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Linnavalitsus viib volikogu
ette eelnõu, mis tõstab
2013. aastal lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palka 5
protsendi võrra. Arvestades
ka tänavust palgatõusu,
suureneb kahe aasta jooksul lasteaiaõpetajate palk
8,5 protsenti.
„Vaatamata sellele, et omavalitsused on endiselt teadmatuses,
kuidas tuleval aastal hakkab riik
rahastama koolide tugispetsialiste, püüdsime leida võimaluse lasteaednike palgatõusuks. Vahendeid selleks leidsime linnavalitsuse tegevuskulude vähendamise
arvelt ning tulude eelarve täpsustamisest,“ kommenteeris linnapea
Urmas Kruuse.
Kruuse lisas, et see ettepanek
on läbi arutatud ka volikogu fraktsioonide esindajatega. Eelnõu
kohaselt tõuseks lasteaiapedagoogide ja õpetaja abide palk 1. aprillist 2013.
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Siit ja sealt natuke
Praegu saavad noorempedagoogid brutotasuna 455 eurot
(533, kui neil on kõrgharidus),
pedagoog 533 (621), vanempedagoog 600 (696) ja pedagoog
metoodik 761 eurot. Viieprotsendine palgatõus annab lisatulu
olenevalt kvalifikatsioonist 22,7–
34,8 eurot. Õpetaja abid hakkavad senise 365 euro asemel kevadest teenima 383 eurot.
Linna eelarves on lasteaiaõpetajate palgakulu real koos maksudega number, mis ületab 6 miljoni

Õpetaja abi

Noorempedagoog

euro piiri. Palgatõusuks kulub linnal 269 250 eurot.
Abilinnapea Tiia Teppani sõnul
pigistati vajalik raha välja peamiselt tegevuskuludest. „Siit natuke
ja sealt natuke, iga osakond tõmbas pisut koomale ja päris kopsakas summa, 100 000 eurot, tuleb
reservfondist.“
Teppani sõnul jätkub nüüd töö

Pedagoog

Vanempedagoog

selle nimel, et pedagoogi palk
lasteaias jõuaks kooliõpetajaga
samale tasemele. „Koolides kasvab palk riigi toel, lasteaednike
tasu tuleb puhtalt linna kukrust
ja võtab aega, enne kui suudame
need taas võrdsustada, aga selline
eesmärk on!“
Milliseks kujunevad õpetajate palgad koolides, pole ka veel

Pedagoog-metoodik

päris selge. Kindel on, et noorempedagoogi ja pedagoogi
tasuks on riik kehtestanud 715
eurot.
„Tartus on seni mõnevõrra
rohkem makstud kui miinimum.
Kui palju me seekord saame lisada ning kas palgamuutus ootab
ka kõrgema kvalifikatsiooniga
õpetajaid, selgub ametiühingu-

Direktor

ga läbirääkimiste käigus,“ nentis
Teppan.
Haridusasutuste juhtide tasu
eeloleval aastal ei muutu. Lasteaiadirektoritel jääb see vahemikku
831–1023 eurot, koolijuhtidel 1279–
1662. Kõrgeimat palka saab sektoris kutsehariduskeskuse juht, kes
teenib kuus 2237 eurot.
Rasmus Rekand

Lasteaednikud
aktsioonis
Algselt protestiaktsioonina kavandatud lasteaednike
meeleavaldus päris ära ei
jää. Tartu Haridustöötajate
Liidu juhi Kalle Kalda kinnitusel läheb suur hulk lasteaiaõpetajaid enne 6. detsembri
istungit raamatukogu juurde
ennast volikogule meelde
tuletama.
„Meil on hea meel, et volikogu ei käitunud kummitemplina. Mitmed volikogu
komisjonid ei kiitnud esimest
eelarveprojekti heaks just lasteaiatöötajatele tehtud ülekohtu pärast,“ avaldas Kalda
volinikele kiitust. „Seetõttu oli
linn sunnitud sisse viima korrektiivid ja leidma palgatõusuks raha.“
Lasteaedade esindaja Piret
Uluotsal on soov volikogule
edasi anda kiri, mis koputab
liikmete südametunnistusele
teemaga edasi tegelema.
Kalda rõhutas, et kuigi nende soov on palgatõusu saada
kohe jaanuarist, mitte aprillist,
„sest ega hinnatõus kevadeni oota“, pole väljaastumise
puhul siiski tegu protesti, vaid
tähelepanuaktsiooniga.
„Nüüd, mil linn on võtnud
lasteaedade suhtes positiivsema joone, olen ka haridustöötajate kollektiivleppe osas
muutunud optimistlikumaks,“
avaldas Kalda lootust, et selleski valupunktis võidakse
peagi kompromisslahenduseni jõuda.
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JÕULUKONTSERT
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Esinevad Kammerkoor A. Le Coq
ja Forseliuse Seltsi Segakoor
Koore juhatavad
Eve Paap ja Tiiu Millistfer
Kontsertmeister Inna Samuilov

Kontsert on tasuta

Imelised hinnad!
Ott Lepland, pianist Algis Pauljukaitis,
Vanemuise ballett, Rocki tantsutüdrukud,
iluuisutajad. Õhtut juhib Marko Reikop.
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Lugeja kiri
Lugeja
Mustlased koguvad

Lind lendas selga
Kõndisin reedeses lumetormis
pahaaimamatult mööda Vanemuise tänavat alla kaubahalli suunas. Suur oli minu üllatus, kui sain
järsku tugeva müksu vastu selga.
Selgus, et ootamatu ründaja oli
kõva tuule käes ajutiselt lennuvõime kaotanud suleline, kelle marki ma tihedas tuisus tuvastada ei
suutnudki.
Suuruse järgi pakun, et tegemist
võis olla ronga või ehk isegi kajakaga. Nii kui olin matsu kirja saanud,
lendas seesama lind väga ebakindlalt edasi. Näis, nagu poleks
tal endal sealjuures suuna määramisel mingitki rolli. Pigem oli ta
edasi tuule pillutada. Kuna olen ise
täiskasvanud mees, „lennuõnnetus“ mulle korralikust ehmatusest
suuremat häda ei teinud.
Kui minu asemel oleks olnud
mõni väike laps või lind oleks
hoopis nokaga silma lennanud,
olnuksid tagajärjed kindlasti palju
tõsisemad. Ma pole varem millegi
taolise tunnistajaks olnud, mistõttu
huvitab mind, kas taolised juhtumid, kui linnud tuules lennutrajektoori üle kontrolli kaotavad, on
tavalised?
Ja kas kirjeldatud juhtumite vältimiseks on mingeid nõkse?
Priidik P.

Mati Kaal
Tallinna loomaaia direktor
Siin pole imestada midagi – tormi
ja tuulega lendab ka lehmi ja rekkaautosid. Ju seal oli mingisugune tänavatevaheline kitsas ruum,
kus tekkis lõõriefekt ehk aerodünaamiline koridor ja millegipärast see lind sattus sinna. Sinna
sattuda pole raske. Kindlasti lind ei
rünnanud, vaid oli ise hädas. Võis
olla olukord, et ta oli prügikonteineri kallal, ehmatas, tõusis õhku
ja läks...
Ja niisugusel elukal, kellel ei ole
muud toetuspunkti peale õhu,
polegi midagi teha. Kunagi mul
proua töötas sadamas. Ta on kerge ja korduvalt juhtus, et ei saanud
tööle, sest jalad käisid ringi. Lind
on ju palju kergem...
Kuidas sa tormi ennetad? Ainus
võimalus on istuda toas. Teatud
tingimustel võivad linnud siiski ka
rünnata, aga reeglina ainult siis, kui
inimene pesa kallale läheb. Näiteks
kevadel, kui varesepojad lendama
õpivad. Sama lugu on hõbekajakatega.

lausega

heategevuse sildi all
ebaausalt annetusi

Kured käivad hoogsalt

Roose jagavad ja selle eest
raha nõudvad mustlased
on hakanud üha enam
ütlema, et nad koguvad
mõne tuntud heategevuskampaania või asutuse
nimel annetusi.

Katused puhtaks

Mõni nädal tagasi sattus
lastefondi tegemistega kursis
olev inimene peale, kui mustlased proovisid talle roosi pähe
määrida ning lastefondi jaoks
annetusi kogusid. „Õnneks ta
teadis, et asjad nii ei käi, helistas kohe endisele tegevjuhile
ja selgitas olukorda,“ rääkis SA
TÜ Lastefondi tegevjuht Agnes
Karlson.
„Kohtusin hiljuti ka ise nendega. Mängisin rumalat ja küsisin,
et milleks nad annetusi koguvad. Ütlesid, et invaliidist lastele. Uurisin ja küsisin edasi ja nad
ainult keerutasid. Kirjelduse järgi oli tegu samade inimestega,
kes end lastefondi nime all tutvustasid.“
Kes ei tea, kuidas annetuste
kogumised käivad, võib arvatagi, et mustlaste tegutsemine on
õige ja aus asi. Karlson toonitas aga, et kui ükskõik mis asutus läheb annetusi koguma, on
neil alati ka vastava sümboolikaga riietus, sildid ja tingimata ka
suletud rahakast. „Käest kätte ja
otse taskusse ei tohigi seda teha,“
selgitas ta.

Tasub valvas olla
„Lastefond ei käi niisama
tavaliselt üldse annetusi kogumas, teeme seda vaid ürituste
raames. Ka siis on kõigil vabatahtlikest kogujatel meie särgid
seljas ja on kaugele näha, et tegu
on meie inimestega. Samuti on
meil konkreetne teema, kelle või
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Novembris registreeriti Tartumaal
159 sündi ja 152 surma, aasta
eest olid vastavad näitajaid 153
ja 140. Kokku on käesoleva aasta
11 kuuga tulnud ilmale 1808 tartumaalast ja igavikku läinud
1595 inimest.

Tehnilise järelevalve amet
tuletab ehitiste omanikele
meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud
lume kogust ning
lumi ja jää õigeaegselt ära koristada.

Tüli majas
Politseile laekus teade, et 2. detsembril lõi tuttav mees Tartus
Tähe tänaval teist, põhjustades
kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustuse.

152 982
eurot läheb maksma 13 uue lasteaiarühma mööbel, mille linnale
tarnib OÜ Jetstrading Grupp

see..,“ kus esinevad Merike Käver,
Priit Sootla, Martin Ott, Andres
Mikk, Vilho Meier, Lauri Rahusoo,
Keit Musting ja Egle Troon ning
kogutakse toetusi Koidu keskuse
lastekodule.

Tartu Maraton
sihib rekordit
Sel hooajal osales Klubi Tartu
Maraton üritustel kokku 36 127
spordisõpra ning lähtudes ürituste kasvutrendist, loodavad
korraldajad eeloleval aastal näha
rajal juba enam kui 40 000 rahvasportlast.

Mürgistusinfoliin 24 h
Mürgistusteabekeskus pikendas
infotelefoni 16 662 tööaega, mis
vastab nüüd ägedaid mürgistusi puudutavatele küsimustele
ööpäevaringselt. Helistada saab
anonüümselt ning kõnedele kehtivad tavatariifid.

Fortuuna kinnistu
müüdud
28 100 euro eest saab Fortuuna
tn 1b kinnistu omanikuks ainus
enampakkumisel osaleja, OÜ Kitsing ja Uittenbogaard, kes on ka
krundi hoonestusõiguse omanik.

Linn palkab juristi
Linnakantselei õigusteenistus
vajab vanemjuristi, kelle põhiülesandeks on linna esindamine kohtus. Peale õigusteaduste magistri
kraadi tuleb kasuks elav huvi Tartu
linna hea käekäigu vastu ja kohtus
esindamise kogemus.

Lastefondi jaoks koguvad annetusi vabatahtlikud ja sageli on nendega kaasas lõbus maskott, mitte mustlased. 
Lastefond

mille jaoks sel korral raha kogume,“ ütles Karlson.
Naine avaldas lootust, et isegi
kui politsei ei saa midagi konkreetset selliste juhtumite vastu teha, siis muudetakse seeläbi sellisel viisil võltsannetuste
kogujate elu võimalikult keeruliseks ning järgmine kord
nad juba mõtlevad, kas tasub
täna üldse selle eesmärgiga välja minna.
„Oleme sellest juhtumist teada andnud ka oma meililistides,
samuti tõstab see artikkel teadlikkust,“ avaldas Karslon lootust,
et inimesed ei langeks enam ohv-

riks kõigest teadmatuse tõttu.
Politsei pressiesindaja Kerly
Peitel selgitas, et kuni mustlased pakuvad lihtsalt lilli, on kõik
korras, kuid kui end esitletakse
mõne heategevusorganisatsiooni liikmena, kes kogub raha haigete laste jaoks, on tegu kelmuse
või pettusega.
„Inimesed on olnud valvsad ja
keeldunud liba-lastefondi esindajale annetust tegemast, kannatanuid ei ole,“ rääkis Peitel
ning soovitas pisimagi kahtluse
korral kasutada annetamiseks
internetipanga võimalusi.
Laurits Leima
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Suursaadik lütseumis
6. detsembril külastab Descartes‘i
lütseumi Prantsuse suursaadik hr
Frédéric Billet, et tseremoonial
anda üle tunnistused kevadel
DELF-i keeleeksami sooritanud
õpilastele.

Heategevuskontsert
Saksa kultuuri instituudis toimub
neljapäeval, 6. detsembril noorte
muusikute kontsert „Meie aeg on

Võrkpallurid said
täiendust
Linna esindusklubi BIGBANK Tartu
read täienesid hiljuti
diagonaalründaja
Eivo Žuravljoviga ning
treeneritüüri
aitab Rainer
Vassiljevil hoida ülikogenud
Andres Toode.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress Sinu postkastis.

3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu, www.eeden.ee

8.12
6.
EEDENI
SÜNNIPÄEV
Sünnipäevapakkumised üle maja
Käsitöökinkide laat L, 8.12 kl 11–17
Ilutulestik väljas kl 16.30

20%
7.12 NAISTE RIIDED JA AKSESSUAARID 20%
8.12 LASTE KAUP 20%
SPORTLAND KOGU KAUP 25%
LINDEX 6.12 NAISTE PESU JA SUKADSOKID

(pakkumised kehtivad tavahinnaga toodetele)

Vähemalt 149-eurose ostuga kingituseks Hugo Boss naiste või meeste lõhn

25%
50%

SHU KOGU TAVAHINNAGA KAUP
LISAKS HULGALISELT SOODSAID LEIDE KUNI

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

Pesin eile toas aknaid ja viisin päkapikusussid köögiaknale. No ja
unustasingi. Täna avastasin, et elutoaaknal oli selline äge skeem.
Merle


EEDENI KONSUMIS
neljapäevast laupäevani
Neljapäeval

6.12
Reedel

7.12
Laupäeval

8.12

Kõik juustud
v.a juba soodushinnaga tooted

Tööstus- ja esmatarbekaubad
v.a juba soodushinnaga tooted

Kl 10–15 Kõik joogid
v.a piim, keeﬁr, piima- ja jogurtijoogid, kohv,
kakao, tee ja juba soodushinnaga tooted

-20%
-20%
-20%
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Millised on Teie nägemuses 2013. aasta Tartu
eelarve olulisimad märksõnad?

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

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

Eelarve valmimine on alati pingeline. Algab kuskilt 20miljonilise
miinuse juurest ja tuleb teha valikuid, et majandusest dikteeritud
tingimustel nulli lähistel kompromissideni jõuda.
Selge valik sel korral on haridus,
lasteaiakohad ning investeering
inimestesse. Palgatõus ootab ees
peale pedagoogide ka kultuuritöötajaid ja linnaametnikke, kelle
tasu saame tõsta tagasi masueelsele 2009. aasta tasemele.

Kas juurde loodavad 200
lasteaiakohta on piisav?

Teeme pika hüppe paremuse
poole, sest loodavate kohtade arv
on tõesti rekordiline. Järjekorras
on üksjagu õhku või vahtu sees.
Ka need, kelle lapsed saavad tänu
linna toetusele nö soodushinnaga erahoius käia, on ikkagi üleval
munitsipaallasteaedade järjekorras. On mitmeid teisigi aspekte,
mis näitavad seda saba pikemana,
kui ta tegelikult on. Kolmeaastased peaks ikka enam-vähem kõik
nüüd koha saama. Lapsevanemana toetan mõtet, et nooremad
peaks olema emaga, ja kindlasti
ka osa aega isaga, kodus. Seadus
käsib aga hoiukoha tagada juba 1,5
aastast ja 100% me sellega toime
veel ei tule.

Mida olulist eelarvest
välja pidite jätma?

Oleme panustanud bussitransporti, uus süsteem on igati õnnestunud. Me ei tea täpselt, kui palju inimesi rohkem busse kasutab,
aga näiteks piletitulu on kasvanud 10%. Liigume selles suunas,
et autode kasutus väheneb ja ühistranspordi, ratta ja jala liikujate
hulk kasvab. Tartu mõõtmete juures, kus linna servalt kesklinna on
jalgsi mõõdukas jalutuskäik, sooviks ma isiklikult, et investeeringud kõnniteedesse, vaadates 3–5
aastat ettepoole, oleks suuremad.
Kui õigesti mäletan on uues eelarves selleks u 200 000 eurot, aga
plaanime lisaeelarvetega juurde
saada.
Ka linna valgustusse sooviks
enam panustada. Lootsime saastekvoodile. Tartu linn oli esimene,
kes sai valmis rekonstrueerimisprojekti. Hiljem aga mängiti rahad
ümber väikelinnade projektiks ja
meie ei saanud sealt midagi.

Raha kulub rohkelt järelkasvule. Miks te pensionäridest ei hooli?

Üks esimesi küsimusi, mis mulle esitati 2007. aastal, kui linnapeaks sain, kõlaski, et kas sarnaselt Tallinnale ma pooldaks pensionäridele toetusraha maksmist.
Me ei pea seda efektiivseks. Me

Tartu Ekspress käis linnapea
jutul uurimas, mida toob uus
eelarveaasta, millise pilguga
vaatab Kruuse valitsemisajal
tehtule ning kas ta sooviks
ametis jätkata ka peale eelseisvaid valimisi.

uued bussid, vahetades need iga
kuue aasta tagant välja, tagame
kvaliteedi ja õiglase piletihinna
juures hakkavad inimesed busse
rohkem kasutama. Tasuta ühistranspordi taseme üle nurisejatele saaks poliitilise retoorikaga vastata: aga see on ju tasuta, mida te
tahate? Soovime, et läbi selle, et
inimesed maksavad, on ka surve
kvaliteedile tugevam.

seid linnu, kus sa piltlikult öeldes
linnast lahkumata võid imikuna
sündida ja lõpetada professorina.
Aga laiemat pilti vaadates, ma
pole sugugi kindel, kas riigi praegune maksude jaotamise skeem
on pikemas perspektiivis jätkusuutlik.

Mitu tartlast peaks linna
seeläbi juurde tulema, et
tasuta transport end ära
tasuks?

Tartu vaim oma olemuselt pole
väljamõeldis, vaid reaalne tunne.
Mul on au ja uhkus olla tartlane.
Ma ise pole küll põline tartlane,
aga mu juured on siit pärit. Siin on
vaimsus, lähedus, soojus. Inimesed tänaval tulevad vastu ja teretavad. Mitte valju hääle, vaid silmadega. Kogukond, gruppikuuluvus.
Eesti mõistes on rahvaarvu järgi
tegemist suure linnaga, aga siin on
alles väikelinna mõnus turvalisus.
Suhestutakse nagu head naabrid,
mitte anonüümsed hallid kujud.
Kompaktsus – põhimõtteliselt
saab oma asjad jala ära aetud. Kõik
on käe-jala juures.
Kolmandaks on siin haruldaselt
kõrge haritud inimeste kontsentratsioon. See loob hoopis teistsuguse dimensiooni ja tunnetuse. Ja on
positiivselt nakkav. Ilmaasjata pole
levinud arvamus, et Tallinn on küll
pealinn, aga Tartu peaga linn.

Minu arvates ei tohiks linnakodanikku üles osta ja teha talle
kingitusi. Kutsun küll kõiTartu vaim oma olemu- ki üles, kes täna pole Tartu kodanikud, kuid kasuselt pole väljamõeldis,
tavad linna teenuseid, end
elanikuks registreerima.
vaid reaalne tunne.
Aga mitte mingi kingituse
pigem toetame Vanemuise teatrit,
pärast. Kingiks ongi kogu see linet pileti hind oleks eakatele mõistnakeskkond koos oma teenustega.
likum. Me pigem toetame eakate
Üks ühele tasuvusi rehkendakeskusi, kus toimub erinevat huvida on üpris lühinägelik. Sest näitegevust, et inimesed saaksid olla
teks aastas läheb üks lasteaiakoht
aktiivsed. Me pigem toetame väämaksma üle 2000 euro. Sama
rikate ülikooli, kus viimastel andsumma kahe keskmise palgaga
metel õpib juba ligi 500 eakat initöötava vanema maksudest (linn
mest. Me ei taha lennukilt raha
saab 11,4% brutopalgast) kokku ei
jaotada, aga pole õige, et me ei
tule. Majanduslikult mõistlikum
hooli oma eakatest!
oleks saata kõik linna lapsed valdadesse õppima ja maksta toetust.
Veel pealinna ideedest
Aga Tartu ei harrasta käopesa
poliitikat, et las teised kasvatavad
– olete arvutanud palju
meie lapsi. Ja usun, et laste kasvaTartus tasuta ühistranstamiseks on siin päris hea elukeskport maksaks?
Ligikaudu 6–7 miljonit. Tuues
kond. Kui palju siis ikka on selli-

Hinnates tartlase, mitte
meerina, miks on siin
hea elada?

Aga vaadates linna teisest, negatiivsemast
otsast?

Mind ehmatas siia elama asudes

kui kinnised ja negatiivses mõttes
korporatiivsed võivad inimesed
olla. Väike on mõnikord ka väiklane. Vahel viiakse oma arvamus
nii kõrgele, et on tõsiseid raskusi
teiste oma aktsepteerimisega. „Me
oleme ilmas targimad“ pole mõistlik lähenemine ei indiviidi ega institutsiooni tasandil.

Milline valitsemisaasta
on olnud raskeim?

Praegune periood. Linnal on
keerulised projektid ja ümberkorraldused vaja ellu viia, eelarve pingelisust pole vist mõtet eraldi mainidagi. Reformierakond, mille liige ma olen olnud 2002. aastast,
on sattunud surve alla. Aga mida
pingelisem on olukord, seda rohkem tuleb minusse personaalselt
energiat.
Põhjus, miks ma 2011 ei läinud
riigikokku on see, et ma ei tulnud linnapea toolile „potsatama“,
et teha kiiret karjääri. Sel nädalal, kui mul oli aeg anda allkiri, kas
minna Toompeale, astus siia sisse
kapo ja hakkas haridusosakonna
juhtumi pärast läbi otsima. Väga
lihtne oleks olnud pageda, aga ma
poleks seda endale andeks andnud.
Mu elu pole koosnenud kergemate valikute leidmisest. Kaasa
arvatud näiteks see, kui minu perre tulid kasulapsed. Sellel oli oma
hind. Aga ka kogemus, mida ma
ei vahetaks isegi nende raskuste
tõttu, mis tekkisid, kunagi millegi vastu.

Neljapäev, 6. detsember 2012
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Perekond Kruuse: Raner (vasakult), Urmas, Konrad, Kerstin, Jolandra ja Katrin.

ka erisoodustusmaksu. Kümme
aastat tagasi võis arusaam selles osas olla erinev, nii erasektoris kui ka omavalitsustes. On kaks
eri asja, kas toimub kõigile arusaadav prassimine või organisatsiooni kultuuri toetav sündmus.

Võib selle kohtuasja käigus veel üllatusi tulla ja
mõni pea lennata?

Ma ei saa võtta mürki kõigi eest
organisatsioonis, kus on kolmsada inimest, lisaks allasutustes mitu korda rohkem. Vastutada saan ainult selle eest, mis mina
teen või teinud olen. Minu puhas
maine maksab väga palju rohkem,
kui mingi pisike moosivargus, et
sellele teele minna.

Miks vaimupealinnas
Tartus on suuremad
skandaalid seotud just
hariduse valdkonnaga.
Kratid ametnikud, järjest
on koolijuhte maha võetud?

Kui vahendeid oleks piiramatult, mida sooviksite
linnapeana ära teha?

Juba linnapea kandidaadina ajakirjaniku küsimustele vastastes
ütlesin, et ma ei tule siia ajama oma
asja. Pole oluline iga hinna eest
panna maha isiklik nö monument.
Üks asi, mis mind tõsiselt huvitab, on elanike linnakeskkonnaga
rahulolu uuring. Ideaalpildina peas
tuksub eesmärgiks 100%, viimastel
andmetel on see üle 90. Ma ei saa
kitsalt eelistada ühte gruppi, segmenti, eluala. Kui saaks, investeeriks Emajõe kallaste linlaste jaoks
avamisse jõulisemalt.

Ehk teeks omaenda
kodu ümbrust ilusamaks?

See, et minu kodu asub jõe ääres
on selles kontekstis puhas juhus.
Küll oli valikut tehes eesmärk
kasutada vähem autot, olla perele
lähemal. Seitsme minutiga jõuan
tööle või saan vahel isegi lõuna ajal
lastega jalutuskäigu teha. Väga
pragmaatilised otsused.

Kui hästi õnnestub ühitada linnapea ja isa roll?

Minu töö võib-olla raskeim
tahk on 24 tundi kestev avalikkuse tähelepanu, ka siis, kui vabal
ajal oma perega väljas käia. Olen
seda varem öelnud, et perekond on
number üks ja töö on teine. Lapsed olid äsja sündinud ja kui mu
naine oleks ütelnud, et ta ei koli
minu juurde Tartusse, poleks ma

2009. aastal jätkanud.
Olen endale antud lubadust,
et õhtul koju jõudes ei lähe ma
arvutisse tööasju ajama enne, kui
lapsed on magama läinud, suutnud pidada 93–95% (monitoorin
ennast). Võtan aega, et mängida kulli ja lugeda õhtujuttu ette.
Nad kasvavad väga ruttu suureks
ja siis on need võimalused jäädavalt kadunud. Mis sellest, et sedasi tuleb trennitegemine jätta hommikul kella kuueks näiteks. Viimasel ajal polegi jõudnud sörkima.
Tahan uue aasta alguses natuke
puhkust võtta, et seda viga parandada.

Bändi tegemise kohta ei
tasu siis vist üldse küsidagi, aga aeg-ajalt on
laulmas Teid ikka nähtud.

Üksikud korrad. Jazziklubi avamisel, Maarja küla kontsert …
ilma muusikata ma ei saa. Oletan, et kui ma poleks sellele toolile jõudnud, oleks mu amet seotud
just muusikaga.

Algas haridusametnike kohtuprotsess. Üks
advokaat rääkis, kuidas nüüd lõpuks tuleb
päevavalgele aastaid
linnavalitsuses toiminud
süsteem, mille hüvesid
nautisid paljud, koristajast linnapeani.
See oli vist advokaat Pilv,
kes juba varem Tartu Ekspressi

vahendusel on välja öelnud minu
poolt vaadatuna üpris uskumatuid asju. Olen püüdnud linnavalitsuse tegemisi muuta läbipaistvamaks. Kaasa arvatud tingimus,
et linnavalitsuse liikmed poleks
seotud mingite äriühingutega, et
vältida võimalikke huvide konflikte.

Kaitsekõnes rõhutati, et
kuna haridus on olnud
alarahastatud, siis ongi
tarvis leidlikke ametnikke, kes oskavad hoida
osakonda töös ning kõik
toimus juhtide vaikival
heakskiidul. Miks Te
lubasite nii toimida?

Kutsehariduskeskuse juhtumist
rääkides on see üks osa sisekontrolli töö tulemusest, kuna haridusosakonna kriminaalasja tõttu
võeti valdkond laiemalt luubi alla.
Süsteemis, kus liigub palju raha,
on ka palju ahvatlusi. Alati on oht,
et personali hulka satub inimesi,
kes ei ole lõpuni ausad. Üritame
läbi sisekontrolli teenuse viia riske
miinimumini. Ei ole palju neid linnu Eestis, kus üleüldse sisekontroll eraldi eksisteerib.
On väidetud, et tegemist oli
avaliku saladusega. No miks siis
keegi ei tulnud minu uksest, mis
on alati avatud, sisse ja rääkinud,
et teab sellisest rikkumisest? Kõige
hullem on veel olukord, kui koolijuht laseb end ametnikul survestada. Läheb mingi skeemiga kaasa ja
võitleb kuni viimse veretilgani, et
ennast kaitsta, ega tunnista teh-

Ma ei tea, kas see advokaat ise
kuulis, mida ta
selles kõnes rää- Mul pole probleem, kui ma
k is. Meenut ab
enam linnapea ei ole, võtta
natuke seda, et
kui ma olen vae- Raekoja platsil vajadusel luud
sem kui teine, siis kätte, et perele leiba teenida.
peaksin varastama ja valetama. Kas seepärast pidi
tud viga. See on ikka väga äärmusharidusosakonna töötaja koju viilik manipulatsioon!
ma kinkekaardi, mille eest ta oma
Olete teravalt sõna
perele hiljem piima ostis?
Kui keegi kasutas varjatult võivõtnud õpetajate palmalusi mingite hüvede saamiseks,
gatõusu teemal. Kui
siis oli see selgelt kuritegelik ja
palju konkreetselt minisükski, ükskõik kui kõrge ülemus,
teerium annab linnale
ei saa nõuda reatöötajalt seaduse
palkadeks tuleval aastal
mittetäitmist. See on ametniku
raha rohkem tänavusest?
Ma ei tea seda. Aasta hakkab
vaba valik.
küll lõppema, aga summade osas
Linna nõue on, et kõiksugu
selgus puudub. Õpetajatel murethüvedelt ja kingitustelt makstaks

semiseks põhjust muidugi pole,
kõik palgad tulevad õigel ajal ja
lubatud summades. Minu kriitika oli enamjaolt põhjustatud segadusest tugipersonali – sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid jne
– rahastamisel, aga neidki ootab
Tartus ees 9% palgatõus.

Lisaks leidsite ühtäkki
tagataskust veerand miljonit eurot lasteaednike
palkadeks?

Ei leidnud me ühtäkki midagi. Pingelise arutluse tulemusena
kärpisime siit-sealt tegevuskulusid
ning 100 000 tuleb reservfondist.
See on umbkaudu sama summa,
millisena me reservi jääki tõstame igal aastal üle järgmisse eelarveperioodi. Otseselt reservfondist
tehtava maht seetõttu ei vähenegi, et võtame kasutusse varasemate perioodide jäägi.
Teine täpsustus on seotud tulumaksu prognoosiga, mis kasvõi
õpetajate palgatõusu silmas pidades
tuleb esialgu arvutatust suurem.

Kas kandideerite ka eelolevatel valimistel?

Kui valijad annavad mulle mandaadi, olen valmis linnapeana jätkama.

Kuivõrd võib reformierakondlasena sel korral
valija usalduse saamine
olla varasemast raskem?

Ma pole eriti reitingute usku
inimene. See, et erakond on üldises retoorikas eksinud ja mõned
meie inimesed on esinenud ebaõnnestunud väljaütlemistega,
pannakse kõik ühte patta, millest
on hea tõrvata. Ka ajakirjandus
tikub liialt mustvalget pilti maailma.

On valimiskampaania
tagatoas juba alanud?

Klassikute jutu järgi algab kampaania kohe peale valimiste lõppu. Tegelikult nimekirju veel paigas pole.

Kas jääte poliitikasse ka
linnapea kohata?

Osa inimesi ei kujuta end üheski teises, kui parasjagu käsil olev
roll, kuidagi ette. Siis neil tekib
paaniline hirm, et mis juhtub, kui
nad ei saa enam jätkata. Minul
seda muret pole. Ma saan alati
hakkama, sest mind on nii kasvatatud ja õpetatud. Kui sa tööd
ei karda, saad elus hakkama. Mul
pole probleem, kui ma enam linnapea ei ole, võtta Raekoja platsil
vajadusel luud kätte, et perele leiba teenida.

Kui pikk on praegu erakonna pink?

Kindlasti näeme uusi nimesid, keda teatud kaalutlustel täna
välja öelda on vara. Neid tublisid
inimesi, kes on võimelised Tartu
elu juhtima on meil kindlasti rohkem, kui praegu üldse linnavalitsuses liikmeid kokku. Küsimus on
vaid selles, millisel ajahetkel nad
on seda valmis tegema või millal on nad seotud mingite muude
tegevustega. Erakonda on viimastel kuudel tulnud rohkem inimesi,
kui siit ära läinud.
Tartu asjades kaasa rääkimisel
ei tasu vaadata kitsalt parteilaste
otsa ega tohi ära unustada erinevaid linnaosade seltsingute tegevusi, kellest ma väga lugu pean.
Tahame näiteks hakata ette valmistama projekti, et aastast 2014
on eelarves rida, mille saatust ei
otsusta volikogu, vaid mõni vabakond või linnaosa selts. Selleks, et
tulemus oleks läbinähtav ja võimalik, peame teema põhjalikult
läbi arutama huvigruppidega. See
seob ühiskonda, tahan selle kindlasti ellu viia.

Kas kodune elektripakett
on valitud?

Kuna polnud aega eriti palju
võrdlusi teha, jäin uskuma Eesti
Energia soovitusi, aga valiku tegin
vaid järgmise kuue kuu osas ja kui
see ei osutu väga heaks, siis vahetan operaatorit.

Mis kell täna Rocki mäng
hakkab?

Seitse! Või oot-oot, mäng on ju
Rumeenias hoopis. Ei teagi siis
täpselt, aga ma vist ei näe seda,
kuna õhtul ootab ees selle ameti
kõige emotsionaalsem tseremoonia – beebidele lusikate kinkimine. Jääb üle vaid pöialt hoida, et
Rock võidaks!

Jõulud on ukse ees,
soovitage üks väärt kingiidee?

Sel aastal tundub mulle eriti,
et parim kink sõbrale, lähedasele
kolleegile, on hea sõna. Püüan ka
ise selles vallas pingutada.

Et jutt liiga ilus ei saaks –
on ju linnapeal ometigi
ka mõni patt hingel?

Kindlasti on patt see, et ma
pole saanud olla oma perega nii
palju, kui oleks tahtnud. Vahel
olen öelnud midagi, mida ma
hiljem kahetsen. Olen sedasi teinud haiget mõnele inimesele või
üldsusele laiemalt. Patuta pole
meist keegi.
Rasmus Rekand
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endal süüd ei leia
Teisipäeval alanud kohtuprotsessil süüdistatakse
haridusosakonna nelja
endist töötajat kokku enam
kui 160 000 euro eest linna
vara omastamises.

Ha r idu sosa kon n a end i ne
finantsjuht Irina Aab, tema elukaaslane Jüri Karu ja kaks toonast
koolidirektorit Ants Serk ja Priit
Hänni on süüdistuse kohaselt fiktiivseid arveid kasutades kantinud
linna vara. Ükski neljast end kohtunik Heli Sillaotsa ees omastamises süüdi ei tunnistanud. Karu
möönis, et tunneb süüd osaliselt,
mis puudutab võltsitud dokumentide kasutamist.
Süüdistuse kohaselt organiseeris Aab koolidele arveid nii teenuste kui kontorikaupade eest, mida
tegelikult ei saadud. Kahtlusi tekitanud partneritena kõlasid sellised nimed nagu AS Latente, OÜ
Kersti Võlu Koolituskeskus, OÜ
Rafi lahendused (seotud Irina Aabi
ja tema lähikondlastega) ning AS
Infotark ja OÜ Randes Grupp, mis
seostuvad Jüri Karu pojaga.
Lisaks lasub Irina Aabil kahtlus,
et hariduselu parimate premeerimiseks ette nähtud kaubamaja
kinkekaarte kasutas ta enda ning
teiste erahuvides. Ka osade haridusosakonna tellitud koolituste
sildi all on süüalused hoopis koos
lähedastega nautinud hotelli- ja
spaamõnusid.
Hämarad teod ulatuvad aastasse 2004 ning kestsid mullu aprillini, mil kapo korraldas uurimise
ning Irina Aab ja haridusosakonna juhataja Boris Goldman kinni
peeti.

Väiksed sulid võllas?
Aabi kaitsev advokaat Tarmo
Pilv rõhutas oma avakõnes, et kohtu alla on antud vaid käsu täitjad
ning kuna “alarahastatud haridus-

Kahtlustatuna linna vara omastamises tuleb neljal endisel haridustöötajal anda aru kohtupingis. 

Jassu Hertsmann

osakonnas toimus kõik ülemuste
vaikival heakskiidul, peaks süüdistatavate tegelik pink olema kordi pikem, sest hüvesid on nautinud
linnas kõik, koristajast linnapeani.
Ning teatud määral toimib sama
süsteem siiani – ikka ostetakse lilli dekoratsiooni nime all ning kohvi kui kontoritarbeid“.
Mõlemad koolijuhid kinnitasid,
et süüdistus on alusetu, kuna isiklikku varalist kasu pole nad mingil
moel saanud ega midagi omastanud. Neile öeldi linna poolt ette,
millistest ettevõtetest tuleb kaupu
või teenuseid tellida ja nii nad ka
käitusid. Mõlemad endised direktorid jätkavad tööd pedagoogidena.
Kriminaalasjaga samaaegselt
vaeb kohus ka tsiviilhagi, milles
Tartu linn nõuab süüalustelt tagasi enam kui 150 000 eurot. Istungitele loodetakse joon alla saada
11. jaanuariks.
Rasmus Rekand

Abilinnapea rahaasjadeni ei ulatu
Jüri Sasi, toonane haridusvaldkonna abilinnapea
Ei oska küll karta, et protsessil midagi valgustkartvat välja võib tulla.
Selgub, kui suures ulatuses ja kui pikalt raha kanditi.
Tarmo Pilve väide, et Irina Aab polegi mingit vara omastanud, on
minu arvates tavaline kaitsja taktika – eitada kõike. Ja ajada süü otsese
ülemuse, antud juhul Boris Goldmani peale, kes on end juba süüdi
tunnistanud. Las võtab ka Aabi asjad enda kanda.
Mind pole üle kuulatud ega minult selgitusi küsitud. Protsessil ma
osalema ei pea ja ega mul polekski midagi öelda.
Abilinnapea on poliitiline figuur, jälgib, et tema haldusalas koalitsioonilepet täide viidaks. Rahaasjadega abilinnapea ei tegele, pole selleks
õigustki.
Osakonna juhataja allub otse linnapeale, tal on rahaasjades täisusaldus ja täisvastutus. Arvetele kirjutavad alla kolm inimest: kauba
saaja, raamatupidaja ja osakonna juhataja. Seda, kas see nii on, jälgib
sisekontrolliteenistus, mis allub linnasekretärile. Kes kus jättis midagi
tegemata?
Kui Aab-Goldman olid kinni peetud, siis sai sisekontrolliteenistusele
antud käsk kontrollida kõikide koolide-lasteaedade arveid ja leida, kas
ja kui, siis kes on sõlminud lepinguid Aabi firmaga. Sealt tuligi välja
kolm kooli.
Kui ma Ants Serki käest küsisin, kuidas ta seletab neid kahtlasi arveid,
küsis Serk vastu: „Aga kui ma raha tagasi maksaks?“
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Silmapaistev disain hendab
mugavuse, s stlikkuse ning v imsuse.

Hyundai ix35. On uute m tete aeg.
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!

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

Novembris nägi Lõuna-Eesti haiglas ilmavalgust ligi viis kilo
kaalunud poisslaps. Paraku on pere esimese põnni ilmaletulek
lapse isale meelde jäänud kui tõeliselt hirmus õudusunenägu.
Haigla hinnangul käitus personal aga professionaalselt ning
hoidis kiire tegutsemisega ära halvima.
Vastne isa Kaido* pöördus oma
looga toimetuse poole, rõhutades, et ei soovi kellelegi halba, vaid
teadvustada probleemi nii tulevastele lapsevanematele kui ka Võrus
asuva Lõuna-Eesti haigla juhtkonnale. Noore mehe ja temaga toimetuses kaasas olnud ema pretensioonid olid suunatud konkreetse ämmaemanda ja arsti vastu,
nende kolleegid olevat olnud igati
toredad ja asjalikud.
Paari jaoks sai ärev aeg alguse
juba peaaegu ööpäev enne nende
esimese lapse ilmaletulekut. Haiglasse jõuti öösel ning järgmised
tunnid möödusid oodates. Hommikul käis palatist läbi ämmaemand, kes tuvastas, et emakakael on avanenud viis sentimeetrit. Selle teadmisega möödus veel
mitu tundi ning ämmaemanda
järgmine visiit toimus alles hilisel
pärastlõunal.

Haiglapersonali peataolek
Õige pea oli aeg liikuda sünnituspalatisse. Esmasünnitaja pandi tilguti alla ning sünnitust hakati esile kutsuma. Möödus kaks ja
pool tundi, mille jooksul tegi paar
soovitatud harjutusi. Aja kuludes oli emakakael avanenud juba
10 sentimeetrit, kuid lapse liikumist näha ei olnud. Haigla personal ütles lapse kaaluks 4,5 kilo.
Kaido küsimuse peale, et ehk oleks
mõistlik tuua laps ilmale keisrilõikega, vastati aga eitavalt: nemad
keisrilõiget ei tee.
Kaido hinnangul valitses nii
arsti kui ka ämmaemanda käitumises peataolek. „Nad ei saanud
aru, miks laps ei hakka tulema,
emakakael oli ju avanenud. Miski

ei takistanud,“ meenutas isa.
Seejärel keerati tilguti põhja, kuid seegi ei muutnud midagi ning lõpuks anti juurde tablett,
mis peaks sünnitustegevust veelgi
intensiivistama. Pärast tableti sissevõtmist hakkas lapse pea liikuma, kuid kuna tegu oli suure lapsega, siis „jäi ta lihtsalt kinni“. Peagi selgus, et lapsel on ka nabanöör
ümber kaela.
Kaido nägi, et peatne ema on
valudes ega pruugi kõike välja kannatada. Tuimestust naisele ei tehtud. Kui Kaido selleks soovi avaldas, sai ta vastuseks, et tuimestust
võib nõuda erahaiglas. „Sünnitus
on niigi valus, kuid kui tegu on
esmasünnitaja ning ülekaalulise
lapsega on valud ju mitmekordsed.
On ju olemas vahendeid valu vaigistamiseks – süstid, geelid. Mitte
midagi ei kasutatud,“ oli isa nördinud.
Last üritati välja tõmmata vaakumpumbaga, kuid see purunes.
Seejärel toodi uus aparaat. Kaido
sõnul läks siis personalil tõeliselt
kiireks, kui nähtavale ilmus tumepruuniks tõmbunud pea. „Last
kisti peast ja õlgadest. Kui midagi üle ei jäänud, ronis naistearst
põlvedega kõhu peale ning üritas
sedakaudu pressida,“ kirjeldas Kaido. „Ei kujuta ette, mis tunne see
võis olla, kui juba puudutamine oli
valus.”
Suure kiskumise ja rebimise peale saadi ligi viiekilone laps
emaüsast välja ning mehe sõnutsi
kutsuti kohale elustamisarst, kes
andis lapsele hapnikku ja tegi süsti. Lapse südametöö oli väga nõrk
ning kohati puudus üldse. Lapse käed ei liikunud. Arst väitis, et
vastsündinul on kohanemisrasku-

sed. Poisipõnni sünniajaks märgiti 20.50.
Naistearst leidis isa sõnul veel
aega, et raskest sünnitusest vaevatud ema noomida: „Sa ise üldse
ei pressinud, mina üksi tegin kõik
töö ära.”

Hullem kui seatapp
Niigi kriitilises olukorras tuli
haiglasse aga veel teinegi sünnitaja, kes nõudis samuti tähelepanu.
Äsja väikese vägilase sünnitanud
naine jäeti rebendi ja lahtilõikega
ligi tunniks ajaks lebama. „Verd oli
nii palju, et see oli hullem kui seatapp,“ kirjeldas Kaido. Kui mees
küsis vereülekande otstarbekuse
kohta, oli vastus jälle nähvav – arst
andis märku, et ärgu noor isa oma
nina asjasse toppigu.
Umbes tund aega hiljem naist
siiski lõpuks õmmeldi ja algas jälgimisperiood. Suurest verekaotusest oli vastne ema näost valge
ning äärmiselt nõrk. Enne südaööd tehtud katse viia naine ratastoolis palatisse ebaõnnestus, kuna
noor ema oli suurest verekaotusest nõrkemas. Alles tund aega hiljem suudeti naine mitme inimese
abiga siiski ratastooli saada. „Mu
naine pole kunagi virisenud, kuid
nüüd oli näha, et ta on täiesti läbi
ja šokis,“ meenutas Kaido.
Noor isa ütles, et oleks ta ette
teadnud, et laps kaalub ligi viis
kilo ning on 57 sentimeetrit pikk,
ei oleks ta lasknud mingil juhul
naist loomulikul teel sünnitama. „Kui on näha, et on suur laps,
emakakael avanenud, tilgutid
põhjas ning ikka ei tule, siis selle jaoks keisrilõige ju ongi,“ nentis
Kaido.

Neljapäev, 6. detsember 2012

Kaidol ei ole etteheiteid õdedele, hooldajatele ja teistele ämmaemandatele, kes suhtusid raske
sünnituse üle elanud paari ja uude
ilmakodanikku äärmise tähelepanelikkuse ning hoolivusega.
„Olime teinud eeltööd ning
lugenud erinevate arstide ja
ämmaemandate kohta. Tahtsime
just seda arsti vältida, kuid paraku
sünnitusaega valida ei saa ja ei tea,
kelle vahetus parajasti haiglas on,“
ütles Kaido.
Tõepoolest, erinevates terviseportaalides on patsiendid sünnitusel osalenud arsti kirjeldanud
muu hulgas ka sõnadega külm,
hoolimatu, ebasõbralik, üleolev ja
naistearstiks sobimatu.
Etteheiteid on isal ka sünnitusel olnud ämmaemanda kohta:
„Ämmaemand tegi vaid niipalju
kui vajalik – tirib lapse välja, rätt
ümber ja minek. Teda ei huvita,
mis edasi saab. Läksin sidet tooma
ja nägin, kuidas istus suhtlusportaalis. Selle asemel, et seal istuda,
peaks ikka tööga tegelema.“
Kõige enam hämmastab Kaidot
aga see, et dokumentidesse läks
kirja, justkui oleks tegu olnud kõige tavalisema sünnitusega. „Kirja
pandi, et kõik oli hästi ja normaalne, nagu polekski midagi hullu
olnud,“ ütles Kaido. „See oli ime,
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„Laps oli mitu minutit hapnikuta,
enne kui hingama hakkas. Loodame väga, et ei ole ajukahjustust
ega mingeid muid tüsistusi,“ ütles
Kaido. „Ja kui nüüd paberitesse
on kirja pandud, et kõik oli hästi
ja kulges normaalselt, siis on võimatu hiljem midagi tõestada või
põhjusi leida.“ Nüüdseks on lapse
käed liikuma hakanud, kuid hirm,
et hilisemas eas mingid kahjustused võivad avalduda, pole kuhugi
kadunud. Kas väikemees ka kõnelema ja asjadest aru saama hakkab, näitab isa sõnul aeg.
Kaido leiab ka seda, et lapse ema
verekaotust oleks saanud oluliselt
vähendada, kuid abitus seisundis
naisega ei tegelenud üle poole tunni keegi.

Ravijuht: personal oli
professionaalne

Lõuna-Eesti Haigla ravijuht
Agnes Aartile tulevad vastse isa
negatiivsed emotsioonid ning kaebused mõningase üllatusena, sest
haiglale pole tänaseks päevaks laekunud ühtegi kaebust ega pretensiooni antud sünnituse kohta ning
tema hinnangul toimetas haigla
personal professionaalselt ja hoidis kiire tegutsemisega ära halvima. „Sünnitus on emotsionaalne
protsess ja alati ei kul„Sünnitus on emotsionaal- ge kõik nii nagu filmis.
Arvestades tekkinud
ne protsess ja alati ei kulge problemaatikat, oleks
kõik võinud palju halkõik nii nagu filmis.“
vemini lõppeda.“
Aarti sõnul ei saa öelda, et emaet laps ellu jäi. Niimoodi jõuga kiskakaela avanedes midagi ei toikudes laps lahti tõmmata, hüpamunud. „Emakakaela avanemine
tes põlvedega kõhu peal – see ei ole
ise ongi juba üks sünnitusprotsesnormaalne sünnitus.“
si osa ning ravimid olidki selleks,
„Eesti on küll väike, kuid vilet emakakael saaks avaneda ning
tuvedanud tehinguid ja hapukslaps sündida. See on adekvaatne
läinud asju ning ülekohut kohtab
sünnituse juhtimine,“ ütles Aart.
igapäevaselt, kuid nagu ikka mätEt aga laps ka emakakaela avasitakse need pea alati edukalt kinnedes ei väljunud, on ravijuhi
ni,” sõnas noor isa mõrult.
sõnul seotud sellega, kuidas ta
Lapse isal on ka hirm, et kõigest,
on end sünnituskanalis liigutamis toimus sünnitusel, võivad lapnud. „Ta võib teha mingisuguse
sele jääda püsivad kahjustused.

skandaal

valepöörde ja sellisel juhul tulebki rakendada operatiivseid sünnitusabi võtteid,“ sõnas Aart.
„Kõik sõltub sellest, millises etapis ta vaagnas peatub. Mõnikord saab teha keisrilõike või siis
tuleb instrumentaalsel teel vaakumiga välja võtta. Teatud hetkel
ei ole võimalik keisrilõiget teha
ning tuleb sünnitada loomulikul
teel, kasutades professionaalset
abi.“
„Kindlasti põlvedega kõhu peale keegi ei roninud,” kinnitas Aart.
„Küll aga on täiesti klassikaline sünnitusabi võte kätega kõhu
pealt lükkamine. Kuna arst on ise
väikest kasvu, siis on täiesti võimalik, et ta toetus põlvedega naise voodi servale, et kätes oleks lükkamiseks rohkem jõudu. Sünnitusabivõtted võivadki ehk kõrvalt
vaatajale jõhkrad tunduda, aga
tegelikult on läbi aegade neid alati vajadusel kasutatud. Kindlasti
on need viimastel aastatel oluliselt leebemad ja naist säästvamad
kui olid 20 või enam aastat tagasi. Kuid ilma nendeta ei pääse ka
tulevikus.”
Aart hindas lapse õlgadest
vabastamist ning vaakumpumba
kasutamist konkreetseks ja kindlaks sünnitusabi võtteks.
„See on lapse päästmine, ükskõik milliste võtetega peab ta välja saama, seda enam, kui ka nabanöör ümber kaela on,“ sõnas haigla ravijuht.
Aart ütles, et mõistab noore isa
šokki, sest sellisteks ootamatusteks ei oska kunagi valmis olla,
kuid tema hinnangul tegi personal professionaalses mõttes kõik,
et nii ema kui ka lapsega lõppkokkuvõttes kõik korras oleks.

Kaebusi on olnud ka
varem
Aart tunnistas, et kaebusi sünnitust juhtinud arsti karmide väljaütlemiste kohta on temani jõudnud ka varem ning seda on osa-

konnas arutatud, samas loodab
ta, et need on jäänud minevikku. „Konkreetse arsti emakeeleks on vene keel ja ega me keegi
ju ei mõista võõrkeelt peensusteni. Tema sõnakasutus võib tõesti
eesti keelt emakeelena kõnelejatele tunduda järsk ja karm,“ selgitas
ravijuht.
Ravijuhi hinnangul oli niisuguses olukorras pinge ning personali
vastutus tohutu ning seetõttu võisid tulla ka kuuldud väljaütlemised. „Isa püüdis väga palju õpetada
ja sekkuda ning mingil hetkel võis
tõesti personalil kannatus katkeda,“ ütles Aart, kuid jättis selle siiski vaid oletuseks.
Aart rõhutas ka, et sünnituse kõige kriitilisem hetk oli siiski
lapse väljasaamisel. Pärast seda
elustamist ei toimunud. „Laps
ongi kohanenud kergeks hapnikupuuduseks, sest sünnitus on
alati seotud hapnikuvaegusega,”
sõnas haigla ravijuht. „Juba looduse poolt on laps niimoodi loodud,
et ta tuleb sellega hästi toime ja
saab sellega hakkama. Ka kergelt
sündivad lapsed vajavad mõnikord
veidi hapnikuga turgutamist.“
Samuti lisas ta, et niikaua kuni
laps on nabanööriga veel ühendatud, saab ta ka hapnikku. Aarti hinnangul ei maksa lapse vanematel hilisemaid tüsistusi karta. „Tagajärjed võivad olla siis,
kui hapnikupuudus oleks olnud
juba emaüsas,” sõnas Agnes Aart.
„Tema puhul aga sinnamaani
mingeid probleeme ei olnud. Niikaua kui nabaväät on veel lõikamata, saab laps hapnikku.“
Aart leiab, et loomulikult muutis kõnealuse olukorra raskeks ka
teise sünnitaja saabumine. Päevi,
kus kaks naist pooletunnise vahega sünnitama hakkavad, on aga
aastas võib-olla vaid üks. Ravijuhi sõnul juhindus haigla personal
tol hetkel prioriteetidest. „Kuna
teises toas oli sünnitus algamas ja
esimesele patsiendile oli tuimestus antud, et õmblemine valutum
oleks, siis asuti tegelema sissetulnud sünnitajaga,” kirjeldas ravijuht. „Kuid esimene patsient ei
jäänud üksi, keegi personalist oli
kogu aeg temaga.“

Raskete asjaolude
kokkusattumus
Aart täpsustas, et tol hetkel ei
olnud õmblemisega enam kiire
ja tema hinnangul ei olnud naise
verekaotus nii suur, et oleks põhjust paanikaks. „Samas ma mõistan, et tavainimesele võib sünnitusega kaasnev verehulk tunduda
väga suur,“ nentis haiglatöötaja.
Veel sõnas Aart lapse perekonna rahustuseks, et lapse ravidokumentidesse said kõik lapsega
tehtud toimingud ning protseduurid kirja. Paber, mis anti lapsevanematele, oli kokkuvõtlik
ning näitas, et kõik lõppes siiski
hästi.
Agnes Aart selgitas, et sel õhtul
kuhjusid mitmed rasked asjaolud:
oli kaalult ja kasvult väga suur
laps, kes vaagnasse pidama jäänud, lisaks nabanöör ümber kaela,
ning kõige tipuks veel teine sünnitaja juurde. „Siitpoolt vaadatuna on see olukord meditsiiniliselt hästi lahendatud. Halvimal
juhul oleks ta tõesti võinud lämbuda, kui see protsess oleks pikem
olnud. Kiire tegutsemine oli siinkohal väga oluline ning hoidis ära
halvima,“ leidis Lõuna-Eesti haigla ravijuht.
MARIA GONJAK,
URMAS PAIDRE
* Loo allika tegelik nimi on
toimetusele teada, kuid artiklis
tema soovil muudetud.
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Soodsaim pakiteenus 26 linnas üle Eesti.
Alati avatud pakiautomaat nüüd ka Elva Konsumi juures.

•
•
•

Kokku 50 pakiautomaati üle Eesti
Ligi 400 teeninduspunkti
Saada pakk pakiautomaati, postkontorisse või kulleriga
post24.ee

diivanvoodi NORD

ÜÜ
M
Ö

detsember

RP

diivanvoodi DANIELS

diivanvoodi KLASSIK

270.-

225.-





340.-

–20%

diivanvoodi LADOGA

KÕIK KUŠETID

SUUR VALIK!

M

19.00-00.00

IN E!

S UPE

8.

380.-



K!

Ö

nurgadiivanvoodi KARET

150.-

AKKU



vedrumadrats POCKET LATEKS

225.-



vedrumadrats POCKET SPORT DE LUX
160 х 200

295.-



kiiktool

90 x 200

80 x 200
mudel 2011

99.-



120 x 200
140 x 200
160 x 200
180 x 200

110.125.159.165.195.-

230.258.272.310.344.-

199.-

Detsembris on Svea Järelmaksuga ostes sissemakse 0 % ning maksma hakkad alles veebruaris.
Tutvu eelnevalt teenuse tingimustega ning vajadusel pea nõu spetsialistiga. Krediidikulukuse määr on 25,34% aastas järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa € 500 tagastamise tähtaeg 2 aastat.
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TARTU  Teguri tn. 39  tel.: 776 0201
E-R 10.00-19.00  L-P 10.00-16.00
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REHVIKONTROLL
Liiklus

Nõo vallas, Keeri külas,
Kuusiku talus
HANS WÜHNERI PÄEV
Pühapäeval, 19.08 kl 14
• • •
Esineb Nõo kiriku meesansambel ja
Meeri Seltsimaja naisansambel.
•••
Peetakse päevakohaseid kõnesid
ja saab ka kehakinnitust.
•••
Üritus on tasuta
Info 5661 1443

ADVENDI- JA JÕULUMUUSIKA 2012

NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KIRIKUS

Tartu tn 2, Nõo

P, 9. dets kl 12.30 Konguta segakoori kontsert „Jõululootus“.
L, 15. dets kl 16 Tartu naiskoor Domina advendikontsert.
P, 16. dets kl 11 laulab jumalateenistusel Tartu Mart Reiniku Kooli poistekoor.
P, 23. dets kl 11 laulab jumalateenistusel Nõo kiriku meesansambel.
K, 26. dets kl 11 mängib jumalateenistusel organist Edorado Narbona (Itaalia).

möödus trahvisajuta

Sissepääs vaba.

Lõuna prefektuuri vanemliikluspolitseinik Enn Virk (paremal) on kinni pidanud järjekordse auto. Kristi Karro

Kuigi talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist, oli
juba novembri viimaseks
nädalaks üsna selge, et
suverehvid peavad jääma
ootama märtsikuud, kui
teedelt on kadunud lumi
ja jää.

Moodsad

Nii kontrollisidki politsei- ja
piirivalveamet ning rehviliit kolmapäeval talveks sobilike rehvide olemasolu. Reid toimus Turu
ja Ringtee tänaval
selle tagasi
käi- kuuldus, et Madonna ning teised
viis aastat
Kui ning
gus kontrolliti kokku
473
sõidukit.
superstaarid söövad nooruse ja tervise säilitamiseks gojiNeist kuuel olid marju,
all valed
võisee
kuluõlgu kehitama. Tänaseks söövad
meid vaid
pani
Politseil käisid kontrollreidil abiks rehviliidu spetsialistid.
nud rehvid.
juba tuhanded eestlased kuulsuste eeskujul goji`t ning ka muid
Peale valede eksootil
rehvidega
auto- ite: a?aid, shiitaket, agaavinektarit, chiat,
isi superto
ära vahetada,“ ütles ta. Karistused
de tabati üks ülevaatuseta
olla vähem kui kolm millimeetrit.
spirulinat… auto
määratakse eksinud autojuhtidele
ja ühel juhil puudus juhtimisõiÜldiselt olid autodel üsna eesotte
kiirmenetluse korras, mis tähengus.
Turu
tänava
kontrollis
avaskujulikult
õiged
rehvid
all,
kuid
kingik
vad
valluta
on
Need
oidud
supert
Supertoitude hinnaklass on krõbe, kuid see ei loe.
dab, et füüsilisel isikul tuleb välja
tati juba esimesel pooltunnil
liiga
politseija
piirivalveameti
presKui
a.
proovid
on
kiusatus
et
moes ning turundus on nii tugev,
käia
kulunud rehvidega takso. Lõuna
siesindaja
Kerly
Peiteli
sõnul
olid
i kuni 400 eurot.
ökopood
ühte
ilmus
Näiteks
lina.
lumepal
aitab, siis levib info
Enn Virk tunnistas, et Lõuprefektuuri vanemliikluspolitseiumbes
veerandsaja
sõiduki
talvemees, kes kiitis, et on juba mitu pakki macat ära söönud ja see
na
prefektuurilt on palju küsitud
nik Enn Virk ütles, et kulunud olipealerehvid
viimasel
lubatud
kulumisja
tööd ei ole ta enam väsinud
aitab väga hästi:
järelhaagiste
kohta. Tema sõnul ei
umbes pool millimeetrit lubatust
astmel
ehk
kolme
millimeetri
juukuulsid
naist
olnud
poes
energiapuuduses. Kolm samal ajal
pea olema talverehve O1-kategoorohkem. „Kuna korralikud rehvid
res.paki prooviks.
kõik
ka
seda ning ostsid
ria kerghaagistel, mille täismass
pole all, paneb ta ohtu nii iseenda
Trahv
kuni
400
eurot
on kuni 750 kg, O2-kategooria
kui kliendi elu ja tervise,“ möönis
idud
Lisaks ökopoodidele on mõningad uudsed superto
haagistel aga juba peab.
Virk.
mis
sama,
on
viga
ainus
ka tavamaretitesse. Nende
Enn Virk kinnitas, et isel
süüdi
jääTa selgitas, et ilmunud
talverehvide oleon kasutatudMaanteeinfokeskuse kolmatavapoe kaupadel: nende kasvatam
enamuselvaatluse
nud juhtidest keegi hoiatusega
päevastel andmetel on suuremamasolu saab kontrollida
ning taimekaitsevahendeid, mille jäägid
lväetisi
mineraa
ei pääse, vaid kõigile määratakse
tel teedel sõidetavus rahuldav,
teel: rehvidel peavad
olema
õiged
ult.
kahjulik
sisse ning mõjuvad tervisele
jääma toidu
kipuvad
rahatrahvid. „Kuna esimeseidlume
kuid ristmikel, tagasipöördekohmarkeeringud, mis
tõendavad,
et
ilustamiseks värvaine ning
kse välimuse
Lisaks kasutata
viskas tegelikult maha novembri
tadel ja kõrvalteedel võib libedust
need sobivad poristeks
ja lumiskasulikud pole. Nii saabki tavatoidust
mis samuti
ineid,
säilitusa
keskpaigas, pidi juht juba ise tuleesineda.
teks oludeks. Samuti
ei tohi
tema
ostetud odavama gojimiseks
d tervise paranda
kurnatu
ma selle
peale, et aeg on rehvid kuse
Kristi Karro
sõnul turvisemustri
jääksügavus
marjaga portsu mürki kauba peale ning loodetud tervislik
efekt jääb kesiseks.

Suurim valik mahekaupu
Lõuna-Eestis
Selle flaieriga kõik
öko-kvaliteediga supertoidud

Acai 60g
Camu camu 60g
Clorella 125g
Kaarob 250g
Kakao 250g
Kakaooad 250g
Kanepiõli 250ml
Lucuma 250g
Maca 250g
Manukamesi 250g
Odraoras 250g
Spirulina 125g
Stevia 125g
Vanilje 60g

-15%

8.19
9.50
7.60
6.50
6.50
7.40
11.20
9.85
7.15
25.90
4.67
5.50
4.36
9.50

6.96€
8.07€
6.46€
5.52€
5.52€
6.29€
9.52€
8.37€
6.07€
21.01€
3.97€
4.67€
3.70€
8.07€

Lisaks dulse, kelp, wakame, maitake,
kookossuhkur, xylitol jpm.

Saekoja 36a, Tartu • E-R 10-19, L 10-15
Tel 740 0691 • www.okokeskus.ee

Kaup postiga üle Eesti!

Eestimaa toitumisteadlased on seisukohal, et puhtad loodusest
pärit eksootilised marjad, viljad ja juurikad on väga kasulikud,
kuid neid ei pea tingimata teiselt poolt maakera tooma.
Professor Mihkel Zilmer ja Urmas Kokassaar soovitavad teha
paarikuulisi kuure mustikaga, Maaülikooli teadlased
propageerivad kultuurmustikat ning astelpaju. Talunikud Virgo
ja Ljudmilla Mihkelsoo propageerivad tatart, pohli, jõhvikaid,
mustsõstart…

Lõuna-Eesti Ökokeskus
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Talv toob
liiklusesse
piirangud

Seoses talviste teeolude ning
liiklusohutuse tagamisega
muudetakse Tartus lasteasutuste juures ja kitsamatel tänavalõikudel alates 5. detsembrist 2012 liikluskorraldust.
Kopli-Piima ristmikult keelatakse sissesõit Piima tänavale. Kutsehariduskeskuse ning
kunstigümnaasiumi Piima
tänava poolsetest parklatest
on lubatud ainult parempöördega väljasõidud.
Näituse-Kooli ristmikult keelatakse sissesõit Kooli tänavale
(Miina Härma gümnaasiumi
suunas) tööpäeviti kell 7.30–
8.30. Koolimajja ning kohalike
elanike juurdesõidud toimuvad Tõnissoni tänava suunalt.
Raatuse-Põik ristmikult keelatakse sissesõit Põik tänavasse
(v.a Raatuse tänava parklasse).
Põik tänavasse juurdepääs toimub Fortuuna tänava suunast.
Tähe-Ropka ristmikult keelatakse sissesõit Ropka tänavale.
Tähe tänaval keelatakse kesklinnasuunaline liiklus
Õnne, Tolstoi, Eha ja Pargi
ristmikelt.
Kalevi tänaval (Lao ja Aida
vahelisel lõigul) kehtestatakse
parkimiskeeld.
Tiigi tänaval (Vaksali ja Tiigi
67 vahelisel lõigul) kehtestatakse ühel teepoolel parkimiskeeld.
Lääne tänaval (Lääne 1-ga
külgneval lõigul) kehtestatakse
parkimiskeeld.
Uus tn 5 sissesõiduteel kehtestatakse parkimiskeeld.
Piirangud kehtivad kuni talve
taandumiseni. Sõltuvalt lumeoludest võib ajutisi liiklusmuudatusi lisanduda.

Kakaooad ðokolaadi asemel

Würtspoodnik Kristi Viitkar räägib, et moodsatest
kakaoubadest ei osanud ta midagi arvata, kuni kuulis, et
naised söövad neid ðokolaadi asemel – need annavad mõnusa
rahuliku enesetunde. Heaoluhormoon seratoniin on kakaooast
kergelt kättesaadav, magneesium, raud, C-vitamiin, oomega 6
rasvhapped jms kauba peale. „Täpselt seda mul ongi vaja,“
otsustas Kristi ning avas esimese paki. „Natuke kallivõitu
sõltuvus tundus, kuid tegelikult on vastupidi – hoian
maiustuste pealt kõvasti kokku,“ tõdeb aasta jagu kakaoube
nautinud naine ning soovitab asjade asemel jõulukingiks just
tervislikke valikuid teha. „Esimesed oad ehmatavad veidi oma
tugeva maitsega, kuid umbes kolmanda oa järel tuleb õige
järelmaitse ja õige tunne,“ kirjeldab Kristi. „Organism dikteerib
väga hästi, kui palju ube sööma peab. Mõnikord läheb
peaaegu pakk korraga, siis tükk aega pole vaja ei kakaoube ega
maiustusi. Würtspoodide müüjad on enamasti tudengid, kel
lisaks koolile pikad tööpäevad. Pingelisel ajal püsivad nad
toonuses just kakaoubade abil.“

tartuekspress
Tugitoolisportlane Contra

12 KULTUUR

Neljapäev, 6. detsember 2012

Palametsa
pajatused

Mälust ja mängust
Olen jõudnud ühele poole oma õige pika elu ilmselt viimase raamatuga, mis kannab mõneti kummalist pealkirja „MMM“ – lahtiseletatuna „Mõtteid ja meenutusi mälumängudest koos 7 teadmiste
sambaga“. Kõhklesin kaua, enne kui asusin ligi poole sajandi jooksul
kogetut ja kogutut kaante vahele koondama. Ma ei saa ennast lugeda teadjameeste-kilbarite tsunfti kuuluvaks, küll olen aastakümneid
tegelenud mäluturniiride organiseerimise, küsimuste nuputamise
ning nendest mängude kokkuseadmisega, žüriides istumise – ja mis
peaasi – rahvalike, st tavainimestele jõukohaste mängude läbiviimisega mängujuhina.
Miks ma siis kõhklesin? Kilvaküsimuste kogumikke on meil viimasel ajal ilmunud küllaga. Mõnes 333, teises 1000, kolmandas
koguni 5000 küsimust. Selline kogus viitab küll tõelistest pähklitest erinevatele lihtlabastele testiküsimustele. Ons siis veel vaja ühte
mälumänguraamatut?
Kaalusin ja jõudsin järeldusele, et on! Veel vaevas probleem, kas
rahvalik mälumäng kui fenomen väärib jäädvustamist meie kultuuriloo tarvis? Kunagise massilisuse poolest kindlasti. Aga küsimustike sisult, mis on teinud läbi kaunivärvilise arengu: roosakas-punastest sini-must-valge kaudu kommertskollaseni? Sülega haaratavad
naturaalse raha pakid ekraanil kirgi, ahnust, rõõmu (ja vast kõige
enam kahjurõõmu) üles kütmas.
Aegade jooksul olen mälumängude ja kilbarite kohta kuulnud
õige vastakaid arvamusi. Näiteks:
mälumäng on mõttetu aju kurnamine;
mälumäng on mõnus aja surnukslöömine;
mälumäng hoiab mehi kärakast eemal;
mälumäng näitab, et meil on veel erudeeritud inimesi;
viktoriin on lausa piin, parem juba väike viin!
Minu arvates on mõistlike küsimustega kilb elukestva õppe üks
lahedamaid vorme. Igati arendav ajaviide, aitab veel vanuigi aju ärksana hoida ja Alzheimeri tõbe tõrjuda.
Raamatu 1. osa heidab pilgu mälumängu arenguloole Eestis, põhjalikumalt Tartus, kus ülelinnaline mäluturniir läheb ainsagi katkestuseta tänavu 42. hooaega. Siit leiab lugeja pikemad intervjuud
nüüd juba meie hulgast lahkunud ERF-i turniiride korraldaja Õie
Heinmaaga ja Tartu turniiri ühe tugisamba ja arendaja Rein Etsiga. Aga ka Ardu kandi mehe Tõnis Laisaare (vanem generatsioon –
mäletate teda teleekraanidelt veel?!) ja Indrek Paavlega – digiajastu
kompetentse kilbariga.
Väljaande 2. osa pakub huvilistele 7 teadmistesamba ümber koondatud enam kui 600 küsimust koos pikemalt kommenteeritud vastustega, seda lehekülje pöördel. Pean vastuste kommenteerimist
– teistes küsimustekogumikes pole seda moodust kohanud – vägagi tõhusaks teadmiste omandamise või kinnistamise mooduseks.
Sammaste teemad on: 1) loodus; 2) maad, riigid, rahvad; 3) ajalugu;
4) militaarne; 5) kultuur; 6) Estica; 7) varia. Pealekauba veel kolm
4-valikuga testi Tartu ajaloost, kokku 150 küsimust meie kodulinna kohta.
Ühtaegu teen selle üllitisega tunnustava kummarduse kõigile
olnutele, olevatele ja tulevastele kilbaritele kogu Eestis. Sest nagu
näitasid äsja 21 riigi kilbarite osavõtul Tartus peetud 9. Euroopa esivõistlused, on meie poistel selles osas potentsiaali, kuigi rahvusvahelistes mängudes võivad Eestit puudutavad küsimused täielikult
puududa. Aga jäädes vaimult eestlasteks, lööme ka Euroopa mastaabis teadjameestena läbi.

avaldas treeningpäeviku
Valdavalt kultuuri- ja
spordiinimesed vastanduvad. Olles ühel alal tugev,
peaaegu põlatakse teist.
Õnneks on meeldivaid
erandeid ja üks neist, Margus Konnula alias Contra,
on kaante vahele saanud
oma tosina aasta elamused
sporti jälgides.

Startides aastast 2000, kannab
autor talle omase sirgjoonelisusega kronoloogilises jadas lugeja ette
kirgliku spordinautleja muljed.
Sydneyst Londonini, nii triumfid kui äpardused. Tõelise fanaatikuna satuvad lisaks „rahvusaladele“, nagu suusatamine, kümnevõistlus, kettaheide või korvpall, huviorbiiti ka rendžu, kumite, laskejooks, pikkvibu, indiaca ja
mudelautonduski. Kodukamara
spordisangaritest ei pääse ka peaaegu keegi.
Enam kui 300 lehekülje särava-

maks osaks on tunnete ja numbrite taustal reljeefselt eristuvad Indrek Tegelmanni illustratsioonid
ning vürtsi lisavad Contra sporditemaatilised luuletused.
Nagu näiteks hiljem lauluna
tuntust kogunud „Imelised Atleedid“
naised on nii imelised
harrastades odaviset
laias kaares lendab oda
aga ma ei jälgi toda
oda lendab nagu pintsel
vaatan naiste kauneid kintse
tasa võbelevaid tisse
oda lendab minu sisse
armunoolena mind tabas
kohtunik tal võttis sabast
mõõtis kaheksakend meetrit
teine katse tabas Peetrit
Tugitoolisportlase tuules sörkides saab teada, miks tasub teler

osta tilluke või mille pärast Läti
raadiotehase toodang spordihuvilisi nörritas. Milline hilisem sangar oli poisipõlves
kiuslik põngerjas ning kes
kirjutas Antsla koolis oma
matemaatikakontrolltöö
servale autoriks Djalma
Santos.
Ega midagi väga uut
kokkuvõttes teada sellest
teosest ei saagi, aga kolleegina mekivad tugitoolitšempioni kerged palad
päris hästi. Oma suhteliselt lühikeste iseseisvate peatükkide poolest sobib raamat hästi
kaaslaseks ühistransporti või mõne muu
keskmise kestusega
istumise juurde.
Ja kui keegi arvab, et suure telerijälgimise ja kirjamehetöö kõrvalt
Contral endal vaevalt erilist mahti praktikaga on tegeleda, siis eks

püüdke „tugitoolisportlasega“ mõnel jooksu- või rattamaratonil sammu pidada.
Rasmus Rekand

Näitus „Eesti film koomiksina“
Eesti Koomiksiselts tähistab Eesti
filmi 100 aasta juubelit filmikoomiksite näitusega Tartu kunstikoolis. 41 autori osalusel valminud
näitusel esitletakse üheleheküljelisi kohaldusi ja tõlgendusi kokku
28st tuntud ja vähem tuntud Eesti
mängu-, anima- ja dokfilmist.
Koomiksiloojaid kõige enam
inspireerinud linateosteks osutu-

ia
aastoran
res

E - L 11-22, P

sid „Sügisball“, „Viimne reliikvia“ ,
„Püha Tõnu kiusamine“ ja „Nukitsamees“. Tulemusena valminud
teosed on mitmekesised nii sisult
kui vormilt, hõlmates niihästi
naljapildiribasid kui süvakunstilist autorikoomiksit, osalejaid on
kunstitudengitest kuni kohalike
koomiksistaarideni.
Eesti koomiksi ajalugu ulatub

aastasse 1906, mil nägi ilmavalgust Karl August Hindrey pildilugu „Pambu-Peedu“.
Näituse esmaesitlus toimus Tallinnas Solarise keskuses, kus see
oli eksponeeritud terve PÖFFi vältel. Detsembris 2012 saab näitust
vaadata Tartu kunstikooli fuajees
(Eha 41).
Laurits Leima

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

GET BETTER EXAM RESULTS!

InterESTing English inglise keele
riigieksami ettevalmistav kursus

TEE PAREM EKSAMITULEMUS!

Pakume gümnasistidele riigieksamiteks vajalikku
teadmistepagasit.
Kursused toimuvad alates jaanuarist 2x nädalas
Tartu Teaduspargis (Riia 181a).
Õppetasu 15€ / tund.
Info 5552 7185 (eng) või 527 1071 (kl 16-20 est/rus/eng).
Kursuse tasu saab deklareerida maksusoodustuseks!

MUUSIKALIKONTSERT

2013

10. ja 11. jaanuaril 19:00 Vanemuise suures majas
12. jaanuaril 14:00 ja 19:00 Viljandi Ugalas
18. jaanuaril 19:00 Jõhvi Kontserdimajas
19. jaanuaril 19:00 Estonia Kontserdisaalis

solistid
Uku Suviste
Getter Jaani
Gerli Padar
Tanja Mihhailova
Aivar Tommingas
Hannes Kaljujärv
dirigent
Tarmo Leinatamm
Vanemuise
Sümfooniaorkester

SOODUSPILETID 16. DETSEMBRINI!
vanemuine.ee
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Homme on soodusregistreerumise

viimane päev!

Maraton on
elamus! www.tartumaraton.ee

Peasponsor
Peasponsor:
Autopartner:

Meediapartner:

Suusapartnerid:

Suurtoetajad:

Brändi Ararat 5*
0,5l

Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu

11,60
AVATUD
IGA PÄEV
10-22
Vahuveinid
Festa Dolce ja Demi-Sec

2,69

Liköör
Pisang Ambon
1l

Rumm Old Captain
tume ja hele
0,7 l

7,89

15,50

Konjak
Meukow V.S.O.P 1,0 l

33,90

Õlu Saku Kuld
Filtreeritud 0,33l

Ürdiliköör
Jägermeister
0,5 l

0,57*
+ pant

* hind ei kehti
SuperAlko
poodides

Siider Sherwood
pirni ja õuna
0,33l

0,65

Viski Ballantines
Zip Bag 0,7 l

13,90

7,99

+ pant

Viin Absolut 1 l

14,50

* hind ei kehti
SuperAlko
poodides

Alkohol kahjustab teie tervist!

Hinnad kehtivad ka Tartu
SuperAlko kauplustes
Kaunase pst 81A ning Rüütli 4.
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Avame 2013. aasta veebruaris
eralasteaia

ÕNNETRIINU

aadressil
Anne 53a.

Oktoobri lõpuni

AASTALÕPU
SOODUSTUS
20%
Tartu
Linnamuuseumis
Iga ostuga kaasa KINGITUS

EESTI TÖÖS ON EESTI KULD
Tartu tööstus 1920-1940

Lisainfo ja
registreerimine:

5240979 ja 53420155, bibikonn@bibikonn.ee

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
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Kampaania tingimused: www.windrox.ee
Narva mnt 23
Tartu, Turu 32B T-L 11-18
Http://linnamuuseum.tartu.ee/
Tel 1720

NÄITUS

AKNAD
kuni

%
0
-6

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee
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täistabamused ja täristamine
„Kui tänane oleks päris laskeharjutus olnud, oleksite
te vabalt läbi saanud,“ julgustab taktikalise laskmise
keskuse instruktor Teet
Lill, et püssi relvaluba oleks
samaks õhtuks juba taskus.
Käed surisevad ja adrenaliini
jätkub kõvasti. Mõni hetk tagasi lasin elus esimest korda päris
relvast ning tunne on imeline!
Lille sõnad kinnistavad veelgi
rohkem pähe tekkinud mõtet,
et seda tahan ma kindlasti veel
teha!
Peatoimetaja idee mitte kunagi tulirelvast lasknud noored lasketiiru saata leidis tulist poolehoidu. Oma lahke abikäe ulatas
hiljuti Tartus avatud taktikalise
laskmise keskus, mis on hetkel
ainus, kuhu tulirelvade huvilised,
kes ei kuulu kaitseliitu või mõnda
klubisse, paugutama saavad minna. Ning et kogemus oleks veelgi huvitavam ja saaks ka kellegagi
võrrelda, võtsin kaasa oma teise
poole, kes samuti seni relvi vaid
kaugelt näinud.
„Laskmine on sport,” manitseb
instruktor Lill peast heitma stseene märulifilmidest, kus kahe paarikilose karutapja Desert Eagle’iga
huupi tulistades sihtmärki tabatakse. Juba aastaid enesekaitse ja
laskmisõpetusega tegelev mees
räägib, et peale (harrastus)sportimise käiakse tiirus ka end niisama välja elamas. Võimalik on
tulistada Kalašnikovi valanguga
kolmkümmend kuuli viie sekundi
jooksul, samuti püüda pumppüssiga pihta saada keset ruumi paigutatud nõudele – kõik on kokkuleppe küsimus.
„Tegelikult tuleks kõik mured,
poenimekiri ja tüli naisega unustada, sest hea tujuga saab ka paremini pihta. Samuti on käinud paarid
enne abiellumist, et vaadata, kumma jalga püksid jäävad,” naljatab ta.

Laskekeskuse instruktor Teet Lill tõmbas relva jope alt kabuurist välja
kiiremini, kui fotograaf päästikule vajutada jõudis.

Mõnevõrra üllatav, aga lasketiiru
kaasa palutud neiu osutus pool
automaadi käsitsemisel osavamaks,
kui reporter ise. 
Laurits Leima

TULD!
Suur ja heledalt valgustatud
ruum on tänu selja tagant sissepuhuvale ning märklaua juurest
õhku välja tõmbavale ventilatsioonile värske õhuga ja pisut ootamatult ning natuke pettumust valmistavalt ei täidagi lasketiiru püssirohu ja metalli lõhn.
„Nii kerge!” jõuan mõelda, kui
pärast põhjalikku ohutusalast
juttu laual lebava Glock 17 kätte
võtan. Mõtete uitama laskmiseks
pole aga aega, sest juba kõlab korraldus: „Relv laadida! Tuld!”
Plõks! Salv on tühi ja tegu kõigest proovilasuga, kuid mõnus
surin täidab juba keha, jalad ei
värise, kuid relv käes küll. „See
on normaalne, käed ei värise vaid
neil, kes suvel Londoni olümpial

käisid,“ rahustab Lill ning näitab
lasersihiku abil ka ise, kuidas tema
punane täpp märklaual hüpleb.
Seda küll palju vähem kui meil.
Õige käehoie selge, vähemalt
teoorias laadimine ja tulistamine samuti ja enam polegi kuhugi põgeneda – salve lähevad päris
kuulid, ning instruktor Lill jääb
meile otsa vaatama, et kumb nüüd
siis ette astub. Kaaslanna ei raiska mind laua juurde lükates aega ja
püüdes teha nägu, et tean, mis toi-

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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€

...ja otse kümnesse
Käib pauk, mis jätab küll püksid
kuivaks, kuid on siiski ootamatult
tugev. Sellele järgneb mõne pisikese hetke pärast maha kukkunud
padrunikesta vaikne kõlin. „Ei
olegi nii hull,“ mõtlen ning panen
järgmised neli kuuli samas suunas
teele. On tunne, nagu oleks just

Naine võitis
Viimaks olemegi tagasi esimese laua juures, kus Lill on välja otsinud 9 mm padrunid imeliku nime, kuid kauni välimusega
Glock 17 jaoks. Näitab korra ette
ning laseb seejärel meil ise salve
laadida. Kohe kuidagi ei taha need
kuulid sinna sisse minna.
„Salv laadida! Relv laadida!
Tuld!“ kõlab sel korral juba pikem
käsurida. „Nagu sõjaväes oleks,“

ILA

detsembri lõpuni

RAV

AUTOABI 24h: 5618 5701

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

seb märklaua keskpunkti ümber,
surun õrnalt päästikule.

kostub kõrvalt neiu kommentaar.
Aega teenivad sõbrad käisid sel
hetkel tõesti peast läbi ja kadedusega mõtlesin, palju nemad paugutada saavad.
Klapid pähe, käte hoiak korda, sõrm päästikule. Käis korralik kõmakas, relv jõnksatas, nagu
tahaks jooksu pista, ning nina
tundis esimest korda kauaoodatud ja igatsetud püssirohulõhna.
Võimas! Sihin uuesti, käib pauk,
käed oskavad juba lööki oodata,
ning tunne on veelgi parem. Viimased kolm lasku on aga hoopis
teisest ooperist.
„Jõudsin juba mõelda, et kas
tõesti tuleb siit järgmine stabiilne
seeria, kuid siis hakkasid kiskuma.
Lasen, ei lase, sihin veel, lasen...
Nii ei tohi mõelda!” manitseb Lill.
Nõustun. Pärast paari lasku tekkis
tunne, et pole siin nii hullu midagi
ja ei mõelnud enam, kuidas sõrm
päästikul liikuma peab. Kippusin
relva liiga tugevalt sikutama ning
tulemuseks kolm kõrvuti asetsevat auku märklaua ääres.
Naiselik tarmukus ja kindlameelsus suutsid mind sel korral
aga võita. Kaaslanna kõik lasud olid
keskpunktile lähemal, üks esimesi kuule maandus suisa täpselt keskele! „Kui enne olid mõtted sellel,
kui ohtlik relv on ja mida ma ometi
teen, siis kätte võttes mõtlesin vaid
sihtimisest,“ selgitab ta. Tunnistan
kaotust. Liigne rabelemine maksis
kätte. Sellegipoolest on süda pekslemas ja peas vaid mõte, kui äge see
kõik on. Püssirohulõhn ja kõvad
paugud toovad minust tõesti pisikese poisikese välja.
„Said kümnesse, tunned, et käsi
on hea ja tahad veel tulla,” selgitab
Lill, kuidas inimesed laskespordini jõuavad. Olles mõlemad samuti keskpunkti augu jätnud, nõustume sellega ning püssirohuste
kätega autosse istudes mõtleme,
et tahame veel.
Laurits Leima

www.sadloy.ee SELLE KUPONGIGA
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ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
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kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

mub, ei puikle ma ka vastu. Lohutab teadmine, et sellel püstolil ei
tohiks eriti suurt tagasilööki olla.
„Kuna laseme summutajaga, siis
ei ole praegu kõrvaklappe vaja,“
teatab Lill ning seab mu ette relva ja kuulidega salve. Hinge ronib
samasugune krabisev tunne kui
proovilasu ajal. Salv läheb kenasti
relva sisse, kelk liigub ootamatult
kergelt taha, lahti lastes kostub filmidest tuttav plõksatus. Mõlemad
käed on relval, lasersihik jook-

midagi suurt korda saatnud. „Tubli,” kiidab ka instruktor Lill.
Neiu laskmist vaadata on aga
natuke imelik. Mäletan veel, kuidas mul mõtted ja emotsioonid
peas ringi kihutasid, tema paistab
aga väliselt nii rahulik ja konkreetne. Mine tea, äkki ongi! Ning tõesti, tulemused seda ka kinnitavad.
Kõrval särava kaaslanna viis musta täppi olid kõik kenasti ümber
märklaua keskpunkti, kuid minu
rõõm muutus veel suuremaks, kui
leidsin, et viies kuul polnud mitte
täiesti mööda läinud, vaid oli hoopis keset musta keskpunkti peidus!
„Välimine on D, siis C ja kõige keskel A-tsoon, kuhu ka kõik
teie kuulid tabasid,“ tutvustab
Lill märklauda lähemalt ning rõõmustab kokkuhoiu üle, sest kaks
lähestikku asuvat auku saab ühe
kleepsuga katta. Teisel katsel tal
enam nii hästi ei lähe, sest ilma
lasersihikuta kisuvad me lasud
üksteisest ja keskpunktist natuke
kaugemale.
„Filmilik tunne tekkis,“ muljetab kaaslanna pärast õige asendi
ja sihtimise proovimist. Üks jalg
tagapool, külg ees, kaba õlale toetumas, pilk ainiti märklauale suunatud. Tõesti, märulifilmidest tuttav
poolautomaat M4 muudab muidu
meeldiva ja armsa neiu selliseks,
kellest tasuks igaks juhuks natuke eemale hoida. Lasud tulevad tal
igatahes täpsemad kui minul.

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

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

www.sadloy.ee
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Jõuluks koju!
Vii mööbel Lõuna-Eesti suurimast,
Jõe sisustuskeskusest jõuluhinnaga koju.

Sõbra 58 | www.joekeskus.ee
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Kaastegevad Rahvusooper Estonia solistid

Oliver Kuusik ja Rauno Elp
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Tee jõulukink koduta loomale
neljandat aastat korraldab
MTÜ Auh varjupaiga loomade heaks korjandust. Kui
varem koguti vaid raha, siis
nüüd saab kinkida ka asju.
Hüljatud ja väärkoheldud loomad on varjupaigatöötajate argipäev. Kastid ja kilekotid kutsikate-kassipoegadega, võõrastesse
aedadesse sokutatud kutsikaohtu
koerahakatised, sügisel suvilasse
„unustatud“ kevadine kassipoeg,
kel endal juba pojad kõhus – neid
lugusid leiab paraku igast varjupaigast igal aastal.
MTÜ Auh eestvedamisel kogutakse abi toetamaks Tartu, Võru,
Valga, Viljandi, Virumaa ja Pärnu
varjupaikade asukaid. Sel aastal on
jõulukampaaniaga kogutud juba
ligi 900 eurot, mille eest tasutakse
loomade ravikulusid ning ostetakse loomadele vajalikke tarbeid.
„Mu kodu on nagu ladu,“ ütles
Karolyn Krillo, kui temaga kokkusaamist kokku leppisin, põhjenduseks, miks tema pool kohtuda
ei saa. Inimeste annetatud tekidpadjad, loomatoit ja muu kraam
tuleb seniks, kuni need varjupaikadesse edasi toimetatakse, ju
kuskil ladustada. Karolyn on MTÜ
Auh üks asutaja ja juhatuse liige.

Aus ja läbipaistev
„Annetatud asju on rõõmustavalt palju,“ on Karolynil hea meel.
„Mulle on helistatud ja küsitud, et
kui mu tekil on paar auku sees, kas
siis võib tuua – muidugi võib, varjupaiga looma need augud ei häiri. Samuti võib tuua vähekasutatud kraapimispuid, jalutusrihma-

Nädalavahetusel Lõunakeskusesse kodutute loomade tarvis toodud
kingitused. 
Karolyn Krillo

sid ja teisi loomatarbeid – asjad ei
pea olema täiesti uued,“ selgitab
Karolyn.
Eelmistel aastatel on inimesed
kõhklevalt küsinud, et mine tea,
kas annetatud raha ikka läheb
õigesse kohta, seepärast otsustati sel aastal ka asju koguda. Kuigi ka rahaliste annetuste tegijad
ei pea pelgama – varjupaigad esitavad MTÜ-le Auh raha kulutamise kohta tšekid ning eelmiste aastate annetuste kasutamist
saab vaadata ka MTÜ kodulehelt
www.auh.ee.
Olgu lisatud seegi, et MTÜ Auh
liikmetele ei pudene korjatavast
rahast midagi – mis loomade aitamiseks on heade inimeste poolt
annetatud, see ka loomade heaks
läheb. Pigem maksavad liikmed
veel ise peale, et abi Eesti eri piirkondades asuvatesse varjupaikadesse kohale viia.
Novembri viimasel nädalavahetusel oli tartlastel võimalik MTÜ
Auh liikmetega suhelda ja asju

ning raha annetada Tartu Lõunakeskuses. Karolyni sõnul oli
inimeste suhtumine väga soe ja
soosiv, pärast laupäevast saatelõiku televisioonis tuldi pühapäeval
suurte kilekottidega kohale.

Tulevik tuleb helgem
Vaid üks inimene avaldas möödaminnes oma negatiivset arvamust taolise korjanduse kohta, kuid Karolyn ei lase end sellisest arvamusest kõigutada: „Laste abistamises on sotsiaalsüsteem
tugevam, loomade käekäigu paranemine sõltub pahatihti vaid headest inimestest. Samas me ju ei
luni kelleltki midagi, kes ei saa või
ei soovi annetada, ei pea seda tegema. Me anname võimaluse aidata
neile, kes tahavad midagi loomade
heaks teha.“
Kampaanial on peale raha ja
asjade kogumise ka teine eesmärk, mis on palju laiaulatuslikum. „Loodetavasti aitavad meie

kampaaniad inimesi varjupaikadele lähemale ning ehk saab tänu
sellele mõni sealne elanik uude
heasse kodusse,“ loodab Karolyn.
Tal endal on kodus varjupaigast
võetud FIV-positiivne kass (kasside aids) – kuid viiruse olemasolu
ei sega teda elamast mõnusat kassielu, samuti pakub Karolyn hoiukodu Valga koduta loomade varjupaiga elanikele.
Paari nädala eest sai uude koju
ränga autoavarii läbi elanud kutsikaohtu koer Laava, kes Karolyni
juures kenasti taastus. Peagi saabub talle uus abivajaja.
Karolyn loodab, et inimesed
hakkavad rohkem mõtlema oma
lemmikute soovimatute järglaste mittesaamisele. Kui omanik
pole kindel, kas ta leiab oma looma järglastele head kodud, siis ei
tohiks tal lasta paljuneda. „Kui
oled endale looma võtnud, siis
pead nii tema kui ta järglaste eest
ka hoolt kandma. Mõistlik on lasta loom ära steriliseerida või kastreerida – nii on kergem nii omanikule kui loomale,“ on Karolyn kindel. Varjupaigaloomad on tegelikult ju hoolimatute inimeste tagajärg, kuid kannatajaks on loomad.
Karolyn unistab, et ka meie riigis jõutaks ühel päeval sinnamaani, kus on praegu põhjanaabrid
– et meil poleks enam metsikute
kasside kolooniaid, kus iga järgnev
põlvkond on eelmisest metsikum,
ega leitaks kilekottidega metsa
surema jäetud abituid kutsikaid.
Loodan minagi, et see aeg kunagi saabub, seniks aga tehkem üks
väike heategu ning aidakem neid,
kes endid ise aidata ei suuda.
Kaie Päike
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Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

TAMMELAUD al 26 €/m²

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

Bioresonants-kompuuterdiagnostika
Kompuuterdiagnostika on meetod, mis on ette nähtud inimese
tervisliku seisukorra kiiruuringuks.
Diagnoosimiseks kasutatakse naha bioaktiivsetes piirkondades
ja punktides mõõdetud elektrilisi parameetreid, mis kannavad
organite ja kudede seisundite kohta käivat infot.

Kompuuterdiagnostika võimaldab:

• määrata organismi funktsionaalset seisundit, näidates kujundlikult
olulisemate organite füsioloogilist seisundit või kõrvalekallet normist
• teha kliinilis-diagnostilisi järeldusi tarkvaraliselt loodud
ekspertsüsteemi põhjal
• viia läbi järel- ja efektiivsuskontrolli patsiendi raviks kasutatava
teraapia kohta (sobib nii traditsioonilise kui ka alternatiivse
Ida ravimeetodite kontrolliks)

Jaanuaris on bioresonantsdiagnostika
koos dr N. Trofimova vastuvõtuga 25€ (tavahind 35€).

Eelregistreerimine tel 740 5004
Biokliinik on avatud E–R 10–18
Raatuse 86, Tartu
info@biokliinik.ee
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Ratturid trotsivad
ratas
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pakast ja hangesid
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LAOTÜHJENDUS

MÜÜK

Kauburi Kaubamaja

Hoolimata hangedesse
mattunud jalgrattaparklatest ja pehmest lahtisest
lumest kõnniteedel, vurab
linna peal omajagu entusiastlikke rattureid.

I korrusel Riia mnt. 26
6.-7.dets. kell 10.00-17.00
8.dets. 10.00-15.00.

Eile hommikul Vanemuise teatrisse tööle sõitnud Tanel Pärn
pedaalib ratast juba alates eelmisest talvest – mees mäletab, et
istus sadulasse mullu täpselt Tartu
maratoni ajal. „Rattaga sõita on ju
kergem kui kõndida ja ühtemoodi külm on talvel väljas nagunii,“
selgitas ta oma rattausku pöördumist. Taneli rattal on peenikesed
linnakummid, kuid kukkunud ta
libedal lumel siiski pole. „Naelkummid on ju sama kallid kui
autokummid, muidu ostaks küll.“

Mütsid alates 1€
Kindad alates 3€
Joped alates 25€

Tallinn teeb silmad ette
Üleeile õhtul ARKis autoasju
ajamas käinud esimese kursuse
majandustudeng Mark Anufrijev
sõitis Turu tänava lõppu jalgrattaga, sest tudengi rahakott ei luba
bensiinile liiga palju kulutada ja
kuni viie kilomeetri pikkuseid teekondi püüab noormees hoolimata
aastaajast läbida jalgrattaga.
„Tartu tänavad on ikka palju
halvemini puhastatud kui Tallinnas, pehmet lund on väga palju ja
rattaga on üsna raske sõita, sest
puhas tee saab alati väga äkitselt
otsa,“ tõdes ta. Kukkunud Mark
Tartu lumistel tänavatel rattaga
veel ei ole, hoolimata oma paksudest, kuid täiesti siledatest rattakummidest. „Külm pole rattaga
sõites kunagi, kui hoog sees, higistan sama palju nagu suvel.“
Linnapuhastuse peaspetsialisti Madis Tammeoru sõnul lükkab
linn lumest lahti kõik jalgrattateed, kus vähegi võimalik. Lumesaju ajal on riiklikult reglementeeritud kõnniteede hooldustsükkel
kuni kuus tundi, selle aja jooksul

Tanel Pärna meelest on rattaga liigelda sama külm kui
jalgsi, lihtsalt kiiremini jõuab
kohale. 
Mari mets

sõtkuvad liiklejad paratamatult
osa lund kinni, misjärel lumi külmub, ilma soojenedes aga hakkab
kihtide kaupa lahti sulama – nii
tekibki tülikas lahtine lumi, mis
peaks kuue tunni jooksul koristatud saama, selgitas ta. Tammeorg lisas, et ka jalgrattahoidlate
ümbrus lükatakse lumest puhtaks
ühes kõnniteede hooldamisega.
Spordiklubi Velo rattatreenri ja
mitmekordse Eesti meistri Jaan
Veeranna sõnul sõidavad rattasportlased lume saabumise järel
sisehallis trenažööril ning tegelevad peamiselt üldkehalise ettevalmistusega.
„Praegu pole rattaga sõitmine
just kõige mõistlikum tegevus, külma ilmaga on liigesekahjustused
kiired tulema ning valget aegagi
on vähe. Lumevallid teede ääres on
nii suured, et sõidurajad on muutunud ratturitele ohtlikult kitsaks.

Välisklubides sõitjad on veebruari
lõpu poole pisut sundolukorras ja
peavad maanteele treenima minema, sest tuleb alustada hooaja ettevalmistusega enne Itaaliasse või
Prantsusmaale suundumist,“ rääkis Veeranna. Entusiastlikematele
ratturitele on Veeranna sõnul talvel
suureks abiks jalgratta naelkummid, mis aitavad jää peal veeredes
püsti jääda.

Neli rida naelu
Laulupeo puiesteel asuva kaupluse Jalgratas paljude tartlaste
lemmikmehaanik Kalle Kirsiaed
putitas teisipäeva õhtul just ühte
maastikuratast, mille omanik neljaks aastaks unarusse oli jätnud,
nii et talvekummidel olid naelad
juba rooste jõudnud minna. Kirsiaed näitab eeskujulikke jalgratta
talvekumme, millel neli rida naelu

ning kummid ise lamellist – libeda peal sõites väga efektiivsed abilised. Korralikud talvekummid
saab kätte alates 40 eurost ning
need kestavad viis kuni seitse aastat. Paremad peavad ilusti vastu ka
asfaldil sõites. „Juba siis, kui lund
veel maaski polnud, küsisid inimesed talvekummide järele.
Talvel on rattapoes küll vaiksem, kuid rahvast siiski jagub,“
rääkis Kirsiaed. Lund trotsides tiirutavad tema sõnul tänavatel peamiselt tudengid, kelle jaoks on
ratas ühest küljest odavaim ja kiireim, kuid ka trendikas liikumisvahend. Kirsiaed täheldab, et ka
paljud linna lähiümbruses elavad
inimesed ei lükka talveks ratast
kuuri, sest ühistranspordiühendus linnast väljapoole on üsna
kesine ning ratas on selle vastu
parim abiline.
Mari Mets

95€
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

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?
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.

355.-

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.

SUUR ILUTULESTIKUTOODETE DEMONSTRATSIOON

TUND AEGA

TASUTA ILUTULESTIKKU
13.DETSEMBRIL
VÕRU KAGUKESKUS
15.DETSEMBRIL
TARTU LÕUNAKESKUS
ALGUS KÕIKJAL KELL 19. SISSEPÄÄS TASUTA! LISAINFO: WWW.ARNIKA.EE
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SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
UUS! LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid
Veeriku linnaosas, Ravila 45.

Detsembris lepingu sõlmijatele on lapse
kohatasu hinnaks aastaks vaid 97.- eurot!
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
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Portaalis Auto24 pakutakse viitkümmet mahtuniversaali, mille väljalaskeaasta on 2012. Lõppeval aastal ostetud masinate hinnaampluaa on 12 950
– 51 900 eurot. Kuus autot maksid alla
15 000 euro, neist omakorda viis olid
Citroën Berlingod. Odavad autod,
ütleks. Kas odav on hea?
Vastust asun otsima uue
Citroën Berlingo III 1.6HDi FAP
Exclusive’iga. Minu 2aastane sõidukogemus 4 aastat vanema
mudeliga annab eelteadmise, et
need on praktilised ja ökonoomsed tööloomad ning et selle omanikul peab olema eeskujulik mälu
või selle puudumisel paberskeem
asjadest, mis millises auto mitmekümnes erinevas panipaigas asub.
Jah, panipaiku on palju. Uues
mudelis vist veidi vähem, aga kokku ma neid ei lugenud ja tõenäoliselt polekski kõiki prooviperioodi vältel üles leidnud. Panipaikade
rohkus pole etteheide.

Uus on suurem
Uus Berlingo on eelkäijast 24
cm pikem, 9 cm laiem ja peaaegu sama kõrge. Pikkuse ja laiuse
lisandumine annab salongile ruumikust ja sõidule majesteetlikku
õõtsumist.
Seest on auto avar. Nii esi- kui
tagaistmetele mahuks muretult
TÜ/Rocki korvpallimeeskonna
kõige pikemad mängijad, kartmata, et lagi vastu tuleb. Loomulikult saab tagumised istmed kokku klappida ja vajadusel välja tõsta.
Sisenemise muudavad mugavaks

laiad esiuksed, mis
omakorda sunnivad juhti või
kaassõitjat ettevaatlikkusele parklas, et seal lähedalseisvale autole
mitte külge lüüa.
Armatuuril suuri erinevusi pole, see on endiselt loogiline ja funktsionaalne. Siiski, roolist paremal on termoskannu
korgi suurune nupp ehk „käigukang“. Mugavusskaalale lisanduks punkt, kui see pööratav lüliti oleks toodud käe juurde või mis
veel parem, asuks lülititena rooliratta peal.
Katseautoks olnud Citroen Berlingol on robotiseeritud 6-käiguline käigukast MCP. Sellel on kaks

töörežiimi - automaatne ja käsitsijuhtimisega. Esimese korral hoolitseb auto ise sobivaima käigu
eest, manuaal-režiimi korral saab
juht ise rooli taga asuvatest käiguvahetuslabadest käigu valida.

Ökonoomsus ja
käiguvahetus
Peale (suuna)tulede, kojamehe,
raadio ja püsikiirushoidja kangide, on reguleeritava roolisamba
küljes ka käigulabad. Kilomeetrite
lisandudes õpib juht neid kasuta-

ma ja kuigi mootoril on kiirenduseks jõudu kõvasti, on
need eriti põhjendatud
siis, kui kiiremaks möödasõiduks tuleks kiiresti käike
alla vahetada.
Ühena esimestest (loomulikult
hinna järel) vaatab potentsiaalne
ostja tehase pakutud kütusekulu
numbreid. Kinnitan, et Berlingo
puhul võib neid uskuda. Citroën ei
liialda ja pigem on ökonoomse sõiduga võimalik jõuda veelgi väiksemate numbriteni.
MCP6 käigukasti töö võiks
olla sujuvam. Eriti madalamatel
käikudel kiirendades on tunne,
nagu jõuaks käiguvahetuse hetkel kaitsva metsa varjust tuule
kätte – auto teeb jõnksu ja vurab
seejärel mõnuga edasi. Samas,
olles sõitnud nii linnas kui maal,
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põhimaanteel kui külavaheteel,
väidan, et juht hakkab masinaga ühes rütmis hingama ning sõit
muutub järjest sujuvamaks.

Citroën Berlingo
III 1.6HDi
FAP Exclusive

Proovisõit

∞∞ Vedav sild: esimene

Neljapäev, 29. november. EMHI
hoiatab ja elektrooniline meedia
puhub suureks nii Eestimaad tabanud lumerohkuse kui rasked teeolud. Üsna ülivõrdes aga väga vähe
oleks kirjutada, sõites sooja ja kuiva ilmaga mööda paani, aga lumesadu, lumesupp, lumevaalud, kinnisõidetud lumi, jäide – need on
tõeliselt põhjamaised katseolud.
Läbisin proovisõidul 400 km.
Reedesel tipptunnil võtsin suuna
Võrumaale.
Maanteel nr 2 (Tallinna-TartuVõru- Luhamaa) oli auto autos kinni. Kolonn kulges 30–40 km/h ja kiiremat sõitu takistas kõige ees liikuv
lumesahk. Kolonnis tekkis tunne, et
sõidan džiibiga: auto on kõrge, juht
istub kõrgel ja jalad on põlvedest
90kraadiselt kõverdatud. Sõitsin
ja nägin kaugele ette, üle eessõitjate. On mõnus ja turvaline sõita, kui
liiklusest on nii hea ülevaade.

Kiiduväärt teelpüsivus
Katseautol on ESP stabiilsuskontroll. See võimaldab rasketes
oludes end tunda nagu sõidaks neljaveolise autoga. Möödasõitudel
lumevaaludest üle sõites ei tekkinud kordagi tunnet, et auto võiks
vibama hakata. Neli ratast liikusid täpselt ja stabiilselt sinna, kuhu
juht soovis. Mitut puhku tabasin
end mõttelt, et kui auto nii häs-
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∞∞ Uste arv: 5
∞∞ Võimsus: 68 kW / 92 hj
∞∞ Kubatuur: 1560 cm³
∞∞ Kütus: diisel

Paksus lumes osutus prooviauto eeskujulikuks ronijaks. Kui juhil on
piisavalt oidu autot mitte kõhu peale kinni parkida, veab Berlingo
enda ja reisijad vapralt teele tagasi. 
Kaupo Torim

ti käitub, võib napimate kogemustega juht end liiga julgelt tundma
hakata ning ohutunde minetada.
Peeglid, mis autot lukustades
pakivad end kokku, keerates näo
vastu küljeklaasi, püsivad jää- ja
lumepuhtad tänu soojendusele.
Minu vanemal mudelil sellist luksust pole ja tunnistan, et võrdlus
võtab kiruma. Eriti nüüd, mil sõltuvalt ilmast peale esi- ja tagaklaasi ning küljeakende pean kaabitsaga ka peegleid puhastama.
Berlingo tuled on väga täpselt
doseeritud. Valgel ajal asendavad kohustuslikke päevatulesid
moodsad LED-tuled. Kui valgusele midagi ette heita, siis tagaistmete kohal laevalgustuse puudumist.
Et Citroën Berlingo sobib väga
hästi pereautoks, pean seda vajalikuks, sest enamasti maanduvad
tagaistmele põnnid.
Plussina jäi meelde, et kütust
saab uuemal mudelil tankida juhi
poolt. Vanemal mudeli asub see

teisel pool. Nutikatest ja paljudest
panipaikadest oli juba juttu. Iseäranis meeldis mulle armatuurlauapealne „peidik“, kuhu saab
võõra silma eest hõlpsasti telefoni,
rahakoti või ipadi panna.

„Pirukat“ enam ei ole
Suunatuli teeb vajutades automaatselt kolm vilgutust. Mulle
tundub, et Eesti autojuhtide seas
liikleb iseäranis palju näppudeta
juhte, kes suunatule hoova või sellele otstarbe on unustanud. Ehk
siis nüüd, kui kaasliiklejatele saab
ühe liigutusega korraga 3 korda
suunda vilgutada, võetakse nõuks
seda ka teha. Veel üks pluss – diiselmootori kohta on auto salongis
üllatavalt vaikne.
Selle tihendi funktsioon, mis
jääb gaasi ja rooli vahele, muutub
uute autode puhul järjest vähemtähtsamaks. Auto püsib väga hästi
teel, üle lumevaalude või läbi pak-

MS Excel algtasemele
25.01-15.02 24 t 108€
Internetiturundus ja e-poe loomine
4.-18.02
24 t 144€
Ehitus ja tsiviilrajatised
Ehitusviimistleja praktiline väljaõpe
18.12-25.01 80 t 720€
Tellingute paigaldaja koolitus
20.-21.12 16 t 96€
Juhtimine ja haldus
Praktilised teadmised töölepingu koostamisest ja rakendamisest
13.12
8 t 36€
Juuksuritöö ja iluteenindus Pediküürija koolitus
16.01-08.02 30 t 300€
Majandusarvestus ja makRaamatupidamine edasijõudnutele
26.01-23.03 40 t 180€
sundus
Raamatupidamise algõpe
23.01-20.03 40 t 178€
Majutamine ja toitlustamine KODUKOKKAJATE SARJA TEEMAÕHTU: Teeme tulevärki!
12.12
3 t 18€
Puidutehnoloogia
Puittoodete hinna kujunemine ja kalkulatsioon
11.12
8 t 35€
Reisimine, turism ja
Turismitoote turundus
21.01-01.02 24 t 90€
vabaajaveetmine
Tervishoid
Esmaabiandjate väljaõppekursus
24.-25.01 16 t 62€
Esmaabiandjate täiendõppekursus
25.01
8 t 39€
Võtmepädevused
Eesti keele suhtluskursus individuaalse keeleõppe mentori toel 07.01-15.03 90 t 765€
Teenindusalane soome keel (algtase)
01.02-12.04 60 t 210€

Arvutikasutus

ÜLLATUSTEROHKET
JÕULUKUUD!
PAKUME
ÜLLATUSI

Jõululinn
Tartu 2012

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21
www.desirees.ee • www.veenus.eu
Tel 734 6510.

∞∞ Kütusekulu (l/100 km) linnas:
5,1, maanteel: 4,5, kombineeritud: 4,8
∞∞ CO2 (g/km): 125
∞∞ Garantii: 5 aastat või
150 000 km
∞∞ Värvigarantii: 2 aastat
∞∞ Hooldus: 30 000 km või 1
aasta bensiinimootorid ja
20 000 km või 1 aasta diiselmootorid
∞∞ Hind: 16 500 €
Allikas: Veho Eesti AS

su lume sõites ei viba. Juhil polegi
eriti midagi muud teha, kui hoida
roolirattast kinni ja oma sõidurajas püsida.
Auto tõestas, et „pirukat“ selles
mudelis enam pole, et sõiduomadustelt on ta vägagi sõiduauto,
mahutavuselt ja praktilisuselt on
ta eliit, hinna ning omaduste-kvaliteedi suhtelt on Citroën Berlingo
kuningas. Seda eestlased ostaksid.
Ja ostavadki. Väidetavasti on kümnest uuest ostetavast Citroënist
seitse Berlingod. Eestlaste praktilises meeles ja kokkuhoiuoskuses
pole mõtet kahelda.
Kaupo Torim

Jõulumuusika jukebox
Iga päev 12.00-22.00
Suure kuuse all. Kõik saavad nutitelefoniga hääletada oma lemmikloo
poolt: momote.us/tartu

Raekoja advendikalendris
2.- 24. detsembri igal õhtul 17.30
avaneb pilt Raekoja advendikalendris. Arlekiin viib kunstimuuseumisse, et kuulata pildi lugu

Valgusmängud
Raekoja platsil
Igal nädalavahetusel RLP 18,
19 ja 20 valgusmängud Raekoja
platsil ja Rüütli tänavas

Advendiküünla süütamine
Igal advendipühapäeval
kell 16.00 küünla süütamine,
tervitused ja muusika.
Päkapikurongkäik töötubadesse

Jõululaat südalinnas
15. detsember
kell 11.00 alustab Jõululaat
kell 13.00 IV Tartu Talvine Tantsupidu Raekoja platsil

Tuleetendus ja
1909 tulemeetrit
21. detsembril
kell 18.15 Tuleetendus Raekoja platsil
kell 18.20 1909 tulemeetrit
ERMi- lauluga jalutuskäik Raadile
kell 19.00 Etendus ja kontsert Raadil

Jõulusupp linnarahvale
24. detsember
kell 11.00 Maitseelamuse Koja
jõulusupp linnarahvale
kell 11.45 avaneb kalendriaken
kell 12.00 Jõulurahu kuulutamine
Korraldaja Tiigi Seltsimaja
Toetajad: UPM –Kymmene Otepää AS
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Purjus mees helistab uksekella ja küsib: „Kas ma elan
siin?“
„Ei.“
„Aga kes siin elab?“
„Mina.“
Ta helistab teise korteri
uksekella.
„Kas ma elan siin?“
„Ei.“
„Aga kes siin elab?“
„Mina.“
Nii kordub 3–4 korda. Siis
hakkab purjus mees kisama:
„Mispärast sina elad igal pool,
aga mina mitte kusagil?“
***
Politsei peatab auto ja näeb,
et autojuht on purjus.
„Kuidas te võisite istuda rooli
taha purjuspäi?“
„Ma jõin autokabiinis.“
***
Hilja öösel kostub koputus
uksele. Naine ärkab, astub
ukse juurde ja küsib:
„Kes seal on? Mihkel, oled
see sina?“
Vaikus. Naine ei ava ust.
Hommikul näeb ukse ees
matil lamavat meest.
„Miks sa ei vastanud, kui ma
küsisin, et kas see oled sina?“
„Ma ju noogutasin!“
***
„Palun,“ lausub portjee külalisele, „siin on teie kõige odavama hinnaga hotellituba. See
on toa võti koos hiirelõksuga!“
***
„Te müüte klaveri väga odavalt!“
„Müün väga odavalt, aga
ühe tingimusega.“
„Mis tingimus see on?“
„Klaver tuleb nii toast välja
viia, et minu naine ja tütar seda
ei märkaks.“
***

Kehakultuurikateedris on
sisseastumiseksamid.
Professor küsib:
„Mida peab oskama spordikohtunik?“
„Vilistada!“ vastab noormees.
„Õige. Aga milline spordiala
on kabe, kas talvine või suvine?“
„Kui majas köetakse, siis
suvine, kui ei köeta, siis talvine.“
***
Kaks vana kalurit meenutavad noorusaega.
„Mäletan, kuidas mul oli
kord paat värsket räime täis.“
„Aga minu kõige eredam
mälestus polegi kalast. Kord
juhtus, et võrku jäi saja-aastane tormilatern. Ja mis kõige
põnevam - latern põles veel!“
Sõber vaatab selle peale
imelikult otsa, neelatab korra
ja teeb siis ettepaneku:
„Olgu, minu paat oli kalu
vaid poolest saadik täis, aga
sina kustuta laternas oma tuli
ära...“
***
„Mul on veel ainult kuus
padrunit,“ tunnistab jahimees
oma kaaslasele.
„Noh, siis ei ole nii väga
vigagi. Võid veel oma pool
tosinat korda mööda lasta.“
***
„Sa kujuta vaid! Eile läksin
ma jahile ja unustasin püssi
maha.“
„Ja millal sa seda märkasid?“
„Alles siis, kui jänesega koju
jõudsin.“
***
Kremlis heliseb telefon.
Brežnev võtab toru ja vastab:
„Halloo! Kallis Leonid Iljitš
kuuleb!“

ristsõna
Ristsõna

Kääbik: Ootamatu teekond
Seiklusfilm, linastub Cinamonis 13.12 kell 20.15
Oscariga pärjatud filmiloojal Peter Jacksonil on
valmimas film „Kääbik: Ootamatu teekond“, mis on
esimene film J. R. R. Tolkieni raamatul „Kääbik“ põhinevast kolmeosalisest linateosest.
Filmide tegevus toimub Keskmaal 60 aastat enne
„Sõrmuste isanda“ sündmusi, mille Jacksoni tiim tõi
suurele ekraanile ülipopulaarses Oscariga pärjatud
triloogias.
Linateoses seikleb nimitegelane Bilbo Paunaste
seiklusega, kes asub eepilisele rännakule, et päästa
päkapikkude kuningriik Erebor hirmuäratava draakoni Smaugi küüsist. Võlur Gandalf ilmub ootamatult
Bilbo juurde, kes liitub seejärel 13 päkapikuga, mida

Kino

juhib legendaarne sõdalane Thorin Oakenshield.
Teekonnal tuleb neil läbida ohtlikke alasid, mis kubisevad goblinitest, orkidest, wargidest hiigelämblikest
ja nõidadest.
Kuigi eesmärk ootab neid idas ning Üksildase
Mäe kõnnumaadel, siis kõigepealt tuleb neil põgeneda goblinite tunnelitest, kus Bilbo kohtab olendit,
kes muudab tema elu igaveseks… See on Gollum.
Ian McKellen naaseb ekraanile Gandalfi rollis, Martin Freeman kehastab peategelast Bilbo Paunastet.
„Sõrmuste isanda“ filmidest astuvad üles veel Cate
Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Elijah Wood, Orlando Bloom ja Andy Serkis.

8.12 kell 16, 18.45; 9.12 kell
18.45 Eellinastus: Pii elu

Näitus

Cinamon

13.12 kell 20.15 Esilinastus:
Kääbik: Ootamatu teekond

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

13.12 kell 21.45 Esilinastus:
Lindpriid

7.12 kell 12, 12.30, 14.05,
14.45; 8.–9.12 kell 11.45,
13.30; 10.12 kell 12, 13.15,
14.05; 11.12 kell 11, 12, 13.15,
14.05; 12.–13.12 kell 12,
13.15, 14.05, 15.15 Aeroautod
(eesti keeles)

Kontsert
7.12 kell 19 Anu Tauli plaadiesitluskontsert Päevalodja

Elleri saal

kuni 15.12 näitus Islandi kirjanikud

Linnaraamatukogu

Athena keskus

7.12 kell 12.15, 14.20, 17.20,
21.45; 8.–9.12 kell 12, 14.20,
16.35, 21.15; 10.12 kell 12.15,
14.20, 18.45, 21.15; 11.12 kell
11, 14.20, 16.30, 18.45, 21.15;
12.–13.12 kell 12.15, 14.20,
16.35, 21.15 Suhete mänguväljak

Annelinna
raamatukogu

6.12 kell 18 Läbi lume sahiseva

Klubi Jazz

kuni 8.12 Aleks Kase akvarellmaalide näitus Siitnurgast
ja sealtnurgast
kuni 8.12 näitus Mütoloogiline graafika
kuni 8.12 näitus Eesti filmid
festivalidel

6.12 kell 20 Viljandi Guitar Trio

kuni 12.12 raamatunäitus
Videviku lapsed

7.12 kell 21 Oleg Pissarenko
Trio & Guido Kangur

kuni 22.12 näitus Endisaegseid arstimisraamatuid

10.–12.12 kell 22.15 Seitse
psühhopaati

12.12 kell 20 kontsertfilm
Frank Sinatra

7.12 kell 13.15, 15.15, 16,
17.15, 18; 8.12 kell 12.30,
13.45, 14.30, 16.30; 9.12 kell
12.30, 14.30, 16.30; 10.–12.12
kell 12.30, 14.30, 16, 18; 13.12
kell 12.30, 14.30, 16 Viis
legendi (eesti keeles)

13.12 kell 20 Tree Stones
Quartet

12.12–16.01 Eesti nahakunstnike liidu näitus Ääremärkused

7.12 kell 17.05, 20.15; 8.–13.12
kell 17.15, 20.30 Pilveatlas
7., 10.–12.12 kell 20; 9.12 kell
21.30; 13.12 kell 18 Raskekaal

14.12 kell 21 Anna Kuchinsky
& Kristjan Ilumäe
19.12 kell 19 Jalmar Vabarna
7.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

10.12–10.01 maalinäitus Rännud unes ja ilmsi

Tartu Peetri kirik
7.12 kell 19 Jaan Tätte ja
ansambel Udupasun heategevuskontsert Äratund

7.12 kell 23.30 Sööst

6.12 kell 19 Miina Härma gümnaasiumi advendikontsert

7.12 kell 19.15, 22.30; 8.–9.12
kell 15.20, 19.15, 22; 10.–
13.12 kell 16.25, 19.15, 22 007
Skyfall
7.12 kell 16.45, 17.30, 21;
8.–9.12 kell 18; 10.–13.12 kell
17.30 Seenelkäik
8.12 kell 11.30, 16.15; 9.12 kell
11.30, 13.45 Eellinastus: Kalapoeg Nemo (eesti keeles)

kuni 7.12 fotonäitus London.
Kevad 2012
kuni 21.12 fotonäitus Päev,
mil pimedus võitis valguse

Tartu Jaani kirk

7.12 kell 18.45, 23.15; 8.–9.12
kell 19.50, 22.15; 10.–11.12 kell
21.45; 12.12 kell 19.25, 21.45;
13.12 kell 19.25 Õnneteraapia

7.12 kell 12.45, 15, 19.30, 22;
8.–9., 12.–13.12 kell 12.45, 15,
18.45; 10.12 kell 12.45, 15.15,
19.30; 11.12 kell 12.45, 15,
19.30 Videviku saaga: Koidukuma – osa 2

Tammelinna
raamatukogu

Tartu ülikooli aula

7.12 kell 19 Eliitkontserdid V,
esinevad Arvo Leibur (viiul),
Ivari Ilja (klaver) ja Tallinna
keelpillikvartett

Muu
Linnaraamatukogu
9.12 kell 16.30 nukunäidend
Jänkud talvel

Karlova-Ropka
raamatukogu
12.12 kell 11 lasteetendus
Sassis mütsid

Jaanus
igatseme
ja
mäletame

Armas sõber,
kui sa sured ära
süttime kui tähed
maa on sulle taevaks
meie siin su tähed
näeme üksteist
nüüd
mil tähestud
ja lähed ...

Kaupo koos kõigi koorikaaslastega
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Tartu Voodrilaua keskus, Ringtee 8.
S. Mölder, tel 5551 6285.

Kinnisvara müük

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

Saunade ehitus. Saunalavad,
pingid, kadakaplaadid. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.
Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

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

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

2-toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Matemaatikatunnid Tartus lihtsalt
ja selgelt igale tasemele kogemustega tunniandjalt. Tel 5559 5233.

Kuivad küttepuud ja klotsid. Ka
väikeses koguses. Tel 511 2625.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Firma teeb eramajade, ühistute
jne territooriumi käsitsi lumekoristust. Tel 509 0750.

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

Firma teeb kruntide koristustöid
(ka lehevedu). San.tehnilised
tööd. Hind soodne. Tel 509 0750.

Küttepuud (täiesti kuivad, 30 cm,
korralikus 52 x 70 võrgus). Ka väikesed kogused! Tel 554 6945.
Müüa kuivi 30 cm kase-küttepuid
võrgus (kuivanud 2 aastat).
Tel 5608 5004.

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727 (1,09 €/min). Vaata
ka: ennustus.ee ja hiromantia.eu.

Pottsepatööd ja materjal.
Konsultatsioon. Ahjukestad.
Remonttööd eelisjärjekorras.
Tel 503 2665.

Kandlemuusika ja rahvalikud laulud. simmaniduo@gmail.com, tel
504 3202. Kandlemees Sander

Prilliraamide parandus (laseriga).
AS Erakliink Dentes, Ropkamõisa
10. Tel 733 3005.
Raamatupidamisteenus Lemmarix OÜ. Tel 776 8644, 5554 1869.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 515 6401.

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

Küte
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Ehituslik saematerjal igas mõõdus soodsalt! Küsi infot 5656 4624
või oliver@puiduplats.ee. Tartumaal vedu tasuta!
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, sae- ja höövelmaterjal. Tel
509 2168, laur.pojad@gmail.com.

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Müüa toidukartul (Laura, Vinetta).
Tel 503 3898.
Müüa toidukartulit. Tel 501 9902.

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

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

Tervitame talve saabumist suurte
laokaupade allahindlustega!

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

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

Mis
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Külmikute remont.
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t
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u
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LAUATENNIS

lastele ja täiskasvanutele
24.-28. dets. algusega kl 11
Veevärgi spordisaal, Tähe 118.
Spordiselts KALEV
Tel 55 77 677.

Kingi õnne oma perele!
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381.
Pediküür ja maniküür vanuritele
ja haigetele inimestele. Tulen ise
kohale. Tel 5554 8340, Tartu.
Soositud
rasvapõletaja
Therm Line II nüüd
hinnaga 19,90 €, vt
ka muid pakkumisi:
olimp.ee.

Muu
See pind
S- E
GI MIN (1,5 vcm ehk 44x15mm)
Ü
S KU maksab
K
7,50
€
A
P reklaam@tartuekpress.ee
• 730 4455
Kaupluses Avalanceli Stiil (Turu
5, I korrus) hästi palju huvitavaid
jõulukingitusi. Teeme õmblustöid!
Tel 5566 0797.
Linased jõulukingitused!
Tel 5566 7227,
www.linakaubamaja.com.

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

Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.

Teenus

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

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

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

us

Santehnilised tööd: vesi, küte,
kanalisatsiooni paigaldamine,
väljaehitamine ja uuendamine.
Torustiku isolatsioonitööd.
Tel 5902 8899.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

ist

Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus OÜ,
tel 5670 0092.

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Tervis

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

äp

Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont,
soojustamine, krohvitööd.
Hea hind! Tel 5620 2333.

Kinnisvara ost

Kaminapuud (kuiv) võrgus.
Tel 525 7628.

an

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

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

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

lm

Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.

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

Kü

Ehitus- ja remonttööd.
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 51 66 152, www.ramest.ee.

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.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.

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

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

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.
Ostan vanavara, kaitseliidu ja
sõjaväe märke, raamatuid, reklaam- ja uksesilte. Tel 5649 5292.

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

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

Ostan vanu (enne 1945. a) raamatuid, reklaamsilte, märke, nõusid,
postkaarte. Tel 5649 5292.

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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