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TALVINE HOOLDUS:
99 € 149 €
(bensiin)

(diisel)

Kokku üle 25 erineva
tööoperatsiooni
õli ja õlifilter
hinna sees

Mazda AKUD

KONTROLLIME: salongi- ja
õhufiltri seisukorda, generaatori
rihma, laadimispinget, siduripedaali vabakäiku (vajadusel
reguleerimine), summuti seisukorda, kliimaseadme seisukorda
(kas jahutab), pidurivedeli-ku
taset ja võimalikke lekkeid,
jahutusvedeliku taset ja võimalikke lekkeid, jahutusvedeliku
tihedust (külmakindlust), rehvide
seisukorda ja rõhku, veovõllide
kaitsekumme, õli taset käigukastis, klaasipesu vedeliku taset,
aku elektrolüüdi taset ja tihedust
(võimalusel), käsipiduri seisukorda, hoiatustulesid, kontrolltulesid ja helisignaali, varuratta
seisukorda, klaasipuhastajate
seiukorda, veermiku ja pidurite
seisukorda, aku ja generaatori
seisukorda, tulede valgustugevust, alusvankri hoobasid,
vardaid, liigendeid ja vedrusid,
tulede reguleerimine, ukselukkude määrimine, akuklemmide
puhastamine ja määrimine,
mootoriõli ja õlifiltri vahetus,
vee sisalduse määramine
pidurivedelikus, hooldusjärgne
hooldevälba nullimine, kanne
hooldus-raamatusse, Mazda
puhul Mazda serverisse.

(bensiinimootorile)

59 €

Aardla 25a, Tartu
Tel 736 6399 • www.eurostauto.ee

SMILE SERVICE
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RIKKUST RAHVA ÕUELE
Kui soovid teenida, muretse endale raha-tagasi-kaart! Kui
soovid teenida eriti palju, maksa 2000 eurot ja leia 25 inimest, kes oleks nõus tegema sama. Lihtne, eks!

Kohtume keset detsembrit ühes hämaras kesklinnapubis väikese grupi inimestega nagu päkapikkude
vandeseltskond, kes omavahel kalliskive jagama hakkavad. Kolmel meist – kahel
naisel ja ühel mehel – pole
ühtegi kalliskivi, kuid kahel
naispäkapikul olevat neid
kohe eriti palju, kuigi näha ja
katsuda me neid ei saa.
Lyonessi-nimeline püramiidskeem näeb ette, et inimene maksab firmale 2000
eurot ning otsib skeemiga liituma veel viis inimest, kes
maksaksid samuti kõik sama
summa ning leiaksid omakorda igaüks veel viis inimest. Kui
algne inimene on leidnud need
25 inimest, kes kõik maksavad
2000 eurot, saab ta ettevõttelt
10 000 eurot.

Rahaga on kiire
Ennast Katsiks nimetav Lyonessi äriehitaja on ilmselt juba ise
maksnud selle summa ning meie
kolm vaest päkapikku oleme need,
kes teda rikkuse teel aitama peaksid. Eestis olevat Katsi-laadseid
äriehitajaid natuke alla saja, kellest aktiivseid kahekümne ringis.
Kats üritab juttu võimalikult
lihtsaks teha tohutuid skeeme
joonistades, kuid need hakkavad
elama täiesti omaette elu ning
pärast presentatsiooni pole minul
neid uurides enam aimugi, mida
üks või teine lühend ja märge võis
tähendada.
Mees ja naine, keda peale minu
üritatakse skeemi kaasata, kuulavad vaikselt Katsi juttu. Ega Kats
neil väga rääkida-küsida lasegi,
vaid ütleb: „Ma kohe varsti jõuan
ise ka sinna! Las ma selle jutu
nüüd räägin ära.“ Pärast kaht tundi moosimist nihelen juba rahutult toolil ja mõtlen, et millal mõni
jahmatav ja kaljukindel fakt Katsi
huultelt libiseb, et ma ometi jääks
nõusse mitme tuhande eurose
kulutusega.
Midagi sellist ei juhtu: ükskõik,
kui palju küsida, ikka tundub, et
Kats vastas nagu küll, aga samas
ei vastanud ka. Selge on ainult see,
et peab kiiresti-kiiresti tegutsema,

kuna muidu saavad otsa inimesed, kes oleksid koos minuga nõus
maksma selle hiiglasliku summa.

Püramiidskeemid on
keelatud
Skeem tundub lollikindel, sest
kui raha maksnud inimene ka ei
saa 5 × 5 inimest kokku, võib ta
selle liitunud ettevõtetes ära kulutada. Välismaal olevat liitunud
paljud firmad, nagu McDonald’s,
Adidas, iTunes, Lätis näiteks ka
Maxima. Katsi jutu järgi avatakse
Lyonessi kontor Eestis veebruarismärtsis ning siis saab ettevõtetes
raha-tagasi-kaardiga tulu teenima
hakata.
Esimene probleem ilmnes aga
Katsi väitel skeemiga liitunud
ettevõtetega ühendust võttes.
„Maxima pole Eestis ega üheski teises riigis sellise programmiga liitunud,“ teatas poeketi avalike suhete juht Erkki Erilaid. Tema
sõnul on Lyonessi küll ostnud
nende kinkekaarte, kuid see ei

haaku kuidagi jutuga, mida Kats
meile rääkis.
näiteks supermarketikett CarreMis siis, kui ei avatagi kontorit
four, kütusekett Lukoil ja ehitusning isegi, kui inimene on makskett Baumax. Neeme kinnitas, et
nud oma raha, pole tal võimalust
Eestis avab nende firma kontori
seda mitte kuskil kulutada? Või
Tallinnas ning selleks ajaks valkui avatakse küll kontor, kuid sel
mib eestikeelne koduleht ja kuupole mingit pistmist äriehitajalutatakse välja koostööpartnerid.
te rikastumise skeemiga ja kogu
Samuti rõhutas Neeme, et nenraha lendab tuulde?
de ettevõte järgib rangelt kohaTeine kahtlus tekib tarbijakaitlikke ja rahvusvahelisi seaduseid,
seameti tarbijapoliitika ja
avalike suhete osakonna Selge on ainult see, et
juhataja Hanna Turetski- tegutsema peab kiirestiga rääkides. Tema sõnul
on Poolas Lyonessi suh- kiiresti, kuna muidu saates alustatud menetlust. vad inimesed otsa.
Ka on ükskõik millises
püramiidskeemis osalemine ohtseega pole välistatud, et Lyonessi
lik. „Tarbijakaitseseaduse järgi on
nime kasutatakse püramiidskeeselline tegevus eksitav ja keelatud
mi meelitamiseks illegaalselt.
kauplemisvõte,“ teatas Turetski.
Lyonessi on registreeritud 2003.
Lyonessi peakontorist tulaastal Šveitsis ja on maailma suunud infot vahendas Tartu Eksprima ostuvõrgustiku ning booressile firma Eesti esindaja Ott
nuskaardisüsteemiga programm.
Neeme. Tema sõnul saab osta
Ettevõte on laienenud 41 riiki ning
2000euroseid ostukuponge, et
eelmise aasta käive oli 1,2 miljarkulutada neid ettevõtte partnerdit eurot.
firmades, milleks Euroopas on
Kristi Karro

Hea noor tööotsija vanuses 16-24!
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA
praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 120 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks,
2. Töövestlus,
3. Tööõigus,
4. Karjääritee planeerimine,
5. Arvutiõpe,
5. Tööklubi.

Koolitusele järgneb tööpraktika,
samuti võimalus minna erialasele kursusele.
Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine.

Vajalik on registreerumine enne infotundi,
mis toimub 16. jaan. kl 13, kontakt 526 5488
või 744 1702 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel
Vaata ka www.jmk.ee

Tartu Ülikool võtab sisevalvetalitusse tööle

VALVEOPERAATORI,

kelle ülesandeks on pidevalt jälgida ülikooli valve- ja läbipääsusüsteeme,
tagada info kiire liikumine avariide ja ohuolukordade puhul, infovahetus
turvafirma, politsei, päästeametiga ning operatiivne teabevahetus
teenuseid osutavate asutustega ja haldusteenuseid osutavate partneritega.
Sobival kandidaadil on

• vähemalt keskharidus,
• arvuti kasutamise oskus kesktasemel (sh tekstitöötluse oskus),
• hea pingetaluvus ja tervis, mis võimaldab töötada ka öösiti

ning vahetustega,

• hea suhtlemisoskus.

Edukas kandidaat on kohusetundlik, aus ning tähelepanelik.
Kasuks tuleb eelnev turvatöö kogemus (sh valveseadmetega töötamise
kogemus) ning vene ja inglise keele oskus.
Pakume vahetustega tööd, head ja stabiilset töökeskkonda ja
tööalaseid koolitusi.
Konkursist osavõtuks palume esitada palgasooviga avaldus
ja CV hiljemalt 22.01.2013 e-posti aadressile andres.kriibi@ut.ee.
Lisainfo: Andres Kriibi, sisevalvetalituse juhataja, tel 737 5101.
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Kuuskedest
saavad taas
skulptuurid
Reedel, 11. jaanuaril kella 18ni on
kõigil võimalus oma jõulukuusk
viia Emajõe ja Anne kanali vahelisele haljasalale, kus Tartu koolide õpilased valmistavad vanadest
kuuskedest tuleskulptuurid.
Juba kümnendat korda toimuv
tuleskulptuuride põletamise üritus
on sündinud soovist muuta linnaruum pärast jõulude ja aastavahetuse pidustusi puhtamaks ja
valgemaks, nii et pühadest ei jääks
prügikastide ümbrusi risustama
hulgaliselt korterites kasutuks jäänud jõulukuuski.
Kolme päeva jooksul vanadest
kuuskedest valmistatud tuleskulptuurid süüdatakse reedel kell 18.
Tuleskulptuure võivad ehitama tulla ka kõik soovijad, aga enne tuleb
kindlasti registreeruda, et korraldajad teaksid piisava koguse materjali
varuda.
Pärast kuuskede põletamist
11. jaanuaril palutakse Emajõe ja
Anne kanali vahelisele alale enam
kuuski mitte tuua.
Jaanuarikuu jooksul saab jõulukuuski tasuta ära anda ka jäätmejaamades Jaama 72c ja Turu 49, mis
on avatud T–R 12–18 ja L–P 10–16.
Esmaspäeviti on jaamad suletud.

Kes väärib Kuldset Tammeoksa?
Tartu maavalitsus ootab Tartumaa
elanike, asutuste, organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste ettepanekuid, keda autasustada 2013.
aastal Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärgiga.
Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja
jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinse elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste
heaolule.
Teenetemärgi annab maavanem üle Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulikul vastuvõtul.
Mullu pälvisid tiitli Tartu hariduse tugiteenuste keskuse juht Ana
Kontor, põllumees Avo Samarüütel
ja ettevõtja Tiit Veeber.
Et tepanekuid
oodatakse
31. jaanuariks 2013 e-posti aadressile mv@tartumaa.ee.
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Pätid krõpsujahil

Lauamänguring

7. jaanuari varahommikul murti
sisse kauplusesse Jalaka tänaval,
kust kutsumata külalised viisid
kaasa kartulikrõpse, kohvi ja alkoholi.

11. jaanuaril kell 16.30 toimub Tammelinna raamatukogus lauamänguring, kus mängitakse eelmise
aasta lemmikuks osutunud mängu
„Ticket to Ride“ erinevaid versioone. Juhendab Seili Ülper ja minna
võib nii üksi, sõbra kui perega.

57 116 398

Gross pani sadamaturule käpa peale
Ärimees Oleg Gross ostis
ära Soola 7 kinnistu ning
loodab juba enne jaanipäeva seal omanimelise
toidupoe avada.
„See tuli justkui lotovõit!“ tunnistas Gross Tartu Ekspressile, et
on vanal aastal tehtud ostu üle
tõeliselt rõõmus. „Rimi silmis
poleks sel kohal ehk erilist väärtust, aga meie jaoks täpselt kümnesse.“
Kui paar kuud tagasi oleks
keegi Grossilt uurinud plaane Tartu suunal, olnuks vastus
resoluutne – nii karmi konkurentsi ta oma nina ei topi. „Niiöelda lennukilt vaadates tundus
tõesti, et kuhu siin enam poodi
teha, liiga tihe. Sellist maasikat
kesklinnas ei pannud tähelegi.
Kõrval on bussijaam ja Turusild,
üle mille liigub suur osa Annelinna elanikke. Meie klientuuri silmas pidades ideaalne sõlmpunkt.“
Grossi sõnul eelistavad tema
toidupoe stammkliendid eestimaist ning oskavad raha lugeda. Ja just madala maksumusega toidukorvi, suurt rõhuasetust kodumaistele toiduainetele
kavatseb ta ka Tartus mõne kuu
pärast avatavas poes pakkuda.
Olles ühtlasi veendunud, et on

TEVO KAUP AS, Riia 140a, TARTU, Tel. 730 2000, www.tevokaup.ee

selles valdkonnas parim, kuna
tema kontsern mitte ainult ei
tooda palju toidukaupu ise, vaid
kasvatab ka tooraine.

Kalapood jätkab
Senised lepingud sadamaturus kaubitsejatega öeldakse üles.
Jätkamise osas käivad läbirääkimised vaid kalapoega. „Tartlaste jaoks on see väga oluline ja
üldse üks väheseid kohti, kust
kalatooteid osta saab. Seepärast
otsime võimalust, kuidas hoone
tagumises osas leida neile eraldi
pind ning tuleb lahendada ventilatsiooniprobleemid, et kalaga
seonduvad aroomid toidupoodi
ei pääseks.“
Et sama katuse alla mahuks ka
750 m2 Grossi kauplus, jääb kalapoele praegusega võrreldes müügipinda küll pisut vähem. Ometigi usub Gross, et kui kalamüüjad suutsid seni ära majandada,
siis kahekesi koos läheb mõlemal
veel paremini.
„Tartu ostja on küllaltki ära
hellitatud, seega peame kõvasti
pingutama. Heas mõttes tuleme
hindadega turgu solkima. Meie
tegutsemine seal piirkonnas
võiks ka turul müüdavale positiivselt mõjuda, sest kvaliteedikontroll jaekaubandusketis on

märgatavalt kõrgemal tasemel.
Aga olen üpris kindel, et meie
poel selles kohas hakkab minema hästi, kui mitte väga hästi ja
see toob liikumist jõe äärde juurde,“ näeb Gross tulevikku helgetes toonides.

Ei jää ainsaks?
Kas või kuhu siinkandis mõni
järgmine Grossi pood võiks tekkida, omanik veel öelda ei oska.
Möönab aga, et endine jäik hoiak
lõuna suunas mitte areneda
on nüüdseks murtud ja mõnigi
huvitav kinnisvarapakkumine
on juba laualt läbi lipsanud.
„Majanduslikult on nüüd asjal
rohkem jumet. Kui logistiline
side on juba loodud, on loogiliseks jätkuks leida müügikohti
veel. Ja mitte ainult Tartus, vaid
ka sealt edasi vaadates.“
Tehingu hinda uus omanik välja öelda ei taha, ent see olla väiksem, kui kuluks ise uue hoone
ehitamiseks, kinnisvara maksumust arvestamata. „Oleks ilmselt
veel soodsamalt saanud, kui Rein
Kilk seda müüs,“ vihjas Gross, et
soetas hoone vahendajalt.
Grossil on üle Eesti praegu 43
toidupoodi, neist Tartule lähim
Jõgeval.
Rasmus Rekand

euroga lubab ERMi uue hoone
valmis ehitada OÜ Fund Ehitus.
Hankelepingu saab parimal juhul
sõlmida jaanuaris, ehitusega alustada märtsis ning kultuurimeka
võiks sel juhul uksed avada 2016.
aasta lõpus.

Lasteaiatasu kerkib
Alampalga kasvu tõttu kerkib ka
kohatasu Tartu lasteaedades, mis
2013. aastal on 35,2 € lapse kohta. Mullu oli see 3,3 € väiksem.

Jaapani kalligraafia
12. jaanuaril kell 12 toimub Tartu ülikooli kunstimuuseumis
Jaapani kalligraafia töötuba,
mida juhendab TÜ õppejõud Eri
Miyano. Töötuba, kuhu mahub
15 kiiremat, on osalejatele tasuta
ning oodatud on huvilised igas
vanuses.

Tartu valib aukodanikke
Tartu linnavalitsus ootab 16. jaanuarini linlaste ja organisatsioonide ettepanekuid Tartu linna aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride
valimiseks.

Tammekal uus treener
Joti Stamatopoulose asendajana alustas 8. jaanuaril Tammeka
peatreeneritoolil tööd kogenud
sakslane Uwe Erkenbrecher, kes
oma 30aastase treenerikarjääri
jooksul on juhendanud mitmeid
Saksamaa esiliiga klubisid.

Nõo kaksikud
teleekraanil
Pühapäeva õhtuti ETV põhiprogrammis linastuv värske teleseriaal
„Hakkab jälle pihta“ on filmitud
Tartus ning peaosalistena löövad
seal kaasa Nõo põhikoolis õppivad kaksikud Karl Martin ja Karl
Andres Hollo.

Korvpall esirinnas
Ka 2013. aasta eelarve sporditoetustest saab suurima osa (92 000
eurot) TÜ/Rocki meeskond.
Võrkpalli esindusklubi BIGBANK
Tartu saab 37 000, jalgpalliklubi
Tammeka 25 000 ning 18 000
eurot jäähokiklubi Välk 494. Kokku panustab linn spordiprojektidesse 341 000 eurot.

SÄHVATUS
SÄHVATUS
Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Pole teada, kas TÜ/Rocki
venelasest keskmängija
Ivan Neljubovi naine
Natalia ka teab, et tema
abikaasa jagab Eestis
elupaika ühe veetleva
blondiiniga ning suhted
nende vahel näikse olevat
üllatavalt soojad. 
FB
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Palametsa
pajatused

1913. aasta – viimane
rahuaasta Euroopas
Ega see päris rahuaasta olnudki – Balkani poolsaarel käis sõda äsja
Türgit võitnud liitlaste – Bulgaaria, Serbia, Montenegro ja Rumeenia
vahel, kes olid pööranud omavahel tülli Türgi pärandi jagamisel. Aga
Balkan paiknes kusagil kaugel Euroopa serval. Päris Euroopa suurriigid näisid endiselt tugevate ja turvalistena, kuigi valmistusid üsna
avalikult omavaheliseks jõukatsumiseks.
Tolleaegne Euroopa oli monarhiate manner. Teada-tuntud mälumänguküsimus: 1913. a oli Euroopas vaid kolm vabariiki, nimetage need! Kahe esimese – Prantsusmaa ja Šveitsiga pole probleemi.
Aga kolmas? See oli Apeniinide mägedes paiknev mikroskoopiline
(pindala vaid 61 km²) San Marino, kus vabariiklik valitsemisviis kehtis juba 1263. aastast. Praegugi vanim pidevalt püsinud vabariik kogu
maailmas.
Ülejäänud Euroopa riigid olid kõik monarhiad. Enamik valitsejaid
omavahel sugulased. Aga just sugulastevahelised vaenusuhted võivad
olla hästi õelad ja tülid visad lahenema. Eriti tõusis sada aastat tagasi esile Romanovite dünastia, kes tähistas veebruaris kolme sajandi möödumist võimuletulekust. Pidustusi-paraade ja bankette jagus
kogu juubeliaastale. Teadmata, et troonil püsitakse veel napilt neli
aastat. Rahvale ja välismaale
Sõjaka ja sõnaohtra tuli näidata, et Romanovite
valitsemine kestab lõputult.
Wilhelm II juhitud
Paljurahvuselise AustSaksamaa püüdis
ria-Ungari monarhiat valitjuba 63 aastat raugastutõusta maailma kol- ses
nud Franz Joseph I. Õigemimandaks suureks
ni teeskles valitsemist, sest
kaksikriigi sise- ja välispoliikoloniaalriigiks.
tikat suunasid hoopis nooremad mehed. Nende eesmärk oli laiendada mõjuvõimu veelgi Balkanil ja Põhja-Itaalias, hoida iga hinna eest koos „lapilist impeeriumi“.
Sõjaka ja sõnaohtra Wilhelm II juhitud Saksamaa püüdis tõusta
maailma kolmandaks suureks koloniaalriigiks ja luua tugevat sõjaväge koos laevastikuga. Selles osas olid Saksa militaristid mõndagi
saavutanud, mistõttu nende maaväge peeti õigusega parimaks kogu
maailmas.
Briti impeerium, mille piirides ei loojunud kunagi päike, valitses
endiselt meredel ja ookeanil. Ühendkuningriik ajas Euroopas jõudude tasakaalus olemise poliitikat, et ei korduks Napoleoni perioodi
ohud. Sellest lähtudes sõlmiti varasema põlisvaenlase – Prantsusmaaga – entente coriale ehk südamlik liit, millega mõni aasta hiljem
ühines ka Vene tsaaririik. Nii oli Saksamaa võetud nii läänest kui
idast otsekui pihtide vahele.
Pole siis imeks panna, et 1913. a jätkus kõigi Euroopa suurriikide
kindralstaapides sõjaplaanide ja nende variantide hoolikas väljatöötamine. Arvestused näitasid, et kalli militaartehnika areng muudab sõjapidamise sedavõrd kulukaks, et ka kõige rikkamad riigid ei
pane vastu üle poole aasta. Siis on majanduslik krahh vältimatu, kui
varem ei ole jõutud vaenlast alistada. Siit siis – seda just sakslastelt –
välksõja plaanid ja lubadused – lootused, et kui vaenutegevus peaks
algama suvel, siis on mobiliseeritud mehed jõuluks jälle kodus. Võitjatena oma perede juures. Ainult et 1914. a puhkenud suur sõda ei
kestnud mitte 5–6 kuud, vaid 10 korda kauem. Niipalju siis ennustamise ja ajaloo käigu ettenägemise täpsusest minevikus. Ja ega see
tänapäevalgi suurt parem ole.

Mis üllatusi juba ette on
tulnud?

Kuna olen siin majas üheksa aastat finantsjuhina töötanud ja ka ameti üleandmiseks oli
aeg piisavalt pikk, siis seni ühtki sellist üllatust, et midagi hakkaks totaalselt kokku kukkuma,
pole kohanud. Peamurdmist valmistab millega ja mis järjekorras
tegeleda.

Milline on hea teatrijuht?
Kindlasti ei pea ta olema ainult
finantsist. Ennegi on raamatupidamise taustaga inimesed takerdunud mõtteisse, et numbrid
otsustavad kõik ja mõnigi eluline
asi jääb kahe silma vahele. Ajalugu meenutades – Aivar Mäe oli ju
ka juhina erakordne artist ja sealjuures väga efektne ning kõik asjad
said tehtud. Paavo Nõgene oli selles mõttes vastand, kes kunagi ei
tahtnud rambivalguses olla, ent
produtsendi ja taustajõuna oli
super. Nüüd on minu asi oma stiil
leida. Hobidest tulenevalt olen
mina laval olnud rohkem, kui Paavo kunagi saab olema. Seega lavahirmu mul pole ja publiku silma
all toimuvaga, mis ongi kõige olulisem osa teatrist, olen tuttav.

Olete seni numbreid
juhtinud. Kui kindlalt end
inimeste seadistamises
tunnete?

Siin majas pole selleks palju
võimalust avanenud. Varasemast
on olnud õnn töötada Hansapäevade meeskonnas. 2007. aastal
olin üldprojektijuht, kus sain teatud nipid kätte, kuidas meeskonda töös hoida. Praegune kaader
on mõistagi suurem – 355 tööle-

Mis on teatris Teie ajal
kõige enam muutunud?

Jube palju! Väga oluline edasiminek on toimunud töötingimustes. Minu tulles nägi suur maja
enamjaolt välja selline, nagu ta
60ndate lõpus vastu võeti. Pikk
hüpe on toimunud organisatsiooni struktuuris, töökultuuris, emotsionaalses keskkonnas.
Teatrist on saanud mitmekülgne,
tugev ja toimiv tervik. Usaldame
inimesi ja ka vastu pakume stabiilsust. Planeering on pikk, mänguplaanid kindlalt paigas. On olnud
mitmeid aastaid, kus ei jäänud ära
ükski etendus.

Mida ei saa lõppenud
aasta kohta öelda?

Kahjuks küll. Kord üks noornäitleja lihtsalt unustas ära, et
peab laval olema. Et balletiartistide elu on nagu tippsport, kus
kummitavad vigastused, olime
sunnitud mõnel korral ära jätma
ka „Casanova“.

Kui pikalt teatris töö
ettepoole käib?

Täna on sisuliselt paigas kogu
2013-14 hooaja uuslavastused,
peatselt algab mänguplaani tegemine. Ka ületulevase hooaja jaoks
on päris mitmed nimetused juba
olemas. Näiteks „Ooperifantoomi“ esietendus 5. oktoobril 2014.
Stabiilsus ja pikk tulevikunägemus on eelmiste juhtide tubli töö tulemus. Ning see, et väga
palju pileteid ostetakse enne ära,
kui lavastus on välja tulnud, näitab erakordset usaldust publiku
poolt.

Mõni tõrvatilk ka meepotti on tilkunud?

Kas just tõrvatilk, aga meil oli
lootus, et jõuame väikese maja
remondiga kaugemale, kui tegelikult jõudsime. Elektrisüsteemini
ei jõudnud, sest ajast tuli puudus.
Töötajate poolel jätkub remont
eeloleval suvel. Seni tuleb neil töötada isegi kehvemates oludes kui
aasta tagasi. Lõplikult korda saab

Peterson tõdeb Vanemuise laval istudes
minoorse noodiga hääles, et hobideks
nagu näiteks saksofonimäng, jääb aega
järjest vähemaks. 
Rasmus Rekand

maja loodetavast 2014 sügiseks.
Vanemuisele on ka ette heidetud, et liiga palju on muusikale ning draamatrupp pole pälvinud auhindu. Tegelikult on 40st
nimetusest vaid 4–5 muusikalid,
millest kaks on Lotte-nimelised ja
peavad päris kindlasti olema. Pool
meie publikust tuleb draamaetendustelt – kvaliteet selleski sektoris
ei saa siis olla nadi. Publikurekordeid, mida eelmisel aastal tegime,
ei tuleks, kui publikule ei sobiks
pakutav.

Kui Tallinnas saavad teatrid ära
jagada, kes millise žanriga rohkem
tegeleb, siis meil tuleb pakkuda
nö Rootsi lauda. See on Vanemuise kohustus siinses kultuuripildis,
mis on korraga teatrile nii tugevuseks kui nõrkuseks.

Millest on Vanemuises
puudus?

Tegutsemiseks kõik vajalik on
olemas. Pikas perspektiivis mind
vaevab mure, kust tulevad uued
töötajad. Kui näiteks keegi oboe-

LEROSIS

95€

I
EEST

IT

LI

ÜH

INGUTE
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kell 18.00

Kuna aasta esimene päev oli
tööst vaba ja ka osa külalisi õnnestus varem vastu võtta, siis mingit
erilist tunnet tol konkreetsel päeval ei tekkinudki. Ametit silmas
pidades, siis sisuline töö hakkaski
tänasega peale.

pingulist pluss sadakond üksikartisti ja külalist.
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Kas 1. jaanuar oli Teie
jaoks kolmekordselt
pidulik – sünnipäev, uus
aasta ning ametikoht
ühe korraga?

M

SCLEROSIS MULTIPLEX’I

Vanemuise teatri tüüri juurde asus aasta hakul senine finantsjuht Toomas
Peterson. Tartu Ekspress käis esimesel
tööpäeval usutlemas, mis pilli värske
juht puhub ja kuhupoole purjed seab.

Tartus Dorpat Konverentsikeskuses
Petersoni saal
aadress: Soola tn. 6

UUED SM RAVIVÕIMALUSED
SM Keskuse juhataja dr. Katrin Gross-Paju
MIDA TEHAKSE SM‘ ÜHINGUTES?
Ettekanded ESMÜL- ning kohaliku ühingu esindajatelt

Mida maailmas SM’ist ja selle ravist räägitakse?
Mis järgmisest aastast Eestis muutub?
Kuidas SM’iga elama õppida, kes ja kuidas võivad aidata?
Mida teised SM’ikad sellest kõigest arvavad?
Loeng on mõeldud esmajoones äsja (viimase 5 aasta jooksul)
diagnoosituile ja nende lähedastele, aga avatud kõigile huvilistele!
Sissepääs tasuta, ruumid kõigile ligipääsetavad.
Paremaks ettevalmistamiseks palume registreeruda post@smk.ee või tel 566 77232

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

OÜ Rakall pakub

20 kuni 50-kohalisi
busse sõitudeks
Eestis ja välismaal

Soodustused
koolidele.

www.rakall.ee

info@rakall.ee • tel. 55 56 4138

tartuekspress
öördeid ei tule ELLI
KULTUUR
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Toomas Peterson

• Sündinud 1. jaanuaril 1974 Tartus

• alates 1. jaanuarist 2013 Vanemuise teatri juht
• 2003–2012 Vanemuise teater, finantsjuht
• 2001–2003 OÜ Universal Wood Corporation, finantsjuht
• 1998–2001 AS Sampo regiooni juhataja
• Saksofonisti ja arranžeerijana tegev ansamblites Big Band Tartu, Salvador Sax Kvartett ja Tartu Saksikoor.

Esimestel aastatel Nokia kontserdimajas alustades ei osanud
kõige paremini prognoosida ja
pigem jäi täituvus oodatust kehvemaks. Nüüdseks on tallinlased harjunud, et Vanemuine on
pealinnas olemas. Ise oleme aru
saanud, mis sealset publikut tõmbab. Publikust umbes veerand
koguneb meil väljastpoolt Tartut ja sellest omakorda Tallinnast
tuleb lõviosa. 40 etendust Nokias,
kus on istekohti kuni 1800 – see
annab tunda.

Soovitage paari Teie
meelest väärt etendust?

Draama poolelt oli meeldejäävaks elamuseks „Karjäär“. Mind
lausa üllatas, kuidas
oli Sadamateater
ära kasutatud.
Li n n a r uu mgi pandi kaasa mängima
ja avati aknad,
mida seni varem
polnud tehtud.
Balleti poolelt
„Casanova“, mis jättis
väga võimsa mulje, olgugi et seal
pole orkestrit laval.
Muusika poolelt „Mary
Poppins“, kus samas ka
väga aktuaalne teema: kuidas ja
kui palju vanemad oma laste kasvatamisega tegelevad.

mängijatest otsustaks mujale minna, siis asendaja leidmine
oleks tõsine peavalu. Ka praegu on
üks koht täitmata ning ei puuduta
see probleem vaid üht pillirühma.
Balletis on sarnane olukord. Ühelt
poolt on tore töötada kollektiiviga,
kus on 14 rahvust. Teisalt on olukord tingitud meie huvihariduse
rahastamisest, õigemini puudujääkidest.

Kuidas teatril Tallinnas
läheb?

Ka Teid ennast saab laval
näha?

Kaugelt enne seda, kui algas
konkurss juhi kohale, sai kokku lepitud, et Big Band Tartu on
„Moonlight Expressi“ ajal laval.
Ka mina kuulun koosseisu ja etenduses on mõned klarnetisoolodki
minu kätte sattunud.

Kui aktiivne olete Te
poliitikas?

Tõsi, ma olen üsna pikka aega
juba Reformierakonna liige, aga
üsna passiivselt ja ei usu, et teatri kõrvalt jääks ka aega oluliselt

aktiivsemaks muutuda.

Kuidas Vanemuisel
majanduslikult läheb?

Uuel aastal tahame piletimüügiga koguda 1,8 miljonit eurot, mida
on isegi pisut vähem kui tänavu
õnnestus. Alles analüüsime eelmise aasta numbreid, et planeeritust
parema tulemuse tagamaid selgeks
saada ja neid siis korrata.

On lähitulevikus midagi
muutumas piletihindades?

Kardinaalseid hüppeid kummaski suunas ei tule. Küll oleme
paindlikud, et kui mõni saal kipub
hõredamaks jääma, siis sinna
saaks pileteid odavamalt.

Olete rääkinud, et võtate
südameasjaks artistide
palgad?

Siin on muutused juba toimumas, kuna ka riik suurendas palgafondi 4,4%. Samuti viiakse riigikogu otsusega enam-vähem samale
tasemele orkestrantide palgad nii
Estonias, ERSOs kui Vanemuises.
Uus keskmine brutopalk on veel
välja arvutamata, varem oli see
meie majas 650 eurot.

Mitu korda see erineb
Teie omast?

Umbes neli korda. Nõukogu
otsustas nii, ja see on väiksem kui
mu eelkäijal.

Mida Paavo Nõgene Teile „päranduseks“ jättis?

Mul on lauasahtlis tema jäetud
märkmepaber, millel seisva soovitusega „hoia inimesi“ olen igati
nõus. Juhi tulemus ei ole üldjuhul
tema enda tehtud, vaid sõltub inimestest tema ümber.

Kui Te võrdleks end
mõne looma või linnuga?

Ei oska … kui laps küsib, mis
loom mulle meeldib, siis vastan
esimesena „elevant“.
Rasmus Rekand

HEA KOHT TEHNOÜLEVAATUSEKS!
Tule oma sõiduautoga korralisele ülevaatusele
ja saad kaasa KINGITUSE.
*pakkumine kehtib jaanuar, veebruar 2013.

A-Ülevaatus Tähe
Tähe 106c, TARTU
Tel: +372 736 6002

• sõidu- ja veoautodele
• bussidele • haagistele
• mootorratastele
Rahvusvaheline ülevaatus
Sõidumeerikute kontroll

A-Ülevaatus Jaama
Jaama 161, TARTU
Tel: +372 740 7010

• sõiduautodele, haagistele (O1, O2)
• veoautodele (N1)
• mootorratastele

www.a-ulevaatus.ee
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
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anekdoodid
anekdoodid

Firma töötaja jääb tööle hiljaks. Enda õigustamiseks selgitab ta šefile:
„Öösel oli naisel raske sünnitus.“
Kolme nädala pärast kordub
lugu jälle ja mees jääb tööle hiljaks.
„Ja miks te täna hilinesite?“
küsib direktor vihaselt.
„Mu naisel oli jälle öösel raske sünnitus.“
„Kas te olete küülikuga abielus või?“ ei suuda direktor
ennast talitseda.
„Ei, ämmaemandaga.“
***
Paludes suurendada oma
palka, mainis firma teenistuja,
et tema vastu tunnevad huvi
mitu kompaniid.
„Millised kompaniid?“ tundis
peremees huvi.
„Elektrivõrk, telefonikompanii ja maksuamet.“ vastas
ametnik.
***
„Kui palju on, kui korrutada
viiskümmend viiega?“ eksamineerib restorani direktor noormeest, kes tahab kelnerina
tööle hakata.
„See, härra direktor, sõltub
seltskonnast, ajast ja ka sellest,
mis enne seda oli tellitud,“ vastab noormees.
„Sellest jätkub. Te olete tööle võetud!“
***
Optimist ja pessimist vahetavad mõtteid tuleviku üle ja
leiavad üksmeelselt, et sellelt
pole oodata midagi head.
„Selliste inflatsioonitempode juures,“ ütles optimist, „ei
jää meil midagi muud üle, kui
hakata kerjama.“
„Kerjama?“ imestas pessimist. „Kelle käest?“
***
„Miks sa koju ei lähe?“
„Ei saa.“

„Mispärast?“
„Naine ajas kodust välja.“
„Mille eest?“
„Et ma koju ei tule.“
***
„Kui ma teise mehe juurde
lähen, kas sul on siis kahju?“
küsib naine pärast perekonnatüli.
„Miks mul peaks võõrast
mehest kahju olema?“
***
Noorik vestleb esmakordselt oma meheõega. et endast
võimalikult romantilist muljet
jätta, õhkab ta aknast välja vaadates:
Ah, milline kaunis aed! Oh,
kuidas ma armastan loodust!“
Uus sugulane heidab talle
põgusa pilgu:
„Kas tõesti? Vaatamata sellele, mis ta sinuga teinud on!“
***
„Mu naine raiskab kosmeetika peale nii palju raha, et
see võib mind hulluks ajada!“
kurdab noor abielumees oma
õele.
„Aga kas sa oled teda ilma
kosmeetikata üldse näinud?“
„Ei vist...“
„Siis on hästi. Muidu oleksid
juba ammu hulluks läinud!“
***
„Kas su mees käib tihti õhtuti
väljas?“
„Jah, igal õhtul! Ta, vaeseke,
ei taha miskipärast üksi kodus
istuda.“
***
Kui tütar varahommikul alles
koju saabub, küsib ema talt
pahaselt:
„Ütle kohe, kellega sa öö
otsa ringi ajasid?“
„Ah, sina teda ei tunne, aga
terve Euroopa on täis tema
auks püstitatud monumente!“
„Tohoh, kes see suurmees
siis küll olla võib?“
„Tundmatu sõdur!“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11.–12.01 kell 12.45, 15, 17.15,
20.30, 22, 23; 13.–16.01 kell
13.30, 16.15, 19, 19.45, 21.30,
22.15; 17.01 kell 13.30, 14,
16.15, 19, 19.25 Gangsterite
jahtijad
11.–12.01 kell 13.30; 13.–
16.01 kell 14.30; 17.01 kell 15
Kodus
11.–12.01 kell 17.15, 19.15, 21;
13.–16.01 kell 18.45, 20.30
Joomahullu päevaraamat
11.–12.01 kell 22.45; 13.–
16.01 kell 22; 17.01 kell 22.15
Hirmu laht
11.01 kell 11.30, 12.30; 12.01
kell 11.30; 13.01 kell 11.30,
16.45; 14.–16.01 kell 12.15,
16.45; 17.01 kell 12.15, 17.05
Lumekuninganna (eesti keeles)
11.–12.01 kell 11.45, 15.45;
13.01 kell 11.45; 14., 16.01 kell
12.45; 15.01 kell 11; 17.01 kell
13.15 Niko ja lendavad põhjapõdrad (eesti keeles)
11.–12.01 kell 13.45, 22.15;
13.–14., 16.01 kell 15.45,
20.45; 15.01 kell 20.45; 17.01
kell 18.15 Jack Reacher
11.–12.01 kell 19.35; 13.–
16.01 kell 18.15; 17.01 kell
15.45 Pii elu
11.–12.01 kell 18; 13.–16.01
kell 17.15; 17.01 kell 16.45 Ilmvõimatu
11.–12.01 kell 12, 14.30, 18.15,
21.30; 13.01 kell 12, 13.45,
14.30, 18, 21.15; 14.–16.01
kell 12, 14, 18, 21.15; 17.01
kell 12, 18 Kääbik: Ootamatu
teekond
11.–12.01 kell 16.30; 13.01
kell 12.40; 14., 16.–17.01 kell
12.30; 15.01 kell 14.45 Pilveatlas
11.–17.01 kell 15.15 007 Skyfall
12.–13.01 kell 12.30; 15.01
kell 11 Eellinastus: Lammutaja Ralf (eesti keeles)
17.01 kell 21 Esilinastus: Hüljatud
17.01 kell 21.45 Esilinastus:
vabastatud Django

Teater

Gangsterite jahtijad
11.01 kell 12.45 Cinamonis
„Gangsterite jahtijad“ tegevus toimub 1949. aasta Los Angeleses. Kõik
käib armutu Brooklynist pärit maffiakuninga Mickey Coheni (Sean
Penn) pilli järgi. Ta lõikab kasu nii narko- kui relvaärist, prostitutsioonist
ja võimalusel ka igalt kihlveolt, mis sõlmitakse Chicagost lääne pool.
Ja ta ei tee seda ainult oma poiste kaitse varjus, vaid talle kuuletuvad
ka politsei ning poliitikud. See peaks hoidma vaos ka kõige vapramaid
ja elu näinud korrakaitsjaid… välja arvatud ehk üht väikest Los Angelese politseijaoskonna autsaiderite üksust, mida juhib seersant John
O’Mara (Josh Brolin) ja Jerry Wooters (Ryan Gosling), kes ühendavad
jõud, et purustada Coheni maailm.
Filmi peaosades näeme Oscarile kandideerinud Josh Brolinit ja
Ryan Goslingit seersant John O’Mara ja Jerry Wootersi rollis. Oscariga
pärjatud Sean Penn mängib gangster Mickey Cohenit. Kõrvalosades
näeme Oscari-kandidaati Nick Noltet Los Angelese politseijaoskonna
juhi „Whiskey Bill“ Parkeri rollis ning Emma Stone’i Grace Garaday’na,
kes on Coheni naine ja ühtlasi ka Wooteri tähelepanuobjekt.
Filmi stsenaariumi on pannud kokku Will Beall, kes toetus Paul Liebermani raamatule „Gangsterite jahtijad“, ning produtseerisid Dan Lin,
Kevin McCormick ja Michael Tadross.

11.01 kell 19 Remondimees
12.01 kell 19 Kadunud käsi

17.01 kell 20 Tafenau-Melvin
kvartett
18.01 kell 21 Inga Kaare Trio

Teatri kodu

Näitus

11.01 kell 11 Kessu ja Tripp
13.01 kell 12 Kunksmoorimäng

Vanemuise teatri
suur maja
12.01 kell 19 Minu oma

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 15.01 Kalli Kalde illustratsioonide näitus Unistuste
metsad

13.01 kell 16 Musta pori näkku

Linnaraamatukogu

Vanemuise teatri
väike maja

kuni 16.01 Eesti nahakunstnike liidu näitus Ääremärkused

11.01 kell 19 Sviit
12.01 kell 19 Inimese parimad sõbrad
13.01 kell 19 Õhtu Straussiga

Kontsert
Tartu Jazz Club
11.01 kell 21 Susanna Aleksandra +5

Sadamateater

15.01 kell 20 Jamman

10.01 kell 19 Oblomov

16.01 kell 19 Jaan Sööt

kuni 18.01 näitus Poola lasteraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest
kuni 18.01 näitus Väike Chopin
kuni 19.01 raamatunäitus
“Kevade” sajand ja Oskar
Luts 125

Tammelinna
raamatukogu
kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg

Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Desembris lepingu sõlmijatele pakume üheks aastaks
lapsele kohatasu hinnaga 97.- eurot kuus!
Pakume teie lapsele mängu-ja hoiukohta ning tunnihoidu.
Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

tartuekspress
reklaam
Reklaam
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Ehitus

Imearmsad jänkupojad otsivad
uusi kodusid. Tulge ja valige oma
lemmik välja. Tel 56 503 503.

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

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

Müüa pikakarvalise taksi must
kõrbpiirdes kutsikad. Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus OÜ,
tel 5670 0092.
Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.
Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

Materjal
Müüa soodsalt igas mõõdus
ehituslikku saematerjali.
Tasuta vedu! Tel 5656 4624,
info@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük
2toaline renoveeritud korter
Tapal (3500 €, otse omanikult).
Tel 554 1558, Olga.
Kinnistu Rõngu vallas (2,4 ha,
renov rehielamu: köök/elutuba,
tuba, saun, 52 500 €).
Tel 5558 5567, kristi@aabakv.ee.

Teenused

Kinnisvara ost

Catering. Pakume toitlustus
teenust koos ruumide rendiga
(120 in). Samuti toome maitsvad
toidud Teile koju. Küsi pakkumist!
Tel 5612 1235.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb territooriumi lumekoristust eramajadele, korteriühistutele jne. Tel 509 0750.

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727 (1,09 €/min). Ennustuse tellimine meilile: ennustus.ee.
Kaubaveoteenused, pukseerimine,
puksiirteenus, autoremont, kere-,
keevitus-, värvimis-, rehvitööd,
rehvid, klaaside toonimine majadel. Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

Põllundus

Kodumasinate remont Tartus ja
Tartumaal. Tel 5554 0770, Mart.

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.
kontoritehnika müük ja hooldus

Sarapuu riidepoes kogu kaup
-50%! Valikus vähekasutatud
riided lastele, naistele ja meestele.
Asume aadressil Sarapuu 1.

Santehnilised tööd. Tel 515 6401.

Tasuta katkiste kodumasinate
äravedu (külmkapid, pesumasinad,
pliidid, telekad jne). Tel 5386 9008.

Müüa täiesti kuivi küttepuid
(30 cm, kask, 40 l võrk). Ka väikesed kogused! Tel 55 46 945.

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

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Sulasetööd suve- ja maakodus
Lõuna-Eestis aastaringselt.
Tel 529 7080, priit55@hotmail.com.

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

Mööbel

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.

Prilliraamide parandus (laseriga).
AS Erakliink Dentes, Ropkamõisa
10. Tel 733 3005.

Kuivad küttepuud ja klotsid, ka
väikeses koguses. Tel 511 2625.

Riided

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

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

Pepleri 5. Registreerimine ja info
tel 518 6947, 5690 3850.

Loomad
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TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Avatud uus lapsehoidjaga mängutuba Tartu kesklinnas, aadressil

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin tasuta ära erineva kasutu
kodutehnika. Tel 5590 0502.

Teated

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

Muu

Lumekoristus katustelt ja jääpurikate eemaldus. Kasutusel korralik
turvavarustus. Tel 5331 5590.

Ostan vanu märke, raamatuid,
münte, reklaamsilte, nõusid, postkaarte, ripatseid. Tel 5649 5292.

LINASED KINGITUSED, TIKKIMINE: www.linakaubamaja.com.

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

Tartu Akadeemiline Meeskoor
võtab vastu uusi lauljaid tenori
ja baritonide häälerühmadesse. Vastuvõtukatsed jaanuarikuu
jooksul esmaspäeviti ja neljapäeviti algusega kell 18.30 õpetajate
seminari aulas (Salme 1a). Vt ka
www.tam.eu.

Tervis

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.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

LÕNGAPOOD: villane lõng
15 €/kg, lõim, heegelniit 10 €/

LEIA SOBIV HIND?

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

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu
ad, Linnaleht 5,76€
käekellühine
Aprilli lõpuni kõik kaubad
kotid,Postimees
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
aTartu
h
ra
,
10,80€
d
e
id
ri
ste ja naiste
1-2toal korter. Tel 509 3455.

MeeTel 5561 4114.
2-3toal korter.

, käekotid
päikeseprillid

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

jpm.

www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

TARTUMAA
SUUSANELJAPÄEVAD

10 eurot/tükk.

Noorpaar soovib osta 2-3toalist
korterit Tartus otse omanikult.
Tel 5873 6550,
korter111@hotmail.com.

Üürile võtta
1toal korter. Tel 501 3219.
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 509 3455.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

10.01 Tähtvere spordipark Tartus (uisk)
NB! 17.01 Vedu suusarajad
(sõidutehnika sõltuvalt lumeoludest!)

24.01 Vooremäe suusarajad (klassika)
31.01 Tartumaa Tervisespordikeskus Elvas (klassika)

• Naiste riided
Sobrakeskus
• Ehted ja kaekellad
Voru tn 55f Tartu
• Suur valik kaekotte
Avatud E-R 10-19, L 10-15
• Hinnad vaga soodsad
Tel 5805 8851

NB! 7.02 Lähte suusarajad (klassika)
14.02 Anne kanali suusarada Tartus (uisk)
21.02 Kambja-Kopsumäe tervise
rajad (klassika)
28.02 Rõngu suusarajad (uisk)
7.03 Vooremäe suusar
ajad (uisk)
14.03 Dendropargi raja
KAVA
d Tartus (uisk)

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

E-R 10-19 ja L 10-15 • Sõbrakeskus, Võru 55f.

ARADA valik vaba)
17 - 20 RAHV; sõi
dutehnika

(Rajal lisaülesanded

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

UND
18 - 19 SUUSAT
bja etapil)
(v.a Vedu ja Kam

etapil
osalejatele!

RA JA START diga)
19.00 VÕISTLUS
18.30; ajavõtt SI-kaar

India tants algajaile. maaremar@
gmail.com, tel 553 4712.

i kl

(Registreerumine kun

atele

LDUS osalejsuta!!
USAHOO
17 - 20 kaSU
laenutus) ta
de
de ja räätsa

Küte

(Lisaks suus

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad). Tel 5301 1161.
3€ täiskasvanud/ 2€ lapsed
Lisainfo ja registreerimine

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid konteineris, lahtiselt ja võrgus + lõikamisjääke. Tel 504 3100.
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

Rajad

4-5km

Toetajad:

OSALE ka
kuni 5 LIIKMELISE
TIIMINA!

ŠIS
FINI SUPP
TIKA
MUS
www.suusahullud.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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REKLAAMTEKST

Teadlased on vähivastasesse võitlusse
appi võtnud isegi haid
Panevėžyse elaniku Valdemaras Žvirblise (52) kätes tõusevad puidust ellu nii inglid kui ka pühakud.
Mehe mõtted keerlevad läheneva näituse ümber – see aitab tal haigust unustada. «Elan veel, teen siin teile
kaua aega tüli,» heidab mees lõbusalt vastuseks, kui abikaasa Rasa Žvirblienė tema tervise kohta pärib.
TOMA ALEKSĖJŪNAITĖ

E

nam kui aasta jooksul ei saa endine autojuht V. Žvirblis enam spetsiifilist vähiravi, vaid joob ülepäeviti vedelat haikõhreekstrakti AngioCell Plus. Vaatamata sellele, et panevėžyslane on esimese grupi
puudega, ei ole tal aega igavust tunda.
Mees veedab üha rohkem aega maja keldrisse sisse seatud töökojas.
Lõpukorral on peaaegu meetrikõrguse ingli väljavoolimine pärnapalgist.
V. Žvirblis kavatseb osaleda rahvakunstnike näitusel. Enne haiguse avastamist ei olnud tal aega peitlit kätte võtta ning puunikerdamisele sai ta pühenduda ainult puhkuse ajal. Praegu aga aitab puidu puudutus mehel haigusmõtteid peletada.
Pärast vähki haigestumist hakkas panevėžyslane olevikku rohkem hindama ega tee suuri tulevikuplaane. Talle on oluline, et iga päev mõtestatud oleks.
Vähidiagnoos oli Žvirbliste perele raskeks katsumuseks. Kõik sai alguse 2009. aastal, mil tehti röntgen mehe kopsudest. Seda uuringut ei olnud
talle tehtud kümme aastat, seepärast soovitas perearst kopse profülaktiliselt
kontrollida. Ühes kopsus leitud moodustis ei lubanud midagi head. Žvirblis
sai mõne kuu vältel tuberkuloosiravi, kuid kasvaja ei vähenenud. Kui kopsu
opereeriti ja moodustis eemaldati, selgus, et see on nahakasvaja melanoomi
metastaas. Mees oli ka enne seda juba korra meedikute kätes olnud. 2003.
aastal eemaldati tal sünnimärk. Seda, et sünnimärk võis panevežyslase organismi halvaloomulisi rakke jätta, ei kahtlustanud siis keegi.
Hiljem, pärast magnetresonantsuuringu tegemist selgus, et halvaloomulised moodustised on levinud ka neerupealistesse ja soolestikku. Peaaegu
terve aasta raviti meest interferooniga. Tema abikaasa märkas, et preparaadi
kasutamine muudab naha kuivaks.
Olles teada saanud Leedus tol ajal uuest toidulisandist – vedelast haikõhreekstraktist AngioCell Plus, ostis abikaasa seda ka oma mehele. Aktiivseid
bioloogilisi aineid sisaldav toidulisand kergendas haige vaevusi.
Veel üks tõsine hoop tuli V. Žvirblisel vastu võtta siis, kui tehti kindlaks,
et halvaloomuline haiguskolle on tekkinud ka peaajju. Enne operatsiooni
hoiatasid arstid patsiendi abikaasat, et haigel võib tekkida kõnehäire ning ta
võib isegi halvatuks jääda.

Õ

nneks 2010. aasta märtsis tehtud peaajuoperatsioon õnnestus,
halvaloomulist kasvajat ei olnud raske eemaldada. Võib-olla ei lasknud
kasvajal vohama hakata ka pikka aega kasutatud preparaat AngioCell Plus.
Pärast operatsiooni taastus V. Žvirblis kiiresti. Tema mälu ei olnud üldse

kannatada saanud. Hiljem kohaldati talle kiiritusravi, 2010. aasta mais aga
alustati kemoteraapiaga, mis kestis kuni novembrini. Ka praegu arsti juurde
uuringutele tulles ja arutades, mida edasi teha, ei ole kerge.
«Uuringute vastuste ootamine võtab iga kord hinge kinni,» räägib
R. Žvirblienė avameelselt. Praegu on Leedus rohkesti vahendeid, mis vähktõvega võidelda aitavad. Koos traditsioonilise ravi, näiteks kirurgia, kemoja radioteraapiaga on oluline kasutada alternatiivseid vahendeid. Tänapäeval kombineeritakse teaduspõhist vähiravi ka paljude teiste võimalustega.
Näiteks kiiritusravi või kemoteraapiat kohaldades ning samal ajal haikõhreekstrakti kasutades on väga tõenäoline, et patsiendil ei teki kehvveresust
ja tema verenäitajad paranevad.
Pärast spetsiifilise vähiravi lõpetamist toetab vedel haikõhreekstrakt immuunsust. Ja veel üks oluline omadus: haikõhred sisaldavad bioaktiivseid
aineid, mis ei lase veresoontel halvaloomulises kasvajas areneda. Seda protsessi nimetatakse angiogeneesiks.

K

ui angiogenees on peatatud, ei ole halvaloomulisel kasvajal enam millestki toituda, seepärast ei saa vähirakud organismis enam edasi levida
ja metastaase tekitada. See on üks tähtsamatest eesmärkidest, mille poole
vähi pidurdamisel püüeldakse. «Vedela haikõhreekstrakti joomise abil on
võimalik parandada patsiendi enesetunnet ja elukvaliteeti isegi raskel haigusperioodil,» kinnitab Leedu Terviseteaduste ülikooli onkoloogiahaigla
palliatiivse onkoloogia osakonna juhataja Dalia Skorupskienė.
Arsti praktikas on olnud mitmeid vähihaiguse kolmanda staadiumiga patsiente, kes haikõhreekstrakti edukalt kasutasid.
Kiiritus- ja keemiaravi põhjustasid neile patsientidele vähem soovimatuid kõrvalmõjusid. Haiged kaebasid halva enesetunde üle harvemini, vähem tekkis ka komplikatsioone. «Mul on mõned patsiendid, kellel on diagnoositud vähi neljas staadium. Nad elavad siiamaani. Haikõhreekstrakti
kasutades on nad haiguse mitmeks aastaks pidurdanud. See on hea uudis,»
väidab D. Skorupskienė.
Mitte asjata ei hellita teadlased lootust, et hai organismis leiduvad bioaktiivsed ained võivad vähktõve ravis kasulikeks osutuda. Meedik D. Skorupskienė ei tihkaks niisugust mõju imeks nimetada. «Arvan, et poleks vaja
kasutada niisuguseid kõlavaid sõnu nagu ime. Teadus näitab, et seda suunda
järgides on võimalik häid tulemusi saavutada,» täpsustab palliatiivse onkoloogia osakonna juhataja.

Kui V. Žvirblis veel terve oli, polnud tal peitli
kätte võtmiseks aega. Nüüd, ingleid nikerdades, ei ole tal aega oma haigusele mõelda.
Foto: S. Bagdonavičiuse
Kaunase kliinikumi arst D. Skorupskienė
väidab, et juhul kui õnnestuks halvaloomuline
kasvaja toitainetest ilma jätta, lakkaks see
kasvamast. Foto: A. Barzdžiuse

KASVAJA EI SAA TOITU
- Haikõhres ei ole veresoonkonda, kuna bioaktiivsed ained takistavad
selle arengut.
- Hüpoteesi, et angiogeneesi pidurdamine võib vähi levikut tõhusalt
piirata, avaldas 1971. aastal Bostoni (USA) ülikooli teadlane, rakubioloogia ja lastekirurgia professor Judah Folkman.
- Uusimate uuringute andmeil on angiogenees üks olulisemaid halvaloomulise kasvaja arengut, selle levimist teistesse organitesse ja metastaaside teket määravaid tegureid.
- Selleks, et veri kasvajani jõuaks, peavad moodustuma uued peened
veresooned, mis katavad selle justnagu ämblikuvõrguga. Nende kaudu toimub kasvaja varustamine toitainetega, tänu millele viimane
levida saab.
- Angiogeneesi pidurdamise tulemusel pahaloomuliste rakkude areng
häirub, nad ei saa enam hapnikku ega toitaineid ja seetõttu ei saa ka
kontrollimatult paljuneda. Tänu sellele vähi areng ja levik peatub.

AngioCell Plus on müügil Eesti apteekides.
Info 5551 3134, www.taulapharma.ee

