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Kruuse: Lennukiteta
Tartu provintsistub

Emajõe äärde tuleb
korralik paadisadam
Tartu Sõpruse silla paadisadama projekteerimise riigihanke võitis
Eesti Veeprojekt OÜ pakkumus hinnaga 55 214 eurot. Sadam koos
rajatava sadamahoonega valmib 2014. aasta lõpuks.
Paadisadama projekteerimine on osa projektist “Majanduslikult
jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond”, mida rahastatakse ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist
2007–2013. Projekti eesmärgiks on Peipsi järve keskkonnaseisundi
parandamine ja veeturismi arengu toetamine.
Projekti raames valmib Sõpruse sadama tehniline dokumentatsioon, tehakse vajalikud ettevalmistustööd – eemaldatakse setted
ning kindlustatakse kallas, rajatakse ujuv paadisild ja statsionaarne
kai. Ehitatakse sadamahoone ja paatide hoiuala ning rajatakse
juurdepääsuteed ja parkla. Tööde kogumaksumus on 1 525 717
eurot, programmi toetus 1 373 145 eurot. Tartu linna omaosalus
on 10 protsenti.

Elva peab kunstikuud
November on Elvas traditsiooniline kunstikuu, mille
tänavuseks läbivaks teemaks on loodus. Sellest räägitakse nii filmi, kujutava kunsti, fotokunsti kui luule keeles.
Linna kultuuritöötaja Lea Kurvits lubab, et kunstikuu jooksul toimuvad erinevad sündmused annavad
pimedale novembrikuule Elvas erilist sära ja rõõmu.
„Aset leiavad omanäolised kunstiüritused, avatakse
näitusi, tegutsevad töötoad ja toimuvad luule- ja
filmiõhtud.“
Kunstikuu avaüritusena esilinastub 1. novembril
kell 18 HKK Sinilind saalis „Elva film“. Leelo Suidti linateos tutvustab
Elvat asustuse tekkimisest tänapäevani läbi vanaisa ja lapselapse
silmade. Stsenaariumi kirjutas endine Elva gümnaasiumi õpetaja
Maiu Juurik, kaamera taga seisis Kayvo Kroon. Pooletunnise filmi
aluseks on ajaloolised fotod Tartumaa muuseumi kogudest.
Samal õhtul avatakse Lea Libliku maalinäitus linnavalitsuse saalis
ja Roman Purga loodusfotod on näha HKK Sinilind fuajees.
Kunstikuul esitab oma loodusest inspireeritud haikusid Elva
noortekeskuses poeet Contra. Tartumaa tervisespordikeskuses
saab tutvuda setu pärimuskultuuriga. Mark Soosaare ja Vaiko Eduri
dokumentaalfilme pakub nautimiseks HKK Sinilind. Linnaraamatukogu saalis pakuvad omalaadset sünergiat kriitilise sulega kolumnist Roy Strider ning muusik Taavi Peterson.
„Loodus ega kunst pole iial petnud selle südant, kes teda armastab!“ kutsuvad korraldajad kunstikuust osa saama. Ürituste täpsema info leiab sinilind.elva.ee.

Linn ütles Elinordile
ehituslepingu üles
Kutsehariduskeskuse autoremonditöökoda ei taha kuidagi valmis saada.
Mitu korda tähtaegu pikendanud
linnal katkes kannatus ja taganeti
lepingust ehitajaga.

Toomas Kaaret
Elinord Ehitus OÜ

2011. aasta aprillis löödi käed. OÜ Elinord
Ehitus lubas 3,7 miljoni euro eest Põllu tänavale ehitada moodsa autoremondierialade
õppetöökoja. Võtmed lubati kätte anda tänavu aprillis. Siis nihutati valmimisaeg juulisse,
seejärel augustisse …
„Suvel oli veel lootus, et objekt suudetakse
lõpetada,“ põhjendas linnavarade osakonna
juhataja Kunnar Jürgenson pidevalt nihkuvat
tähtaega. „Tänaseks on selge, et Elinordil pole
suutlikkust ega finantsvahendeid seda teha.“
Jürgenson tunnistab, et hoone iseenesest
on valmis, ent üht-teist veel tegemata. Puudub
tuletõkkeuks, kütet ei juhi automaatika, signalisatsioonil pole sidet häirekeskusega, vajaka
on ka lifti dokumentatsioon. Väiksed asjad, ent
kasutusloa väljastamisel mõjuvaks takistuseks.

Puudub garantii
Lisaks täitmata lubadustele sai linna kannatuste karika viimaseks tilgaks asjaolu, et
Elinord ei suuda anda garantiiaegset tagatist.
„Nüüd tahame korraldada kiirelt puuduste
likvideerimise, et umbes nädala pärast saaks
lõpuks õppetöö pihta hakata,“ selgitas Jürgenson. Tema sõnul on tekkinud kitsikuse põhjuseks asjaolu, et Elinord on allhankijatele võlgu,
mistõttu need ei teegi vajalikke töid lõpuni või
hoiavad enda käes nõutavaid pabereid.
Et ehitaja pole oma kohustust täitnud,
jätab linn maksmata ka viimase arve. „Umbes
200 000 eurot peame leppetrahvina kinni,“
tõdes Jürgenson. „Sellest summast peaks piisama, et ka seni tegemata asjad saaks lõpuks
tehtud ja linnale lisakulutusi ei teki. Õppetöö
kutsehariduskeskuses toimub teatud tsükli-

KHK töökeskkonnaspetsialist Ülo Pihl
tõdeb, et uus õppehoone on sisuliselt valmis, ent mõningad takistused, nagu näiteks
mittetöötav lift, ootavad veel lahendamist.

Juhan LAng

lisusega. Uus periood stardib 12. novembril
ning hiljemalt selleks ajaks tahame asjad Põllu
tänaval joonde saada.“
Linnal on Elinordiga koostööst varasemad
kogemused nii loomemajanduskeskuse majade kui KHK Kopli tänava hoonete ehitusega. Sotsiaalministeeriumi tellimusel alustas
Puiestee tänava lastekodu peremajade ehitust
samade meestega seotud OÜ Facio Ehitus, ent
suvel öeldi ka see leping üles.
Juhan Lang

95€

Oleme seisukohal, et toimiv ja ehitusprojektile, kehtivatele ehitusnormidele ja -eeskirjadele vastav autoremondierialade õppetöökoja
hoone on meie poolt valmis ehitatud ning
antud selle kasutaja Tartu Kutsehariduskeskuse käsutusse. Ehitustööd on lõpetatud ning
dokumentatsioon tellija, Tartu LV, esindajale
üle antud.
Samuti on valmis ehitatud järgnevad hoones paiknevad tehnosüsteemid, nagu lift, värvimiskamber, remondiseadmed, jahutussüsteem, päikeseenergia- ja automaatikasüsteem,
kuid nende kasutamine on hetkel peatatud,
sest teostamata on lõppmaksed hankijatele.
Maksed on teostamata, sest tulenevalt mitmete kaupade ja teenuste hindade järsust
kõikumisest ning ehitustööde märkimisväärsest tõusust enam kui aasta kestnud ehitusaja
vältel, ei olnud võimalik hoonet valmis ehitada lepingu hinna piires. Töövõtja kulutused
ületasid esialgsete arvutuste kohaselt lepingu
netohinda 497 366 euro võrra.
Olukorda tegi raskemaks ka asjaolu, et tellija oli meile varasemalt Tartu linna tellimusel teostatud Tartu Loomemajanduskeskuse
hoonete ehitustööde eest pikemat aega võlgu
165 000 eurot. Tasudes sellest võlast 57 000
eurot 6kuuse ning 96 000 eurot 4kuuse hilinemisega.
Tartu KHK probleemide kiireks mõlemaid
pooli rahuldavaks lahenduseks oleme 7.
oktoobril teinud tellijale ettepaneku teostada
vajalikud maksed hankijatele otse, meile välja
maksmata lepingu jäägi arvelt, kuid sellele ettepanekule meil tellijalt tänaseni vastus puudub.
Mis puutub Elinord Ehituse vastu esitatud
pankrotiavaldusse, siis see ei ole meie hinnangul põhjendatud, sest osaliselt on esitatud
nõuded tänaseks meie poolt rahuldatud, osaliselt on kokku lepitud nende ajatamises ning
osaliselt on nõuded meie poolt vaidlustatud.
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LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15
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al 107€

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-17, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Hoia keha ja tervis tõhusalt vormis
Targa Tervise Salongis!
• Kuivvesimassaaþ
• Vibrotreening
• Laserteraapia
• Ratsutamine

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
225/65 R 17
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Linnapea Urmas Kruuse peab
Estonian Airi otsust sulgeda Tartu
lennuliin ohtlikuks sammuks
Tartu provintsistamise suunas, mis kahjustab kogu Lõuna-Eesti rahvusvahelisi kontakte.
„Kiire ühendus maailmaga on oluline nii ettevõtluse, hariduse ja teaduse kui tavaliste elanike seisukohalt,“ lausus
Kruuse. „Ka lõunaeestlastel on õigustatud ootused elukeskkonnale, mille tähtis osa on transport. Eesti kodanikke ei saa vaadelda
üksnes kahjumina.“
Tallinna-Tartu lennuliini kimbutasid juba pikemat aega probleemid, mis vähendasid ka reisijate usku ühenduse toimimisse.
Oktoobris jäi ära neli lendu.
Estonian Airi nõukogu esimees Erkki Raasuke teatas eile, et firma suleb Tartu ja Helsingi lennuliinid, liinivõrgu kokkutõmbamist
jätkab uus juht Jan Olof Palmér. Kruuse hinnangul on see strateegiliselt ja regionaalpoliitiliselt vale otsus.
Estonian Airi Tallinna-Tartu lennuliini sulgemine ei tähenda siiski
Tartu lennuliikluse lakkamist. Helsingi ja Tartu vahelist liini opereerib Flybe Nordic. Varem on Tartusse lennanud ka airBaltic, millega
koostöövõimaluste kaalumist peab Kruuse nüüdki oluliseks. Ehkki
linn ei tohi lennuliine otseselt doteerida, võib firmadega teha koostööd reklaami ja turunduse alal.

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 5647 2291
www.targatervis.ee

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
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Sünnipäevanädal Tartu
Prismades 03.11-10.11.
Iga päev loosimised ja
üle 30 € ostuga kingitus.
Sõbra 58, Jõe Keskus,
Nõlvaku 2, Annelinna Prisma.

03.11
11.00-15.00

Lastepäev
Ostuöö!

22.00-02.00
Ostuööl kõik kaubad –33%

(va tubakatooted)
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Lille mäe park
saab sisu

Lille tänavale ehitatava loodusmaja ja
loomemajanduskeskuse vahelisel alal
korrastatakse umbes 9000 ruutmeetrit
pargiala.
Parki ehitatakse päikesekell ja vaateplatvorm, peale kiikede, liivakastide
ja karusselli rajatakse pargialale ka
seikluspark ja veesilm ning loodusliku
kattega jalgteed.
Pargi rajab 313 450 euro eest AS
Merko Tartu ja see valmib tuleva aasta
mais.

Hiljuti jõudis meediasse mitu
videot, kus erinevate koolide
alles põhikoolis käivad õpilased
klassikaaslast peksavad. Tegu on
ekstreemsete näidetega füüsilisest vägivallast, kuid nii politsei
kui koolide sotsiaaltöötajate
sõnul on palju rohkem levinud
verbaalne rünnak, ning seda ka
õpetajate vastu.

karistuse

Lõuna politseiprefektuuri pressiesindaja Agu Lall sõnas, et tõsised isikuvastased kuriteod, mis on suunatud koolis
töötavate õpetajate ja kooli juhtkonna
vastu, jäävad siiski aastate taha. Toona
alustati juhtumite menetlemiseks kriminaalasjad ning alaealistele määrati kohtu
poolt ka karistused.
„Noorsoopolitsei on viimasel ajal
menetlenud koolidest laekunud avaldusi,
mis on seotud õpilaste poolt avaliku korra rikkumisega,” sõnas Lall. „Käesoleval
aastal on Lõuna-Eestis laekunud politseile 63 sellelaadset avaldust.”

Õpilased arestikambrisse

Ebatraditsioonilised naised
Tartu Kunstimaja väikeses saalis on välja pandud Anna-Stina Treumundi isikunäitus „Lilli, Reed, Frieda, Sabine, Eha,
Malle, Alfred, Rein ja Mari“.
„Olen loonud seitse kohalikku lugu,
mida juhivad ebatraditsioonilised naised
läbi 19.–20. sajandi. On naisi, kes olid
ebakonventsionaalsed, kuna armastasid teist naist ja ei varjanud seda, samuti
neid, kes eneseväljendusvõimaluste ja
suurema vabaduse nimel keeldusid elamast sellises naiserollis, mida ühiskond
neilt ootas. Tegelaskujud on eri ajastust
ning sotsiaalsest klassist.
Karakterite kujundamisel olen kasutanud näiteks dokumente konkreetsest
Liivimaal mehena elanud ning naisega
abiellunud naisest, legende ja lugusid
libahuntidest jm rahvapärimust. Eeskujuks olen valinud tuntud lesbid, nagu
Anne Lister, Billy Tipton, Eleanor Butler,
Romaine Brooks, Susan Sontag jt.“
Treumund on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna ja täiendanud end Vilniuse Kunstiakadeemias Leedus. Anna-Stina Treumund on üks kultuurifestivali „LadyFest
Tallinn“ korraldajatest ja osaleb näitustel alates 2005. aastast.
Näitus jääb avatuks 18. novembrini.

Lall tõi näite septembrikuus toimunud
juhtumist, kus 15aastane nooruk kasutas teiste õpilaste ja õpetajate juuresolekul ühe pedagoogi suhtes ebatsensuurseid väljendeid ja lükkas teda korrale kutsunud õpetajat õlgadest. Kool esitas juhtunu kohta politseile avalduse, kuid kuna
keegi viga ei saanud, siis menetleti juhtunut väärteona.
Nii kergelt ei pääsenud aga ühe teise
kooli kaheksanda klassi poisid, kes rikkusid süstemaatiliselt koolitundides korda ja tegid õpetajatele roppe sõnu kasutades solvavaid märkusi. „Koolis käituti õigesti ning ei jäetud juhtumit lihtsalt
kooliseinte vahele. Noormehed pidid
oma käitumise eest halduskohtus aru
andma ja karistuseks määrati neile arestipäevi,” meenutas Lall.
Kõiki õpilasi niimoodi aga karistada
ei saa. Oktoobris lõhkus üks 12aastane
poiss uksi ja lõi teda keelanud direktorit.
Kuna tegu oli noorema kui 14aastasega
ehk seaduse silmis süüvõimetu poisiga,
ei saanud kriminaalasja alustada. Sellegipoolest edastati info alaealiste komisjonile, kes tegeleb juhtumiga edasi.

Vabanduseks halb päev
„Neil on tavaliselt endil mingi mure või
probleem,” selgitas Tartu Tamme gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Merily Tensing-Kruusla sellise käitumise tagamaid.

Õpetaja tõukamise ja solvamise eest on
mitmele noorele määratud ka reaalselt
kandmisele läinud arest. 
Maris Savik

„Kui lapsel on kõik korras, siis enamasti
ikka ei juhtu, et ta täiskasvanud inimesele halvasti ütleb. See on appihüüe, et mul
on paha, midagi viga.” Samas ei välista ta
seda, et mõni ongi õela ja paha olekuga,
kes regulaarselt halvasti käitub.
„Nendega vesteldes öeldakse esmalt
küll, et kõik on hästi, kuid kui hakata
täpsemalt küsima ja uurima, tulevad
välja hoopis mitmed probleemid, mis
enamasti ongi halva käitumise põhjustajaks.
Ütlemisi on nii tihti, et iga kord ei saa
ka politseile teada anda. Siis peaks neid
igas koolihoones 3–4 olema,” rääkis Tensing-Kruusla, et pisemad juhtumid saab
ka kooliseinte vahel selgeks arutatud.
„Kui asi on tõesti juba mitmes kord ja
oleme varasemalt tõsiselt rääkinud, siis
peaks küll politsei kaasama. Tegu on siis
juhtudega, kui ei aita enam õpetamine, vaid peab karistama.” Naise karjääri
jooksul on selliseid olukordi ette tulnud
õnneks vaid paar korda aastas.
Tensing-Kruusla sõnul on vanemate roll sellistel puhkudel väga tähtis.
„Kui nad pimesi oma last usuvad ning ei
taha probleemi teadvustada, on olukorra lahendamine ja tulevikus nende vältimine väga palju raskem,” rääkis ta. „Laps
kuulab ikka oma kõige lähedasemaid,

ning kui pere teo arutamise ja lahenduse
otsimise asemel õpetaja käitumises vigu
otsib, ei jõuagi kuhugi.”
On ette tulnud ka selliste silmaklappidega vanemaid, kes usuvad oma lapse
süütusesse nii siiralt, et keelduvad probleemi tunnistamast ka siis, kui laps on
juba ise õpetajatele kõik üles tunnistanud. „Kui on näha, et Facebooki on õpetajast kole pilt üles pandud, siis arvatakse ikka, et seda tegi mõni sõber ja mitte
mingil juhul oma laps,” ütles TensingKruusla.

Olulisem on õppetund
Põlva ühisgümnaasiumi sotsiaalpedagoogi Ulvi Kollomi sõnul on väga oluline, et
õpetaja tegeleks selliste juhtumitega kohe,
et ei tekiks kuhjumist. „Mõni laps on kärsitum ja võib kätt tõstmata kohalt küsida
ja vastuseid hõigata. Õpetaja võib aga järgmistes tundides sellest lähtuvalt mõelda,
et niikuinii on ta siin vaid segamas, kuid
lapsed tunnetavad seda kohe,” selgitas ta,
kuidas laste suhtumine tahvli ees seisvasse
pedagoogi muutuda võib. Lõpuks levib see
üle klassi ning kord ongi käest ära.
„Seetõttu on ka oluline, et osapoolte
vahele ei jääks mingeid asju õhku rippuma. Mitteteatamine on probleemi süven-

damine,” lausus Kollom.
„Mitme maakonna noorsoopolitseinikud ütlesid, et sellelaadseid rikkumisi on viimasel ajal õnneks vähemaks jäänud, kuid roppuste ja õpetajate solvamise
kohta saadakse avaldusi siiski,” vahendas
Agu Lall.
„Vahel tuleb ette arvamusi, et taoliste õpilaste avaliku korra ja teiste isikute
rahu rikkumistele pole mõtet ametlikku käiku anda,” sõnas Lõuna prefektuuri
ennetusteenistuse talituse vanemkomissar Linda Oks.
„Seda põhjendatakse sellega, et niikuinii lastele mingeid karistusi ei järgne.
Eks iga karistus või mõjutusvahend sõltub konkreetsetest isikutest ja konkreetsetest asjaoludest, kuid karistusest olulisem on see, et õpilased saaksid aru, et
igale sellisele õpetajat kas sõna või teoga ründavale käitumisele järgneb ametlik
menetlus ja karistus.”
Avaliku korra rikkumise eest võib rikkujale määrata rahatrahvi kuni 400 €
või saata materjalid kohtusse, et taotleda aresti määramist. Lalli sõnul tuleks
igal juhul taolistest vahejuhtumitest teatada kohalikule noorsoopolitseile, et siis
politsei, kooli ja vanemate ühistegevuses
otsustada, kuidas reageerida.
Laurits Leima

Ole valmis loodust taltsutama.
HUS QVA RNA 555F X

869 €

Soovituslik jaehind 929 €

HUS QVA RNA 550X P +
KAI TSEK IIVE R

RIDER 316T AWD +
LUMESA HK

5559 €

7 75 €

Äärmiselt võimas võsalõikur. X-Torq®
mootor tagab suurema võimsuse, hea
kiirenduse ja kütuse kokkuhoiu.
53,3 cm3 - 2,8 kW - 8,9 kg

Uudne disain ning tehnilised lahendused
teevad
töötamise tõhusaks ning mugavaks.
AutoTune™
tagab tänu automaatsele mootori seadis
tamisele
optimaalse suutlikkuse. RevBoost™
tagab
laasimisel suurema ketikiiruse.
50,1 cm3 -2,8 kW - 4,9 kg

Võimas ning mitmekülgne kahesilindrilise mootori ja neljarattaveoga
raider aastaringseks kasutamiseks. NB! Hind ei sisalda lõikekorpust!
Kawasaki V-Twin - 9,6 kW - 258 kg.

Ainult 7. ja 28. novembril Tartus
Vanemuise Kontserdimaja,
Vanemuise 6, kl 10:00-11:00

Vaata ka teisi pakkumisi www.husqvarna.ee
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Lugeja kiri
Lugeja
Mind huvitab,
miks võib Tartu südalinnas
laiutada lamedustega ilma,
et see linnavalitsuses kellelegi korda
läheks. Barclay platsil on
burgeriputka,
mis reklaamib end kahe äärmiselt labase plakatiga. “ära laia söö saia” ning “karju appi - mida
wrappi”
Miks lubatakse taolisi näotusi
linna, mis oma sisult ja ka välisilmelt peaks olema midagi keskmisest kultuursemat. Kas äpardunud
poeedi hale looming ja üldse kõik,
mis sülg suhu toob, sobib ikka
linnaruumis näitamiseks. Kes selle üle järelvalvet peaks teostama
ning milline on vastava ametmehe
seisukoht kaasasolevate maotuste
osas?
Tartlane

tartuekspress
lausega
UUDISED

lausega

Tartu lennuliin sulgub

Rahvas mässab

Kahjumis sipleva Estonian Airi
nõukogu esimees Erkki Raasuke
andis teada, et õige pea lõppeb
ka lennuühendus Tartu ning Tallinna vahel.

Protestimaks Nordeconi plaani
vastu ehitada Raja tänava parki 15
kuni 4korruselist kortermaja, on
naabrite initsiatiivil petitsioonile
toetusallkirja andnud üle 1000
inimese.

Pätid virutasid kive
Ajavahemikul maioktoober varastati
Ülenurme vallas
Räni külas Sipelga tänaval 100
ruutmeetrit tänavakive ja 50 äärekivi.
Kahju on 1200 eurot.

84 828

euro eest ostab linn AS-ilt Metos
lasteaedadele Kannike, Maarjamõisa, Meelespea, Piilupesa,
Tähtvere ja Midrimaa uusi köögiseadmeid ja nõusid täiendavate
rühmade avamise tõttu.

Ehkki ööpäev enne avamist on müügisaalis veel
redelid ning juhataja Olga Jeroštšenkol tuli sõna
otseses mõttes pisaraid valada, jäi ta optimistiks:
„Kohe-kohe teeb uksed lahti Tartu kõige ilusam
Maxima!“ 
Rasmus Rekand

Egle Pullerits

Fortuuna 1b müügis

Stardib Lõuna-Eesti

Tartu keelehooldekeskuse
koordineerija
Küsimus on piirialal, see on natuke keeleküsimus, teisalt laiema
kultuuri ja viisakuse küsimus. Keeleseadus ei aita, sest reguleerib
keelsust.
‘Wrapp’ ei ole kirjakeele sõna, ta
on slängimaiguline, argikeel ning
sellisena üldkeelde ei sobi.
‘Ära laia’ ei ole samuti neutraalne
väljendus, kuigi peab tunnistama,
et vahest sihtrühm (teismelised?)
ei pruugi selles midagi sobimatut
tajuda. Siiski võiks reklaamija mõelda, et reklaam on avalikus ruumis
ja peaks olema üldkeelne, suurele
osale inimestest vastuvõetav. Kui
ta paljusid häirib, järelikult ei sobi
avalikku ruumi.
Reklaamiseadus paraku labasuse ärakeelamist ette ei näe. Inimestel, sealhulgas reklaamijatel,
on õigus halvale maitsele.

SUURIM MAXIMA
Lõpuks saavad ka Narvamäe piirkonna elanikud
endale kodupoe. Narva
mnt 112 avas 1. novembri
keskpäeval uksed Maxima
XX supermarket.
„Neis linnaosades puudus seni
täielikult korraliku kaubavalikuga supermarket, samal ajal kui
mõnes teises piirkonnas paiknevad kaubanduskeskused suisa
üksteise kõrval,“ põhjendas asukohavalikut Raadi keskuse projekti eestvedaja Kenneth Karpov.
Peale möödujatele juba eemalt
silma paistva efektse ja pidevalt
muutuva varjude mängu on poe
fassaadifaktuuril sügavam mõte
– see jäljendab Maxima kauplusele iseloomulike X-tähtede
sümboolikat.

Raul Veede
Tartu linna teabeteenistuse
meediaspetsialist
Reklaami kujundusliku poolega
tegeleb linnakunstnik, keele suhtes
võib nõu anda keelekorralduskeskus, aga halba stiili, kus otseselt
kirjavigu ju pole, ei saa ka keelata. Oleks kena vastata, et taoliste
asjadega tegeleb maitsepolitsei,
ainult et Eestis säherdust ametkonda pole. Küllap on see isegi
hea – mine tea, mis veel muidu
ära keelataks.
Hea tava ongi sellepärast tava,
et seda järgitakse üld- või vähemalt
paremal juhul, aga mittejärgijaid ei
taba muu peale pahakspanijate
hukkamõistu.
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Esimene siinkandis
MAXIMA Eesti OÜ tegevdirektori Vaidotas Pacesa sõnul
on Tartus küll juba kaks Maxima supermarketit, kuid mitte
sarnast suure formaadi ning laia
valikuga kaasaegset poodi.
“Raadil avatav kauplus on
loodud jaeketi uue kontseptsiooni kohaselt, lähtudes eelkõige klientide tagasisidest ja

Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid
Veeriku linnaosas, Ravila 45.

Haldjakese lastehoid pakub
teie lapsele aastaringselt
mängu-ja hoiukohta ja tunnihoidu.
Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi
vanuses 1,5 - 6 aastat.
Saab rentida ruume
sünnipäevade pidamiseks!

Tel 56615431
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com

ootustest. Siiani on uue kujundusega Maximaid Eestis vaid
kolm, kaks neist Tallinnas ja
üks Maardus. Nüüd jõuab esimene taoline ka Lõuna-Eestisse, loodan, et tartlased võtavad
uue poe hästi omaks,” lisas Vaidotas Pacesa.
R aadi supermarketis on
võrreldes teiste Tartu Maxima kauplustega rohkem ruumi, mugavam kaupade paigutus ning kaasaegsem müügisaal.
“Maxima on viimase poole aasta jooksul muutnud oma uute
kaupluste sise- ja välisilmet, valguslahendust ning uuendanud
värvivalikut. Sarnase värske sisu
ja vormi on saanud ka uus Raadi Maxima,” sõnas tegevdirektor.
Uus pood annab tööd 85 inimesele ning lettidel on ligi
40 000 erinevat toodet. Supermarketis on oluliselt suurendatud ka kodumaiste toodete ja
värske köögivilja valikut.
Raadi poe juhataja Olga Jeroštšenko on avanud mitmeid
kauplusi Eestis. „See on kindlasti Tartus kõige ilusam. Pruunid, hoopis sümpaatsemad riiulid. Rohkelt valgusteid. Ka riiulite vahe on suurem, et mahuks
kärudega paremini liikuma.“
Kuigi poe väljapanek on prak-

tiliselt sama, mis Sõbra keskuse kaupluses, siis esmase siseilme põhjal justkui polekski tegu
Maximaga. Tooni annavad kollane, oranž ja pruun, mõjudes
varasema sini-puna-valgega võrreldes mõnevõrra soojemalt.

Sisukas keskus
Järjekorras on tegemist kuuekümne üheksanda Maxima poega Eestis. Kaupluse üldpind on
2600 m2, millest kaheksa kassaga poe müügisaal võtab enda alla
üle 1900 m2.
Peale toidukaupade on rohkem kui 3400ruutmeetrises Raadi keskuses Apotheka apteek,
lemmikloomakauplus Zoo Planet, Eesti Post, Jardini lilleäri,
Fortuuna ilusalong, Raadi perearstikeskus, SmartPost ning
jalatsi- ja rõivakauplused.
Keskuse 150kohalisse parklasse pääseb igast suunast ning
nii autojuhtide kui jalakäijate
mugavamaks liiklemiseks hakkab juurdepääsu keskusele reguleerima valgusfooriga ristmik.
Arendaja kulutas poehoone
ehitamiseks ning kinnistu peale kokku ligikaudu kolm miljonit
eurot.
Rasmus Rekand

Linn paneb 28 000eurose alghinnaga enampakkumisel müüki Fortuuna 1B kinnistu, mis on
hoonestusõigusega koormatud
50 aastaks.

Ideejazz taaselustab
Radari
1.−3. novembril toimuval jazzi- ja rütmimuusika festivalil IDeeJazz teeb ootamatu
comeback’i 70.-80. aastate eesti
fusion‘i lipulaev ansambel Radar.

Õrn jää
Ehkki veekogud on külmade
saabudes kattunud jääkorraga,
on see ohtlikult õhuke ning murdub inimese raskuse all kergesti,
mistõttu palub päästeamet jääle
minekut vältida ning seda meenutada ka lastele.

Aadu Regi meenutuskontsert
Kauaaegse dirigendi ja õpetaja
Aadu Regi auks
annab puhkpilliorkester
Tartu Margus
Kasemaa dirigeerimisel 1.
novembril kell
19 ülikooli aulas tasuta kontserdi.

Siiraimad eestlased
Aasta loomaarst
2012. aasta loomaarsti auväärse
tiitli pälvis Eesti Maaülikooli professor Toivo Järvis, kelle tööna
on väärt veterinaaritarkused
nüüd talletatud parsitoloogiat
käsitlevasse õpikusse.

5. novembril esitletakse Rahva Raamatus ERMi uut kalendrit. „Eesti
hetked – elupildid XX sajandi esimesest poolest“, mis sisaldab ülesvõtteid nii kutseliste kui ka amatöörfotograafide kogudest ning eelistatud
on hetki, mis peegeldavad ajastule
mitmesuguseid iseloomulikke nähtusi – riidemoodi, elukohta ja igapäevaseid tegemisi.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Kui tervet ratast ei jõua, võta pool. Umbes nii kõlaks vist õpetaja
Mari Mets
Lauri sõnad ümber tõstetuna rattavaraste maailma. 
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Palametsa
pajatused

„Uurimise all“
jõuab Tartusse
Maris Savik ja Patrik Tamm otsisid
üksteisele võimalikult endasarnase
modelli, et teha
selgeks, kas väliselt
sarnased inimesed
on seda ka sisult.

Jaan Kelp

Vastakaid mõtteid jalgpallist
Jalgpall olevat maailma kõige populaarsem ja emotsionaalsem pallimäng, mis panevat kümneid, isegi sadu miljoneid fänne kogu hingest toimuvale kaasa elama. Jälgides telepildis meie meeskondade
pallitogimist, seda küll ei julge kinnitada. Igav ja tuim palli järele
jooksmine, sageli tuules ja vihmas, tühjusest haigutavate tribüünide ees. Kui mängu mõte on palli löömine vastase väravasse, siis mis
mõte on 0 : 0 seisuga lõppenud matšil? Kuigi väljakul on õppinud
elukutselised mehed, ei suuda nad kõigile pingutustele vaatamata
resultaati saavutada.
Samal ajal pakuvad rahvusvahelised MM või EM turniirid paljugi
põnevust ja vaatamisväärset. Seda just tänu eelnevalt meedia poolt
keemistemperatuurini ülessoojendatud ja suures osas narririietusse rõivastatud tribüünide kaasaelamisele. Suurte trummide põrina
ja beebipasunate vinguva
vile saatel. Pisarad ja eksAga vaenlast tuleb
taas läbisegi.
peksta, lüüa, maa
Spordisotsioloogid kinsisse tampida. Lisage nitavad, et just jalgpall aitavat välja elada industriaal
mängujärgne kollek- ühiskonnale omaseid pintiivne õllejoomine ja geid. Noored mehed, kes
tavaliselt kuuluvad sotäsjanähtu lärmakas
siaalselt madalamatesse
arutelu ning kogupilt kihtidesse ja kel jääb sisemist energiat üle, koonduongi käes.
vad traditsioonilisi rituaale viljelevatesse fänniklubidesse. Tribüünidel tugevdavad massipsühhoosile omased seaduspärasused veelgi „meie omade“ võidu- või lüüasaamise tunnet. Pallimurul nähakse mitte kujuteldavat, vaid reaalset vastast, keda on
kerge tajuda lausa vaenlasena. Aga vaenlast tuleb peksta, lüüa, maa
sisse tampida. Lisage veel peamiselt mängujärgne kollektiivne õllejoomine ja äsjanähtu lärmakas arutelu ning kogupilt ongi käes.
Literaat Vaapo Vaher, kes on tegelenud jalgpallifenomeni psühholoogiaga, kirjutas aastat 15 tagasi ajakirjas Luup „Avarmaailmas on
jalgpall mäng, mis jõuliselt väljub spordi piirest ja on tõusnud poliitika, kultuuri ja teiste dominantsete sotsiaalsete tegevussfääride kõrvale, masside tarvis neid sageli olulisuselt edestades.
Jalgpall on tänapäeva maailmas muutunud selliseks neutraliseerivaks filtriks, kuhu pingeid täis ühiskond kanaliseerib oma tumedad kired. Suurtest sõdadest hoiduda üritava inimkonna maskuliinne alateadvus on ikka veel küllastunud võitlushimust, võiduihast,
tapmiskirest ja hüpertrofeerunud seksuaalsusest; tippsport suudab
seesuguseid ohtlikke soove üsna suures osas legaalselt maandada.
Igal kolmapäeval istub hiigelstaadionidel või värvitelerite taga
sadu miljoneid inimesi. See on teraapiline etendus, kus ühiskonna
agressiivsem osa saab oma võitlusraevu šoki piiril välja elada.
Ja politseigi laseb jalgpallihuligaane märatseda – siis on tükk aega
jälle tervistavat rahu.“.
Olen minagi koolipoisipõlves jalaga palli taga ajanud. Klassi, kooli või kohaliku noortekoondise komandas. Isegi värava löönud – oli
hea tunne küll kaaslaste kiitust kuulates. Aga see oli õige ammu, ajal
mil jalgpall ei olnud veel ajaviitetööstuse müügiartikkel, vaid noorte üldkehalist arengut soodustav spordiala. Selle mängu minevikust
juba järgmistes pajatustes.

Suvisest praktikast
avaliku näituseni
Sel neljapäeval avatakse
kohvikus Werner kahe
noore fotograafi, Maris
Saviku ja Patrik Tamme
näitus „EXPOSURE –
avalik paljastus“.
Kuigi kohvikus võib näha
mitmeid maale ja karikatuure,
pole näituse ühe autori Maris
Saviku sõnul varem ühtegi liikuvat ülespanekut olnud.
„Meie pärast pandi isegi siinid
üles, kuhu fotod riputada saaksime!“ rõõmustas ta.
„Suvel Saaremaal toimunud
praktika pidi lõppema näitusega, mis pidanuks toimuma
juba semestri alguses, kuid olude sunnil läks sellega pikemalt,“
selgitas neiu näituse tagamaid.
„Näitusepaigaga ei pidanud eriti vaeva nägema. Rääksime oma
idee ära, järgmine kord läksime
piltidega ja õnneks meeldis neile kõik juba algusest peale. Ajakulu oli tingitud vaid tihedast
graafikust.”
„Ei tahaks seda kuidagi koolitööna eksponeerida. Tegu on
hea näitega sellest, kuidas saab
teha kaks ühes. Neid pilte vaa-

dates ei tule kuidagi seda praktikat välja, pigem on seos praktikaga vaid selles, et mõtlesime
seal plaani välja ning näitus on
aine lõpetamiseks vajalik.“
Nii Savik kui Tamm otsisid
teineteisele pildistamiseks võimalikult endasarnase modelli
ehk tuli hüpata pea ees tundmatusse vette ja saada ülesandega hakkama kasutades etteantud materjali. „Ausalt öeldes
oli kõik päris keeruline. Polnud sellist varianti, et mulle ei
sobi, ma parem ei tee,“ tunnistas Savik. „Endasarnast inimest
nii välimuselt kui sisult on hästi
raske leida, kuid eks meid kõiki päästab internet ja tutvused.“

Modell kui tööriist
„Sel korral on olukord tõesti nii, et läksime modellidega stuudiosse ja mõtlesime, et
nüüd teeme näituse jaoks fotosid,” selgitas Savik.
Kui tavaliselt on modelli ja
fotograafi vahel koostöö, mõlemad panustavad tegemisse ja
vaadatakse, mis kahepeale kokku tuleb, siis Saviku sõnul oli sel

Haridus- ja Teadusministeerium loob tingimused, et Eesti elanikel oleks võimalus
õppida terve elu, korraldab teadustegevust, toetab noorte mitmekülgset arengut
ning hoolitseb eesti keele säilimise ja arenemise eest.
Otsime oma meeskonda Tartus

RAAMATUPIDAJAID
Peamised tööülesanded on:
 algdokumentide kontroll ja nende alusel majandustehingute kajastamine;
 arvelduste kajastamine E-Riigikassas;
 palgaarvestus;
 sihtfinantseerimise kajastamine;
 raamatupidamisandmete ja inventuuri tulemuste võrdlemine;
 dokumentide süstematiseerimine, korrastamine ja arhiivi üleandmine.
Sobival kandidaadil on:
kutsekeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt erialane
kõrgharidus;
 töökogemus raamatupidajana vähemalt kaks aastat, soovitavalt avalikus
sektoris;
 põhjalikud teadmised avaliku sektori majandustehingute kajastamisest ja
orienteerumine raamatupidamist reguleerivates õigusaktides;
 eesti keele suuline ja kirjalik oskus kõrgtasemel;
 hea arvutikasutamisoskus;
 iseseisva mõtlemise ja meeskonnatööoskus, oskus tööd korraldada;
 kohusetunne ja korrektsus, vastutus- ja otsustusvõime.



Erialast arengut ministeeriumis toetab:
huvitav ja vastutusrikas töö;
asjatundlik ja toetav meeskond;
kaasaegne organisatsioon väga heade enesetäiendamise võimalustega;
konkurentsivõimeline palk.






Tööle asumine: 02. jaanuar 2013
Elulookirjeldus palgasooviga palume esitada hiljemalt 12. novembriks 2012. a
e-posti aadressil: personal@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsioon telefonil 735 0253, Sören Jakobson.

korral modell pelgalt kunstniku
tööriist, keda sai voolida enda
tahtmise järgi.
„Kõik pildid, poosid ja riietus
olid varem väga põhjalikult välja mõeldud ja igal viisil paberile pandud. Stuudiosse minnes
teadsin ma täpselt, mida ma
saada tahan,“ rääkis neiu ning
lisas, et oli ka hetki, mil fotograafi nõudmisel pidi modell
jalga mõne sentimeetri jagu liigutama, et saada võimalikult
täpne poos sellele, mis visanditel näha.
„Väga egoistlik lähenemine,
kuid sel korral taotluslik ja vajalik. Selline lähenemine nõuab
väga suurt läbimõtlemist ja
analüüsivõimet. Sa pead suutma selle pildi, mis on su peas,
konstrueerida ka reaalselt.”
Kuidas Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid endale seatud ülesandega hakkama said,
saab näha Werneri kohviku teisel korrusel veel vähemalt kuu
aega. Avamine toimub neljapäeva õhtul kell kaheksa ja kellele fotod eriti meeldivad, neil
on võimalus töid ka osta.
Laurits Leima

Tammsaare ainulaadne põnevuslugu „Uurimise all“ Rakvere teatri
lavastuses jõuab esmaspäeval, 5.
novembril esimest korda Tartusse.
Jutustus, kus noor juuratudeng
Anton Hansen käsitleb esimest korda tõe ja õiguse teemat, etendub
Sadamateatris algusega kell 19.
Loo dramatiseeris ja lavastas
Toomas Hussar.
„Pean Tammsaaret eesti parimaks kirjanikuks. „Uurimise all” on
ainulaadne selles mõttes, et ta on
natuke koomiline ja justkui põnevuslugu, samas mitte klassikaline
põnevuslugu. Selles loos on kaks
tegelast, kelle vahel käib vaidlus, on
kaks maailmanägemist – üks materialistlik, teine spiritistlik – ja nendevaheline kemplemine. Mõrvalugu
ongi asi, mida need kaks inimest
uurivad, näeme, kui erinevalt võib
kahe isemoodi maailmavaatega
kõiki asjaolusid hinnata.“
Lavastuse kunstnik on Ervin
Õunapuu, mängivad Mait Joorits,
Eduard Salmistu, Velvo Väli, Anneli
Rahkema, Marin Mägi, Erni Kask,
Lauri Kaldoja ja Eili Neuhaus.

Kaunimad raamatud näitusel
Tartu Kõrgema Kunstikooli raamatukogus on välja pandud näitus “25
kauneimat Eesti raamatut ja 5 kauneimat lasteraamatut 2011”.
Iga-aastastel raamatukujunduse
konkurssidel valivad asjatundjatest
koosnevad žüriid aastase raamatutoodangu seast välja kujunduselt,
tüpograafialt ja teostuselt parimad
raamatud. Traditsiooniliselt on
kunstikooli raamatukogu juhataja Edith Hermann need näituseks
seadnud.
„Nii Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
kui ka Tartu Kunstikoolis õpetatakse
raamatukujundust ja avatav näitus
on tudengitele ja ka teisele huvilistele heaks võimaluseks tutvuda
eelmise aasta parimate näidetega,“
rääkis Hermann.
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Volga asemele tuleb Volga
Pika ja keeruka ajalooga restorani Volga asub
novembrist juhtima Joel
Ostrat. Koht muutub märgatavalt, aga nimi jääb
samaks.

nuks raudselt ka Volgaga, kui leidnuks Athenale rakenduse. Suur
kunst on kunstist ära elada, mina
seda ei valda.“
Aasav kinnitab, et omanike
vahetusega töötuid juurde ei teki,
sest linnas on veerand tuhat toitlustusasutust ning väärt personali otsitakse tikutulega. Et endisele perenaisele on Küütri tänava
suursuguse interjööriga hooned
südamelähedased, sestap lubas ta
uutele tegijatele igati nõuga abiks
olla. „Raskeid tundeid pole. Võin
rääkida enda tehtud vigadest.
Hea meel, kui vana kaubamärk
jääb ja õitsema hakkab,“ lubas
Aasav tulevikus isegi Volga külaliseks hakata.

„Ainus asi, mida praegu väga
täpselt öelda saan on peakoka
nimi – Hardi Nurminen,“ andis
Ostrat Tartu Ekspressile mõista,
et supp nimega Volga on alles väga
kuum ja vajab peale maitsestuse
ka jahtumisaega, enne kui soliidse
serveerimiseni jõutakse.
„Novembrist saame ruumid
kätte. Aastalõpulauad, mis on
varem kokku lepitud, saavad kõik
tehtud. Askeldamist ja ümbertegemist seisab ees rohkelt,“ jättis Ostrat küsimusele avamiskuupäeva
kohta vastamata.

Lahendus ka Athenale

Linnuliha ja hispaania
hõng
Ostrat, kelle hallata on ka restoran Meatmarket, kohvikud Truffe ning Werner, lubas Volgas keskenduda linnulihale. Sest see on
paljude lemmik. „Volgas on suured ruumid. Siin ei saa nikerdada
midagi kitsale ringkonnale. Idee
on teha natuke „iisim“ restoran,
šveitser uksel seisma ei hakka.
Tuleb murda see müüt, et Volga on
hirmkallis.“
Esimesele korrusele rajatakse hispaania stiilis veinibaar koos
kergemate snäkkidega. Paaril korral nädalas hakkab kõlama elav
muusika, peamiselt jazz ja pop.
Gurmeetoite kõige väärikamal
moel pakutakse ka edaspidi, ent
siis juba ettetellimisel.
PUHKPILLIORKESTER

Silt Joel Ostrati selja taga
teatab, et Volga avab uuesti
uksed aasta lõpul. Uuenduskuuri üle elanud legendi
on juhataja sõnul siis asja
paljudel.  Rasmus Rekand

Ostrat möönab, et Volgat on
seni painanud nukker aura, ent
heidutada sellest ennast ei lase.
„Ongi põhjust jalad kõhu alt välja
võtta ja pingutada. Reede-laupäeva õhtuti ei mahu inimesed kesklinna kohtadesse ära, aga Volgas,
ühes kesklinna kaunimas ning

kutsub Teid 1. nov. kl 19
Tartu Ülikooli aulasse

“Meenutama õpetaja ja dirigenti Aadu Regi”
Esinevad: Puhkpilliorkester Tartu, orkestri stuudio
õpilased ja ansamblid, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi
puhkpillinoored, mažorettiderühm Keerlejad
ja rivitrummarid.
Kavas orkestrilood kauaaegse dirigendi Aadu Regi
loomingust ja ülevaade meie suvisest repertuaarist.
Lugude vahel meenutame dirigent Aadu Regi.
Sissepääs tasuta!

res aasia
tor
an

Ülikooli 2, III korrus (SEB pangahoones)
Sissepääs ka Vanemuise pargi poolt

E - L 11-22, P 12-21

Hiina, nepaali
ja tai toidud

E - R kl 11–15 päevapraad 3 €
ja päevasupp 1,9 €
Peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Õpilastele, tudengitele -10%
Kojuvedu, lastenurk
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817
http://vagamama.weebly.com

suuremas restoranis haigutab
tühjus? See ei peaks nii olema!“
Volgast lahkuv Olga Aasav möönab, et komistuskiviks sai Athena.
„Kolme seal tegutsetud aastaga
olen aru saanud, et kultuurikeskust erarahakoti peal on ilmselgelt võimatu majandada. Jätka-

Küütri 1 maja omaniku esindaja Kaspar Kokk kinnitas, et lisaks
10 aasta pikkusele lepingule Ostratiga loodetakse juba järgmisel
nädalal käed lüüa ka partneriga,
kes võtaks üürile Athena keskuse
ruumid.
Et läbirääkimised käivad mitme
päris tõsise huvilisega, jättis Kokk
nimed enda teada. Omanike soov
säilitada keskuse funktsioon kultuuri- ja meelelahutusasutusena
võib Koka kinnitusel tähendada
ka seda, et tulevikus seab majas
end sisse ööklubi.
„Tegemist on Tartu mõistes
üpris suurte pindadega. Restoran
võtab enda alla kahel korrusel üle
600 m2, Athena keskus kaks korda
enam,“ tõi Kokk ühe põhjuse, miks
pole majja rentnike leidmine lihtne ülesanne.
Rasmus Rekand

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16
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12 maakonnas, üle 50 kaupluse
Tärniga tähistatud poodides osaline soodustoodete valik
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Järlepa lihapall kg,
Rakvere verivorst kg,
Rakvere suitsupeekon kg, Rakvere LK
10.95 kr
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7.29

2.36 4.90 4.69
Kohv Laura Araabika 400 g(4,48kg)
Kohv Gevalia Originaal 450 g(7,67kg)
Kohv President 500 g(7,70kg)
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Minu Kalapallid tomatikastmes 240 g(2,04kg)
Kalakonserv Heeringas õlis 240 g(3,46kg)
Lihakonserv Krakowska 500 g(2,30kg)

2.97 kr

.99

11.89 kr

14.86 kr

.76

0

49.91 kr

3

.19

17.21 kr

12.99 kr

9

3

0.1

0

1.29

5

1.1

0

0.59 0.97 1.59

2.68

0

.83

0

15.49 kr

.99

17.99 kr

12.99 kr

.49

2
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Vene keeduvorst kg*,
Suitsutatud keedusink kg*, Atria LT

7.67 kr
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Delma Extra poolrasvane margariin 39%500g(1,86kg)
Oilio rafineeritud taimne õli 1 l
Küpsis Halk šokolaadikreemiga 80 g(2,38kg)
Piimašokolaad Praline – Dessert 100 g(4,90kg)
Präänik Minu vaarikamaitseline 250 g(3,32kg)
Floriol esimese pressi rapsiõli 1 l*
Šokolaadibatoon Snickers 204 g, 4-pakk(6,81kg) Karamell Cioco Car 190 g(5,21kg)
Sefiir šokolaadis 200 g,(4,95kg) Laima Küpsis Dejavu vanillikreemiga 500 g(2,20kg)
Šokolaad Kinder Maxi 126 g(11,03kg)
El Favorito oliiviõli 1 l

1

0.63 0.84 0.93 1.46

.57

36.77 kr

3.19

Kana-nuudlisupp Podravka 62 g,(7,10kg)
Bonduelle Herned 660 g/ 465 g*(2,47kg)
Majonees Kodune Provansaal 20% 900 g(1,54kg) Lutik Marineeritud kurgid 670 g/ 360 g(2,19kg) 3 MIN Rassolnik 500 g(1,78kg)
Tomatiketšup Nr 1, 950 g(0,66kg)
Mulgi kapsad 900 g(2,33kg) Salvest
Minu Kreeka salat 820 g/ 570 g(1,93kg)

.75

Aura Plus sidrunimaitseline vesi 1,5 l(0,33l)
Limonaad Valge Klaar 1,5 l(0,46l)
Kali Gutta Rigas Kvas 1,5 l(0,42l)
Karastusjook Pepsi Twist 2 l(0,48l) 2 tk = klaas!

55.86 kr

Geogr. tähisega lauavein La Conda Cardonnay;
Hele õlu Saku 2,8% 0,5 l(0,72l)
Cabernet Sauvignon 13% 0,75 l*(4,65l)
Hele õlu Saku Kuld 5,2% 0,33 l(1,79l)
Geogr. tähisega lauavein Fine Chile Cardonnay;
Hele õlu Saku Originaal 4,6% 0,568 l, 6-pakk(1,26l) Cabernet Sauvignon 13,5% 0,75 l*(5,32l)

0.83

27.38 kr

35.83 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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+pant 0,48

9.23 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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Naiste retuusid, 300 den
Naiste paksud sokid
12.99 kr
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15.49 kr
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Dilmah must tee vaarika, 1,5 g x 25 pk(20,00kg)
Greenfield Golden Ceylon must tee, 2 g x 25pk* (23,00kg)
Pähklikreem Cebe Nussa 400 g tops(4,38kg)
Rokus konservtoit koertele 410 g, linnuliha(1,20kg)
Küpsis Lu Tuc 2 sorti 100 g(6,70kg)
Aroma Grand kohv 100 g + Schogetten pähklišokolaad 100 g BellaBellissimo Ananassitükid 565 g/ 340 g(2,62kg) Y.E.S. Päevalilleseemned 2 sorti , sool ,tšilli 50 g(3,80kg) KiteKat kiisueine 4 x 100 g 2 maitset (2,75kg)
O'Boy kakao 450 g(5,09kg)
Conex Virsikupoolikud 850 g/ 470 g(2,53kg)
Felix Maapähklid peekoniga 200 g(4,95kg)
Daya 4 Mix kuivtoit kassidele 1 kg,2 sorti

7.67 kr

.55

3

39.90 kr

1.46 1.46 3.69 2.87

Muu alkohoolne jook Long Drink Jungle Mix 5% 0,5 l(1,78l)
Premium 4,7% 0,5 l purk(1,50l)
Geogr. tähisega lauavein Lambrusco 2sorti Bianco
Saaremaa Tuulik 4,7% 0,568 l, 6-pakk(1,17l) Dolce,Rosso Dolce* 7,5% 0,75 l(3,87l)
Meistrite Gildi 4,8% 0,5 l purk(1,18l) Kvaliteetvahuvein Grand Cavalier Sweet 11% 0,75 l(4,73l)

5.63 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.75

62.43 kr

11.73kr

.93

Luksus nisujahu 1 kg, T-550
Myllyn Paras Kiirkaerahelbed 500 g(1,26kg),
Start Padjakesed piimamaitselise täidisega 250 g(3,72kg)

BellaBellissimo makaronid 2 sorti 400 g,(0,83kg)
Pasta Zara Väike sarveke 500 g(1,78kg)

11.73 kr

.63
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1.14 1.49 1.39
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UUS

1.34

1.14 1.08

1.98 6.50
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Nõudepesusvammid Vileda Rainbow,13 tk(0,08tk) Tualettpaber Kleenex Veltie, 4 rulli,2 sorti (0,21rl)
Kean Apelsinimahl 1 l, mahlasisaldus 100%
Aura Fresh Multimahlajook 2 l, mahlasisaldus 25%(0,54l) Seakamar Öffer 75 g(13,20kg)
Nõudepesuvahend Fairy Lemon 1 l
Majapidamispaber Soft & Easy, 2 rulli*(0,40rl)
Nestea Virsiku jäätee 1,5 l(0,66l)
Kartulikrõpsud Lay's Jõulupakk sibulaga 125 g(7,92kg) Pesupulber Tide Color 2 kg(2,23kg)
Majapidamispaber Kleenex Jumbito, 1 rull

70.25 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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+pant 0,08

8.61 kr

13.93 kr
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.15

1.15 1.98 2.85 4.60

Suitsujuust Kaval Ants 250 g,(5,80kg)
Võru Havarti juust 30% 200 g(5,50kg)
Juust Saare Leet 26%, kg

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5.16 kr

17.99 kr

.63

3.69

Kana hakk-koivake kg,
Kanaviiner juustuga 500 g,(2,70kg) Tallegg

Jahutatud kanakoivad kg, Tallegg

9.86 kr

.39

0

0

Kodujuust 4% 200 g (3,50kg)
Jogurt Kodune 2sorti 2,8% 200 g(3,00kg)
Kohupiimakreem 3% 400 g(2,00kg)Alma

22.69 kr

21.75 kr
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59.30 kr

3.19

Saare viiner kg,
Saunasink kg, Saaremaa LT

3.19 7.99

3.39

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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38.96 kr

.49
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43.03 kr
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Lepasuitsusardell kg,
Soolapeekon kg,
Moskva täissuitsuvorst 250 g,(8,80kg) Nõo LT

38.96 kr

Hea sai 300 g(1,17kg)
TOSTA! Röstsai 500 g*(1,34kg)
Rehe rukkileib 600 g(0,83kg), Eesti Pagar

34.42 kr

.47

.74

Rannarootsi sült 330 g,(4,39kg)
VOT! Ontika poolsuitsuvorst kg,
Rannarootsi Rullsink kg, Maag LT

0.45 0.95 0.69

69.94 kr

42.87 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

10.48 kr

5.48 kr

Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Jonase pood Kure 3a Paide
Mäeküla pood Paide vald Mäeküla
Aruküla pood Paide tee 19 Koeru
Koeru Jaani tee 2 Koeru
Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
Triigi pood V-Maarja vald Triigi
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Marlii pood Ambla vald Käravete
Ambla Pikk 16 Ambla
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Vohnja pood Kadrina vald Vohnja
Nord Tallinna 68 Rakvere
Mõisa pood Roodevälja küla Näpi
Tabivere Tuuliku 8 Tabivere UUS
Toila Pikk 18a Toila
Rae Riia mnt 271 a Pärnu
Rita Märjamaa vald Varbola
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla
partner: Georgi Pikk 16 V-Maarja

Geogr. tähisega lauavein Dreamer Late
Džinn Liviko Gin 38% 1 l
Chardonnay 11,5%
Liköör Herbert 35% 0,35 l (12,83l)
Viski Old Thompson 40% 0,5 l(11,80l)
Harvest Cabernet 12% 0,75 l(4,76l)
Liköör Rae Palsam 40% 0,5 l*(12,78l)
Muu piiritusejook Aramis V 36% 0,5 l(11,98l) Viin Viru Valge 40% 1 l
Viin Vodka Kalashnikov 40% 0,5 l* (13,98l)
Aromatiseeritud puuviljavein Special Rasberry 13% 1 l Rumm Caribica Light White Rum 37,5% 0,7 l(9,99l) Brändi Ibis XO 36% 0,5 l pet(13,98l)

4.8

93.72 kr
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99.98 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Pille Kooli tee 2 Väimela
Osula pood Sõmerpalu vald Osula
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi
Valgjärve pood Valgjärve
A-Market Valga mnt 7 Elva
Harald Oja 12 Nõo
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
Karlova pood Võru 47a Tartu
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Torma Tartu mnt 7 Torma
Sadala pood Torma vald Sadala
Pere pood Avinurme vald Ulvi
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Iisaku pood Tartu mnt 46 Iisaku UUS
Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Loksa pood Posti 2a Loksa
Keskuse Mere 67 Võsu
Vergi pood Vihula vald Vergi
Ulvi Rägavere vald Ulvi

Viin Monopol 40% 0,5 l(9,70l)
Viin Russkii Dyh Na Moloke 40% 0,5 l(11,98l)
Viin Pyat Ozer Osobaja 40% 0,5 l*(12,78l)

www.meietoidukaubad.ee
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Et saate sisu mitte liialt reeta, tuli fotograafil tegutseda eemalt ning vaid üldplaane kasutades. 

Mari Mets

Prillid!
Läätsed!
Päikeseprillid!

Eesti otsib Tartus

TEADUSSTAARI

Üleeile astusid Ahhaa keskuses lahingusse menuka
teadussaate „Rakett 69“
uue hooaja võistlejad. Ülesandeid keemiast, füüsikast
ja laiast maailmast lahendavad noored teadlased
Tartus selle nädala lõpuni.

Kohe avamise järel on täitnud
klassiekskursioonid ühes emadeisadega Ahhaa teaduskeskuse lätikeelsete kilgetega. Peegellabürindis kinnastatud kätega õiget teed
kobavad lapsed ei oska aimatagi, et
üle tee asuvast kolmandast näitusesaalist – mille uksel resoluutne
oranž silt „Sisenemine keelatud!“
– kostuvat aplausi esitavad osalejad vaid produtsendi korraldusel.
„Tere, Oskar!“ hõikab saatejuht
ja peakohtunik Aigar Vaigu kõlaval häälel ning surub robotipoisil
kätt. Oskar töötab Ahhaas kübergiidina ja teadussaates truu abilisena, praegu aga harjutab ta pärast
avasaate sissejuhatuse kolmandat duublit saatejuhiga kätlemist.
Võistlejad on rivistatud üles nagu
laulukoor – tüdrukud esireas,
pikemad poisid tagapool – ning
ootavad kannatlikult uusi korraldusi. Järgmine stseen. „Lase käsi
alla, Oskar, nii ei saa ju alustada!“
kõlab kuri hõige robotile.

Staarid suveks
kosmoselaborisse
Prožektorite valgusvihust väljaspool on võtteplatsil päris jahe,
saal on täitunud lillakassinise valguse ja tossuse uduga. Nagu Alice’i
või televisiooni võlumaal ikka.
Osalejad jagunevad Oskari abiga
võistkondadeks ja tõmbavad selga
oma tiimi sinised-rohelised-oranžid särgid ning peale eelmistestki
hooaegadest tuttavad traksipüksid. Ega teadlasedki kärtsu-mürtsu, masinate, mootorite ja rakettide kallal alati valgetes kitlites
askelda. Kuigi lipsuga peakohtunik Vaigu haarab võtteplatsil vajadusel akutrelligi kätte.
Kohtunikud jälgivad stuudionurgas huviga kaamerate ees toimuvat ja ootavad vaikselt teadusjuttu puhudes oma etteastet.
Lisaks Aigar Vaigule hindab noori
teadlasehakatisi ka juba eelmisest
hooajast tuttav Mart Noorma Tartu ülikoolist ning meeskonnatöö

sujuvust ja omavahelist suhtlemist
jälgib kommunikatsioonispetsialist Aune Past.
„Minul on täpselt sama palju aega ülesande lahendus välja
mõelda kui võistlejatel ning alati
suudavad noored millegagi üllatada. Füüsikaülesannetega olen tublilt hakkama saanud, aga keemias
jään ma küll võistlejatele alla,“
tõdeb kogenud kohtunik ja füüsik
Mart Noorma.
„See saade teeb meid riigina palju jõukakamaks. Maavara meil
pole, on ainult peavara. Ma nägin

nende noorte inimeste muutumist
esimesel hooajal, nad ei arenenud
ainult füüsikas ja keemias, vaid
ka väärtushinnangud muutusid,“
arvab Aune Past.
„Selle saate tippe eristab näiteks
keskmisest Tartu ülikooli tudengist ülikõrge motivatsioon iseseisvalt midagi suurt ära teha,“ räägib
Noorma. „Suvel palkasin ma oma
töörühma Tartu observatooriumis kogu tippseltskonna eelmise
hooaja saatest. Noored näitasid,
et selles, mis oli saates mäng, on
nad ka päris elus väga osavad. Nad
pidid arendama laboris erinevaid
osasid Eesti esimesel kosmoselaeval.“
Pärast saate esimese ülesande
üheskoos sooritamist on siniste
meeskond rõõmsas tujus. „Energiatase on praegu väga kõrge, me
teadsime kohe, mida peame tegema,“ räägivad sinised. Noored
tulid saatesse sõprade või eelmise hooaja osalejate kannustusel
ja peavad üksmeelselt oma suurimaks trumbiks oskusi ja teadmisi keemias. „Rakett 69“ uued osad
jõuavad teleekraanile jaanuaris.
Mari Mets

Lai valik
Parim kvaliteet
Professionaalne teenindus
Tallinnas Endla 12 kaupluses prillid kiirtööna!
Püsiklientidele alati soodsamad hinnad ja eripakkumised.
TALLINN
Pärnu mnt 10
telefon 627 0110
E-mail: parnumnt@eagle-vision.ee

TARTU
Tasku keskus, Turu 2
telefon: 733 3938
E-mail: tartu@eagle-vision.ee

Endla 12
telefon 662 1150
E-mail: endla@eagle-vision.ee

Lõunakeskus, Ringtee 75
telefon: 731 5638
E-mail: lounakeskus@eagle-vision.ee

Paldiski mnt 102 (Rocca al Mare
kaubanduskeskuse 1. korrusel)
telefon 665 9105
E-mail: rocca@eagle-vision.ee

PÄRNU
Rüütli 39
telefon 445 1900
E-mail: parnu@eagle-vision.ee

RAKVERE
Põhjakeskus, Tõrremäe
telefon 326 0500
E-mail: rakvere@eagle-vision.ee

Kaubamajakas, Papiniidu 8/10
telefon 445 5979
E-mail: kaubamajakas@eagle-vision.ee

www.eagle-vision.ee

Silmapaistev disain hendab
mugavuse, s stlikkuse ning v imsuse.

„Rakett 69“
∞∞ Saade teaduse populariseerimiseks, kus 15 noort teadlast võistlevad 10 000eurose stipendiumi
nimel.
∞∞ Osalejad lahendavad erinevaid
praktilisi nuputamisülesandeid
kujundite mõõtmisest rakettide ja
robotite ehitamiseni, iga saate lõpus lahkub keegi kaotajate meeskonnast.
∞∞ Euroopa Ringhäälingute Liit valis „Rakett 69“ 2012. aasta Euroopa
parimaks haridussaateks.
∞∞ Saatele pandi nimi kosmonautide esmakordse maandumise auks
Kuul 1969. aastal.
∞∞ Kohtunikeks on füüsikud Mart Noorma ja Aigar Vaigu ning kommunikatsioonispetsialist Aune Past, kes hindab võistlejate meeskonnatööd. Saadet juhib Aigar Vaigu, assistendiks on robot Oskar.

Hyundai ix35. On uute m tete aeg.

∞∞ Eelmise hooaja võitis Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Timothy
Henry Charles Tamm, esimese hooaja võitis Pärnu Sütevaka gümnaasiumi abiturient Juhan Koppel.

Hyundai ix35 voolujooneline siluett on pilkup��dev, selle avar ja mugav salong lausa kutsub reisima. Valikuv�imalusi
on rohkelt: esiratta- v�i nelikvedu, bensiini- v�i diiselmootor, automaat- v�i manuaalk�igukast. Maksimaalsed
hinded Euro NCAP kokkup�rketestides t�stavad Hyundai ix35 vaieldamatult k�ige turvalisemate autode klassi.
Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma!

∞∞ Saate kolmas hooaeg on eetris alates 12. jaanuarist kell 19.35 ETVs.

ix35 2WD soodushind alates 16 700 �
ix35 4WD soodushind alates 19 299 �

∞∞ Režissöör Indrek Simm, toimetaja Heidi Hanso, teadustoimetajad
Andres Juur ja Juhan Koppel; produtsendid Kaspar Kaljas ja Ülle
Rajasaar.
∞∞ „Rakett 69“ tootmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond Eesti teadus
agentuuri TeaMe programmi kaudu, saadet toodab OÜ Vesilind
koostöös ERRiga.

www.topauto.ee

Ootame Sind Topauto Tartusse!

ix35 keskmine k�tusekulu 5,7 – 8,2 l /100 km ja CO² heitmed 149 – 195 g/km

Ilmatsalu 28, tel. 742 4677; www.toptartu.ee

L�bis�idupiiranguta

9

tartuekspress

10 VABA AEG

Neljapäev, 1. november 2012

anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
“Vaadake, see on teie naise
foto.”
“Ilmselt on see momentvõte.”
“Mille järgi te seda otsustate?”
“Väga lihtsalt. Ta suu on kinni.”
***
Üks direktor kurdab teisele:
“Ma ei saa mitte kuidagi
oma töötajatest lahti. Juba
pool aastat ei maksa ma neile
palka, aga nemad tulevad ikka
tööle...”
“Tee sissepääs vabrikusse
tasuliseks...”
***
“Mida sa eile õhtul tegid?”
“Kaklesin naabrimehega.”
“Noh, ja kas tegid talle
kõvasti säru?”
“Ei, aga see-eest sõidutati
mind nagu härrat kiirabiautoga!”
***
Talumees on tulnud külasepa juurde ja näeb, kuidas sepp
hoiab pihtidega hõõguvat
rauatükki.
“Issand, see võib ikka päris
kuum olla, mis?” imestab talumees.
“Ei ole viga,” kostab sepp.
“Anna kümnekas ja ma limpsan sellest keelega üle!”
“Mine nüüd! Hoia ikka oma
keelt!” ütleb talumees, kuid
ulatab siiski põnevas ootuses
kümneka.
Sepp võtab kümneka vastu,
limpsab sellest keelega üle ja
pistab siis rahulikult põlletaskusse.
***
“Ah teid piinab radikuliit? Teil
vedas. Ma tean nimelt suurepärast vahendit selle vastu.
Minge jahile. Kui kohtate hunti, karu või metssiga, siis jookse nii kuidad jalad võtavad ja
unustad oma radikuliidi igave-

seks. Olen seda ise proovinud
ja täiesti terveks saanud. Soovitan soojalt!”
***
“Kas olete mõne kinni ka
püüdnud?” küsib üks möödujatest, kes sageli kalamehi
tüütavad.
“Sain ühe,” vastab kalamees
mornilt. “Aga viskasin tagasi
jõkke.”
“Küllap oli siis väikene?”
“Ei, aga sama tüütu, kui teiegi...”
***
Vaene kerjus seisab tänavanurgal, mõlemas käes müts.
Ta ulatab need mõlemad iga
mööduja poole. Nende imestunud pilgule vastates selgitab
ta:
“Kallid inimesed, elu on läinud järjest kallimaks ja seepärast tuli mul avada filiaal...”
***
“Kui teil oleks televiisor,
näeksite mind sagedamini.”
“Kas sa esined siis televisioonis?”
“Ei, aga ma tuleksin vahel
teie juurde jalgpalli vaatama.”
***
”Teil on uus teenijanna?”
küsib lord Williams lord Burnsilt.
“Kuidas te temaga rahul olete?”
“Ei tea,” vastab lord Burns.
“ma pole teda veel kordagi kainena näinud.”
“Kas ta siis kogu aeg joob?”
“Ei, tema mitte, vaid mina.”
***
Astronoom oma kaaslannale:
“Ja nüüd näitan ma teile tähte, mille valgus jõuab meieni
alles sadade aastate pärast.”
“Andke andeks, aga ma ei
saa küll nii kaua oodata!”

ristsõna
Ristsõna

Bond peab juubelit
2. novembril vallutab Eesti
kinolinad Bond. James Bond,
kes oma 23. filmiga peab ka
ümmargust juubelit.
Ian Flemingi loodud Bondi uues
seikluses, pealkirjaga “007 Skyfall”,
kehastab nimikangelast taaskord
Daniel Craig. Lavastajatoolil istus
Sam Mendes, üles astuvad peale
Craigi veel Javier Bardem, Ralph
Fiennes, Naomie Harris, Bérénice
Marlohe, Ben Whishaw, Helen
McCrory, Rory Kinear, Albert Finney ja Judi Dench.
Tegu on ka juubeliga – esimest
korda anti „luba tappa“ 1962. aastal filmis „Dr. No“, kus peaosas
Sean Connery.
Oma uues filmis seikleb Bond
Inglismaal, Türgis ja Hiinas, kuid kohti, kuhu stsenaristid on agenti seiklema kupatanud, tuleb kokku 133.
Kõige rohkem mõistagi Inglismaal (23 korda), sellest enamik

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
2.–4., 7.11 kell 12.30, 14,
16.45, 18.15, 19, 21.30; 5.,
8.11 kell 12.30, 14, 15.30,
16.45, 18.15, 19, 21.30, 22.15;
6.11 kell 11, 14, 16.45, 18.15,
19, 21.30, 22.15 007 Skyfall
2.–4.11 kell 11.30, 13.15,
14.15, 17.30; 5., 7.–8.11 kell
12.15, 14.15, 18; 6.11 kell 11,
14.15, 18 Zambesia (eesti
keeles)
2.–4.11 kell 22.30; 5.–8.11
kell 19.45, 22 Pahaendeline
2.–8.11 kell 12 Hotell Transilvaania (eesti keeles)
2.–3.11 kell 12.15, 16.15;
4.11 kell 12.15, 18.30, 21; 5.,
7.–8.11 kell 13.15, 20.30; 6.11
kell 12.30, 13.15, 20.30 Lootus tärkab
2.–3.11 kell 14.15; 4.11 kell
14.15, 16.15; 5.–8.11 kell
22.30 Räpane amet
2.–4.11 kell 11.45, 16.30;
5.–8.11 kell 12.45, 17.05 Eestlanna Pariisis
2.–4.11 kell 15; 5.–7.11 kell
16.15; 8.11 kell 12.15, 16.15
Kummi-Tarzan
2.–4.11 kell 15.30; 5.–8.11 kell
15.15 Armastusega Rooma
2.–4.11 kell 20; 5.–8.11 kell
17.45 Metslased
2.–4.11 kell 14.30, 18.45,
20.45; 5.–8.11 kell 15, 19, 21
Seenelkäik

Kontsert
Klubi Jazz
3.11 kell 19 IDeeJazz 2012:
Armada, Drum Prana, Suur
IDeeJamman

(19) pealinnas Londonis. 14 korda
on filmielu Bondi viinud USA-sse,
10 korral Itaaliasse, Venemaal on
ta käinud viiel ja Saksamaal neljal
korral
Seni on 007-t mänginud šotlane, austraallane, inglane, waleslane ja iirlane. Hollywoodis on
spekuleeritud, et juba järgmine
Bond võib olla mustanahaline.
Seitsmendaks James Bondiks
kaalutakse hoopiski Sierra Leone
ning Ghana päritolu Briti näitlejat
Idris Elbat.
Kas see tõeks osutub, niipea
vaevalt selgub, sest Daniel Craigil
on leping veel kahele Bondi-filmile. Misjärel ta ilmselt loobub, olles
end ise naistemehe rolli jaoks liiga
vanaks nimetanud.
Tõmmut Bondi on filmitegijad
vaaginud ka varem – kandidaatidena on kaalul olnud Colin Salmon ning Will Smith.

Tartu Jaani kirik
2.11 kell 18 Tõnis Mägi heategevuslik hingedepäeva
kontsert

Tartu Peetri kirik
1.11 kell 19 Harmooniumimuusika festival: Harmooniumikontsert
2.11 kell 19 Harmooniumimuusika festival: Tartu organistide kontsert

Tartu RoomaKatoliku kirk
1.11 kell 19.30 Hingedeaja
kristallid

Tartu Salemi kirik
3.11 kell 16 hingedepäeva
kontsert Noored ja klassika

Tartu Uus Teater
2.11 kell 19 IDeeJazz 2012:
JaZZeppelin, Lapland,
RADAR comeback ja Sofia
Rubina & DJ Margus Peterson

Martin Oja
semiootik ja filmikriitik
Paljudele on Bond kangelane ja
rollimudel, kelle elustiil kannab
mehelike seikluste arhetüüpe.
Nüüdseks viiskümmend aastat
tegutsenud filmi-Bond peegeldab ka ajastut ning kultuuri, mis
on ta loonud. Sean Connery ja
George Lazenby aegadest peale on kuulus spioon teinud läbi
märgatava evolutsiooni, mille
etapid annavad aimu ühiskonnas parajasti esiplaanil olevatest
probleemidest ja teemadest.
Kuuekümendate algupoolel
tõstis Bondi akadeemilisse huvisfääri semiootik Umberto Eco. Ta
uuris Ian Flemingi Bondi-juttude
ülesehitust ning tegi kindlaks, et
need koosnevad ei rohkem ega
vähem kui üheksast suuremast
etapist (näiteks „M annab Bondile
ülesande“), mis võivad esineda
korduvalt ja erinevais teostes ka
eri järjekorras. Nüüdsetele popkultuuri uurijatele on Bond üks
lemmikteemasid. Teda käsitletakse kõikvõimalike teooriate
raamistikus, alates soouuringutest, lõpetades ideoloogia- ja
imagoloogiateadusega. Üks
ajakohasemaid käsitlusi vaatleb
Bondi kui metabrändi, mis aitab
reklaamida tervet hulka erinevaid
kaupu. Tootepaigutus hoolitseb
selle eest, et filmi jõuaksid Aston
Martini autod, Sony Vaio sülearvutid ja Heinekeni õllepudelid.
Vaataja, kelle elu pole tihti sama
glamuurne kui Bondi oma, võib
tooteid tarbides ette kujutada, et
püüab kinni vähemalt murdosa
suurest seiklusest.

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 1.12 harrastuskunstnik
Viive Kösti maalinäitus Rõõm
värvidest
kuni 30.11 Rukkilille lasteaia
näitus Värviline sügis

Linnaraamatukogu
kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95
kuni 10.11 Liive Koppeli õlimaalide näitus Sammuke
lähemale
kuni 10.11 Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist
kuni 10.11 raamatunäitus Inimese tee: Karl Ristikivi 100

Tartu ülikooli aula

kuni 10.11 raamatunäitus
Tartu väikekirjastusi 2: kirev
rida “Istandikust” “Salapolizeinikuni”

11.11 kell 14 juubelikontsert
Tartu Rahvaülikool 25!

Tammelinna
raamatukogu

Vanemuise
kontserdimaja

kuni 21.12 fotonäitus Päev,
mil pimedus võitis valguse

10.11 kell 17 XVIII LõunaEesti Meestelaulu Päev

Vanemuise teatri
väike maja
3.11 kell 13 maestro Aadu
Regi 100 mälestuskontsert

Vilde
1.11 kell 20 Jaak Sooäär ja
Estonian Voices

Õlle tare
2.11 kell 22 Mait Maltis
6.11 kell 22 Jüri Homenja

Muu
Linnaraamatukogu
1.11 kell 17 Enn Nõu triloogia
Vabariigi pojad ja tütred III
osa esitlus. Autoriga vestleb
TLÜ professor Rein Veidemann
1.11 kell 12 ja 16 Muinasjutund. Novembrikuus loetakse lugusid Poola kirjaniku
Janusz Korczaki lasteraamatust Kuningas Macius
Esimene
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Järgmine

ilmub kolmapäeval, 7. novembril.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

Maja Tartus (soovitavalt Veerikul
või Tammelinnas, kuni 100 000 €).
pulman@pulman.ee, tel 502 0075.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453,
www.muraia.ee.
Annan Tartus rendile miniekskavaatori (1,6 t; 90 €). Tel 5551 0990,
www.rentexrent.eu.
Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojus
tamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.

Ostan Tartus vanalinna piirkonnas
remonti vajava korteri. Pakkuda
võib kõike. Tel 508 0065.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal.
Hinnapakkumine paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing. www.
skpinvest.ee, info@skpinvest.ee,
tel 508 0065.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.
Saematerjali soodusmüük! Transport tasuta! Küsi pakkumist tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 528 6523.
2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 7567.

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

puu

te
Küt

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

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

Üürile võtta
Naine üürib 1toal korteri või toa
eramajas (mööblita) pikemaks
ajaks. Tel 5555 6460.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
1-toal korter. Tel 501 3219.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus
ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.

Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

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

LINNASEKRETÄRI
Kandideerimiseks vajalik teave veebilehel
www.jogeva.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 12.11.2012. a
elektrooniliselt aadressile info@jogeva.ee

Vedu, kolimine ja utiliseerimine
kaubikutega üle Eesti.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veoteenus Ford Transitiga (kandejõud 1,2 t; 1 km / 0.50 €, 1 tund
linnasõitu 10 €, miinimumtasu 10
€). Tel 503 9926.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (30 cm, kask,
lepp, 40 l võrgus). Ka väikesed
kogused! Tel 554 6945.
Müüa küttepuid. Tel 523 8674,
744 6656.

Küttesüsteemide hooldus ja san.
tehnilised tööd. Tel 516 6836.

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

Pakun tööd

Põllumajandus
Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

Tutvus

Tervis
Liiva, mulla, kruusa, täitepinnase,
ehitusprahi vedu ja müük. Multilifti, kalluri ja treileri teenus (10 t).
Konteinerite rent ja vedu. Hind 20
€/h või 0,7 €/km. Tel 5852 3333,
laur12@hot.ee.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.

Seicom Uksetehas võtab tööle
puittoodete lihvija-viimistleja. Soovijail võtta ühendust tel 5558 3977
või saata meil tiit@seicom.ee.

Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B,
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7800, 5836 7801.

40 a vaba Tartu mees soovib
tutvuda lihtsa vaba naisega,
kellega jagada elu ja armastust.
Tel 5665 8297.

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

Loomad

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.

Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik. Tel 56 807 666.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Pottsepa sügisesed remonttööd.
Vajadusel materjal ja konsultatsioon. Tel 503 2665.

Tule! Aitame! Efektiivne abi
alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.

Muu

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Riided

Küte

Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.
Vannide emaileerimine (garantii).
Tel 552 2879.

Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199.

Teenus

h

us

i

ktr

Ele

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

Jõgeva linnavalitsus
võtab teenistusse

LOOMA

pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Sõidukid

juhtub
talvel?

Kinnisvara müük

Pakun teenust 20 t JCB roomikekskavaatoriga (tiikide kaevamine, teede ehitus, planeerimine jne).
Hind kokkuleppel. Tel 508 0065.
Teen siseremonttöid. Hinnad
soodsad! Tel 5822 4074.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

va, Ülenurme,
Lehed kantakse Tartu, El
stkastidesse.
Tõrvandi ja Räni küla po
lles lehes ...
Kui sinu reklaam pole se
kohas.
... siis on see kehvemas
mbriks:
Reklaam broneeri 5. nove
521 3038
malle@tartuekspress.ee •
Mis
6923
ind kspress.ee ind• 511
kaupo@tarthue
Kü
lm
an
äp
ist

Trükiarv

Ehitus
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Kasutatud riided Euroopast ja
käsitöö. Pood Roheline Laegas,
Võru 28. E-R 10-18, L 10-15.

Firma annab laenu. Tutvuge tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.
Raamatupidamine soodsalt firmadele, KÜ-dele ja MTÜ-dele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

LEIA SOBIV HIND?

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Raamatupidamisteenused keskmistele ja väiksematele firmadele.
Tel 5811 8256.
Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.
Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.

Uus kogus erinevat halli villast
lõnga 6/2 15 €/kg. Aardla
Kaubandus OÜ (Dentese hoov),
E–R 10–16, L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teated
Tantsuõhtu – mängib Raen Väikene. Dorpati konverentsikeskuses 11.11 kl 19. Info tel 511 4081.

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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