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Miks kandideerib Laine Jänes Riigikokku?
Läbi kultuuripärandi mäletame oma juuri, oma
rahva lugu. ERM, Tartu Kunstimuuseum ja raamatukogu säilitavad olnut, et eesti rahvas, keel ja
kultuur püsiksid.
Loe pikemalt lk 5
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Uudised

Mikelsaar ja Tarto nimetati Tartu aukodanikeks

Masingu kooli pidajaks saab riik

Linnavolikogu otsusel said Tartu linna aukodaniku tiitli mikrobioloog Marika Mikelsaar ja vabadusvõitleja Enn Tarto (pildil). Teenetemärgi Tartu Täht pälvisid Tartu Karlova gümnaasiumi direktor Undel Kokk, Lõuna-Eesti Vähiühingu esinaine Kaiu Suija ning Tartu spordielu edendaja Karl
Kivastik.
Tartu ülikooli emeriitprofessori Marika Mikelsaare tuntuim saavutus on organismile kasuliku probiootilise piimhappebakteri Lactobacillus fermentum ME-3 avastamine. Tema tegevust
on kolmel korral tunnustatud Eesti Vabariigi teaduspreemiaga, viimati 2010. aastal elutöö eest.
Enn Tarto on rahvusvaheliselt tuntud ühiskonnategelane ja vabadusvõitleja. Aastatel 1992–
2003 oli Enn Tarto riigikogu liige, praegu kuulub ta Tartu linnavolikokku ning on õigusvastaselt
represseeritute liidu Memento Tartu osakonna eestvedaja.
TE

Volikogu otsusel läheb Tartu Herbert Masingu kooli pidamine järgmisest
õppeaastast üle riigile. Kool on mõeldud hariduslike erivajadustega lastele, kellele sobivas keskkonnas võimetekohase õppe korraldamiseks on riigil rohkem ressursse.
Masingu koolis on praegu 235 õpilast ja 67 töötajat, neist 54 on pedagoogid. Kool kasutab Vanemuise 33 ja 35 asuvat õppehoonet Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga sõlmitud lepingu alusel, millest tulenevad kohustused lähevad samuti üle riigile. Riigile kuuluvad mitmed hariduslike erivajadustega laste koolid üle Eesti, sealhulgas Tartus asuvad Emajõe kool ja
Hiie kool.
TE

Odavpakkumised uputavad linlaste postkaste
Postkaste uputavad
kaubanduskettide odavreklaamid nõuavad inimestelt kuu algupoolel
pea igapäevast postkastikoristust, pabereid
laiali vedavate postifirmade arvates aga lõviosa
inimesi hoopis armastab
reklaami saada.

Kuidas reklaamist loobuda?
Adresseerimata reklaamist loobumiseks tuleb postkastile paigaldada aadressita reklaamist loobumise kleebis. Selleks tuleb minna kas postkontorisse ja
sealt kleebist küsida või saata Eesti Postile või Express Postile sooviavaldus meili teel ning tavapostiga saabuvat kleebist ootama jääda. Nii Eesti Post kui ka
Express Post lubasid, et nende postiljonid arvestavad inimese sooviga adresseerimata posti mitte saada olenemata sellest, millise firma toodetud kleeps
postkastil asub.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Annelinnas elav Mait Meek
on nördinud. Iga kuu alguses,
umbes palgapäeva paiku, ootab
teda töölt koju saabudes postkastist turritav paberipahn.
“Esiotsa mõtlesin, et mõni
pahatahtlik naaber või rüblik
tegi halba nalja, aga siis avastasin, et samasugune kuhi on peaaegu igas kastis,” jäi läinud aasta lõpus korteri üürinud mees
nõutuks. Meeki sõnul seisneb
probleem selles, et ühe puuga
mõõdetakse nii neid, kes reklaami tahavad kui ka neid, kelle
jaoks selle koristamine on tüütu
lisatöö. Lähiajal loodab Meek
hankida reklaami keelava kleebise, mis tema postkasti sisu
mõistlikkuse piirides hoiaks.

Eesti Postist saadav kleeps peaks ära hoidma igakuise reklaamitulva postkasti.

Tartus veab reklaamlehti
laiali mitu ettevõtet. Eesti Posti pressiesindaja Inge Suder
ütles, et Tartus on postkaste ligi
46 000 ja tasuta reklaamist loobujate – kes postkastile vastava
kleebise hankinud – osakaal on
praegu ligi 7 protsenti.
“Viimaste aastate tendents

näitab, et tarbijad eelistavad
saada paberkandjal pakkumisi, maapiirkondades on nõudlus
lausa pakkumisest suurem,” iseloomustas Suder inimeste suhtumist. “Reklaami soovitakse
saada erinevate toodete ja teenuste hindade võrdluseks, et
teha parim võimalik valik saa-

Foto: Oliver Kund

daoleva kauba seast.” Loobumisi tuleb tema sõnul vähe.
Pigem näitab andmebaas, et inimesed, kes mingil ajal on reklaamist loobunud on nüüd kleebise postkastilt eemaldanud ja
soovivad aadressita reklaami
jälle saada.
Express Posti peadirektor

Sven Suurraid ütles, et ei pea
tasuta reklaami inimeste jaoks
probleemiks. “See on üksikute
inimeste mure, kes
on ka meie juures
jalgu trampinud,
aga minu meelest on see otsitud
probleem,” leidis
Suurraid. Nende
poole pöördutakse reklaami mitte saamise sooviga harva, enamasti
tuuakse põhjenduseks postkastide reostamine ja prügiarvete
suurenemine.
“Asja teine pool on see, et
kõik tahavad ennast näidata
kohutavalt rohelisena ja väita,
et nemad allahindluspakkumisi

kaubakettidelt ei loe ja nad on
nii jõukad, et neid see ei huvita.
Mina ütlen, et 95–97 protsenti
inimestest saavad
neid rõõmuga,”
väitis Suurraid.
Kui suur kogus
reklaami igakuiselt tartlaste postkastidesse jõuab,
Suurraid öelda ei
osanud. Küll aga
teevad otseposti kõik suuremad
kaubandusketid, ehitus- ja tehnikapoed, mida võib kokku
lugeda enam kui kümmekond.

“Mina ütlen, et
95–97 protsenti
inimestest saavad reklaame
rõõmuga.”

Loe ja kommenteeri!
www.tartuekspress.ee
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Jaanuar tõi perekonnaseisuametis
25 uut abielu

Koolidesse vastuvõtmise kord muutub
Volikogu kinnitas Tartu munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja korra. Möödunud aasta septembris jõustunud seadusemuudatusi järgides kaotatakse Tartus koolide teeninduspiirkonnad. Selle asemel on elukohajärgsed koolid, mille määramise tingimused kehtestab linnavalitsus. Elukohajärgse kooli määramisel tuleb esmajärjekorras arvestada õpilase elukoha lähedust
koolile, seda, kas pere teised lapsed juba õpivad samas koolis ning võimaluse korral vanemate soove.
Gümnaasiumides hakatakse rakendama kursustepõhist õppesüsteemi. Linnavalitsus ei määra
enam avatavate klasside arvu, vaid otsustab hiljemalt iga aasta 15. veebruariks järgmisel õppeaastal
gümnaasiumis loodavate õppekohtade minimaalsed piirarvud. Juhul kui gümnaasiumis õppida soovijaid on piirarvust vähem, uusi õppekohti ei looda ning selles koolis õppida soovinutele tagatakse
koht mõnes teises gümnaasiumis.
TE

Statistika

Tartu linnaraamatukogu laenutuste
arv kasvas mullu 1,36 miljonini

Tartumaal registreeriti jaanuarikuus
145 sündi ja 164 surma, neist:
97 vastsündinut said Tartu linna elanikuks
97 manalateele läinut olid tartlased.
233 isikut saabus jaanuaris Tartusse elama, kuid
273 isikut lahkus siit mujale.
25 paari sõlmisid jaanuaris abielu Tartu maavalitsuses,
13 paari lahutasid.

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

2010. aastal külastas iga
päev linnaraamatukogu
keskkogu ja harukogusid
kokku ligi 2300 inimest
ja ühe tunni jooksul laenutati lugejatele keskmiselt 460 raamatut, filmi
või CD-d. Aasta kõige
nõutum raamat oli ettearvatult Sofi Oksaneni
“Puhastus” 517 laenutuskorraga.
Aasta jooksul raamatukogu külastanud aktiivseid lugejaid oli 3,5% rohkem kui aasta
tagasi, kokku 32 224. Laenutusi
kogunes aasta jooksul 1,36 miljonit, mis teeb iga Tartu elaniku kohta 14 ja iga raamatukogu
lugeja kohta 35,6 raamatut või
muud väljaannet. Laenutuste
arv kasvas 3,7%, mis on võrreldav lugejate arvu kasvuga.
Suurem muutus toimus aga
raamatukogu külastuste arvus,
mis tõusis kõige hoogsamalt
keskkogus ja Annelinna raamatukogus, kokku 10,7%. Keskkogu puhul võis kaasa rääkida
asjaolu, et eelmisel suvel ei pidanud remondi tõttu ruume sul-

Tartu linnaraamatukogu aktiivsete lugejate arv tõusis aastaga
3.5%, kokku 32 224 lugejat.
Foto: Oliver Kund

gema, Annelinna raamatukogu
populaarsus kasvab aga ilmselt
hea asukoha ja töö tõttu.
2010. aasta kõige menukamad raamatud olid Sofi Oksaneni “Puhastus” (517 laenutust)
ja Justin Petrone “Minu Eesti”
(482 laenutust). Eesti kirjandusest jõudsid edetabeli etteotsa
(koolikirjanduse vahele) Mihkel
Raua romaan “Sinine on sinu
taevas” ja Olavi Ruitlase “Naine”, tõlkekirjandusest Stephanie Meyeri noorsoo- ning Stieg

Larssoni kriminaalromaanid.
Hetkeseisuga on kõige nõutavamad raamatud Elizabeth
Gilberti “Söö, palveta, armasta” ning raamat Kristina Šmigun-Vähist “Kristina” (lugemisjärjekorras vastavalt 180 ja 141
soovijat).
Tartu Ekspress

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

Läinud nädalalõpul Tartus peetud rahvusvahelisel võimlemisturniiril Miss Valentine võistlustulle
asunud noored tüdrukud teavad omast käest, kuivõrd tõsi on ütlus, et tublidus ei tule tööta. Harrastusfotograaf Reio Laurits tabas rühma otse soojenduselt.
Foto: Reio Laurits
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Vanemuises esietendub laupäeval “Tabamata ime”
Sellel laupäeval, 19. veebruaril kell 19 jõuab Vanemuise väikeses majas publiku ette
eesti lavaklassika vaieldamatu tippteos – Eduard Vilde “Tabamata ime”.
Näidendi sünnist (1912) möödub kohe-kohe sada aastat, Vanemuise viimasest
“Tabamata imest” (1952, Epp Kaidu lavastus) kuuskümmend aastat. Aastal 2011
annab lavastaja Roman Baskin (pildil) sellele materjalile oma värske vaatenurga. Vilde
tekst kõlab seekord Joel Sanga poolt töödeldud versioonis.
“Tundub, et meie valusamaks lastehaiguseks on endiselt käärid isiklike ambitsioonide
ja tegelike võimete vahel. See kuristik on sageli tapvalt ületamatu. Ja muidugi meeletu
edukramp, ükskõik mis hinnaga. Seegi paneb sageli katuse sõitma ja tee eneseni venib
veelgi pikemaks,” rääkis lavastaja Roman Baskin “Tabamata ime” läbivatest teemadest.

Kultuur

Kindel on see, et näidendis korduvalt kõlav mõiste “Euroopa”, kust saabub
Leo Saalep ja kuhu nii väga ihkab valdav osa tegelaskonnast, on tänaseks omandanud tähenduskõla, millist pole olnud ühegi varasema “Tabamata ime” valmimise ajal.
Vanemuise “Tabamata ime” lavakujunduse on teinud Ervin Õunapuu, kostüümikunstnik on Reet Aus, muusikalise kujunduse on loonud Tõnu Naissoo, valguskujunduse Martin Meelandi. Leo Saalepi rollis Hannes Kaljujärv. Lavale astuvad veel Liina Olmaru, Merle Jääger, Aivar Tommingas, Raivo Adlas, Kais Adlas,
Marika Barabanštšikova, Liisa Pulk, Karol Kuntsel, Margus Jaanovits, Ott Sepp,
Ao Peep, Külliki Saldre, Martin Kõiv ning Vilde Teatri näitetrupp.
TE

Tartu rahu lauast
1919. a 18. novembril oli Eestis astunud ametisse Jaan Tõnissoni juhitud valitsus. Välispoliitika osas oli uue valitsuse peamine
eesmärk: sõja lõpetamine ja rahu saavutamine. Rahuläbirääkimiste paigaks valiti teatavasti Tartu.
Nõukogude Vene delegatsioon saabus detsembri alguses
Emajõelinna ja majutati esinduslikku villasse Veski tänav 6.
Läbirääkimisi peeti kroonu kõrges kivimajas Aia tn 39 (nüüdse
aadressiga Vanemuise tn 35) II korrusel ovaalse kujuga tammepuust laua ümber. Koos 24 soliidse tooliga oli see võetud Jaan
Tõnissoni soovitusel laenuks Tartu Laenu- ja Hoiuühistult. See
mööblikomplekt asub praegu Tartu linnamuuseumi Tartu rahu
toas ja ruumi seinalt võib lugeda selgitavat teksti, mis on võetud
“Postimehe” 1920. a 10. veebruari numbrist. Pealkiri kõlab:
Tartu rahu lauast
Eesti Rahva Muuseum sai omale osa mööblist, mis Tartu rahukonverentsil kasutusel oli. Samuti kirjutusabinõudest.
Üks tähtsamaid konverentsi mälestusi on suur ovaal tammepuust laud, mille ümber delegatsiooni liikmed oma koosolekuid pidasid. Selle laua,
mis omal ajal 500 rubla ümber maksis, mille hind praegusel ajal –
muidugi tema ajaloolise väärtuse peale vaatamata – tuhandete peale
läheneb, on tema omanik Tartu Eesti Laenuja Hoiuühisus otsustanud ERMile kinkida.
Sellel laual on oma
huvitav ajalugu. Laud
on tehtud Eduard Kuusiku mööblivabriku
poolt Tartus 1914. a.
Eksituse läbi sai ta liiga suur. Selleaegne ühisuse asjaajaja Karl
Kadak oli eksikombel laua tellimisel vajalikust hoopis suurema mõõdu andnud. Kui laud kohale toodi, mille ümber ühisuse juhatuse nõukogu 6 liiget pidid istuma, oli esialgu võõrastus
suur. Õudne tundus 6 meest suure laua taga, kus 25 inimest
lahedasti võisid istuda. Mõnigi kokkuhoidlik mees krimpsutas
nina, et suur laud ka asjata suurt hinda maksab.
Kuid peagi tuli lauale tarvitusi õige mitmel kujul. Pidasid Tartu rahaasutused, kelle arv oli üha kasvanud, ühiseid koosolekuid, siis oli suur laud selleks vägagi kohane. Ja mida täbaramaks rahaturu olukord suures ilmasõjas muutus, seda tihedamini tuli niisuguseid koosolekuid pidada.
Aga varsti tekkisid lauale ka poliitilised ülesanded. Vene
revolutsiooni tingimustes tõusis päevakorda Eesti autonoomia
küsimus ja laua ümber kogunesid mitmed mehed Eesti poliitilist tulevikku arutama. Ka Saksa okupatsioon nägi laua taga
mitmeid mureliku näoga mehi, kes ühisuse tagatoas poolvargsi
käisid nõu pidamas. Tulevik paistis ju õige tume ja ebaselge.
Kui raske võitluse järele Eesti ja Vene rahudelegatsioonid
1919. a 5. detsembril Tartus kokku said, siis sündis see jälle
kõnealuse suure laua ümber. Siin kirjutati ka 1919. a viimase
päeva viimastel tundidel alla sõjariistade rahule.
Ametlik allkirjade andmine toimus siiski hoopis väiksema
laua taga, millele olid valmis pandud rahulepingu mõlemad
eksemplarid. Mõlema delegatsiooni esindajad kirjutasid alla
üksteise järel. Oma lõpukõnes toonitas Poska, et käes on Eestile tähtis päev tema ajaloo viimase seitsme aastasaja kestel.
Eesti rahvale on lõpuks ometi avanenud tee ise määrata oma
tulevikku.

Eksikombel oli laua tellimisel antud valed mõõdud. Kui laud kohale
toodi, mille ümber ühisuse juhatuse nõukogu
6 liiget pidid istuma, oli
esialgu võõrastus suur.

Tagaplaanil “Edu” lavastaja, teksti autor ja näitleja Mart Aas, Kristel Leesmend, ees vasakult Tõnis Leemets, Leino Rei ja Nero Urke.
Foto: Tartu Uus Teater

Miks me kõik tahame
nii õudselt edukad olla?
Neljapäeval, 17. veebruaril jõuab Genialistide
klubis lavale Tartu Uue
Teatri värske lavastus
“Edu”, mis tahab panna
vaatajaid endalt küsima,
mida edukas olemine
tähendab ja kuidas see
muudab meie suhtumist
üksteisesse.

“Me loodame, et kui vaatleme seda edu temaatikat erinevate nurkade alt, siis saab enda
jaoks ka asi selgemaks – me
põeme selle teema enda jaoks

läbi,” iseloomustas etendust
lavastaja Mart Aas. “Ükskõik,
mis eluala vaadata, siis on näha,
et taotletakse edu. See on muutunud automaatseks märksõnaks, mille üle enam justkui ei
pea mõtlema.” Neljapäeval kell
19 algav tükk aga just seda teha
üritabki.
Viie näitlejaga lavastus pajatab sellest, kuidas üks seltskond koguneb juba neli aastat
neli korda nädalas treeningutele, et jõuda selgusele, läbi elada ja kogeda erinevate nurkade

alt müstilist teemat “Edu”. Selleks kasutavad nad nii erinevaid
harjutusi kui ka oma isiklikke
läbielamisi ja ühiselt koolkonnas kogetut. Et oma kogemusi
iga-aastasel püsiväärtuste messil esinedes teistega jagada.
See on omamoodi kummaline mäng, pooleldi improvisatoorne “Edu mäng”, mida nad
ikka ja jälle läbi mängivad, ja kus
mängujuhiks on Ozols – läti-eesti päritolu guru – kes on jõudnud
nirvaana sarnasesse kõrgemasse eduseisundisse ehk e-seisun-

disse, mis võimaldab tal suvalises kohas suvalisel hetkel edukas olla. Tegemist pole koolituse
ega selge komöödiaga, vaid see
on psühhedeelne draama edugurust ja tema koolkonnast.
Etendused toimuvad 17., 20.
ja 21. veebruaril ning 6. ja 7.
märtsil kell 19 Genialistide klubis. Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides
ja internetikioskites, samuti –
kui pileteid jätkub – pool tundi
enne algust kohapeal.
Tartu Ekspress

Rein Pakk alustas naiseotsinguid
Pea kuu aega käivad Tartu Uues Teatris ka Urmas
Vadi lavastuse “Rein
Pakk otsib naist” proovid. Jaht õrnemale soole
läheb publiku silme all
lahti 16. märtsil.
“Paljud mu tuttavad on olnud
mures, et miks ma naist otsin.
Mul ju naine olemas,” arutles
nimiosatäitja, ettevõtja ja filmirežissöör Rein Pakk. “Jah,
tegemist on siiski teatriga, kus
mina, Rein Pakk, mängin tegelast nimega Rein Pakk. Vadi
näidendis on küll mõned seigad
ka minu elust, kuid väga palju
sündmusi, mis minu elus juhtunud ei ole. Kohati kisub ikka
üsna skisofreeniliseks …”
“Rein Pakk otsib naist” näol
on tegemist romantilise komöödiaga, kust glamuur, vallatud

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

Äri- ja meediamees Rein Pakk sukeldub järjest sügavamale teatrimaailma. Sedakorda asub ta Tartu Uues Teatris naist otsima.
Foto: Tartu Uus Teater

suudlused liftis, maasikad hulpimas šampanjaklaasis, piknik
päikesetõusu ja lummava vaatega alla orgu on kadunud. Jääb
järgi ühe mehe ja naise lugu.

Lavastaja Urmas Vadi ütles,
et Paku naiseotsingutest jutustav teatritükk sündis teatavas
protestivaimus. “Juba ammu
häirib mind, kui laval on keegi

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

end jälle kehastanud Johniks
või Smithiks, tõmbab piipu,
joob viskit. See tekitab minus
küsimuse, miks on see piibuga John või Smith siin Eestis ja
siin teatris ja mis asja ta ajab?”
jäi Vadi nõutuks. “Selle Johni
asemel võiks olla Rein Pakk
ja Helena Merzin, kes on nii
näitlejad kui ka näidendi tegelased. Ning see lugu, mida nad
räägivad, võikski olla nende
lugu.”
Kas Pakul õnnestub naine leida või mitte, saab näha esietendusel 16. märtsil kell 19 Tartus Genialistide klubis. Mängivad Rein Pakk, Helena Merzin,
kunstnik Kristiina Põllu, lavastaja ja autor Urmas Vadi. Järgmised etendused toimuvad 20.
ja 21. märtsil.
Tartu Ekspress

7 460 086, 58 100 111
Raekoja plats 20
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Tiia Teppan

Aura veekeskuse juhataja

Indrek Koemets
Lõuna prefektuuri
korrakaitsebüroo juht

Hõõglambist saab säästupirn, kuidas neid võrrelda?
Kui kroonilt eurole üleminekul tehti igaühele
selgeks vahetusega
kaasnevad muutused,
siis 2009. aasta sügisel
alanud üleminek hõõglampidelt säästulampidele on endiselt ebaselge.
Isegi siirdest teadlikud
inimesed ei oska kohe
leida harjumuspärasele
hõõglambile vastandit
säästupirnide hulgast.
Sarnaselt krooni ja euro kõigile teada ja tuntud vahetuskursile, on olemas ka hõõglambi ja erinevate säästulampide
võrdlusühik. Kui varem kasutati hõõglampide võrdlusühikuna vatte, siis nüüd ei ole need
enam olulised ja võivad olla isegi eksitavad.
Lambi valgusvoo mõõtmine
ja üksteisega võrdlemine käib
luumenites. Nii vastab 1300—
1400 luumenile 100 W hõõglamp, 920—970 luumenile 75
W hõõglamp, 700—750 luumenile 60 W hõõglamp, 410—
430 luumenile 40 W hõõglamp
ja 220—230 luumenile 25 W
hõõglamp.
Säästulamp tasub end ära
aastaga

Miks üleminek vajalik on?
Vastuseks on elektrienergia
kokkuhoid. Nimelt on
Euroopa Komisjon otsustanud,
et alates 2009.
aasta septembrist
kaovad Euroopa turult järkjärgult müügilt
energiakulukad
hõõglambid. Kui mullu lõpetati
75 W võimsamate hõõglampide tootmine Euroopa Liidus ja
keelati sissevedu kolmandatest

riikidest, siis selle aasta sügisest
läksid keelu alla ka 60 W võimsamad. 2016. aastaks kaovad
hõõglambid kaubandusvõrgust
aga sootuks.
Nende asemel on kasutusel
halogeen- ja kompaktluminofoorlambid, aga ka LED- ehk
valgusdioodide tehnoloogial
põhinevad lambid. Esimesed
kulutavad võrreldes hõõglambiga kuni 30% ning teised isegi kuni 80% vähem energiat.
Kompaktluminofoorlambi 15-vatine
lamp
annab sama
palju valgust
kui 52-vatine halogeenlamp
ja
75-vatine
tavaline hõõglamp. Tõsi, nn
säästulambid on märksa kallimad, kuid tasuvad tänu väiksemale elektritarbele ja pikema-

2016. aastaks kaovad hõõglambid
kaubandusvõrgust
sootuks.

le elueale ära juba vähem kui
aastaga. Kui tavalise hõõglambi
eluiga on keskmiselt 1000 tundi,
siis osadel energiasäästulampidel on see isegi kuni 15 000 tundi.
Säästvad lambid annavad
eri iseloomuga valgust

Kuigi nii halogeen- kui ka paljud kompaktluminofoorlambid
on disainitud harjumuspärase
lambipirni kujuga ning sobivad
tavalise valgusti soklisse, tuleb
ostmisel kindlasti kontrollida,
kas valitud on õige mudel.
Uute lampide puhul tuleb
arvestada ka mitme uue, seni
suhteliselt väheolulise tahuga.
Esiteks, kui hõõglambid annavad alati ühesugust valgusvärvi, siis kompaktluminofoor- ja
LED-lampide valik on suurem.
Lõõgastumiseks saab valida
2700-kelvinilise nn sooja valguse ja töötamiseks 4000 kelviniga

+

Andres Uustalu,
K-rauta tootejuht

Kultuuri kaitsvad müürid
Rahvuse moodustab
ühine kultuuriruum,
ajalugu, keel ning
meel. Erineme kõik ju
oma vanuse, huvide,
tegevuste, töö ja tausta poolest ning sageli
möödume üksteisest
ühiseid kokkupuutepunkte leidmata.
Sellegipoolest tajume end
tervikuna, rahvana, kes muretseb ühiselt oma riigi ja laste
tuleviku pärast ning rõõmustab nende kordaminekute üle.
Et laulupidudel meid valdav
tunne ei kaoks ka argipäevas, on oluline omada kohti,
kus meie rahva ajalugu, keelt
ja kultuuri saab uurimas käia
igapäevaselt.
Lähiaja olulisim ettevõtmine on kahtlemata 100aastasele Eesti Rahva Muuseumile oma maja ehitus. ERM on
alati olnud üks suuremaid ja
olulisemaid kultuuriloomuuseumeid Eestis. Ajaloolised ja
tänapäevaseid teemasid käsitlevad väljapanekud kõnetavad
nii vanu kui noori, andes igaühele võimaluse avastada iseend ja oma rahvast. Eesti Päevalehe jaanuari lõpus tellitud
uuringu andmetel leidis viiesajast küsitletust üle poole (54,1
protsenti), et Eesti üks suuremaid väljakutseid on eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine.
Selle väljakutsega väärikalt
tegelemiseks on vaja muu hulgas investeerida kultuuriehitiste püstitamisse. Hea meel
on tõdeda, et valmimas on
Ahhaa, mis saab Tartu vaieldamatuks tõmbekeskuseks
ning hoogsalt on käsil Tartu
Pauluse kiriku renoveerimine.
ERMi ehitusega on tegeldud ja sellest räägitud juba viimased viis aastat. Kuna tegemist on väga mahuka ettevõtmisega, ongi just ettevalmistused enne ehituse alustamist
võtnud põhilise aja. Täna oleme jõudnud sammu lõpp-tulemusele lähemale. Praegu on
Eesti riigi poolt edastamisel

taotlus Euroopa Komisjonile,
kelle heakskiit on vajalik tagamaks meie uuele muuseumikodule vajalik struktuurifondide rahaline toetus. 32 miljonit
eurot kataks pool uue hoone
püstitamiseks ja sisustamiseks
vajalikest finantsidest, et 2014
saaksime maja täita tartlaste ja
Tartu linna külastajatega.
Tartus kolivad tulevikus
ühte majja linnaraamatukogu ning kunstimuuseum, mille ühise hoone ideekonkurss
Tartu linna ja kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutati.
Ülikoolilinnana on Tartul
kohustus pakkuda nii oma elanikele kui ka külalistele võimalust süveneda kirjandus- ja
kunstimaailma. Uus hoone
aitab senisest rohkem pakkuda ka noortele ja veel tundmatutele kunstnikele võimalust
end eksponeerida ja korraldada väljapanekuid erinevates
žanrites – maalikunstist fotograafiani. Juba praegu võiks
aga hakata mõtlema, kuidas
asutust kutsuda. Kas see võiks
olla RaaMu? Mõelgem koos.
Ajal, mil meid ümbritseb
igapäevaselt rahvusvaheline
massikultuur, on eriti oluline
õigesti ja atraktiivselt tuua välja ja säilitada eestlaste omapära. Häid mõtteid on meie rahval palju, kuid headel mõtetel
on vaja ka paika, kus kohtuda
ja areneda, et kasvada ideedest tegudeks. Kultuurikeskuste nagu ERM ning “RaaMu”
ülesanne on hoida meie minevikku, luues samal ajal kasvulava uutele tulevikku suunatud
ideedele, et eesti rahvas, keel
ja kultuur püsiksid.
Laine Jänes, kultuuriminister

SOOVID, ET JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID JÕUAKSID SINU POSTKASTI?

= 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

külma valguse. Teiseks on oluline arvestada lülituste arvu, eriti kompaktluminofoorlampidel
(lülituste arv 3000–6000), mida
ei peaks paigaldama kohtadesse, kus on tõenäoline sage ehk
üle kolme korra päevas lülitamine.
Kolmandaks soojenemisaeg, mis on taas seotud peamiselt kompaktluminofoor-lampidega, mille käivitumiseks
kulub kuni 2 sekundit ja kuni 60
sekundit täielikust valgusvoost
60% saavutamiseks. Siiski on
olemas mudeleid, mille sisselülitamine on peaaegu sama kiire kui teiste lambiliikide puhul.
Neljandaks töötemperatuur,
mille suhtes on tundlikud nii
kompaktluminofoor- kui ka
LED-lambid. Oluline on valida
lamp, mis töötab hästi temperatuuril, mille juures seda tõenäoliselt kasutatakse.

Mina reklaami panekut keelavat märget postkastile pannud ei ole, sest see pole taluvuse piiri ületanud. Meil on
postkasti kõrval ka paberikorv, mis kogu aeg reklaamidega täitub. Osa sellest on isegi täiesti huvitav, aga muidugi
suure osaga ei ole midagi peale hakata. Olen saanud tuttavatelt tagasisidet, et kui ka see kleebis on, siis mõned
postiljonid topivad reklaami sellest hoolimata. Olen mõelnud, et kui me oleme e-riik, siis võib-olla ei ole mõtet sellel
looduse reostamisel ja prahi tekitamisel, pigem võiks igasuguseid nõkse leiutada, kuidas soovijad saaksid endale
selle reklaami tellida. Sundkorras reklaami panemine ei
sobi minu arust vabasse ühiskonda.

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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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont
ASLOY •• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll
vajadusel vigade kõrvaldus
D • jaSummutite
remont ja vahetus
A
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
S
• Autode käsipesu (VAHUPESU)

175/70 R 13 al 28 €
175/65 R 14 al 38 €
185/65 R14 al 32 €
185/65 R 15 al 35 €
195/65 R 15 al 38 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 50 €

• Keretööd ja värvimine

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.

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-15.

RAV
ILA

Arvamus

Kuidas suhtute
postkastidesse
toodavasse
adresseerimata
reklaami?

Rämpsposti ei tahaks ma üldse oma postkastis näha
ja sellepärast on mu postkasti peal kleebis, et ootan
ainult tellitud posti. Hankisin kleebise mitu aastat tagasi – kohe, kui esimesed sellised tulid. Sõltub postikandjast – osad aktsepteerivad seda, teised pahatihti mitte. Viimasel ajal on paraku jälle hakanud mulle tulema poodide otsepostitusi, selle üle mul on kurb meel.
See on võrdlemisi tüütu, sest ma pean need reklaamid
viima tuppa ja pärast uuesti väljas asuvasse makulatuuri kasti. Mul oleks hea meel, kui tuleks uus ja veel
keelavam kleebis, sest see reklaam on tegelikult väga
tülikas.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Tartu maratoni diplomid saab kätte varasemast kiiremini
Sellest aastast rakendatakse Tartu maratoni finišialas uut diplomite printimise süsteemi. Kui varem trükiti ja kleebiti iga finišiaeg koos nimega diplomile käsitsi, siis nüüd tulevad väärt paberid otse arvutist ja ühes tükis. See
aitab vähendada nii korraldajate kui osalejate ajakulu. Tegemist on esimese korraga, kui Eestis sellist süsteemi rakendatakse.
40. Tartu maratoni sekretariaadi juhi Aet Nurga sõnul on diplom väga
paljudele võistluse läbinud spordisõpradele oluline. “Seni oli nende tegemise ja jagamisega ametis 30–35 inimest ning tööd ja sagimist jagus. Uus
süsteem võimaldab kõigile soovijatele diplomi kiiremini kätte anda,” rääkis Nurk. Tema sõnul on uus süsteem varasemast ka säästlikum ja loodus-

Uudised

sõbralikum, sest paberile saavad vaid nende tulemused, kes seda soovivad.
Uuenduse teostamist toetab PC Expert, kelle poolt tuuakse finišikeskusesse vajalikud sülearvutid ning printerid. Lisaks tasuta diplomile võib iga
finišiaja kirja saanud suusataja lasta omale väikese lisaraha eest välja printida ka värvilise rajaprofiiliga kaardi, kus on peal tema vaheajad ning keskmine liikumiskiirus. See annab kogu distantsi kulgemisest hea ülevaate.
Korraldajad toovad esile ka selle, et enam ei saadeta diplomeid tagantjärgi
postiga. Ainuke võimalus see endale mälestuseks võtta on finišialas diplomite jagamise ruumist või hiljem Klubi Tartu Maratoni kontorist.
TE

Opeliga Lätis ehk musklites sp
Punaste sõrmenukkidega sooniline käsi vinnab Rambo päikseprille range intervalliga ninajuurele lähemale. Siilisoeng, mis jätab selja taga istudes võimaluse ka
peanahal elutsevate vistrikega tutvuda, annab niigi soldatlikule välimusele tubli
annuse militaarsust lisaks. Vaid sulejopele sikutatud helkurvest räägib oma kiiskavas keeles, et tegemist pole dessantüksuse liikme, vaid sõiduinstruktoriga.
RASMUS REKAND, RIIA

testi lõpuks ilmselt siiski on,
sest lõunanaabritegi talv näitab
härmas hambaid. Etteruttavalt
olgu märgitud, et Ungarist üritust läbi viima saadetud pressišeff Andrasel on põhjust koduteelgi oma neverendig keepsmailing näol hoida. Värskelt
ametisse värvatud mehe suurim soov, autod ajakirjanikelt
ühes tükis tagasi saada, oli määratud täituma. Kui ühe purunenud rehvi
osas silm kinni pigistada.
Opel Lätis.
Eelarvamuste küüsis eestlase kõrvade
jaoks koosneb eelmine
lause eranditult positiivsete kilda mitteliigituvatest sõnadest. Kutsele
reportaaži eesmärgil uut Opel
Astra Sports Tourer’it testida,
lisab haput mekki asjaolu, et
kuigi Tartu on juba mõnda aega
lennulinnade tsunftis, kulgeb

Ka hääl – malbe ja sõbralik –
ei kuulu komplekti. Sirge lõikega huuled pikivad salongi tugeva Läti aktsendiga venekeelseid
lihtlauseid: “Sujuvalt pööra.
Pidamist otsi. Gaas ära puutu.
Aeglane on kiirem.”
Kohati klaasina läikima hõõrutud kurvidega ringrada palistavad petlikult pehme välimusega lumehanged, mis lähemal
kokkupuutel osutuvad vatti
mähitud alasiteks. Pärastlõunale kohaselt on päike lösutamas
mugavalt sirmi ja rooli vahel –
seega olenevalt sõidusuunast
pimestamas paremat, vasakut
või hea õnne korral lausa mõlemat silma korraga. Tingimused,
milles adrenaliinist võdisevatele ajakirjanikele talveks vajalike sõiduvõtete selgitamine pole
just töö kõige ohutumate killast.
Aga karmi olekuga Läti “kütt”
just sellega tegeleb.
Kasuks ei tule ka asjaolu, et
istumisalune sõiduvahend on
sedavõrd uus, et viimased keevitused pole äragi jahtunud. Aga

korraldajate määratud teekond
Riiga läbi Tallinna aerovärava.
Seega kestab Daugava äärde
jõudmine koos ooteajaga kuus
tundi. Autoga jõudnuks sama
ajaga sinna ja tagasigi.
Tõestamaks, et reeglid on
tulise rauaga pähe raiutud, konfiskeerib lennujaama turvatöötaja hambapasta. Asjaolu, et
ainet on 125 ml sünnisuurusega
tuubis alles vaid kahe pesu jagu,
ei oma maailma
ohutuse kõrval
mõistagi erilist
kaalu.
Selles, kas
Riias toimiv vaid
naissohvritega
Lady Taxi kontseptsioon ka meil
töötaks, pole ma
lõpuni veendunud. Omapärane
küll, ent mõisted turvaline juht
ja naine pole ju päris sünonüümid. Raadiosaatja ei vaiki muidu rahuliku sõidu kestel hetkekski. Jutu tonaalsusele toetudes pole peateema eriti töine.
Lady Taxi siiski.
Õhtusöögiks angerjat ja säga
valmistanud gurmeekoka meelehärmiks loputavad tundetud
autoajakirjanikud hõrgutised
kõrist alla lihtlabase õllega. Vaid
mõni üksik taipab kraaditäpsusega jahutatud veini mekkida.
Hommikupudru ja munapeekonita jäämine on talutav
lõiv, mida pisema korteri mõõtu südalinna hotellitoa eest pole
kahju maksta. Nii nooblis kohas
koosneb ka linnupete ikebana
ambitsioonidega “võikudest”.
Kustumatu mälestuse jätab taldupõletava režiimiga põrandaküte vannitoas.
Enne füüsilist kokkupuudet
testitavaga loetletakse teoo-

Opel Astra Sports
Tourer’i hinnakirja
esimene ots algab
15 195 eurost.

Ainult Saksa insenerid ise vist teavad, miks salongi sobiva
kliima seadistamiseks on tarvis 13 vajutatavat ja 2 pööratavat
nuppu. Kokku pea 50 lülitiga Opeli “juhtimiskeskus” jätab varju
nigelamad lennukidki.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Et testiautod kandsid Saksa numbrimärke, pole pikemalt vaja selgitada, miks Riia politsei noppis üksmeelselt 50

riatunnis inseneride saavutused üles. Et suures sõidutuhinas teaks ikka märgata, hinnata. Elektriga köetav rooliratas.
Kurvi taha piiluvad tuled. Liiklusmärke tuvastav kaamera.
“KIT” mis jälgib juhi ärksust
ning tarvidusel ergutab. Arstide
kiidusõnu pälvinud ergonoomilised esiistmed.
Tegijate tutvustus Sports
Tourer’ist, kus pereauto ruumikus on kombineeritud musklis ilmega, toob esmalt kuklasse pildi pintsaku ja dressipükste harmooniast. Mis õnneks

teatris
22.veebruaril Endla ises
8.märtsil Vanemu alas
4 Ug
17, 31.03, 8 ja 25.0

Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!

TRIOBET LIVE FREEROLL Playmakers Club in Tartu
reedel, 18. veebruaril kl 19.

bet!
eerib Trio

Tule, pane oma oskused maksma ja arene parimaks! Võitjaid prem

PLAYMAKERS POKKER LIVE NIGHT TARTU
laupäeval, 19. veebruaril kl 18

Kuni kella 21ni lastakse hilinejad turniirilie

Sissepääs

7€

euroliiga Käivad ka Euroliiga ja Champions Liiga
NB! neljapäev
ennustusvõistlused. Tule, osale ja võida!
WWW.SPORDIBAAS.EE TEL 5858 8575

draamakomöödia

Lavastaja Taago Tubin
Kunstnik Mihkel Ehala
Muusikaline kujundaja: Ruslan Trochynskyi
Osades Terje Pennie, Carita Vaikjärv,
Andres Tabun, Vilma Luik, Luule Komissarov jt

Isa 70. juubel ja maal saavad kokku kolm õde.
Kõik ei ole enam nii lihtne ja selge kui lapsepõlves.
Ellu ärkavad vanad intriigid ja valusad minevikumälestused. Aga pidu käib ja pill hüüab.
Piletid müügil mängupaikades ja Piletimaailmas piletimaailm.com
Ugala kassa tel 433 3876
www.ugala.ee

osutub ülimalt vääraks. Vanemalt vennalt Insignialt laenatud
disain on lummav. Pisut Audi
Avanti jäljendav.
Et universaal töötati välja paralleelselt luukpäraga, on
B-piilaritest tagapool kogu kere
täiesti erinev. “Uus põnev disainikeel, kus vormitäius ühendatud Saksa täpsusega,” seisab
paberites. Rõhutatud üksainus
pikk aken, rõhutatult jõuliste
tagatuledega lõppev õlajoon.
Mulje liikumisest peab tekitama Astrale iseloomulik reljeefne skalpellimotiiv tagumistest

rattakoobastest eespool.
Kui varem võis Opeli lihtsasti ära tunda pelgast pilgust sisemusele, siis nüüd, kui uutest
isenditest logoga rool välja
arvata, pole esmapilgul lihtne
määrata, mis autos istud. Mitmevärviline versioon interjöörist on stiilne, ent mitte tobedalt
toretsev. Materjalide kvaliteeti iseloomustades kostub tihti
võrdlustes sõna premium. Isegi kohvritel pidi selles masinas
keskmisest mugavam olema.
Nutikaks tuleb tunnistada
sakslaste kahepuutelist paga-
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Avatakse nõustamiskeskus sõltuvuses olijatele

Linn annab noorsootööle enam kui veerand miljonit

MTÜ Iseseisev Elu avab neljapäeval, 17. veebruaril kell 15 alkoholi- ja uimastisõltuvusega inimestele suunatud nõustamiskeskuse Peetri 26.
MTÜ Iseseisev Elu pakub alates eelmise aasta septembrist nõustamisteenuseid Lõuna-Eesti alkoholi- ja uimastisõltlastele eesmärgiga aidata neil leida või säilitada töökoht. Nõustamiskeskuses nõustavad inimesi psühholoog, sotsiaalnõustaja ning vajadusel võlanõustaja ja karjäärinõustaja, samas on võimalik osaleda tööklubides. Tegevuse eesmärk on aidata vabaneda
mõnuainete tarbimisega seotud probleemidest ning leida soovidele ja oskustele vastav töö või
püsida olemasoleval tööl. Nõustamine on tasuta ning nõustamisele tulekuks ei ole vaja arsti saatekirja ega haigekassa kindlustust. Nõustamisele registreerimine telefonil 5622 3884 või e-mailil
noustamine@iseseisev-elu.ee.
TE

Sel aastal toetab Tartu linn noorsootöö korraldamist kolmanda sektori noortekeskustes, huviringides, noorteühingutes ja projektlaagrites kokku 266 584 euroga.
t
Lisaks kahele munitsipaalnoortekeskusele – Anne noortekeskusele ja Lille majale – toee
tatakse sellel aastal ka kolme mittetulundusühingu poolt avatud noortekeskust – Tähe
noorteklubi, Koidu noortekeskust ja Tartu skatehalli kokku 65 420 euroga. Linna
toetus võimaldab noortel osaleda keskuste tegevustes tasuta või väiksema tasu eest.
Möödunud aasta lõpus kogutud andmete põhjal osaleb Tartu linnas huvitegevu0
ses kokku 1589 noort ning pearahade näol toetab linn noorte tegevust kokku 131 940
n-euroga. Lisaks pearahale saavad silmapaistvate tulemuste eest saavutustoetust 27 ühinE
gut.
TE

ort-tuurijad talitingimustes

alas 70-ga kulgevast liiklusvoost välimisel rajal sõitnud Astra.

sikatet. Enam ei pea poekotte
lumme kastma, vaid kate hüppab pooles ulatuses lae suunas
kerge müksu peale. Tagaistmete kokkulappimiseks piisab
vaid, kui pagasiruumist nuppu
vajutada. Mitte just kosmosetehnika, aga selle klassi autode
puhul harvanähtav, ent ülimugav lahendus. Ka on pakiruumi põrandas spetsiaalne laegas,
kuhu kogu kattekassett soovi
korral jalust ära panna.
Suurepärase sõidudünaamika eest kannab hoolt ainulaadsete õõtsväntade ja paralleel-

Fotod: Rasmus Rekand

hoovastikuga tagasild, mis oma
ruumisäästliku lahendusega
kompenseerib kurvides tõhusalt külgjõudusid ning mehhatrooniline FlexRide’i vedrustus. Peale universaalse saab juht
valida Tour või Sport režiimi
vahel. Viimane eristub teistest
peaasjalikult sedasi, et võõpab
armatuurivalgustuse tavapärase valge asemel punaseks. Kirjade põhjal olla ka rool tundlikum ning automaatkäigukasti
puhul võimalik maksimaalseid
kiirusomadusi tunnetada. Praktikas on Tour’iga lumetreppis

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee

Punased ja hallid. Bensukad ja diislid. Liigne oleks vist täpsustada,
millised mida joogiks kasutavad.

Mis peegeldub autoajakirjaniku Tõnu Trammi pilgus tegelikult?

Meenutus juhile kohustusest järgida reegleid ning tagada ohutus. Nõustumiseks vajutage suurima pöördnupu välimist rõngast (sic!). Katseeksitusmeetodil lahenduseni jõudmine nõuab aega, närve ja loovust.

Vastuseks ajakirjaniku abivalmis, ent omakasupüüdlikule ettepanekule, roolida üks Astratest Tartu esindusse näidiseks, jooksis kõnealusel sõidukil ehmatusest rehv susinal tühjaks.

metsavaheteel istumisosakonnal tõesti elu mõnevõrra pehmem.
Mootoritest on valikus 4
diisel- ja 5 bensiinimootorit.
Võimsuskaalal 70 kw / 95 hj
kuni 132 kw / 180 hj. Nende hulgas uudne 1,4-liitrine turbobensiinimootor. Standardisse kuulub 6-käiguline manuaalkast.
Varasemast väiksem kütusekulu ning CO2 – kõik ikka keskkonna hüvanguks.
Testijärgselt möönan võhikuna, et diiselmootoriga Astra
meeldis mulle enamgi kui tema

da abimehi ei saagi. Ka ahmib
parem käsi pidevalt tühja, lootuses leida käsipiduri kangi. Sabaliputamine Astraga sel moel on
aga välistatud, seisupidurit juhib
ikka seesama elektroonika.
Elu esimese taolise ürituse
lõpuks on peas paar uut mõtet.
Esiteks – vana kõnekäänd “igast
autost saab ükskord Opel” on
tõsiselt vanaks jäänud. Teiseks –
pole kursis küll Eesti samalaadse teenuse kvaliteediga, aga libedaraja koolitust professionaalse
õpetajaga kõrval, soovitaks küll
peale oma naise ka kõigile, kes

bensiini rüüpav liigikaaslane.
Praktilisem, säästlikum ja märgatavat soorituse vahet talvisel
ringrajal polnud ollagi. Põhjuseks ehk ka see, et Kesk-Euroopa lamellidega nii jäistes oludes
läks enamus auru vilele. Miinuste hulka tuleb arvata diisli
oodatust märgatavam jutukus
maanteel.
Elektroonika, mis higi otsa
ees, libedates oludes juhti abistab, hoiab auto ka rasketes oludes teel, nina soovitud suunas,
ent pärsib kinnisel rajal tõsiselt
sõidurõõmu. Päris välja lülita-

veel käinud pole. Ja mitte ainult
naistele. Libedasõidu põhivead
– kurvis “läbi libisedes” muudkui rooli juurde keerata ja külgliu korral kohe pidurit rapsata
– kaovad visalt, ja sedagi vaid
rutiinse praktikaga.
Varem “autopedesid” töganuna pean möönma, et pakiksin esimese analoogse kutse
peale taas koti. Poisikeseliku
sõiduhasardi kõrval pole vähem
tähtis roll “uute” kolleegide värvikal seltskonnal. Nii vajub isegi
arenguvestlus Riia liikluspatrulliga kiiresti mäluhämarustesse.
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Tuleval õppeaastal
alustab 46 esimest klassi

Varia

Linnavalitsus kinnitas Tartu linna munitsipaalüldhariduskoolides 2011/2012. õppeaastal avatavate esimeste klasside arvud. Tuleval
õppeaastal avatakse Tartu munitsipaalkoolides
46 esimest klassi, neist 40 eesti õppekeelega ja
6 vene õppekeelega. Käesoleva aasta jaanuari seisuga läheb 2011/2012. õppeaastal Tartus
kooli 1087 last.
TE

Salvador da Bahia on tuntud selle poolest, et elu ja töö kulgevad teises rütmis – Bahia aja järgi.

Fotod: Darina Kinte

Aeg ja sellest arusaamine
teisel pool ekvaatorit
Kirjad Salvadorist
Lõunamaade ajast kinnipidamise suhtelisus on
tuntud omapära, kuid
Brasiilia piirkonna Bahia
kohta kehtib ütlemine,
et elu kulgeb lausa Bahia
aja järgi.
DARINA KINTE
darina@tartuekspress.ee

Nii et ei tasu mitte imestadagi, kui telefonikaableid paigaldav töömees, kes lubas teisipäeval tulla, ei ilmu üldse kohale.
Hiljem kurdab, et ta ei leidnud
õiget tänavat üles ja lubab tulla neljapäeval pool 12. Lubaduseks see jääbki. Kui helistada ja
küsida, siis pikemat selgitust sellele ei järgne.
“Esmaspäeval kella kümne ja
nelja vahel tulen,” teatab ta kärmesti. Selge.
Komme, et teatud kellaaegade vahele lepitakse kohtumine
kokku, aga samas mitte midagi konkreetset, on ülimalt tavapärane. Eurooplasi aga ülimalt
närvi ajav jällegi. Kuid kuna päike paistab ja inimesed on alatihti rõõmsameelsed, siis keegi ei
hakka sellepärast vihastama ja
närvirakke kulutama.
Tark ei torma

“Vabandust, aga ma nüüd
lõpetasin lõuna ja järgmise tunni jooksul peaksin jõudma,”
teatab telefonis Miamist pärit
Bianca, kes lubas kokkusaamisele kell kaks jõuda. Telefonikõne oma hilinemisest teeb ta
kümme minutit enne kolme.

Metrootee Salvadoris on osaliselt küll valmis, vagunid samuti
olemas, kuid vaatamata aastaid kestnud pingutustele, võtab uue
transpordisüsteemi tööle saamine aega.

Brasiilias on ta veetnud paar
nädalat, kuid kohaliku ajaarvamisega kohanemine läks tal
küll kiirelt. Järgmised kohtumised temaga toimuvad sarnases
ajaarvamise süsteemis, maksimaalselt paaritunniste hilinemistega jõuab ta tavaliselt ikka
kohale.
Sarnaselt sellele on Salvadori linnas naljanumbriks
metroo valmimine. Kui Tartu saab uued bussid, mis kohe
tänavale jõuavad, siis Salvadori metrool on uued uhked
metroovagunid olemas küll,
kuid neid saab näha ainult
laohoones, kus need seisavad
juba kolm aastat ning mille
eest linn maksab tohutu raha

üüriks. Ja seda kõike sellepärast, et metroosüsteem ei
ole päris valmis – üks jaam ja
jupike teed.
“Ära seda küll pildista. See ei
ole metroo, vaid häbi,” teeb Salvadori elanik Marcel märkuse,
kui siinkirjutaja juhib tähelepane uhkele metroosillale. Ehitus
sai alguse kümme aastat tagasi, kuid kuna korruptsioon on
igal tasandil suur ning linna on
raske ülal pidada ja reguleerida, siis võtab see paratamatult
aega. Metroofirma kodulehekülg teatab, et varsti avatakse
uus informatiivne kodulehekülg. Millal see varsti Bahia aja
järgi on, selles ei või küll kindel
olla.
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ID-kaardid taas kasutuskõlblikud

Selgusid 2010. aasta Tartu parimad ehitised ning värvitööd

Mõni nädal tagasi ilmnenud probleem, et uusi isikutunnistusi ja elamisloakaarte ei saa
elektroonilises keskkonnas isikutuvastamiseks kasutada, on nüüdseks kõrvaldatud. Tarkvara dokumentide digitaalseks kasutamiseks saab alla laadida aadressilt www.id.ee.
14. jaanuaril ilmnes uute isikutunnistuste ja elamisloakaartide kiibi tootmisviga. Viga sai
kaarditootja Trüb AG poolt mõne päevaga parandatud ning juba väljastatud veaga dokumendid välja vahetatud.
Esinenud probleem ei mõjutanud mingil moel enne 2011. aastat välja antud dokumente. Need toimivad elektroonilises keskkonnas jätkuvalt edasi, nende kasutamiseks ei ole
vaja uut tarkvara alla laadida ja kaarte ei ole vaja ka välja vahetada enne nende kehtivustähtaja lõpu lähenemist.
TE

Tartu linnavalitsus kinnitas konkursi “Aasta parim ehitis 2010” tulemused ning ühtlasi selgusid ka “Heade värvide linn Tartu
2010” konkursi võitjad. Parimaks uusehitiseks tunnistati teaduskeskus Ahhaa uus hoone (pildil). Korterelamute grupis pälvis
suurima tunnustuse Ida tänaval valminud korterelamute grupp aadressidega Ida 1, Ida 1a, Ida 3, Ida 3a, Ida 5, Ida 5a, Ida 7
ja Ida 7a.
Parim möödunud aastal ehitatud üksikelamu on Kraavikalda 22, laiendatud ja rekonstrueeritud hoonete grupis üksikelamute kategoorias valiti parimaks Elva 3a üksikelamu.
Muude laiendatud ja rekonstrueeritud hoonete seas tunnistati parimaks Tartu mänguasjamuuseumi Teatri Kodu hoone
aadressil Lutsu 2/Lutsu 4. Ära märgitud said ka Tartu kunstikooli hoone aadressil Tähe 38b ja Lossi 40 asuv Tartu tähetorn.
Konkursil “Heade värvide linn Tartu 2010” tunnistati võitjateks Alasi 33, Roosi 30b ning Vallikraavi 20 asuvad korterelamud.
Konkursi võitjaid auhinnatakse tunnustusplaadiga hoone seinal ning alates 130 eurot väärt ehituspoe kinkekaardiga.
TE

Kaks õlut päevas võib kümne
aastaga viia ravimatu haiguseni
Õlles võib leiduda kasulikke vitamiine ja paljud
ravimid aitavad igapäevaste hädade vastu,
ent esmapilgul ohutuna
tundunud pärasttöine
tipsutamine või neelatud
tablett annavad tegelikkuses salakavala hoobi
maksa tervisele.
Meeste puhul loetakse selleks koguseks, millega maks
võrdlemisi edukalt toime tuleb,
40 grammi alkoholi ehk umbes
kaks õlut päevas, naiste puhul
poole vähem. Seda mõned
nädalad tarbides või ületades
muutub aga maksa ainevahetus – sellele kogunevad rasvad
ja maks muutub põletikuliseks.
Tervislikele eluviisidele tagasi minnes kaob rasvmaks paari
nädala jooksul.
Edasisel tarbimisel mitmete
aastate vältel tekib alkohoolne maksahaigus ehk alkoholihepatiit, mille käigus maksarakud hakkavad kärbuma ja kaotavad võime organismi mürkainetest puhastada. Maksa töövõime ei häiru tavaliselt enne,
kui on hävinud umbes kaks
kolmandikku rakkudest, sest
maksal on tohutu taastumisvõime. Kahjustunud maks ei anna
endast üldjuhul märku ka valuga. Seega pole tipsutajal sellest
kaua aimugi, et tema tegevus
tervist laastab.
Umbes pooled alkohoolset
maksahaigust põdevad inimesed tunnevad ennast hästi. Ülejäänutel võivad tekkida isutus,
iiveldus, kaalulangus, valu paremal ülakõhus, vedeliku kogunemine kehasse, palavik. Maksasiseste sapiteede sulguse tõttu sidekoega satub sapp verre
ning nahk ja silmavalged võivad

Alkoholist põhjustatud
maksakahjustused

Maksa rasvumine.
Üleliigne rasv
põhjustab maksa
suurenemist.
Tervislikud eluviisid
võimaldavad
täielikku paranemist.

muutuda kollaseks. Enamikul
inimestest maks rasvumise tõttu
suureneb, vahel ka põrn. Sellest
võib anda märku suurenenud
kõht ja pidev täiskõhutunne.
Enamasti kulub kümme aastat alkoholiga liialdamist selleks, et tekiks maksatsirroos
ehk maksa kärbumine tervikuna. Maksa töö lakkamisel
jäävad mürgid inimese verre

Maksa fibroos.
Maksale tekib
armkude.
Taastumine võimalik,
kuid armkude jääb
alles.

ning hakkavad kahjustama aju,
samuti võib tekkida maksavähk.
Sellest seisundist tervis enam ei
taastu.
Kuigi 30–50 protsenti eestlaste maksahaigustest on põhjustatud alkoholist, pole see siiski
ainuke põhjus. Maksale avaldavad mõju kõik inimorganismi
jõudnud mürgised ained. Kui
mürgiseente söömist on kerge

Maksa tsirroos.
Maksarakud
kärbuvad ja
asenduvad
sidekoega. Kahju on
pöördumatu.

vältida, siis ravimite toksilisusele mõeldakse harva. Ometi on
üks ohtlikumaid neist paratsetamool, mille lahustamisel tekib
kehas mürgine vaheühend.
Samuti mõjuvad maksale kahjulikult mõned liigeseravimid,
aga vaid väga pikaajalisel ja arsti nõuandeid eirava tarbimise
puhul.
Tartu Ekspress

Kuidas tugevdada mälu?
Õppimine, töötegemine
ja nimede meenutamine
nõuab hea mälu korral
vähem pingutamist. Selleks, et enda mälu terav
hoida, tuleks aga esmalt
üle vaadata oma igapäevane toidulaud.
Söömine mõjutab tugevasti
ajus toimuvaid keemilisi protsesse, mis omakorda avaldavad mõju sellele, kui hästi meile
asjad meelde jäävad. Aju tarbib
energiat rohkem kui ükski teine
organ ja sellepärast avaldavad
igasugused muutused toitumises suurt mõju meie võimetele
infot meelde jätta.
Väga oluline on hommikul
süüa. Inimesed, kes hommikul
söövad, mõtlevad selgemini ja
mäletavad paremini, kui need,
kes hommikul ei söö. Mee-

les tasub pidada sedagi, et tühja kõhuga kohvijoomine pole
naljaasi. Selline tegevus mõjub
ängistavalt ja vähendab inimese keskendusmisvõimet poole
võrra.
Mis on mälule hea?

Valk on aju ja mälu jaoks ülimalt tähtis. Valku leiab näiteks
munavalgest, kalast, kanafileest, kalkunist, tofust, kaunviljadest ja riisist.
Tähtsaimad ajus sisalduvad rasvad on Omega-6 rasvhape ja Omega-3 rasvhape.
Omega-3 rasvhappe allikad on
lõhelised, skumbria, heeringas, mandlid, kreeka pähklid,
linaseemned, linaseemne õli,
oliiviõli, sojaoad, sojaõli, kõrvitsaseemned, kõrvitsaseem-

neõli, tofu, pähkliõli, lillkapsas, brokkoli ja rooskapsas.
Omega-6 rasvhappeid sisaldavad maisiõli, kõrvitsaõli, safrooliõli, seesamiõli, sojaõli,

päevalilleõli, kreekapähkliõli
ja nisuiduõli.
Kõige kahjulikumad toidud
on need, mis on praetud. Praetud toitu kutsutakse isegi “surnud” toiduks, sest kõik kasulikud vitamiinid ja mineraalid
“hukkuvad” praadimise käigus.
Mälu jaoks on olulised ka
mitmed vitamiinid – B1, B2,
B6 ja B12. Need saab organism
kätte täisteraoodetest, pähklitest, köögiviljadest, kalast, piimatoodetest ja loomalihast.
Aju tervise säilitamine on lihtsam, kui arvatagi oskame. Pole
vaja teha muud kui toituda tervislikult, võimalikult vähe kokku puutuda toksiliste kemikaalidega, vältida alkoholi, hoiduda
suitsetamisest ja tegeleda järjepidevalt füüsiliste harjutustega.
Gea Toomemägi, Bioneer.ee

KORTERIÜHISTUTE
IX Lõuna-Eesti foorum

Teemad: renoveerimine ja korterühistute juhtimine
19. veebruaril kl 9.30 Tartus,
Dorpati konverentsikeskuses (Turu tn 2)
Kohtade arv piiratud! Osalemiseks registreeri tel. 627 5740 või
ekyl@ekyl.ee või tartu@ekyl.ee
Eesti Korteriühistute Liidu liikmetele TASUTA, teistele korteri- ja
hooneühistutele 16€, kohalikele omavalitsutele, äriühingutele ja
muudele organisatsioonidele 25€.
Ajakirjanikel palume osalemiseks registreerida telefonil 627 5740.
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Linnaraamatukogus alustab tegevust lemmikloomaring

Vaba aeg

Laupäeval kell 11.30 alustab linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas tegevust lemmikloomaring. Esimesel kohtumisel kõneldakse putukatest. Külas on Bianka Kihho, samuti mõned kilgid, raagritsikad, Madagaskari prussakas (pildil) ja
jahuussid.
Lemmikloomaring hakkab koos käima iga kuu eelviimasel laupäeval Tartu linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas
Kompanii 3/5, I korrus. Meie kodustele lemmikutele lähenetakse lemmikloomaringis erinevate nurkade alt – natuke teaduslikult, natuke kirjanduslikult, veidi kasvatuslikult ja kindlasti ka visuaalselt. Iga kord on vaatluse all erinev grupp või liik
lemmikuid.
Loomulikult on iga kord külas vaatluse all oleva loomagrupi/liigi liikmeid ja mõni inimkonna esindaja, kes oskab nende
kohta midagi eriti tarka öelda. Oodatud on ka osaliste endi lemmikud, arvestades muidugi sellega, et kasse oodatakse kasside päeval ja rotte rottide päeval.
TE

23. II kell 21.30 Svips & Ervin Lillepea
25. II kell 21.30 Trahter
26. II kell 21.30 Ly Kätman

esinevad Tui Hirv (sopran) ja Farištamo Leis (klaver)

Café Shakespeare
17. II kell 20 Villu Laiapea
18. II kell 22 Villu Laiapea ja Priit
Lomp
19. II kell 22 Tarmo Lamp ja Vladimir Karjalainen
25. II kell 22 Raen Väikene

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

Genialistide klubi

Tartu raekoja saal

Karlova-Ropka raamatukogu

18. II kell 22 Bashment – Def Räädu sünnipäev

22. II kell 19 Eesti koorimuusikat
läbi sajandite

Jakobi Mäe kultuurikoda

Tartu saksa kultuuri instituut

26. II kell 18 Noorte pärimusmuusikute kontsert

Vanemuise teatri väike maja

22. II kell 18 Väärikas klaver – noored talendid

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

Klubi Plink Plonk

19. II kell 19 Tabamata ime
20. II kell 12 Lotte ja Bruno muusikatund
22. II kell 12 Nukitsamees
22. II kell 19 Tabamata ime
23. II kell 19 Figaro pulm
26. II kell 19 Manon

Tiigi seltsimaja

17. II kell 21 Tudengijazz 2011

25. II kell 21 Viisivärtnake 2011
Tartumaa eelvoor

Teater

JÄRJEJUTT

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

Haigla
Algus 3. veebruari Tartu Ekspressis.
Tõlk ohkas sügavalt – ei olnud tema võimuses midagi muuta.
“Kohus lõpetab tunnistajate kuulamise ja avab kohtulikud
vaidlused. Sõna on riiklikul süüdistajal.”
Abiprokurör Thea tõusis, tõmbas seeliku sirgu, kohendas
oma blondi soengut ja alustas kõlava selge häälega:
“Austatud kohus, kaebealune Jevgeni Petrov on pannud toime tõsise kuriteo, mis on tõendatud kohtueelsete uurimismaterjalidega ja tunnistajate ütlustega.”
Kalvi jälgis pingsalt süüdistaja esinemist, et midagi olulist
kõrvust mööda ei libiseks. Ta pidi kogu jutu kaebealusele veatult edasi andma. Abiprokurör nägi hea välja, kuid oli sellegipärast ebameeldiv. Thea nautis oma esinemist, jälgides hoolega intonatsiooni ja rõhkusid. Teksti vaba voolavuse huvides ei
teinud ta kunagi tõlkepause. Tema esinemist ei tohtinud miski
segada.
“Lähtudes ülaltoodust, riiklik süüdistaja leiab, et kaebealuse
süü on täielikult tõendatud, ning arvestades toime pandud kuriteo ühiskonnaohtlikkust, arvan, et tema suhtes tuleb kohaldada
vabadusekaotuslikku karistust üldrežiimiga paranduslike tööde
koloonias kestusega kolm aastat.”
Vastumeelselt tõlkis Kalvi prokuröri nõude noormehele ära.
Poiss võpatas, tema langetatud pea vajus veelgi rohkem norgu ja suur pisar voolas üle põse. Halvasti valgustatud ja umbses
kohtusaalis valitses vaikus. Kõikide protsessiosaliste nägudelt
vaatas vastu tuim ükskõiksus. Osavõtmatu pilguga jälgisid nad
toimuvat. Ainult kaebealuse nägu väljendas ahastust, aga seda
ei näinud peale Kalvi keegi.
“Sõna on kaebealuse kaitsjal.”
Jälle tuli Kalvil pingsalt keskenduda. Advokaat Maire kõne oli
katkendlik ja mõnikord ajas ta süüdimatult segi kuupäevad või
puterdas faktide rägastikus. Jäi mulje, et ta tunneb end halvasti.
Ilmselt püüdis ta seda kohtuasja nii kiiresti kui võimalik kaelast ära saada.
“Austatud kohus, arvestades tänase kaebealuse noorust, positiivset iseloomustust töökohast ja seda, et varem on ta kohtulikult karistamata, palub kaitse temale kergemat karistust.”
“Sellega on kohtulikud vaidlused lõppenud. Süüalusel on viimane sõna.”
Jevgeni tõusis. Pisaratevool oli lakanud ja vist esimest korda
julges ta saalis ringi vaadata. Pärast pisikest pausi avas ta suu ja
hakkas katkendlikult rääkima:
“Ega ma siis varastanud ... Tavaliselt kõik koristajad viskavad
selle prahi prügimäele. Meie elame emaga kahekesi ja kerge
meil ei ole ... Lehm nälgib meil sama moodi nagu me isegi. No
ja mõtlesin siis, et kui see maha pudenenud jõusööt nagunii ära
visatakse, siis toon selle parem koju oma lehmale. Niimoodi on
sellest vähemalt mingi kasu. Looma toit ikka. Kolhoosile ma ju
mingit kahju ei teinud. Vaat sedamoodi.”
... Järgneb ....

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:
Hugh Johnsoni väike veiniraamat 2010
Kõva köide, 304 lk
Maailma tuntuim veiniteatmik,
mis on olnud populaarseks
teejuhiks veinisõpradele juba
1977. aastast.

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

17. II kell 19 Paanika
22. II kell 19 Haldjakuninganna
23. II kell 19 Maetud laps
25. II kell 19 Quevedo
26. II kell 19 Quevedo
27. II kell 16 Rumm ja viin

Vanemuise teatri suur maja
17. II kell 19 Uinuv kaunitar
18. II kell 19 Ämbliknaise suudlus
19. II kell 19 Orpheus põrgus
20 II kell 16 Evita
23. II kell 12 Mowgli
25. II kell 19 Helisev muusika
27. II kell 12 Helisev muusika

Kontsert
Athena keskus
17. II kell 19 Juhan Viidingu laulude
õhtu

Tartu linnaraamatukogu

kell 12.30, 14.45, 17 Rapuntsel 2D
kell 19.15 Printsess
kell 21.30 Armastus ja teised
uimastid

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 6. III MD fotonäitus Abstraktsioonid

Tammelinna raamatukogu

18. II kell 22 Moonraker
19. II kell 22 Bluusiklubi: Black River
Bluesman & Bad Mood Hudson

Vanemuise kontserdimaja

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

26. II kell 19 Rütmiallikal, eeslaulja
Liisi Koikson

Tartu linnaraamatukogu

Lokaal Sumin

Vilde lokaal

19. II kell 21 Ivo Linna & Antti Kammiste
25. II kell 21 Margus Vaher

17. II kell 19 Margit Nagel ja Leila
Röömel

Klubi Trehv

Ristiisa pubi
17. II Raen Väikene
19. II Kurvits ja Krall
24. II Bad Orange
26. II Hea Story

Rodeo saloon

Kino
Ekraan 18.–24. II
kell 11.30 (19. II, 20. II), 14 Rapuntsel 3D

Muu

18. II kell 21.30 Tauri Anni
19. II kell 21.30 Günf

Tartu linnaraamatukogu

Tartu Jaani kirik

19. II kell 19 Mari Pokineni plaadiesitlus 22
22. II kell 19 vennad Urbid
23. II kell 19.30 Kalevipoja vastuvõtt, esineb Karl Madis

18. II kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, esineb Anna Humal
(orel)

Big Beni pubi

Tartu linnamuuseum

19. II kell 21.30 Sada ja Seened

19. II kell 18 Androgüünsed laulud,

kuni 19. II “Looduse” raamatusarjad: 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

kell 11.45 (v. a 19. II, 20. II), 16.30,
18.45 Gulliveri reisid 3D
kell 21 Sanctum 3D

19. II kell 10.30 muinasjututund
lastele, kavas on lugu Jänesepoeg
ja vanatühi
19. II kell 11.30 lemmikloomaring,
esimesel kohtumisel tutvustatakse putukaid. Külas on Bianka
Kihho

Merka!

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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Loomemajanduskeskuses on Per William Peterseni näitus

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

Tartu loomemajanduskeskuse fuajeegaleriis ja Bianca kohvikus on sellest nädalast avatud Tartus elava ja töötava
taani kunstniku Per William Peterseni maalide näitus “Tõde on veniv”.
Per William Petersen töötab teemadega, mis on seotud meid ümbritsevate inimestega – sootsiumiga. Teda
huvitavad inimeste elamise viisid, unistused ja nende võimalused ellu jääda. Kõige rohkem aga huvitab teda kõik,
mis seostub vabadusega – õigus ja võimalus midagi vabalt teha, kuna vabadus on elu tähtsaim alus inimkonna
arenguks.
Per on öelnud: “Mõni aeg tagasi võisime reaalsust kirjeldada sürrealistlikus võtmes. Nüüd aga on reaalsus oma
olemuselt juba sürrealistlik ja sürrealist peab muutuma realistiks, et olla sürrealist!”
Per William Petersen on taani kunstnik, kes elab ja töötab Tartus alates 2006. aastast ja kuulub Tartu Kunstnike
Liitu. Näitus on Tartu loomemajanduskeskuse (Kalevi 13) kohvikus ja fuajees avatud kuni 28. märtsini 2011. TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Šotlane kavatseb merereisile minna ja küsib laevakompaniist hindade järele. Ametnik selgitab:
“Esimese klassi kajut koos toitlustamisega maksab 50 naela, teine klass 35 naela ja kolmas 15
naela.”
Tahtes šotlase üle nalja heita, lisab ametnik:
“Lõppude lõpuks võite te lasta end laeva järel
tasuta köie otsas vedada.”
“See sobib mulle,” teatab šotlane, “aga öelge
palun, missugust toitu te üle parda viskate?”
*
Suitsetajate kupees küsib keegi viisakalt:
“Vabandage, ega teid ei häiri, kui ma ei suitseta?”
*
“Mis nöör see Sul ümber sõrme on?”
“Minu naine sidus selle sinna, et ma kirja kaasa
võtaksin.”
“Noh, ja Sa muidugi tegid seda?”
“Ei, sest ta unustas mulle kirja kaasa andmata!”
*
Väikesesse raudteejaama tuleb üks daam ja pöördub jaamaülema poole:
“Öelge, palun, monsieur, millal läheb järgmine
rong Pärnusse?”
“Ei oska teile täpselt öelda, kuid võite oma aadressi jätta, ma kirjutan teile.”
*
“Ameerikas on puid, mis on peaaegu 2000 aastat vanad.”
“Tühi loba! Ameerika avastati ju alles 500 aastat
tagasi!”
*
“Te nimetasite mind lollpeaks! Võtke otsemaid
oma sõnad tagasi!”
“Sõnad võtan ma heameelega tagasi, kuid kahtlen, kas Te sellest targemaks saate!”

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.
Ostan parima hinnaga metsa-, põlluja heinamaad Saaremaal. Raha kohe
kätte! Tel 5342 7212.

SUDOKU
*
“Kuhu Sa õppima läksid?”
“Arstiteaduskonda.”
“See on ju suurepärane! Mina hakkasin veterinaariat õppima. Kui ülikooli lõpetame, võime teineteist ravida!”
*
Ühes firmas otsustati anda 1000 krooni suurune
eripreemia sellele töötajale, kes teeb kõige asjalikuma ettepaneku kulutuste vähendamiseks. Esimese koha sai üks osakonnajuhataja, kes tegi
ettepaneku vähendada talle makstavat preemiat
500 krooni võrra.
*
“Kas Sa töötad suures firmas?”
“Ma arvan küll. Kulub kolm päeva, enne kui üks
kuulujutt on firmale ringi peale teinud!”
*
Kohtuvad Vene ja Jaapani tööline.
Jaapanlane: “Mina töötan kolm tundi enda jaoks,
kolm tundi keisri heaks ja kolm tundi Jaapani
heaks.”
Venelane:
“Ka mina töötan kolm tundi enda jaoks. Aga keisri ja Jaapaniga pole mul midagi pistmist.”
*
Kolleegid omavahel: “Kuidas puhkus möödus?”
“Täpselt nagu büroos. Ennelõunase aja istusime
niisama ja ootasime lõunat ja pärast sööki lihtsalt
igavlesime!”
*
Mees vaatab seisva rongi vagunist välja. Teine
mees läheb mööda ja annab talle vastu kukalt.
“Hei sina, kas mõtlesid seda tõsiselt?”
“Aga loomulikult.”
“Siis on hästi, aga muidu mulle sellised naljad ei
meeldi!”

Rendile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 502 2728.

Küte

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

Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

TARTU LINNA TAKSO

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

Koristan kodusid. Tel 5800 5448.
Küttesüsteemide hooldus ja santehnilised tööd. Tel 503 2750.
Laenud kinnisvara tagatisel. Võlgade
kiirmenetlus, õigusabi. Firmade likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 5348 4653.

Muu
Laenan või ostan tšello.
Tel 5384 7299.

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

Teenus
Elatise hagi ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine kohtule.
E-post arcombaltic@gmail.com.

Meie . . . !
RAUDMUNA

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

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

RISTSÕNA

SELJAS

Printerite
tahmakassettide
täitmine

EESTI
HELILOOJA

KUIV
PUUKÄSN

PÜSTOLIMARK

SAKSA K.
EESSÕNA

ERISAADIK

SUUR
KOGUS

Kiire raamatupidamise abi. Aruandlus, deklaratsioonide esitamine maksuametile. Tel 5682 5872.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

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

PESUVALGENDI

AINUS

LUUKS
MUUTUMA
RAHVUSV.
AUTOSPORDI LIIT (PR. K.)
JÕGI LÕUNAAMEERIKAS

VALGED
HELBED
ÜHEL AASTAL KOOLI
LÕPETANUD
RIKKUMATA ÜMBERPAIGUTATAV ESE
INTRIIG

... KIVI

LIND

JOOD

EMT KÕNEEESTI JÄRV
KAART

LÕPP

VANAADIUM
RÕHUMA

STRONTSIUM
AEDVILJAPEENRAD
E. ENDINE
NÄITLEJANNA (N+IN.)
PRANTSUSE
KIRJANIK

AURAMA
E. KIRJANIK

SEPISTATUD ASI

HUNT

RUUMIMEETER

TAGUMIKU
PEAL
PEASISSEKÄIK

NAISENIMI

KOOPIA
SUUDLUS
SIIMENS
PAJATS

PULKTÄHT

TELEVISIOON

KURK
KUIVAB

ÜLDSEGI
VÄÄR

KAHEKSA-

HEITVESI
KLASS,
KIHT

E. RAHVUSPARK

KAHEMÄNG

NÕNDA
HAAVA
JÄLG
INFOAGENTUUR

PEREMEES

EI SOBI SEA
SELGA

METSLOOM

PR. K.
EESSÕNA

VALUHÜÜE
SEPA
TÖÖRIIST

EESTLASTE
JUMAL

LAMBERT

SENT
MAITSETAIM

SEOTUD

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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Saunamaratonist võttis osa üle 200 saunalise
13. veebruaril viidi kuumas talvepealinnas Otepääl läbi kuum Euroopa saunamaraton. Osales 65 võistkonda 208 saunalisega. Osalejad pidid läbima 18 erinevat Otepää piirkonna
sauna. Võistlema registreerus 65 meeskonda, kellest finišisse jõudis 62.
Kiireimad saunamaratoonlased olid üldarvestuses võistkond Lambakesed Otepäält, kes
jõudsid kõik 18 sauna läbida ajaga 3 tundi ja 17 minutit. Teise koha sai võistkond Purõja Pini ja kolmanda neidude võistkond Vigased Nõiad. Saunalised tunnistasid üksmeelselt
parimaks saunaks Sokka suitsusauna. Saunamaratoni start anti pühapäeval kell 12–14
Pühajärve Spa & Puhkekeskusest, finiš oli sealsamas. Võistkonnas võis olla kuni 4 võistlejat,
läbida tuli 18 erinevat sauna. Lisaboonuseid andis jääaukudes, kümblustünnides jms osalemine. Kokku sai saunades läbida 8 jääauku, 1 külmaveetünni ja 5 kümblustünni.
TE

Sport

TÜ/Rock kutsub mängueelselt
videoanalüüse jälgima
Tõsisema suhtumisega
korvpallihuvilised saavad
enne TÜ/Rocki kodumänge endiste tippkorvpallurite toel end vastase ja
teemaga paremini kurssi
viia.
Tanel Teini eestvedamisel
loodud spordikino Zaal Raekoja platsil, kunagise maksuameti maja kolmandal korrusel,
ootab sel laupäeval korvpallisõpru mängueelsele videoanalüüsile.
“Tulijatel on võimalus kehastuda
TÜ/Rocki mängijaks, õppida vastast tundma, mõelda ühiselt läbi kodumeeskonna mängutaktika ja kombinatsioonid,” tutvustas Tein omalaadset ettevõtmist. “Esimene
taoline üritus toimus kinnisena
korporatsioon Sakalale teemaõhtu näol. Liepaja mängu eel
käis analüüsi kuulamas kaks
tosinat fänni,” kirjeldas Tein
senitehtut.
Laupäeval kell 14.30 alustab
Rocki abitreener Toomas Kan-

Tartu ülikooli akadeemiline
spordiklubi lõi platsi puhtaks

dimaa (pildil) videolõikude abil
selgitustega, mida ja milleks
mängijad platsil teevad. Tuues
esile detailsemaid asjaolusid,
mis võhiku silmale muidu ehk
jäävad märkamata. “Analüüsime ka vastasmängijaid, nende
liikumisi ning vastame tekkinud
küsimustele,” lubas Kandimaa.
Ainulaadse üritustesarjaga soovitakse lisaks teadmistepagasi laiendamisele, häälestada ka poolehoidjaid enne
olulisi mänge
kodumeeskonnale tuliselt kaasaelamise lainele.
Zaali mahub
korvpallitarkusi kuulama vähemalt
50 inimest, suurema huvi korral lubati lisakohti organiseerida. Osavõtu eest tuleb tasuda 3
eurot.
Balti liiga kohtumine Rocki
ja Norrköpingi Dolphinsi vahel
algab ülikooli spordihoones
samal päeval kl 17.
Tartu Ekspress

Nädalavahetusel Tallinnas toimunud Eesti talvistel kergejõustiku meistrivõistlustel võitsid Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi kergejõustiklased 11 meistritiitlit. Meistrivõistluste täheks oli Euroopa sisemeistrivõistlusteks valmistuv mitmevõistleja Grit Šadeiko kolme kuldmedaliga, 60
m jooksus, 60 m tõkkejooksus ning kaugushüppes. Kaks kuldmedalit
võitsid Liina Tsernov 800 m ja 1500 m, Tiidrek Nurme 1500 m ja 3000
m, Rasmus Mägi 200 m ja 400 m jooksus ning Anna Iljuštšenko kõrgushüppes ja Jekaterina Patjuk 3000 m jooksus.
TE

Tartu maratonile on lubanud tulla
maailma pikamaasuusatamise tipud
Lisaks armastatud rahvapeole on Tartu maraton
ka rahvusvahelise tähtsusega võistlus, kuhu
sõidavad kohale parimad
pikamaasuusatajad. Selles vallas ei ole erandiks
ka tänavune aasta – rajal
on nii eelmise aasta
kiireimad kui ka FIS
Marathon Cup’i kõvemad
tegijad.
Mullu võidutses 39. Tartu maratonil Anders Aukland,
kes tuleb oma esikohta kaitsma.
Võimas norrakas on parimaks
osutunud juba kahel aastal järjest. Kas sinna lisandub ka kolmas võit, selgub 20. veebruaril.
Kolmekordseks võitjaks tõusmiseks tuleb tal alistada näiteks
Fabio Santus Itaaliast, kes juhib
hetkel FIS Marathon Cup’i üldarvestust, olles punkte korjanud
kõigilt toimunud etappidelt.
Samuti tuleb jagu saada Jerry
Ahrlinist Rootsist, kes võidutses Tartu maratonil 2007. aastal. See mees on oma üleolekut

Kahekordne Tartu maratoni võitja Anders Aukland tuleb Eestisse
võistlema ka tänavu.
Foto: Tarmo Haud

näidanud viimasel kahel FIS
Marathon Cup’i osavõistlusel
Itaalias ja Saksamaal ning loodab head vormi kahtlemata realiseerida ka Eestis.
Lisaks neile leiab stardijoonelt ka viiekordse olümpiavõitja ja kuuekordse maailmameistri Thomas Alsgaardi ning

Jens-Arne Svartedali Norrast,
kelle kontol on 11 maailmakarika etapivõitu murdmaasuusatamises.
Naiste arvestuses on kohal
Sandra Hansson, kes on samuti
trooninud kahel viimasel Tartu
maratonil. Ühtlasi on ta ka FIS
Marathon Cup’i üldliider naiste

arvestuses. Tal on ette näidata
ka võit 6. veebruaril toimunud
Koenig Ludwig Lauf’i maratonilt, mis oli sarja eelmine etapp.
Kolmekordse Tartu maratoni
võitja Raul Olle sõnul on osalejate nimekiri väärikas. “Maailma parimad pikamaasuusatajad
on järjekordselt starti tulemas.
Ahrlin ja Auklandid on kindlasti tõsisemad pretendendid esikohale,” kommenteeris Olle.
Tema sõnul ei ole sellise tasemega meestele külm ilm takistuseks. “Küll aga võib see soodustada grupifinišit, sest raske
on eest ära sõita. Suusk libiseb
ju paremini eessõitja poolt soojaks sõidetud jäljes, mis annab
tagant tulijatele eelise,” selgitas kolmekordne Tartu maratoni võitja.
40. Tartu maratoni 63 km
võistlusdistants sõidetakse 20.
veebruaril stardiga Otepääl
Tehvandi spordikeskuse staadionil ja finišiga Elvas Tartumaa
tervisespordikeskuses.
Tartu Ekspress

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

LOE JA KUULUTA
www.tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki 2
- €
• iga järnev 30 tähemärki 1,5
- €

• logo või pildi lisamine - 3 €
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 €

