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9. jaanuari öösel said
umbes kolm tuhat mobiilID klienti ootamatult
sõnumi, mis palus e-RIK
keskkonda sisselogimiseks
koode. Häkkeril õnnestus
õnge võtta vähemalt üks
kergeusklik.
Mobiilse ID kasutajad teavad,
kui nõudlik on heli, mille saatel
saabub kontrollkoodi küsiv teade.
Taolist teravat tooni kostus selle
nädala esmaspäeval alates keskööst üle Eesti tuhandeid.
Justiitsministeeriumist kinnitati, et rünnak toimus Kinnistuportaali vastu. „Rünne peatati kell
kolm hommikul,” selgitas pressiesindaja Priit Talv, ent keeldus täpsustamast küsimust – kelle poolt.
„Portaalis reaalsete toimingute
tegemiseks on vaja sisestada PIN2
kood ehk digiallkiri. Kõnealusel
perioodil selliseid päringuid välja
ei saadetud. Pigem võiks praeguse info põhjal öelda, et kasutajate
teadmine turvalisusest on kõrge,”
arvas Talv.
Ootamatult koodipäringu saanud kliendi sõnul oli peale kella
kahte öösel EMT infoliinile helistades sealsele töötajale teatatud
juba mitmekümnest taolisest juhtumist „Asjaga tegeletakse,” lubanud operaator rahustuseks.
Esmaspäeval EMT veel täpsemaid selgitusi juhtunu kohta jagada ei osanud. Toimetuse päringute
tulemusena avaldas ministeerium
teisipäeval rünnaku kohta pressiteate. Registrite ja infosüsteemide
keskuse direktori Mehis Sihvarti
sõnul kahjustavaid tagajärgi ründel pole ning nende avalduse alusel uurib asja edasi politsei.

Kinnistuportaali hooldustööd, mille tõttu mobiilne sisselogimine on
ajutiselt peatatud, johtuvad otseselt ründest. RIK.EE; RASMUS REKAND

Sihvarti arvates võib toimunut
kaudselt võrrelda aastaid tagasi
ringi liikunud e-kirjaga, kus paluti sisestada netipangale sarnasesse kujundusvormi oma pangakoodid. „Me ei saa rääkida turvaaugust. Taoline õngitsemine
ne
on teoorias alati võimalik.
Portaali poolt selle täielikuks vältimiseks on ainus
võimalus mobiiliga sisselogimist üldse mitte võimaldada. Kasutajad peavad lihtsalt aru saama, et
ühtki PIN-koodi ei tohi
kergekäeliselt välja anda,
kui küsija on kahtlane.”

Poisikeste temp?
Sihvartki ei soostunud rääkima teemal,,
kas kurjami tegudelee
saadi jälile oma kaitt-semehhanismide või
õ
õi
väljastpoolt tuleva info
ffo
abil. Mis infot võõra identiteediga portaali pääsenud otsisid,
jätab ta samuti enda teada. Mõte,
et tegu võis olla poisikeste tembuga, tundub tõenäoline, ent kinnitada seda enne uurimise lõppu ei
saa.
Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbe ekspert Triin Niguli sõnul
on tehnoloogia häkkimisest sage-

li lihtsam kasutajate trikitamine.
„Oleme pisut mures, sest käesoleva juhtumi puhul on õngitsuskatsest teatanud suhteliselt vähe inimesi. See osutab, et m-ID turvamehhanismi kuritarvitamist ei
tunnetata ohuna. Tahame hoiatada
tad uudishimulikke,
kes viimaste uudiske
k
tte valguses otsustavvad omal käel erinevvaid m-ID portaale
testida ja võõrastele
isikutele autentimiskutseid saata – palun
k
äärge seda tehke. Piir
süütu nalja ja tõsise
teo vahel võib osutuda
õhukeseks ning pärast
autentimiskutse saatmist ei ole seda enam
võimalik tagasi võtta“,
lisas Nigul.
Kasutajaid trikitavatel
rünnetel on sageli üks sarnane joon – inimesel palun
takse teha midagi, milleks ta
ttak
ise pole soovi avaldanud. Näiteks
ei ole võimalik võita loteriil, kus
kasutaja teadlikult osalenud ei ole,
kuigi paljud rämpskirjad seda väidavad. Sama kehtib ka m-ID ründe puhul – kui inimene ise ei soovi ennast sisse logida, siis ei tohi
enda PIN-i anda.
RASMUS REKAND

Müüa edev telefoninumber
E-kirjana leviv rohkete kirjavigadega reklaamtekst
kutsub üles soetama enda
äri eduks meeldejääva
kombinatsiooniga mobiilvõi lauatelefoni numbrit.
Näiteks numbri 5884 4444 eest
tuleks välja käia 450 eurot. Iseäranis atraktiivseks peetava 8181
8181 hinnaks on 600 eurot. Nimistus on „kaupa” kokku 7550 euro
väärtuses. „Soovi korral kirjutan
ka arve välja,” lubab telefonikõnes ärimees Sten Sinisalu, mullu
oktoobris Laagris registreeritud
Kinnisvaraﬁrma.ee OÜ pealik.
„Head telefoninumbrid on

muutunud piiratud ressursiks,
mis tõstavad Sinu ettevõtmiste
usaldust ja suurendavad müügikasumit,” lubab Sinisalu, illustreerides ainulaadset pakkumist Warren Buﬀeti tsitaadiga: “Hind on,
mis sa maksad. Väärtus on, mis
sa saad.” Asjaolu, et numbrid pole
seni kasutuses olnud, on kõvaks
plussiks kauba peale.
Elisa suhtekorraldusjuhi Marika Raiski hinnangul numbrite
müügis midagi ebaseaduslikku
pole. „On omaniku teha, kas loovutada talle kuuluv telefoninumber tasuta või küsida raha. Meie
seda mõjutada ei saa, samas ei kii-

da ka heaks,” sõnas Raisk. „Näitena toodud numbreid, mis praegu on Elisa hallata, pole meie välja andnud. Põhimõtteliselt on igal
kliendil võimalik meilt 25 € eest
osta talle meeldiv telefoninumber,
juhul muidugi, kui see juba pole
kasutuses.”
8-ga algava mobiilinumbri
võib samuti hankida omale igaüks. Tehnilise järelvalve amet on
mobiiliside tarvis lubanud kasutusse numbrivahemiku 8100 0000
kuni 8299 9999. Broneeritud on
seni sealt juba pea pool miljonit
numbrit.
TARTU EKSPRESS
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kerkib kõrbelõhna
nis, et kõiki kohvikuid oleks võimalik paremini majandada.
„Näiteks see sama Ülikooli kohviku buffet ei ole minu meelest
õige lahendus seal – jätab natuke lohaka mulje ja hinnad on kõrged!“ Käära sõnul kaotaks ta buﬀet
sootuks ära ja pakuks pigem päevapraadi, mille saaks kolme-nelja
minutiga kätte.

Kui mõne aasta eest koondas Rein Kilk oma erinevad
Tartu söögikohad ühtse ﬁrma AS Pere Restoranid alla,
siis nüüd otsib võlgades
ettevõte allrentnikke.
Püssirohukelder, Zum Zum ja
Ülikooli kohvik koondusid ühise ärinime taha 2010. aastal. Peale nende haldas grupp veel kohvikuid ülikooli raamatukogus ning
Liivi tänava õppehoones. Nädala alguses said paljud tudengid
üllatuse osaliseks, sest ootamatult olid mõlema toidukoha uksed
suletud.
AS Pere Restoranid juht Rain
Eendra selgitas, et sulgemise põhjuseks oli 10 000 € suurune üürivõlg.
Hiljuti vilksas leheveergudel, et grupi omanik Rein Kilk on otsustanud
restoraniärist üldse taanduda. Sestap hakkab Zum Zumi ja Püssirohukeldrit edaspidi majandama vastloodud OÜ Püssikas, mille juhatuses on Janis Jaomaa, Vaiko Peebo
ning Terje Tartu.
„Püssirohukeldris on tegevjuhtkonnast moodustatud uus äriühing, aga Liivi ja Gaudeamuse
puhul räägime teisest ettevõttest,
mis võtab need lihtsalt üle,“ märkis Eendra.
Ettevõtete liitmine 2010. aastal
aitas Eendra hinnangul tööjõukulusid kärpida. Samuti saadi eelis
ostujuhtimisel. Murekohaks kujunes aga asjaolu, et kui üks ﬁliaal ei
suutnud õlle eest maksta, keerati
kraanid kinni ka ülejäänutele.
Eendra ei tee saladust, et taaskordne lahutamine peaks tõstma
töötajate motivatsiooni. „Inimesed
suudavad efektiivsemalt oma tööd
teha, kui saavad aru, et kuu lõpuks
peab midagi ka pihku jääma. Valikud tulevad ehk veidi täpsemad,
sest oma särk on ikka lähemal.“
Mis jääb aga Pere Restoranidele pihku, kui ohjad ära antakse?
„Meie jääme lepingute hoidjaks.

Pankrotioht?

Ülikool teeb kõik endast oleneva, et TÜ raamatukogus Gaudeamuse
ukse taga nukrutsev tudengipreili juba järgmisel nädalal sealt taas
kehakinnitust leiaks.
JUHAN LANG

Kuna meil on igas majas varade
hulk päris suur, siis kokkuhoiu
mõttes annamegi need rendile,“
lausus Eendra ja lisas, et kõik palgalised saavad tõenäoliselt tulevikus tööd uue rentniku juures.

Uued tuuled
Ülikooli kinnisvaraosakonna
juhataja Erkki Ääremaa kinnitusel on Pere Restoranid praeguseks
kõik Liivi tänava ja Gaudeamuse
kohviku võlad tasunud. „Perega
lahkusime rahumeelselt, aga nende kohvikute puhul lõplikult,“ jäi
ta diplomaatiliseks.
Uusi kosilasi on Ääremaa hinnangul palju. Väidetavalt suutsid mõlemad toidukohad end ära
majandada ka eelmise operaatori all. „Hetkel vaatame pakkumi-

Ega luumurrud taeva jää
Kuigi talispordivigastuste
hooaeg on veel ees, käib
TÜ kliinikumi erakorralise
meditsiini osakonnas tihe
sagimine, sest alates läinud
reedest on traumakabinetti
pöördunud ööpäevas kümme libedaga kukkunut.
TÜ kliinikumi traumatoloogia- ja ortopeediakliiniku ambulatoorse osakonna vanemarst-õppejõud Merike
Šeffer märkis, et sagedasemad vigastused on
kodarluu murrud, hüppeliigese vigastused
ja peatraumad. Laupäevast esmaspäevani
pöördus traumakabinetti kokku 154 patsien-

ti. Libeduse ohvreid oli nende seas
45. Šeﬀeri sõnul oli üks kannatanu narkojoobes noormees, kes
oli kukkudes saanud peatrauma.
Märksa enam tuleb siiski tegemist teha libastunud vanuritega
– üle 50-aastaseid patsiente oli 20,
neist rohkem kui pooled tulid luumurruga. Vanemaealiste inimeste seas on kannatajateks enamasti naised, kuna neil esineb
rohkem osteoporoosi kui
meestel. Šeffer rõhutas,
et vigastuste vältimiseks
on vanainimestel tähtis
valida sobilikud jalanõud
ning teha oma õueskäigud keskpäeval, mil pole
nii libe.
TARTU EKSPRESS
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si üle. Teeme endast oleneva, et
söögikohad saaks avatud järgmisel nädalal. Aga see ei ole lubadus
– ise sinna sööki keetma ei lähe.“
Praegu vaetakse tema sõnul ka
Ülikooli kohviku saatust ja käivad läbirääkimised võimaliku uue
rentnikuga, sest soov on uksed
taas avada. „Kas seda teeb nüüd
Pere Restoranid või keegi uus, on
tänasel päeval väga vara öelda,“
rääkis Ääremaa.
Nii ülikool kui Eendra kinnitavad, et üheks võimalikuks tulijaks
on Kilgi äripartner, Tartu hotelli pidav Aare Käära, kes on soovi
avaldanud ka Gaudeamuse ja Liivi
tänava kohviku pidamiseks.
Käära ise rendiplaane kommenteerima ei tõtta. „Ootame ära. See
on ülikooli teha, keda ta tahab sinna majandama,“ ütles ta ja möö-

Kilgi eemaldumine kohvikuärist
ja Pere Restoranide veel eile 37 520
euroni küündinud maksuvõlg on
omakorda tuld alla puhunud jutule, et nii püütakse varad alles jätta
ja Pere Restoranid koos võlgadega
pankrotti lasta. Restoraniäri kahjumi katteks olla viimastel aastatel
korduvalt raha juurde küsitud emaﬁrmast Pere AS, kel sammuti hiiglaslik maksuvõlg üleval. Küsimusi
lisab Püssirohukeldri ja Zum Zumi
uue operaatori pretsedenditu allrendileping.
Rain Eendra kinnitusel on tegu
laimuga. „Alusetu jutt! Miks me
seda teeksime? Nii palju varasid
on üleval?“ pareeris ta. „Sellest ei
võidaks mitte keegi. Otsimegi võimalusi, et oleks hundid söönud
ja lambad terved. Usun, et kõik
kohad jäävad ilusasti tööle.“
On uued rentnikud antud olukorras lamba- ja Pere Restoranid
hundinahas? „Mina ei oskagi öelda, kes siin praegu rohkem hunt
või lammas on. Ehk siis mõlemad
pooled on justkui õnnelikud,“ leidis Eendra. „Tänased Pere Restoranide kohustused kanname lõpuni ära.“
Linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgensoni sõnul Pere
Restoranid linnale võlgu ei ole.
Püssirohukeldri rendileping kestab kümme aastat ja Zum Zumil
järgmise aasta kevadeni.
JUHAN LANG

Säästukaardi omanikelt küsitakse 80 senti
29. detsembril peetud Tartu
Tarbijate Kooperatiivi liikmete üldkoosolekul otsustati konverteerida osakapital eurodesse. Ümardamise
tulemusel kerkib liikmete
osamaks seniselt 3,2 eurolt
(varem 50 krooni) 4 eurole.
Nii tuleb igal TTK poolt välja
antud Säästukaardi omanikul TTK arvele kanda hiljemalt 31. märtsiks 80 senti.
„Seadusest tulenev nõu,” põhjendas toimuvat TTK juhatuse liige Tarmo Punger napisõnaliselt.
„Kuna 80 senti pole selline summa, mille pinnalt peaks tekkima

kellelgi põhimõttelisi probleeme,
siis oleme optimistlikult meelestatud,” ei tahtnud ta spekuleerida
teemal, mis saab neist TTK liikmetest, kes ei taipa või ei taha raha
juurde maksta.
TTK-l on kodulehe andmetel
40 009 liiget. Maksimaalselt laekub osakapitali suurenemisest
32 000 eurot. „Käimas on mitmed läbirääkimised võimalike
uute supermarketite rajamiseks.
Vähemalt ühe uue Konsumi loodame avada juba käesoleva aasta
jooksul,” jagas Punger infot, mida
rahaga peale soovitakse hakata.
TARTU EKSPRESS

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.
Müüme tisleripuitu: mänd, tamm, saar,
kask (servatud ja servamata).
Asukoht Tila küla (Raadi), Tartu vald, Tartumaa
Info: www.vinnal.ee, info@vinnal.ee,
tel 5450 1377, 506 0376.

TÜ tudeng hiilgas
maailma füüsikaolümpiaadil

Tartu ülikoolis
füüsikat õppiv
noormees
Ants Remm
pälvis Indoneesias toimunud maailma
füüsikaolümpiaadil ülikõrge teise koha ja
võitis kuldmedali.

ja enim langesid bürookaupade
hinnad (47%).

103 492
inimest külastas esimese kaheksa kuuga Ahhaa Tartu uut maja,
alates asutamisest 1997. aastal
on teaduskeskuse kõiki näitusi
tänaseks kokku väisanud enam
kui 1,7 miljonit huvilist.

Toetus tõi
remondibuumi
Linnavalitsuse teatel on korterelamute ja ühiskondlike hoonete
rekonstrueerimiseks väljastatud
ehituslubade arv olnud viimasel paaril aastal kümnendi
suurimaid, peamise põhjusena
nähakse sealjuures Kredexi
toetusi.

Jõulukuused
lähevad tuleroaks
Kuni 21. jaanuaril kell 16ni on
kõigil võimalus viia oma jõulukuusk Emajõe ja Anne kanali
vahelisele haljasalale, kus Tartu
koolide õpilased valmistavad
vanadest kuuskedest tuleskulptuurid, mis süüdatakse
laupäeval kell 18; tuleskulptuure
oodatakse meisterdama kõiki
soovijaid.

Euro lõi hinnad lakke
Tartu tarbijanõustamis- ja infokeskuse uuringud alates 2010.
aasta detsembrist tõestavad, et
hinnad on euro tulekuga tõusnud 42% juhtudel ja langenud
21% juhtudel, kusjuures suurim
oli hinnakasv toitlustuses (72%)

Juuniorid loodavad
Valgevenest võidulisa
Salva/Tartu Ülikooli 1995. a ja
hiljem sündinud korvpallipoisid
kaitsevad kodulinna au nädalalõpul Minskis, kus Olari Naritsa
ja Tarmo Kikerpilli hoolealused
loodavad lisa Riias peetud EYBL
avaetapi kahele võidule.

Karistusregister kolib
internetti
Käesolevast aastast ei saa inimesed enam politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduste kaudu
esitada avaldusi karistusregistri
andmete saamiseks; edaspidi
saab karistusregistri päringuid
tellida e-toimikust aadressil
http://www.e-toimik.ee/, kuhu
saab sisse logida ID-kaardiga;
tasuta vaadata saab vaid iseenda
kohta käivat infot.
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Palametsa
pajatused

Head uut 1912. aastat!
Lahke lugeja võib nüüd imestada – kas toimetus pole käeshoitava
kirjatükiga mitte lootusetult hiljaks jäänud? Ristirahval uus aasta
ammugi alanud, kes siis takka järele veel sel puhul õnne soovib. Aga
arvesse võttes tol ajal Jurjevis ja mujalgi tsaaririigis kehtinud vana,
Juliuse kalendrit, mis meie omast oma 14 päeva maas, on just praegu
paras aeg uue aasta vastuvõtmisest sajand tagasi juttu teha.
Jaan Tõnissoni moraliseeriv seitung kinnitas, et 1912. aastat võeti Tartu uulitsatel ja raekojaesisel vastu hoopis vaiksemalt kui eelmistel aastatel. Ei rikkunud korralike kodanike rahu poolpurjus salkade valjud
„Hurraa!“ ja „Prosit Neujahr!“ hüüded. Täispurjus inimesi toimetasid
linnavahid arestikambrisse ka õige piiratud arvul: 31. detsembril 9 ja 1.
jaanuaril samuti 9 persooni. Pole just palju Tartu-suuruse linna kohta.
Seltsimajades tervitati saabuvat aastat tantsupidude ja liikude joomisega. Vanemuise avaras saalis (NB! kaldpõrandat ei olnud) hõljuti
tantsusammul 1912. aastasse. Mujal olnud eeskava nõrk nagu alati.
Jäme ots oli tantsul, kuna just sellise jalakeerutuse abil püüti nooremat rahvast pidupileteid ostma ja kohale meelitada. „Oleks soovida,
et eeloleval aastal pidude eeskavad paremini välja töötataks ja tantsu
vähem edendataks,“ noomib Postimees lõbuhimulisi kaaslinlasi.
Jõulukaarte olla kohaliku postkontori kaudu oma 10 000 välja saadetud, mis ometi on hoopis vähem kui eelmistel aastatel. Omamoodi
imelik lugu, sest 1911. aastal tõusis tavaline kirjavahetus 10% võrra.
Lehe 4. küljel on igati nüüdisaegse sisu, küll aga omaaegse sõnastusega kuulutus: Paksud inimesed terves maailmas tarvitavad, et
lahjemaks minna, ainukest äraproovitud Dr Markoni pulbrit, mis
ei ole kunagi kahjulik, vaid aitab igakord. Ta on paremate õpetlaste
poolt hääks kiidetud. Müügil kõigis Venemaa aptekides ja rohukauplustes. Karbi hind, mis kuuks ajaks ulatab, on 3 rubla. Kolm karpi
korraga 7 rubla. Hind oli kõrge, mitte mingid 3 eurot, sest tsaarirubla
ei olnud siis veel oma väärtust kaotanud.
Samas teatab koolidirektor Hugo Treffner, et tema „õigustega
eragümnaasiumis ja selle ettevalmistamise-klassis koos koolikostiga“
algavad uute õpilaste vastuvõtmise eksamid 7. jaanuaril. Kooliõpetusega tehakse algust 3 päeva hiljem. Lähemat teadust saab koolimajast
Hobuse uulits 2. Kohalikes koolides algab õpetus pärast koolivaheaega
9. jaanuaril. Paraku valitseb suur ruumipuudus, seda iseäranis algkoolides, kuhu sügisel rohkem lapsi vastu võeti, kui klassiruumid lubasid.
Ülikoolis tehakse plaane Vene-Prantsuse 1812. a sõja saja aasta
juubeli väärikaks tähistamiseks. Seda küll aasta teisel poolel. Nii
tahetakse tutvustada suurkooli tegevust 1812. ja 1813. a, eelkõige arstide osa haavatute ja haigete abistamisel. Mälestusjumalateenistused peetakse õigeusu ja luteri usu kombe kohaselt.
Talve kõrgpunkt aastalaada näol on saabumas, mistõttu jaarmargi kütmata laudputkade ehitamine käib täie hooga. Tatarlaste riidepoed on juba peaaegu valmis, maiusasjade müügi omad järge ootamas. Jaarmark ise avatakse 6. jaanuaril raekoja ees Suurel turul.
Talv on talve moodi, lund ja külma uisuteede tarvis küllaga. Emajõel on juba jäälõikusega algust tehtud, sest jää on oma 14–18 tolli
(meie mõõtkavas siis 35–40 cm) paks. Suurem osa tükkideks saetud
jääst läheb hoiule õllekeldrite juurde kesvamärjukese mahajahutamiseks palaval ajal. Ettenägelikud mehed olid, sest 1912. a suvi tuli
tõepoolest kuum ja põuane, nii et põllumeestel võttis näod tõsiseks
ikalduseohu pärast. Õnneks ilmataat halastas ja andis viimasel hetkel paraja sahmaka vihma.

Ära lase
end kurnata!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

vanas spordihoones
Tartu Uus Teater kolis
möödunud aasta lõpus
Tartu ülikooli Lai 37 spordihoonesse, esialgne leping
ülikooliga nägi ette, et
tänavu 5. jaanuaril peavad
nad sealt välja kolima. Uus
aasta tõi aga uued tuuled.

Novembrikuus kolinud Tartu
Uus Teater alustas esimese asjana etenduse „Raudmees“ ettevalmistustega. Kuna maja pidi esialgu Tartu Uue Teatri käsutuses
olema kaks kuud ehk 5. novembrist kuni 5. jaanuarini 2012, siis
kasutas teatrijuht Ivar Põllu seda
aega optimaalselt ning lükkas käima 33-päevase kultuuriprogrammi „Yes33“. Aastalõpul jätsid Uue
Teatri inimesed hoonega hüvasti,
kuid uuel aastal pikendas Tartu
ülikool rendilepingu Uue Teatriga
tähtajatuks.
See tähendab, et kuni spordihoonele sobivat ostjat ei leidu, võib Tartu Uus Teater Lai
37 ruume rentida. „Vast paarkolm kuud saame siin veel olla,“
loodab Uue Teatri projektijuht
Maarja Mänd.
Mis võis Tartu ülikooli panna ümber mõtlema? „Eks neile on kasulikum, kui me siin sees
oleme, ent ega nad sellega suurt
tulu ei teeni,“ tunnistab teatrijuht
Ivar Põllu. Kuna lepingus on kir-

Tartu Uus Teater oli uue aasta 5. jaanuaril valmis dekoratsioone ja
lavakujunduselemente tagasi Genialistide klubisse kolima. Tartu ülikool tuli aga teatrile vastu ning vähemalt järgmised paar kuud põleb
kultuurikatla leek koos oma prožektorite ja lampidega Lai 37 eredalt
edasi.
SIGNE IVASK

jas, et jäädavaid muudatusi spordihoones teha ei tohi, siis võib
lahkumishetke saabudes lihtsalt
asjad kokku pakkida ning üle õue
Genialistide klubisse tagasi kolida.
Tartu ülikooli pressiesindaja
Anneli Miljan kinnitab, et Lai 37
on jätkuvalt ülikooli vara. „Kuna
aga tegemist on Tartu ülikooli põhitegevuseks mittevajaliku
varaga, siis on hoone müügis,“ selgitab ta. Miljani sõnul leidub Lai
37 spordihoonele ostuhuvilisi,
kuid kellegagi pole otseselt kokkulepet sõlmitud.
Seni oli Tartu ülikoolil Tartu
Uue Teatriga sõlmitud tähtajaline

rendileping, mis lõppes tänavu 5.
jaanuaril. Samast kuupäevast sõlmis ülikool teatriga uue, sedapuhku tähtajatu rendilepingu. „Selle järgi võivad nad seal tegutseda
senikaua, kuni ülikool kas leiab
hoonele ostja või leiavad nemad
endale mõne parema pinna,“ valgustab Miljan.
Uue Teatri elu pulbitseb aga
edasi: majas käivad proovid ning
peagi on oodata uusi etendusi.
Vana võimla on nii teatrijuhi Ivar
Põllu kui ka projektijuhi Maarja
Männi sõnul ennast positiivselt
tõestanud.
SIGNE IVASK

„Umbkotid” – triumf
või katastroof
Andres Maimiku ja Rain Tolki
uus komöödia „Umbkotid“
räägib kahest tegelasest – aferistist „projektitaja” Rainist ning
mitte väga noorest ja mitte
väga lootustandvast ﬁlmilavastajast Andresest – kes üritavad
iga hinna eest reklaamiuniversiumis kanda kinnitada.
„Iga turundusvarblane,
reklaamimäger, presentatsioonihai ja konverentsikaru
võiks siin ära tunda olukordi
ning tüüpe oma igapäevasest
kogemusest. Ja veel midagi,
mida hetkel ei saa paljastada,”
tõotab üks ﬁlmi autoritest
Andres Maimik.

„Memory 2012“
publikulemmik on
„Memory“
Vanemuise kodulehel said
huvilised valida 51 laulu vahel,
mis tulevad esitamisele soovikontserdil „Memory 2012“.
Hääletusest võttis osa pea
1000 inimest ja absoluutseks
publikulemmikuks osutus lugu
„Memory“ muusikalist „Cats“,
mille poolt andsid hääle üle
60% küsitluses osalenutest.
Kokku tuleb „Memory“
kontserdil esitusele 26 muusikalihitti, mida esitavad teiste
seas Hanna-Liina Võsa, Tanja
Mihhailova ja Gerli Padar.

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

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

Kõige soodsamad läätsed
EESTIS!!!

www.läätsed365.ee

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

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

Acuvue Oasys 6tk 24.65€ 28.74€
1 kuulised läätsed (soovituslik 2 nädlat intensiivsel kandmisel)

1-Day Acuvue
TruEye 30tk

1- päevased läätsed

24.51€ 31.90€

FreshKon mugavad värvilised kontaktläätsed 2tk
(must, pruun, roheline, sinine)

13.61€ 18.90€

www.facebook.com/Läätsed365ee
Liitu meiega ja oled kursis parimate pakkumistega!

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

Tel 775 2204
Sisustus E Kaubamaja, Tehase 16
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Maamaksuvabastust
on küsinud 1400
inimest
„Praeguse seisuga on registreeritud üle 1400 koduomaniku taotluse, kolmveerand neist on jõudnud meieni arvuti vahendusel,”
rääkis Tartu Ekspressile linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna peaspetsialist Riho Sulp.
Palju koduomanikke linnas võiks
olla, mees kohe öelda ei osanud.
Et asi uus ja tahtjaid palju, pikemaks jutuks aega ei jagunud.
Kuni 3000 m² kodualuse elamumaa maamaksust 50-protsendilise vabastuse saamiseks võtab
linn avaldusi vastu 20. jaanuarini.
Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmete järgi asuma
tema omanduses oleval maatükil
ning ta ei tohi saada maa eest
rendi- või üüritulu.

tartuekspress
UUDISED

Sünnid ja surmad Tartumaal 2011. aastal
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ALLIKAS: RAHVASTIKUREGISTER

Tartlased lõid imelaeva
Ettevõtluskonkursi Ajujaht kahekümne parima idee hulgast leiab
teiste seas tartlaste valmistatud
termoplastist aluse, mida saab
kasutada nii purjeka, kaatri kui
aerupaadina.
“Need omadused võimaldavad
paati kasutada, olenemata eelnevatest kogemustest ja oskustest,
nii hobipurjetajatel, kalameestel
kui loodushuvilistel linnainimestel,” rääkis idee autor Richard
Murutar. Uppumatu ja purunematu paat nimega Dolphin on mõeldud kuni kümnele inimesele.
Kuigi paljud Ajujahi ﬁnalistid
on IT-ettevõtted, leiab sealt ka
tootmisel ja tööstusel põhinevaid
ideid – peale taaskasutatavast
materjalist paatide plaanitakse
turule tuua näiteks isehäälestuvaid kontsertkandleid, inimkuju
imiteerivaid riidepuid ja moodulitest koosnevat mööblit.
Kahekümne silmapaistvama
idee esitajad saavad osaleda
Ajujahi koolitusprogrammis ja
mentorite käe all oma äriideid
edasi lihvida.

Titetegu võetakse sagedamini ette talvekuudel
Mulluse statistika põhjal
sündis Tartumaal kõige
rohkem lapsi augustis.
Lõikuskuu ületab oma
213 sünniga 2011. aasta
kuu keskmist (162,5) lausa
kolmandiku võrra. Beebirindel oli saak hea ka juunis (178) ning septembris
(172), ent jäi kõige kasinamaks veebruaris (143) ja
jaanuaris (145).
Kõige enam pisaraid tõid kaasa aprill ja jaanuar, mil siit ilmast
lahkusid vastavalt 168 ja 164 tartumaalast. Puhkust näikse vikatimees pidavat sarnaselt inimestega. Kõige väiksem oli surmade
arv suvel – juunist septembrini –
ning jõulukuul.
Kokku registreeriti mullu 1951
surma ja 1759 sündi, ehk lõpptulemus jäi 192 pluss poolele. Kuude
lõikes oli iive positiivne kaheksal
kuul maist detsembrini.
Omavalitsuste lõikes oli kõi-

ke nukram pilt Meeksi vallas, kus
suri 14 ja ei sündinud ühtki inimest. Iive oli negatiivne pooltes
omavalitsustes sh Nõo, Peipsiääre, Mäksa, Kambja, Võnnu, Alatskivi, Rõngu ja Vara vallas ning
Kallaste ja Elva linnas. Kõige stabiilsem on elu Piirissaares, kus ei
surnud ega sündinud kedagi.

Suurima suhtelise kasvu poolest torkab 10 surma ja 34 sünniga silma Luunja vald, järgnevad,
Tartu (34/66) ja Ülenurme vald
(30/55) ning Tartu maavalitsus
(1334/1519), kus registreeritakse
peamiselt tartlaste sünnid-surmad.
Abielusid sõlmiti aasta jooksul
kokku 665 ja lahutati 265. Popimad pulmakuud on arusaadavalt juuli (140) ja august (107), kõige harvem astutakse altari ette
veebruaris (26). Leibade eraldi
kappidesse panekuks eelistatakse samuti augustit (29) ning väiksema sagedusega tuleb seda ette
jaanuaris (13).
Uue nime võttis eelmisel aastal 130 inimest. Lapsendati kokku 9 last.
RASMUS REKAND
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Vanade autodega kaupleja
kiidab oma ﬁrmat:
„Meil on teeninduskultuur
kõrgel tasemel. Igaüks, kes
pruugitud auto ostab, saab
kaasa ka autobusside sõiduplaani.“

Moskvas avatakse uut panka. Kohale on kutsutud ka
inglise äripartnerid, kes jälgivad toimuvat hämmastunult.
Mõned venelased joovad
šampanjat otse pudelist,
hammustades sellele heeringat peale, mõned on viina
peale üle läinud, paar tükki
vedeleb juba laua all, mõned
hullavad näitsikutega. Ühe
inglase juurde, kes seda kõike õudusega vaatab, astub
vene uusrikas:
„Aga miks sina midagi ei
söö?“
„Ma ei taha.“
„Kuule, vennas, see kõik
on ju tasuta. Söö ometi!“
„Ma söön ainult siis, kui
mul nälg on.“
„No kuule, vennas, sa oled
täpselt nagu loom!“

Kitsipung läheb naisega restorani, uurib korra
menüüd ja otsustab lõpuks:
„Mina võtan ainult salati.
Mida sina ainult võtad?“

Arst voodis lebavale haigele:
„Mul on teile üks hea ja
üks halb uudis. Kumba tahate
ennem kuulda?“
„Head uudist.“
„Te elate veel ühe päeva.“
„Oo, mu jumal, ja kuidas
kõlab halb uudis?“
„Õigupoolest oleksin ma

I n d r e k H i r v e ajalooline lavatükk
saksa-aegsete tangodega
Kaunimate Aastate Vennaskonna esituseß

pidanud seda teile ütlema
juba eile.“

Kindral kontrollib väeosa
lipnike taiplikkust:
„Mis see on: paar musti,
läikivaid ja seisavad ukse
kõrval?“
Täielik vaikus. Keegi ei
oska midagi arvata.
„Olete ikka idioodid! See
on paar saapaid. Nüüd esitan
veidi keerulisema küsimuse:
neli musta ja läikivat ja seisavad ukse kõrval?“
Taas vaikus, ei ühtki vastust.
„Täielikud idioodid! Need
on ju kaks paari saapaid. Ja
nüüd veel raskem küsimus:
elab soos, on roheline ja
krooksub?“
Üks lipnik tõstab käe.
„Noh, mis te vastate?“
„Kolm paari saapaid!“

Auto annab müksu jalakäijale. Juht tuleb välja ja
vabandab:
„Mul on väga kahju, et ma
teile otsa sõitsin, aga ma
olen autojuhina alles algaja.“
„Oh jumal,“ vastab jalakäija,
„mis küll siis veel juhtub, kui
te asja selgeks saate!?“

Kaks ohvitseri ajavad juttu:
„Ma ei saa aru, miks inimesed Einsteinist nii vaimustuses on? Mis ta siis nii erilist
välja mõtles?“
„Ta oli geenius! Ta ühendas ruumi ja aja!“
„Kah mul asi! Lipnik Tamm
tegi seda täna ilma, et oleks
Einsteinist kuulnudki. Ta ütles
õppustel sõduritele: „Kaevaks
kraavi aiast lõunani!“.“

RISTSÕNA
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Lavastaja: Andres DVINJANINOV
Kunstnik: Silver VAHTRE

ATHENA keskuses Tartus
13.01; 21.01; 3.02; 12.02; 18.02;
15.03; 6.04; 7.04; 28.04
Piletid müügil PILETILEVIS ja PILETIMAAILMAS
www.suveteater.ee

RISTSÕNA

Silindrite arv
Kiirendus
0-100km/h
Keskmine kütusekulu
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Teljevahe
mm

Skoda Fabia
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Ambiente+
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Hyundai i20
1,2 Classic

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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Teater
SADAMATEATER
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22.01 kell 12 Ninasarvik Otto

Kontsert

14.01 kell 19 Paanika

SADAMATEATER

15.01 kell 16 Rumm ja viin

12.01 kell 19 Uhti-uhti uhkesti

18.01 kell 19 Elling
20.01 kell 19 Kadunud käsi

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

22.01 kell 16 Harmoonia

13.01 kell 19 Memory 2012

TEATRI KODU

14.01 kell 19 Memory 2012

15.01 kell 12 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
12.01 kell 19 Pähklipureja
19.01 kell 19 Trubaduur
20.01 kell 19 Kaos
21.01 kell 19 Mary Poppins

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.–19.01 kell 18.15, 20.10,
22.05 Tumedaim tund
13., 16., 18.–19.01 kell 13, 15,
17.05, 19; 17.01 kell 11, 13, 15,
17.05, 19 Jack ja Jill
13.–19.01 kell 12.30, 15.30,
18.30, 21.30 Lohetätoveeringuga tüdruk
13., 16.–18.01 kell 15.15,
21.45; 14.–15.01 kell 15, 21;
19.01 kell 15.15, 19.30 Üks
vana hea orgia
13., 16.–18.01 kell 19.45; 14.–
15.01 kell 19 Umbkotid

13.01 kell 19 Sviit

13., 16.–19.01 kell 15.45,
18.45, 21.15; 14.–15.01 kell
16, 18.45, 21.15 Sherlock
Holmes: Varjude mäng

14.01 kell 19 Puhastus

13.–19.01 kell 12.45 Muppetid

15.01 kell 16 Hispaania öö

13.–19.01 kell 12.15, 14.15,
16.15 Saabastega kass (3D,
eesti keeles)

12.01 kell 19 Tabamata ime

19.01 kell 19 Puhastus
21.01 kell 19 Vihmamees

13., 16.–19.01 kell 21; 14.–

VABA AEG

15.01 kell 21.45 Võimatu missioon: variprotokoll

Komöödia, alla 12 a mittesoovitatav
oovitatav

Esilinastus 13.01 kell 16.15
6.15
Komöödia keskendub Los Angelese
ngelese edukale,
kauni naise ja lastega reklaamijuhile
mijuhile Jack Sadelsteinile (Adam Sandler), kes kardab igal aastal
üht sündmust: tänupühade ajal külastab
teda alati kaksikõde Jill (samuti
uti Adam
Sandler). Jilli tähelepanuvajadus
dus
ja passiivne agressiivsus ajavad
ad
Jacki hulluks ning pööravad tema
rahuliku elu pea peale. Jacki
naise Erini rollis astub üles Katie
atie
Holmes, Oscari võitja Al Pacino
ino
mängib ﬁlmis... iseennast.

Küte

13., 16.–19.01 kell 12, 13.50,
17.30; 14.–15.01 kell 11.30,
13.30, 17 Alvin ja koopaoravad 3 (eesti keeles)
19.01 kell 21.45 Esilinastus:
Salakaup

Näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 13.01 Epp Katuse maalide ja joonistuste näitus Portreed mitut moodi
kuni 13.01 fotonäitus Eesti
mees
kuni 13.01 MD fotonäitus
Tänavatel V
kuni 20.01 Maailma kirjandusauhindu 2009–2011
kuni 20.01 köitekunstinäitus
Tallinna Suurgild ja gildimaja
kuni 4.02 raamatunäitus:
“Looduse” raamatusarjad:
“Keel ja kirjandus” (1934 –
1937)

Müüa soodsalt ehituslikku
saematerjali! Laud 0.34-0.38 €/
jm, prussid 0.38 €/jm (150 €/tm).
Tel 5656 4624, 523 0012.
Omanikujärelvalve, projekteerimine, ehituskonsultatsioon. Tel
5833 6638, kdgrupp@mail.com.
Üldehitus, fassaadid, viimistlus- ja
remonditööd. Tel
558 9911, info@
reiemgrupp.ee.

Kinnisvara
Kinnisvara ost, müük, vahendus.
Aabrecht Kinnisvara, tel 511 0681.

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

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

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

Muu
LINNARAAMATUKOGU

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

Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (kask ja lepp) kohaletoomisega. Tel 5569 2912.
Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.
Kuivad küttepuud, kohaletoomisega. Tel 511 2625.
Laias valikus kuiv ja märg lõhutud
küttepuu veoga. Lepiko talu,
tel 5667 5750.

Loomad

kuni 28.02 Kristi TuhkruTamme illustratsioonide
näitus

kuni 30.01 harrastuskunstnik
Eha Anieri ülevaatenäitus Tiiger – ja mitte ainult

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

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

kuni 11.02 Tiiu Esnari õlipastellide näitus Tuulevaikus

14.01 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Jaanuaris
loetakse lugusid lohedest ja
joonistatakse. Kavas on Kolm
lugu Dragulandia lohedest.

Jack ja Jill

Ehitus

Müüa bernhardiinikutsikad tõutunnistusega. Tel 502 6814.

Rendile võtta 2-3-toal korter.
Tel 5561 4114.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Vahetada kinnistu Ahja jõe ääres
1-2-toal korteri vastu Tartus.
Pakkumised teha meilile
kinnisvarainfo@hot.ee.

Koolitus
ADR-KOOLITUSED JA AUTOJUHI AMETIKOOLITUSED.
Kalda tee 30, Tartu.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

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.

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

Teenus
Anname kiiresti laenu. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Jaanuaris KÜÜNEILU KABINETIS
(Vaksali 17a, kab 307) PEDIKÜÜR
ainult 5 eurot. Tel 5361 4161.
Lumekoristus. Tel 5691 3470,
kopateenused.eu.
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Ostan 2-3-toal korteri.
Tel 5561 4114
Rendile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
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Müüa pikakarvalise bernhardiini
kutsikad. Info tel 5347 8489.

Pakun tööd
Seicom Uksetehas OÜ (Ringtee 1,
Tartu) võtab seoses tootmismahu
suurenemisega tööle: servakandipingi operaatori, pressitöölise,
viimistleja, puidutisleri.
Töölesoovijatel saata CV meilile
seicom@seicom.ee või helistada
tel 505 1595.
Tartu kesklinnas asuv ilusalong
Crystal pakub tööd juuksurile ja
küünetehnikule! Soola 1a, Tartu.
Tel 5647 9101.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin ära vana kodutehnika, teleka.
Tel 520 2155.

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

Riided
SCLEROSIS MULTIPLEXI Tartu
Noorteklubi kutsub Lõuna-Eesti
SM noori 13. jaanuaril kl 18 lauamänge mängima Ränduri pubisse
bussijaama 2. korrusel.
Tel 508 9918, martin@smk.ee.
MÜÜME TÜHJAKS! OÜ Stirlitz
kaupluses Riia 10 jopede ja (lumelaua-) pükste hinnad maas! Naudi
ilusat talveilma... OÜ Stirlitz, Riia 10,
Tartu. Tel 734 4223.
Kuni 25. jaanuarini kõik kaubad
odavamalt, ka pruutkleidid 25%
soodsamalt. Kaupluses Laura,
Kalda tee 34, Tartu, Annelinn.
Tel 5345 1513.

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

Uus kaup! Lõngad ja lõimed. Hinnad alates 7 €/kg Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese
hoov), E-R 10-16. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
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: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.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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