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JOPE OSTJALE VÄÄRTUSLIK KINGITUS!
*Ostes SNICKERS WORKWEAR talvejope (art 1319/0404 või art 1119/5804),
saad kingituseks TASUTA WINDSTOPPER talvemütsi
®

SNICKERS WORKWEAR
WINDSTOPPER® talvemüts
art 9093/0418

TASUTA*

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter talvejope

TASUTA*

TAVAHIND 35.- €

art 1319/0404

talvemüts

-10%

Eriti kvaliteetne ja kauakestev tööjope
on kokku pandud keha liikumist
järgivatest 3D-lõigetest, mis annavad
töömehele maksimaalse liikumisvabaduse ja mugavuse. Jope on
valmistatud vett- ja õlihülgavast
polüester/ Power-polüamiidkangast.
Pehme sisevooder hoiab hästi sooja.
Jope esiosa on lühem, et mugavamalt
püksitaskutele ligi pääseda ning
tagumine äär pikem, et töömehe selg
kindlalt soojas püsiks.
Värv: must

(väärtus 35.- €)
art 9093/0418

kehtib ka mütsi
pakkumisega

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter talvejope
art 1119/5804

84.- €

Trendikas ja vastupidav talvejope on soe ja koosneb keha
liikumist järgivatest 3D-lõigetest, mis annavad töömehele
maksimaalse liikumisvabaduse ja mugavuse. Jope on
valmistatud vett- ja õlihülgavast Power-polüamiidkangast,
mis kestab kaua ka väga keerulistes töötingimustes.
Pehme sisevooder hoiab hästi sooja. Jope esiosa on
lühem, et mugavamalt püksitaskutele ligi pääseda ning
tagumine äär pikem, et töömehe selg kindlalt soojas
püsiks. Suured luku ja fliisvoodriga küljetaskud ja mahukad
sisetaskud võimaldavad kõike vajalikku migavalt kaasas
kanda. Väline lukuga rinnatasku on mõeldud rahakoti või
mobiili turvaliseks kaasaskandmiseks.
Värv: tumehall ja must

TAVAHIND 110.- €

SOODUSHIND 99.-

€

Hinnad sisaldavad
käibemaksu 20% ja
kehtivad kuni 31.12.2012
või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

Tõeline jõulumuinasjutt!
P. Tšaikovski ballett
Koreograaf-lavastaja PÄR ISBERG (Rootsi)
Lavakujundus BO-RUBEN HEDWALL (Rootsi)
Kostüümikunstnik ANN-MARI ANTTILA (Rootsi)
Muusikaline juht ja dirigent LAURI SIRP

Ainult 6 etendust detsembris ja jaanuaris!
www.vanemuine.ee

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa
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uudised
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Advendiaeg toob
valgusmängud ja
eesti kunsti

Jõuluajaks muutub Tartu raekoda taas suureks advendikalendriks, mille aknal avanevad pildid tutvustavad eesti kunsti. Raekoja
platsil süüdatakse pühapäeviti advendiküünlad ja nädalavahetustel saab vaadata
suurejoonelisi valgusinstallatsioone.
2. detsembril kell 16 süütavad raekojaplatsil
esimese advendiküünla Tartu linnapea Urmas
Kruuse ja Tartu Pauluse koguduse õpetaja
Joel Luhamets. Pühapäeval avaneb ka raekoja advendikalender, mille piltidel on detailid
Tartu kunstimuuseumis avatud näituse „Talvevalgus“ maalidest. Igal õhtul kell 17.30 avaneb
raekoja jõulukalendril üks pilt ja peale seda
viib Arlekiin huvilised kunstimuuseumisse, kus
saab kuulata aknal avatud pildi lugu.
Detsembrikuu nädalalõppudel näeb Raekoja platsi ja Rüütli tänava hoonetel põnevaid valgusmänge. Õhtuti täistundidel algavad valgusmängud kestavad umbes 10–15
minutit. „Valgusmängude mõtte saime
tänavuselt jõuluideede konkursilt, kus see
sai eripreemia. Ülejäänud jõulukonkursi töid
saab näha näitustel, mis on avatud Kaarsillal
ja raekoja esimesel korrusel asuvas infokeskuses,“ rääkis „Jõululinn Tartu“ projektijuht
Aile Parmsoo.
15. detsembril toimub Raekoja platsil
koos traditsioonilise jõululaadaga ka talvine
tantsupidu. Talvisel pööripäeval saab taas
näha suurt tuleetendust ja rahvaluuleteadlase Mikk Sarve juhtimisel asetatakse 1909
küünalt Kaarsillast Raadile ERMi tulevase
hoone ukseni. Küünalde arv tähistab ERMi
asutamisaastat.
„Tänavused Jõululinna tegevused keskenduvad valgusele – valgustame eesti kunsti,
teekonda uue ERMi hooneni ja pimedaid
jõuluõhtuid. Loodame, et valgusmängud ja
küünlasära muudavad aasta pimedaima aja
rõõmsamaks,“ sõnas Aile Parmsoo.

Jäätisekohvik
onu Eskimo auks
Neljapäeval, 29. novembril kell 15.30 avab
kodumaine jäätisetootja Balbiino Tartu kaubamajas Onu Eskimo jäätisekohviku.
„Onu Eskimo jäätisekohvik on Balbiino
kummardus 1932. aastast pärinevale Eesti jäätisetraditsioonile ja sellele aluse pannud legendaarsele tartlasele, 101aastasele
Evald Roomale, kes õpetas eestlased külma maiustust sööma ja head koorejäätist
armastama,“ ütles AS Balbiino juhataja Kaido Salurand.
Avamisüritusel võõrustab külalisi onu
Eskimo, videotervituse läkitab Evald Rooma.
Kaido Salurand teeb teatavaks ja annab üle
Evald Rooma nimelise stipendiumi Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli tudengile. Jäätisekaunistamises võtavad Tartu linnapea Urmas Kruuse kõrval mõõtu teisedki
tuntud üllatuskülalised.

võib valmida sügiseks

Kui Ülenurme vald detailplaneeringu heaks kiidab, tuleb markantsesse majja 48 korterit ja akende ette kerkivad rõdud.

Kaupo Torim

Justkui masu monumendina aastaid Rehe
hotelli vastas seisnud ja
riigikontrolli poolt ebaseaduslikuks tunnistatud
uusarendusel käib taas
kibe töö.

Nimelt ostis ta krundi koos
detailplaneeringuga. Alles
pärast seda, kui oli ehitist
omatahtsi muutnud, hakkas
kavandama uut planeeringut.
Seadustamiseni siis aga ei jõu
tudki, sest möllas masu ja Undi
kinnitusel üritati pigem pinnal
„Kunagi peab ikka valmis
püsida.
tegema, ei kõlba ju niimoo
Praeguseks on valda esita
di,“ kommenteerib isetegevust
tud uus detailplaneering, mis
Rehe hotelli omanik ja hoo
läheb volikokku 18. detsembril.
ne arendaja Allan Unt. „Ei tea,
Ülenurme valla ehitusnõunik
kas kevadeks jõuab valmis, aga
Tiit Lukase hinnangul ei ole
sügiseks kindlasti!“
juba ainuüksi bürokraatia tõt
tu loa saamine võimalik enne
Seadusega pahuksis
veebruari.
„Hoone näeb oluliselt vii
Hotelliperemees selgitab, et
sakam välja kui aasta varem
2007. aastal alustatud korter
ja selle vastu ei ole keegi, aga
maja ehitamist võinuks jätkata
see on tema enda risk küll, kas
aasta varemgi, ent siis puudus
planeering kehtestatud saab,“
samal tasemel teevõrk. Jurii
nendib Lukas.
diliselt võttes puudub siiani ka
„Mina olen trahvid ära
ehitusluba, sest algse detailpla
maksnud, vald tellis detailpla
neeringu,“ ei
Oleks inimene kohe nii tark, näe Unt ehi
jätka
nagu tema naine tagantjäre- tuse
mises enne
le, mis siis oleks viga elada. loa saamist
probleemi.
neeringu järgi pidi hotelli kõr
„Vald poleks ju seda tellinud,
vale kerkima kaks kolmekor
kui poleks volikogus varem
ruselist kortermaja. Unt pani
läbi räägitud. Ma ei ütle, et riski
püsti ühe neljakorruselise.
pole, aga vast ei lähe vastuollu.“

trükiarv 6. detsembril

reklaam: malle@tartuekspress.ee • 521 3038 või kaupo@tartuekspress.ee • 511 6923

www.fasters.ee
Aardla 23, Küüni 7 ja
Võru 79, Tartu

Seadusest kõrgemal
1.

Kompanjon hullutas
Unt ei salga, et idee korter
maja ehitada polnud algu
sest peale kuigi lootustandev,
kuid jääb algse äripartneri osas
napisõnaliseks. „Ah mis part
ner ta oli!?“ rehmab ta. „Pea
lesunnitud projekt – nii kaua
pinistati kõrva juures, kuni jah
ütlesin.“
Nüüd loodab arendaja taga
si teenida kasvõi algselt inves
teeritud raha. Kavas on maja
väljast üle värvida, ehitada
rõdud ja teha kõik sisetööd.
Ehitusseisak Undi hinnangul
hoone seisukorda ei mõjuta
nud
„Eks kahtlaseks kakub,“ hin
dab ta võimalust raha tõepoo
lest tagasi saada. „Oleks ini
mene nii tark, nagu tema nai
ne tagantjärele, mis siis oleks
viga elada. Kui kõike 100% ette
näeks, jääks paljud asjad siin
elus tegemata.“
Juhan Lang

44 000

dis ja Räni külas
kojukanne Tartus, Elvas, Ülenurmes, Tõrvan
ber
reklaami broneeringu tähtaeg: 3. detsem

Maitseb
päeval ja öösel!

Algselt oli planeeritud hoone
kõrvale veel üks seitsme sekt
siooniga kortermaja. Viima
sest planeeringust jäeti see väl
ja, mistap vähenes ehitusmaht
nüüd üle kahe korra.

2006. aastal kehtestati detailplaneering, millega kinnitati
ehitustingimused kahe korruselamu ning äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Ehitustingimused nägid ette 3korruselisi,
kuni 13,5 m kõrguseid ja 600 m² suuruse ehitusaluse pinnaga kortermaju.

2. 2006. a alustas AA-LAN AS ebaseaduslikku ehitustegevust ja
ehitas korterelamu 4korruselisena.
3. Kuna kahe kortrelamu asemele pidi ehitatama üks, oli vallavalitsus nõus alustama ehitise seadustamist detailplaneeringu kaudu.
4. 2007. aastal algatas Ülenurme vallavalitsus detailplaneeringu, mille lähtetingimused kehtisid 12 kuud.
5. 2008. a 10. oktoobril aegusid detailplaneeringu lähteseisukohad.
6. 10.02.2009 kehtestati valla üldplaneering, mis näeb ette ainult
kuni 3korruseliste korruselamute püstitamise võimaluse.
7.

2011. a saatis vallavalitsus AA-LAN ASile ettekirjutuse ja 2000
euro suuruse rahatrahvi nõude. Ettekirjutus sätestas Rehetare
tee 1 kinnistul asuvale korterelamule ehitusprojekti koostamise ja hoone välisviimistluse korrastamise tähtajaga 30.11.2012.

8. 2011. a lõpus algatas vallavolikogu detailplaneeringu uuesti
ja tänaseks on see jõudnud vallavalitsusse.
9. 18.12.2012 vallavolikogu istungil läheb arutlusele, kas detailplaneering võetakse vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule või mitte. Kui suunatakse avalikule väljapanekule,
siis avalikustamine kestab 4 nädalat ja kui vaideid ei teki on
võimalus see 2013. a esimeses kvartalis kehtestada. Peale
seda väljastatakse ka ehitusluba. Kui detailplaneeringut ei
kehtestata, tuleb ehitis viia kooskõlla kehtiva detailplaneeringuga. See tähendab ühe korruse lammutamist.

Neljapäev, 29. november 2012
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Lugeja kiri
Enamik koduomanikke
Lugeja

PÄÄSEB MAAMAKSUST

Suitsulehk bussis
Sõitsin eile number 20 liini bussiga. Umbes 18.45 paiku läksin
Tartu Näituste peatuses peale,
suunaga Zoomeedikum. Õnneks
nägin pealt situatsiooni, kust sain
ka vastuse oma küsimusele, miks
vahel on bussis tugev suitsulõhn
– siiani olin arvanud, et tegemist
on reisijatega, kes bussi sisenevad
suitsuga (sh ka viimase mahvi hingavad bussis välja) ja Sebe juhtidel
on keelatud bussis suitsetada.
Nimelt, kui liin nr 20 buss Zoomeedikumis ringi pööras, siis nr
6 liini juht suitsetas bussis. Samas
buss läks sisuliselt kohe liinile ja
seega bussist suitsulõhn välja ei
jõudnud minna.
Alles teisipäeval oli juhtum, kui
kesklinnast bussile minnes läksin
järgmises peatuses maha, et kõndida jalgsi edasi mõned peatused,
kuna bussis oli minu jaoks võimatu
viibida, sest ma ei salli suitsulõhna
ja see paneb mul pea ringi käima.
Kas tõesti Tartu linn aktsepteerib
bussijuhtide suitsetamist bussis?
K. Tamm

Üllar Kaljuste
SEBE Tartu linnaliini juht
Kindlasti ei ole aktsepteeritud ja
kooskõlas SEBE klienditeeninduse
põhimõtetega bussijuhi suitsetamine bussis. SEBE bussijuhi ametikohustuste loetelus on sees punkt,
mis keelab suitsetamise bussis, selle kõrval ning ka ooteplatvormil.
Juhid on sellest teadlikud ning järgivad seda.
Antud juhul on tegu väga kahetsusväärse juhtumiga ning oleme
bussijuhile täiendavalt selgitanud
töökorralduse reegleid. Töötajatel
on võimalik suitsetada pausi ajal,
viibides bussist eemal, vältimaks
suitsuvingu levimist salongi.

Kui tänavu said tartlased
50% maksusoodustust
3000 m² kodualuselt
maalt, siis uuest aastast
väheneb pind küll poole
võrra, aga soodustus kerkib 100%-ni.
Maksuseaduse muudatusega
on 2013. aastast maa omanik või
kasutaja vabastatud kuni 1500
m² ulatuses tema kasutuses ole
va elamumaa maksust. See puu
dutab linnaelanikke, hajaasus
tusaladel on teised tingimused.
„Aset leidvad muudatused
peaksid ennekõike rõõmus
tama koduomanikke,“ aval
d a s abi l i n n apea R a i mond
Tamm lootust, et muudatus
on pigem kasulik koduomani
kele ning ka asjaajamist jääb
vähemaks. „Sisuliselt 85% Tar
tu linnas paiknevatest elamu
maa sihtotstarbega maaüksus
test on kuni 1500 m² suurused
ning saavad seega maamaksust
vabastatud.
Oluline tingimus on see, et sel
lel maal asuvas hoones peab ole
ma isiku elukoht vastavalt rah
vastikuregistrisse kantud eluko
haandmetele. Kui maa on kaas
omandis, siis kaasomanikud
vabastatakse maamaksust kok
ku kuni 1500 m² ulatuses, s.t mit
te iga kaasomanik ei saa 1500 m²
ulatuses maksuvabastust.“

Avaldusi pole enam tarvis
Koduomaniku maksuvabastus
rakendatakse automaatselt, kui
sellel maal asuvas hoones on isi
ku elukoht vastavalt rahvastiku
registrisse kantud elukoha and
metele. Varem pidi koduomanik
vabastuse saamiseks linnale soo
viavalduse esitama.
Represseeritutele rakendub
maksuvabastus täies ulatuses
ehk maamaksu pole üldse vaja
tasuda, sõltumata maaüksu
se suurusest. Tamme sõnul on

pensionärid ja represseeritud
juba aastaid Tartu linnas saa
nud maksuvabastust kuni 25,6
eurot ühe maksuvabastuse saa
ja kohta. Samalaadse ettepa
nekuga pöördutakse volikogu
poole ka tulevat aastat silmas
pidades.
„Kui varem anti neile maksu
vabastust ainult siis, kui taotle
ja ei saanud maa kasutusõigu
se alusel rendi- või üüritulu, siis
nüüd seda klauslit ei lisandu,“
lisas Tamm. „Väga oluline on
see, et pensionisaajate ja repres
seeritute maksuvabastus raken
dub ainult siis, kui nad mingil
põhjusel ei saa maksuvabastust
koduomanikuna või on see või
malus neile soodsam.“
Alates 2002. aastast on maa
maksu määr Tartus olnud 1%
maa maksustamise hinnast ning
see jääb ka tuleval aastal muutu
matuks. Maamaksuteadet ei väl
jastata, kui maksusumma jääb
väiksemaks 5 eurost.
2013. aasta maamaksutulu
deks prognoosib linn ligikau
du 683 000 eurot, mida on 20%
vähem kui käesoleval aastal.
Rasmus Rekand

Maamaksu
statistika
Tartus laekunud maamaks
2002

13 821 900 kr

2003

13 929 409 kr

2004

13 955 142 kr

2005

14 573 700 kr

2006

14 728 300 kr

2007

14 816 600 kr

2008

14 990 400 kr

2009

15 181 700 kr

2010

14 700 300 kr

2011

900 000€
(14 081 940 kr)

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Hästi tasakaalustatud, kergelt
manööverdatav ning suure
puhumisvõimsusega kodukasutusse
mõeldud lehepuhur.
28,0 cm3 - 0,8 kW - 4,26 kg

395 €

1. detsembril koguneb AHHAA
keskuses mitusada Eesti ja Läti
noorrobootikut, selgitamaks, kes
suudab luua parima autonoomse
roboti. Teaduspoes saab samal
ajal jälgida robotputukate elu
ning teadustubades sumorobotit
meisterdada.

Tasuta maratonile
Tartu Maraton kutsub spordisõpru end varakult kirja panema
2013. aasta neliküritusele, sest
need, kes teevad seda enne 7.
detsembrit saavad kingituseks
võimaluse tasuta osaleda rulluisumaratonil, linnamaratonil või
sügisjooksul.

Soolaliivale!
Sarnaselt mullusele pakub linn
sellegi talve hakul majaomanikele libeduse tõrjeks peale hariliku
liiva ka 9% soolaliiva segu. Soolaliiva konteinerid on üle Tartu 37
eri kohas, loetelu neist leiab linna
kodulehelt.

Jõuluks puhtaks
29. novembril ja 6. detsembril
saab Anne sauna külastada poole hinnaga. 20. detsembril saab
leili võtta ja ihu küürida puhta
tasuta.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

∞∞ Kõige pisem eramumaa
krunt on 220 m² ja suurim
6500 m².

Soovituslik jaehind 245 €

HUS QVA RNA 435 + VÄIK E
UNI VER SAA LKIRVES

Tartu kutsehariduskeskuse direktori ametikohale kandideerinud
15 inimese hulgast osutus valituks 41aastane Andrus Mõttus,
kes muu hulgas on ordineeritud
EELK preester ning teenib õpetajana Kambja kogudust.

Noorrobootikute
tuleproov

∞∞ Elamumaa keskmine suurus on 930 m².

215 €

Vaata ka teisi pakkumisi www.husqvarna.ee

Linnaliinide bussipileteid saab
nüüd osta ka raudteejaama infopunktist Vaksali tn 6.

∞∞ Tartus on umbes 9000 eramuomanikku.

HUSQVA RNA 125B

Tõhus, suurepärase manööverdusvõimega ning kergesti kasutatav
raider maa- ning majaomanikele. Nelivedu suurendab
märkimisväärselt liikumiskindlust märjal ja libedal pinnasel ning
kallakutel. NB! Hind ei sisalda lõikekorpust!
B&S PowerBuilt AVS - 9,6 kW - 217 kg

Bussipiletid vaksalist

Elektriautosid saab nüüd laadida
ka AHHAA keskuse parklas. Jaanuari lõpuni on see tasuta, edaspidi maksab „paagitäis“ elektrit
5–6 eurot (püsikliendile 2,5 €).

Preester koolijuhiks

Kampaaniahind

4099 €

AHHAA kiirlaadija

Kõigi lambakasvatajate rõõmuks on
Peep Piirsalul valmis saanud raamat, kus tutvustatakse Eestis kasvatatavaid lambatõuge, lammaste
pidamistehnoloogiaid, söötmist,
karjatamist ja kuidas kasutada lambaliha, -villa, -nahka ja -piima.

Ole valmis loodust taltsutama.

RIDER 216 AWD+
LUMESA HK

lausega

Lambakasvatuse õpik

Maamaksuteadet ei väljastata, kui maksusumma jääb väiksemaks
viiest eurost. 
Laurits Leima

3

Kerge ja tõhus universaalsaag.
Kasutajatele kes soovivad saagi, mis
oleks eriti kergelt käivituv ja käsitsetav.
40,9 cm3 - 1,6 kW - 4,2 kg

1985. aastal Tallinna kotivabrikus „Linda“ toodetud tengelpung,
mis toona maksis 9 rubla, on tänapäeval sama pilkupüüdev aksessuaar kui mõnegi moeguru looming. Ehk peaks kohalikule raele
Peeter Kortel
taolise kingiidee uuesti välja pakkuma? 
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Palametsa
pajatused

Mõista, mõista,
mis see on?
Nüüdisaegsete viktoriinide-mälumängude juured ulatuvad ajas õige
sügavale – meie suulisesse rahvaloomingusse, rahvalaulude ja vana
sõnade kõrvale. Vastastikune küsimuste esitamine, nipiga ülesan
nete lahendamine oli laialt levinud nii täiskasvanute kui laste seas.
Vastamiseks ei vajatud raamatutarkust või külakoolis õpitut, vaid
argielust tuntud-teatud asjade äraarvamist. Sõnalise kujundi tagant
reaalsuse tundmist.
Akadeemik Arvo Krikman, kes on rahvalikke mõistatusi süga
vuti uurinud, märgib, et vanasti oli mõistatamisel valdavalt meele
lahutuslik eesmärk. Sellega tegeleti peamiselt hilissügisel ja talvel,
kui peres videvikku peeti või napi valguse juures tubaseid töid tehti.
Vastseliinas olla meenutatud 1937. a „Vanast õks õdangite mõistata
di. Nii, ku hämmar oll – leso pääl ja aho iin vana inimese õks mõista
tiva.“ Ridala kandis olla mehed kõrtsis õllekappade juures üksteisele
mõistatusi andnud. Sama tehtud pulma- või talgulauas, kui kõht täis
ja meel mõnus. Häid äraarvajaid tunnustati ning premeeriti, ohmu
sid seevastu pilgati.
Meie aastasaja alguses üllitati kaks tüsedat köidet Eesti rah
va mõistatusi – kokku 2800. Aga see on vaid väike osa mõistatuste
varamust. Folklorist Piret Voolaiu väitel on praegu Eesti rahvaluule
arhiivis talletatud nii paberil kui elektrooniliselt kaugelt üle 150 000
mõistatuse. Kõige rohkem selliste esemete või olendite kohta, nagu
vokk, kaev, lehm, ahi, kana, veski, hein, tuli, leib ja silm. Meie esiva
nemate mõistatused olid vägagi inimkesksed, seotud ikka argielu
tööde ja tegemistega.
Tavapäraselt kasutati sissejuhatavat vormelit: mõista, mõista, mis
see on? Kagu-Eestis: mõista, mõista mõistust... ja siis tuli ülesanne
või küsimus ise. Olgu selle kohta toodud tosin näidet koos loo lõppu
lisatud vastustega. Kui lugeja tahab ise ära arvata, siis hoiatan ette –
kõik küsimused ja vastused on sündsad ega sisalda nilbusi, roppusi
või muud nüüdiskultuurile omast müügimagnetit.
1. Ahi küdeb teiba otsas?
2. Allpool naba, pealpool põlvi?
3. Alumine ähib, pealmine vuhib, ihu himustab, reied rõõmusta
vad, perse sallib?
4. Must poiss läheb lauta, ajab punased põrsad laudast välja?
5. Neli neitsit pissivad ühe kuldkannu sisse?
6. Väike mees sees, luine kasukas ümber?
Või siis Lõuna-Eestist kirja panduid
7. Kera iih, ora takah, hiirekeldre keskpaigah’?
8. Väike verrev rakake haugup luutse aia?
9. Kümme velle vedäve üle pussumäe noota?
10. Üüsi soolik, päiva vorst?
11. Surnu matab elavat?
12. Tõsta tõist ja tõsta tõist, panne karvane vahele?

Tantsutuuri raames toimub ka ühetantsuvõistlus aeglases fokstrotis. Pildil mullused parimad 
Heino Telling

Tantsutuur reastab harrastajaid
Tänavu juba seitsmendat
korda toimuv võistlus Tantsutuur koondab eeloleval
nädalalõpul Tartusse nii
standard- kui LadinaAmeerika harrastustantsijate tipud.
„Tantsutuurile on registreeru
nud 79 paari ja nendest 15 võtavad
osa ka samal päeval toimuvast ühe

tantsu võistlusest „Slow Foxtroti
karikas“,“ selgitas korraldaja Ene
Tulp tantsuklubist Tango.
Peale korraldajate on Tartu klu
bidest oma esindajaid võistlustul
le saatmas ka tantsuklubid Sini
lind ja Tartu Revalia. Osalejaid on
oodata veel Tallinnast, Narvast,
Pärnust, Viljandist ja Põlvast ning
Peterburist ja Vilniusest.
Seitsmendat sünnipäeva tähistav

Tantsutuur on sel aastal teist korda
järjest ühtlasi Eesti Hobitantsu Lii
du karikasarja finaaletapp.
„Tantsutuuril näeb nii selli
seid paare, kes on äsja täiskasva
nuna alustanud seltskonnatantsu
kursustega ja tantsinud ehk vaid
mõned kuud kui ka väga pikaaja
lise tantsukogemusega tantsijaid
Seenior vabaklassis. Seega on või
malik võistlusel näha seda, kuhu

on üldse võimalik jõuda, kui alus
tada tantsimist täiskasvanueas,“
tutvustas Tulp võistlust, mis
koondab endas kümne erineva
vanuse- ja tasemeklassi tantsijaid.
Võistluspäev algab 2. detsemb
ril kell 11 Turu tänava spordihoo
nes standardtantsudega ning jät
kub peale kella 15 Ladina-Ameeri
ka rütmides.
Rasmus Rekand

Koreograaf katsub jõudu Straussiga
Eeloleval reedel, 30.
novembril kell 19 esietendub Vanemuise väikeses
majas glamuurne „Õhtu
Straussiga“.
Muusikat ja tantsu ühtseks ter
vikuks põimiva õhtu toovad vaa
tajateni lavastaja-koreograaf Fabrice Gibert, muusikaline juht ja
dirigent Lauri Sirp, dekoratsiooni
kunstnik Jaak Vaus ning valgusku
jundaja Imbi Mälk.
Lavastuses „Õhtu Straussiga“
saab näha mitmete tuntud kos
tüümikunstnike – Mare Raidma,
Liina Undi, Peter Farmeri, Jaanus
Vahtra, Walter Perdacheri, KustavAgu Püümani jpt – varasemat loo
mingut. Ilu on ühtseks tervikuks
sidunud Mare Tommingas.

Johann Strauss noorem (1825–
1899) kuulus Viini tunnustatud
muusikute perekonda, mis oli ene
sele nime teinud tantsuorkestreid
juhtides ja neile muusikat kirjuta
des. Tema geniaalsus ei väljendu
nud mitte ainult Viini populaarse
salongimuusika muutmises üld
tuntuks terves Euroopas, vaid ka
kõrgeks kunstiks. Selles oli oma
osa kahtlemata ka Johann juunio
ri dirigendiandel.
Vanemuise lavastuses astuvad
publiku ette solistid Pirjo Püvi,
Karmen Puis, Reigo Tamm ja
René Soom (RO Estonia) või Taa
vi Tampuu. Laval on Vanemuise
balletitrupp, sümfooniaorkester ja
ooperikoor.
“Tantsijal ei ole sõnu, et end
publikule selgeks teha, kuid tal

on koreograafia, et nutta, karju
da, väljendada – läbi enda keha
köita vaataja tähelepanu. Pub
lik on kõikide maailma kunstni
ke parim sõber – me ei valeta tal

le, inimestele kas meeldib või mit
te... Sel õhtul, kui esitleme publi
kule lavastust „Õhtu Straussiga“,
soovin ma, et vaatajad unustaksid
kaheks tunniks väsitava moodsa
ajastu, milles elame. Minu jaoks
on Straussi muusika sünonüü
miks võimalusele pageda reaalsu
sest läbi unistuse... Inimhing liht
salt vajab kaunist hetke taastumi
seks,” tutvustas omad tööd lavas
taja Fabrice Gibert.
Fabrice Gibert on sündinud
Prantsusmaal ning töötanud Sak
samaal, Sloveenias, Austrias, Kuu
bal jm. Alates aastast 2007 on ta
ametis Vanemuise teatris repetii
tor-pedagoogina. „Õhtu Straus
siga“ on tema esimene täispikk
lavastus.
Laurits Leima

Vabanege sammhaaVal depressioonist

Kas Võitlete
depressiooniga?
Kas olete võtnud antidepressante, kuid tunnete end
ikka rõhutuna, ei huvitu millestki, magate halvasti
ja olete iga päev väsinud?

Ja nüüd õiged vastused.
1. Piip 2. Püksitasku 3. Saunas vihtlemine 4. Roop tõmbab ahjust söed välja
5. Lehmalüpsmine 6. Pähkel 7. Kass 8. Keel suus hammaste taga 9. Kümne sõr
mega tõmmatakse pükse jalga 10. Sukk 11. Tuhk katab tule kinni 12. Hobust
rakendatakse aiste vahele.
Aga mida teie arvasite?

Kui vastate nendele küsimustele jaatavalt ja olete terve
täiskasvanu vanuses 18–65 aastat, võite sobida osalema
uue depressiooniravimi ulatuslikus kliinilises uuringus.
Kui te mingil põhjusel sellesse uuringusse ei sobi,
aitame teil leida teile sobiva ravi.

AASTALÕPU
SOODUSTUS 20%
Iga ostuga kaasa KINGITUS
Kampaania tingimused: www.windrox.ee
Tartu, Turu 32B
Tel 1720

Uuringu on heaks kiitnud Tallinna Meditsiiniuuringute
Eetikakomitee ja Ravimiamet.
Uuringust osavõtt on vabatahtlik.
lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
A.A.T. Meele OÜ
Turu 2, Tartu
Tel 529 9995, 5559 4739, 5565 0040
Tööpäeviti kl 9–16
E-post: sellanneli@gmail.com
Sotsiaalministri määruse nr 23 «Ravimi kliinilise uuringu
teostamise tingimused ja kord» järgi: See on teaduslik
uuring, millega võib kaasneda oht osaleja tervisele.
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Zoo Planeti loomahoidja Olesja on mures, et poe staarina pälvib punajalg-kilpkonn külastajatelt
praegu liiga palju tähelepanu ja pole siiamaani oma vana kodu ja kaaslastega kohanenud. 

Morten Vaalma

12. detsembril algav B-kat kursus,
lisaks tasuta pimeda aja koolitus!

Ainult kiirematele 333.Meil saab õppida mopeedi-,
mootorratta- ja sõiduautojuhiks!

Stressis kilpkonn
taastub vargusest

PIDULIK
AASTALÕPUGARDEROOB
NII MEESTELE
KUI NAISTELE

Hiljaaegu Lõunakeskusest varastatud punajalg-kilpkonn jõudis loomapoodi tagasi stressis ja nälginuna. Varaste juures külmetanud roomaja tervisliku seisundi kohta annab ekspert täpse diagnoosi nädala jooksul.

Sügistalveks
suur valik džempreid,
tuunikaid, kleite, pükse
ja seelikuid
lisaks saapad,
kingad, ehted
ENNEOLEMATULT SUUR
MUDELITE VALIK!
Rõivad suurustes 34-64

E-R kl 10-18, L kl 10-16, tel 733 3243.
Anne keskus E-R kl 10-20; L, P kl 10-19
Lõunakeskus E-P kl 10-21

www.oliveripood.ee

.

„Kui ta meile tagasi jõudis,
olid tal terve esimese päeva sil
mad paistes – tundus, nagu
kilpkonn nutaks,“ rääkis kaup
luse Zoo Planet loomahoidja
Olesja oma kuulsaimast hoole
alusest. „Praegu tõmbab ta tihti
pea kartlikult kilbi sisse, varem
tegi ta seda harva. Muidu sõi ta
kaks korda päevas, aga praegu
tundub, nagu oleks tal kogu aeg
kõht tühi, eks me siis anname
rohkem vitamiine ja ootame
eksperti, loomaarst vaatas ta
esialgu ainult väliselt üle.“

Nimetu kilpkonn
klaasi alla

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

Loomahoidja Olesja märkas
hinnalise punajalg-kilpkon
na kadumist poest üle-eelmi
sel pühapäeval kella nelja paiku.
Politsei asus vargust kohe uuri
ma ning järgmisel reedel tõid
kriminaalpolitseinikud „reisi
ma“ läinud kilpkonna ühe arva
tava varga korterist poodi tagasi.
Praegu on varguses kahtlus
tatavatena kinni peetud kaks
varem karistatud noormeest.
Lõuna prefektuuri andmeil on
viimaste aastate jooksul pan
dud loomapoodides toime veel
vaid üks loomavargus – mullu
varastati Võru tänava looma
poest tuhkur.
1800eurone ja ligi kuuekilo
ne punajalg-kilpkonn on tea
daolevalt Eestis ainuke oma
liigi esindaja. Tallinna looma
aia andmeil pole nende juures
ka kunagi varem nii eksootilist
kilpkonna elanud. Oma Tar
tu kodus jagab värvilise kilbi
ga punajalglane eluruumi koos
kahe teist tõugu kilpkonnaga,
sestap on ta loomahoidja sõnul
alati pisut üksik olnud – ei
käi teistega koos ujumas ning

eurot. Kilpkonna ja karude ühi
kipub hammustama, kui hirm
ne naaber, musta-valge-vöödi
peale tuleb.
lises keras magav skunk on hin
„Milline inimene varastab nii
natud 320euroseks.
suure kilpkonna, ega see pole
mingi hamster, mida interne
Linnud on hinnas
tis müüa,“ on Zoo Planeti tööta
ja Jana nõutu. Müüjanna sõnul
Kalleimad lemmikloomad on
plaanib pood nüüd kilpkonna
väikese zoopargi mõõtu poes
kodule ilmselt klaasi peale pan
hoopiski linnud. Näiteks Harry
na, sest uut reisi ja külmetumist
Potteri valge lumekaku Hedwi
ei pruugi kilpkonn enam üle
gi väiksemat versiooni meenu
elada. Oma kodus on tal liiva all
tava Maluku kakaduu eest tuleb
põrandaküte, kindel veetempe
välja käia 5400 eurot. Infostend
ratuur ja soojendamiseks veel
nende eramu ees teatab, et tege
infrapunalambid.
mist on parimate inimhääle
„Seni oleme ikka lubanud las
matkijatega, kes võivad elada
tel vahel talle pai teha, aga nüüd
kuni 70aastaseks.
vaatame hirmuga iga inimest, kes
Austraaliast pärit roosaka
mingi suurema kotiga sisse astub,
kaduu võib soetada poole oda
äkki võtab jälle kaasa. Välismaale
vamalt – 2900 euro eest. Puhe
temaga nagunii reisida ei saaks,
vil juukseharja ja lapiku nokaga
sest tal on kiip küljes.“
kuukabarra papagoi 3100 euro
Kilpkonn on lihtsalt kilpkonn
eest.
sellepärast, et loomahoidja
Müüjannade sõnul ostsid
sõnul ei meeldi inimestele tih
kaks talumeest alles poole aasta
ti juba oma nimega loomi osta.
eest kingituseks kaks pesukaru.
„Näiteks vene peredele ei meel
di tihti eesti
Seni lubasime lastel talle
nimed ja vas
tupidi ka, nad pai teha, aga nüüd vaatame
tahavad nime
hirmuga igaüht, kes mingi
ise välja mõel
da,“ räägib ta.
suurema kotiga sisse astub.
Mõne loo
Nende asemele tellitigi Hollan
ma puhul tehakse siiski eran
dist Miša ja Maša. Umbes aasta
deid, näiteks nimetust kilpkon
eest toimetasid müüjad Tallin
nast otse üle tee elavad pesu
nasse eriti intelligentse papagoi,
karud Miša ja Maša. Need on
kelle eest käis uus omanik välja
Olesja sõnul lihtsalt klassikali
1800 eurot.
sed karunimed ja sobivad nei
Enim ostetakse loomapoest
le hästi.
kalu, kuigi müüjate sõnul vahel
Eksklusiivsed naabrid
duvad moeloomad kiiresti. „Kui
ühe isendi ära müüme, tellime
Keskmise hinnaga 1800euro
jälle uue, aga enne looma müü
se kilpkonna kõrval on pea alas
mist küsime inimeselt alati üle,
pidi laes rippuvad ja kaamera
kas tal ikka on piisavalt aega ja
ga flirtivad pesukarud Zoo Pla
energiat oma uue sõbraga tege
netis märksa taskukohasemad
lemiseks.“
lemmikud, makstes kõigest 530
Mari Mets
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Taaderandi
talisted

Eeloleval neljapäeval, reedel ja laupäeval peetakse Tiigi seltsimajas VII
Taaderandi talisteid, kus Tartu linna
ja maakonna noored lustivad viisil,
mis on tallel meie rahvapärimuses.
Laupäeval on pidulisteks ka Kiits
harakad Vigala kihelkonnast Läänemaalt. Neljapäeva ja reede õhtul
tulevad Tiigi seltsimajja Tartu lasteaedade ning laste folkloorirühma
Taaderandi Tähesõel mudilased,
kes osalevad ühiskavaga folkloorses etenduses „Ega tali taeva jää...“ .
Neljapäeval kell 17 kohtuvad
Külma, Lume, Lumememme ning
Tahma-Toomasega Kivikese, Meelespea Mõmmiku, Ploomikese, Sassi, Sipsiku ja Tähtvere lasteaedade
mudilased.
30. novembril samal ajal algab
pidu Krõlli, Poku, Päkapiku, Sireli,
Tõrukese ja folkloorirühma Taaderandi Tähesõel lastel.
Laupäev on koolinoorte päralt
ja alustatakse kell 11. Juhendajate
ja õpetajate abiga on noored ette
valmistanud lood ja laulud oma
kodukandist. Pajatatakse põnevaid
lugusid inimese ja hundi, vee ja
mäe loomisest, Emajõe ja Kopsumäe tekkimisest, Kuu tõrvamisest
ja paljust muust.
Jutukuulamisele ja koostantsimisele lisaks saab katsuda oma osavust ja rammu ning käsitöökodades
meisterdada. Noortega kaasa lustima on oodatud kõik, kellel hing
noor! Talistest osavõtt on jätkuvalt
pääsmevaba.

Maailmameistrite lõpulahing
8. detsembril saab Vanemuise
kontserdimajas näha kõrgetasemelist breigivõistlust, kui 12. korda
toimuvale Battle of ESTile saabuvad
nelja tänavuse globaalse mastaabiga suurvõistluste võitjad ja liidrid.
Põhja-Euroopa suurimaks rahvusvaheliseks breigi- ja tänavatantsude võistluseks kasvanud Battle of
EST ehk BOE 2012 peakorraldaja
Oliver Soometsa kinnitusel loetakse
breigimaailma tippvõistlusteks nelja
ülemaailmsete eelvoorudega võistlust – Freestyle Session USAs, UK
B-Boy Championship Inglismaal,
R-16 Koreas ja Battle of the Year
ehk BOTY Prantsusmaal.
„Nüüd, kus maailmaareenil on
n-ö sotid selged, on meeskonnad
väga elevil, et saavad tulla Tartusse
ning pidada maha veel ühe otsustava võistluse,“ märkis Soomets.
Eestit esindab finaalis breikarite
rühmitus SubWarning. Kes Eesti
ja lähiriikide registreerunud breigimeeskondadest finaalides veel
võistleb, selgub eelvoorude tulemuste põhjal 7. detsembril.
Žürii erikülalisena saabub tänavu esmakordselt BOE-le tantsijaid
hindama legendaarne Saksa hiphop-tantsija, eelmise aasta maailmameister Ben Wilchert. Õhtut viib
teist aastat läbi elav legend MC Trix,
kes on hiphop-tantsu ja breiki harrastanud juba 1980ndate algusest.
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Kaks elevanti lendavad.
„Mis päev täna on?“ küsib
üks.
„Mul on ka kaabu,“ vastab
teine.
***
Kaks elevanti istuvad puu
otsas ja heegeldavad. Järsku lendab nendest mööda hobune.
„Näe, hobune lendab mööda,“ ütleb üks elevant teisele.
Elevandid heegeldavad
edasi. Mõne aja pärast lendab
neist jälle mööda üks hobune.
„Näe, jälle lendab hobune,“
ütleb esimene elevant.
„Jäta mind rahule!“ käratab
teine. „Ju neil on siin kuskil pesa.“
***
Elevant astub hiirele jala
peale ja vabandab:
„Vabandage väga, et teile
jala peale astusin.“
„Oh, pole midagi!“ vastab
hiir. „Aga samahästi oleks võinud ju ka vastupidi juhtuda!“
***
„Ta on väga keskpärane arst,
aga inimesena harukordselt
sümpaatne. Kunagi ei sekku
ta jutu vahele. Oskab haiget
kuulata, ei kiirusta. Aga millised
rohud on mulle vajalikud, tean
ma ise. Ta on alati minu valikuga rahul ja ei püüagi mind
ümber veenda. Ta on nüüd
meie uus perearst!“
***
Üks prantsuse ajakiri kuulutas välja konkursi.
„Kujutage ette, et tutvusite
ilusa noore daamiga ja istute
temaga restoranis. Kuidas te
käitute, kui peate viivitamatult
tormama WC-sse?“
Konkursi võitis noormees,
kes sellest pikantsest olukorrast leidis järgmise väljapääsu:
„Andestage, preili, ma pean

viieks minutiks eemalduma
selleks, et olla koos oma sõbraga, kellega pean teid tutvustama poole tunni pärast!“
***
Instruktor andis korraldusi
lennukooli õpilasele, kes pidi
esimest korda elus langevarjuga hüppama. „Niisiis, kordan veel kord. Peale hüpet
lugege kümneni ja tõmmake
paremast rõngast. Kui langevari ei avane, siis lugege veel
kümneni ja tõmmake vasakust
rõngast! Ma jään teid lennuväljal autosse ootama ja viin
teid peale maandumist kasarmusse.“ Lennuk tõusis õhku,
õpilane hüppas, luges kümneni ja tõmbas siis paremast rõngast. Mitte midagi ei juhtunud.
Ta luges veel kord kümneni
ja tõmbas vasakust rõngast.
Langevari ei avanenud! „Niisiis,“ lausus õpilane endamisi,
„arvan, et see idioot instruktor
ja tema auto ei ole ka kohal kui
ma maandun!“
***
Mees tuleb komandeeringust koju, siseneb korterisse ja
näeb, et voodist teki alt paistavad kellegi jalad!
„Kes see on?“ küsib mees.
„Kes, kes?! Kas sina ostsid mulle nailonkasuka? Ei ostnud!
Selles see asi ongi! Kas sa oled
mind kunagi välismaale sõidutanud? Ei ole! Aga tema on
seda mitu korda teinud. Aga
suvila? Volvo? Mis sa arvad, et
see kõik on taevast alla sadanud? Mul on hea töökoht, sina
töötad vastutaval kohal, lapsed
õpivad välismaal. Lubas meile
uue maja ehitada...“
„Seda ma räägingi,“ sosistab
mees. „Kata ta jalad sooja tekiga, muidu külmetab!“

ristsõna
Ristsõna

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
30.11., 3.–6.12 kell 12, 13.20,
14.05, 15.15, 16, 17.15, 18;
1.–2.12 kell 11.30, 12, 13.20,
14.05, 15.15, 16, 17.15, 18 Viis
legendi (eesti keeles)
30.11–6.12 kell 12.15, 15.25,
18.30, 21.35 Pilveatlas
30.11–6.12 kell 22.15 Raskekaal
30.11–6.12 kell 18.45, 21
Õnneteraapia

Raskekaal

30.11–6.12 kell 19.45 Sööst

Komöödia, linastub Cinamonis 30.11 kell 22.15

30.11, 3.–5.12 kell 12.45, 15,
17.30, 20, 21.45; 1.–2.12 kell
11.45, 14.15, 17.30, 20, 21.45;
6.12 kell 12.45, 15, 17.30, 20
Videviku saaga: Koidukuma
– osa 2

Endisest kolledžimaadlejast Scott Vossist (Kevin James) on saanud
42aastane osavõtmatu bioloogiaõpetaja kehvavõitu keskkoolis. Eelarvekärped ähvardavad kooli ilma jätta muusikaprogrammist, mis ühtlasi
tähendab töökaotust muusikaõpetajale (Henry Winkler). Programmi
päästmiseks otsustab Scott võtta teise töökoha ning hakata vabavõitlejaks. Kõrvaltvaatajate, ennekõike kooliõe Bella (Salma Hayek) arust on
Scott puha põrunud, kuid mehest saab kõige kiuste kooli sensatsioon.

30.11–6.12 kell 14.30 Deemonid
30.11, 3.–6.12 kell 19.15, 22;
1.–2.12 kell 16.30, 19.15, 22
007 Skyfall
30.11–6.12 kell 12.30 Eestlanna Pariisis
30.11–6.12 kell 16.45 Seenelkäik
6.12 kell 21.45 Esilinastus:
Suhete mänguväljak

Linnaraamatukogu
30.11 kell 15 Filmipärastlõuna raamatukogus:
linastub mängufilm Kallis
härra Q (1998). Külas on filmi
režissöör Rao Heidmets ja
näitlejad Peeter Volkonski
(Pudelimees) ning Kerti Viilas
(Sigrid). Sissepääs prii
3.12 kell 17 Filmiõhtu raamatukogus: linastub mängufilm
Ukuaru (1973). Filmile eelnevas vestluses osalevad näitleja Elle Kull, filmi stsenarist
Mats Traat ja toimetaja Maris
Balbat. Sissepääs prii

Kontsert
Tartu tn 2, Nõo
NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE KIRIK

Pühapäeval, 2. detsembril kl 16
esineb organist
JEKATERINA PORIZKO (Peterburg)

Kavas: Bach, Widor, Porizko.
Sissepääs vaba.

Athena keskus
7.12 kell 19 Anu Tauli plaadiesitluskontsert Päevalodja

Elleri saal
6.12 kell 18 Läbi lume sahiseva

Genialistide klubi
29.11 kell 22Tartu PÖFFi
lõpupidu: Audience Killers
(Lat) ja Odd Hugo (Est)
30.11 kell 22 Svjata Vatra
1.12 kell 22 Chalice &
Malcolm Lincoln

Klubi Jazz
29.11 kell 20 Ro:toro
30.11 kell 21 Silvi Vrait Trio
5.12 kell 20 kontsertfilm
Sting & Gil Evans
6.12 kell 20 Viljandi Guitar
Trio
7.12 kell 21 Oleg Pissarenko
Trio & Guido Kangur

12.12 kell 20 kontsertfilm
Frank Sinatra

Ivari Ilja (klaver) ja Tallinna
keelpillikvartett

13.12 kell 20 Tree Stones
Quartet

Vanemuise
kontserdimaja

14.12 kell 21 Anna Kuchinsky
& Kristjan Ilumäe
19.12 kell 19 Jalmar Vabarna

Pauluse kirik
4.12 kell 19 Jõuluootus

Sadamateater
30.11 kell 19 Musica de Guitarras

Tartu Jaani kirk
30.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Tartu Arsise kellade
kooli ansambel
7.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)

Tartu Peetri kirik
1.12 kell 16 advendikontsert
Hing heljub häälena
2.12 kell 17 XVIII Tartu ja
Tartumaa naiskooride laulupäev
7.12 kell 19 Jaan Tätte ja
ansambel Udupasun heategevuskontsert Äratund

Tartu saksa
kultuuri instituut
30.11 kell 19 Öölaulud

Tartu uus teater
2.12 kell 19 Johansonide
kontsertreis Külm

Tartu ülikooli aula
5.12 kell 18 Soome vabariigi
95. aastapäeva aktus
6.12 kell 19 Miina Härma gümnaasiumi advendikontsert
7.12 kell 19 Eliitkontserdid V,
esinevad Arvo Leibur (viiul),

2.12 kell 19 esinevad Eesti
filharmoonia kammerkoor ja
Tallinna kammerorkester
5.12 kell 19 kontsert Eesti
film 100

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 15.12 näitus Islandi kirjanikud

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 1.12 Viive Kösti maalinäitus Rõõm värvidest

Linnaraamatukogu
kuni 8.12 Aleks Kase akvarellmaalide näitus Siitnurgast
ja sealtnurgast
kuni 8.12 näitus Mütoloogiline graafika
kuni 8.12 näitus Eesti filmid
festivalidel
kuni 12.12 raamatunäitus
Videviku lapsed
kuni 22.12 näitus Endisaegseid arstimisraamatuid

Tammelinna
raamatukogu
kuni 7.12 fotonäitus London.
Kevad 2012

Muu
Linnaraamatukogu
2.12 kell 16.30 Jõululugusid
eesti autoritelt esitavad Tartu
koolide parimad väikesed
näitlejad ja töötoas meisterdatakse kauneid jõulusalmikuid
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tartuekspress
reklaam
Reklaam

Puhastusteenindajale Reolasse
(Ülenurme) ja Ravila tänavasse
(Tartu). Tööaeg E-R 3-3,5 h alates
kl 17.30st. Tel 5823 0411.

Ehitus

Ehitus, remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd jm. Tel 5858 6953.
Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojustamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.
Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus
OÜ, tel 5670 0092.
Santehnilised tööd: vesi, küte,
kanalisatsiooni paigaldamine,
väljaehitamine ja uuendamine.
Torustiku isolatsioonitööd.
Tel 5902 8899.
Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

Maja Tammelinnas (üldpind
190 m², 5 tuba, krunt 865 m²,
2000. a tehtud täielik uuenduskuur, 149 900 €). Tel 5558 5567,
kristi@aabakv.ee.

Kinnisvara ost
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

Üürile anda

Loomad

3-4-toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

17. nov kadus Tammelinnas isane
kass TUPSIK – ilma kaelarihmata.
Välimuselt halli-pruuni-mustatriibuline, käpad ja esiosa valged. Koheva
sabaga. Kõigil, kes pildil olevat
sarnast kassi Tartus kohtavad, palun
kohe ühendust võtta tel 5822 6626
või viia kass loomade varjupaika.
Vaevatasu garanteeritud!

Mööbel

Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.
Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

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

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413, info@
treeservice.ee.

Mis
Ohtlike
puude raie ja puude hoolnd
ind
i hi
h
dustööd.
Tel 5686 6157, info@
r
t
u
juhtub Elek
epu nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
t
t
Kü
talvel?
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
AGG Raamatupidamisteenused

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

AS Salvest võtab tööle

administraator-valvuri

CV saata: anneli@salvest.ee,
tel 7408 617.
Paju tn vajatakse kojameest hommikuti lund lükkama 70 m pikkusel
lõigul. Tel 5560 3193.
Pakume tööd puhastusteenindajale Tartus toidupoe saalis. Tunnitasu 2.20 €. Tel 5307 2372.

OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Firma teeb kruntide koristustöid
(ka lehevedu). San.tehnilised
tööd. Hind soodne. Tel 509 0750.
Iluteenused. Biolamineerimine.
Tel 5552 6581.
Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

PÄI
KE

KLIINIK

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
al 32 €
al 33 €
al 36 €
al 35 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
225/65 R 17

al 38 €
al 49 €
al 52 €
al 107€

www.sadloy.ee

Veo- ja kolimisteenused, utili
seerimine 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.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B,
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7800, 5836 7801.

Tervis
Hambaproteesitööd: kroonid,
sillad, plaadid, parandus. Konsultatsioon tasuta. Tel 744 2122,
Kesklinna Hambaravi.
Kingi õnne oma perele!
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu,
tel 505 8381.

Tutvus

E-R 8-18, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

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

70 a heasüdamlik ja hooliv
lesknaine, kes tunneb end üsna
üksikuna, soovib leida sõpra.
Tel 5608 5675.

Muu

Pottsepatööd ja -materjalid. Vajadusel konsultatsioon. Tellimisel
plekkahjukestad. Tel 503 2665.
Prilliraamide parandus (laseriga).
AS Erakliink Dentes, Ropkamõisa
10. Tel 733 3005.

LÕNGAPOOD: villane lõng
15 €/kg, lõim, heegelniit
10 €/kg, akrüüllõng 9 €/kg,
villane vaibalõng 7 €/kg.
Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), Tartu.
E–R 10–16, L 10–14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

LEIA SOBIV HIND?

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

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

Pakun veoteenust Tartus ning üle
Eesti. Tel 5825 5555.

tel 5557 7007

RAV
ILA

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

Paigaldan boilereid, WC-potte,
teen muid remonditöid Tartust
Jõgevani. Tel 5813 5779.

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt

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

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

Vedu ja kolimine ning mööbli
monteerimine Tartus ja üle Eesti.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

ist

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

an

äp

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

LOOMA

Metallaedade valmistamine ja
paigaldus, metallitööd, treimistööd. RL Metall OÜ, tel 5688 7062
või rain@rlmetall.eu.

us

Pakun tööd

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.

lm

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

2-toal renov korter Tapal (omanikult, 4500 €). Tel 554 1558, Olga

Kasutatud sõiduautode, maasturite ja mootorrataste kokkuost.
Raha kohe! Tel 5458 0842.

Lai valik vähekasutatud nurga- ja
tavadiivaneid Soomest. Tartu, Riia
138-2, tel 5850 0180.

Küte

Kinnisvara müük

Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

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

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

A-, B-, C-, CE-kat, ADR, veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Raamatupidamisteenus Lemmarix OÜ. Tel 776 8644, 5554 1869.

Sõidukid

Üürile võtta

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Raamatupidamisteenus (OÜ, AS,
FIE, MTÜ). Hinnad kokkuleppel, esimene kuu tasuta!!!. Tel 552 2690.

Jõe butiigis, Soola tn 10 suur valik
kasutatud jopesid ja suusapükse.
Kogu kaup -20%.

Teenused

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

Kuivad küttepuud (40 l kottides,
kask 2,1 €; lepp ja kasepind 2 €).
Kojuvedu tasuta. Tel 5566 1844.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Materjal

Riided

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transport tasuta. Tel 5193 8862.

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele, KÜ-dele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

Kü

Annan rendile miniekskavaatori
ja haagise (90 €). Tel 5551 0990,
www.rentexrent.eu.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.

Põllumajandus

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

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

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

kutsub külma rüppe
Laupäeval, 1. detsembril
kell 14 toimub Anne kanali
ääres esmakordselt talisuplusfestival „Anne ahven“.
„Tegemist on taliujumisega, kus
võistlemine pole tähtis, vaid olu
line on eneseületamine. Paku
me rahvale võimalust käia liht
salt vees, ujuda 25 m ja 50 m. Prae
gu on veetemperatuur 3,5 kraadi ja
vees olek nõuab pingutust,“ selgi
tas ürituse peakorraldaja Margus
Püvi.
200meetrisel ringil asuvad või
meid mõõtma ujujad, kes on juba
aastaid külma veega kohanenud ja
on valmis panema proovile nii vai
mu kui füüsise.
„Arvan et tugevamad ujujad
teevad 2–5 ringi, see aga tähen
dab vees olekut u 8–20 minutit,
mis nõuab väga suurt vaimset ja
füüsilist pingutust,“ tunnistas

Püvi. „Eesmärk on eelkõige pak
kuda rahvale sõna otseses mõttes
tervist. Käia vees, istuda saunas ja
kuumaveetünnis.“
Algajatel soovitatakse vette
minna järk-järgult.
Kõigepealt kiire loputus ja taga
si välja! Esimesel aastal ei tohiks
veel olla korraga rohkem kui 3
minutit.
Tasub otsida kaaslasi, sest
emotsioon on suurem ja seltskon
naga on turvalisem ja mõnusam.
Talisuplemist tuleb harrastada
kainelt.
Oluline on varustus – ujumis
müts, villased sokid, soe kampsun
ja müts. Vees kata juuksed ja kõr
vad.
Malle Elvet
Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee
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Margus Püvi
Olen palju sporti teinud ja osalenud erinevatel ekstreemsustel.
Talisuplus tundus olevat pöörane asi, mis tasub proovimist.
Nauding, mis tuleb pärast külmas vees käimist on fantastiline – keha punetab päev otsa ja
power on täiega sees!
Kõigepealt teen alati väikse
soojenduse, nii et keha oleks
soe, aga mitte higine. Siis pole
enam vetteminekuga probleemi. Kaks kiiremat ujumisliigutust
ja paarikümne sekundi pärast
hakkab vaikselt, kuid mõnusalt
külm sind purema – jalalabad
lähevad külmaks, kolmandal
minutil hakkavad sõrmed külmetama, aga peale neljandat
minuti läheb enesetunne väga
mõnusaks, nii et ole kaua tahad.
Ise käin vees 5–8 minutit.
Ujun vaikselt ja pead pikka
aega vees ei hoia. Aeg-ajalt
mängin vees palli, et juhtida
mõtteid külmast eemale! Välja
tulles võib olla natukene külm,
kuid peale poolt tundi oled
endaga väga rahul – ülim kaif
on olla!

Võistlejate
eelregistreerumine
kuni 25. novembrini.
Lisainfo: telefonil 5661 8169 või
www.2km.ee/tantsutuur2012

2. detsembril
kell 11.00

r
utuu
TantsTartu
Linnamuuseumis
Eesti Hobitantsu Liidu karikavõistluste finaaletapp

2012

Turu tänava Spordihoones
Turu tn 8, Tartu

EESTI TÖÖS ON EESTI KULD

NÄITUS

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

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

DETSEMBER
P 2. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Kuldne klassika – Wolfgang Amadeus Mozart
EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR, TALLINNA KAMMERORKESTER, solistid
Dirigent Eri Klas
R 7. detsember kell 19 Tartu ülikooli aula
Eliitkontserdid V – ARVO LEIBUR (viiul), IVARI ILJA (klaver),
Tallinna Keelpillikvartett
T 11. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Ethel Caffie-Austin Singers (USA)
Gospelmuusikat otse algallikatest, kõige ehedamal kujul!
N 13. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
KontsertJazz – Riho Sibul (kitarr), Raul Vaigla (bass), Toomas Rull (trummid)
T 18. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Haydn. “Te Deum”
EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR, TALLINNA KAMMERORKESTER, solistid
Dirigent Daniel Reuss
K 19. detsember kell 19 Tartu Jaani kirik
Jõulukellad – Helen Lokuta (sopran, RO Estonia), Riivo Kallasmaa (oboe)
Löökpilliansambel PaukenfEst
P 23. detsember kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Püha öö – EESTI RAHVUSMEESKOOR, dirigent Jaan-Eik Tulve
Gregooriuse laul ja varajane mitmehäälsus jõuluöö liturgias
L 29. detsember kell 15 Tartu Jaani kirik
HORTUS MUSICUS, COLLEGIUM MUSICALE
Dirigendid Andres Mustonen ja Endrik Üksvärav
E 31. detsember kell 17 Vanemuise kontserdimaja
Hennessy aastalõpukontsert
KLAASPÄRLIMÄNG SINFONIETTA, Natalie Clein (tšello, Suurbritannia)
Dirigent Andres Mustonen
Eesti Kontserdi
suurtoetaja

Päeva juhib
Veiko Ratas

Tartu tööstus 1920-1940

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

Pilet: 4 €
Alla 6. a lastele tasuta

www.concert.ee

T-L 11-18
355.-

Narva mnt 23

Http://linnamuuseum.tartu.ee/

