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TRIUMF
tööriistakomplekt
171 osa
½“ 3/8“ ¼“
ja torxid

soodushind

130.-

€

*Soodushindadega kaupu ei müüda krediiti.
Kõik hinnad on toodud käibemaksuga

Chicago Pneumatic
CP7759Q
½“ löökmutrikeeraja
1054 Nm,
Uus mudel

Soojapuhur
Kosmo
22kw, sisseehitatud
termostadi ja
kütusenivoo
anduriga
soodushind

399.-€

Makita DK1883

akutrell + akukruvikeeraja +
akupuurvasar ja
3x 18v Li.akut

soodushind

599.-€

soodushind

699.-€

soodushind

295.-€

Makita LS1016 miiusaag
255 mm kettaga + tasuta BO4566
lihvseadmega

TARTU: Vasara 52D
PÄRNU: Tallinna mnt. 84
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Tartu tahab vahetada
5000 tänavavalgustit

Tartus on kavas asendada 5000
vana naatriumtänavavalgustuslampi 2500 LED- ja 2500 HPSvalgustiga. Kõik uued lambid
võimaldavad distantsilt arvuti abil
kontrollida ja reguleerida valgustite
tööd. Lisaks asendatakse 1000
amortiseerunud betoonposti uute
metallpostidega ning rajatakse
2000 meetri ulatuses maa-alust
valgustuse toitekaablit. Vahetatakse välja ka senised ülekäiguradade
100 naatriumvalgustit uute 60 W
LED-lampidega ning asendatakse
233 (147 kolme tulega ja 86 kahe
tulega) foori LED-valgusfooridega. Projekti elluviimise tulemusel
peaks aastane kasvuhoonegaaside
emissioon atmosfääri vähenema
ligi 1700 tonni võrra ning säästetakse 1,5 GWh elektrienergiat aastas. Aastane rahaline sääst elektrienergialt oleks orienteeruvalt
210 000 eurot. Projekti kogumaksumus on 5 750 212 eurot, millest
enamik loodetakse saada eurorahadest. Linna omaﬁnantseering on
kuni 575 012 eurot.

Neljapäev, 15. detsember 2011

pakuvad odavalt ja ilma dokumentideta teile müüa,“ sõnas Lõuna
prefektuuri Tartu kriminaaltalituse
vanemkomissar Viktor Võsokov.

Raad tahab anda
linlastele sõnaõiguse
eelarve suhtes
Linnavalitsuses on küps plaan
hakata Tartus rakendama kaasavat
eelarvemenetlust ehk võimaldada
linnakodanikel ise otsustada, milleks kasutada mingit väiksemat osa
linnaeelarvest. Linnapea Urmas
Kruuse sõnul tahetakse kodanikke
Tartu eelarve koostamisse kaasata
juba järgmisel või ülejärgmisel
aastal. „Reaalselt näeb see välja
nii, et linna eelarvest eraldatakse
mingi hulk või protsent raha, mille
kasutamise otstarbe otsustavad
linlased ise. Muidugi peab enne
täpsemalt paika panema protseduurid, kuidas seda asja korraldada, aga õnneks on meil võimalus
ka teiste kogemustest õppida.“
Euroopa kohalikes omavalitsustes
on viimase kümne aasta jooksul
kaasavat eelarvemenetlust üha
enam praktiseerima hakatud. Kõige rohkem selliseid omavalitsusi
leidub Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Hispaanias.

Aasta parimad liikluskasvatajad on Tartust

Vargad müüvad dokumentideta tehnikat
Tartu kriminaaltalituse varagrupi
politseinikud pidasid kinni isikute
grupi, keda kahtlustatakse ATV-de
ja murutraktorite varguses mitmel
pool Tartu maakonnas, hiljuti Nõo
ja Haaslava vallas. Tartu maakohtu
loal võeti nendes vargustes kahtlustatavatena vahi alla 36-aastane
ja 39-aastane mees. Vargusjuhtumite menetlemise käigus on üks
ATV kätte saadud ning see ootab
tagastamist omanikule. „Ülejäänud vargusjuhtumite puhul käib
varastatud esemete asukohtade
tuvastamine. Kuna varastatud asju
püütakse tavaliselt kiiresti edasi
müüa, siis hoiatab politsei võimalikke ostjaid – ärge ostke ATV-sid,
murutraktoreid ja üldse igasugust
tehnikat, mida kahtlased isikud

Maanteeameti
Lõuna regioon
andis liiklusohutusse panustanud Lõuna-Eesti
inimestele ja
asutustele kätte
auhinnad. Tartumaalt sai aasta
liikluskasvataja
tiitli Elva lasteaia Murumuna tervishoiutöötaja Krista Loog. Aasta
sündmusteks tunnistati Lõunakeskuse liikluslinnas toimunud
koolitused, mida aitasid läbi viia
Marek Oolo (Hawaii Express),
Alo Abiline (Playland OÜ) ja Kerli Kaldmaa (Lõuna prefektuur)
ning Tartu jalgrattakool eesotsas
koordinaatori, Tartu linnavalitsuse
linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistuse projektijuhi
Toomas Põlluga. Liikluskasvatuse
aasta koostööpartner on Lõuna
prefektuuri korrakaitsebüroo juht
Indrek Koemets, MTÜ Roheline
Liikumine ja endine Tartu Kivilinna gümnaasiumi õpetaja Krista
Kinkar.

Kuigi nii mõnelegi bussijänesele võib trahvikviitung üksjagu tuska valmistada, kinnitab Tartu linnavalitsuse menetlusteenistuse väärteouurija Margus
Oks (vasakul), et menetlust ei saa võtta kurjalt, sest partnerid peavad olema võrdsed. Sedasama kinnitavad ka väärteouurijad Astrid Hansen, Indrek
Rähn ja Reelika Värva.
JUHAN LANG

Kontrolli tihendamine
tõi piletijäneste tulva
Tartu linnaliini bussides
määrati novembris trahv
436 piletita sõitjale, viimati
tabati samas suurusjärgus
(505) bussijäneseid tänavu
mais.
„Lihtsalt rohkem on kontrolle,
vahepeal oli ühe menetlusbussiga
kolm kuni neli ametnikku, praegu on kahe bussiga väljas kuus inimest,“ selgitas Tartu linnavalitsuse linnakantselei menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi.
Hoolimata novembris tabatud
bussijäneste suurest hulgast, jääb
neid iga aastaga üha vähemaks.
Kui möödunud aastal määrati
trahv 6499 isikule, siis sel aastal
on 11 kuu jooksul rahalise karistuse saanud 4367 inimest.
Tartu linnavalitsuse menetlusteenistuse väärteouurija Margus
Oksa kinnitusel oli aasta alguse

võrdlemisi kesine piletijäneste saak
tingitud eeskätt uute busside, kompostrite ja piletisüsteemi kasutusele võtust. „Mingil ajal juhiti tähelepanu ja suunati piletit ostma, näiteks jaanuaris tehtud 100 trahvi ei
ole võrreldes teiste kuudega mitte
midagi, sest põhirõhk oli inimeste
õpetamisel ja juhendamisel,“ rääkis
ta. „Karistamise eesmärk ei saa olla
linna rahakoti täitmine, vaid ilmselgelt edaspidiste rikkumiste ära
hoidmine.“

Pooled ei maksa
Linnavalitsuse andmetel on
menetlusteenistus tänavu trahve määranud 89 892 euro eest.
Vähem kui pooled õigusrikkujad vaevuvad neid aga õigeaegselt
tasuma. Sestap nõuavad suurema osa sisse kohtutäiturid. Oks
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„Muusika ühendab me käed”

Kontserdil kõlavad laulud ootusest, valgusest,
sünnist ja suurimast jõuluimest – Jeesuslapsest.

13. detsembril kell 19 Pärnu Ammende Villa
15. detsembril kell 19 Taagepera Loss
18. detsembril kell 18 Olustvere Mõis
22. detsembril kell 19 Kambja kirik
23. detsembril kell 19 Vihula Mõis

Kohapeal ja
eelmüügis
piletid
alates 11 €,
pensionärile ja
7-16 a. 10 €.
Kontserdi
toimumispäeval
pilet 13 €.

Info +372 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

märkis, et tavaliselt on kroonilised võlglased seadusega pahuksis mujalgi. „Näiteks mul oli nädal
aega tagasi üks alaealine õpilane,
kes suitsetas, tegin talle protokolli ja ta ütles, et ah pole hullu, ma
tulin eile just politseist.“
Ehkki kaheksa otsust vaidlustati tänavu kohtus, tõdes Oks, et igapäevatöös tuleb vaidlusi ette harva. „Püüame olla mõistvad ja täites
seadusandja ettenähtud kriteeriume väga täpselt, konﬂikte ei tule,“
tõdes ta. „Rõõm on see, et tegelikult padujänesed saavad mingil
hetkel aru, et ei ole mõtet pensioni ja elatusrahasid meile kinkida
läbi kohtutäituri ja hakkavad ostma pileteid.“
Kuigi kontrolöride eest püütakse
plehku pista suhteliselt harva, jääb
Oksa sõnul suurem põgenemistelaine tavaliselt septembrisse, mil

noored saabuvad eri paigust Tartusse õppima. „Maalt ja hobusega
tullakse, ei olda linnaeluga harjunud ja arvatakse, et ma põgenen ja
siis on asi korras,“ möönis ta.

Põgenemine kui ﬁlmis
Siiski on ette tulnud märksa
peenemaid juhtumeid, kui pelgalt kontrolöride vahelt välja lipsavad koolijütsid. Sel kevadel
oli patrullteenistus just lõpetanud Orava peatuses bussis number neli piletite kontrollimise,
kui ühtäkki saabus nende juurde
politseinik koos tundmatu isikuga. „Tegemist oli bussijänesega,
kes samal ajal kui me bussi sisenesime, ronis katuseluugist välja, politsei märkas seda ning tõi ta
tagasi,“ meenutas Oks.
JUHAN LANG
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viis linnalt magusa krundi
Tükike haljasalast Narva
maantee alguses antakse
pärast 14-aastast vägikaikavedu taas erakätesse. Kas
või millal sinna midagi ehitada lubatakse, pole selge.
Narva mnt 2f, umbes 900 m 2
krunt jääb kohe Vabaduse silla Atlantise-poolsesse otsa. Enne
sõda seisid seal, Emajõe kaldal
Imre Peetsi perele kuulunud elamud. Hiljem rajati lagedaks pommitatud jõe äärde park. Ja park
peab püsima seni ka Peetsile
tagastatud maal, kuni tuleb teistsugune otsus. Piirang, millist
varem pole kohaldatud.

Maa on, teha ei saa
midagi
Linnaplaneerimise osakonna
juhataja Urmas Ahven tunnistas
Tartu Ekspressile, et maa tagastamisotsuse lahutamatuks osaks
olev piirang kasutusõiguse osas
on unikaalne, ent igati mõistlik. „Kaugemas tulevikus võib see
kvartal muutuda pargist hoonestatud alaks. Selles osas on diskussioon alanud. Ei saa väita, et jõekallas oli, on ja jääb pargialaks.
Aga niikaua, kuni pole konkreetset otsust, jääb ka Narva mnt 2f
vastavalt kokkuleppele uue omanikuga avalikku kasutusse.”
Soovi oma esivanematelt ebaõiglaselt ära võetud maatükk tagasi saada avaldasid järeltulijad juba
1997. aastal. Toona otsustas linn
keelduda ning määras pisukese

Põhimõtteliselt mahuks tagastatud Narva mnt 2f krundile sama suur hoone nagu diagonaalis üle jõe asuv
Plasku. Millal või kas üldse ehituseks luba antakse, näitab aeg.
RASMUS REKAND

kompensatsiooni. Peetsi arvates
naeruväärne summa ning „et ei
juhtuks sellist ajaloolise ebaõigluse kinnistumist”, pöördus ta kohtusse. „Otsustati, et linn on oma
õiguspiire ületanud. Aga siis jäi asi
pikkadeks aastateks lihtsalt seisma,” meenutab Peets läbi kahe
kümnendi väldanud saagat üllatavalt rahulikult.

Kannatus tasus ära
Ahven möönab, et linn küsis
reformimata maatükki endale
juba enne endiste omanike välja ilmumist. Riik munitsipaliseerimise soovi ei rahuldanud, kuna
ihus ise maatükile hammast.
Enne riigistamist vajas aga tagastamisprobleem lahendust.

Et vägikaikaveo tulemusena
ei läinud krunt ei riigi ega linna
omandisse, puudus alus ka tagastamisest keeldumiseks ja Peets tõmbas pakist jokkeri. Paari tuhande
kroonise valuraha asemel on tal
krunt, mille turuhind võib vanas
rahas ulatuda paari miljonini. Seda
mõistagi siis, kui ehitada lubataks.
„Erilist võidutunnet pole, et seisaks keset krunti mõisniku mõtted peas. Väike jonn, et ebaõiglus ei
saaks jätku ka selle riigikorra ajal,
tasus end ära. Õiglus võitis.”
Värskel omanikul äriplaani
pole. Näljasurm ei ähvarda, kohe
müüma ei tormata. Kasu saavad
ehk lõigata järeltulevad põlved.
Tallinlasena ei oska Peets seisukohta võtta, on’s sealne park linlastele parim lahendus. „Ajalooli-

Piimameister Otto/Rapla korvpallimeeskonda toetav kohalik toitlustusasutus on jõulukuu puhul rikastanud menüüd Rapla korvpallurite nimedest inspiratsiooni saanud roogadega nagu Pärna
priske jõulupraad või Laane lumepallid. Hiljutine tuline matš Tartu
Ülikooli meeskonnaga on aga menüüsse lisanud veel kaks isevärki
rooga.
MEIEPUBI.EE

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Aasta väärtuskasvatuskool asub Tartus

selt on kaldapealsed olnud elavamas kasutuses.”
Ahven jagab seisukohta, et pooltühja pargi asemel võiks kaldapealsel rohkem elu olla.
RASMUS REKAND

Elinord Ehitus:
pankrotiohtu pole

1915

euro eest tulevärki laseb sel aastavahetusel Tartus ilutulestikku
korraldav Hansa Ilutulestikud OÜ
kuue minuti jooksul taevasse
Atlantise ja Võidu silla vahelisest
pargist; möödunud aastal pakuti
linnarahvale silmailu 50 000
krooni ehk ligi 3200 euro eest.

Loomemajanduskeskuse ja
kutsehariduskeskuse juurdeehituse peatöövõtja OÜ
Elinord Ehitus tunnistab, et
neile on tehtud pankrotihoiatus, ent hindab ﬁrma
maksejõuetust kuulujutuks.
Mitme toimetusse pöördunud
alltöövõtja süüdistuste kohaselt
Elinord Ehitus lihtsalt ei maksa
juba tehtud ja vastu võetud tööde
eest. Krediidiinfo andmetel leidub
võlanõudjate rivis nii ehitajaid kui
inkassofirmasid. Elinord Ehituse juhatuse liige Toomas Tromp
kinnitas, et „ilmselt on enamikul
ehitusfirmadest võlgasid, selline
on tänane majanduslik reaalsus.
Need võlad vähenevad pidevalt”.
Võlgade kommenteerimist leheveergudel peab Tromp „äärmiselt
ebaeetiliseks” ja jutte ettevõtte
makseraskustest „ajakirjanduslikuks liialduseks”. „Oleme alati
püüdnud olla maksimaalselt avatud, sõltumata probleemide keerukusest,” teatas Tromp.
Erinevad alltöövõtjad, kellega
Tartu Ekspress on suhelnud, hindavad Elinordi käitumist pigem
põiklevaks. Seda, et telefoni teel
juhtkonna jutule pääseda pole
lihtne, koges ka lehe toimetus.
„Lubadused maksetähtaegade
osas venivad kuust kuusse. Võetakse uued alltöö tegijad ja nendega kordub sama skeem, mis
sai tuttavaks juba firma eelmise
keha, Facio ajal,” rääkis ettevõtja, kes kartuses, et raha saamine
venib veelgi, oma nime avaldada ei lubanud. „Algul maksti ilusti, pärast hakati kunstlikult vigu

Tartu ülikooli eetikakeskus andis
tiitli „Väärtuskasvatuse kool
2011“ Tartu Veeriku koolile; kooli
direktor Ruth Ahven sõnas, et
väärtusarendusega tegelemine
on andnud koolile rohkem ühtekuuluvustunnet ja mõistmist, et
läbi oma igapäevatöö arendataksegi tegelikult lastes nende
väärtushoiakuid.

naasis Praha turniirilt esikoha ja
80 000-eurose preemiarahaga;
kokku on mehe tänavune teenistus vähemalt 230 000 eurot.

Talvine tantsupidu
Laupäeval, 17. detsembril kell
13 peetakse Tartu Raekoja platsis III Tartu talvine tantsupidu,
kuhu oodatakse Tartu linna 17
nais- ja segarahvatantsurühma
320 tantsijaga; tantsitakse vanu
eesti rahvatantse ja tuntud ringmängudes saavad kaasa lüüa ka
pealtvaatajad.

Tartu Maraton sai 20
Läinud nädalal möödus 20 aastat
päevast, mil Tartus Kloostri tänaval
asutati linna 15 aktiivse sporditegelase poolt Klubi Tartu Maraton.

otsima, ehkki töö kvaliteet on
sama olnud,” tõdes teine sarnase
murega ehitaja. Kolmas ohkas, et
ei tea, mida üle poole aasta tasumist ootavate arvetega peale hakata – kas pöörduda kohtu või inkasso poole.
„Tööd KHK ja Kalevi 17 objektil
lõpetatakse korrigeeritud töögraaﬁkute alusel ja antakse tellija käsutusse kokkulepitud ajal. On tõsi, et
mitmed asjaolud pole võimaldanud esialgsest ehitustähtajast kinni
pidada. Kindlasti ei ole see aga seotud müüdiga ettevõtte makseraskustest ja suurtest võlgadest,” vastas Tromp küsimusele, kas keerukas situatsioon võib Tartu ehitiste
valmimise kahtluse alla seada.
Ta rõhutas, et soliidsel väljaandel ei ole sobilik kirjutada kuulujuttudest, neile toetuda või küsida
kinnitust. „Jah, ﬁrmale on tehtud
pankrotihoiatus ja ilmselt tehakse
mõni veel. Paraku ei ole see leidnud sisulist kinnitust.”
TARTU EKSPRESS

Aasta noortennisist
on tartlane
Eesti kuni 16-aastaste poiste
aasta noortennisisti tiitli sai Tartu
noormees Alan Braschinsky,
kellest Tartu Ekspress kirjutas
pikemalt 27. oktoobril.

Pokkeriäss trumpas
vastased üle
Tartu valusaim käsi pokkerilauas,
noor kaardistaar Raigo Aasmaa

Elektriautode laadimispunktid paigas
Linna otsusega rajatakse esimesed elektriautode laadimiskohad
Narva mnt 2e (Atlantise tagune
parkla), Ujula tn 2a (Meltsiveski
Konsum) ja Era tn 2a (AS Alexela
Oil) kruntidele.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄG
RÄÄGITAKSE
... et prokuratuur kahtlustab
ab
b
haridusameti sahkerdamistes kokku kaheksat
inimest, nende hulgas sel
nädalal linnavolikogu kohast
a loobunud endist
ast
endisst
st
Annelinna gümnaasiumi juhti
u Jevgenia
uhti
Lindevaldti. Teisalt kostub,
b, et 2006. aasta
kodanikupäeva aumärgi laureaat
aureaat plaanib üldüld
dse Maarjamaa tolmu jalgadelt
d pühkida ning
delt
kolida abikaasa Venemaall ootavasse majja.
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Arsise kellad kõlavad
Jaani kirikus

Lõuna-Eesti mahetootjad
rebivad kasumi nimel
Hoolimata mahetoodete
üha kasvavast populaarsusest on Lõuna-Eesti
turg kitsas ning Tartu linn
üksi ökopõllumeestele
kasumit ei tooda, sestap
veavad talunikud enamiku
toodangust Tallinna.

„Lõuna-Eesti on ökopoodide osas suhteliselt hõre, siin
kasvatavad paljud inimesed ise
või ostavad otse taludest mahetoodangut,“ rääkis Tartu vallas
maheõunu kasvatav Argo Kaasik. Samas kinnitas Kaasik, et
nõudlust siiski jagub, sest kevadeks saavad tal õunad otsa.
Kanepi vallas Põhjala talus
maitsetaimi kasvatava ja naturaalset leiba-saia küpsetava Ly
Kaasiku sõnul õnnestub tal enamik pagaritooteid Tartus maha
müüa, kuid pea kõik maitseteed
viib ta Tallinna. „Tuleb ikka palju
tööd teha ja tooteid tutvustada,
et kaup ära ostetaks,“ ütles Kaasik.
Võrumaal naturaalmahlu
tootva Taarapõllu talu peremehe Edgar Koltsi sõnul on tal mitu
müügipunkti nii Võrus, Põlvas
kui Tartus, kuid paratamatult
tuleb suurema nõudluse tõttu palju toodangut Tallinnasse
vedada.
Karlova linnaosas hiljuti avatud Lõuna-Eesti ökokeskuse
müüja Kadri Kaarna sõnul ostavad ökopoed korraga sisse vaid
niipalju, kui nad kindlasti ära
müüa suudavad. „Näiteks astelpaljumoosi ostsimegi ainult
kaks purki, uuesti tellime siis,

Kaubahalli teisel korrusel tegutseva Mahepood OÜ juhataja ja
müüja Helena Lambing hoiab käes Võrumaal toodetud astelpajujooki. Naise kinnitusel tuleb konkurents mahekaubandusele ainult
kasuks.
JUHAN LANG

kui need ära müüme,“ selgitas
ta. Kuna väikeste koguste kaupa
ostmine teeb talunikele transpordi kulukaks, siis tellibki ökokeskus oma kauba Kaarna sõnul
võimalikult lähedalt.
Mahetootmisega alles paari
aasta eest alustanud Ly Kaasiku sõnul on alguses küll võimalik väikseid koguseid müüa, kuid
lõputult ei tasu minikoguste viimine ökopoodidesse ära ning nii
mõnigi kord on ta pidanud vedamise lõpetama.
Taarapõllu talu peremehe
Koltsi sõnul on väikeste koguste kaupa müümine paratamatu.
„Meil on nišitoode, mille tooraine on kallis, eks need käivadki
ühekaupa,“ ütles ta.
Möödunud aastal müüs Ly
Kaasik 50 kilo ravimtaimi, tänavu juba ligi 100. Tulust investeerib ta niipalju kui võimalik tootmisse ning kasumit seega ei teki.
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„Mahetoetust ma ei saa, sest põllud on liiga väiksed,“ ütles ta.
Toetuse saamiseks kirjutab Põhjala talu perenaine Kaasik ise erinevaid projekte.
Tartumaal õunu kasvatavale Argo Kaasikule maksab riik
mahetoetust ning ilma oleks tal
enda sõnul raske hakkama saada. „Me kulutame ikka kümnetes
kordades rohkem, kui müügitulu
teenime,“ sõnas ta. Õunakasvatuses kulub Kaasiku sõnul väga
palju raha õunte säilitamisele,
sest lihtsalt keldris need kevadeni ei seisa.
Menukate Taarapõllu toodete
autor Koltsigi kasumit tegelikult
ei teeni. „Me investeerime kõik
viimse kopikani tootmishoonetesse,“ sõnas ta.
Põllumajandusameti andmeil tegutseb Tartumaal ligi 120
mahetootjat.
MARI METS
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Zeppelini PopSport! Turu 14, tel 734 4244 E-P 10.00-20.00

Tiigi 57, Tartu, tel 734 6510
E–L 11–21, www.unisex.ee

U
U
NÄIDE!

A
T
U
L

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine
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Igal jõulukuul pakivad Arsise muusikud oma kellakohvrid, panevad
kätte valged kindad ja asuvad teele, et viia jõulutunnet paljudesse
Eestimaa kirikutesse ning kultuurimajadesse. Nii on see olnud 1993.
aastast alates ja teisiti pole selgi
aastal.
Tänavu rännatakse mööda
Eestit kolme ansambliga, sest
kontserdi üks põhiteoseid, Peeter
Vähi „Pronksipeegeldused“, on just
säärasele koosseisule kirjutatud.
Kuulajate-vaatajate ees rullub lahti
tõeline kellade vaatemäng – laval
on korraga ligi 300 käsikella, kokku
20 oktaavi ja 32 mängijat. Teos,
mis oma tuleristsed sai suvisel
kellafestivalil, toob käsikellad kogu
oma ilus ja jõulisuses publiku
ette. Inglihäälsete soprankellade
kiired passaažid vahelduvad tõrre
põhjast tulevate basskelladega,
sekka ka kirikukellade helisid ning
mahedahäälset kellamängu.
Kuulaja, kes armastab Arsise esituses kuulda klassikalisemat repertuaari, ei pea samuti pettuma,
sest lisaks nüüdismuusikale tuleb
kontserdil esitusele ka tuttavaid ja
üleilma tuntuid muusikapalu.
Tartu Jaani kirikusse jõuab Arsise
kellade ansambel 25. detsembril.
Kontsert algab kell 19. Piletid on
müügis Piletilevis, Piletimaailmas ja
enne kontserti kohapeal.

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee
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Päeval mahuvad autod napilt ära pisikesse parklasse raudteejaama ees, aga õhtuste rongide saabumise ajal on autosid sedavõrd palju, et kaugema
parkla asemel sõidetakse otse bussipeatusse.
MARI METS

Jultunud autojuhid on
bussijuhtidele pinnuks silmas
Üha enam peatustesse parkivad autojuhid ärritavad
bussijuhte, kes on sunnitud
selle tõttu peatama bussi
keset teed või ootama, kuni
juht suvatseb auto eest ära
ajada.
„Bussitaskud on niigi väiksed ja
kui sinna on veel auto ka pargitud,
peab buss küll kummist olema, et
peatusse mahtuda,“ rääkis bussijuht Reimond Lemmats. „Raudteejaamas on see ikka meeletu
probleem, inimesed on nii laisad
ja mugavad, et võtavad riski bussipeatusesse parkida, kuigi kõrval
on parkla olemas.“
Kolmapäeva pärastlõunal nägi
loo autor vahejuhtumit, kus buss
number 20 ei mahtunud Raudteejaama peatusest välja keerama.
Autojuht oli jätnud oma sõiduki
parkimiskohtade rea taha, otsapi-

di bussi alasse, nii et bussijuht sellest mööda ei pääsenud. Alles signaali andmise ja mõneminutilise
ootamise järel jooksis juht kohale
ja sõitis eest ära.
„Raudteejaamas on tükk tegu,
et peatusse sissegi sõita, kui rong
on tulemas ja inimesed on autodega vastu tulnud,“ lisas Lemmats.

Rahapuudus takistab
kontrolli
Bussijuhtide murega tegeleb
linnavalitsuse menetlusteenistus. „Meie inimesed on peatuseid
kontrollimas käinud, aga nad on
avastanud ainult üksikuid valesti parkimise juhtumeid,“ ütles
menetlusteenistuse väärteouurija
Ülle Neeme. Samas nõustus Neeme, et probleeme esineb kindlasti
rohkem, kuid rahapuudusel ei saa

linn bussipeatusi iga päev kontrolei peeta kinni ja sinna pargitakse
lida.
endiselt.
Kõige sagedamini pargivad
Linn bussipeatustesse eraldi
autod bussijuht Raivo Reitkaparkimist keelavaid märke ühismi sõnul Pepleri, Silmakliinitranspordi peaspetsialisti Madis
ku ja Raudteejaama peatustes.
Oona sõnul panna ei kavatse, sest
„Vahel ajavad autojuhid ikka meesinna parkimine on niigi seadusele mõruks küll, siis jään jälle graavastane.
fikust maha, kui
nad ees seisavad,“
Inimesed on nii laisad ja
lausus Reitkam.
Ilma bussitas- mugavad, et võtavad riski
kuta Pepleri peabussipeatusesse parkida, kuit u s e s l a hene s
probleem väär- gi kõrval on parkla olemas.
teouurija Neeme
sõnutsi sellega, et asfaldile märgiti
Trahv keelatud kohas parkimibussipeatust tähistav kollane sikse eest on Lõuna politseiprefeksakjoon. Talvel ei paista küll joon
tuuri teatel 40 eurot, kuid liikkahjuks välja, ütles ta.
luse eriti suure häirimise korral
Bussijuht Lemmats aga ütles,
võib trahvisumma küündida 200
et Pepleri peatusse tehti kollaeuroni.
MARI METS
sed jutid küll maha, aga nendest

ANTIIK

Helendavad
dioodidega küünlad
www.alatskiviantiik.ee
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Koduomanike maamaks
väheneb poole võrra
Tartu linnavolikogu otsusel
jääb 2012. aasta maamaksumäär 2002. aastast kehtinud tasemele – 1 protsent
maa maksustamishinnast.
Kodualuse maa omanikele
kehtib järgmisest aastast
maksuvabastus 50 protsendi ulatuses aastasest
maamaksusummast.

Volikogu otsustas vabastada
maamaksust maaomaniku või
maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 3000 m²
ulatuses, kui sellel maal asuv elamu on rahvastikuregistri andmetel taotleja elukohaks.
2013. aastast hakkab kehtima
maamaksuseaduse uus sõnastus,
mis näeb ette maksuvabastuse
maaomanikule elamumaalt kuni
1500 m² ulatuses, vastavalt sellele

muudetakse siis ka Tartus kehtivat korda.
Endiselt jääb Tartus kehtima
pensionäride ja represseeritute
maksuvabastus 25,6 euro ulatuses.
Järgmiseks aastaks maksuvabastuse saamiseks on võimalik linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonnale avaldusi esitada kuni
20. jaanuarini.

Soodustused ei muutu
2012. aasta eelarve eelnõus on
prognoositud maamaksutulu
suuruseks ligi 777,4 tuhat eurot.
Uue koduomanike maksuvabastuse tõttu võib linnal jääda saamata tulu maksimaalselt kuni 111 000
eurot. Maamaksuvabastuse määruse täiendamise poolt hääletas
24, vastu oli 7 volikogu liiget. Vas-

tu hääletanud sotsiaaldemokraadid pidasid maamaksu vähendamist halvaks otsuseks, kuna linn
kaotab sellega olulise osa tuludest,
mis on hädavajalik nii lasteaaedade kui koolide remondiks.
Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Tõnu Intsu sõnul on
linnavalitsuse soov kodualuse maa
maksust vabastamiseks populistlik, kampaanialik ja väga halvasti
ajastatud. „Linnaeelarves laiutab
täna pea kolme miljoni eurone auk,
mida kaetakse laenust,” rääkis Ints.
Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
on seisukohal, et maa ja kinnisvara
maksustamise juurde tuleb nii Tartus kui ka Eestis tervikuna tagasi
tulla peale masujärgsete eelarvete
stabiliseerumist ning koolireformi
kulude tasumist.
TARTU EKSPRESS

Sepo Seeman kehastab
isa ja poega

Contra õpetab
talvelullasid pusima
Sel nädalal algab Tartus
talviste vemmalvärsside
loomine ehk talvelullade
pusimine, mis lõpeb luuletuste lugemisega kuuse alla
tulnud jõuluvanale pühapäeval.
Jõululinn Tartu kodulehel saab
igaüks kirjutada ühe rea jõululuuletusest, mida iga järgnev luulesepp võib omakorda täiendada.
Värsirea lisajale on näha ainult
eelmise rea viimane sõna. Esimesed read kirjutab ette luuletaja Contra. Nädala lõpuks tuleb
nii kokku üks pikk luuletus, mille Contra kannab ette pühapäeval,
18. detsembril kell 15 raekoja platsil
kuuse juures.
Pühapäeval, 18. detsembril avatakse Antoniuse gildi loovuskojas
(Lutsu 3) ka talvelullade pusimise
töötuba, kuhu oodatakse huvilisi
kell 12.

Contra ise kätkes Tartu Ekspressile antud kommentaari luuleridadesse:
kui sa pole oma elus
kuigi palju luuletand
aeg on selles jõulumelus
avastada luuleand
seda teha ekstra kena
oma sõpradega koos
meenutavad mõnda sõna
kui sind pitsitab skleroos
ühisluule see on täitsa
ühislaulu sarnane
kui ka tuleb mõni rida
lohisev ja karvane
aga vabalt võid sa leida
endas siukse loovuse
mis võib lausa panna seisma
võimsa Golﬁ hoovuse

Esmaspäeval, 19. detsembril
annab Endla teater Vanemuise
väikses majas külalisetenduse
„Eesti mees ja tema poeg“. Lavastus räägib meheks, isaks ja pojaks
olemisest ning seda inimeselt
inimesele.
„Kuigi lavastus puudutab üldisemalt eesti mehe kuvandit, on
eelkõige oluline, et tegemist on
just Sepo Seemani jaoks kirjutatud näidendiga. Seetõttu on
lavastuse rõhuasetused sellised,
millega ka Sepo ise nõus oleks,
teema üle vindi keeramist ei ole
ning lavastus on kindlasti aus ja
otsekohene,“ ütles lavastaja Tiit
Palu.
„Loomulikult esinen ikkagi rollis, mitte iseendana, aga midagi
minu jaoks päris valet lavastus
ei ütle. Kindlasti on seal olemas
annus eneseirooniat,“ lisas Sepo
Seeman.
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Palametsa
pajatused

Pent Nurmekunnast
saab Tartu tudeng
Nurmekund meenutas 1990. aasta kevadel.
Kui ma 1929. a sügisel sain ajateenistusest vabaks, siis selgus,
et olin jäänud ülikooli astumisega hiljaks. Raha mul ei olnud ja
läksin appi isale, kes oli rentinud talu Abja kandis. Aitasin sügisel
isal lina töödelda. Tõusta tuli öösel kl 2, et töötada vinnaga masinal, kolkida ja roobitseda sitket kiudu. Nii teenisin 50 krooni,
mis võimaldas jaanuaris 1930 TÜ ﬁ losooﬁ ateaduskonna tudengiks saada.
Ega siis mulle keegi seletanud, kuhu minna või mida teha. Kõik
tuli endal leida ja otsustada. Esialgu mõtlesin õppida arstiks, aga see
stuudium kestis kaua ja nõudis rohkem raha, kui maapoisil oli. Valisin siis ﬁloloogia, kus sai õpingute kõrval keeletundide andmisega
pisut teenida.
Tegemist oli eluaseme leidmisega. Jõukamatel tudengitel ei olnud
see probleemiks, küll aga mulle, kellele tundus kogu ülikoolilinna
elu hästi kallis olevat. Hakkasin otsima hästi odavat tuba. Peahoone
suure kella all seisis auväärses poosis vana Bismarck, kodanikunimega Siimon – peahoone elupõline portjee. Kui pistsid talle 25-sendise pihku, siis aitas ta leida suurele tahvlile kinnitatud korteripakkumiste hulgast selle kõige sobivama. Sinna juurde pidas Siimon
terve loengu: „Sinna ära mine, sest seal on perenaine hull. Ja ka sinna ära mine, seal kisavad ilmast ilma lapsed. Aga vaat sinna tasuks
vaatama minna!“ Kirjutasin sobivad aadressid üles ja hakkasin neid
mööda käima.
Õnneks sain kokku teise Viljandi poisi Ants Rulliga, kes samuti
otsis ulualust. Meiega liitus veel üks nooruk ja kolme peale üürisime Tööstuse tänaval korteri, mis koosnes ühest saalitaolisest
ruumist ja väiksest magamiskambrist. Olime Rulliga ikka tõsised
töömehed. Kolmas poiss keeras rohkem raadionuppe, kui tegeles
juura studeerimisega. Õppisin kõvasti juba seepärast, et heade hinnete korral oli lootust saada stipendiumi ning vabaks õppemaksust. Ainult et põhimõtte kohaselt ei kehtinud need soodustused 1.
semestri tudengitele. Nii et mul tuli tasuda 50 krooni ülikooli kassasse õpingute eest.
Kodunt ma rahaliselt suurt midagi ei saanud. Isa ütles: „Põldu võid
sa künda ka ilma ladina keeleta.“ Ta oli selle vastu, et hakkasin keeli
studeerima. Küll saadeti kodunt raudteel nn „väikese kiirusega“ aegajalt toidupakke. Pikal teel oli rukkileib läinud küll kivikõvaks, aga
süüa ta sündis ja jõudu andis.
Toanaaber Rulli peal nägin, mida tähendab arstiks õppimine. Selle kõrvalt ei saanud ju midagi teenida. Hommikul ta läks ja õhtul
tuli, ise haises nagu tõhk anatoomikumi järele. Kuna teda aidati
küllaldaselt kodust, ei olnud tal kõrvalteenistust vaja. Minul aga oli.
Algul andsin soovijatele ladina keele tunde. Hiljem kuulasin usuteaduskonnas heebrea keele loenguid ja õpetasin hädalistele ka seda
keelt. Ikka leidus üliõpilasi, kes olid keeltega kimbus. Neil olid tavaliselt rikkad papad, kes olid valmis poja järeleaitamise eest tasuma.
Püüdsin ülikoolilt võtta niipalju teadmisi kui võimalik. Nii õppisin
veel araabia keelt, mis on ju heebrea keelega suguluses. Olid sul ühe
keelkonna põhireeglid käes, siis läks ülejäänute omandamine juba
õige kergelt.

Majori (Aivar Tommingas) mõtteavaldust teemal „Selleks, et hukka mõista, tuleb kõigepealt mõista“ kuulavad tema sekretär (Marika Barabanštšikova) ja sümfooniaorkestri teine viiul (Rein Pakk).
GABRIELA LIIVAMÄGI

Diktaatorlik kontsert
vajab laagerdusaega
MULJE
Detsembri alguses Vanemuise väikese maja lavale
jõudnud psühholoogiline
triller „Kontsert diktaatorile“ pole etendus, mille
lõpus, juba aplausi kõlades
oskaks kuue lausega nähtust ülevaatliku kirjelduse
anda. See tükk, nagu headusele pretendeeriv veingi,
vajab settimist, õhku serveeringul ja aega järelmaitset tunnetada.
Briti kirjaniku Ronald Harwoodi spektaakel viib vaataja 1946.
aasta Berliini, kus Ameerika major
(Jüri Lumiste) natsismikuritegude
uurijana süüdistab maailmakuulsat dirigenti Wilhelm Furtwänglerit kollaboratsionismis. Ei, tege-

mist pole ajalootunniga. Ja veel
vähem ühekihilise süžeega krimkaga, kus detektiiv vingete mõttenippidega kisub avalikkuse ette
kõige vähemtõenäolisema isiku
kuritegeliku olemuse.
Siin rulluvad laval mitu erinevat armutut duelli, kus üheks osapooleks alati major. Alatute võtete
armaada ja arrogants ohtrate roppuste kastmes, ametliku ettekäändega pühendumus eesmärgile laotada laiali absoluutne tõde. Asjade arenedes imbub aga üha enam
päevavalgele teinegi ajend – majorihärra sisemuses vahutav mäss,
mälestused ja dogmad.
Innuka higistaja rollis teeb
meeldejääva etteaste Rein Pakk.
Maksimumpunktid teenib aga
välja Aivar Tommingas, kes raginal purustab müüdi, et tema
parim kasutusvaldkond piirdub

haletsusväärsete totude ning torisevate vanameeste kehastamisega. Räägitakse, et Tommingas olla
kunagi varases nooruses lühikest
aega miilitsavormi lausa iga päev
seljas kandnud. Pole saanud uurida, kas tollest perioodist mõni
kogemus ka nüüd uurijat mängides kasuks tuleb, ent veenvuse
puuduses teda süüdistada oleks
patt.
Etenduse kunstnik, ka näiteks
„Vihmamehes“ sama tööd teinud
šotlanna Ellen Cairns on tuntavalt tugeva, ainuomase käekirjaga. Nii üllatab ka „Kontsert diktaatorile“ olustik publiku suunas
kaldu lavaga, mis tekitab topeltefekti. Lugu justkui surub sulle end peale, vajub pealtükkivalt
sülle. Teisalt muudab perspektiiv
tunnetuslikult suureks, kaugeks,
ihaldusväärselt huvitavaks ja

müstiliseks salapärase ustetaguse koos sinna peitunud mineviku ja samast lähtuva tulevikuga.
Sünge kõlaga visuaalse ansambli
ülejäänud liikmeteks on svastika,
suitsevad varemed ja mägi halle
kohvreid.
Et Vanemuise väikese maja fuajee seintel ripub Kalle Veesaare
fotonäitus “Armastusega End(l)
ale”, kus peale maalikunsti ajalugu
jäljendavate fotode lausa nõuavad
uudistamist ka nende lavastamislood, tundub paus etenduse kahe
poole vahel ülekohtuselt lühike.
Kui pahatihti tükib enamikku kavalehte täitma toetajate reklaam ja pikk personali nimistu, siis
sel korral leiab kaante vahelt kuhjaga põnevat, mis sisu mõistmise
huvides tasuks enne avaakorde
läbi sirvida.
RASMUS REKAND

Jassi Zahharov ja
Tartu Poistekoor

Kontsertmeister Margus Kappel

& Tartu Saksikoor

Jõulukontserdid

www.kontsert.ee

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

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

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€
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„Ta ei suuda meid niipalju
aidata kui vaja“
Tartu kossuklubi peatreener Indrek
Visnapuu pärast ameeriklasest tsentri
ri
Jarrid Famousi koju saatmist. Nüüd
on mees NBA klubi Indiana Pacersi
viimases 19-mehelises valikus võitle-mas satsi pääsemise eest. Õhtuleht,
13. detsember.

TRIUMF
& HÄVING

2011

3. osa

INDREK KOEMETS
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI
LÕUNA PREFEKTUURI
KORRAKAITSEBÜROO JUHT
AASTA OTSUS? Üleeuroopalise rahvatantsuürituse „Europeade“ Tartusse toomine. Sellised üritused reklaamivad Tartut kohana, kuhu oodatakse külla avatud, rõõmsaid ja arukaid inimesi. Tartlastele endile annab
ehk juurde julgust mõelda ning tegutseda suuremalt.
AASTA KOMEET? Jalgrattur Rein Taaramäe. Sportlike saavutustega
on noor mees toonud Tartule juba kuhjaga au ja kuulsust. Veelgi olulisemaks pean aga tema avatust ja spordihuvilistega suhtlemise tahet. Loodan, et Taaramäe eeskujul hakkavad ka teised sportlased rohkem oma
tegemistest rääkima. Publikuga siiralt rääkiv sportlane aitab rahvusliku
ühtsustunde turgutamisele oluliselt rohkem kaasa kui viisakalt vaikiv
sportlane.
AASTA SÖÖGIKOHT? McDonald’s Lõunakeskuse juures. Kuna eestlased pole suuremad naeratajad, siis on mikrofoni tellimust rääkides nii
meeldiv kujutleda ekraani taga rõõmsa näoga teenindajat.
AASTA HÄBIPLEKK? Eesti Rahva Muuseumi ehitus. Võime küll öelda,
et oleme eurooplased, kuid nüüd tuleb saada taas eestlasteks. Väide, et
see ehitus on väga kallis, on seekord pigem pooltargumendiks – mis saab
olla meile oma rahva ajaloost veel kallim.
AASTA PERSPEKTIIV? Ootan, et tartlaste edurivi annaks selgel häälel ja arukal
meelel avalikult märku sellest, et neid huvitab Tartus turvalise elukeskkonna edendamine. Kõigepealt saab seda teha ikka isikliku eeskujuga, helistades ohtu märgates politsei häiretelefonile, liiklusrikkumist märgates politsei liiklusliinile ja linnakeskkonnas korratust
nähes linnavalitsuse heakorratelefonile. Liiga palju on veel eestkõnelejaid, kes kõnedes ja artiklites räägivad murest turvalisuse pärast, kuid
isiklikult sekkuma ei vaevu.

„Kurat! Memme musi
ei aidanud!“
Noorkuu laulja Rein Kahro
pärast kaotust kunstnik Martin
Saarele Tai-poksi ringis. Kanal 2,
„Ringikuningas“, 13. detsember.

REIN PAKK,
LAVASTAJA
OTSUS? Laia tänava kahesuunalisekss muutmine. Näide linnaõige halvemas mõttes. Vaavalitsuse raudsest otsusekindlusest kõige
tamata kodanike vastuseisule ning müra- ja vibratsioonitasemele see otsus tehti. Kui kogu
maailma linnad püüavad mõelda,
kuidas juhtida autoliiklust eemale hap-raist ja väärtuslikest vanalinnadest, toimetab meie planeerimiskond millegipärast vastupidises suunas.
KOMEET? Flybe’i komeedid. Tartu on maailmaati väärikas
linn – sisult, mitte suuruselt – ja on igati
maga.
omada õhuühendust ülejäänud maailmaga.
SÖÖGIKOHT? Ei ütleks, et aasta jooksul väljas söömise vallas oleks
mõni silmatorkavalt uues kvaliteedis koht ilmunud turule. Võiks ilmuda,
täitmata nišše oleks küll. Samas arvan, et raskel ajal on kiitust väärt kõik
söögikohad, kel uksed siiani avatud on.
HÄBIPLEKK? Eks ikka linna ignorants Uue Teatri vastu. Kogu maailmas kulutavad linnavalitsused suuri summasid, et oma kultuurielu elavdada. Sealhulgas ka Tartu linn. Aga kui Eesti üks huvitavamaid ja juba
rahvusvaheliseltki tunnustust leidnud teater kandikul kätte tuuakse, siis
ei tee linn nagu märkamagi. Kusjuures konkurentsi seisukohast võidaks
Uuest Teatrist kindlasti ka Vanemuine, sest Uus Teater ei võtaks ju publikut ära, vaid kasvataks seda just juurde. Ega teater pole mobiilioperaator,
kellele klient lojaalne peab olema, teatritarbija tahabki erinevat teatrit
näha ja teatritegijad erinevat teatrit teha. Võidavad kõik.
PERSPEKTIIV? Tarku kultuuriotsuseid ootan. Tartu on Eesti kultuuri üks olulisemaid keskusi ja tahaks näha, et siin seda ka teadvustatakse.
See kultuur on ohus, kadumisohus. Kuid on üks asi, millega me kõik, igaüks saame seda ohtu olulisel määral vähendada – see on kultuurivaenuliku retoorika vältimine. Vähem kahtlusi ja virisemist, rohkem avatust
ja loovust. Tuleb endasse uskuda ja vastavalt tegutseda! Poliitikud, sealhulgas ka linnavalitsus, peavad aru saama, et riik või omavalitsus on inimeste kooslus ja et seda kooslust hoiab koos just kultuur, ei miski muu.
Nad peavad mõistma, et ressurss, millega nad opereerivad – kogu nende
tööpõld – võib ühel päeval ilma kultuurita lihtsalt otsa saada. Kultuur
on Eesti kõige strateegilisem valdkond ja selles tehtavad otsused elulise
tähtsusega.

OTSUS? Põhimõtteline otsus vabastada koduomanikud maamaksust.
KOMEET? Ahhaa keskus

PERSPEKTIIV? Turvalisem ja inimsõbralikum Tartu.

Peep Pahv. Kuku raadio saates
„Mehed ei nuta“, 13. detsember.

MARGOT FJUK,
LASTEAED RISTIKHEIN DIREKTOR JA
LINNAVOLIKOGU LIIGE
OTSUS? Väärt otsuseid
o
on mitu: mõte luua juurde lasteaiakohti väikkulutuste st ehitada olemasolevate lasteaedade juurde uusi
semate kulutustega,
rühmaruume. Võ
Võidavad mõlemad pooled, nii lapsevanemad kui linn.
Ka p
pere kolmanda lapse vabastamine lasteaia osalustasust
omab Tartu kui lapsesõbraliku linna kontekstis hoolivuslikku tähendust. Aga ka näiteks tänavune Raekoja platsi kuusk on väga ilus ja paigutatud endisele väga
heal kohale.
heale
KOMEET? Ahh
Ahhaa keskuse avamine, Tamme staadioni taasavamine.
Folkloorifestival „„Europeade 2011“. Kui mõelda inimest, siis tahan tänada
Tartu maavalitsu
maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhatajat Annely Võsastet selle töö eest , mida ta on teinud maakonna ja linna lasteaedade toei l ja
j liitmisel.
lii i
tamisel
SÖÖGIKOHT? Ühte parimat välja tuua on üpris keeruline. Uue kontseptsiooniga Eduard Vilde lokaal ja kohvik – mahe toit, pimeõhtusöök,
hea muusika. Moka kohvik – meeldiv interjöör. Hiina restoran KungFu –
omanäoline, väga maitsvate toitude ja hea teenindusega koht.
HÄBIPLEKK? Pimedad ja väga nõrgalt valgustatud linnatänavad – liiklemine on ohtlik nii autoga sõitjale kui ka jalakäijatele. Pimedal ajal on
Tartu nukker ja ohtlik linn. Selles osas peab küll olukord paranema –
esmalt tuleb korralikult valgustada jalakäijate ülekäigukohad, ristmikud, ringteed jne.
Raske oleks mööda vaadata haridusosakonna juhtide skandaalist, mis
mõjus negatiivselt nii Tartu haridusasutuste kui ka linna mainele.
PERSPEKTIIV? Et 2012 ei tehtaks ennatlikke otsuseid, mida hiljem
muudetakse – olgu siis teemaks lasteaedade juurdeehitused, riigihanked
jne. Korda tuleks teha praegused sillad ja ka kõik mänguväljakud linnas
– nii need, mis asuvad lasteaedade territooriumitel kui ka üldkasutatavad linna mänguväljakud. Vajaksime promenaadi Fortuuna ja Emajõe
vahelisel alal.

OTSUS? Otsused sünnivad kabinetivaikuses. Kuna ühtegi nimetada ei
oska, siis ilmselt sinna ongi nad jäänud. (Pärast pikka mõtlemist) Sügisest taastub Tartu sügisjooksu traditsioon. See on üks hea otsus, mis
mulle meeldib.
JOEL LUHAMETS,
TARTU PAULUSE KOGUDUSE ÕPETAJA
OTSUS? Enn Tarto Tartu aukodanikuks valimine. Sellega tunnustati
okupatsiooniaegset vastupanuliikumist.

SÖÖGIKOHT? Tartu Pauluse
kiriku supiköök. Seal saavad süüa
need, kes enda eest hoolitseda ei
suuda. Keegi ei tohi nälgida.
HÄBIPLEKK? Kuritegevus Tartu
linnas. Ülekohtu ja ebaõiglusega ei
tohi leppida. Eksimine on iga tegija juures mõistetav. Pahatahtlikkus aga on meie kõikide häbi.

SÖÖGIKOHT? La Dolce Vita
HÄBIPLEKK? Lasteaedade kohatasu tõus. See puudutab mind eriti
valusalt, kuna ise kuulun otsustajate hulka ja paremat lahendust leida
ei suutnud.

„Miski on mäda Tartu ülikooli korvpalliklubis ja
seda mäda pritsib juba
igast august.“

PRIIT PULLERITS,
POSTIMEHE ARTERI AJAKIRJANIK

KOMEET? Tiit Veeber heategevusvallas. Tiit Veeberi ﬁnantseerimisel
toimub Tartu Peetri kirikus suurremont, mille käigus uuendatakse kiriku tornid. Tema eestvõttel kujundati Kambjasse Perekonnakivi.

MIHHAIL LOTMAN,
ÕPPEJÕUD, TARTU LINNAVOLIKOGU
ESIMEES
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PERSPEKTIIV? Ootan iga tartlase käitumises ja suhtumises viisakust, sõbralikkust ja heatahtlikkust. Selleks ei ole vaja raha ega
seadusi, seda võime ise teha. Teeme ära!

KOMEET? Mulle meenub ﬁlmist „Suvi“, kuidas Teele läks ennast Tootsile naiseks pakkuma ja ma pakuksin ka iseennast (naerab).
SÖÖGIKOHT? Meie kodu köök ja kui on ilus ilm,
siis rõdu, sest võõrad inimesed ei tiku segama ega tüli
norima.
HÄBIPLEKK? Need on need plekid, mida kaarnad
d või
v
varesed on puu otsast ülikooli ümbrusesse lasknud vala llutanud.
gete lärakatena. See on uus koht, mille nad on vallutanud.
Õnneks ise ei ole veel pihta saanud.
PERSPEKTIIV? Nüüd lõpuks midagi tõsist ka. Tõesti, et need ülessongitud ja lipitud, lapitud, paigatud ja ära vajunud sõiduteed saaks siledaks
ja korda tehtud.
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Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

Telli ja igal reedel
on Tartu linna
suurima trükiarvuga nädalaleht
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

Minu

Minu

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

Tel 775 2204
Sisustus E Kaubamaja, Tehase 16
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Varahommik Rüütli tänaval
UUDISED

Neljapäev, 15. detsember 2011

11

Valiti parimad üliõpilasteadlased

on põnev ja kohati oksene
Reede hommik, kell viis.
Rüütli tänava kohal kummuvat musta taevast lahutavad maapinnast hapras
reas asuvad kuldsed jõulutuled. Aega öisest peost
hinge tõmmata uulitsale
ei anta, juba peab valmistuma tegusaks päevaks.
Saatma ohkega viimaseid
pidulisi koju.
Rõõmsate pilkudega tudengikolmik tuleb otsekui präänikute maalt – keskmise käed
ümber sõprade kaelte põimitud,
pilk hägune ning jalad vägijoogist pehmed. Kargest hommikutunnist ja raskest sõbrakoormast
hoolimata on noormeestel tuju
ladvas, pophittide veidi vähem
noodis kavereid kostub jõulupuuni välja.

jataha jäävad tänavakivid saavad
puhtad klaasikildudest, suitsukonidest ja plasttopsidest. Ees on
veel mõnesaja meetri jagu rämpsrida.
Rüütli tänava baare-kohvikuid esimese hooga kokku ei loegi. Nädalavahetuse öösiti polegi
sel erilist tähtsus, sest peokohad
sulanduvad tänavas üheks. Sajad
pidulised moodustavad justkui
erinevate tubadega võimsa tänavapeo ühise suitsu-, tantsu- ja
joogiruumiga.

Ehast koiduni

Melust osa saamiseks tasub
end näiteks Möku ja Trepi vahelisele platsile parkida. „Kuulge, ma
ei ole ju naine, onju,“ kõlab Trepist väljunud kõhetu poisi ootamatu küsimus. Õhuke tumehall
Peites öö jälgi
pusa, kahtlaselt läikivad silmad
ja ülespidi suunurgad. „Aaaa!“
„Tuut!“ venitab oranžis vilkukatkestab selle tekkimata arutmises prügiauto. Lõhub tasase
elu kile tüdrukuhääl. Joviaalses
laulu plekikolinaga, et siis aeglameeleolus neljapealine seltskond
selt taas minema venida. Rohelise
möödub neljal jalal – tüdrukud
prügisöödiku müra jääb pikemalt
poiste kukil. Eemal seisab sombvarajastele tänavalistele akustilireeroga noorhärra. Keegi silkas
seks taustaks ning plinkiva kolejust karumaskis mööda.
tisena ilmub ta aegajalt majade
„Sügisel on veel eriti palju rahvahelt nähatavale.
vast, rebased ju,“ nendib pealtvaataja seisuses maaülikooSuitsupakid on lillepeenarli tudeng. „Taldest välja kougitud, klaasivega jääb rahvast vähemaks.
killud kokku pühitud ja isegi
Külm.“ Nappe
need kolm okselaiku, mis veel kom ment a are jagav neiu
varavalges gümnaasiumiesipöördub hoolisel lömitasid, on haihtunud.
valt võõra peenikese poisi
poole. „Ei, sa ei ole naine,“ sulanAlkopoest eemalduv sinisdub ta rahulik selgitus ühtlastes tunkedes kuju mõjub Apple‘i
se jutumassi. Topsid tühjenevad,
vaateakendest hõõguva steriilkonid kukuvad.
se i-maailma taustal kontrastseNagu vampiir tõmbub tänavana. Seisatab. Kummardab vahel.
pidu aovalguse eest varju. SuitSiis liigub edasi-tagasi, käes prüsupakid on lillepeenardest välgikühvel ja pikk hari. Tema sel-

Läinud nädalal said haridus- ja
teadusministeeriumis üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi laureaadid kätte 56 rahalist preemiat
ja 24 tänukirja. Traditsiooniliselt
moodustavad suure osa kõigist
konkursil osalenutest Tartu ülikooli
üliõpilased. Kuigi sel aastal esitati
Tartu ülikoolist töid ligemale 60
võrra vähem kui eelmisel aastal,
katab see ikkagi üle poole esitatud tööde koguarvust ehk 51%
(2010 – 57%; 2009 – 54,5%). Teiste
ülikoolide esindatus on jäänud
enam-vähem eelmiste aastate
tasemele. Tänavu laekus konkursile 368 teadustööd 29 kõrgkoolist,
mis on mõnevõrra vähem, kui
eelmiste aastate kasvutrend lubas
oodata. Bakalaureusetasemel
esitati 126, magistritasemel 163 ja
doktoriõppe tasemel 79 tööd. Võrreldes eelmise aastaga suurenes
paari protsendi võrra doktoritööde
osakaal.

Avati näitus lemmikmultiﬁlmikangelastest

Rüütli tänaval käis vilgas elu ka ööl vastu kolmapäeva. Kaamerasilma ette jäi linnahämaruses jalga keerutav
kaunitar.
RAUL SULTSON

ja kougitud, klaasikillud kokku
pühitud ja isegi need kolm okselaiku, mis veel varavalges gümnaasiumiesisel lömitasid, on
haihtunud.
See ongi tunkedes pika noormehe rahuliku töö tulemus. Ta
on tänavakoristaja. Kaheksa aastat hommikuid on Harrile kõike
näidanud. Parimaid leide kirjeldades löövad ta silmad särama –
tänav on üllatanud nii magavate
inimeste kui ka rahaga. „Viimast
võiks rohkemgi leida,“ arvab ta
tõsiselt.
Hommikul kell viis alustada ei

tähenda sugugi vaikset tööd tühjuses. Vastupidi! Sel ajal võib inimeste arv Rüütli tänaval ulatuda
sadadeni. Kes kõnnib rahulikult
tööle, kes peolt koju, kes laulab,
kes kakleb. „Ei, mind nad ei puutu,“ raputab Harri pead, „Mina
ajan oma asja. Nemad oma.“

Meditatsioon
linnatänaval
Aga täna tuleb üks mees jutuga. Korralik must nahkjope seljas, soni peas. Silub oma vuntse
ja vabandab ette. Pakub põnevaid

mõtteid ja ideid. „Mmma võin...
ma võin teile lootose poosi teha!“
teeb ta ettepaneku, „Ma lähen sinna kivi peale ja võtan lootose poosi! Voh, sellest saab hea kaader!“
Ja saabki. Üleni mustas mees
istub varahommikul kell kuus
suletud Möku ees ümmargusel kivil rätsepaistes, käed põlvedel, pöial ja nimetissõrm kokku
vajutatud. Näol teeseldult mõtlik ilme, pilk küündimas soninoka suunas. Kivi kõrval konutavad plasttops ja suitsupakk. Harri
pole siia veel jõudnud.
KELLI SEITON

Tartu kaubamajas
saab detsembrikuu lõpuni näha
3-10-aastaste laste
poolt valmistatud
töid teemal „Minu
lemmikmultiﬁlmikangelane“.
Sügisel kuulutas Henkel välja
laste kunstitööde
konkursi „Mr Pritt“,
kuhu oodati kleepimistehnikas valmistatud töid. Konkursile laekus enam
kui 1100 kunstiteost, mille hulgas
oli nii pilte kui ka miniskulptuure.
Näitus on kokku pandud konkursile laekunud parimatest töödest.
Kõige sagedamini kujutati lemmikkangelasena Käsna-Kallet,
Lottet, multiﬁlmi „Autod“ tegelasi,
Lammas Shauni, aga ka Potsatajat
ning musta ja valget koera. Kõigi
konkursile laekunud tööde seast
valis žürii välja kolme vanuserühma võitjad, kes saavad auhinnaks
uhke jalgratta.
Žüriisse kuulusid Reet Tallo (Tartu Veeriku kooli kunsti- ja käsitöö
õpetaja, aasta õpetaja 2011), Pille
Tammela (kunstnik ja lasteraamatute illustraator) ja Maarja Meeru
(Vanemuise teatri peakunstnik, kes
on teinud lavakujundust ka lastelavastustele).
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KINGIKOTI

MAIUSPALAD

SINU DIGIPOOD

Enneolematu
pakkumine!
SÜLEARVUTI

Compaq Presario CQ57-301SA
tFLSBBO w-&%
t".%%VBM$PSFQSPUTFTTPS&
t(#NÊMVt(#LÜWBLFUBTt%7%LJSKVUBKB
tLVOJ.#".%3BEFPO)%.HSBBöLB
t8J'JtY64#t7("tLBBM LH
t8JOEPXT)PNF1SFNJVN41
tBLVUÚÚBFHLVOJUVOEJNJOVUJU

Müügil ka 4GB mäluga mudel.
Hind: 329.-

299.kuumakse alates
48 kuud

9.40€

-40%

499€
Muuda mälestused elavaks!

Mängurõõmu
suurele ja
väikesele!

DIGITAALNE
PILDIRAAM

Viewsonic
VFA770W-50E

24.

99

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

kuumakse alates

48 kuud

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

tFLSBBOhh  DN tSFTPMVUTJPPOY
tIFMFEVTDEN2tLPOUSBTUTVT
tTPCJWBENÊMVLBBSEJE4% 4%)$ ..$ .4 .41SPt64#

DIGIKAAMERA

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.

39.99
Suurepärane kaamera alustavale fotograafile!

479.-

Igaüks võib olla aednik!

-40%

Click & Grow stardikomplekt
+ Busy Lizzy taimekassett

Nikon COOLPIX L23
U807

-29%

tSFTPMVUTJPPO .1tYPQUTVVN NN F73
t  DN-$%FLSBBOtTBMWFTUBCWJEFPU

49.69€

39.- 29.90

/VUJLBTMJMMFQPUU NJTLBTUBCKBWÊFUBCTJOVMJMMJKBNBJUTFUBJNJ

www.klick.ee tee jõuluostud e-poest.

49.90€

Infrapuna
kaugjuhitav helikopter
tLBOBMJUtNFUBMMSBBN
tHàSPTLPPQJMJOFTUBCJMJTBBUPS
tTJTTFFIJUBUVEBLV MFOOVBFHNJO
tQVMEJUÚÚLBVHVTLVOJN
4BBEBWBMFSJWÊSWJE

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega.
Kampaania kestab 12.12.2011 - 31.12.2011.
Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

Kaup kätte 2-5 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.
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.
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TARBIJA

• 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.

RAV

S

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 €

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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Iga ooterežiimi vatt kulutab
aasta jooksul ühe euro
Teler, digiboks, kodukinosüsteem ja veel hunnik
teisi seadmeid on pidevalt
tulede ja näidikute valguses
ootel. Nad ootavad vaid
ühte nupuvajutust, et kohe
abivalmilt tööle hakata.
Sellele mugavusele kulutab
keskmine kodu ligi 10 protsenti oma aastasest elektrikulust – see on raha, mille
võiks kulutada hoopis teatri- või kontserdikülastusele
või mõnele hobile.

Ooterežiimi elektrikulu on üldjuhul suurem vanematel seadmetel, ulatudes kohati mitmekümne vatini. Iga vatt tähendab aga
üheeurost kulu aastas. Nii kulutab näiteks pidevalt ooterežiimile
jäetud ja 5 W tarbiv printer aastas
elektrit 5 euro eest.
2010. aastast ei tohi uute seadmete energiatarbimine väljalülitatuna või ooterežiimil ületada 1
W. Kui ooterežiimil töötav seade
edastab samal ajal teavet nagu näiteks kellaaeg või annab infot enda
seisundi kohta, ei tohi elektritarbimine ületada 2 W. Lähitulevikus
muutuvad nõuded uutele seadmetele veelgi karmimaks – alates
2013. aastast ei tohi samad näitajad ületada 0,5 W ja 1 W.

Ooterežiimist hoidumine
Kas elektrikulu vähendamiseks peaks seadmed pärast kasutust seinast välja tõmbama? See
on üks võimalus, aga sellega kannatab seadmete kasutusmugavus.
Kordades lihtsamaks võimaluseks
on kasutada lülitiga pikendusjuhtmeid, kaugjuhitavaid pistiklüliteid
ja taimereid.
Lülitiga pikendusjuhtme taha
on võimalik korraga ühenda mitu
samas kohas paiknevat seadet ja
need siis korraga pärast kasutust
lülitist välja lülitada. Kaugjuhitavaid pistiklüliteid kasutades saab
aga puldist välja lülitada üksiku
seadme, seadmete grupi või vajadusel kodust lahkudes kõik seadmed, välja arvatud külmiku.

Kui palju energiat tarbivad meie koduseadmed ooterežiimil ühe aasta jooksul?
Seade

Ooterežiimi tarbimine

Teler LCD

1,1 W

Teler kineskoop

9,4 W

Digiboks

6W

Ruuter

11,8 W

DVD-mängija

0,5 W

Sülearvuti

1,4 W

Arvutikõlarid

3,8 W

Lauatelefoni laadija

2,0 W

Printer-koopiamasin

4,7 W

Muusikakeskus

1,3 W

Mängukonsool

1,8 W

Reguleeritava valgustugevusega
põrandavalgusti

0,4 W

Harilik seinalamp

0W

Mobiiltelefoni laadija nutitelefoniga
(aku on täis laetud)

2,0 W

Pesumasin

0,9 W

Veekeetja

0W

Elektrilise hambaharja laadija
(hambaharjata)
Kõik kokku

Taimerid on kasulik lahendus
veeboileritele ja küttesüsteemidele,
et lülitada need automaatselt sisse
öisel ajal, mil elekter maksab vähem.
Samuti saab taimeriga automaatselt
välja lülitada ooterežiimil telekad,
arvutid ja muud seadmed, mida ei
kasutata näiteks päevasel ajal, kui
pererahvas on kodust eemal või
öösel, kui kõik magavad.
Eesti poodides on saada ka
kasulikke ooterežiimi tuvastusseadmeid, mis ühendatakse sei-

1,2 W
48,3 W

nakontakti ja koduseadme vahele. Kui seade tuvastab hetke, mil
koduseadme energiatarve väheneb oluliselt, st seade jääb ooterežiimile, katkestab ta ühenduse
vooluvõrguga. Seadet saab juhtida
puldist, mis tähendab, et sisselülitamisnuppu vajutades tuvastab ta
signaali ja lülitab voolu jälle sisse.
MIKK SAAR,
EESTI ENERGIA ENERGIASÄÄSTU VALDKONNA
PROJEKTIJUHT
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KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Naine mehele:
„Kallis, sa jääd minuga väga
rahule. Ma sõitsin täna kolm
korda punase tule all üle ristmiku ja keegi ei teinud mulle
trahvi. Kokkuhoitud raha eest
aga ostsin endale uue kübara.“

Savisaar läheb koos Evelyn
Sepaga matustele, aga lilled
jäid maha. Savisaar Sepale:
„Kuule, mine käi ruttu linnas
ja too lilli!“
Evelyn on siis umbes 10
minuti pärast taksoga tagasi
ja ütleb hingeldades:
„Ma lilli ei saanud, aga
näe, ma tõin tordi!“

Tolliametnik asub laeva üle
vaatama:
„Narkootikume on?“
Kapten võtab kohvri välja:
„On. Näete, palun, heroiin,
kokaiin...“
Tolliametniku silmad löövad põlema:
„Aga võib-olla on relvi ka?“
Kapten otsib teise kohvri:
„Palun. Makarov, Kalašnikov, padrunid... Kõik on
olemas.“
Tolliametnik küsib kavalalt:
„Siis on vist valuutat ka?“
Kapten võtab kolmanda
kohvri:
„Näete, miljon dollarit,
palun...“
„Ja see kõik on teie oma?“
küsib tolliametnik.
„Ei, see on teie oma,“ vastab kapten. „Minu oma on
trümmis.“

Mees ostab kalendri,
lehitseb seda ja kurdab siis
naisele:

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee

„See on praakeksemplar,
selles pole meie pulmapäeva.“
„Miks see seal olema
peaks?“ imestab naine.
„Aga kõik muud leinapäevad on musta raami sees...“

Värske abielunaine räägib
oma mehele:
„Kallis, mul on väga raske
oma neiupõlve harjumustest
vabaneda...“
„Seda polegi vaja, kullake,“ vastab mees. „Küsi oma
isalt raha edasi, nagu poleks
midagi juhtunud.“

Psühhiaater räägib maheda häälega järjekordsele
patsiendile:
„Palun teid rahuneda,
lõdvestuda ja rääkida mulle
kõigist oma muredest...“
„Ah, doktor, te olete mu
viimane lootus!“ lööb patsiendi nägu särama. „Ärge
nüüd ainult öelge, et ka teie
ei saa mulle palgapäevani
sadat krooni laenata!“

„Hea küll,“ ütleb mees
alistunult pärast seda, kui on
naisega juba tükk aega vaielnud. „Ma olen sinuga nõus.“
„Juba hilja!“ teatab naine
jäiselt. „Ma muutsin vahepeal
oma arvamust.“

„Kuule, miks su auto nii
originaalselt värvitud on:
parem pool on kollane, aga
vasak - sinine?“
„See on spetsiaalselt selleks tehtud, et pealtnägijad
avarii korral vasturääkivaid
tunnistusi annaksid.“

Facebookis mängivad
naised seksivad
rohkem
Ühe hiljutise uuringu tulemused
tõestasid, et naised, kes mängivad
internetis mänge, saavad rohkem
seksi, vahendab naine24.ee.
Võib ju tunduda, et inimesed,
kes kulutavad oma aega mängude
peale, nagu Words With Friends,
Farmville ja Maﬁa Wars, on asotsiaalsed ja igavad, kuid antud
uuring tõestas vastupidist!
Oktoobris tehtud uurimus
tõestas, et 55 protsenti internetipõhiseid mänge harrastavatest inimestest on naised. Veelgi enam –
naistel, kes mängivad Facebookis,
nutitelefonis ja arvutis mänge, on
väga särisev seltskondlik elu ning
nad saavad tunduvalt rohkem seksi
kui need, kes internetis mänge ei
mängi.
Need „veidrad“ naised on ka
palju sagedamini seotud tõsise
suhtega. 64 protsenti võrgus mängivatest naistest on kas abielus või
elab partneriga koos.

Vaimsele heaolule
mõjub halvasti soovimatu rasedus, mitte abort

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Soovimatu rasedusega naistel on
Suurbritannia teadlaste hinnangul
märgatavalt suurem risk erinevateks vaimse tervise probleemideks
sõltumata sellest, kas rasedus
kantakse lõpuni või katkestatakse.
Abordivastaste protestidest hoolimata selgub saareriigi ekspertide
mahukast uuringust, et abort ei
suurenda siiski tõenäosust vaimsete häirete tekkeks, vahendab ERR.
Tavaliselt on naiste risk haigestuda levinumatesse psüühikahäiretesse, nagu ärevushäire või depressioon, 11–12% ringis. Uurimusest
aga selgub, et soovimatu raseduse
korral on see tase umbes 3 korda
kõrgem.

Pidev istumine muudab
tuharad suuremaks

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

Ajakirjas The Americal Journal of
Physiology avaldatud uurimuse
kohaselt muudab tundidepikkune
istumine tagumiku suuremaks,
vahendab naine24.ee.
Tuleb välja, et rakud reageerivad
pidevale kokkusurumisele halvasti.
Tel Avivi ülikooli teadlased avastasid, et puusadele ja tagumikule
istumise ajal avaldatud surve võib
tekitada nendesse piirkondadesse
rohkem rasva.
Isegi inimesed, kes toituvad
õigesti ja teevad regulaarselt trenni,
võivad täheldada puusa- ja istmikupiirkonnas negatiivseid muutusi, kui
päevast päeva pikalt istuvad.
Mayo kliiniku arstiteaduste doktori James LeVini sõnul on istumine „surmav tegevus“ ning halb
enesetunne tuleb kiiresti, kui pead
ranges töökeskkonnas terve päeva
toolil istuma.

Neljapäev, 15. detsember 2011
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19.12 kell 19 Eesti mees ja
tema poeg

Teater

20.12 kell 19 Sviit

SADAMATEATER

21.12 kell 19 Hispaania öö

16.12 kell 19 Elling
17.12 kell 19 Viimnepäev

Kontsert

21.12 kell 19 Paanika
22.12 kell 19 Harmoonia

KATOLIKU KIRIK

TEATRI KODU

18.12 kell 15 Mõtluskontsert
Helid on valgus

TARTU JAANI KIRIK

VABA AEG

21.12 kell 16.25 Eliitkillerid

16., 19.–22.12 kell 18.45;
17.–18.12 kell 11.45 Videviku
saaga: Koidukuma – Osa I

17.12 kell 12 Kessu ja Tripp

19.12 kell 15 Kirjandus kinos:
Inetu pardipoeg (eestikeelsete subtiitritega)

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 31.12 fotonäitus Norra –
rannarahva lood

20.12 kell 11 Väikese onu
saaga
21.12 kell 11 Kessu ja Tripp
22.12 kell 11 Kessu ja Tripp

16.12 kell 19 Tartu Ülikooli
Akadeemilise Naiskoori ja
Tartu Akadeemilise Meeskoori jõulukontsert Õnneõhevil. Koore juhatavad Triin
Koch ja Alo Ritsing. Sissepääs vaba

22.12 kell 18 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
15.12 kell 19 Lõbus lesk

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20.12 kell 21 Koogikuningad
15.12 kell 21.15; 16.–22.12 kell
12.45, 15.20, 18, 19.20, 20.35,
22 Võimatu missioon: variprotokoll

16.12 kell 12 Mary Poppins
16.12 kell 19 Mary Poppins
17.12 kell 12 Mary Poppins
17.12 kell 19 Helisev muusika
18.12 kell 16 Pähklipureja
19.12 kell 19 Võimlemisklubi
Rütmika aastalõpupidu
20.12 kell 19 Helisev muusika
21.12 kell 12 Mary Poppins
21.12 kell 19 Mary Poppins
22.12 kell 12 Mary Poppins
22.12 kell 19 Mary Poppins

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
15.12 kell 19 Hispaania öö

16., 19., 21.–22.12 kell 12,
13.50, 15.50, 17.40, 19.35;
17.–18.12 kell 11.30, 13.30,
15.50, 17.40, 19.35; 20.12 kell
11, 13.50, 15.50, 17.40, 19.35
Alvin ja koopaoravad 3 (eesti
keeles)
19.12 kell 12.15, 19.05, 21.30;
20.–22.12 kell 12.15, 16.45,
19.05, 21.30 Vana-aasta õhtu
16., 19.–21.12 kell 12.30,
14.45; 17.–18.12 kell 17.10;
22.12 kell 12.30 Artur päästab jõulud (eesti keeles)
16., 19.–20., 22.12 kell 13.30,
16.25, 21.15; 17.–18.12 kell 14,
16.25, 21.15; 21.12 kell 13.30,
21.45 Rummipäevik
16.–18., 20.–22.12 kell 14.35;
19.12 kell 16.45 Üks päev

16.12 kell 19 Kontsert diktaatorile

16., 19.–22.12 kell 17.10;
17.–18.12 kell 12.30 Lustakad
jalakesed 2 (eesti keeles)

18.12 kell 16 Tabamata ime

16.–20., 22.12 kell 21.45;

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

kuni 20.12 raamatunäitus
Tartu – puit, kivi, klaas

Müüa soodsalt ehituslikku saematerjali! Tel 523 0013 või 5656 4624.
Tasuta vedu Tartu piires!
Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.
Katuse- ja korstnatööd.
Ehitamine ja parandamine.
E-post outomeli@gmail.com.
tel 5625 1750.

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

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

Muu

Kinnisvara müük

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuiv lõhutud okaspuu ( 50 cm, ka
väikesed kogused). Tel 5617 8585.

2-toal mug renov soe krt
kesklinnas (III k, 39 m2, hea asukoht, väiksed kulud, 45 000 €).
Tel 5841 7373.

17.12 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Kavas on lugu
Päkapikurahva jõulupidu

Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.
Lõhutud küttepuud, ka väiksed
kogused. Tel 511 5637.

Elamu Annelinnas (2-korruseline,
renov, kena, 172,5 m2, 6 tuba, krunt
600 m2, hea asukoht, 105 000 €).
Tel 5841 7373.

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

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

Kinnisvara ost
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Üürile anda

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.
www.printerikeskus.ee

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

Esilinastus
Esi
li
15.12 kell 21.15

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
Pakume autokraana ja veoteenust tõstukiga. Tel 505 4060.
Raamatupidamisteenus. Lemmarix OÜ, tel 776 8644, 5554 1869.
Veame tasuta ära teie üleliigse
kodutehnika (pliidid, pesumasinad, vanad arvutid) ja muu koli.
Tel 5376 6816.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

3-toal ahik korter Lähtel (rem
vajav, väga hea asukoht, 24 000 €).
Tel 5841 7373.

19.12 kell 17 kirjandusõhtu
Soovitan sullegi!

15.12 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on Kalev Kesküla
raamat Elu sumedusest

LAUANÕUDE LAENUTUS.
www.livest.ee, tel 5663 0405.

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

Lastehoid. Laste sünnipäevad.
Tel 502 9965, www.kaheksajalg.ee.

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE
JA ÄRAVEDU. Töid teevad sertiﬁtseeritud saemehed. Parim hind
ja kvaliteet. www.VIKATIMEES.eu,
5559 3732.

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

kuni 13.01 Epp Katuse maalide ja joonistuste näitus Portreed mitut moodi

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

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

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

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

Action,
Actio
on alla 12 a mittesoovitatav

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

Jõulueelne saematerjali
soodusmüük! Alates 140 €/tm
(0.35 €/jm). Tel 523 0013,
puidupood@gmail.com.

kuni 30.12 näitus Kristina
Reinelleri maailm

kuni 13.01 fotonäitus Eesti
mees

Anname kiiresti ja soodsalt laenu.
Tutvuge tingimustega, konsulteerige asjatundjatega, info
tel 5199 7679, www.laenvg.ee.
Firma koristab välisterritooriume
ja teeb san.tehnilisi töid.
Tel 742 0769 või 509 0750.

LINNARAAMATUKOGU

Võimatu missioon: Variprotokoll

Karastatud
Kara
as
salaagent Ethan Hunt (Tom Cruise) ning
kogu
u tema tiim lavastatakse süüdi Moskvas toimunud terroriaktis,
peale mida on nad sunnitud varjuma
tte
nii om
omade
ma kui võõraste eest.
„Võimatu
„Võim
ma missioon: variprotokoll“ on peadpööritavas
tempos läbi
lä mitme kontinendi tormav märulipõnevik,
mille
e lavastajana teeb oma mänguﬁlmidebüüdi
Oscariga
pärjatud animatsioonigeenius Brad Bird
Osc
(„Imelised“,
„Raudhiiglane“, „Ratatouille“). Osades
(„„Im
Tom
To Cruise („Nagu öö ja päev“), Jeremy Renner
T
(„Külm
linn“, „Piinakamber“), Simon Pegg („Paul“),
(„K
Paula
Pa Patton („Déja vu“), Josh Holloway („TeadP
mata
ma kadunud“), Michael Nyqvist („Lohetätoveem
riin
ringuga
tüdruk“), Vladimir Mashkov („Oligarh“),
Lea
Le Seydoux, Tom Wilkinson („Variautor“), põhjaL
naabrite
superstaar Samuli Edelmann („Vares“),
na
A Kapoor („Rentslimiljonär“) jt.
Anil

Koolitus

17., 18., 22.12 kell 14.45 Saabastega kass (eesti keeles)

kuni 2.12 Helve Hinno fotonäitus Nepal – riik maailma
katusel

16.12 kell 11 Kessu ja Tripp

Ehitus

15

Tasuta elamisvõimalus pensionärile linna lähedal maal. Täpsemalt tel 5343 9571.

Viin ära vana kodumasina, arvuti,
teleka. Tel 520 2155.

Tervis
Alkoholivastane abi. 98%. Hiina
meditsiin. LY CHINI OÜ, Tartu,
tel 505 8381.
HAMBAPROTEESITÖÖD Kesklinna Hambaravis. Konsultatsioon
tasuta. Tel 744 2122.
SOOLAKAMBER – head pakkumised detsembris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu,
www.soolakamber.ee.

Muu
Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.
Head kaaslinlased! Jõulud on tulemas, palun avage oma südamed
ja kukrud nende heaks, kellel
pole nii hästi läinud kui teil, need
on meie kodutud. Vaja on kõike,
eriti aga villaseid sokke, kampsuneid, kindaid, jopesid, jalanõusid,
dresse jne. Lubja tn 7, tel 736 1523.
Müüa ilusaid JÕULUKUUSKI! Erinevate pikkustega. Hinnad soodsad! Tartus, tel 5895 5521.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

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

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.

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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Jõuludeni
kogu kaup
vähemalt -20%
PARIM VALIK VAIPU JA
PÕRANDAKATTEID

Tartus
Vaiba- ja Põrandaekspert,
Aardla 25, tel 736 6185

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!

ÜHEST SUITSUANDURIST EI PIISA!
Kvaliteetne
TAMREX suitsuandur

8.- €

Nupu vajutus
vaigistab anduri
5 - 10 minutiks

Kvaliteetne
TAMREX suitsuandur

SUITSUANDUR
PEAB OLEMA
IGAS ELURUUMIS!

IGAS KODUS
OLGU VÄHEMALT
ÜKS TULEKUSTUTI

VXLWVXDQGXULWHSXXGXPLQHY}L
YDOHSDLJXWXVY}LES}KMXVWDGD
tulesurma, kuna üks suitsuandur ei
SUXXJLWXYDVWDGDWXOHNDKMX
}LJHDHJVHOW
KHVXLWVXDQGXULNRQWUROODOD
DYDWXGUXXPLGHVRQPDNVLPDDOVHOW
60m2
YDKHVHLQDGMDODHVWYlOMDXODWXYDG
WDODGYlKHQGDYDGWXQGXYDOW
suitsuanduri reageerimiskiirust
VXOHWXGXNVHWDJDDVXYVXLWVXDQGXUHLUHDJHHULWXOHNDKMXOHWHLVWHV
ruumides
SDLJDOGDVXLWVXDQGXUNLQGODVWL
HVLNXVVHNRULGRULHOXWXSSD
lastetuppa, enda magamistuppa
MDPDJDPLVWXEDGHOlKHGXVVHQLQJ
PLWPHNRUUXVHOLVHHOXDVHPHNRUUDO
NDWUHSLNRKDOHODNNH

7XOHNXVWXWLRQHVPDQH
WXOHNXVWXWXVYDKHQGYlLNVHPD
WXOHNROGHNXVWXWDPLVHNV
.XVWXWLOQlLGDWXGMXKLVHLG
MlUJLGHVVDDEVHOOHJD
KDNNDPDLJDSHUHOLLJHND
VXXUHPDGODSVHG.RGXVHNV
NDVXWDPLVHNVRQN}LJH
efektiivsem ja universaalsem
6kg pulberkustuti

TAMREX 6kg
pulberkustuti

VAIGISTUSNUPUGA

49.- €

12.- €

SOETA TÖÖKINDLAD TULEOHUTUSTOOTED TAMREXIST!
+LQQDGVLVDOGDYDGNlLEHPDNVX3DNNXPLQHNHKWLENXQLY}LNXQLNDXSDMlWNXE

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900

Faks 654 9901 e-post tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 TARTU Aardla 114, Ringtee 37a PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 RAKVERE Pikk 2 VILJANDI Riia mnt 42a JÕHVI Tartu mnt 30 VÕRU Piiri 2 VALGA Vabaduse 39 NARVA Tallinna mnt 19c

