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Kevad toob Taskusse uue kontseptsiooniga Rimi toidupoe
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EEDENI KONSUMIS
PÄEVAPAKKUMINE NELJAPÄEVAL, 4.02

Kõik
raamatud

JAHUTATUD BROILERIFILEE
ALUSEL

-25%

-44%

90

Kõik
Rakvere LK
pesupulbrid- ja kg
geelid
-38%

79.

90

Kaubandus- ja vabaajakeskus
Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

8.

KODUNE HAKKLIHA
Rakvere LK
kg

Tähelepanu!
Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada
teie tervist.

90
15.

90

-33%

4.

39.

90+

90
59.90

PÄEVAPAKKUMINE REEDEL, 5.02

SEA ABAPRAAD

Palju häid pakkumisi üle maja

HELE ÕLU
SAKU LITE
0,5 l, /l 9.80/

1l

Tallegg, kg

-15% 59.

4. 6.02

AURA MULTINEKTAR

HELE ÕLU SAKU ORIGINAAL

MARINEERITUD
MEREANGERJAS

0,5 l

-15% 49.

90
79.

90

69.

kg

/l 15.80/

250 g, /kg 279.60/

-35%

BANAAN

Tähelepanu!
Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada
teie tervist.

7.

-38%

9.

90

90
107.90

+

90
15.90

PÄEVAPAKKUMINE LAUPÄEVAL, 6.02

Kõik
Rakvere LK
šampoonid ja kg
palsamid
-33%

KAELAKARBONAAD

HANEMAKSAPASTEET
FOIE GRAS
50 g, /kg 398.00/

KOHV JACOBS
KRÖNUNG
500 g, /kg 79.80/

-40%

KARILATSI FORELL
kg

-33%

-32%

-15% 59.90 19.90 39.90 49.90
89.90

32.90

59.90

72.90
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Lumeuputus muudab linnatänavate liikuskorraldust

Uudised
Lühiuudised

Postimaja hoone
projekteeritakse
ümber
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Vanemuise 7 ärihoone
rekonstrueerimise ja laienduse ehitusprojekti koostamiseks. Hoonet
soovitakse laiendada hoovi osas ning
uuendada hoone väljanägemist.
Tänavale avanevatele korrustele on
ette nähtud kavandada avalikkusele
suunatud funktsioon. 
TE

Linn vabastas
maamaksust
tänavu 7724 isikut
Linnavalitsuse istungil kinnitati 2010.
aastal maamaksust vabastatud
pensionisaajad ning represseeritud
ja represseeritutega võrdsustatud
isikud. Maamaksust vabastatud saavad maksuvabastust tema kasutuses
olevale elamumaale kuni 3000 m²
ulatuses kuni 400 krooni. Kokku on
2010. aastal maamaksu vabastust või
soodustust saavate isikute nimekirjas
7724 pensionisaajat või represseeritut. Rahaliselt jääb linnal saamata
ligikaudu 1 203 000 krooni.
TE

Gert Kullamäe
saab presidendilt
teenetemärgi
President Toomas Hendrik
Ilves otsustas kolmapäeval
anda teenetemärgid
jalgpallur
Mart Poomile ja
korvpallur Gert Kullamäele (pildil).
Aastaid Eesti korvpallikoondises
ning mitmes välisklubis mänginud
Gert Kullamäe otsustas mullu tegevmängija karjääri lõpetada ning on
praegu TÜ/Rocki korvpalliklubi treener. Samas klubis mängis ta viimati
enne oma mängijakarjääri lõpetamist.
Eesti kõigi aegade edukaimaks
jalgpalluriks peetav väravavaht Mart
Poom lõpetas mullu juunis oma karjääri tegevjalgpallurina. Poom pidas
oma lahkumismängu ja ühtlasi 120.
mängu Eesti koondise eest mullu 10.
juunil Tallinnas Lilleküla staadionil Portugali vastu. 
TE

Talviste teeolude tõttu, liikluse sujuvuse ning ohutuse tagamiseks,
täiendatakse lasteasutuste juures ning kitsamatel tänavalõikudel
alates 8. veebruarist liikluskorraldust.
Ravila – Nooruse ristmikult keelatakse sissesõit Nooruse tänavale lastehaigla ehk Lunini tänava suunas. Lastehaigla külastajate
ja kohalike elanike juurdesõidud toimuvad Lunini tänava suunalt.
Näituse – Kooli ristmikult keelatakse sissesõit Kooli tänavale,
Miina Härma gümnaasiumi suunas, tööpäeviti kell 7.30 – 8.30.
Koolimaja ning kohalike elanike juurdesõidud toimuvad Tõnissoni
tänava suunalt.

Tähe – Ropka tänavate ristmikult keelatakse sissesõit Ropka tänavale Piilupesa
lasteaia suunas. Lasteaia ning kohalike elanike juurdesõidud toimuvad Võru või Rahu
tänavate suunalt. Puusepa – Ümera ristmikult keelatakse sissesõit Ümera tänavale (v.a.
Ümera tänava parklasse). Kohalike elanike juurdesõidud toimuvad Lunini tänava suunalt. Tähe – Pargi ristmikult keelatakse sissesõit Tähe tänavale kesklinna suunas. Kohalike elanike juurdesõidud toimuvad Väike Tähe, Koidu või Tähe tn kesklinna suunalt.
Tähtvere – Marja ristmikult keelatakse sissesõit Tähtvere tänavale kesklinna suunas.
Ümbersõidud toimuvad Marja – Herne – Kroonuaia marsruudil.
Anne 69 kõrval, Poku lasteaiaga piirneval lõigul, keelatakse kõnnitee äärne sõidukite parkimine tööpäeviti kell 7.00 – 18.00. 
TE

Kevad toob Tasku keskusse uue
kontseptsiooniga Rimi toidupoe
palju hubasem kui tavapära
sed selvehallid. Näiteks lagi
tuuakse madalale ning kogu
kaup on valgustatud kohtval
gustitega.”

Eelmise nädala lõpus
sõlmis AS Ülikoolilinna
Ärikeskus lepingu Rimi
toidukauplusi haldava
firmaga AS Rimi Eesti
Food, mille järgi avatakse maikuus Tasku moe- ja
vabaajakeskuses esimene uue kontseptsiooniga
Rimi toidukauplus.

Pikad läbirääkimised

JAAN OLMARU

jaan@tartuekspress.ee

Tasku keskuse omanikfir
ma AS Ülikoolilinna Ärikes
kuse juhatuse esimehe Eveli
Opmanni sõnul on Rimi näol
tegu täiesti omanäolise toidu
poega, mis on esimene Ees
tis.
Uue kontseptsiooni järgi
loodud Rimi pearõhk on val
mistoitudel ja kulinaariatoo
detel. “Hästi palju hakatakse
pakkuma värsket kaupa ning
enamik asju müüakse ava
tud lettidelt. Liha, kala, kana.
Lisaks tuleb veel omaette
pagariosakond, kust on või
malik ka kohvi kaasa osta,”
rääkis Opmann Tartu Eks
pressile ning lisas, et teistest
Rimidest hakkab Tasku pood
erinema veel teistsuguse sise
kujunduse poolest. “Ta tuleb

AS Ülikoolilinna Ärikeskuse juhatuse esimees Eveli Opmanni osutab
käega pinnale, kus alates kevadest hakkab tööle Rimi toidupood.
Foto: Jaan Olmaru


Rimi pood tuleb Tasku kes
kuse esimese korruse tagu
misse ossa, kuhu algselt oli
plaanitud Scotland Yardi
pubi. Kauplus algab sealt, kus
praegune ABC King lõppeb
ning haarab enda alla kok
ku 1500 ruutmeetrit. Koos
Rimiga tulevad Taskusse ka
lillepood, apteek ja muusika
pood.
“Meid teeb see uus kont
septsioon muidugi eriti rõõm
saks, sest kaupluse tooteva
lik on kindlasti teistsugusem
kui teistes Rimides. Rõhu
tud on sellele, et iga toote
gruppi oleks rikastatud min
gi lisatootega. Valikuvõima
lus tuleb seega palju mitme
kesisem. Samas hinnatase
tuleb samasugune nagu teis
tes Rimi poodides,” rääkis
Opmann.
Rimi turundus- ja kont
septsioonijuhi Evelin Mägi
oja sõnul avatakse teine tao
lise kontseptsiooniga kauplus
juunis Tabasalus.
Kuigi toidupoe vajalikku
sest Taskus on räägitud selle

avamisest saadik, jõuti sobi
va rentnikuga lepingu sõlmi
miseni alles nüüd. “Me ole
me kõikide suuremate Ees
tis tegutsevate toidupoodi
de kettidega läbirääkimisi
pidanud, kuid Rimi osutus
lõpuks valikuks seetõttu, et
tegu on väga tugeva partneri
ga. Lisaks on ta leidnud oma
koha Tartu inimeste süda
mes. Tartlased armastavad
Rimis käia. Ja muidugi nen
de uus ja huvitav kontsept
sioon. Ma näen, et me suutsi
me teha parima valiku,” pak
kus Opmann.
Esimene kord katkesid
Rimiga läbirääkimised eel
misel aastal ning Opman
ni sõnul oli põhjus selles, et
Rootsi poolelt lõpetati kõik
laienemisplaanid Baltiku
mis. “Me olime nendega
juba eelmisel aastal lepin
gule päris lähedal. Nüüd
aga anti Eestis laienemisele
uuesti roheline tee,” kirjel
das Opmann pikale veninud
üürnikuotsinguid.
Mais avatav toidupood võiks
oluliselt suurendada ka Tasku
keskuse külastatavust. “Me
arvame, et see võiks kasva
da umbes 30%. Kui praegu
külastab meid kusagil 7000–
8000 inimest päevas, siis seoses
Rimi tulekuga püüame jõuda
10 000ni,”lausus Opmann.

Rasked liiklusolud põhjustavad kümneid plekimõlkimisi
Politsei on väljastanud
viimastel nädalatel
kümneid ja kümneid
pressiteateid, kus palutakse pealtnägijate abi
rasketest liiklusoludest
tingitud plekimõlkimiste
kohta.

Tüüpiliselt on juhtumid toi
munud parklates või tänava
tel, kus kaks autot ei mahu
üksteisest mööda. Viimaste
nädalate jooksul registreeris
politsei Tartumaal ligi sada
kond sarnast plekimõlkimist,
kuid tegelikult on neid ilm

selt oluliselt rohkem, sest igat
juhtumit pole vaja registreeri
da politseis.
“Kui inimesed liiklusõnne
tuses viga ei saanud ning kui
sõidukijuhtide vahel ei teki
arusaamatusi, ei pea nad liik
lusõnnetusest politseid tea
vitama. Sõidukijuhid otsus
tavad kahju tekitamise eest
vastutava juhi ning kinnita
vad seda kirjalikult. Seejärel
pöörduvad nad kindlustusse
ning politsei selliseid juhtu
meid ei menetle,” seletas ava
riiteenistuse vanem Tormas
Tuulik. “Sellest tulenevalt ei

Tänavaolud nõuavad autojuhilt oskuslikke sõiduvõtteid.

tea me täpset liiklusõnnetus
te arvu,” lisas ta.
Juhul, kui liiklusõnnetuse
süü osas juhid kokkulepet ei
saavuta või kui üks osapool
on sündmuskohalt lahku
nud, tegeleb süüdlase kind

Foto: Jaan Olmaru

laks tegemisega politsei. “Sel
juhul pöördume tihti meedia
kaudu avalikkuse poole ning
selle eest suur tänu nii mee
diaväljaannetele kui ka koda
nikele, kes meiega ühendust
võtavad,” ütles Tuulik.

Kui politseil ei õnnestu
süüdlast tuvastada ning sõi
dukil puudub kaskokind
lustus, katab kahjud sõidu
kiomanik ise. Politseinike
sõnul eksivad need, kes arva
vad, et sündmuskohalt lahku
nud sõidukijuht ei saa karis
tada. “Liiklusseaduse järgi on
võimalik sündmuskohalt lah
kunud sõidukijuhti karista
da rahatrahviga kuni 18 000
krooni, arestiga või sõiduki
juhtimise õiguse äravõtmise
ga kuni ühe aastani,” kom
menteeris Tuulik.
Tartu Ekspress
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Pühapäeval oodatakse Ihaste uut mänguväljakut kujundama
Tartu linnavalitsus kutsub pühapäeval lapsi, noori ja vanemaid Ihaste elanikke tutvuma ja pakkuma
põnevaid ideid suvel Ihastesse kerkiva mänguväljaku rajamiseks.
Traditsiooniliselt avab linn igal aastal 1. juunil toimuva lastekaitsepäeva puhul mõne uue avaliku
mänguväljaku, mis seekord rajatakse Ihastesse, Pallase pst 43 asuvale kinnistule. Tava kohaselt
soovib linn kaasata ka kohalikke elanikke mänguväljaku kujundamise protsessi, et mänguplats saaks ehitatud inimeste soove arvestades. Pühapäeval, 7. veebruaril kell 12–14.30
oodatakse kõiki huvitatuid Ihaste Ratsaspordi- ja Vabaajakeskusesse. Täiskasvanutel ja
noortel on võimalik tutvuda esialgsete mänguväljaku ideedega ning anda tagasisidet
ja soovitusi. Väiksematele lastele pakutakse võimalust luua oma fantaasiamänguväljak. Peale uue mänguväljaku projekti tutvustust järgneb mõnus perepäevatrall. TE

Bussiliinide muudatused
sünnivad tulevikus havi käsul

Tartu bussigraafikuid
nüüdsest enam katse-eksitusmeetodil ei koostata.
Inseneribüroo Stratum
arvutisimulatsiooni abil
saavad linnaametnikud
kabinetiseinte vahelt väljumata katsetada, kas plaanitud liinimuudatustest on
reaalselt kasu või mitte.

OLIVER KUND

oliver@tartuekspress.ee

Paralleel tuntud muinas
jutuga pole vastloodud tark
vara puhul sugugi asjakohtu,
sest efektiivseima lahenduse
leidmiseks tuleb linnaametni
kul ka ise panustada. “Nagu
mulle selgeks tehti, ei ütle ta
midagi, ise peab küsima,” kir
jeldas programmi töömeeto
dit piltlikult Tartu liikluskor
raldusteenistuse spetsialist
Madis Oona.
Nimelt tuleb tarkvarasse
sisestada inimeste võimalikud
lähte- ja sihtkohad, kooliõpi
laste ja tavasõitjate hulgad,
teedevõrk ja seniste bussilii
nide kulgemine. Kui seejärel
busside marsruuti muuta või
uus liin sõitma panna, saab
simulatsiooni käigus näha,
kuidas muudatus liiklusele
mõjub. “Näiteks kui me muu
dame seal bussiliini, siis selle
mudeli abil saame teada, kas
inimesed sõidaksid sellega
või mitte ja kui kiiresti see liin
sõitma hakkab,” sõnas Oona.
Tarkvara kannab üldni
metust Tartu ühistranspordi
mudel ning see valmis Tar
tu ja lähiomavalitsuste ühis
transpordi arendamise pro
jekti raames. Sarnast prog
rammi kasutab linn juba
kümme aastat ka autoliikluse
muutuste ennustamiseks.

Programmi esimesed viljad on käes: simulatsioon selgitas välja, et
kui liin number 3 panna sõitma Võidu silla asemel üle Sõpruse silla,
siis kuluks Annelinna jõudmiseks oluliselt vähem aega. Foto: Jaan Olmaru

Bussigraafikute koosta
misel on mudeli kasutamine
Eestis esmakordne. “Varase
malt me vaatasime, et kus on
võimalikud tõmbekeskused,
kuhu võiks inimesed sõita,”
kirjeldas Oona senist graa
fikumuutuste planeerimist.
“Tegelikult ilma mudelita toi
mus see katse-eksitusmee
todil – pidime inimeste peal
proovima, kas nad sõidaksid
või mitte.”
Uued bussigraafikud
tulevad sügiseks

Tartu abilinnapea Margus
Hanson tunnistas, et ühis
transpordi planeerimisel
arenguruumi jagub. Tihti sõi
davad bussid küllaltki väike
se intervalliga, samas võivad
graafikusse teatud ajal tekki
da ka pikad vahed.
Hanson ootab uuelt tarkva
ralt eelkõige seda, et efektiiv
semalt liikuvatesse bussidesse
õnnestub meelitada ka seni
sest rohkem reisijaid. Eelmi

sel nädalal Stratumi korral
datud esitlusel selgus näiteks,
et pisikeste marsruudimuu
datustega õnnestuks lühen
dada busside number 3 ja 5
sõiduaegu ning vältida bus
si number 20 pikka ooteaega
raudteejaamas.
“Veebruaris ja märtsis
tahakski mudeli abil disaini
da muudatusi liinivõrgus sel
liselt, et suvisest ja sügisesest
graafikust alates saaks need
muudatused sisse viia,” sõnas
Hanson.
Suuri muutusi liinide kulge
mises ühistranspordi mude
li kasutuselevõtt siiski ei too,
sest Hansoni sõnul on sõit
jad küllaltki konservatiivsed
ega lepi suurte muutustega
kergesti. “Kaks aastat tagasi
proovisime ju ka hoogusta
da inimesi ümberistumisele
kesklinnas, et sellevõrra siis
liine kiiremaks teha,” mee
nutas ta. Tulemuseks oli see,
et inimesed olid nõus pigem
ühe bussiga kauem sõitma,
kui ümber istuma.
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musta metalli ja selle sulameid
roostevaba ja alumiiniumi
Tig- Mig ja MMA seadmetega
Vajadusel tuleme ka kohale!
Hinnad kokkuleppel ja soodsad!

HELISTA

1691

Või tule kohale Vasara 52D Tartu
E-R 8.30-17.30
Ottimo Metall OÜ

4

Neljapäev, 4. veebruar 2010

Tartu kunstikool kolib uude õppehoonesse

PLASTAKNAD ja METALLUKSED
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ARUTECH PARIMAD AKNAD - see on 10-aastane
töökogemus Eesti turul ning hea kvaliteedi ja hinna suhe!
Milleks riskida? Valige võlgadeta - usaldusväärne firma ARUTECH!

Telli aknad veebruaris, saad järelmaksu
5000 krooni ilma sissetulekutõendita!

AKNAD kuni - 60%

Paigaldus tasuta*

*kehtib akende tellimisel koos viimistlusega.

Tartu, Sõpruse pst 2, E-R 9-17 • tel 742 0046, 5551 3045
tel 1516 ÜLE EESTI • www.arutech.ee

Pakkumine uuele kliendile

-7

See pind maksab

+

850.-

teine tasuta

Hinnakirjahind 1700.-

Küsi ka teisi pakkumisi: reklaam@tartuekpress.ee • 730 4455.

Tartu kunstikooli õpilased ja õpetajad on veel viimaseid päevi vanas kohas Tähe tänaval.
Esmaspäeval, 8. veebruaril toimub suur kolimine üle õue uude õppehoonesse – klaastorniga majja Eha tänaval. Kolimistalgud lõpetab talgusupp ja tort juba uutes hästisisustatud ruumides.
Uus õppehoone valmib tänu haridus- ja teadusministeeriumi ning programmi “Kutseõppeasutuse õppekeskkonna
kaasajastamine” toetusele. Projekti käigus valmib u 1000 m2 õppepinda, mis sisustatakse õppetööks vajaliku inventari,
seadmete ja tehnikaga. Ehitaja on aktsiaselts Nordecon Ehitus ja projektijuht Viljo Vider.
Hoone ehituse lõpptähtaeg on kavandatud maikuu lõpuks, aga osa ruume saab kasutusele võtta juba nüüd. Uue
koolimaja pidulikud avamisüritused toimuvad aga 9.–11. septembril. Siis on kavas kunstikutsealane ümarlaud, kus
kõne all kunstikutseharidusele esitatavad nõuded ja väljundid tööturule. Lisaks on plaanis foto-, koomiksi-, joonistus- ja
maalinäitused, samuti stiliseeritud rongkäik Tartu kunstikooli endiste majade juurde Veski ja Kuperjanovi tänaval.  TE

Toas number 207 valitses rahu tõttu täiel
Reportaaž
Tartu rahulepingu originaal lebab, viimaselt
lehelt avatuna, purpurse
sametiga kaetud laual.
Dokumendi ees tõukleb
äge järjekord.

OLIVER KUND

oliver@tartuekspress.ee

Üksik kindlameelne mam
mi surub end vastu lauda ega
tee küünarnukivopsu kaugu
sel valves seisvaid sõjakooli
kadette märkamagi. Ta kum
mardub paberi kohale seda
võrd triiki, et võiks soovi kor
ral suuremate probleemideta
Tartu rahu nina kaudu sisse
hingata. Salamahti libistab ta
korra sõrmega üle Poska all
kirja ja lahkub siis rahuloleva
moega, et oma koht järgmi
sele loovutada.
On teisipäeva pärastlõu
na. Kuigi kell näitab kümme
minutit enne avamist, sagib
Reiniku gümnaasiumi “Rahu
toas” juba sadakond eri vanu
ses eestlast, et 90-aastaseks
saanud dokumendiga sina
sõprust sobitada.
Muidu punktuaalne koo
lidirektor Toomas Samm on
ajaloohuviliste vastu võimetu.
Suurt kasvu koolijuht seisab
rahva keskel, vaatab poolmu
res näoga üle peanuppude ja
pihib ajakirjanikule, et ta vas
tutab. “Leping toodi sisuliselt
viis minutit enne eelmist ava
mist. Meil oli väike närvikõ
di,” sõnab Samm. Päeva pea
le peaksid saabuma ka pea
minister ja president. “Aga
nemad ei ütle muidugi kel
laaega.” Igal juhul on Samm
kindel, et riigipea saabudes ei
jää muud üle, kui tuleb uhke
olla. Lepingu sõlmimise ruum

Gümnasistid ei malda Tartu rahulepingu originaali juures oodata ning lehitsevad selle
asemel koopiat. Väljapoole kaadrit looklevas järjekorras ootavad kannatlikult vanemad
külastajad oma järge. Õhinas teavad vähesed, et täna on laual sama dokument, mis on
Foto: Jaan Olmaru
jäädvustatud ka seinal rippuval fotol 90 aastat tagasi. 

on renoveeritud, tellitud ori
ginaalilähedane mööbel ning
elusuuruses foto ajaloolisest
hetkest 90 aastat tagasi.

delegatsiooni juht Ülevene
maalise Tööliste, Talu
poegade, Punaväelis
te ja Kasakate Saa
dikute Nõu
kogu Täide
saatva KeskKomitee liige
Adolf Abrami
poeg Joffe olevat olnud täis
karsklane.

Enne konjak, siis
allkirjad

Lepingust on nüüdseks üle
käinud juba loendamatud sil
mapaarid, ent Poska pooks
tavid seisavad paberil endiselt
sama uljalt kaldu kui enne.
Ajaloolane Hillar Palamets
arvab, et teab põhjust. “Ven
nad olid kaunis “pehmed”,
kui nad seal alla kirjutasid,”
ütleb Palamets poolnaljatle
misi. Nimelt venis 90 aasta
eest allakirjutamine trükivea
parandamise tõttu 2. veeb
ruari öösse. Eelmiseks õhtuks
oli aga pidulaud juba tellitud
ning sellel ei saanud lasta rais
ku minna. Nii pruugitigi veel
enne sulepeade tinti kastmist
ohtralt konjakit. Ainult Vene

Rahulepe hoiti alles
saatuse keeriste kiuste

Tartu rahulepingut valva
vad kadetid teevad oma esi
mese liigutuse. Nende poole
tunnine valvekord on läbi ja
nüüd kõnnivad nad taktsam
mul läbi rahva, et post uutele
meestele üle anda.
Riigiarhivaar Priit Pirsko
tunnistab, et rahuleping vajab
üsna häid turvameetmeid.
Tartusse toodi see metallkas
tis ja eskordi saatel. Kokku
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1691

on doku
menti rah
vale näidatud
napil kolmel kor
ral. Rohkemaga ei
maksaks riskidagi, sest
lepingul on omajagu õnne
juba olnud.
Teise maailmasõja eel
hoiti seda koos teiste välisle
pingutega välisministeeriu
mi arhiivis. “Enne juunipöö
ret 1940, aimates pöördeliste
aegade tulekut pandi kokku
neli kasti tähtsamatest doku
mentidest ja märtsis 1940.
saadeti need laeval Suur Tõll
saladuskatte all Stockholmi,”
jutustab Pirsko. Mõned kuud
hiljem sai Nõukogude võim
manöövrist haisu ninna ning
korraldas kastide tagasi too
mise. “Aga vahepeal oli üks
neist kastidest lahti murtud.
Tagantjärgi tarkusena tea
me, et 31 dokumenti oli väl
ja võetud ja siis aastakümne

Tallinnas telefonil
55 511 240

www.cedo.ee

E–R 10–18, L 10–16, P 11–15
Oma silm on kuningas!
Tule tutvu!
Selle kupongi esitamisel
ostes vähemalt 5 eset kehtib
kogu ostult soodustus 50%.
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Presidendile õmmeldi Tartus tunni ajaga uus triiksärk
Eile Tartus visiidil viibinud president Toomas Hendrik Ilvesele õmmeldi Sangaris tunni ajaga uus triiksärk.
Sangari turundusdirektor Jaan Rosenthali sõnul polnud tegu tavalise triiksärgiga, vaid eksklusiivse mõõdusärgiga,
mis õmmeldi riigipeale valmis ettevõtte külastuse käigus vähem kui tunniga. “Kui president majja jõudis, siis võeti talt
mõõdud ja kui ta tunni aja pärast lahkus, oli meie kingitus juba valmis. Presidendile oli see muidugi suur üllatus,” rääkis
Rosenthal.
Tegemist oli valge särgiga, mis oli õmmeldud kvaliteetsest 100% puuvillakangast. Presidendile kohaselt olid särgil topelt mansetid ja klassikaline krae, mis sobib kikilipsuga. Mansettidele tikiti presidendi nimetähed. Lisaks oli särgi passele tikitud “President Toomas Hendrik Ilves”. Sangari kauplustes saab omale mõõdusärgi tellida sõltuvalt
kangast 1000–1500 krooni eest. “Tundus, et president jäi kingitusega rahule, sest tema näole tuli naeratus. Kuidas talle särk aga sobib, seda näeme kunagi hiljem, kui ta selle selga paneb,” ütles Rosenthal. TE
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lik rahutus Koolijütsid teevad pärast
tunde ülikoolides mõttetööd
Treffneri gümnaasiumi
11. klassil algasid valikkursused, mis viivad õpilased otse ülikooli laboritesse teaduse tagamaid
avastama. Teiste koolide
õpilastel seda võimalust
pole, sest ülikoolide
sõprus gümnaasiumitega
sõltub koolide juhtkonnast.

teks kadunud, sealhulgas Tar
tu rahuleping,” sõnab Pirsko.
Kuuekümnendatel anti see
hoiule Rootsi riigiarhiivi, kust
see 2002. aastal taas Eestisse
jõudis.
Pirskost õhkub rahulolu,
et tollal lepingute sõlmimisel
tugevat paberit kasutati, mis
tänapäeva printeripaberitega
isegi võrdlust ei kannata. “Sel
ge on see, et lähemate sadade
aastate jooksul ei juhtu selle
lepinguga midagi,” kinnitab
Pirsko. “Kõige õrnem osa sel
lest lepingust on pitserid, mis
kipuvad lagunema, kui palju
lehti pöörata.”
Tallinnast pärit pensio
när Aare Vets lepingut kat
suma ei kipu. Ta vaatab kau
gelt. Muheda jutu sekka tõm
bab Vets põuest välja trüki
tud lehe ja loeb sealt, et tal on
veel mitu Tartu rahu üritust,
mida tähtsal päeval külasta
da.

Treffneri gümnaasiumi reaal
klassil on tunniplaanis valikkur
sus, mille käigus võivad õpila
sed valida, kas kuulata ülikoo
li loenguid materjaliteadusest,
robootikast või veest.
Kursuse “Kümme meest
räägib veest” eestvedaja ja
Maaülikooli Loodusteaduste
Kooli kuraator Juhani Pütt
sepp ütles, et kursus toimub
teist aastat järjest. Koolitun
dide raames tulevad treff
neristidele loenguid andma
Maaülikooli õppejõud ning
kursusel osalevad 13 õpilast
saavad külastada teadusasu
tusi. “Nad saavad lõpuks ka
hinde, mille aluseks on üks
väike uurimistöö – nad pea
vad kirjeldama endale häs
ti tuntud kodust veekogu,
olgu see siis järvenurk, jõe
lõik, oja või tiik,” sõnas Pütt
sepp. Kuna kursus sai alguse
kahe aasta eest Hugo Treff
neri gümnaasiumi algatusel,
siis pole teiste koolide noori
projekti kaasatud.
Küll aga võivad Tartu lin
na ja maakonna koolide õpi
lased võtta pärast tunde osa
Loodusteaduste Kooli iga
kuistest vabatahtlikest loen
gutest (pildil). Hetkel käib
Loodusteaduste Koolis 25
õpilast Tartu, Põlva ja Elva
koolidest.
Tartu Ülikooli Teaduskoo
li direktor Viire Sepp ütles,

Rahudelegatsiooni
vastuvõtmine Tallinnas
Eile õhtul kuulasid Tartu ja Tartumaa koolide õpilased Maaülikooli
Loodusteaduste Koolis energeetika õppejõu Mart Hovi loengut, kus
Foto: Jaan Olmaru
vaatluse alla tuli aurumasina tööpõhimõte. 

et kooliõpilaste kaasamine
ülikooliõppesse on viimaste
aastatega muutunud seda
võrd oluliseks, et see eesmärk
on koguni kirjutatud ülikooli
rakenduskavasse.
Õpilase kokkupuude
ülikooliga sõltub koolist

Siiski ei ole kõik õpilased
võrdses seisus, sest nende
võimalus kõrgkoolis prakti
seerida sõltub kooli juhtkon
na aktiivsusest. Üheks sil
mapaistvamaks on siinkohal
olnud Treffneri gümnaasium.
“Koolidel on ülikooliga väga
spetsiifilised kokkulepped,
olenevalt sellest, mida üks või
teine kool on oluliseks pida
nud,” sõnas Sepp. Näiteks
pakutakse ühele koolile labo
ripraktikaid, teisele aga küla
lisloenguid või õppematerja
le. Sellised kokkulepped on
Tartu Ülikoolil Sepa andmeil
19 kooliga.
Ülikool valib partnerkoolid
aga välja selle alusel, kui suure
tõenäosusega selle kooli lõpe

tajad tulevikus ülikooli õppima
asuvad. Seega jäävad paljude
tavakoolide õpilased parata
matult vaeslapse rolli. “Ei ole
mõeldav, et näiteks kõigi Tar
tu neljateistkümne kooli õpila
sed tulevad ülikooli laborites
se, sest see segaks juba teadus
tööd,” põhjendas Sepp.
See aga ei tähenda, et ande
kad noored ei saaks ise üli
kooli poole pöörduda. Näi
teks saab iga õpilane olene
mata elukohast võtta osa Tea
duskooli kaugkoolituskursus
test. Kokku pakub Tartu Üli
kool 36 kursust erinevatelt
erialadelt, mille õppemaks
on kuni 300 krooni aastas.
Läbitud kursuse saab tulevi
kus vormistada ülikooli aine
punktideks.
“Teaduskool on üleriigiline
andekate õpilaste koondaja.
Kui näiteks õpilasel on süven
datud huvi matemaatika vas
tu, aga tema kool ei saa talle
seda piisavas mahus ja tase
mel õpetada, siis meie täida
me selle lünga,” sõnas Sepp.
Oliver Kund

12.veebruar kl 19
Elva Sinilind
21.veebruar kl 17
Athena Keskus
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Mait Jakko

Piletid müügil Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides.
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OÜ Paadi Pagar

VÄRSKED SAIAD JA
SOOJAD LEIVAD
iga päev alates kella 15-st
Tartu Lõunakeskuse
Maksimarketis.

1920. a 3. veebruari pärastlõunal jõudis Eesti rahusaat
kond koos mitme Asutava Kogu liikme ja ajakirjaniku
ga Tartust Tallinna, kus neile Balti jaamas oli korraldatud
pidulik vastuvõtmine. Rahusaatkond oli paigutatud ron
gi lõpus olevasse kahte vagunisse, millest nad perroonile
astuvad. “Tallinna Teataja” kirjutas: “Sõjaväelaste rood,
mis sirges joones, nagu joonlauaga jaamaesisele seatud,
annab au. Muusikakoor mängib Porilaste marssi. Peami
nister Jaan Tõnisson ja rahusaatkonna esimees Jaan Pos
ka annavad üksteisele kätt. Pärast peaministri tervitussõ
nu nad kaelustavad ja suudlevad üksteist. Muusikakoor
mängib riigilaulu (hümni), auvahid ja sõjaväelased anna
vad au.
Silmapilgu pühalikust tõsidusest liigutatult seisab rahva
hulk paljastatud peadega müürina liikumatult rahusaat
konna ümber. Peaministri tervitusele vastab J. Poska. Sel
le peale minnakse läbi rahvast tungil jaamahoone välja
trepile, mille ees ootavad saabunuid autod. Poska ilmu
misel kostab rahva hulgast vaimustatud hurraa, lehvita
takse mütse ja rätikuid. Poska tõuseb lahtises autos püsti
ja tänab kummardades. Jälle uued hurraahüüded, mil
le saatel autod üksteise järel jaamahoone eest lahkuvad.
Kaua veel lainetab rahvakogu Balti jaamas, kus vahepeal
nii suur tunglemine tekkis, et nii mõnigi tublisti pigistada
sai.”
Sama päeva õhtul ilmub rahusaatkond Toompeale Asu
tava Kogu koosolekule. Siin avaldab neile tänu Asutava
Kogu juhataja August Rei, tõstes eriti esile selle osavat
juhatajat Jaan Poskat. Tänusõnad kuuluvad ka meie tub
lile sõjaväele. Peaminister Jaan Tõnisson seletab, missugu
seid suuri muudatusi rahu Eesti sisepoliitikasse toob, kui
das meie majandust parandada suudab.
Et Tartus allakirjutatud leping omandaks seaduse jõu,
on vaja selle kinnitamist ehk ratifitseerimist mõlema osa
poole kõrgema võimuorgani poolt. Moskvas ollakse selles
osas õige kiired. Juba 4. veebruaril ratifitseerib VNFSV
Kesktäitevkomitee Tartu rahu. Asutava Kogu protseduur
näeb ette kolme lugemist, mistõttu asi toimub 13. veebrua
ril. Ratifitseerimislepingud vahetatakse Moskvas 30. märt
sil. Sellega on rahuleping lõplikult jõustunud. Nii et kok
ku kulus ligi 4 kuud – kaks läbirääkimistele ja rahulepingu
koostamisele ja allakirjutamisele. Ning veel kaks kuud kõi
gi formaalsuste sooritamisele.
Märtsi keskpaiku jõudis Tallinna Eesti Panka esimene
saadetis rahulepinguga Eestile ettenähtud tsaaririigi kul
lavarust – 15 miljonit kuldrubla. Tegemist oli 8 miljoniga,
ülejäänud 7 miljonit saabus kuu aega hiljem.
Huviga jälgiti välismaa ajakirjanduse reageeringuid. 3.
veebruari “Daily Chronicle” – Londoni leht – kirjutas:
“Eesti sai rahu üsna headel tingimustel oma iseseisvu
se täieliku tunnistamisega, nagu seda Koltšak ja Denikin
nõus polnud andma.”
Pariisis ilmuvad Vene valgete lehed on seevastu õige
sapised: “Maailmas pole midagi püsivat ja kõige vähem
püsiv on enamlus. Seepärast peavad ka eestlased rehken
dama sellega, et praeguse nõukogude Venemaa asemele
tekib uus Venemaa. Missugune saab siis olema Eesti vahe
kord selle uue Venemaaga? “
Ja Moskvas olla Lenin öelnud: “Eesti elab praegu
Kerenski ajajärgus. Varsti pannakse ka seal nõukogude
valitsus maksma ja siis teeme uue rahulepingu.” Nii et Ees
ti Vabariigil oli põhjust valvel olla.

Neljapäev, 4. veebruar 2010
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Vanemuine tähistab Raivo Adlase 70 aasta juubelit

Vaba aeg

Vanemuise teater tähistab reedel, 5. veebruaril “Koidula vere” etendusega oma kauaaegse
ja armastatud draamanäitleja Raivo Adlase 70. sünnipäeva.
Läinud pühapäeval 70-aastaseks saanud Raivo Adlas töötab Vanemuise teatris aastast
1968, kuid oma esimese rolli tegi ta sel laval juba 1963. aastal, lavastuses “Esimene ratsaarmee”. Praegu näeb juubilari mängimas kuues Vanemuise teatri lavastuses, nende hulgas ka Loone Otsa lennukas kultuuriloolises fantaasias
“Koidula veri”, milles ta mängib Benjamin Liivi ja doktor Dippet.
Näidendi autor Loone Ots pakub välja põneva versiooni ammutoimunust,
kus tegelasteks on paljud ajaloo suurkujud – Lydia Koidula, Johann Voldemar
Jannsen, Juhan Liiv, Aleksander II, Carl Robert Jakobson jt. 
TE

Teater

HARIDUSMESS

Genialistide klubi

Tartus toimub teadus- ja
haridusmess Intellektika

11. II kell 19 Tartu Uus Teater: Kapten Cooki keetmine

Sadamateater
5. II kell 19 Linn
7. II kell 16 Vaene loom vihma käes
11. II kell 19 Jooksvad kulud
12. II kell 14 Vanamees ja meri

Järgmise nädala reedel
ja laupäeval, 12. ja 13.
veebruaril toimub Tartus järjekordne haridusja teadusmess Intellektika.

Tänavusel messil osaleb
ligi 70 eksponenti Eestist
ja välismaalt. Esindatud on
kõik kõrgkoolid, sõjaväelist
haridust pakkuvad õppeasu
tused, Tartu gümnaasiumid
ja Lõuna-Eesti ning Tallinna
kutseõppeasutused.
Messi projektijuhi Ran
no Reimani sõnul on kutse
hariduse populariseerimi
se kõrval jätkuvalt fookuses
õppimisvõimalused güm
naasiumides ja kõrgkooli
des. “Kutseharidus on vii
mastel aastatel muutunud
spetsiifilisemaks, seda külge
püüamegi rohkem näidata.
Tartu Kutsehariduse Kes
kus tutvustab atraktiivselt
oma erialasid. Külastajatele
näitavad oma oskusi auto
maalijad, müüriladujad,
kokad ja kondiitrid. Mitmes
tegevuses on võimalik ise
kätt proovida ja kaasa lüüa.
Üheks põnevamaks ettevõt
miseks on tulevaste kassapi
dajate võistlus, kus kiiruse ja
aja peale tuleb sisestada eri

4. II kell 19 Lood Viini metsadest
5. II kell 19 Koidula veri
6. II kell 19 Kevade
7. II kell 19 Hilinenud pulmaöö
9. II kell 18 Detektiiv Lotte
10. II kell 12 Detektiiv Lotte
11. II kell 19 Uinuv kaunitar

Foto: tartunaitused.ee

nevaid kaubagruppe,” rää
kis Reiman.
Rohke tehnikaga on mes
sil esindatud Sisekaitse Aka
deemia. Tänapäevase tule
tõrjeauto kõrval pakutak
se uudistamiseks vangide
veoks mõeldud eribussi ja
erivarustusega politseisõi
dukit. Kohale tuuakse ka
märulipolitseinikud, kes näi
tavad publikule oma oskusi
demonstratsioonesinemisel.
Oma boksiga on Intel
lektikal Eesti Töötukassa.
Nende spetsialistidelt saab
teavet karjäärinõustami
se kohta, kohapeal on või

malik läbi teha praktilised
tööintervjuud. Töötukas
sa avalike suhete juhi Erko
Vanatalu kinnitusel jaga
takse näpunäiteid neile, kes
pärast kutse- või kõrgkooli
lõpetamist siirduvad tööle
välismaale.
Intellektika avab ametli
kult 12. veebruari keskpäeval
haridusminister Tõnis Lukas,
tervitussõnad ütleb ka riigi
kogu esimees Ene Ergma.
Kahel päeval toimetab
külastajaid haridusmessile
eribuss, milline väljub Turu
hoone juurest igal täistunnil.
Tartu Ekspress

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Tehnoülevaatuseelne kontroll
• Sildade reguleerimine
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU)
• Keevitustööd
• Keretööd ja värvimine
• Summutite remont ja vahetus
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt. Palju teisi mõõte!
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Vanemuise teatri suur maja
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Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

12. II kell 19 Lood Viini metsadest

Vanemuise teatri väike maja
4. II kell 19 Madame Butterfly
11. II kell 12 Ninasarvik Otto

Vilde teater
5. II kell 19 Veiko Märka Tabamata
pisuhänd
6. II kell 19 Veiko Märka Tabamata
pisuhänd

Kino

Cinamon 4. II – 11. II
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 14.45, 17.05, 19.15 (v.a
11. II), 21.30 (v.a 11. II), 21.45 (ainult
11. II) Kuhu kadusid Morganid?
kell 11.45, 14.15 (ainult 11. II),
18.45 (v.a 11. II) Ericut otsimas
kell 14.15, 16.30, 18.45 (ainult 11.
II), 21.15 (v.a 11. II) Õhus
kell 17.15, 19.45, 21.50 Vampiirimaailm
kell 11.30, 13.30, 15.30 Printsess
ja konn
kell 12, 14.30 Eli raamat
kell 13 (v.a 6. II, 7. II), 18, 20.30 See
on keeruline
kell 16 Mehed, kes jõllitavad kitsesid
kell 17.45, 20.50 Avatar
kell 19.15 (ainult 11. II) Valentinipäev
kell 21.15 (ainult 11. II) Huntmees

Kontsert
Elleri saal
12. II kell 18 Ellerino 10 sünnipäevakontsert

Kassitoome org
10. II kell 18 Laulvad kristall-helikausid

Restoran Volga
5. II kell 19 Tallinna Filharmoonia
Salong Berliin 30

Tartu Jaani kirik
5. II kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund
9. II kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund
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Spordimuuseum korraldab taliolümpiateemaliste muinasjuttude konkursi
Eesti Spordimuuseum kuulutas välja kuni 28. veebruarini kestva taliolümpiamängude teemaliste muinasjuttude kirjutamise konkursi koolinoortele.
Võidutöö jõuab Vancouveri olümpiaraamatusse!
Kõik osalejad võivad kirjeldada muinasjutuvormis just selliseid taliolümpiamänge, nagu neile meeldib. Jutu võib valmis kirjutada
nii käsitsi kui ka arvuti abiga ning selle kogupikkus võib olla
kuni kaks A4 lehekülge. Kõiki osalejaid ootab üllatus.
Konkursi parimad tööd selgitatakse välja kolmes erinevas
vanuserühmas: algklassid, keskaste ja gümnaasium. Võidutööd
valib välja zürii, mida juhib 2010. aasta Vancouveri olümpiaraa-

Vanemuise kontserdimaja
4. II kell 19 Orkester I Virtuosi Italiani (Itaalia)
6. II kell 18 Vetšer Võpusknikov
9. II kell 12 lastekontsert Bandu-Bandu

Näitus
Annelinna raamatukogu

Ülikooli kohvik

kuni 23. II Eino Voitki fotonäitus
Jäälilled

10. II kell 20 Džässiõhtu

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 20. II harrastuskunstnik Epp
Nõgese maalinäitus Sinise värvi
võlujõud

Klubi
Genialistide klubi

Tammelinna raamatukogu

4. II kell 21 JazzKlubi: WindPower
5. II kell 22 Atom Om: Tiiu Kiik,
Choco-Chilli, Kaido Kirikmäe, Ärritav Irritant
6. II kell 21 Ekstaas on uus sagedus

5. II kell 18 Tartu Harrastuskunstnike Stuudio ülevaatenäituse Linnud
ja loodus avamine
kuni 27. II Tartu Harrastuskunstnike

KASUTATUD
RÕIVASTE
KAUPLUSES

Klubi Plnk Plonk
4. II kell 20 Make it count!

Klubi Rock & Roll
5. II kell 22 MotoRock Talv 2010
12. II kel 22 Necro Strike uue plaadi
esitlus

Püssirohukolder
5. II kell 22 Terminaator

KALEVI 20,
TARTU
IGA PÄEV
KÕIK KAUBAD
2 KUNI 25 kr/tk

matu peatoimetaja, spordiajakirjanik Gunnar Press.
Auhindu jagatakse kõigi vanuserühmade parimatele, kõigi vanuserühmade peale kokku peavõidu
saanud muinasjutt aga trükitakse ära eestikeelses
Vancouveri olümpiaraamatus. Eriauhinnad on välja pandud ka parimate tööde juhendajatele. Parematest töödest
koostab Eesti Spordimuuseum muinasjutuvihiku.
Konkursitööd võib kohale saata meili teel (rita@spordimuuseum.ee) või ise kohale tuua (Eesti Spordimuuseum,
Rüütli 15, Tartu). Tööle tuleb lisada oma kontaktandmed. TE

Stuudio ülevaatenäitus Linnud ja
loodus

Tartu linnaraamatukogu
kuni 12. II raamatunäitus Maailmakirjanduse pärlid: kirjandusauhindu
aastatest 2007–2009
kuni 12. II Eesti kirjanduspreemiad
2009
kuni 13. II Astrid Rammo-Saare
maalinäitus Lihtsad asjad
kuni 13. II sillamudelite näitus
Sillad ehk Pea ees tundmatusse
vette
kuni 27. II raamatunäitus Eesti raamatufondi auhinnad 1936–1940
sarjast Eesti kirjanduspreemiad
1887–1940
kuni 2. III raamatunäitus Ajalugu kui

Albert Stepanjan

INDIVIDUAALVASTUVÕTUD
JA KONSULTATSIOONID
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* selja-, kaela- ja peavalu
* stress, depression, unetus
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid

Muu
Annelinna raamatukogu
10. II kell 17.30 reisimuljete õhtu
Portugal: mitte ainult Algarve
rannad I, külas on loodusajakirjanik
Toomas Jüriado

Karlova-Ropka raamatukogu
13. II kell 11 helmestest ehete
valmistamise õpituba Südamlikud
sõbraehted. Osalustasu 100 krooni,
registreerimine aadressil:
siret.roots@gmail.com, tel 5810 0360.

Kallis Malle,
oleme mõtetes sinuga, kui saadad
viimasele teele oma armsa

ema

INFO JA REGISTREERIMINE: E-P kell 9-21,
tel. 508 8237, OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321

www.stepanjan.com

Ostan 3 tm kuiva männi- või tammepuitu põrandalauaks. Tel 5663 1333.
Kogemustega ehitaja teeb üldehitusja remonttöid. Tööriistad olemas. Töö
kvaliteetne. Tel 5622 9403.

Kinnisvara müük
Müüa talu Alatskivi vallas (2,41 ha) ja
mets (2,10 ha). Tel 5646 3980.

Kinnisvara ost
Ostame metsakinnistuid ja
kasvava metsa raieõigust.

kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

Santehnik. Tel 5599 4564.
Torutööd, boilerid. Tel 5590 1671.
Teen sisekujundust kabinettides,
korterites, majades. Tel 5348 1477,
www.kammie.pri.ee.

VÕLGADE KIIRMENETLUS,

õigusabi. Lõunalaenud OÜ,
lounalaenud@hot.ee, tel 555 188 99.
Veoteenused. Tel 5825 5555.
Vedu ja kolimine. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Rõõmuvara OÜ
Tel 506 6675.
e-mail: roomuvara@gmail.com
1-toal korter. Tel 528 6523.
Ostame metsakinnistuid või kasvava metsa raieõigust. Tel 5599 6644.
Helista julgesti!

Üürile võtta

Veod - linna soodsaim transport.
Sumsa OÜ, tel 5560 6941.
Veo- ja kolimisteenused kaubikuga.
Tel 5561 6829.

Tervis

1-toal korter. Tel 501 3219.
2toal korter. Tel 502 2728.

sõbrad Tartu Ekspressist

Küte
MÜÜA KASEPINDE
*korteriühistute juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*KÜ raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

Tartu Huvihariduse
Keskuses TAHUKE

SOODSAD KURSUSED!
Vastuvõtt:
12.02 - Tartu (Tiigi 61B, Maramaa kliinikus)

TARTU LINNA TAKSO

Ehitus

2- ja 3toal korter. Tel 507 4635.

NB! Hooajakaup,
iga päev lisatakse
uut kaupa!
E–R 10–18
L 10–16
Parapsühholoogide ja Tervendajate Liidu President,
2008.a. kuldmedal rahvameditsiini arendamise eest,
parapsühholoogiadoktor

mängumaa. Tartu rahu – 2. veebruar 1920

Kuulutused 20 kr/rida
+veebis nädal tasuta

Fotograaﬁa, joonistamine, maalimine,
luulekursus, loovarendus, matkakursus jne.

3 m, 250 kr/rm koos veoga.

Tel 502 0406

Puitbriketi müük. Tel 514 4555.
Puitbrikett, kütteklots, kuiv kamina- ja halupuu. Tel 5197 8500.

Müüa

Kundalini jooga Tartus Turu tn 8 esmas
päeviti kl 20, info www.satnam.ee uudised, tel 5188 694.

Teated
Päevakeskus Kalda 10.02 kl 14
“Apteek aita, kui tervis läinud
käest” (vitamiinid-mineraalid, uus
retseptiravimite süsteem). Külas on
Annelinna Keskuse apteegi juhataja
Õie Mätas.

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST
alumiinium, messing,
vask, roostevaba teras
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

Müüa soodsalt suusakomplektid,
suusasaapad. Sepa Keskus,
tel 515 077.

Teenused

Ostame kasvavat metsa,
metsakinnistuid ja
metsamaterjali.

Hommikused, päevased ja õhtused grupid.
Kursused ka koolilastele ning seenioritele.
Võta ühendust tel 743 0708, Lutsu 14, Tartu • www.huvikoolitus.ee

Metsa ülestöötamine ja
transport.
Metsa istutamine.

Tel 734 3420 :: www.tonerex.ee

Tule sõbraga Eesti Põllumajandusmuuseumisse Ülenurmele!

Raamatupidamisteenused. Passiva
OÜ, tel 506 9518, info@passiva.ee.

Info telefonil 50 60 777
www.hansamets.ee

12. veebruaril kell 14–16
Tähistame koos saabuvat sõbrapäeva ja tiigri aasta algust.
Küpseta sõbrale tiigrikooki ja vahukoorekukleid, valmistage
teineteisele õpikojas puust, rauast või vildist kingitus. Sõida
jääkaruselliga või lase liugu, peleta talvekülm kuuma teega.

Vastlatrall ehk seajalajõulud
Täna liugu laseme, hõissa meil on vastlad!
16.–17. veebruaril,
programmide algusajad kell 10.00, 12.00 ja 14.00
Räägime linast, vastlakommetest ja tuhkapäevast.
Sõidame reega ja laseme vastlaliugu.
Mängime sigade põlluleajamist, ubade viskamist, teeme kelgurallit, sõidame jääkarusselliga.
Sööme vastlapannkooke, joome piparmünditeed, keerutame
vurriluud.
Registreerimine tel 738 3819, 5373 7124.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

toimetus  730 4535

Peatoimetaja: Jaan Olmaru jaan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetajad: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Kuulutusi võetakse vastu:
Eedeni keskuse infoletis:
Kalda tee 1c, Tartu. E—P 10-21. Tel 740 2430.
Lõunakeskuse infoletis:
Ringtee 75, Tartu. E—P 10—21. Tel 731 5500.
Lehe toimetuses:
Ülikooli 1, Tartu. E—R 10—16. Tel 730 4455,
e-post: kuulutus@tartuekspress.eu
reklaam ja tellimine  730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Maraton on
rahvapidu!

Autopartner:
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Suusapartnerid:
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Suursponsorid:

Lavastaja Ott Sepp
Kunstnik Nele Sooväli
Osades: Kais Adlas, Martin Kõiv,
Rein Pakk, Kristo Toots,
Anatoli Taﬁtšuk, Veljo Reinik, Merilin Kirbits
Mudilastele

Esietendus 12. veebruaril
vanemuise väikeses majas
Info ja piletid: Vanemuise kassad, tel 7440 165, www.vanemuine.ee, Piletimaailm, Piletilevi

Lumelinna võidutöö
meisterdas Tartu autoklubi
Eelmisel laupäeval Tartu
Ekspressi eestvedamisel
Tähtvere puhkepargis
toimunud lumelinna võistlusel pälvis esikoha Tartu
autoklubi meeskond, kes
meisterdas lumest ehtsa
kiirendusauto.

Külma tõttu nädala jagu eda
si nihkunud üritust ehtis eelmi
sel laupäeval imekaunis talve
ilm. Päikesepaistel asusid oma
loomingut lumest välja vormi
ma kaksteist võistkonda, kel
le hulgas oli nii pisikesi mudi
lasi kui täisjõus mehemüra Lumelinna ehitusel esikoha võitnud Tartu autoklubi võistkond
Fotod: Kaupo Torim
poseerib oma võidutöö juures. 
kaid. Lumelinn kerkis Tähtve
re spordipargi suusaradade ees oleva park
la kõrvale ning selle ehitamiseks oli aega 4
tundi.
Peale pikka
vaidlust otsustas
žürii kuulutada
lumelinna pari
maks tööks Tar
tu autoklubi ehi
tatud kiirendus
auto, mis paistis
kaugemalt vaa
dates nii tõetruu
nagu oleks päri
selt lumisele väl
jale üks sõiduk
pargitud. Teise koha saavutas võistkond
Üks, kes meisterdas lumest paadi koos paa
dimehega. Kolmas koht kuu
lus võistkonnale
McKerdajad, kel
le käe all valmis
lumest elevant,
mille lonti möö
da said lapsed liu
gu lasta. Žürii eri
preemia said Tartu
kunstigümnaasiu
mi kaks võistkonda
ning samuti kuu
lutati eripreemia
vääriliseks Raatu
se gümnaasiumi
ning Sangari võist
konna tööd. Tubli töö
eest said auhinnad ka
võistkonnad Eskimo,
Pastakud, Pakane,
Kuulipilduja ja Lume
hullud.
Lumelinna ehitust
toetasid Tähtvere
puhkepark, A Le Coq,
Vanemuine, Cinamon,
Henkel, Aura Veekes
kus, Sangar, Lumerõngapark
ja Tartu Eksp
ress. Vajaliku
veega varus
tas lumelinna
ehitajaid Lõu
na-Eesti Pääs
tekeskus.
Tartu Ekspress

