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Uudised

“Vaikust,
kaamera, võte!”
ehk töötud saavad
video-CV
Lk 2
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Miks kandideerib Urmas Kruuse Riigikokku?
Seisan selle eest, et Eesti oleks riik, kus inimesed
soovivad saada ja kasvatada lapsi ning ka väärikalt
vananeda. Peredele kindlustunnet tagav vanemahüvitise süsteem peab säilima ning meie moraalseks
kohustuseks on suurema pensioniga toetada neid,
kes on oma elutööga panustanud meie riigi arengusse.

Pandimajade liider

www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

LAEN PANDI
TAGATISEL
Kalda tee 30
Avatud E - R 9 - 19, L 10 - 16, P 10 - 14
Tel 5697 0116
e-post: tartu@luutar.ee
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Uudised
Lühiuudised

Tartu valis välja linna
esinduskollektiivid
Linnavalitsus kinnitas koorimuusika
valdkonnas tänavusteks esinduskollektiivideks Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori, Tartu Noortekoori ja Tartu Poistekoori; puhkpillimuusika valdkonnas puhkpilliorkestri Tartu ja Big
Band Tartu; rahvatantsu valdkonnas
rahvatantsuansambli Tarbatu ja Tartu
Ülikooli Rahvakunstiansambli; harrastusteatrite valdkonnas Vilde Teatri ning
rahvamuusika valdkonnas rahvamuusikaansambel Sireli (pildil).
Esinduskollektiivi staatuses olev
kooslus peab olema saavutanud silmapaistvaid tulemusi valdkondlikel
üleriigilistel ja/või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel, on
aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega tutvustanud ja edendanud oma
valdkonda, on aktiivselt osalenud oma
valdkonna suurüritustel ja muudel kultuuriüritustel. Oluline on ka osalemine
Tartu linna avalikel üritustel. Esinduskollektiividele on määratud lisaks pearahale saavutustoetus 508 eurot. TE

Linn pakub Mikelsaart ja Tartot aukodanikeks

TÜ noorteuurijad avaldasid CD-kogumiku

Volikogu kultuurikomisjon ja linnavalitsus tegid volikogule ettepaneku nimetada Tartu aukodanikeks TÜ emeriitprofessor, mikrobioloog Marika Mikelsaar (pildil) ja vabadusvõitleja Enn Tarto.
Tartu Tähe teenetemärgi võiksid kultuurikomisjoni ja linnavalitsuse ettepanekul pälvida Tartu Karlova gümnaasiumi direktor ja Tartu poistekoori dirigent Undel Kokk, Lõuna-Eesti Vähiühingu esinaine Kaiu Suija ning Tartu spordielu edendaja ja Eesti veemootorispordi üks rajajaid Karl Kivastik.
Otsuse Tartu aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride nimetamise kohta teeb linnavolikogu
tänasel, 10. veebruari istungil. Aukodaniku nimetused koos sellega kaasneva Tartu Suurtähega ja Tartu Tähed antakse üle 23. veebruaril Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud aktusel Vanemuise kontserdimajas.
TE

Tartu ülikooli teadlastel valmis Eesti Teadusfondi grandi “Lapsed ja noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas” raames CD, millele on koondatud projekti jooksul
valminud teaduspublikatsioonid, doktori- ja magistritööd ning ajakirjanduses ilmunud artiklid.
Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi meediauuringute professori Veronika
Kalmuse juhitud grandiprojekti (2007–2010) raames välja antud kogumik sisaldab projekti täitjate osalusel valminud publikatsioone, mis vaatlevad noore põlvkonna kujunemist tänapäevase, kiire arengutempoga ühiskonna kontekstis. Kogumikust võib leida
inglise, eesti, saksa ja vene keeles ilmunud 39 teadusartiklit või raamatupeatükki, kaks
doktoritööd, üheksa magistritööd ning 12 populaarteaduslikku artiklit.
TE

“Vaikust, kaamera, võte!” ehk töötud saavad video-CV
Järgneva kahe aasta jooksul peaks Tartus tööle
rakenduma projekt, mille
käigus saavad töötud
selleks mõeldud internetiportaali üles riputada
iseenda videotutvustused, mida vaadates oleks
tööandjail võimalik sobiv
töötaja üles leida ka näost
näkku kohtumata.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Oma õla pani projekti teostumisele alla ka Tartu linn. “Pikaajalisi töötuid on tänasel päeval
Tartus rohkem, kui tahaksime.
Kui nendest kas või osagi tööle
saab ja ennast uuesti leiab, siis
on iga niisugune abinõu teretulnud ja see tundub olevat üks
selliseid võimalusi,” põhjendas
abilinnapea Vladimir Šokman
seda, miks linnavalitsus otsustas projekti toetada kuni 17 239
euro ulatuses.
Estonian Euromanagement
Institute’i poolt algatatud projekt kannab nime “Rääkiva ja
elava CV-ga õigele tööle” ning
läheb kokku maksma 232 398
eurot, millest lõviosa loodetakse saada EL programmidest.

60 Tartu töötut saavad võimaluse osaleda projektis, mis päädib video-CV salvestamisega ja tööandja
juurde praktikale minemisega.
Foto: Wikimedia

Estonian Euromanagement
Institute’i programmidirektori Helve Ulmase sõnul ei piir-

du projekt sugugi vaid videoklipiga. Kavakohaselt võetakse kahe aasta jooksul projekti

osalema 60 Tartumaa pikaajalist töötut. Raha eest soetatakse
kaamera ja luuakse video-CV

Eduard Vilde

LAVASTAJA ROMAN BASKIN LAVAKUJUNDUS ERVIN ÕUNAPUU KOSTÜÜMIKUNSTNIK REET AUS
MUUSIKALINE KUJUNDUS TÕNU NAISSOO
OSADES HANNES KALJUJÄRV, LIINA OLMARU, MERLE JÄÄGER, AIVAR TOMMINGAS, RAIVO ADLAS, KÜLLIKI SALDRE, KAIS
ADLAS, MARIKA BARABANŠTŠIKOVA, LIISA PULK, KAROL KUNTSEL, MARGUS JAANOVITS, OTT SEPP, AO PEEP, MARTIN KÕIV jt

Esietendus 19. veebruaril Vanemuise väikeses majas

veebikeskkond nimega Talendifoorum.
Töötutele tehakse motivatsioonikoolitus, pärast mida
valmistatakse esmane videoCV ning saadetakse nad neljaks kuuks Tartumaa tööandjate juurde praktikale. “Suurim
kulu ongi tööpraktika, sest raha
läheb tööandjatele, kes juhendavad neid ja samaaegselt saavad töötud ise praktikatasu –
stipendiumi ja sõidutoetust. Sellesse kuluartiklisse panustaski
Tartu linn,” sõnas Ulmas.
Ulmase sõnul võiks video-CV
töötute head omadused tööandja jaoks paremini välja tuua.
“Kuna me eelmisel aastal tegime samuti töötutega projekti,
siis me nägime, millised on tööturul olevad inimesed ja millised oskused ja võimed neil on.
Ilmnes, et tegelikult nad tavalist
CV-d ei oska kirjutada ja läbi
selle oma võimeid näidata,”
põhjendas ta.
Kui projekti Euroopa fondidest rahastatakse, siis alustatakse tööga juba maikuus. Kuidas
töötu projektis osaleda saab,
võib lähiajal lugeda meediast
ning küsida linnavalitsusest.
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Tartlaste loodud mööbel sõitis Stockholmi mööblimessile

Lõunakeskuses näeb ohustatud liike

Tartu kõrgema kunstikooli mööbliosakond osaleb 8.-12. veebruarini Stockholmi mööblimessil, kus pannakse
välja valik taburette, mida võib kasutada panipaiga, raadio või infotahvlina. Lisaks veel valgusteid ning teisi esimese kursuse töid.
Messil osalevad mööbliosakonna tudengid ja vilistlased Kaarel Kõrv, Arvi Kuld, Liisu Tool, Maria Sõber, Joonas Riisalu, Signe Milkov, Kristina Allik, Kristjan Allik, Kristiina Piirisild, Helen Teigar, Paula Kübard, Kadri Nutt,
Maria Rästa, Mariliis Vaks, Mait Rätsep, Karl Annus ja Ilias Seferlis-Frantzis.
Stockholmi mööblimess on Põhjamaade suurim disainimess, kus oma väljapanekutega esineb ligi 650
osalejat ning mida külastab igal aastal ligikaudu 40 000 inimest. Messil osalemise eesmärgiks on leida uusi
erialaseid kontakte ja pakkuda tudengitele võimalust võrrelda oma tööde taset teiste disainikoolide väljapanekutega.
TE

Tartu Lõunakeskuse ronimiskalju juures on kuni 13. veebruarini võimalik vaadata Eestimaa
Looduse Fondi (ELF) koostatud näitust, kus tutvustatakse Eestis väga ohustatud ja juba välja surnud liike.
“Kuigi tihti arvatakse, et Eestis on loodus säilinud puutumatuna, on meilgi hulgaliselt
näiteid, kus inimtegevus on otseselt mõne liigi väljasuremiseni viinud,” ütles näituse ülespanekut kureerinud Silvia Lotman ELFist. Näituse pildid joonistas ja tekstid koostas Rein
Kuresoo.
1. veebruaril täitus ELFil 20. tegevusaasta Eesti looduse kaitsel ja seda tähtpäeva tähistab
ka näitus “Ohustatud ja väljasurnud liigid”, mille valmimist toetas keskkonnainvesteeringute
keskus. Läbi aasta toimuvate juubeliaasta tegevustega saab tutvuda ELFi kodulehel.
TE

Maratoniajaloo eksponaadid
toodi juubeli puhul rahva ette

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Täna avati Lõunakeskuse
liuvälja lähistel neljakümnendale Tartu maratonile
pühendatud näitus, mis
toob vaatajate silmade
ette maratoni ilu ja valu
alates triumfeerivate
võitjate fotodest kuni
saja-aastaste suuskade
ning rajal murdunud keppideni.
OLIVER KUND

oliver@tartuekspress.ee

Eesti spordimuuseumi teadur ja üks näituse koostajatest Rait Männik ütles Tartu
Ekspressile, et idee eksponaadid muuseumi arhiividest otse
kaubanduskeskusse tuua andis
Klubi Tartu Maraton, et sellega
tähistada 40. Tartu maratoni ja
meenutada pikka suusasporditraditsiooni Eestis.
Männiku sõnul vaatajatele
lugemis- ja uudistamismaterjali jagub, sest näha saab kõiksugust atribuutikat, mis kunagi
suusarajaga tutvust on teinud.
Mõningaid ehedamaid rahvalikke sõiduvahendeid on suuskadeks koguni palju nimetada
– need on saanud hellitusnime
lumelauad. Väärikaim näitusele tulev suusapaar kannab aga
G. Värki nimelist graveeringut
ning on pärit Aegviidust, aastast 1920.
Kuldsete medalite jaa
tammepärgade asemel
keskendub näitus sellele,
kuidas suusasõit paistis
läbi tavainimese silmade.
“Näitame Estonia ja Visu
suuski, embleeme, kleee-biseid ja märke, mõned
d
medalid – et tekiks sellinee
ajarida esimesest maratonist kuni tänaseni,”
sõnas Männik. “Mit-te midagi pole üritatud läikima poleerida, vaid tõesti asjad on
ehedad – nii, nagu nad
on rajalt tulnud.” Niii
mõnelegi kolmküm--

Tartu Kivilinna gümnaasiumi kaks teine teisel pool Kaunase puiesteed asuvat koolihoonet ühendati kolmapäeval 25. sünnipäeva auks inimketiga.
Foto: Rasmus Rekand

Eesti spordimuuseumi teadur Rait Männik näitab üht näituseeksemplari – maratoni stardinumbritest valmistatud suusakombinesooni, millega tänaseks 75-aastane suusahunt Aadu Pekk läbis nii
mõnegi oma 20-st Tartu maratonist.
Foto: Oliver Kund

mend aastat tagasi suusarajal
m
meetreid
mõõtnud linlase võib tuttav ette tulla
sele
T
Tartu
maratonile kutsun plakat, olümpiarõnnud
gastega vimpel või nõukogude ajale omane
f
fotomeenutus,
kui marat
tonivõitja
sai auhinnaks
paari plastiksuuski või
s
saunaahju.
“Loodan, et pikemalt
pe
p
peatuvad
näituse juur just need inimesed,
res
k
kellel
on endal marat
toni
läbimise kogemusi, kes on suusaspordiga omal ajal
r
rohkem
kokku puutu-

nud ja teavad uurida ja nüanssidesse laskuda,” sõnas Männik. Eksponaadid ei tohiks külmaks jätta ka inimest, kel talisport suisa vastukarva. “Sest on
ju räägitud sellisest võrdlusest,
et Tartu maraton on eesti rahva
talvine laulupidu – isegi need,
kes korra aastas panevad suusad alla, tahavad tunda sellist
koosolemise tunnet,” kirjeldas
Männik.
Osake sellest emotsioonist
on kättesaadav 28. veebruarini Lõunakeskuses, ülejäänut
saab ise kogeda tänavusel Tartu maratonil 20. veebruaril, mille lühemale distantsile on vabad
veel umbes 400 kohta.
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Ahju alla tehti Ahjualune

Uudised
Igal tööpäeval kell 15-18
happy hour. Kõik toidud -15%
PÄEVAPRAAD 2,88 €,
PÄEVASUPP 1,92 €
Laupäeviti kell 19 ja 21 restoranis
Sansaara stuudio tantsijad.
Üritus tasuta!

RAATUSE 22

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

Champions Liiga algab
ennustusvõistlus 15.02
vähemalt 3 € ostuga saad
• Iga
ennustuskupongi.

•
•
•

Ennusta iga Champions liiga
võitja kuni 28. maini finaalini.
Ennustada saab iga mängupäeva (T,K) esimese
mängu avavileni.
Sinu iganädalased punktid
liidetakse, TOP 15 avaldatakse
esmaspäeviti Spordibaasis.
Lõppseisu võrdsete punktide korral
visatakse 28.mail Spordibaasis
võitjate vahel kulli ja kirja.

Auhinnad:
1.koht - JOMA Total Fit murubuutsad
2.koht - Getafe C.F. 2010/2011
kodusärk
3. koht - JOMA spordikott
4. koht - JOMA Planet 5 jalgpall
5. koht - JOMA nr 11 kaitsmed
6. koht - JOMA Classic kedrad
7.-8. koht - 10€ boonuskaardile

Punkte antakse
Top 16 mängudel - võit 3, viik 1
Top 8 mängudel - võit 4, viik 2
Top 4 mängudel - võit 5, viik 3
Finaalmäng - võit 8

WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575
Reeglid on ka facebookis

LASTEKAUPADE
KOMISJONIPOOD
Sõbrakeskuses,
Võru 55f, Tartu

E-R 10-19, L 10-17
Tel 506 7595

illikuku. ee

VÕTAME MÜÜKI vankreid, voodeid,
turvahälle ja -toole, mänguasju jms.

Turu tn 21 asuvas meelelahutuskeskuses avas uksed kiirsöögikoht Ahjualune.
Nimevalikus sai määravaks asjaolu, et söögikoha ruumid paiknevad täpselt ööklubi AHI all. Maja haldava OÜ Oberon Grupi tegevjuhi Ave Jürimäe sõnul on nõudlus
väärt kiirtoidu järele ülikoolilinnas kahtlemata olemas. “Hinnatase on mõistlik – kui
taskus 2-eurone, saab kiire kõhutäie,” kinnitas ta. Lisaks tüüpilisele kiirtoiduvalikule
– vrapid, burgerid, friikartulid, leiab tervislikuma toitumise austaja menüüst ka erinevaid salateid. Rõõmsavärvilises söögikohas on piisavalt ruumi, et kliendid ei peaks
õues külmetades või kitsas autos nosima. “Ahjualusega on maja oma arendusprojektiga lõpule jõudnud. Eelmise aasta septembris avas uksed ööklubi AHI, kuu aja
möödudes 200-kohaline lokaal Sumin,” luges Jürimäe ühe etapi lõppenuks.
TE

Eestlased saatsid sel aa
HI-viiruse tõttu terve
suguvõsa kaotanud ja
korduvalt vägistatud
ning selle tulemusena
hetkel väikest poega kasvatav Consolata Lutomia,
kes pidi keskkooli pooleli jätma juba aastaid
tagasi, ei suutnud uskuda
Keenia organisatsiooni
Wefoco programmidirektori Esther Mumia uudist,
et talle on leitud sponsor
Eestist.

“Kas ma tõesti saan kooli tagasi minna?” küsis Consolata korduvalt ning jäi uudist
päriselt uskuma alles siis, kui
ta oma uues koolivormis Sylvia
Odour’iga kooli raudväravast
sisse jalutas. Consolata saab
haridust omandada tänu noore
eesti mehe, Meelis Sikk’i poolt
alustatud püsitoetusele, Sylvia
koolimineku tegi ühekordse
toetusega võimalikuks ajaleht
Tartu Ekspress. Küsimuse peale, et mis saab Consolata väikesest pojast ning kes muretseb nüüd pere toidulaua eest,
vastab Esther enesekindlalt:
“Enam tagasiteed ei ole. Me
leiame naistegruppidega ühiselt
viisi, kuidas hakkama saada!”
Sylvia Odour ning ta ema on
aga uudise teadasaamise päevast peale pidevalt Wefoco
kontoris vabatahtlikult abis, et
koostööprojekt Eesti organisatsiooniga Mondo (www.muudamaailma.ee) võimalikult sujuvalt läheks. Mondo kogus ja
kogub jätkuvalt toetusi Keenias
Shianda küla orbude ja vähekindlustatud laste jaoks, kel-

Vaid mõned minutid enne kahe eestlaste poolt toetatud keskkoolitüdruku koolitee algust. Vasakult
Janika Tamm (vabatahtlik Wefocos), Sylvia Odour, Consolata Lutomia, Esther Mumia (Wefoco programmidirektor).
Fotod: Janika Tamm

le koolitee on majanduslikel
põhjustel kas katkemas, katkenud või pole veel alanud. “Meie
programmiperedes on kümne- ja isegi viieteistaastasi lapsi, kes pole päevagi koolis käi-

nud ning neid, keda aastast aastasse pidevalt maksmata koolitasude pärast koju saadetakse ja pekstakse,” selgitab Esther. Tänu Mondo poolt kogutud personaalsetele annetustele

konkreetsetele koolilastele, on
Wefocol võimalik kooli saata 37
põhi- ja 4 keskkooli last, kellest
kolm said keskkooliks vajaliku
täistoetuse ning üks väiksema
toetuse.
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Purjuspäi sõitnud nooruk pandi kuuks ajaks trellide taha

Uuest liiklusseadusest valmis õppefilm

6. veebruaril sai politsei väljakutse Tartu valda Aovere külla Olerexi tankla juurde. Info kohaselt oli seal rohelist
värvi maastur, mille juht on joobes. Patrull leidis rohelise Jeep Grand Cherokee liikumas Aovere–Kallaste–Omedu
maanteel. Sõiduk peatumismärguandele ei reageerinud, vaid lisas kiirust, hiljem pööras sõiduk maanteelt ühe
talu hoovi ja sõitis kõrvalhoones olevasse avatud ustega garaazãi. Juht keeldus autost väljumast ning väitis, et ta
asub oma garaazãis ning ei pea seetõttu politseinike korraldust täitma. Majast väljunud inimestega suheldes selgus, et peatumismärguannet eiranud juht oli sõitnud täiesti võõrale territooriumile ning peatunud garaazãis, mis
ei kuulunud ei talle ega ka kellelegi teisele sõidukis viibinud isikutest. Juhiks osutus 19-aastane Andreas, koos
temaga olid autos veel kaks meest. Sõidukit juhtinud nooruk toimetati Tartu arestimajja, kus tal tuvastati alkoholi
piirmäära ületamine. Lisaks selgus veel, et tal puudus ka sõiduki juhtimisõigus. Nooruk jäeti kuni kohtuistungini
arestimajja, esmaspäeval määras kohus talle karistuseks 30 päeva aresti.
TE

Tänavu juulist jõustuvast uuest liiklusseadusest valmis õppefilm, mis toob
välja olulisemad muutused seoses kehtiva seadusega ja mida kõik saavad
vaadata tasuta. Enam kui tunni pikkune õppefilm on jagatud vastavalt teemadele ja seadusemuudatustele kaheksaks osaks. Koolitajana osaleb filmis
OÜ Autosõit autokooli direktor Henn Rebane.
“Videofilmi eesmärk on anda kiire ja lihtne ülevaade uuest korrast ning
teha seda varakult enne uuenduste rakendumist,” lausus OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar. Õppematerjali koostasid OÜ Autosõit ja Salva Kindlustuse AS ning selle leiab aadressidelt www.autosoit.ee ja www.salva.ee.
Videoklipid on nii eesti kui vene keeles.
TE

stal kooli 41 Keenia last
tiga peajagu üle kahekümnest
samal ajal registreerima tulevast keskkooliõpilasest, kelle keskmine on 270 punkti ringis. Sellest olenemata Hassanile allahindlust ei tehta: ta peab
ostma kohe puuduvad asjad
ning minema koju ununenud
sõnaraamatu järele enne, kui
tema nimi kooli nimekirja lisatakse. Poiss, kes
saaks tulemuste põhjal probleemideta õppida mõnes mainekas, kuid kallis
koolis, kommenteerib enda naaberkeskkooliga liitumist tagasihoidlikult: “Peaasi, et ma kooli
saan! Muu ei ole oluline.”
Jaanuarikuus, kui kohalik
kooliaasta algab, ei saa ükski Keenias elav inimene jääda puudutamata kohalike laste
võitlusest hariduse nimel. Eriti keskkoolilaste võitlusest. Kel
on juba eelmisest aastast suured võlad, kel pole raha, et isegi kooliga liituda ja kes peab
kooli vahetama, jättes võlad
maha eelmisesse kooli. Nende
noorte inimestele õlule on asetatud raske koorem, mida nad
tihti üksinda kandma peavad.
Keenias on tuhandeid Hassanisuguseid andekaid õpilasi, kes
aastaid raha kogudes pole siiski
võimelised keskkooli lõpetama.
Hassanil pole vanemaid, tema
eest hoolitseb ta vanem vend.
Samuti tuhandeid Sylvia-suguseid “keskmisest” perest pärit

tüdrukuid, kes unistavad arstiks
saamisest, kuid kukuvad koolitasude puudumisel välja juba
esimesel või teisel keskkooliaastal, rääkimata lugematutest
“Consolatadest” ja nende traagilistest lugudest.
Eestlased, kellel on võimalik toetada Keenia koolilapsi võiksid enda
jõud ühendada
kas töökaaslaste
või pereliikmetega ning võimalusel ühiselt toetada ühte keskkoolilast, kellega on
seejärel võimalik suhelda kaks
korda aastas läbi Mondo korraldatud kirjavahetuse. Keskkoolilapse aastane toetus on
180 eurot, põhikoolilapse aastane toetus on 38 eurot, millest
makstakse koolitasud, ostetakse koolivorm ja jalanõud ning
muu kooliks vajalik varustus
vastavalt õpilase klassile ja koolile. Iga eestlaste poolt tehtud
annetus on väga hinnatud nii
Wefoco liikmete, seal töötanud
Eesti vabatahtlike, kui ka Mondo liikmete poolt – on hämmastav, et nii paljudele eestlastele
läheb korda niivõrd kaugel elavate laste hariduse omandamine. Suur tänu teile!

Kohustusliku
koolivarustuse
nimekirjast leiab
ka näiteks labida.

Sylvia Odour, kelle edasi õppimist toetab Tartu Ekspress, ja Hassan
Akala värskelt kätte saadud kirjadega, et nad on vastu võetud
keskkooli.

Eilsest Munganga keskkooli F2 (10. klassi) õpilane Sylvia Odour ei arva, et tema pere
vaene oleks: “Me oleme selline keskmine Shianda pere, mu
ema on võimeline toitu ostma,
kuid mitte mu keskkoolitasusid
maksma. Vaesed on need, kes
ei saa olla kindlad, et nad isegi kord päevas süüa saavad.”
Keskkooliga ühinedes peavad
mõlemad tüdrukud maksma
8900-šillingilise õppetasu ning
lisaks ostma ning ette näitama pika nimekirja asju, näiteks
kaks koolivormi, kingad, sokid,
kaks paksu sõnaraamatut, pii-

bel, kalkulaator, geomeetriline komplekt, spordiriided jne.
Kohustusliku koolivarustuse nimekirjast leiab ka näiteks
labida.
Spordivarustuse puudumine ei lase edasi õppida

Bumini keskkooli keeldutakse
kategooriliselt vastu võtmast kolmandat eestlaste poolt toetatud
keskkooliõpilast, Hassan Akalat, kellel puudub kohustuslikust
nimekirjast vaid spordivarustus.
Hassani põhikooli lõpueksamite tulemused on 335 punk-

Janika Tamm,
Tartust pärit vabatahtlik Keenias

SCLEROSIS MULTIPLEX’I

TEABEÕHTU
11. veebruaril
kell 17.00

ROOSID 5 TK

Tartus Dorpat Hotelli konverentsikeskuses
Turu 2, TASKU
(sissepääs autoga Soola tänavalt, jalgsi Turu tänavalt)

2.99

2

28

PUITLAASTPLAAT
OSB-3

35.67 kr

10

10 x 1250 x 2500

8.24

90

599

tk

170.55 kr

PUITLAASTPLAAT
OSB-3

SM Keskuse juhataja
dr Katrin Gross-Paju

13.36

93.72 kr

15.91

1280
200.28 kr

tk

SM’iga noored
Mida maailmas SM’ist ja selle ravist räägitakse?
Kas tõesti on leitud uued lahendused?
Kuidas hirmuga toime tulla ja SM’iga elama õppida?
Kes ja kuidas võivad aidata?
Mida teised SM’ikad sellest kõigest arvavad?
Kuidas meedikutega tõhusamalt suhelda?

Sissepääs tasuta, ruumid kõigile ligipääsetavad
Lisainfo www.smk.ee, tel. 50 77 411

www.smk.ee

SM Keskuse psühholoog
Liina Vahter
9.52

790

965.00

490.-

123.61 kr

7666.83 kr

313.10

190.2972.85 kr

3.83

2

90

0.03/l
45.37 kr

KELK
ROCKORACE,
ERI VÄRVID

pidurita
piduritega

12.08

890
139.26 kr

2.99/tk
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Rakvere teater mängib sõbrapäeval Tartus spioonikomöödiat

Kultuur

Krimka- ja komöödiasõpradele mõeldes toob Rakvere teater valentinipäeval, 14. veebruaril Tartusse lavastuse “39 astet”, milles hargneb lahti koomiline spioonilugu 1930ndate aastate Inglismaalt.
Kiirete pöörete ja seiklustega vürtsitatud lugu põhineb kriminaalromaanil ja selle järgi vändatud
Alfred Hitchcocki filmil.
Richard Hannay on lihtsalt üks mees tänavalt, kes juhuse tahtel peab päästma nii oma elu kui
kodumaa saatuse. Sattudes ootamatult politsei poolt tagaotsitavaks, takistab ta samal ajal oma ellu
sekkunud salapäraseid kurjategijaid. Tegevuse käigus kohtub mees ka võluvate daamidega ning
leiab lõpuks isegi oma elu armastuse. Kiired autod, põgenemised, salakavalad reetmised ja õrnad
armumised on väike osa sellest, mis spioonifilmide paroodias lavale jõuab. Nii nagu tegelasi, on rohkelt ka tegevuspaiku, alates Londonist kuni Šoti mägimaastikuni ning tempokaid sündmusi saadab

filmimuusikast inspireeritud muusikaline kujundus.
Lavastaja Kati Kivitari sõnul nõuab improvisatsiooniline
komöödia nii täpsust kui hoogsat fantaasialendu: “Meie lavastus
on seatud nii nagu hea jazz – on olemas kokkulepete struktuur,
mis timmitud nõnda, et üksteise mängust sõltumine oleks maksimaalne ja improvisatsioon saaks hea hoo.” Näidendi autor Patrick Barlow on öelnud oma juhistes trupile ja lavastajale: “Väga
palju selles loos sõltub teie, näitlejate, olümpiavormist. Kaalu
kaotamine võib olla seejuures hindamatuks abiks.” Esitavad Liisa
Aibel, Velvo Väli, Peeter Rästas ja Üllar Saaremäe.
TE

Nädalalõpu Intellektikal avanevad
taas tuleviku õpivõimalused
Tartu Eesti Laenu- ja
Hoiuühisusest
See oli eestlaste esimene rahaasutus Eestis ja selle eesotsas seisis muidugi väsimatu ühistegevuse propageerija Jaan Tõnisson.
Meenutades 1927. a ammuseid aegu, kirjutas ta: “Linnades olid
eesti käsitöölised ja väikekaupmehed ainult sel teel edasi jõudnud, et nad tööd rühmates ise väga vähesega läbi ajasid. Midagi suuremat eestlased ette võtta ei saanud, sest puudus raha. Ja
neile ei antud ka laenu.”
Asja muutmiseks otsustas Tartu Eesti Põllumeeste Selts panna aluse eestlaste endi rahadele tuginevale laenu- ja hoiuühisusele. Põhikapital oli esialgu vaid 100 tsaarirubla. 1901. a 6. detsembriks välja kuulutatud asutamiskoosolekule ilmus aga vaid
2 huvilist. Uus koosolek peeti 3 ja ½ kuud hiljem. Nüüd tuli
kokku juba 13 meest. Igaüks neist maksis osakapitaliks 5 rubla.
Valiti uue rahaasutuse juhatus ning nõukogu. Juhatuse esimeheks muidugi JT.
Kulus veel 4 kuud, enne kui ELHÜ võimudelt vajalikud load
sai ja võis tegevust alustada. “Pangakontor” asus “Karskuse
sõbralt” tasuta kasutamiseks saadud kambris Raatuse tn 14.
Henningi platsi nurgamajas, nii et kesklinnale küllaltki lähedal.
Asjaajajaks palgati Riia Polütehnikumi kaubandusosakonna
lõpetanud eestlane Eduard Aule. Kuupalk 25 rubla, mille eest
ta pidi kandma hoolt ka põllumeeste seltsi asjaajamise eest.
Hoiule toodud summadelt lubati intressi 4–6%, olenevalt tähtajast, laenu anti 7%-ga.
Algul usaldasid eestlased oma hoiuseid
uuele rahaasutusele õige
kasinalt. Laenusoovijatest
puudust ei olnud. Peagi aga
asi paranes, usaldus ELHÜ
vastu kasvas jõudsalt. 1914.
aastaks oli ühistupangal
juba ligi 7200 osanikku, millega oldi esikohal kogu tsaaririigis. Peagi pandi Emajõelinnas alus veel kahele eestlaste hoiu- laenuühistule.
Tartu ametlikest piiridest kuni 1916. a välja jäetud Tähtvere
ja Karlova eeslinnad on suures osas püstitatud ja heakorrastatud just ühistupankade laenurahaga. Olid ju siinsed majaomanikud eestlased, kel ilma laenudeta jäänuks I maailmasõja eelne ehitusbuum kasutamata. Laenuraha abil “prügitati” uulitsaid ja rajati kanalisatsioon. Ning pandi käima Tartu kaks esimest – võimsuselt muidugi väikest – elektrijaama.
Jaan Tõnissoni innustusel toetas ELHÜ jõudu mööda rahvusliku kultuura ettevõtmisi. Anti laene ja toetust Vanemuise
ja Endla teatrile, Eesti Kirjanduse Seltsile Tartus ja Eesti Seltsile Riias. Samuti jõudu ja õpilaskonda koguvale esimesele eesti
õppekeelega keskkoolile – Peeter Põllu juhitud Eesti Noorsoo
Kasvatuse Seltsi tütarlastekoolile.
Ei öeldud ära ka eesti soost üliõpilastele õppelaenude andmisest. Seda tehti ühiskäendusena. Laenu saamiseks pidid 6
üliõpilast moodustama grupi, kes vastastikku üksteist käendasid. Nimelt eeldati, et pooled neist jõuavad lõpuks ikka diplomini ja saavad kõrgepalgalise töökoha, nii et on suutelised tasuma ka vähemedukate kaaslaste võla. Osanike aastakoosolekutel, kus otsustati ühistu kasumi jagamine, toetasid tudengid just
kultuuriürituste ja -tegelaste abistamist. Tänu nende häältele
läksid ka vastavad taotlused läbi, kuigi asisemad liikmed soovisid jagada rohkem raha dividendideks. Mis selle “kultuuraga”
ikka jannata, oli nende pragmaatiline arvamus.

1914. aastaks oli
ühistupangal juba
ligi 7200 osanikku,
millega oldi esikohal
kogu tsaaririigis.

Reedest laupäevani vallutab Tartu Näituste messikeskuse juba 19. korda
haridusmess Intellektika,
kus õppurite, koolide ja
poliitikute aruteludes
otsitakse sedakorda vastust küsimusele “Millist
haridust me üldse vajame?”.

Seekordne haridusmess toob
korraldajate sõnul taas kokku
koolid ja ülikoolid, teadusasutused, karjäärinõustajad ja firmad, kuid üllatab ka kahe uuendusega. Esiteks on sissepääs
kõigile tasuta ning esmakordse
ettevõtmisena saab teoks tuline
ja prominentsete osavõtjatega
debatt teemal “Millist haridust
me vajame?”.
Poliitikud kuumal toolil

Reedel kell 13 Tartu Näituste A–hallis toimuva debati eesmärgiks on ärgitada laiema
avalikkuse ees mõtteid vahetama poliitikud ja tänased õppurid. Nii poliitikud kui noored
ise kinnitavad, et haridusmaastikul valitsev olukord vajab kiireid muutusi. Gümnaasiumide
õppuritel, tudengitel ja täiskasvanutel on võimalik küsida otse
Tartust riigikogusse pürgivate
erakondade esinumbritelt nende seisukohti põhi- ja kõrghariduse jätkusuutlikkusest ja muudatuste vajalikkusest.
Luubi alla võetakse gümnaasiumi ja kõrgkoolide õppekohtade rahastamine, koolide pingerea koostamise otstarbekus
ja gümnaasiumiastmes tasuta koolitoidu vajalikkus. Eraldi
käsitlemist leiab kõrgharidus.
Tudengid ootavad jätkuvalt selgust nii õppetoetuste kui õppelaenudega seonduvas. Publik

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

Haridus, teadus ja noored arukad inimesed kohtuvad sel nädalavahetusel taas Intellektika haridusmessil.
Fotod: Intellektika.ee

saab küsida tulevaste riigikogulaste seisukohti ka stipendiumide ja sõidutoetuste kompenseerimise küsimustes.
Nõusoleku debatil osalemiseks on andnud Tartu linnapea
Urmas Kruuse, haridusminister Tõnis Lukas, volikogu esimees Aadu Must ja sotsiaaldemokraatide volikogu liige Heljo Pikhof. Sõltumatu eksperdina ütleb oma arvamuse endine
haridusminister ja riigikogu liige ning tänane maaülikooli rektor professor Mait Klaassen.
Lisaks noortele on oodatud erakondade esinumbritele küsimusi esitama linnarahvas.
Tartu gümnaasiumidel
uued suunad

Kahes messipaviljonis, semi-

Ka tänavusel Intellektikal tuleb sisekaitseakadeemia märulipolitseinikel sekkuda, et hoida ära huligaanide rünnak messikülastajatele.

nariruumis ja laval toimuvale messile ei tule koolidki ilma
üllatusteta. Kuuel Tartu gümnaasiumil on kavas tutvustada
oma uusi õppesuundi, sisekaitseakadeemia pakub närvikõdi märulipolitseinike demonstratsioonesinemisega ning Tar-

tu tervishoiu kõrgkool tutvustab lapsehoidja õppekava ja
hoiab messikülastajate pisipõnne. Haridusmess Intellektika
on tänavu esmakordselt kõigile
külastajatele tasuta. Uksed on
avatud reedel 10–18 ja laupäeval 10–16.

Väikelaevajuhtide kursused
Tartus:
3.veebruar- 31.märts
18.veebruar- 31.märts
6.aprill-12. mai
Väikelaevajuhtide teoreetiline ja praktiline õpe.
Sõidupiirkond meri ja/või siseveed.
Kursuse edukalt läbinutele rahvusvaheline
väikelaevajuhi tunnistus.

Info ja registreerimine:
A-Miks OÜ
telefonil 515 1120
e-post: amiks@amiks.ee
www.amiks.ee

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

7 460 086, 58 100 111
Raekoja plats 20
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Arvamus

Kuidas valite
eelolevatel
riigikogu
valimistel?

Contra, luuletaja

Ma tahasi väega iks Urvaste vallamajja jaoskonda valima
minna. Too om nii ilus tava, ei raatsi tuust loobuda. Võimaluse omma küll oleman – id kaart ja arvuti ja intenerti, a
kõkke ei pia ka kottost lavva takkant är tegema. Kuni noid
valimiisi iks pühapääviti tettas, tulõ iks jaoskonda minna.
A kelle puult hääl anda, too om oopis keerulisem küsimus. Mulle tundus, et keerulisem kui üldse kunagi varemp.
Muduki ma tuu pääle, a täpselt viil ei tiiä. Programme
võit ju lugeda nii ja naa.. Aga pääle tolle, et mõtte omma
sobiva, piät olõma ka sääne tunne, et na omma ka täitja mehe, kui võimule tulõva. Vat tolle pääle ei saa sugugi
kimmäs olla.
Gerli Padar, muusik

Kindlasti osalen valmistel ja arvatavasti elektrooniliselt. See teeb
oluliselt elu mugavamaks. Ja usutavasti on see ka üks põhjus,
miks juba praegu, valimiste eel räägitakse ja oodatakse, et osalusaktiivsuse protsent on oluliselt suurem kui varasematel kordadel. Hääletamine on lihtsamaks, kaasaegsemaks tehtud. See
toob noori valimistele lähemale. Huvi poliitika vastu on minus
ajaga tasapisi kasvanud. See pole sugugi lihtsalt kohustuslik linnukese kuskile panemine. Jälgin debatte ja arutelusid, nii palju
kui kiire elutempo juures üldse saan. Peamiselt raadiost.
Kui valimiste teema on üldiselt seltskonnas tänuväärne aines,
millest kõik tuld võtavad, siis oma kolleegide, artistide hulgas, ei
tule poliitika küll eriti tihti jutuks.

Tartlaste suurimad mured –
Armasta ennast,
transport, pensionid ja peretoetused aga austa teisi
Tänavakampaaniat tehes olen
kohanud siiani peamiselt rõõmsameelseid ja optimistlikke tartlasi, kes on uhked oma riigi ja
linna üle. Oleme rääkinud paljudel erinevatel teemadel, kuid
kõige enam on tuntud huvi
vaksali ja rongiühenduse tuleviku vastu, eakamad on küsinud pensionitõusu ja nooremad perepoliitika kohta. Pean
õigeks nendele kolmele kõige
enam tõstatatud teemale ka ajaleheveergudel vastata.
Tartu vaksalihoone avamine
ei ole mitte ainult linna ja linlaste mure, vaid on oluline ka
riigile, Eesti Raudteele ja Edelaraudteele. Siiani on linnavalitsuse püüdlused probleemi
lahendada põrkunud OÜ Elikante ärihuvide ja ministeeriumi huvipuudusega, kuid lõpuks
ometi on tumedad pilved vaksalihoone kohalt hajuma hakanud.
Kalle Kulboki poolt välja käidud ajutise soojaku paigaldamise idee on, nagu nimigi ütleb,
vaid lühiajaline lahendus. Tartu
vaksalihoone saab tõeliselt korda ja rahvale avatud alles siis,
kui pärast valimisi saab majandusministriks inimene, kes
tahab siiralt lõpliku lahenduse
leidmisele kaasa aidata. Kindlasti teen riigikogu liikmena selle nimel kõik endast oleneva.
Paraku on vaksalihoonest
tartlastele vähe rõõmu, kui igapäevaselt ei sõida piisavalt reisironge. Ühelt poolt ei ole olukorral viga, kuna eelmiste vali-

Silver Meikar, Reformierakond

miste järel minu ettepaneku
alusel koalitsioonilepingusse
kirjutatud Tartu-Tallinna raudteelõigu renoveerimine on viidud lõpule. Selle tulemusel
saab 2014. aastal liinile jõudvate rongidega sõita vaimupealinnast võimukeskusesse ja vastupidi vähem kui kahe tunniga.
Teatavatele positiivsetele
arengutele vaatamata on heade
transpordiühenduste puudumine täna Tartu arengu pudelikaelaks. Selleks, et Tartu elanikel oleks reisimine takistustevaba ning Tartu oleks turistidele
lihtsasti ligipääsetav, seisan selle
eest, et Tartust saaks kiirrongiga
Tallinnasse, Riiga ning Moskvasse, otselendudega Euroopa
pealinnadesse ning jätkuks neljarealise Tallinna-Tartu maantee

ehitamine.
Keskmine vanaduspension
on viimase viie aastaga kasvanud 2300 kroonilt 4700 kroonini ja seega kasvab see kiiremini kui keskmine palk. Pensionite suurendamine majanduslanguse kiuste on olnud praeguse
valitsuse jaoks selge prioriteet
ning vaatamata opositsiooni ähvardustele ei ole mindud
nende kärpimise teed. Vastupidi, sügava kriisi ajal, kui riigi sissetulekud langesid olulisel
määral, tõstis valitsus 2009. aasta aprillis pensione 5 protsendi
võrra. Keskmise pensioni osatähtsus keskmisest brutopalgast on esmakordselt ületanud
40 protsendi piiri, mida peetakse Euroopas oluliseks näitajaks.
Veel üheks tunnustamist
väärt arenguks pensionite vallas on tõik, et praegune parlamendi koosseis on täiustanud
pensionite indekseerimise süsteemi. Lühidalt kokku võttes
toovad süsteemi muudatused
kaasa selle, et majanduse edenedes toimub pensionite kasv
võimalikult lühikese viiteajaga.
See tähendab seda, et mida kiiremini juhitakse Eesti majandus uuele kasvule, seda kiiremini paraneb pensionäride elu.
Võid kindel olla, et Reformierakonna juhitud valitsus annab
majandusele uue hoo.
Peretoetused

Reformierakonna pere- ja
rahvastikupoliitika eesmärk on

Karikatuur

ühelt poolt kujundada Eestist
peresõbralik riik, mille elanikud
soovivad hea meelega lapsi saada ja neid kasvatada ning teisalt
luua keskkond, mis võimaldab
väärikalt vananeda. Nende eesmärkide realiseerimine kindlustab, et Eesti rahvas on elujõuline ja rõõmsameelne.
Reformierakond seisab
vanemahüvitise eest, sest see
on ennast tublisti õigustanud
– sündide arv on 2004. aastast saati pidevalt kasvanud.
Peame oluliseks tagada peredele lapse kasvatamisel lastetoetuste näol kindlustunde ka
pärast vanemahüvitise perioodi lõppu. Leian, et lastetoetuste jagamine peab põhinema
arusaamal, mille kohaselt toetatakse enam neid, kes reaalselt kõige rohkem abi vajavad.
Majanduslike võimaluste tekkimisel kehtestame tugisüsteemi lasterikastele peredele
ja üksikvanematele.
Reformierakonna majanduspoliitika on taganud Eestile
edu ning teeb seda ka tulevikus.
Meie poliitikate õiget kurssi
tõestab tõik, et 2011. aastaks on
Euroopa Komisjon prognoosinud Eestile Euroopa Liidu kõige suuremat majanduskasvu.
Majanduse taastumine ei ole
aga eesmärk iseeneses. Positiivsed arengud majanduses toovad endaga kaasa uusi töökohti, suuremaid peretoetusi, kvaliteetset tervishoidu, paremad
transpordivõimalused ja pensionite tõusu.

Käitumine liikluses ja muudes olukordades, mis hõlmavad suuri inimgruppe, väljendab üleüldisi ühiskonnas toimivaid arusaamasid.
Palju on kampaaniaid, mis
ütlevad, et oluline on märgata jalakäijat või oluline on
märgata rongi. Kuid liiklusohutuse tagamiseks on oluline märgata ka autojuhti. Liikluskultuur on vajalik kõigile,
kes liiklevad.
Autojuht on samuti inimene. See on fakt, mida ei peaks
kergekäeliselt unustama. Hoolimata sellest, et sa hakkad
teed ületama ülekäigurajal,
tasuks vaadata, kas auto tuleb
või mitte. Kui ma koolis käisin,
oli üks ütlus: vaata korra vasakule, siis paremale ja siis uuesti
vasakule. Kui ei ole hoolikas,
kannatavad sellest mõlemad
pooled.
Kuid autojuhte ei peaks
märkama ainult jalakäijad,
vaid ka teised juhid. Sujuva liikluse tagamiseks peaksid kõik liikluses olijad lähtuma põhimõttest: teisi ei tohi
takistada. Ka näiteks ummikus olles võiks anda teed
paremalt lähenevale autole.
Olen ise Tartu transpordi arengukava koostava ning
liiklusohutuse ja -korralduse töörühma liige ja me leiame, et üks olulisemaid punkte
transpordi arengus on liiklusohutuse tõstmine ja linn võiks
sellesse panustada, olles seeläbi eeskujuks
tervele Eestile.
Linn võib läbi
viia mitmeid
austavat liiklust
propageerivaid
kampaaniaid,
kuid selleks, et
midagi paraneks, peab iga liikleja päevast
päeva jälgima, kuidas ta tänavatel käitub. Näiteks viisakas
käitumine ristteedel ja parklates muudaks autojuhtide
elu palju vähem stressitekitavaks. Mõnikord võiks lubada
vahele ka kõrvalteedelt tulijaid ja kui keegi sulle elu lihtsamaks teeb, võib ka öelda
aitäh. On väga hea tunne, kui
keegi sind liikluses tänab.
Lisaks enese abistamisele
võiksime tulla appi ka teistele. Selle asemel, et vanduda,
kui kellegi suunatuli ei tööta või närvi minna, kui keegi on valesti parkinud, võiksime eksijatele oma mõtteis
andestada ja ise paremini käituda. Ma arvan, et see töötaks paremini, kui enda närvide väljaelamine tipptunnil
ummikus signaali andes.
Üle 10 aasta autojuhikogemust on näidanud, et hooli-

Urbo Vaarmann, Keskkerakond

matust on liiga palju ka jalakäijate poolt, kes ei hooli autojuhtidest. Jalakäijad
võiksid anda märku neile, kes
vasakule-paremale vaatamata ülekäiguradadele astuvad.
Kuigi, jah, autod on kohustatud seal liiklejat üle laskma,
võiks jätta autojuhile aega
reageerida, et jalakäija õigus
ei läheks maksma teelt välja
sõitnud autot või äkkpidurdusest tulenevaid kokkupõrkeid.
Viisaka käitumise peale võiksid mõelda ka bussijuhid. Liikluseeskiri küll ütleb,
et autojuht peab bussile, mis
peatusest väljub, teed andma, kuid see ei tähenda, et
buss võiks oma kõrval olevale autole sisse keerata. Mul on
tihti jäänud mulje, et bussijuhid isegi ei vaevu tihti peeglisse vaatama ja see tekitab liikluses palju segadust. Igasugused õigused ei ole liiklejatele antud selleks, et nad neid
kurjalt ära
kasutaksid.
Tartu linn
võiks läbi
viia korraliku liikleja
nädala, et
tõsta linlaste teadlikkust liikluskultuurist.
Samuti sooviksime sellel nädalal tänada neid, kes liikluses
viisakad on. Muu hulgas võiks
panna ristmikele inimesed
märgiga “Aitäh, et mõistad!”.
Viimase nädala torme saab
tänada selle eest, et nad on
tegelikult liikluskultuuri tunduvalt parandanud. Nägin, kuidas
inimesed tulid appi, kui auto oli
lume alla mattunud ja oli vaja
see hangest välja lükata. Varasemalt on selline suhtumine
üpriski harv nähtus olnud.
Selline käitumine on eriti oluline praegu, kus teed
on libedad, nähtavus halb
ja lumevallid kõrged. Vallis
ei taha lõpetada ei autojuht
ega jalakäija ning sellepärast
ei tasu nende tagant ka otse
teele hüpata. Austus, austus
ja veelkord austus kõigi vastu,
kes on liikluses, olgu selleks
siis bussijuht, autojuht, jalgrattur või jalakäija.

Selleks, et midagi
paraneks, peab iga
liikleja päevast päeva jälgima, kuidas
ta tänavatel käitub.

8 Reklaam

Neljapäev, 10. veebruar 2011

+

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.
Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee

TARTU EKSPRESSI ja LÕUNALEHE ühispakkumise hinnakiri:
www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf
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Uudised

Eesti rahaveoautod sõitsid kuus korda ümber maailma

Riigimetsade prügistatus väheneb

Europrojekti raames vedas AS G4S Eesti laiali 9,1 miljonit eurokupüüri ja 70,5 miljonit euromünti ning
tagas turvalisust 304 lisaobjektil üle Eesti, kus paralleelkäibe perioodil vajati mehitatud valvet. Kogu europrojekti raames läbisid sularahaveokid teekonna, mis on võrdne kuuekordse ümbermaailmareisiga.
Tänase seisuga on G4S kokku korjanud, üle lugenud ja Eesti Pangale üle andnud ringluses olnud Eesti
rahatähti ligi 8 miljardi krooni väärtuses. Münte on Eesti Pangale üle antud 125 miljonit tükki kogukaaluga
360 tonni. Sularahadivisjoni direktori Veiko Vaheri sõnul muutis europrojekti teostamise keerukaks asjaolu, et eurod tuli laiali vedada samaaegselt tavapärase tööga ning väga lühikese aja jooksul. 30 tunni jooksul täideti 804 üle Eesti asuvat sularahaautomaati ehk keskmiselt toimus 27 täitmist tunnis. “Ilmselt nüüd
võime tõdeda, et Eestis teostati sularahaautomaatide esmakordne eurodega täitmine lühima aja jooksul
võrreldes teiste eurole üle läinud riikidega,” lisas Vaher.
TE

2010. aastal koristas RMK riigimetsast kokku 137 tonni prügi, mis
on 40 protsenti vähem kui aasta varem. Metsade prügistamine on
siiski endiselt probleem. RMK metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Vääti sõnul oli mullu enim prügi Harjumaal, Ida-Virumaal ja
Tartumaal ning seda just suurte linnade ümbruse riigimetsades.
“Tänu ennetustööle ja teavitus-koristuskampaaniatele on olukord
järjest paranenud. Näiteks viie aasta taguse ajaga võrreldes on metsade prügireostuse maht vähenenud 75%,” tõdes Toomas Väät.
RMK koristas mullu prügi 22 hektarilt, mis on võrreldav 21 jalgpalliväljaku suuruse alaga.
TE

Mandoliinidel musitseerivad nii õpilased kui pensionärid
Kui Tartu vanavara poes
kõrvuti vanade raamatute ja tolmunud kujukestega nukralt konutanud
mandoliin omale kuus
aastat tagasi peremehe
leidis, ei osanud see pill
arvatagi, et tänaseks
päevaks saab temast ühe
ainulaadse orkestri liige.
Napilt üle nelja aasta on seesama mandoliin koos oma keeltel mängiva peremehe ja teiste
omataolistega, kes pärit lisaks
Tartumaale nii Põlva-, Võru-,
Harju- kui Pärnumaalt, osa võtnud Eesti mandoliiniorkestri
tegemistest.
“Põlvamaal tegutsev pillimeister pakkus välja, et tegemist on umbes 1920. aastal käsitööna valminud pilliga,” sõnab
Eesti mandoliini orkestri asjaajaja Jaan Konks.
20 pillimängijast koosneva pundi pillide saamislood on
erinevad. “Kellel on vanaema
kunagi mänginud ja pill on pööningul oma aega oodanud,”
lisab orkestri kunstiline juht
Joonas Tuuling. Tema sõnul on
orkestri omamoodi missiooniks
puhudagi vanadele pillidele elu

Eesti mandoliini orkestri moodustavad erinevatelt elualadelt inimesed, kellele pole musitseerimine
elukutseks. Kord nädalas kogunetakse Põlvas, et harjutada.
Foto: Eesti mandoliini orkester

sisse ja rohkem propageerida
mandoliinimängu.
“Reeglina tahavad kõik pillid vähemal või rohkemal määral kõpitsemist, aga sellist pilli
tuleb harva ette, millest üldse
asja ei saaks,” kinnitab Tuuling.

“Loodetavasti võtab mõnigi
meie kuulaja kodus pööningult
või kapi otsast vana pilli alla ja
katsub temast hääle kätte saada. Sest kui pill ei mängi, siis pill
sureb,” lisab ta.
Orkestrisse kuuluvad mando-

Maratoni peaproov!

www.tartumaraton.ee
Peasponsor:

Autopartner:

Suursponsorid:

Meediapartner:

Suusapartnerid:

liinid, kuigi erandina teeb kõmisevat häält ka kontrabass, on
kokku toonud erinevatelt elualadelt mängijad, kellele pole
musitseerimine elukutseks.
“Tõesti on mängijaid õpilastest pensionärideni välja. Näi-

teks on esindatud projekteerija, insener, juuksur, maniküürpediküür, ettevõtja. Lisaks on
meil oma pillimeister Hillar
Surva,” kirjeldab Jaan Konks
ning lisab, et kord nädalas Põlva kultuuri- ja huvikeskuses
avatud noortekeskuse saalis
toimuvatele proovidele toob
mängijad kokku just tore seltskond ning soov mängida mandoliini.
“Mis seal salata, oleme ju
ainulaadne nähtus ja usun, et
teeme ajalugu ning siin on võimalus kõigil mängijatel kaasa
rääkida,” leiab Konks.
“Lisaks on mandoliin väga ilusa kõlaga pill ja seda ei ole raske
mängida,” kinnitab Tuuling.
Itaaliast pärit ning 19. sajandil Eestisse jõudnud mandoliinil annab mängida eriilmelist
muusikat. Nii on orkestri repertuaaris muusikat rokist klassikani, lisaks Eesti lugudele mängib mandoliiniorkester nii Vene
rahvameloodiad, aga ka näiteks
Argentiina tangot ning filmidest tuttavaid muusikapalasid.
Sügisest teeb orkestrile seadeid
mitmete Tartu kooride dirigent
ning muusikaõpetajate ja koori-

juhtide Tartumaa ühingu juhatuse liige Küllike Joosing.
Kas muusikat tehes ka nalja saab?

“Nooohh … eks äpardusi on
ikka ette tulnud. Mõnel kontserdil ei saa kohe looga minema. Tuleb uuesti alustada, sel
juhul püüame ikka asja naljaga pooleks võtta,” tunnistab
Konks.
Üks värvikas juhtumine oli
mullu Petseri linna päevadel,
kus Eesti mandoliiniorkester esinemas käis. “Nimelt olime linna peaväljakul lava peal,
mängisime lugu Hava Nagila.
See on kaunis temperamentne
ja kiire lugu. Ja korraga keset
lugu tormas üks hullunud linnakodanik lavale. Käes oli tal
Nõukogude Liidu lipp ning sellega ta vehkis seal kogu loo vältel. Muidugi oli ta vägijooki linna auks endale korralikult sisse kallanud,” jutustab Konks.
“Enne loo lõppu oli ta aga paraku kadunud ja me ei saanudki
pärida, mis tema ettevõtmise
eesmärk oli,” lisab Tuuling.
Tiina Rekand
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Maailmakuulus norralaste tantsutrupp esineb märtsis Tartus

Elleri saal

Teater

JÄRJEJUTT

10. II kell 18 Eesti ja vene muusika
lõimumine

Ekraan
Koostöös kirjastusega Tänapäev
avaldab Tartu Ekspress
järjejutuna fragmente Avo Kulli
romaanivõistlusel pärjatud
teosest “Haigla”.

Haigla

... Järgneb ....

kuni 6. III MD fotonäitus Abstraktsioonid

Sadamateater

Tampere maja

Karlova-Ropka raamatukogu

10. II kell 19 Rumm ja viin
12. II kell 19 Maetud laps
15. II kell 19 Haldjakuninganna
16. II kell 19 Paanika
17. II kell 19 Paanika

11. II kell 18 Tiit Borni kontsert
Öölehed lendavad pärastlõunasse

kuni 23. II Riin Liivamägi maalinäitus Leiunurk
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu
talv

Tartu linnamuuseum
13. II kell 18 Jazz for Two

11. II kell 11 lasteetendus Sipsik
11. II kell 18 lasteetendus Sipsik

Vanemuise teatri suur maja
10. II kell 19 Huntluts
11. II kell 19 Gorgo kingitus
12. II kell 12 Detektiiv Lotte
12. II kell 19 Sugar ehk Džässis
ainult tüdrukud
13. II kell 19 Mowgli
17. II kell 19 Uinuv kaunitar
18. II kell 19 Ämbliknaise suudlus
19. II kell 19 Orpheus põrgus
20 II kell 16 Evita

Tartu linnaraamatukogu
17. II kell 18 plaadiesitluskontsert
Meenuta veel, laulja ja pianisti
Annika Tõnuri mälestuseks ilmunud
plaate Kõik roosid ma kingiksin
sulle ja Meenuta veel tutvustab
kauaaegne vanemuislane Kaljo
Johannson. Kaastegevad Merle
Jalakas ja Ragne Jõgeva

Tartu ülikooli ajaloo muuseumi
valge saal
13. II kell 16 Tartu keelpillikvartett
ja Elleri keelpillikvartett

Vanemuise teatri väike maja

Tartu ülikooli aula

10. II kell 19 Figaro pulm
11. II kell 19 Puhastus
13. II kell 16 Vihmamees
14. II kell 12 Kaval-Ants ja Vanapagan
14. II kell 19 39 astet
19. II kell 19 Tabamata ime
20. II kell 12 Lotte ja Bruno muusikatund

11. II kell 18 Sõpruskontsert vene
klaverimuusikast

Kontsert

Ekraan 11.–17. II
kell 14 (v. a 16. II) Rapuntsel 3D
kell 11.45 (v. a 16. II), 16.30, 18.45
(v. a 12. II) Gulliveri reisid 3D
kell 21 (v. a 12. II) Sanctum 3D
kell 12.15, 14.30, 19.15 Rapuntsel 2D
kell 21.30 Kõrbelill
kell 16.45 Armastus ja teised
uimastid

Athena keskus
10. II kell 19 Bonzo End otsides

Café Shakespeares
10. II kell 20 Tarmo Lamp
12. II kell 22 Principe

kuni 28. II fotonäitus Talve algus ja
jõulud pildis
kuni 28. II fotonäitus Vaade Saadjärvele
kuni 2. III Koidu Lauri piltvaipade
näitus Villast võlutet

12. II kell 10.30 muinasjututund
lastele, kavas on lugu Jänes ja
kilpkonn
17. II kell 15 linnaraamatukogu
kirjanduskohvik, vaatluse all on
Nobeli kirjanduspreemia laureaadi, saksa-rumeenia kirjaniku
Herta Mülleri romaan Hingamise
kiige. Külas on raamatu tõlkija
Tiiu Relve

Tartu linnaraamatukogu
kuni 19. II “Looduse” raamatusar-

IRENE!
Pese hästi puhtaks musi,
küsi torti, kallistusi,
vastu võta kõik mis saad ka õnnitlused PIRAKAAAAAD!

S

175/70 R 13 al 28 €
175/65 R 14 al 38 €
185/65 R14 al 32 €
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 35 €
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 38 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 50 €
• Keretööd ja värvimine

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€
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Hugh Johnsoni väike veiniraamat 2010
Kõva köide, 304 lk
Maailma tuntuim veiniteatmik,
mis on olnud populaarseks
teejuhiks veinisõpradele juba
1977. aastast.

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

al 51 €
195/70 15 C
235/65 R 16 C al 129 €
245/75 R 16 4x4 al 90 €
235/65 R17 4x4 al 93 €
265/65 R 17 4x4 al 112 €
Palju teisi mõõte!

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

Kaupo ja Jane

Tee rõõmu!

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

Mootori ja veermiku remont
ASLOY •• Tehnoülevaatuseelne
kontroll
ja vajadusel vigade kõrvaldus
D
• Summutite remont ja vahetus
A

Muu
Tartu linnaraamatukogu

11. II kell 19 kontsert Hiina uusaasta TAIYUAN

Kino

jad: Looduse kroonine romaan
(1929 –1940)
kuni 19. II näitus Inimesed reisivad
– asjad ka!
kuni 19. II Kalli Kalde maalinäitus
Igatsuste soe mets
kuni 4. III maalinäitus Päikeses ja
varjus
kuni 8. III raamatunäitus Karl AstRumor 125

Tammelinna raamatukogu

Vanemuise kontserdimaja

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:

Sinine taevas ja mustad oliivid
John Humphrys ja Christopher Humphrys
Kõva köide, 248 lk
Ellujäänu lugu majaehitusest ja paabulinnu
tagaajamisest Kreekas

Annelinna raamatukogu

12. II kell 21.30 Bad Orange

12. II kell 20 Met Opera Live: Nixon
Hiinas

Teatri Kodu

Algus 3. veebruari Tartu Ekspressis.
Kohtunik oli pisut hilinenud tunnistaja sõnavoolu peatamisega.
Nüüd tsiteeris too parteikongressi materjale ja nende loosungite lausumist takistada ei tohtinud.
Kalvi tõlkis ja tundis, kuidas vastikus saalis toimuva vastu kasvab. Kohtufarss, mille sarnaseid oli tal juba mitmel korral tulnud tõlkida, ajas iiveldama. Kolhoosi esimees oli puupea ja
lisaks sellele veendunud kommunist. Kummalisel kombel käisid need kaks asja tihti koos ja Kalvi kogemus ütles, et niisuguste eest pääsu pole. Vaene poiss läheb pikaks ajaks vangi.
“Kutsume tunnistaja Malle Tamme.”
Tunnistajatepuldi ette astus keskealine tumedapäine naine,
kelle lõua alt kokkuseotud kirju pearätt viitas eksimatult kandja
külapäritolule. Ta oli lameda rinna ja kondiste õlgadega, mida
rõhutas veelgi pingule tõmmatud pullover. Naine vaatas hirmunud silmadega ringi. Ilmselt oli see tema esimene kokkupuude
riigiametiga.
“Tunnistaja, mis ametit teie Võidu kolhoosis peate?”
“Mina olen karjabrigadir ja ei tea sellest asjast mitte midagi.”
Kohtuniku ilme omandas tuntavalt kurja varjundi ja range
hääl kutsus tunnistaja korrale:
“Kohus ei ole teilt veel küsinud, mida te teate või ei tea. Rääkige nüüd kohtule, mida teie kahekümne kolmanda detsembri
õhtul söödaköögis nägite.”
“Midagi ma ei näind. Põrand oli prahti täis nagu alati pärast
sööda etteandmist ja ma käskisin Jevgenil selle puhtaks pühkida.”
“Kuhu tavaliselt pannakse põrandalt kokku pühitud praht?”
“Prügimäele, kuhu mujale. Praht läheb ikka prügimäele.”
Kohtunik vaikis viivu ja uuris mõnd lehte paksust kollakast
kaustast. Seejärel küsis:
“Aga mida siis kohtualune selle prahiga tegi?”
“Tema pani selle kotti. Ta oli juba mitu päeva põrandalt kokku pühitud prahi sinna kotti korjanud.”
“Ja mida teie teada kavatses kaebealune selle prahiga teha?”
“Kesse?”
“Jevgeni Petrov! Kellest me teie arust siin praegu räägime?!”
“Noh eks tema tahtis selle vist koju oma lehmale viia. Neil sel
aastal heinu vähe ja lehm laudas nälgib. Kolhoosi loomadele
me põrandalt kokku korjatud jõusööta ei anna, aga kodus võis
ta seda ju puhastada ja ...”
“Kohut ei huvita, mida ta võis või ei võinud. Kohut huvitavad faktid,” katkestas kohtunik karmilt tunnistaja mõttelõnga.
Kalvi vaatas kõrval istuvat poissi ja mõtles murega tema eesseisvale elule. Vaene noormees on sattunud kohutava masinavärgi hammasrataste vahele ja nüüdsest on tema elu lõplikult
rikutud.
Vanglas saab temast tõeline kriminaal ja pärast vabanemist
on ta peagi retsidiiviga kohtulaua ees tagasi. Tõlk ohkas sügavalt – ei olnud tema võimuses midagi muuta.

Ristiisa pubi

Näitus

RAV
ILA

Vaba aeg

11. ja 12. märtsil Tartus peetava maailmamuusikafestivali MAAjaILM peaesineja on norra hallingtantsu lipulaev, maailmakuulus tantsutrupp Frikar, kelle esinemine kujunes mulluse Viljandi pärimusmuusika festivali üheks tipphetkeks.
MAAjaILM-a programmijuht Tarmo Noormaa meenutas, et suvel soovis Viljandis tantsutruppi näha tunduvalt rohkem
inimesi, kui saali mahtus, mispeale lubasid korraldajad anda endast parima, et Frikar peagi taas Eesti publiku ette jõuaks.
“Nüüd võimegi rõõmuga teatada, et MAAjaILM-al on nad kohal ning annavad laupäeval, 12. märtsil kontserdi Vanemuise
kontserdimajas,” rääkis Noormaa.
Laiema kuulsuse saavutasid Frikari fantastiliste akrobaatiliste võimetega tantsijad 2009. aastal, mil võideti Alexander
Rybaki taustatantsijatena Eurovisiooni lauluvõistlus. Pärast seda on nende viljeletav norra pärimuslik hallingtants pälvinud
üha laiemat tähelepanu ning Frikar on selle zãanri tipptegijana olnud oodatud külaline paljudes maailma riikides. MAAjaILM
toimub tänavu kümnendat korda.
TE
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Bonzo kontsert jutustab eneseotsinguist

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

Neljapäeval, 10. veebruaril kell 19 annab Athena keskuses kontserdi muusik, laulja ja laululooja Bonzo, kes on end otsides käinud maha umbes 20 aasta pikkuse teekonna. Oma
näo ja käekirja otsingutel on ta katsetanud erinevaid zãanreid alates bluusist, rokist kuni
kantri ja folgini, esitades teiste kirjutatud laule ja põhiliselt inglise keeles.
Viimase viie aastaga on Bonzo jõudnud üsna tõe lähedale. On oma muusika, enda loodud ja emakeeles. Sellel kontserdil esitab muusik laule oma viimastelt heliplaatidelt, lisaks
ka täiesti uut materjali, mis ei ole veel ühegi ketta peale jõudnud ja mõni lugu on koguni
nii värske, et selle kohta võiks öelda Tartu ja maailma esiettekanne. Eelmüügipiletid hinnaga 11 eurot saadaval Athena keskuses, Piletilevis ja Piletimaailmas. Kontserdi toimumispäeval pilet kallim.
TE

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Šotlane pajatab:
“On olemas inimesi, kes on otse vastikult ihnsad.”
“Eriti Šotimaal, eks?”
“Jah, kahjuks on see õige. Šotlased on eriliselt hullud. Läksin kord kahe šotlasega kalale. Istusime
kolmekesi koos, ja seal teeb üks ettepaneku: kes
püüab esimesena kala, teeb välja pudeli viskit. Oleme kõik nõus. Ja mis te arvate, millega need ihnuskoid hakkama said? Mõlemal hakkas kala õnge,
kuid kumbki ei tõmmanud õngeritva veest, kartes,
et peab teistele pudeli viskit ostma.”
“Siis pidite vist küll teie oma taskut kergendama?”
“Mina? Ei. Ettevaatusest ei kinnitanud ma söötagi konksu otsa.”
*
Mees ostab papagoi ja püüab teda rääkima õpetada. Ta läheb linnu juurde ja kordab tema kõrva ääres järjest sõna: “Halloo!”. Õppetunni lõpus
avab papagoi ühe silma ja vastab uniselt:
“Liin on kinni!”
*
“Sõbrad, annan teile mõistatuse. Mis see on: neli
jalga all, saba taga ja haugub?”
“Koer.”
“Ah nii, te juba teadsite.”
*
Gangster tormas kõrtsi, paugutas püstolit paremale ja vasakule ning karjus:
“Neetud närakad, katsuge, et silmapilk siit kaote!”
Kõik põgenesid, välja arvatud keegi inglane, kes
rahulikult leti ääres viskiklaasi kummutas.
“Noh?” hüüdis gangster oma relva tema poole
pöörates.
“Well,” venitas inglane rahulikult. “Päris hea hulgakene leidus siin närakaid, kas pole?”
*
Poksimine on suurepärane sport.”

SUDOKU
“Kas Te olete poksija?”
“Ei, hambaarst!”
*
Vestlevad kaks sõpra.
“Ma ei saa üldse rongiga sõita. Mul hakkavad
hambad alati kõlksuma...”
“Kuidas nii, omavahel?”
“Ei, vastu viinaklaasi äärt...”
*
“Ma laenasin Sinu sõbrale raha, mis Sa arvad,
maksab ta ikka tagasi?”
“Pole mingit kahtlust. Tema on nii aus inimene,
et kasvõi varastab selle raha- aga tagasi maksab!”
*
“Kas Sa oled sündinud seaduslikust abielust?”
“Poolenisti.”
“Poolenisti? Kuidas seda mõista?”
“Minu isa oli abielus, aga ema mitte.”
*
Kupees sõidavad kaks venelast ja kaks neegrit.
Venelased joovad viina ja hammustavad sibulat
peale, neegrid aga joovad veini ning võtavad peale musta kalamarja.
“Ma ju rääkisin sulle, Vasja, et neegrid on mahajäänud rahvas,” ütleb üks venelane teisele, “Nad
söövad seda, mida meie sõime 30 aastat tagasi.”
*
“Ma päästsin inimese uppumissurmast, aga ta
võttis kätte ja poos enese üles!”
“Miks te ei päästnud teda teist korda?”
“Ma mõtlesin, et ta tahab ennast kuivatada!”
*
Kohtuvad kaks sõpra.
“Ma kuulsin, et sa oled isaks saanud. Õnnitlen!”
“Suur tänu!”
“Ja kuidas on lood sinu naisega?”
“Tänan, esialgu hästi. Ta ei tea sellest veel midagi.”

A. VALLIKU
LUULETAJANIMI

SÕDUR

KIVISÜSI
TURBABRIKETT
OÜ Kemotar
Ravila 75 (Tiksoja)
Tel 742 2459, 523 2258.

KASUM

ESIMENE
TÄISHÄÄLIK

ALUSEPANIJA

KATOLIKU
KLOOSTRI
ÜLEM

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Pakun tööd

PLUUSI OSA

VÄGA
VAIKSELT
(MUUS.)

VEESPORDIB NAABER VAHENDITE SONIMÜTS
TOOTJA

TULEMUSTETA

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

Juuksurile kesklinna salongis.
Pakume häid töö- ja palgatingimusi.
Tel 5560 1285.

Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.

Elatise hagi ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine kohtule.
E-post arcombaltic@gmail.com.
Kogemustega hooldaja võtab enda
koju hooldada eaka. Ka lühiajaliselt.
Tel 5364 1761.

JÄRELE
(MURDES)
BUDAUSULISTE
TEMPEL
LUKKU LAHTI
NOKITSEMA

USA
OSARIIK
E. SUUSTAJA (IN.+N)

HEINAHUNNIK
ANNUS

MADAL
HIND

UUESTI
VENE
KIRJANIK

...VALGUS

ROHTTAIM

TAGA

LAEVA
NINA
SELJA
ÜLAOSA

Tervis
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Laenan või ostan tšello.
Tel 5384 7299.
Matkasuusad, suusakomplektid
(suusad, saapad, sidemed) lastele
ja täiskasvanutele Sepa keskuses.
Tel 515 0777.

Teated
Toila sanat reg kuni 20.02.
Tantsuõpe eakatele reedeti kl 18,
loodusravi loengud T kl 15, salongiõhtud K kl 17, Pepleri 27. Eneseabi ja
loodusravi. Tel 515 5575, 744 2332,
viive.ilves@mail.ee, Rahvatervise ja
Loodusravi Ühing, Anne 44, Tartu.

TEKKIMINE
PÜHA LAUD
KIRIKUS

VERTE

ELU-

BAARIUM
EUROOPA
RINGHÄÄLINGULIIT
PEAL
(INGL. K.)

TUPIK
PÄRAST
LÕUNAT
CABO VERDE
PEALINN
IMAGINAARÜHIKU TÄHIS

RISTINIMI

Lumekoristus. Puhastame teie katused lumest. Milleks riskida? Katus
puhtaks! Tel 5622 3649.

www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

PEHKINUD

VAHETEVAHEL
AMEERIKA
RINGHÄÄLING

ENDASSE
IMEMA

Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.

UMBES

KASAKAPEALIK

La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided
ja jalanõud. Raatuse 61 ja Raua 22,
Tartu, E–R 10–18, L 10–15.

Teenus

TOIMING

Veo- ja kolimisteenus. Tel 553 2140.

Aknatootja AS Finak (Maramaal)
võtab tööle kogemustega klaasija.
Info tel 730 3465 või iraritsi@hot.ee.

Pakume tööd, mis sobib nii naistele
kui meestele, isikliku autoga. Tel
5552 2093.

FOTOTARVETE TOOTJA

TÄHTKUJU

HINGE
KODU

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

VENE K.
EESSÕNA
TROONIL
ISTUMA

SAAR
EESTIS

INDIA
KEELPILL

POOLUS

ELUKUTSE

Lumekoristus Lõuna-Eestis. Olemas
rakmed katuste jaoks. Töö kiire ja
korralik! Tel 56 223 609.

Kuivad 30 cm kase kamina-pliidi küttepuud 40 l võrkkotis. Tel 554 6945.

LAPS

PIKO-

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km

Küte

SEADLUS

LINNAJAGU

TARTU LINNA TAKSO

2-3toal korter. Tel 502 2728.

PEALINN
EUROOPAS

URAAN

Ostan väheväärtuslikke metsamaid
(küttemets, võsa, raieost).
Tel 5456 4708, armaada@gmail.com.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

JÄÄ
SEISMA!

HIMU

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Riided

UNGARI
KIRJANIK

ASJA SISUSSE
SÜÜVIV

Ostan maad suures koguses või veekogu ääres omanikult. E-post yjz@hot.ee.

Rendile võtta

RISTSÕNA
KONJAKI KVALITEEDI
MÄRGE

Printerite
tahmakassettide
täitmine

VALGEVENE
KIRJANIK
VIIESAJAS
AUMÄRK

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

TOIMETUS ( 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Tartu maratoni väärikaim osaleja stardib avatud raja naistesõidul

Sport
Sel nädalalõpul Tartus
peetaval võimlemisturniiril osaleb üks läbi aegade
parimaid iluvõimlejaid,
mitmekordne maailmameister ja olümpiavõitja
venelanna Jevgenia
Kanajeva.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Rekordiliselt tuleb staažikale
graatsiate mõõduvõtule võistlejaid kokku 30 riigist. “Miss
Valentine’i rahvusvahelisel
võimlemisturniiril, mis toimub
juba 17. korda, näitavad oma
võimeid mullu MM-il medalid jaganud Venemaa, Valgevene ja Aserbaidžaani esivõimlejad,” lubas üritust korraldava
VK Janika juht Janika Mölder
enneolematut taset.

Pühapäeval saab teoks järgmine sündmus 40. Tartu maratoni programmis –
suusasõpru ootab avatud rada. Selle raames toimuval Tervis Plussi 10. Tartu
maratoni naistesõidul läheb rajale ka läbi aegade kõige legendaarsem naisosaleja – Aino Sirkel, kes osales Tartu maratonil esimest korda juba 1965. aastal ja
on tänaseks rajal käinud 26 korral.
Naistesõidul näitab oma kuu ajaga omandatud suusatehnikat ka ettevõtmise patroon Evelin Samuel. Viimati ligi 20 aastat tagasi suusatanud naine
on viimase kahe nädalaga Harku metsa radadel töö ja pere kõrvalt läbinud
ligi 136 km.
Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk peab 13. veebruaril toimuvaid ava-

tud raja sõite peaprooviks nii korraldajatele kui osalejatele. “See
on väga hea võimalus nii iseenda vormi kui rada testida. Pikale distantsile minevad mehed võiksid kindlasti nii oma naised, kuid miks
mitte ka lapsed, naistesõidule kaasa võtta ja teha sellest üks mõnus
maratonihõnguline suusapäev kogu perele,” soovitas Kelk.
Avatud raja kavva kuuluvad 63 km ja 31 km distantsid ning
Tervis Plussi 10. Tartu maratoni naistesõit pikkusega 16 km.
Lisaks ka Otepää lastesõidud oma 500 m, 2 ja 3 km distantsidega. Lisainfo ning registreerimine MTÜ Klubi Tartu Maratoni veebilehel www.tartumaraton.ee
TE

Olümpiavõitja Kanajeva
osaleb Miss
Valentine’il

Maailma võimlemistipud

Nimekaimaks sportlaseks on
loomulikult 2010. aasta maailmameister, olümpiavõitja Jevgenia Kanajeva. Venelanna
loobus Montreali MK-etapist ja
teebki hooaja avastardi just siin.
Peale tema näeb A. Le Coq’i
spordimajas veel MMil hõbeda võitnud valgevenelannasid
Hanna Rabtsavat ja Aliaksandra Narkevitši, kes teevad 2011.
aasta avaesinemise Tartus koos
kolmekordse MM pronksi Alija Garajeva ning MM pronksi
Anna Gurbanovaga Ažerbaidžaanist.
Kirsiks tordil esineb laupäevaõhtusel galakontserdil tippspordist loobunud, kuid alatiseks publiku südamed võitnud
maailmameister Anna Bessonova Ukrainast, kes oma jätkuvat tippvormi on tõestanud üle
maailma võimlemisgaladel esinedes.
Tartu poolelt vaadatuna on
korraldajate sõnul suurimad
lootused VK Janika rühmvõimlemise juunioridel, kes kaunistavad ka ürituse plakatit ning on
rahvusvahelisel areenil kõvasti
kõneainet pakkunud. Individuaalvõimlejatest oodatakse
meistriklassis medalit Viktoria
Bogdanovalt.
Võimlemisturniir avatakse
neljapäeval kell 17 tutvustusüri-

Pere Leib loodab pühapäeval läti trumpkaardile
Tartu Pere Leib jätkab
Schenkeri liiga II ringi
mänge eeloleval pühapäeval kell 16, mil kodusaalis võõrustatakse
Lase-R/Riga meeskonda.

“Esimeses ringis pidi Pere
Leib Riiast lahkuma punktita,
kui Lasele kaotati 1 : 3. Seega vastast alahinnata ei
saa,” rääkis meeskonna mänedžer Martin
Jürgenson.
“Samas on meil
nüüd tagataskust võtta trumpkaart, lätlane
Lauris Iecelnieks (pildil),
keda esimeses mängus võistkonna rivistuses veel polnud.
Seega loodame, et meie meeste
hea hoog saab jätku ning saali
kogunev publik taas kord võimsa positiivse emotsiooni,” meelitas Jürgenson võrkpallihuvilisi
pühapäeva õhtul ülikooli spordihoonesse tulema.
Hooaega kesiselt alustanud
tartlasi on viimasel ajal saatnud
edu – järjest on võidetud kolm
kohtumist. Märkimisväärse
saavutusena alistati möödunud

pühapäeval koduseinte toetusel
seni kaotuseta püsinud ainuliider Tallinna Selver 3 : 1.
Pere Leib on kerkinud 9 võidu ja 7 kaotusega (kokku 29 p)
liigas neljandaks. Sama punktide arvuga on kolmandal kohal
on lätlaste Poliurs/Ozolnieki.
Esiduo moodustavad Tallinna Selver (45 p) ja Pärnu
VK (35 p).
Võrdne vastane?

Tabelis hingab tartlastele kuklasse just
eeloleva mängu vastane
Lase-R (25 p). Lätlaste esitus
Schenkeri liigas on olnud heitlik. Viimases kolmes kohtumises kaotati kodus Pärnule 0 : 3,
võõrsil Rakverele 1 : 3 ja Võru
alistati napilt 3 : 2.
Pere Leival jääb põhiturniiril
seejärel pidada veel kolm kohtumist: 19. veebruaril RGUYantari ning 27. veebruaril
TTÜ-ga võõrsil ning 26. veebruaril on kodusaalis vastaseks
Rakvere Grossi Toidukaubad.
Rasmus Rekand

Eesti spordimuuseum rajas
talvepealinna oma filiaali

Korraldaja Janika Mölderi sõnul tulevad nimekad staarid, nagu näiteks Jevgenia Kanajeva, meelsasti
sõbrapäevaks Tartusse, kuna nad on omavahel kõik head sõbrad.
Foto: VK Janika

tusega Tasku moe- ja vabaajakeskuses. Demonstratiivesinemisel näitavad oma oskusi nii
VK Janika 6-8aastased rühmvõimlejad kui ka meistriklassi
iluvõimlejad Tallinnast ja Tartust.
11.–12. veebruarini peetaval
Miss Valentine’il võtavad mõõtu 750 sportlast ilu- ja rühm-

võimlemises, neist noorimad
kuueaastased. Välja jagatakse
88 medalikomplekti.
“Et tänavu juunis tuleb eestlastel korraldada rühmvõimlemise maailmameistrivõistlused,
siis kaks suurvõistlust oleks korralduslikult olnud liiga keerukas,” põhjendas Mölder, miks
nii kõrgetasemeline võistlus

pole ühegi suurema sarja etapp.
“Rahvusvaheline võimlemisföderatsioon on märku andnud
positiivsest hoiakust, et 2012.
aastast on Miss Valentine üheks
iluvõimlemise maailmakarika etapiks. Seni oleme sõbralik
sõbrapäevaturniir, kuhu nagu
näha, häid sõpru üle maailma
tuleb rohkesti,” muigas Mölder.

Otepääl Tehvandi
spordikeskuses avati
kolmapäeval talispordimuuseum, kus on uudistamiseks väljas nii Eesti
talisportlaste olümpiamedalid kui ka eelmistest
sajanditest pärit suusavarustus.
“Ma usun, et siin eksponeeritavad medalid inspireerivad
nii mõndagi tänast koolijütsi suusa- või uisutrenni minema ja mine tea, ehk on nendegi medalid tulevikus siin teisi
innustamas,” märkis kultuuriminister Laine Jänes.
Eestit kui põhja- ning tali-

spordimaad tutvustav püsinäitus paikneb 150 ruutmeetril,
selle kujundas arhitektibüroo
Lunge ja Ko. Muuseumis saab
muu hulgas vaadata filmiklippe
Eesti suusaajaloost, suuri kunstfotosid ja fotomontaaže ning
panna end proovile erinevatel
atraktsioonidel.
Kultuuriministeerium toetas
Eesti spordimuuseumi talialadele pühendatud filiaali avamist ligi 128 000 euroga. Muuseum tegutseb hiljuti põhjaliku
renoveerimise läbinud Tehvandi spordikeskuse staadionihoones.
Tartu Ekspress

