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Uudised

Tartu parkimislube saab nüüd internetist

Tartu linnal täitus Facebookis 10 000 sõpra

Teisipäeval avas AS Ühisteenused sõidukijuhtidele võimaluse soetada Tartu parkimisluba internetist aadressil www.parkimine.ee. Parkimisveebis sõiduki parkimisloa soetamiseks tuleb valida parkimiseks sobiv Tartu linnapiirkond või eraparkla, märkida ära
parkimisperiood 1 kuni 90 päeva ning tasuda nõutav summa internetipanga kaudu.
Veebis ostetud luba aktiveerub automaatselt vastavalt valitud perioodile, parkimistsoonile ning sõidukinumbrile. Parkimisluba paberil välja trükkima ei pea. AS
Ühisteenused Lõuna-Eesti piirkonna juhi Juta Karjase sõnul on veebi kaudu ostetud
elektrooniline luba parimaks lahenduseks autojuhtidele, kes soovivad Tartus pikemat
aega parkida. “Lühiparkijal soovitame kasutada parkimisautomaate või m-parkimist,” ütles Karjane.
TE

Nädalavahetusel ületas Tartu linna fännide arv Facebookis 10 000 piiri. Tartu oli üks esimesi omavalitsusi, kes 13. novembril 2009 Facebookis lehe avas.
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimetsa sõnul kasutab Tartu linn Facebooki ühe oma ametliku infokanalina. “Pooleteise aasta jooksul oleme saanud Facebooki kaudu kontakti sellise auditooriumiga, kelleni ei pruugi traditsioonilisi teid pidi levivad pressiteated ja linna uudised jõuda ning oleme sellega oluliselt
avardanud linna inforuumi,” sõnas Mustimets.
Facebooki lehele lisavad uudiseid ja seda modereerivad Tartu linnavalitsuse avalike
suhete osakonna töötajad. Oma 10 000. sõbrale, kelleks osutus Heidi Lea, kingib Tartu
linn miniatuurse “Suudlevate tudengite” kujukese.
TE

Karlova iglumeister: “Lumi peaks
olema sõber, mitte vaenlane!”
Erinevalt enamikust linlastest, kes lumest ammu
tüdinud, nimetab Kalev
Pärt tardunud hangesid
tõsimeeli sõpradeks.
Ja igati usutav väljend
mehe kohta, kes ehitab
oma koduaeda iglut.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Peremehe jutu järgi Karlova ainsa männi varjus tukuvad esimesed pooleteist ringi
lumeblokke. 3 meetrit pikk ja 2
meetri laiuse põhjaga iglu sündis Pärdi mõtetes alguses pisut
suuremanagi. Ent pärast hiiglasliku, just selle mõttega aianurka kuhjatud hange plokkideks lõikumist, tuli materjalikogust hinnates järeleandmisi
teha.
“Oma hoovis ei jätku ka selles mõõdus iglu valmis ehitamiseks lund. Pean vist naabritelt
lisa paluma,” mõtiskleb igapäevaselt tünnitehases aamissepa
ametit pidav Pärt. Kõrgust on
ta lumeonnile plaaninud pea
kahe meetri jagu. “Aga eks täpselt näib ehituse käigus. Niipalju kindlasti, et lapsed lahedalt
mängima mahuks,” paljastub
ettevõtmise peamine põhjus.
Kuigi eskimote stiilis lumeonni ehitamine on Tartus üpris
harukordne, ei luba Pärt oma

Iglumeistri parim abimees, vanast saekaatri lehest tehtud pikahambaline tööriist, on kuhugi kadunud. Seetõttu tuleb lumest plokke vorpida nii “sulle-mulle” kui mootorsaega.
Foto: Rasmus Rekand

tegevust ekstreemsuseks nimetada. “Mis siin siis erilist on?
Kõige tähtsam on idee. Ja
veel tähtsam pealehakkamine. Esimese sammuna on vaja
toast lihtsalt välja saada. Natuke lugemisoskust ei tee paha,”
julgustab varem venna juures
Virumaal iglu püsitanud Pärt

teisigi uurima, kuidas õige iglu
ehitamise tehnika käib.
Erinevalt päris iglust, kus
juhindutakse spiraalist, laob
Pärt oma lumemaja ringhaaval. Materjaliks 30 cm paksused
lumest plokid. Sellised, millel
täismees muretult seista saab.
Pudedama struktuuriga praa-

gitakse välja. Plokiridade kohtumispinnad lihvitakse tsentri
poole kaldu – nagu võlvi ladumisel ikka. Vuugid täidetakse lumega. Kastes saab müürid
veelgi tugevamalt liita, ent Pärt
seda väldib – jää ei hinga!
Originaalis jääbki osa ehitajatest lõpuks onni lõksu. Et viima-

se asjana seestpoolt uks lõigata.
Väljapääs tehakse võimalikult
madalale, et soojus iglus püsiks.
Kel aga huvi igluehituses kätt
proovida ning omapärase ehitise sünnile kaasa aidata, on igati teretulnud appi. Et talguaeg
kokku leppida, leiab Pärdi kontaktid Facebookist.

LOOMA

Eestlasele omase tagasihoidlikkusega ei taha iglumeister
esimese hooga pildilegi tulla. Et
pooliku asjaga pole ikka mõistlik poosetada. Pidades algfaasis iglu asemel hoopis aktuaalsemaks teemaks liumägede ja
uisuradade puudust.
“Lumi on linna jaoks metsik
vaenlane, kellega peetakse lõputut sõda. Märkamata, kui palju võimalusi selline talv pakub.
Suusatamisest räägivad paljud,
aga kus saaks uisutada? Palju see
maksaks, kui Anne kanalilt natuke lund ära lükata ja jää siledaks
lihvida? Kas tõesti peaks meenutuseks Kruusele, Ansipile või
Jänesele uisud kinkima?
Või veel lihtsam – lastel pole
kusagil liugugi lasta. Talvel, mil
linna on kuhjatud mitmemeetriseid lumehunnikuid kümnete
kaupa?! Eeldaks vaid pisut mõtlemist, planeerimist ladustamisel, paar liigutust kopaga ja liumägi valmis. Näiteks siinsamas
Sõbra tänavas kiriku kõrval...
Ei lähe ju mänguväljaku
raudkonstruktsioonidele turnima selle ilmaga, aga liugu
lastaks küll. Tänavu pole isegi korralikku lumelinna ehitamist organiseeritud,” õhkab
mees, kes ise on koos sõpradega
lumest lausa laeva valmis nikerdanud.
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis!

EUROLIIGA
N, 24.02 - žalgiris - Valencia,
Fenerbahce Ulker - Olympiacos
SUUSATAMISE MM
N, 24.02 - naiste ja meeste sprindi kvalifikatsioon ja finaalid
R, 25.02 - naiste suusahüpped normaalmäelt
L, 26.02 - individuaalse kahevõistluse hüpped ja 10 km,
naiste suusavahetusega sõit 7,5+7,5 km,
meeste suusahüpped normaalmäelt
P, 27.02 - meeste suusavahetusega sõit 15+15 km,
meeskondlikud suusahüpped normaalmäelt

WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575
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Iseseisvuspäeva peolaua lemmikroaks valiti seapraad
Aurav ahjupraad, eelroogadeks suitsukala ja rosolje, laual jääkülm pudel haljast viina. Magustoiduks maitsev kohupiimatort ja puuviljad ning sinna kõrvale Presidendi kohv – selline näeb välja tänavune eestlaste
unistuste iseseisvuspäeva peolaud.
Maxima selgitas juba teist aastat tarbijate abiga välja, milliseid roogasid Eesti iseseisvuspäeva peolaual
näha eelistatakse. Nagu mullu, nii pakkusid tänavugi tarbijad välja väga erinevaid lemmikroogasid alates
rahvalikust kamast eksootiliste toitudeni, nagu faasan ja füüsal.
Kõige enam nimetati traditsiooniliselt seapraadi, lisaks kaelakarbonaadile oli populaarseim abaliha.
Seapraele pakkus sellel aastal tõsist konkurentsi ahjukana. Hiina kalendrile kohaselt soovisid paljud peolauale jäneseliha.
Eelroogadest nimetati sellel aastal kartulisalatist rohkem rosoljet, lisaks sooviti peolaual näha singirul-

le ja täidetud muna koos rukkileivaga. Mulluse lemmikkalatoidu – vürtsikilu – tõukas
tänavu troonilt suitsuforell. Magustoitudest nimetati enim kohupiimatorti, mullu oli
eestlaste esimene valik hapukoorekook. Kõrgelt hinnati nagu mullugi Kalevi kommivabriku toodangut.
Alkoholi osas olid vastajad üsna ühel meelel, soovides oma peolauale kõige enam
viina Viru Valge. Samas oli ka Vana Tallinn ja vahuvein paljudel esimeseks valikuks,
hääli kogus ka Põltsamaa vein.
Maxima küsitlusele vastas kauplustes, e-postiga ja mobiilisõnumiga ligi 2000 tarbijat, vastavalt tulemustele valis kaubakett iseseisvuspäevaks välja soodushinnaga tooted.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Eile pärastlõunal tekkis Prisma bussile soovijast suisa järjekord. Varem linnas tiirutanud uhkete kleebistega bussi asendas juba kolmandal päeval sootuks tagasihoidlikuma välimusega sõiduk.
Foto: Rasmus Rekand

Prisma avas tasuta bussiliini
Sellest nädalast veab
buss ostlejaid tasuta
kesklinnast Sõbra tänaval asuvasse Prismasse.
20-minutilise intervalliga
buss vurab vana kaubamaja ja kaupluse vahel
36 korda päevas.
“Oleme saanud oma klientidelt tagasisidet, et ühistranspordiga on Prismasse jõudmine
pisut problemaatiline. Peatus
on kaugel, busse käib harva,”
põhjendas vastavatud bussiliini
Prisma turundus- ja kommunikatsioonidirektor Kadri Lainas
usutluses Tartu Ekspressile.
Sarnane kogemus on Prismal
ka pealinnast, kus bussid voorivad sadama, kesklinna ning
Prismade vahel. 20-kohaline
väikebuss sõidutab Tartus klien-

did vana kaubamaja eest sisuliselt Prisma treppi. Esimene reis
väljub kell 8 kesklinnast ja viimane lõpetab samas kell 21.
Et käigus on vaid üks konkreetne buss, peab see pärastlõunal kella ühest kaheni lõunat. Graafik on sama nii äri- kui
puhkepäevadel. “Tegemist on
pilootprojektiga. Vara on järeldusi teha, kas graafik on sobilik
või peaks mingitel päevadel erinema. Kindlat tärminit, millal
hinnangut anda, pole pandud.
Testime esmalt mõned kuud,”
tähendas Lainas.
Teenust osutab Baltic Travel
Group OÜ. Palju neile 150 kilomeetrit päevas läbiva bussiliini
eest tasuda tuleb, Prisma inimesed ütelda ei soovinud. Igatahes
ollakse rahul ka siis, kui iga bus-

siga sõidab poodi paar uut klienti. Selles, et bussi hakkavad linna töölesõiduks kasutama hoopis autoomanikud, kes tasulise kesklinnas parkimise asemel
nüüd sõiduki hoopis Prisma juurde jätavad, Lainas ohtu ei näe.
Pigem võimalust – koju minnes
astuvad nemadki poest läbi.
Bussi käivitamise tagant ei
tasu aga otsida Prisma ebaõnnestunud starti Tartu turul, väitis Lainas. “Meie üldine turuosa on kasvanud. Et aga uue
poe korralikult käima saamine
võtab aega 2-3 aastat, on vara
veel rääkida mingitest protsentidest. Tulemus on igati ootuspärane. Püsiklientide arv kasvab. Keskmine ostukorv Tartus
on üllatavalt kõrge.”
Rasmus Rekand

Läinud pühapäeval Tartu maratoni 63 km distantsi finišikoridoris pärast 4 tundi ja 48 minutit
kestnud sõitu kondimootoril süüte välja keeranud Guido Salumäe võis käed võidukalt õhku visata. Harjumaa mees lõpetas katsumusterohke sõidu tubli 2051. kohaga.
Foto: Reio Laurits
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Kultuur

Auras toimub vesiaeroobika festival “Aquafest”

Kirjandivõistluse tähtaeg pikenes

Eeloleval pühapäeval peetakse Aura veekeskuses juba üheksandat korda vesiaeroobika festivali “Aquafest”, kus lusti ja põnevat tegevust jätkub igas vanuses veesõpradele. Kella 10st
kuni poole neljani kestva veepäeva naelaks on seekord vesiaeroobika tunnid, mida tulevad
andma ka välistreenerid Belgiast ja Hollandist.
Päev algab Auras kell 10 tudengite ujumise meistrivõistluste ja veepalliturniiriga, pärast
mida on emad-isad 1-3aastaste lastega oodatud Limpa basseini, et lasteujutamise nippe
õppida. Keskpäevast algavad suures basseinis aga vesiaeroobika tunnid aqua zumba, aqua
pump ja ringtreeningud. Igal pooltunnil on erinevad vesiaeroobika treeningud uute ja huvitavate treenerite juhendamisel. Festivalil eraldi piletit pole, sissepääs Aura keskusse tavapärase
piletihinnaga.
TE

Võru linnateater pikendab praegu käimasoleva kirjandivõistluse “... väikses
linnas” tööde esitamise tähtaega 15. aprillini. Osalema oodatakse põhikoolide ja gümnaasiumide õpilasi ning õpetajaid oma esseedega elu erinevusest suures ja väikeses linnas. Kirjandivõistlus on augustis Võru linnateatris
esietenduva lavastuse “NAINE” üks osa. “Anname sellega võimaluse koolidele, õpilastele ning õpetajatele, kes siiani pole kirjutamiseks mahti saanud,
kuna soovime saada võimalikult rohkel hulgal omanäolisi kirjatükke,” lausus lavastaja Andres Keil. Parimad tööd saavad premeeritud (auhinnafond
750 €) 30. aprillil Võru linnateatris, vahetult enne etendust “Loomad”. Toetajad: Tartu Ekspress, Rahva Raamat, Cinamon, Aura keskus.
TE

Kukumägi jääb ka Tartus ellu
25. veebruaril linastub
Tartu kinos Ekraan dokumentaalfilm “Kuku: mina
jään ellu”, mis jutustab
hingemineva ja avameelse loo näitleja Arvo
Kukumägi võitlusest viinakuradiga.

Iseseisvuspäevaks ehiti Raekoja
fassaad kuusevanikute ja rahvusvärvidega.

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

Värske film jutustab loo sellest, kuidas oma ande viina sisse uputanud filminäitleja Arvo Kukumägi üritab kõigele vaatamata üha uuesti ja uuesti end jalgele upitada ja usaldust tagasi võita.
Foto: Kuukulgur

Kui tundub, et kõik hakkab
ülesmäge minema, siis võidab
kiusatus Kuku tahte. Viinapudel on liigagi haardeulatuses.
Uus allakäik tuleb raskem kui
kõik eelmised, hävitades ene-

seteostuse võimalused, paisates sassi suhted, pannes proovile tervise ning viies lõpuks
Kuku eksistentsi viimase piirini.
Tund ja 18 minutit vältava fil-

mi tegid Andres Maimik, Kaidi Kaasik, Martin Männik ja
Arvo Kukumägi, tootis Kuukulgur Film. Kinos Ekraan algab
seanss 25. veebruaril kell 22.
Tartu Ekspress

Rakvere teater toob Tartusse krutskeid
Eesti rahvajuttude põlised kangelased KavalAnts ja Vanapagan seiklevad juba mitmendat
korda Tartus, kui Rakvere
teater mängib esmaspäeval, 7. märtsil koguperelavastust “Kaval-Ants
ja Vanapagan”.
Suur ja rahumeelne, aga
natuke lühikese aruga Vanapagan püüab ikka palehigis tööd
tehes oma õnne leida, samas
kui vilgas ja nutikas KavalAnts igast tööst endale sobiva
trikipagasiga pääseda üritab.
Kas ja kuidas see tal õnnestub
ning kas Vanapagan leiab oma
õnne – seda näevad vaatajad

“Kaval-Antsu ja Vanapagana” lood kirjutas näidendiks ja lavastas
Erki Aule ning mängivad Rakvere teatri raudvara Volli Käro ja Velvo Väli.
Foto: Rakvere teater

juba teatrisaalis. Tänapäeval
on paljud asjad hoopis teistmoodi kui vanasti, kuid inimloomus muutub vähe. Üks on
kindel – kuigi meie loo kangelased on pärit kaugest minevikust, leiab nende tegudest
ja juhtumistest õpetlikku ka
tänane vaataja. Naljast ja lustist rääkimata.
“Kaval-Antsu ja Vanapagana” lood kirjutas näidendiks ja
lavastas Erki Aule ning mängivad Rakvere teatri raudvara
Volli Käro ja Velvo Väli. Etendus toimub esmaspäeval, 7.
märtsil kell 12 Vanemuise teatri
suures saalis.
Tartu Ekspress

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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

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

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.

ILA

Pidustuste raskuskese koondus teadagi noore vabariigi pealinna – Tallinna. Peetri platsil (praeguse nimega Vabaduse väljak)
peeti keskpäeval esinduslik paraad. Kohal olid Tallinna garnisoni väeosad, Tondi sõjakooli kursandid, mereväe kadetid. Rahvas võis uudistada suurtükke ja koguni kahte soomusmasinattanki. Omal ajal liitlaste poolt Judenitši väele antud, nüüd aga
EW kaitseväe kasutuses. Kogu paraadi aja tiirles platsi kohal
viis aeroplaani, mille mootorite müra raskendas pidukõnede
kuulamist. Seda enam, et puudus ju igasugune helivõimendus.
Paraadi võttis vastu ja pidas päevakohase kõne riigivanem
K. Päts. Auvõõraste kohal seisid ka välisriikide diplomaadid,
nende hulgas Nõukogude Venemaa esindaja Mihhail Litvinov.
Pärast paraadi mindi raekoja ette, kust siirduti Juhkentali sõjaväekalmistule au avaldama Vabadussõjas langenutele. Õhtul
toimus Estonias suur raut – riigivanema pidulik vastuvõtt kõige
selle juurde kuuluvaga.
Tartus oli tähistamine teadagi tagasihoidlikum, aga siiski. Linn lipuehtes, kaupluste
aknad kaunistatud rahvuslippude, Vabadussõja juhtide ja riigimeeste näopiltidega. Kirikutes
tähtpäevale pühendatud jumalateenistused. Raekoja fassaad
ehitud kuusevanikute ja rahvusvärvidega. Publik kogunes
Raekoja platsi lähikonda juba
varakult, aga väljakule lasti nad
alles pärast paraadist osavõtjate ülesrivistamist. Kohal oli pataljon jalaväge ja eskadron ratsaväge, suurtükkide patarei. Boyscout’ide malev, tuletõrjujad, kõigi Tartu keskkoolide õpilased
ja seltside esindused lippudega. Ülikooli ja osa üliõpilasorganisatsioonide esindajad. Uudistajaid ümber platsi murdu, mõned
roninud koguni majade katustele. Kõned, tervitused, paraadmarss. Sõdalased, skaudid ja tuletõrjujad lahkusid paraadsammul, õpilased korrastatud ridades. Iga kool läks oma koolimaja
juurde, kus toimus päevakohaseid üritusi.
Pikk rongkäik seltside ja organisatsioonide esindajatest liikus
mööda Võru tänavat Pauluse kalmistule, et asetada ühine loorberipärg sõjas langenud ja Tartu haiglates surnud sõdurite haudadele surnuaia linnapoolses nurgas. Tseremooniat jälgimas
suur rahvahulk.
Õhtul pidusöök Karlova seltsi saalis umbes 60 inimesele.
Jaan Tõnisson kõneles Eesti vabaduse aatest ja selle võrsumisest. Ütles, et Eesti on suutnud mõjuvalt takistada Germaani tõu tungi idasse, nüüd tuleb meil leida sõpru just naabrite
juures. Tuleb edendada Balti liidu mõtet ja edasi ehitada Soome silda. Soomlasena tervitas EW 3. aastapäeva puhul ülikooli
õppejõud, arheloogiaprofessor A. M. Tallgren, ja USA abiorganisatsiooni esindaja mr Robinson. Nii et oli siingi olemas oma
rahvusvaheline mõõde. Ja Ameerika toiduabi andis just Tartu
kehvema rahva elu-olus tublisti tunda. Õhtul olid Raekoja ja
Barclay de Tolly platsid elektri- ja gaasituledega kenasti illumineeritud.
Tänavatel võis näha tavalisest hoopis sagedamini politseipatrulle. Oli ka põhjust, sest eelmistel öödel oli Tallinnas, Narvas,
Rakveres ja Tartus levitatud enamlaste lendlehti, milles kutsuti
üles boikoteerima EW aastapäeva. Otsustades paberi ja trükikirja järgi, olid need üleskutsed trükitud Petrogradis. Igal juhul
teisel pool Peipsit.

RAV

24. veebruar 1921 –
EW kolmas aastapäev

“Kuku: mina jään ellu” on
valus portreefilm dramaatilise
saatusega eesti filmi suurkujust
Arvo Kukumäest, kes hakkab
üles ehitama oma laiali lagunenud elu. Alkoholismist paranev
Kuku otsib viisi, kuidas võita
tagasi usaldus, mille ta on oma
pikkade joomahoogude jooksul maha mänginud. Usaldus
enda kui näitleja, sõbra ja partneri vastu.
Ta tõotab oma naisele Maritile, et kui ta veel peaks käe pudeli järele sirutama, on ta teekond
käidud. Kuku külastab arste ja
teadmamehi, talle tuleb rollipakkumisi, tuleb meedia tähelepanu. Ka suhe Maritiga saab
uue hingamise.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

www.tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 € / 31,30 kr
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 € / 23,50 kr
• logo või pildi lisamine - 3 € / 47 kr
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 € / 15,65 kr

REFINANTSEERIMINE

Võtad praegu7 460 086, 58 100 111
alustad maksmist aasta pärast!
Raekoja plats 20
Kuni 2 kuud INTRESSIVABA!
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Arvamus

Miks
linnaliinibussid
hilinevad ja
peatusse
saabumata jäävad?

Berit Osula

AS SEBE turundusjuht

Hilinemised on üldjuhul tingitud sõidugraafikutest ja rasketest lumeoludest. Bussid sõidavad hetkel valdavalt eelmisel
kevadel täiendatud ning sügisest täies mahus rakendatud
liinivõrgu ja sõidugraafikute järgi. Tartu linnavalitsus on lubanud, et juba kevadise sõidugraafikuga peaks olukord paremaks muutuma. Sügisest peaksid busside sõidugraafikud
arvestama senisest rohkem töö- ja koolipäevade alguse ning
lõpuaegadega, et bussisõitjad ei peaks pikalt bussi ootama.
Kindlasti põhjustasid busside hilinemist osaliselt ka suurest
lumest ummistatud kitsad tänavad. Nende läbimine võttis
planeeritust kauem aega, seda ei osatud ka graafikute koostamisel ette näha.

Mugav ja tervislik elukeskkond
Mõned kuud tagasi käis
minu jutul TÜ magistriõppe tudeng, kes soovib
kirjutada oma lõputöö
Tartu rohelisest turundamisest. Hakkasime
siis üheskoos arutama,
et milliseid samme on
linn viimastel aastatel
astunud keskkonnahoiu
vallas. Ja eneselegi üllatusena saime ettevõetust
üsnagi esindusliku nimekirja.

Kuna Kyoto protokolliga määratud referentsaastaga (1990. aasta) võrreldes on
tänu nõukogude-aegse tööstuse restruktureerimisele kasvuhoonegaaside emissioon Eestis ilma eriliste lisameetmetetagi poole väiksem, siis pole
ei riik ega ka kohalikud omavalitsused pidanud erinevalt
paljudest vanadest Euroopa
riikidest 20-20-20 (st aastaks
2020 20% väiksem emissioon)
tegevuskavasid paberile panema. Sellistest linnade kavadest
kuulsime näiteks Põhjamaade
sõpruslinnade kokkusaamisel 2009. a Uppsalas. Aga ilma
kavatagi on meie tegemistel
üks suund – puhtam linnaõhk,
energiasääst, tervislikud liikumisviisid jne.
Mida on siis tehtud?

Alates 1. jaanuarist sõidavad uued Euro 4 ja Euro 5
mootoriga keskkonnasõbralikud linnaliinibussid. Märtsis lisanduvad 5 gaasibussi,
mis esialgu sõidavad maagaasil. Tartu on Eestis esi-

mene linn, kus gaasibussid sõidavad linnaliine. Gaas on võrreldes diiselkütusega keskkonnasäästlikum. Suurem kokkuhoid gaaside emissioonis
tuleb aga siis, kui Tartu Veevärk käivitab lähiaastatel reovee puhastamisega kaasnevast
mudast metaani tootmise ja
selle puhastamisega bussikütuse tootmise.
Aardlapalu prügila sulgemise käigus ehitatakse välja gaasikogumise süsteem. Selle abil
on arvutuste kohaselt võimalik koguda selline kogus prügilagaase, mis peaks ärilistki
huvi pakkuma, kas siis elektri
tootmiseks või puhastatuna autokütuseks. Jälle üks ports fossiilseid kütuseid
kokku hoitud.
Energiasäästualase
töö metoodiliseks keskuseks
ja Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste kui ka
elanike abiliseks,

Ohtlike gaaside emissioon väheneb
Tartus lähiaastail, kui Tartu Veevärk käivitab reovee puhastamisega kaasnevast
mudast metaani ja puhastatud bussikütuse tootmise.
näiteks kasvõi kerkivate küttearvetega võitlemisel, peaks
aastatega kujunema vastloodud Tartu regionaalne energiaagentuur. TREA koostab Tartu säästvat eluasemekava ning
teeb linnaga koostööd linnale
kuuluvate hoonete (koolid,
lasteaiad, adminhooned jm) energiasäästu saavutamisel.
CO2 kvoodimüügi rahadega saab
tänase seisuga üle
20 hoone Tartus
energiasäästlikumaks.
Idaringtee koos
sillaga ja selle
ühendamine Pet-

seri raudtee alt Lääneringiga
annab meile puhtama linnasüdame ja vähendab ennekõike
annelinlaste teekonda Ropka
tööstusrajooni, Tammelinna,
Maarjamõisa ja Tallinna suunal.
Üleeuroopalisest autovabast
päevast väljakasvanud kolmekuine kampaania “Jalgsi tervise nimel” on juba neljal sügisel
andnud autojuhtidele stiimuli
oma harjumusi muutes jalakäijaks hakata. Osalejad on olnud
rahul. Tartu on täiesti käidav
linn, paljude inimeste töö- või
kooliteekond jalgsi ei ületaks ju
30 minutit.
Energiasäästlike tänavavalgustuslampidega on linn lisaks
tuhandetele CO2 tonnidele suutnud säästa ka elektrile
kuluvat linnaeelarve raha.
Fortumi kohalikul toorainel töötava Eesti esimese kombijaama odavam toasoe jätab rohkem raha inimeste rahakottidesse. Tartus mõeldakse keskkonnahoiule ja energiasäästlikkusele ilma suuremate
kavadetagi.
Margus Hanson
Tartu abilinnapea

Liinilt ärajäämised on seotud peamiselt busside tehniliste
viperustega. Kuivõrd tegemist oli esimese kuuga ja bussid
olid peaasjalikult uued, siis esines väiksemaid tehnilisi probleeme ehk lastehaigusi, mis tulevikus on välja ravitud. Kindlasti on lihtsam leida asendusbusse alates märtsikuust, kus
lisanduvad 5 gaasibussi. Sõitmata jäi jaanuaris 700 km, kogumaht oli 296 000 kilomeetrit, seega sõitmata kilomeetreid
oli 0,2%.
Viie uue gaasibussi tulekuga saame loodetavasti linnaga
kooskõlastatult tipptunnil liinile anda täiendavaid busse. Gaasibusside esitlus toimub Tartus 3. märtsil, peale esitlust hakkavad gaasibussid ka liinil sõitma.

Ekstreemsed teeolud
nõuavad korrektset
pidurdamist
Erakordsed lumeolud põhjustasid mullu viimasel kuul üle 4400
liiklusõnnetuse, millega detsember 2010 lõi kõigi aegade liiklusõnnetuste rekordi. Nii mõnegi õnnetuse oleks võinud ära hoida ettevaatlikumad sõiduvõtted ning ekstreemoludesse sobiv
pidurdamistehnika.
Detsembris oli erakordselt palju teeandmiskohustuse eiramisest juhtunud liiklusõnnetusi, mille põhjuseid tasub otsida
rohkem kui meetrikõrgustest lumehangetest ja libedusest. Kui
ristuval teel lähenev sõiduk lõpuks lumehange tagant paistma
hakkab, siis ei suudeta libeduse tõttu autot enam peatada. Seetõttu peaksid autojuhid enne piiratud nähtavusega ristmikele
jõudmist alati kiirust vähendama ning tegema seda kindlasti ka
väiksematel tänavatel peateel sõites. Kuigi teeandmise kohustust eiranud juht jääb üldjuhul liiklusõnnetuses süüdi, on ettevaatlik liiklemine lihtsaim viis ennast õnnetusega kaasnevatest
sekeldustest säästa.
Kui ohuolukord siiski
Viis nippi äärmuslikes oludes
tekib, siis on sellele reagee- liiklemiseks:
rimiseks kaks võimalust – • Enne teeandmiskohustusega ristpidurdada või auto takistumikke ja ülekäiguradasid võta alati
sest eemale juhtida. Järsu
hoog maha.
pidurdamise ajal traditsioo- • Väiksematel või halva nähtavuseniliste (blokeeruvate) piduga tänavatel tuleks enne ristmikritega pole auto juhitav. Piltke kiirust vähendada ka peateel
sõites.
likult tähendab see, et ohu
olukorras on juhil valida • ABS-piduritega äkkpidurdamisel
vajuta pedaal põhja ja hoia all seni,
pidurdamise või ümberpõikuni sõidukit aeglustada soovid.
ke manöövri vahel. ABS•
Ohuolukorras
ja ABS-pidurite
iga varustatud pidurisüsteepuhul ära vabasta piduripedaali ka
mi puhul see ei kehti. ABS
manöövrit tehes.
kontrollib, et ükski ratas ei • Autoostul eelista elektroonilise stahakkaks pidurdamisel lohibiilsuskontrolliga (ESC) sõidukeid
sema, vaid rattad oleksid
veeremise ja läbilibisemise piiril. Üldjuhul tagab see auto juhitavuse ka pidurdamise ajal ning juht saab samaaegselt nii pidurdada kui ka autot takistusest eemale juhtida. Erinevalt levinud
arusaamast ei pruugi ABS aga pidurdusteekonda alati lühendada. Talvise libeda teekatte puhul või lahtise lumega kaetud
teel on ABS-iga pidurdusteekond sageli isegi pikem kui tavaliste blokeeruvate pidurite puhul.
Ohuolukorras ABS-iga pidurdades tuleb piduripedaal järsult põhja vajutada ning hoida all seni, kuni autot aeglustada
soovitakse. ABS-i rakendumisega kaasneb tavaliselt ka kerge
vibratsioon piduripedaalis. Üks põhiviga on see, et vibratsiooni tekkides vähendatakse survet piduripedaalile või hakatakse
piduripedaali pumpama. Kuna ABS korrigeerib ise pidurdamise intensiivsust kümneid kordi sekundis, siis toob juhi selline
sekkumine ainult kahju.
Teine põhiline viga on see, et ABS-iga pidurdamise ajal näiteks takistusest ümber põigates või muud manöövrit tehes
vabastatakse piduripedaal. Blokeeruvate pidurite korral on
pedaali vabastamine täiesti õige, sest nagu öeldud, ei ole pidurdamisel blokeerunud ratastega auto juhitav. ABS-i korral saab
üldjuhul teha kahte asja korraga, nii pidurdada kui ka manöövrit sooritada. Katkematu pidurdamine tagab, et kui juht teeb
valearvestuse, manööver ei õnnestu ning toimub kokkupõrge,
siis on sõiduki kiirus ja sellest tulenevalt ka kokkupõrkel tekkivad kahjud väiksemad. Kasulik on ABS-iga pidurdamist eelnevalt mõnes ohutus kohas harjutada.
Lisaks veel üks soovitus. Talvistes teeoludes on külglibisemise
oht oluliselt suurem kui kuivade suviste ilmade korral. Külglibisemine võib juhi jaoks ootamatult tekkida siis, kui sõidetakse
läbi tuisuvaalu või üle jäälaigu, samuti ka siis, kui kiirendatakse, pidurdatakse või muudetakse sõidusuunda. Külglibisemist
aitab ära hoida elektrooniline stabiilsuskontrolli seade (ESC).
ESC korrigeerib külglibisemise korral sõiduki liikumist sõidukijuhist kordades kiiremini ja aitab soovitud sõidusuunda säilitada. ESC võrdleb rooli asendit ja sõiduki tegelikku liikumissuunda 25 korda sekundis. Juhul, kui soovitud suund ja tegelik
liikumine erinevad, sekkub seade sõiduki juhtimisse ning ühte
või mitut ratast pidurdades korrigeerib sõiduki kursi juhi soovidele vastavaks. Tõsi, kõik see toimib eeldusel, et sõiduki kiirus
on mõistlikes piirides. Kuna seade paigaldatakse sõidukile vaid
tehases, soovitame ostul kindlasti eelistada ESC-ga varustatud
autosid.
Erik Ernits
Eesti Liikluskindlustuse Fondi kahjuennetuse valdkonna juht

6

Neljapäev, 24. veebruar 2011

Taavi Peetre venna
elupäästja sai aumedali

Pepleri butiigis tuleb lähiajal müüki kuni 800 erinevat eset. Foto: Oliver Kund

Butiik laseb inimestel
ise ärimeheks hakata
Pepleri tänavas avab teisipäeval uksed kauplus
Pepleri butiik, mis läheneb kaubandusele uue
nurga alt. Pood pakub
linlastele ühtaegu võimalust nii kaupa osta, kui
ka ise müüki panna.
Idee on lihtne. Kodus kasutuna seisev riideese, vaas, maal või
nipsasjake on võimalik kauplusesse müüki tuua ning sellele ka
ise hind määrata. Ese jääb poodi müüki neljaks nädalaks ja
juhul, kui keegi selle ära ostab,
saab müüja küsitud raha endale. Iga poes veedetud kuu kohta tuleb butiigile maksta kolme
euro suurust renti. Samas kui
ese näiteks esimesel nädalal
ära ostetakse, saab müüja järgnevaks kolmeks nädalaks tuua
müüki juba uue eseme ilma lisakuludeta.
Poe omanik, ettevõtja Liidia
Valge ei salga, et kavala äriidee
sai ta välismaal reisides. Eriti

populaarsed on sellised kauplused tema sõnul Rootsis ja Iirimaal. “See tõesti töötab väga
hästi välismaal, ma loodan, et
ka Eestis,” sõnas Valge.
Kaltsupoodi uuest kauplusest tema sõnul ei tule. “Kriteerium on see, et asjad oleksid kaasaegsed, moodsad, väga
korralikud ja hind oleks mõistlik,” sõnas Valge, kes tegutseb
ka ehituse ja disaini valdkonnas. Peale riiete on eriti oodatud interjööri kujunduselemendid nagu vaasid ja maalid,
mis ajas oma väärtust ei kaota.
Korraga hakkab müügis olema
umbes 800 eset. Põhiline poe
sihtgrupp võiks olla noored,
keda Vanemuise tänaval sagib
palju.
Pepleri butiik asub Pepleri ja Vanemuise tänavate nurgal aadressil Pepleri 27 ning on
avatud esmaspäevast reedeni
10–18.
Tartu Ekspress

Esmaspäeva pärastlõunal
andis siseminister Marko
Pomerants 26 inimesele,
kellest kuus eraisikud,
üle Elupäästja medalid.
Üks medali saanutest oli
29-aastane Võru mees
Indrek Ivask, kel õnnestus mullu septembris
päästa Tamula järvel
ümber läinud mootorpaadist vette kukkunud
kuulitõukaja Taavi Peetre
vend Teet.

“Kuidas siis eile läks?” küsin
Indrek Ivaski käest teisipäeva hommikul. Mehe olekust
võiks arvata, et ta kehitab teisel pool toru ükskõikselt õlgu
ning kostab lõpuks, et mis seal
ikka. Ivask ei kostagi tükk aega
midagi ning venitab küsimusele, kas on ka uhke tunne, vastuseks tagasihoidliku: “Ei no
ikka.”
Helistamise hetkel Peipsi järvel kalal olev Ivask ei kiirusta
ajakirjanikega suhtlema, sest
pärast septembris juhtunud
traagilist õnnetust, kus hukkus tema hea sõber Taavi Peetre ning kust tal õnnestus päästa Taavi vend Teet, leidus netikommentaatorite seas inimesi
õelate ütlemistega.
“Kommentaarid olid vastikud... Mis mõttes, et ma midagi
kaasa ei võtnud...” ütleb Ivask.
“Kui ma oleksin hakanud seal
veel midagi võtma, poleks keda-

Elupäästja lugu
11. septembri õhtul läks Võrumaal Tamula järvel ümber mootorpaat. Paadis olnud kaks
noort meest klammerdusid kinni veesõidukist, mis hakkas vee
alla vajuma. Hädasolijaid märkas Indrek Ivask, kes asus kohe
uppumisohus inimeste päästmisega tegelema. Veepinnal märkas ta ühte noormeest, kes viimaste jõuvarudega alajahtununa veel vaevu veepinnal püsis.
Teist õnnetusse sattunud meest
ega paati enam näha ei olnud.
Indrek viis kaldale 20ndates eluaastates mehe ja andis ta üle
kiirabile. Peale seda püüdis ta
veel leida teist kadunuks jäänud
noormeest, kuid kahjuks tulutult. Siiski suutis Indreku operatiivne ja osav tegutsemine päästa ühe noore inimese elu.
Allikas: Päästeamet

Indrek Ivask.

gi olnud päästa... Minu süü see
polnud.”
Ivaski sõnul olid nad 11. septembril koos Taavi ja Teeduga
Tamula järvel kalal. Mõlemad
oma paatidega. Kuna Ivask pidi
aga varem lahkuma, siis viis ta
oma kalastustarbed Roosisaarel
olevasse kuuri, mis kuulus vendadele Peetretele.
“Ma hoidsin kalastusasju
oma sõprade juures,” selgitab
Ivask. Ta meenutab, et olles

Foto: Urmas Paidre

asjad kokku pannud, viskas ta
veel järvele põgusa pilgu, et
näha, kuidas sõpradel läheb ja
kus nad on. “Siis ma nägingi,
et paadil on nina püsti,” ütleb
Ivask. “Ma jooksin oma paadi juurde ja sõitsin neid päästma.”
Ivask ütleb mitmeid kordi, et ta ei oska midagi öelda.
Ühtepidi tunnistab mees, et
tal on hea meel sõbra Teedu
pääsemise üle, kuid teisalt on

ju üks sõber igaveseks läinud.
“Sel hetkel, kui Teet oli päästetud, tundsin end hästi, kuid
samas oli ka väga raske,” selgitab Ivask. “Kellegi kaotamine pole niisama lihtne... Raske on.”
Mirjam Nutov, Lõunaleht

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

Võrdsed võimalused spordi- ja
huvitegevuseks kõigile lastele!

573

Martin Parmas
Tartu kandidaat
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Näitusele pandi kümme aastat Karlovat

Vaba aeg

Teisipäeval avati Tartus laulupeomuuseumis Jaama tänav 14 fotonäitus “Muutuv miljöö I. Karlova 1996–2006”. Näituse ligi neljakümnel fotol on jäädvustatud unikaalset Karlova puitasumimeeleolu. Fotode autorid on fotograaf Kerly
Ilves ja kunstiajaloolane Mart Siilivask. Näitusele on valitud fotosid nii võrdluse printsiibil – sama maja aastatel 1996 ja
2006, kui ka meeleolukaid olustikufotosid.
Näitus loodi Eesti Kultuurkapitali toel 2007. aasta suvel, mil seda esmakordselt eksponeeriti Tartus Athena kultuurikeskuses. Säästva renoveerimise infokeskuse Tartu ühenduse juhatuse liikme Kristina Kurmi sõnul on fotonäituse taaseksponeerimise üks põhjuseid 2010. aasta alguses kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering
“Karlova miljööväärtusliku ala kaitse- ja kasutamistingimused”. “Selles valguses on näituse fotosid huvitav uuesti või
siis esimest korda vaatama tulla,” rääkis Kurm. Karlova-fotod on laulupeomuuseumis eksponeeritud kuni 22. märtsini 2011.
TE

26. II kell 19 Rütmiallikal, eeslaulja
Liisi Koikson

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

Kino

25. II kell 19 Quevedo
26. II kell 19 Quevedo
27. II kell 16 Rumm ja viin

Vanemuise teatri suur maja
25. II kell 19 Helisev muusika
27. II kell 12 Helisev muusika

26. II kell 19 Manon

... Järgneb ....

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:

Ehitus- ja remonditööd (kipsi-,
parketi-, elektri-, toru-, venditööd jne).
Tel 5677 9397, yourinvest@hot.ee.

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Kinnisvara ost

Kontsert
Big Beni pubi

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Rendile võtta

Ekraan 25. II–3. III
kell 11.45 (26. II, 27. II) Rapuntsel 3D
kell 14.15 Gulliveri reisid 3D
kell 11.45 (25. II, 28. II–3. III), 16.30,
19 (v. a 26. II), 21.30 (v. a 26.II) Sõida vihaga 3D
kell 15.15 Rapuntsel 2D
kell 13, 17.30, 19.45 Surnuaiavahi
tütar
kell 22 Kuku: mina jään ellu

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5348 4653.

Küte

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

Annelinna raamatukogu

Café Shakespeare

2-3toal korter. Tel 502 2728.

TURBABRIKETT

Näitus

25. II kell 21.30 Trahter
26. II kell 21.30 Ly Kätman

1-2toal korter. Tel 501 3219.

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

25. II kell 22 Raen Väikene

kuni 6. III MD fotonäitus Abstraktsioonid

Jakobi Mäe kultuurikoda

Karlova-Ropka raamatukogu

26. II kell 18 Noorte pärimusmuusikute kontsert

kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv

Kino Ekraan

Tammelinna raamatukogu

26. II kell 20 MET Ooper: Iphigénia
Taurises

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

25. II kell 21 Margus Vaher

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

Ristiisa pubi

Tartu linnaraamatukogu

26. II Hea Story

kuni 4. III maalinäitus Päikeses ja
varjus
kuni 8. III raamatunäitus Karl AstRumor 125

Superb Cream moodsad ja kvaliteetsed kasutatud riided Tartu Sõbrakeskuse teises korpuses.
E–R 10–18, L 11–16.

Lokaal Sumin

Tiigi seltsimaja
25. II kell 21 Viisivärtnake 2011

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

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

Pakun tööd

Riided

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

Muu

Teenus

www.vatteater.ee

TARTU LINNA TAKSO

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

TRAGIKOMÖÖDIA TÖÖTUSEST.
SOOME MEES ANNAB VASTULÖÖGI.

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.

Lumerõngaste laenutus Kassitoomel
reedest pühapäevani kl 11–20.
Tel 524 0180, www.helmer.ee.

URMAS!

:)

Algus 3. veebruari Tartu Ekspressis.
Noormees vakatas ja vaatas nukralt ümbritsevaid ametiisikuid.
Kohtunik saatis üle prillide tema poole karmi pilgu ja küsis:
“Kas on veel midagi lisada?”
Noormees langetas pea ja seisis viivu vaikides. Siis vaatas
kohtulaua poole ja tema silmist hakkasid jälle pisarad voolama.
“Kui mind nüüd vangi pannakse, siis mis mu emast saab? Ta
on invaliid ega saa üksi hakkama.” Pärast pisikest pausi lisas:
“Palun ke-kergemat karistust.”
“Kohus läheb otsust tegema.”
Kõik tõusid ja hakkasid üksteise järel väljuma. Kalvi vaatas
kaastundlikult õnnetut poissi ja tema nutvat ema, kes tugevalt
longates oli poja juurde astunud. Ema tahtis oma poega emmata, kuid turjakas miilitsaseersant võttis poisil käest ja tõmbas ta
endaga kaasa. Naine jäigi tõstetud kätega seisma ja vaatas ahastades lahkuvale pojale järele.
Kiirele kohvipausile kohtusekretäri kabinetis kogunes kogu
kohtu koosseis, välja arvatud eesistuja, kes tagaruumis koos
kaasistujatega otsust tegi. Kitsas ruumis oli laud, punase pleekinud tekstiilkattega nurgadiivan ja kaks nahkpõhjaga metalltooli. Kalvi istus diivanile advokaat Maire kõrvale. Abiprokurör
Thea valas lillelisest kannust tassi kohvi täis ja pöördus kurjal
ilmel advokaadi poole:
“Sul oli jälle toimik enne istungit läbi lugemata. Rääkisid seal
niisugust jama kokku, et mõni teine kohtunik oleks su saalist
välja visanud.”
“Mis mõttega ma seda enne loen, eks protsessi käigus kuule,
millest jutt on.”
“Kuule, inimene, sa oled kaebealuse kaitsja, aga ei oska protsessil isegi tema nime õigesti välja öelda!”
“No ega ma palgatud kaitsja ole, ma olen määratud kaitsja
ja keegi ei ootagi minult rohkemat. Ja mida mu jutt seal üldse aitaks? Poiss läheb nagunii kinni, tead seda ise sama hästi.”
“Pole see ühtigi nii. Meie kohtunik ütleb alati, et advokaadi
jutt maksab pool aastat, ja kui sa ikka pisut pingutanud oleks,
võiks poiss kuus kuud vähem saada.”
Advokaat pani tühja tassi lauale ja lahkus solvunult ruumist.
Kalvi kuulas sõnatult kahe naise vaidlust ja mõtles, kui hästi
nad oma rolli sobivad. Thea uhke eneseteadlik olek ja kergelt
kuri ilme, mis alaliselt ta näol püsis, viitas eksimatult süüdistajaametile. Lisaks terav noot tema kõnes, mis häiris alatihti kõrva.
Advokaat Maire, pisut tüsenenud figuuriga noorepoolne naine,
oli seevastu emalik ja õrn.
Kalvi tõusis diivanilt ja mõtles, mida edasi teha. Otsust tehakse
veel kaua ja vahepeal polnud midagi peale hakata. Tuju oli põhjalikult rikutud. Ta oleks tahtnud siit ära, tema koht polnud siin.

Ehitustööd

1-toal korter. Tel 528 6523.

Vanemuise teatri väike maja

Haigla

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Vanemuise kontserdimaja

Teater

JÄRJEJUTT

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

KATARIINA LAUK, MARILYN JURMAN,
MARGO TEDER, TANEL SAAR

28. veebruaril kell 19.00
Tartu Sadamateatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunktides ning Vanemuise kassades

M. C. Beaton
VEMBUMEHE SURM
Pehme köide, 180 lk
Konstaabel Hamish Macbeth saab teate, et
surnud on jõukas leskmees Arthur Trent. Hamish
on skeptiline, sest kõrgele eale vaatamata
on Trent tuntud oma vempude poolest – kui
ta viimati kutsuti härra häärberisse, ei olnud
tegu päris mõrvaga, vaid tobeda naljaga. Kuid
seekord on kõik tõsi. Arthur Trenti laip leitakse riidekapist, nuga
rinnus. Sündmuskohale saabuvad tüütu peainspektor Blair, terve rida
saamahimulisi pärijaid ning Hamishi vana armastus Priscilla HalburtonSmythe. Kõik eeldused suuremaks segaduseks on täidetud.

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

Jaan!

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

Teravat pilku
ja sulge!

6€

Õnne!

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

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

Tartu Ekspress

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

Rock annetas piletitulu lastekodule
dule

Sport

Tartu Ülikool/Rock annetas koostöös G4Siga kolmapäeval, 23.
3. veebruaril koduapsalu lastekodule.
saalis peetud Piimameister Otto/Rapla kohtumise piletitulu Haapsalu
Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi korvpallidivisjoni juhtt Andres Ottenallimeeskonna
der ütles, et ettepanek toetada Haapsalu lastekodu tuli korvpallimeeskonna
poolehoidjatelt. “Idee tundus väga-väga õige.”
4S
Et ka TÜ/Rocki kodumängude turvateenuse pakkuja G4S
ühines toetusaktsiooniga ja tol õhtul teenuse eest tasu ei
küsinud, läheb kõigi 150 pileti ostnud korvpallisõbra panus
pea 300 eurot lastekodule. Lisaks kogunes kaastundlikultt publikult
spordisaalis olnud annetuskasti pisut alla 150 euro.
TE

Ta
Tamme
staadioni ehitajate rahanõue ajas
riigihanke lõhki
riig
Li
Linnavalitsus
lükkas tagasi kõik Tamme staadioni II etapi ehitustööde riigihankele esitatud
p
pakkumused, kuna need ületasid ehitustööde eeldatavat maksumust ja linna eelarves vastav
tavateks
kuludeks ettenähtud summasid. Hanke objektiks oli kolm tööd: Tamme staadioni
mä
mänguväljakute
väljaehitamine, olmehoone rekonstrueerimine ja staadioni asfaltbetoonist
k
katte
uuendamine ning betoonkividest teede ja platside rajamine. Hankedokumendid võttis välja 16 firmat. Kuna kõikides pakkumustes toodud hinnad ületasid prognoositavat
eelarvet kokku umbes 22 protsenti, siis otsustati vähendada kõikide osade mahtusid
ning korraldada uus hange.
TE

Suusarüblikute maraton Talvine laulupidu
möödus võidukalt
toimub sellel laupäeval
40. Tartu maraton
maratoni
ni lastesõidud
ud toimuvad laupäep
val, 26. veebruari
veebruarill Tartus
Tähtvere
spordipargis.
tvere spordipa
p
pargis.
g
Registreerimisega
streerimisega
ga alustatakse
kse kohapeal
p
kell 11,
esimesed
mesed lapsed
p
lähevad
l
rajale
le kell 12.

Klubi
ubi Tartu Marato
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oni projeksõ
õnul otsustijuhi Kunnar Karu sõnul
alavahetutati möödunud näda
nädalavahetuoimuma pidanud
d lastesõisel toimuma
õttu edasi
dud käreda pakase tõ
tõttu
a. “Eelolevaks laupäevaks
laaupäevaks
lükata.
statav temperatu
uur lubab
ennustatav
temperatuur
meil suusapeo kõig
kõigee väiksele siiski korrald
dada, kuimatele
korraldada,
ndlasti tuleb kõik
kidel lapgi kindlasti
kõikidel
nematel oma võsukesed
võssukesed ja
sevanematel
ndid soojalt riides
sse panna
ka endid
riidesse
ahetusrõining vajadusel ka va
vahetusrõiü Karu
vaste peale mõelda,” ütles
a
ning soovitas lisaks asjakohasele talvevarustusele ka kõigil
mikul kõht korra
alikult täis
hommikul
korralikult
piisavallt energiat
süüa, et kehal piisavalt
ks.
jaguks.
aditsiooniliselt on
n kavas nii
Traditsiooniliselt
sõidud kui Mini
imaratoni
Tillusõidud
Minimaratoni

Programm
rogramm
Programm
gramm 26. veebruaril:
veebruaril:
Usõit
TILLUsõit
00 kuni 4-aastased 540
5 m
12.00
30 5-6-aastased 980 m
12.30
45 7-8-aastased 1,56
6 km
12.45
10 auhindade loosimine
loosim
mine
13.10
NImaraton
MINImaraton
00 8-10-aastased 2,2
2 km
13.00
20 11-aastased ja vanemad
van
nemad
13.20
3 km
4,53
25 auhindade loosimine
loosim
mine
13.25
0-aastastele
8-10-aastastele
50 auhindade loosimine
loosim
mine
13.50
aastastele ja vanematele
vanema
atele
11-aastastele
istreerimine ja
Registreerimine
nfo
lisainfo
ww.tartumaraton.ee
www.tartumaraton.ee

distantsid ning starti oodatakse
kõiki noori spordisõpru olenemata vanusest või sõidukogemusest. Korraldajad on valmis
Tähtvere spordipargi suusaradadele mahutama laupäevastel
lasteüritustel kuni 2000 spordisõpra. Suusasõitudest osavõtt
on loomulikult kõigile tasuta.
Lastesõitudel on kõik võrdsed, finišis ootab lapsi medal,
diplom, Actimeli jogurt ja Kalevi šokolaadimedal ning kogu
ürituse vältel on võimalik võistluspaigas sooja Tetley teed juua
ning Kalevi piparkooke krõbistada. Kui loosiauhindu oodates
külm aga naha vahele kipub,
siis Lõunakeskus pakub sooja
kohale toodud bussis.
“Uudsena pakume lapsevanematele võimaluse oma võsukeste eelregistreerimiseks Klubi Tartu Maraton büroos. Koos
registreerimisega anname kohe
kätte ka stardinumbrid, et need
saaks juba kodus noortele spordisõpradele jopede külge kinnitada. Nii on kohapeal
rohkem aega ja
vähem kohustusi. Traditsiooniliselt

saab nime kirja panna ka maratoni
kodulehel ning 1
tund enne ürituse algust kohapeal,” lisas
Karu.
Tartu
Ekspress

Pühapäeval
p
peeti Lõup
na-Eestis
E ti k
kargest
g t ttalvel
ilmast hoolimata suur
suusapidu
p
– 40. Tartu
maraton. Tuhandeid
inimesi 63 km jja 31 km
rajale
j
toonud sündmus
kulges
g korraldajate
j
sõnul
hästi ning
g alistati nii suusakilomeetrid kui külm
ilm.

Tartu maratoni meditsiiniteenistuse koordinaatori Andras Laugametsa sõnul oldi valmis sõjaks, kuid õnneks ei toimunud lahingutki. “Suusasõbrad olid ennast väga hästi ette
valmistanud ning oma jõuvarusid suudeti adekvaatselt hinnata. Tänu sellele ei tulnud meil
tegeleda ühegi tõsisema juhtumiga ja suurendatud valmisolek
jäi täies mahus rakendamata,”
kiitis Laugamets.
Positiivseid sõnu jagus ka
peakorraldaja Indrek Kelgul.
“Kindlasti saime sellistes oludes maratoni läbiviimisega väga
hea kogemuse ning järgmiseks

M t il söödi:
Maratonil
öödi

450 kg soolakurki, 9200 topsi
jogurtit, 8 tonni spordijooki, 9200
portsu hernesuppi, 19 000 kuklit,
900 pätsi leiba, 2,5 tonni banaani, 200 kg soola, 400 kg suhkrut,
5800 liitrit mustikasuppi, 2000
liitrit puljongit, 2500 liitrit teed ja
2400 liitrit kohvi, 2,5 tonni kuuma õlut.

aastaks suudame ennast veelgi
paremini ette valmistada,” lisas
Kelk.
Ühtlasi tänas ta kõiki inimesi, teenistusi ja organisatsioone, kes aitasid maailma suuruselt viiendal suusamaratonil
teoks saada. “Eraldi sooviks
tänada ka valdavat enamikku Eesti meediast asjatundliku kajastuse eest, mis aitas inimestel suusasõiduks häälestuda,” lõpetas Kelk. Järgmine
Tartu maraton peetakse 19.
veebruaril 2012.
Tartu Ekspress

