
www.MEISTRIDEHITUS.ee.

Üldehitus, viimistlus- ja fassaaditööd, küttesüsteemide läbipesu.
www.redsom.ee, tel 5373 8556.

Kinnisvara müük

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.12 kell 20 Erilinastus: Tadas
Blinda. Legend on sündinud
9.12 kell 12.15, 14.35, 17.05,
19.25, 22.15; 10.–11., 15.12
kell 12.15, 14.45, 17.05,
19.25, 21.45; 12.–14.12 kell
12, 14.35, 17.05, 19.25, 21.45
Vana-aasta õhtu

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.12 Helve Hinno fotonäitus Nepal – riik maailma
katusel

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

Ettevõte osutab erinevaid HOOLDUS- JA PUHASTUSTEENUSEID.
LISAKS TEEME TALIHOOLDUST!
Tel 5698 5845 ja 5648 6606,
www.MEISTRIDEHITUS.ee.

HALLITUSE JA MAJAVAMMI EKSPERDID! Tõrjetööd, analüüsid,
konsultatsioonid, tõrjevahendid.
www.niiskusabi.ee, tel 5662 9559.

Otsin tööd
Leiame koduabilise, lapsehoidja,
hooldaja, eraõpetaja. Tel 534 02265,
www.pihel.ee, Pihel OÜ.

Pakun tööd
Kint Logistics OÜ pakub tööd
autokraanajuhile ja tõstukiga
veoautojuhile. CV saata info@
kintlog.ee.

Küttesüsteemide keemiline
läbipesu. Veepuhastusﬁltrid.
www.redsom.ee, tel 5373 8556.
Lastehoid. Laste sünnipäevad.
Tel 502 9965, www.kaheksajalg.ee.
LAUANÕUDE LAENUTUS.
www.livest.ee, tel 5663 0405.

Põllundus

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

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

Riided

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.

Üürile võtta

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE
JA ÄRAVEDU. Töid teevad sertiﬁtseeritud saemehed. Parim hind
ja kvaliteet. www.VIKATIMEES.eu,
5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

15.12 kell 19 Hispaania öö

Kino

Meie pakume teile parima hinnaga
kvaliteetseid soojuspumpasid.
Võtke meiega ühendust ning me
teeme oma parima, et pakkuda
Teile parimat. www.norklim.ee, tel
5330 0613.
Müüa kuiva okaspuukütet
(50 cm, ka väikesed kogused).
Tel 5617 8585.

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

9.12 kell 13.40, 16.10, 18.40,
21; 10.–15.12 kell 13.40,
16.10, 18.30, 20.50 Videviku
saaga: Koidukuma – Osa I

9.12 kell 13.25, 15.35; 10.12
kell 11.30; 11.12 kell 11.30,
19.45; 12.–14.12 kell 19.45;
15.12 kell 16.45 Johnny English: Taassünd

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

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

9.12 kell 20.15, 22.30; 10.12
kell 20, 22.15; 11.–15.12 kell
19.50, 22.05 Eliitkillerid

9.12 kell 21.45; 10.–14.12 kell
22; 15.12 kell 12.45 Laenatud
aeg

Ehitus-, remonditööd. Tel 5677 9397,
5387 8608, yourinvest@hot.ee.

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

Anname kiiresti ja soodsalt laenu.
Tutvuge tingimustega, konsulteerige asjatundjatega, info tel
5199 7679, www.laenvg.ee.

Ehitus

Müüa soodsalt ehituslikku saematerjali! Tel 523 0013 või 5656 4624.
Tasuta vedu Tartu piires!
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Teenus
kontoritehnika müük ja hooldus
Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 43,99€

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

Pakume autokraana ja veoteenust tõstukiga. Tel 505 4060.
Raamatupidamisteenus. Lemmarix OÜ, tel 776 8644, 5554 1869.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Tervis
HAMBAPROTEESITÖÖD.
Täiendav vastuvõtt Kesklinna
Hambaravis. Konsultatsioon tasuta.
Tel 744 2122.

www.printerikeskus.ee

Muu

1-toal korter. Tel 503 2345.

Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

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

kuni 31.12 fotonäitus Norra –
rannarahva lood

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 7.01 Heiki Kahro maalinäitus Need armsad asjad
j
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.

Vana-aastaõhtu
Romantiline komöödia,
alla 12 a mittesoovitatav

Esilinastus 8.12 kell 21.45
Romantiliste menukomöödiate
meister Garry Marshall toob 2011.. aasta
pühadehooajal kinolinale romantilise
illise
komöödia „Vana-aastaõhtu“. 31.
detsember tähistab armastust,
lootust, andestamist, teist võimalust ja uusi algusi - seda nii
paarikeste kui vallaliste läbipõimunud eludes kesk vapustavat
New Yorki aasta kõige võrratumal ööl.
Osades Sarah Jessica Parker,
Jessica Biel, Ashton Kutcher, Zac
c
Efron, Katherine Heigl jpt.

Küte
Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid võrgus, turba- ja puitbrikett. Vedu. Tel 520
2190, 506 8501.
Lõhutud küttepuud, ka väiksed
kogused. Tel 511 5637.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.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 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Sisustuspood müüb ja võtab
müüki kasutatud mööblit.
Tel 5342 7690, Teguri 30.

Teated
Tartu Katoliku koolis
Jakobi 41 laupäeval
10. detsembril kl 11
HEATEGEVUSLIK
ADVENDILAAT.

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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KINGIKOTI

MAIUSPALAD

SINU DIGIPOOD

Võimas sisu
uues kuues!

Müügil hõbedane ja
punane mudel.

SÜLEARVUTI

HP Pavilion G6-1203ey ja 1204ey

6GB mälu

459.-

750GB kõvaketas
garantii 3 aastat

-34%

tFLSBBO w-&%t".%%VBM$PSF".QSPUTFTTPStLVOJ(#".%3BEFPO)%(HSBBöLBt%7%LJSKVUBKB
t8J'JtY64#t)%.*t7("tCMVFUPPUItLBBM LHt8JOEPXT)PNF1SFNJVN41tBLVUÚÚBFHLVOJUVOEJ

Kvaliteetne ja
võimas!

Uus stiil, mida on kerge kanda!
SÜLEARVUTI

HP Mini
110-3830sy

SÜLEARVUTI

Asus X53U
garantii

-33%

3a

6GB mälu

-27%

199.kuumakse alates
LVVE

6.26€

299€

Võimas suumobjektiiv
ja stabilisaator,
HD video!

LVVE

14.44€

699€

iPad
2
... ja kaaned anname kauba peale!
iPad 2 16GB WiFi

479.-

kuumakse alates
LVVE

15.07€

Õhuke, kerge ja kiire. Aku töötab kuni 10 tundi.
Naudi videokõnesid ja ﬁlmi HD-kvaliteediga nii
esi- kui ka tagaküljel asuvate kaamerate abil.

ATI Radeon HD
6320 graaﬁka

tFLSBBO w-&%NBUUFLSBBO
t*OUFM"UPNQSPUTFTTPS/t(#NÊMVt(#LÜWBLFUBT
tLVOJ.#*OUFM(."HSBBöLBtWFFCJLBBNFSBNJLSPGPOJHBtCMVFUPPUI
t8J'JtY64#t7("tLBBM LHt8JOEPXT4UBSUFStBLVUÚÚBFHLVOJ UVOEJ

kuumakse alates

tFLSBBO w-&%
t".%%VBM$PSFQSPUTFTTPS&
t(#NÊMVt(#LÜWBLFUBTt%7%LJSKVUBKB
tLVOJ.#"5*.PCJMJUZ3BEFPO)%HSBBöLB
tWFFCJLBBNFSBt8J'JtY64#t)%.*t7("tHBSBOUJJBBTUBU
tLBBM LHt8JOEPXT)PNF1SFNJVN41tBLVUÚÚBFHLVOJUVOEJ

diagonaal

399.kuumakse alates
LVVE

12.55€

549€

VÕRGUVABA
iPhone 4

LED LCD-TV

32”

Kingituseks Trust iPad 2
kaaned, mida saab kasutada
ka alusena, väärtuses 39.99

TVStar LED32R

8GB

DN

DIGIKAAMERA
tFLSBBO w  DN YQJLTMJU
tJ04tPPUFBFHUVOEJ
tLÜOFBFHUVOEJ
tCMVFUPPUIt(14t(t8*'*
tGPUPLBBNFSB.1 BVUPGPPLVT 
-&%WÊMLtLBBMH
tNÜÜEVEYYNN

Uskumatu hinnaga
salvestav LED teler!

PowerShot
SX130 IS

-31%

tSFTPMVUTJPPO .1
tYPQUTVVN MBJOVSL  NN TUBCJMJTBBUPS
tTBMWFTUBCY LTFL)%WJEFPUt%*(*$LVKVUJTFQSPUTFTTPS
tWÜUUFSF[JJNJUBSHBTUBVUPNBBUSF[JJNJTULVOJUÊJTNBOVBBMTFOJ
tw DN-$%FLSBBOtOVUJLBTJTFBWBKB

159.kuumakse alates
LVVE

6.06 €

229.44€

-33%
t)%3FBEZ
t-&%ÜIVLFEJTBJO TÊÊTUBCFOFSHJBU
t64#.,7 97JE .1 +1(
t%7#5KB%7#$EJHJUààOFSJE

299.

99

Piiratud kogus.

www.klick.ee tee jõuluostud e-poest.
Kaup kätte 2-5 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

kuumakse alates
LVVE

9.43€

449€

589.kuumakse alates
LVVE

18.53€

16GB mudel 679.-

Müügil valge ja must mudel!
Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega.
Kampaania kestab 01.12.2011 - 31.12.2011.
Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

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

