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Tartu ja Tallinna vahel avati lennuliin

Uudised

Pühapäeval hilisõhtul alustas Estonian Air regulaarlende Tallinna-Tartu liinil. Lennud Tartust Tallinnasse toimuvad varahommikuti
kuus korda nädalas – esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti. Lennud Tallinnast Tartusse toimuvad
hilisõhtuti samadel päevadel, ainult laupäeva asemel toimuvad lennud pühapäeviti.
“Varahommikune väljalend Tartust võimaldab suunduda jätkulendudele erinevatesse Skandinaavia ja Euroopa linnadesse ning saabuda sihtkohta tööpäeva alguses. Hilisõhtune tagasilend loob head
lennuühendused erinevatest otselennu sihtkohtadest Tallinnasse

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

saabuvatelt lendudelt, et reisijad jõuaksid sama tööpäeva lõpuks
koju tagasi,” lausus Rauno Parras, Estonian Airi kommertsala asepresident.
Uuel liinil lendab 33-kohaline SAAB 340 lennuk, lennuajaga 45
minutit. Tartust lendu alustavale reisijale, kes jätkab reisi Tallinnast
Estonian Airiga, maksab Tartu-Tallinna piletiosa 23,97 eurot. Ainult
Tartu-Tallinna lennu ühe suuna piletihind algab Estonian Airi kodulehelt ostes 27,6 eurost, kuid võib muutuda olenevalt lennu täituvusest. Tallinnast Estonian Airi jätkulennult Tartusse suundujatele maksab Tallinna-Tartu piletiosa 27 eurot.
TE

Südalinna kangialusest on kujunenud eemaletõukav välikäimla
Tartu kaubahalli läbiv
vahekäik võtab päeval
jalutaja vastu õõvastavate jälgedega sellest, et
öösel elab tänav hoopis
teist elu – hämaruse kattevarjus ringi luusivate
joobnud linlaste jaoks
on see hõlbus koht priiks
kehakergenduseks.

Möödunud pühapäeva AquaFesti raames peetud Eesti tudengite meistrivõistlustel ujumises oli nii mõnelgi võistlejal mahti
pärast distantsi läbimist ka fotograafidele poseerida.
Foto: Reio Laurits

Linnakantselei menetlusteenistuse väärteouurija Ülle Neeme sõnul pole linnavalitsuse
poole probleemile tähelepanu
suunamiseks veel pöördutud.
Kui seda aga tehtakski, jäävad
linnavõimu käed tema sõnul
lühikeseks.
“Meil ei ole õigust pretensioone esitada, sest see ei ole tänav,
vaid tegelikult ikkagi hoone. Ta
on hoone osa ja meil ei ole õigust
teha ettekirjutusi hoones sees.
Saame ainult vestelda ja anda
soovituse midagi ette võtta, kuna
tegelikult on tegu avaliku kasutusalaga. Aga avaliku korra eeskiri, mille järgimist me jälgime,
kehtib vaid välisterritooriumil,”
summeeris Neeme.
Sestap on Neeme sõnul omaniku otsus, kas ja kuidas õnnestuks olukorda alal parandada.
Otsene vastutus heakorra hoidmisel lasub aga tema sõnul hoopis politseil. Seda enam, et tegemist on südalinna piirkonnaga
ning mujal Tartus sellises mastaabis reostusprobleemi ei ole.
Läbikäik tuleb lahti hoida

Emajõe kaubahalli omanikfirma Estiko projektijuht Kaire Noodla ei salanud, et firmale on tänava väärkasutuse probleemid tuttavad juba aastaid.
“Me peame tagama läbipääsu
võimaluse. Ööseks saab turvakardinatega osa alast sulgeda,
aga sisehoov jääb avatuks. Sellest on saanud kogunemiskoht
asotsiaalidele ja kampadele,”
kirjeldas Noodla.
“Turvafirma käib meie palvel
neid küll ära ajamas, aga probleem pole kergesti lahendatav.
Peale ebameeldiva lõhna tee-

Kui kaubahalli ja endist postimaja eraldavale vahekäigule nime otsida, võiks seda kutsuda Kusekoopaks. Juba aastaid vältavale avalikule urineerimisele piiri panemiseks pole omanikul õieti tahtmist ega
linnal voli.
Foto: Rasmus Rekand

vad nad tüli ka akende lõhkumise ja muude taoliste pisirikkumistega. Aja jooksul oleme
proovinud ka politseiga koostööd teha. Koos turvafirma patrulliga nad küll ajuti leevendavad olukorda, aga pidevat järelvalvet pole ja ei saagi olla.”

Noodla väitel on firmas olnud
arutluse all võimalus lumehunnikud alalt ära vedada või paigaldada valgustus ja kaamerad.
“Kaamerad on paigaldamisel.
Kui me saaks inimesed suunata
läbi maja, siis ka see lahendaks
probleemi.”

“Keegi pole selle üle, mis
seal toimub, õnnelik ega uhke,”
sõnas Noodla, kuid ühtki konkreetset lubadust, et olukorra
parandamiseks midagi lähiajal
ette võetakse, ta ei andnud.
Oliver Kund
Rasmus Rekand

Sumin hakkab prominentidega vestlusõhtuid korraldama
Lokaal Sumin alustab
kord kuus toimuvate
interaktiivsete jutuõhtutega, kus Vanemuise
näitleja Margus Jaanovitsi küsimusterahe alla
satuvad eestlastele üldtuntud inimesed.
Portreeintervjuu ei jää pelgalt dialoogiks, vaid on kombineeritud sketšide ja muusikalise
osaga. Ka publikul on võimalus
oma küsimustega sekka lüüa.
Omalaadse talk-show formaadis vestlusõhtute avalöök antakse 10. märtsil, mil külaliseks Ott

Sepp (pildil). Vanemuise draamanäitleja on lisaks paljudele
filmi- ja teatrirollidele viimasel ajal tunnustust pälvinud ka
poliitkriitilise telesarja “Riigimehed” stsenaristina.
Jaanovits kinnitas usutluses
Tartu Ekspressile, et vahetu
kohtumine kohvikus on midagi
hoopis enamat, kui kontakt läbi
teleri või raadio. “Mingit süvaanalüüsi ei tule. Vormilt mitte
väga tõsine vestlus inimesega,
kes peaks publikule huvi pakkuma. Tegemist on suures osas
improvisatsiooniga. Külalisel

tuleb lahendada ka mõningad
õ
õningad
teatud loomingulist laadi
a ülesadi
anded,” kergitas Jaanovits
v pisut
vits
eesootavalt saladuse loori.
o
ori.
Kuna küsimusi saab publik
kohapeal esitada ka kirjalikult,
rj
rjalikult,
ei pelga õhtujuht, et häbelikud
äb
äbelikud
eestlased kaasa lüüa ei tihkaks.
i
ihkaks.
Kes on järgmiste kuude
d külade
lised, pole veel lõplikult
l selge.
lt
“Mõtteid on. Vaja vaid logistilised kokkulepped saavutada.
v
vutada.
Tuleb huvitavaid inimesi
s ja
si
mitte Tartu, vaid Eesti piii
iires,” kinnitas Jaanovits.
Tartu Ekspresss
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väljakuulutatud fotokonkursi „Võid
kindel olla“ võitja Kairi Raime:
“Minu jaoks koosneb hea elu ja õnnelikkus
väikestest rõõmukildudest. Teadmisest, et
minu pere toetab mind, mul on head
sõbrad ja kodu, kus end hästi tunda.
Valisin kindlustunde sümboliks oma kassi,
kes on üks tore tegelane ja mulle alati koju
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silitamist nurub… Temale võin alati kindel
olla!“
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Uudised

Kõige ilusam sõna on KALLIS

TÜ juuratudengite õigusbüroo alustas

14.–18. veebruarini vältas raadio Elmaris rahva lemmiksõna valimine. Lemmiksõna selgumisele aitas kaasa 3756 raadiokuulajat, kes saatsid sms-e ja hääletasid veebis. Pakkumisi tuli
ka Soomest, Rootsist, Inglismaalt ja Iirimaalt. Ülekaalukalt võitis sõna “kallis”, sellele järgnesid “ema”, “kodu”, “armastus” ja “armas”. Lemmiksõna “kallis” põhjendati mitmeti:
“Kallis on tervis ja teine inimene, sel sõnal on suur jõud ja imeline kõla”; “See sõna ütleb
kõik! Nii koduste kui ka isamaa kohta”; “See on lihtsalt nii ilus, hea ja kallis sõna” jpm.
Lemmikute valimine on Elmari raadio jaoks saanud juba traditsiooniks. Viie aastaga on
selgunud, et eestlaste lemmiknäitleja on Marko Matvere, lemmiklaul on Ruja “Suudlus läbi
jäätunud klaasi”, lemmiklaulja on Ivo Linna ja lemmikansambel Kukerpillid, lemmikraamat
on Oskar Lutsu “Kevade”.
TE

Tartu ülikooli üliõpilaste õigusbüroo avas kevadsemestriks uksed teisipäeval, 22. veebruaril. Õigusabi on kõigile tasuta. Üliõpilaste õigusbüroo asub
Tartus Näituse tn 20, ruumis 115. Vastuvõtt õigusbüroos toimub teisipäeviti, kolmapäeviti, reedeti kell 16–19 ja laupäeviti kell 10–13.
Õigusnõu annavad TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase
aasta üliõpilased ja magistrandid ning see on kõigile tasuta. Kõigil
soovijail tuleks end eelnevalt registreerida telefonil 737 5995. Telefoni teel saab registreeruda üksnes vastuvõtuaegadel, muul ajal saab
registreeruda e-posti teel aadressil juuraabi@ut.ee. Büroo jääb avatuks 7. maini 2011.
TE

Tartu linnaliinide hall kardinal

Bussigraafikuid ei loo logistikute ajutrust, vaid mõneliikmeline ametnike tandem
Ta teab, kui sa vingud avalikult selle üle, et öösel ei
pääse otsebussiga kliinikumist Ihastesse. Ta kuuleb,
kui sa mõnikord harva poetad kiidusõna, et kuhugi sa
bussiga siiski jõudsid. Paremini kui keegi teine mõistab
ta aga seda, et enne, kui uus
liin asfaldile pääseb, peab ta
sõitma paberil.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Pühapäeva hilisõhtul seisan raudteejaamas ja sügan oma palja taeva
alla jäetud kukalt. Tallinna rongilt
maha astunud tudengitele on otse
nende silme all kaugusse sõitnud
pooltühi linnaliinibuss sama suur
hoop, nagu oleks jaanipeole saabudes šašlõkk otsa lõppenud. “Kes
neid bussigraafikuid õige koostab?”
trambib mõni kuraasikam studioosus, otsides näljasel pilgul, keda vardasse ajada. Kui siit pool tundi hiljem järgmine buss sõitu alustab,
pühin saabastelt lume ja keeran teispool linna koduukse lahti.
Bussigraafikud ei salli
eksperimente

Linna ühistranspordi peaspetsialisti Madis Oona kabinet ei reeda
vähimagagi, et nende seinte vahel
otsustatakse tegelikult selle üle, mis
kell tuleb tuhandetes Tartu kodudes
kohvile keev vesi peale valada, et
õigeks ajaks unetuna bussipeatuses
olla. Siit ei leia hiiglaslikku linnamaketti, kus pisikesi punaseid bussimudeleid armeekindrali kombel paika nihutada ega ka mitte raali, mis
sama töö ühe klikiga ära teeks.
Pole vaja jalgratast leiutada,

pareerib Oona minu pettumust
tema lahjade töövahendite kohta.
Nimelt on Tartu linnaliinide graafik sedavõrd välja kujunenud süsteem, et naljalt seal suuri muutusi
ei sünnigi. Revolutsiooni tehti Oona
mälu järgi bussisüsteemis viimati
1987. aastal, mil mindi ringliinidelt
üle pendelliinidele. See tähendas, et
kesklinnast kadus linnaliinide peatus ning ringi sõitmise asemel liiguvad bussid nüüd linnaosade vahet
edasi-tagasi. Ümberistumise vajadus vähenes, kuid bussid liiguvad
harvemini.
Viimasest ongi saanud Tartu liinigraafikute geneetiline haigus, mida
Oona ravib igal hooajal. Ka tänavu,
mil 7. märtsil lõpeb linlaste ettepanekute vastuvõtmine suvise bussigraafiku kulgemise suhtes.
“Eksperimente saab ikkagi ainult
paberi peal ära teha. Siis tulevad
vead välja. Meil on võimalik kasutada seda Stratumi ühistranspordi
mudelit ja kui see ütleb, et ärge tehke, siis võib inimeste peal katsetades
rahulolematus väga suureks minna,” kirjeldab Oona tööprotsessi.
Siht on selge – vähendada ühes
suunas liikuvate busside väljumist
samal ajal ja võimaldada, et võimalikult paljud linlased oleksid õigel ajal
õiges vabrikus, koolis või mujal. Ja
lihtne töö pole see teps mitte.
Ületamatu paradoks

Liinide nihutamist saadab nimelt
paradoks, et busside intervalle ühes
linnaosas kalibreerides võib see teises tekitada põhjendamatult pikki
või lühikesi väljumisvahesid. “Keegi ei taha ju, et ühes tunnis sõidaks
buss 15 minuti, aga teises tunnis 40

minuti tagant,” toob Oona näite.
Nagu valimistelgi, maksab ka bussinduses demokraatia – mida häälekam ja rohkearvulisem seltskond
muudatust nõuab, seda tõenäolisem
on, et see sisse viiakse. “Individuaalsoovide täitmine ühistranspordis
võimalik ei ole. Siin maksab ikkagi
ühishuvi.”
Õlale ei patsutata

Töö iseloom tingibki, et pahatihti pole langetatud otsused toonud
Oonale rahva palavat armastust.
“Reeglina kiitma ei kiputa,” nendib Oona talle omasel tagasihoidlikul moel. Kui ta saaks midagi soovida, sooviks ta rohkem raha. Sellega võiks liinile saata rohkem busse ja paljud probleemid laheneksid
hoobilt. Samas on ta peaaegu kindel, et veatuks bussisüsteemi muuta
ei annagi.
Juuni keskel rakenduv suvine liinigraafik üritab siluda konarusi.
Uusi liine ei avata ja marsruudid ei
muutu, tuleb lihtsalt teisel kellaajal
peatusse minna – võib muudatused
kokku võtta. Pikas perspektiivis on
koostamisel ühistranspordi arengukava, mis võib bussindusse tuua
täiesti uued tuuled. “Ringliinidel
olid omad plussid,” möönab Oona.
Seetõttu uuritakse võimalust kesklinna taas hõlpsam bussipeatus rajada. “Kunagi ei saa välistada, et me
ka bussiliine juurde ei tee. Võib olla
tulevad linlastelt mõned väga head
ettepanekud,” jääb Oona lootusrikkaks.

Loe ja kommenteeri!
www.tartuekspress.ee

Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona on mees, kelle töö kohta on kellelgi alati midagi öelda. Sellele vaatamata peab ta suurimaks ameti plussiks linlastega suhtlemist ja hetki, mil kaua kavandatud liinigraafik efektiivselt töötab.
Foto: Oliver Kund
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REIN PIHLAR
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Eesti ühiskond on tõsises majanduslikus ja usalduskriisis mis ohustab eestlaste
riiklusvõimet. Majanduskriisi nähtavaim osa on massiline tööpuudus, mis praeguse
majanduspoliitika jätkudes jääb aastateks kõrgeks. Lootus, et välisinvesteeringud
tööpuudust oluliselt vähendavad on inimeste petmine. Tööpuuduse vähenemise
„ventiiliks“ jääb noorte ja perede massiline väljaränne. Umbes 50 000 tänaseks
välja rännanud eestlast ei kavatse kodumaale kunagi naasta.
Kas tööpuudust on võimalik kiiresti vähendada, et me ei peaks kümnetele
tuhandetele ütlema, et Eesti ühiskond nende tööpanust ei vaja või et enda
pangalaenu maksmiseks kolige välismaale? See on võimalik, kui võtame kasutusele
Eesti Iseseisvuspartei majanduslahendi.
Usalduskriisi nähtavaim osa on kodanike madal toetus erakondadele ja Riigikogule
ehk võimukartellile. Majanduskriisis on lihtametnike ja eraettevõtete töötajate palgad vähenenud. Riigikogu aga vastupidi on oma liikmete palka (3134 € = 49 047
kr) ja kuluhüvitisi (940 € = 14 711 kr) tõstnud. Alandame riigikogu liikme palka,
seome selle miinimumpalgaga ja kaotame kuluhüvitised. Riigikogu liikme pension
hakkab sõltuma vaid tööstaažist riigikogus.
On avalik saladus, et huvigrupid ostavad seaduseid ja seadusemuudatusi riigikogu parteide tagatubadelt üldisi huve eirates.
Korruptsioon õigussüsteemis annab üha rohkem tööd kaitsepolitseile. Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste sundparteistamine on jõudnud enneolematule
tasemele. Ametnikuks või koolidirektoriks on lihtsam saada, kui kuulud õigesse
parteisse. Teadmistest ja oskustest tähtsamaks on saamas parteitruudus.

TOOMPEA TALL VAJAB PUHASTAMIST!
VALI RIIGIKOKKU EESTI RAHVUSLIKUD HUVID
Miks on Eestist välja viidava euroopaliku maksustamise korral
saanuks 2007. aastal teha ühe vakasumi maksustamine
liku järgnevast:
ülimalt oluline?
Toon andmed 2007. aasta riigieelarvest.
Tulud 75,9 miljardit, sellest
tulumaks 6,673 miljardit.
sotsmaks 24,715 miljardit.
käibemaks 20,6 miljardit.
aktsiisid 7,3 miljardit.
Kuid väliskapital viis 2007. a Eestist
välja ligi 30 miljardi eest kasumit,
mille euroopalikul maksustamisel
lisandunuks ligi 10 miljardit Eesti riigieelarvesse. Ehk väliskapitali
poolt Eestist välja viidud rahade

- kaotada tulumaks
(6,6 miljardit).
- sotsmaksu langetada 33%
pealt 20% peale.
- kehtestada toiduainetele
null käibemaks.
- tõsta pensione või suurendada
lastetoetusi kordades.

võtvad investeeringud on saatanast.
1. Tallinna Vee ülevõtmine väliskapitali poolt: ainsaks “kasuks“ on iga aasta
“konsultatsioonide abil“ sadade miljonite kroonide ettevõttest välja viimine
- see raha tuleb otseselt igaühe rahakotist.
2. Liha-, piima-, õlle-, ja leivatööstuste ülevõtmine väliskapitali poolt pakkumistega, “millest on võimatu ära öelda”.
3. Prügiveo-ettevõtete ülevõtmine väliskapitali poolt: lihtsad ja kasumlikud
asjad, millega kohalik omavalitsus peaks ise hakkama saama, toovad kasumit
väliskapitalile.
Investeeringud jumalast
Kasulike välisinvesteeringute näiteks on “tühjale kohale” loodud ettevõtted,
mis loovad uusi töökohti. Näiteks Ericssoni koostetehased või Hanza Tarkon,
Enics Eesti, mille toodangust enamik läheb ekspordiks. Häid näiteid on palju.

Lõpetame uusliberalistliku majanduspoliitika ja läheme üle ennastkaitsvale, rahvusriiklikule majandusele.
Ehitame välja klassikalise pangandussüsteemi, milles on riiklik pangandus, eesti kohalikul kapitalil pangandus ja väliskapitalil pangandus. 2/3
kapitaliturust peaks kuuluma riiklikule
kommertspangandusele ja rahvuslikul kapitalil põhinevale pangandusele.
Seadustame ühistegeliku panganduse.
Välisinvesteeringud võtame kontrolli alla, tõkestame siseturgu ja ressurssi ülesostvad välisinvesteeringud. Laiendame välisinvesteeringute
geograa iat. 2/3 ettevõtluskapitalist
võiks kuuluda kohalikule kapitalile.
Taristu: raudteed, energeetikaettevõtted, suuremad sadamad peavad
kuuluma riigile. Keelustame metsamaa,
põllumaa ja maavarade müügi välisriikide kodanikele.
Viime seadusandluse rahvusliku
majanduse prioriteetseks. FIEde kohta
käiva seadusandluse lihtsustame nii,
et iga põhikooli lõpetanud isik võib
raskusteta ja lühikese ajaga toime
tulla nii asutamise kui aruandlusega.
Põhikooli õppeprogrammi viime sisse
innovatsiooni, leiunduse ja praktilise
ettevõtluse aluste õpetamise.
Üldist maksukoormust alandame
praeguselt 49,6 protsendilt 39%-ni
peamiselt tööjõumaksude arvel.
Üksikisiku tulumaksu teeme kaheastmeliseks. Järsult vähendame
palkade erinevust, tuludetsiilide jagatise viime EL keskmisele tasemele.

Seetõttu ongi Iseseisvuspartei
peamine eesmärk väliskapitali
poolt riigist välja viidava kasumi maksustamine. Kõik muud
maksumuudatused on sellega võrreldes tühised. Ehk riigikogu parteid ei räägi olulistest asjadest!

Eesti taristut, ressursse ja siseturgu üle

EESTI
ISESEISVUSPARTEI
LUBADUSED

26. jaanuaril 2011 toimunud “Valimisstuudio“ saates
aplodeeris publik järgnevate ütluste peale.
1. Väliskapital pole “püha lehm” - ta võib olla nii
jumalast kui saatanast.
2. Peame vajalikuks moodustada riiklik kommertspank.

REIN PIHLAR
Sündinud: 21. nov 1964 Väike-Maarjas
Õppinud: Paide I keskkoolis, Tartu ülikooli loodusteaduskonnas. Lõpetanud selle 1990. aastal geoloogina. 1984-1986 sundajateenistus nõukogude
armees. Olnud Kodanike Komitee registreerija ja
aastast 1991 ERSP liige. 2010. aastast Iseseisvuspartei liige. Ettevõtja. Osalus kahes ettevõttes Sulemees
OÜ ja Prima Vista OÜ. Abielus, peres poeg.

Seaduste muudatused
Aastaid on ignoreeritud rahvale oluliste seaduste muudatusi. Kõige tähtsamaks pean riigikogu valimisseaduse muutmist. Võimul olevad
parteid ei ole kunagi tahtnud ja ka ei hakka riigikogu valimisseadust muutma. Liiga kasulik on praegune seadus parteide tagatubadele.
Valimisseaduse muutmise eesmärk on võtta võim seda kuritarvitanud parteidelt ja anda see tagasi valijale.
Selleks:
1. Riigikogu valimistel on kogu Eesti üks valimisringkond, valida saab kõikide kandidaatide vahel.
2. Kandidaadid reastatakse parteinimekirjades vastavalt saadud häälte arvule.
3. Kaotatakse d`Honti meetodi koe itsient 0,9: mis ei vasta põhimõttele üks mees - üks hääl.
4. Alandatakse häälekünnis 1%-le üksikkandidaadi jaoks ja 2%-le partei nimekirja jaoks.
5. Seadustatakse rahvaalgatus riigikogu liikme tagasi kutsumiseks ja asendusvalimiseks.
Toetan presidendi ja politseiprefektide otsevalimist rahva poolt. Parteide rahastamine riigieelarvest tuleb lõpetada. Tähtsate riiklike ja
kohalike küsimuste otsustamiseks tuleb korraldada rahvahääletusi, mille tulemused on võimudele kohustuslikud.

Tõstame tulumaksuvaba miinimumi 144 € (2254 kr) miinimumpalgani
278 € (4351 kr).
Riigist väljaviidava kasumi maksustame rahvusvaheliselt keskmisel tasemel.
Me ei luba homoabielude seadustamist, homoelustiili reklaami ja eksponeerimist.
Eestimaa sõjaline kaitsmine saab
tugineda üksnes rahva kaitsetahtele.
Peame vajalikuks üldist kohustuslikku
kaitseväge. Kaitseliit tuleb välja arendada massiliikumiseks, tugevdada
tuleb kaitseliidu juures noorteorganisatsioone.
Taastame põllumajanduse elujõu
vastastikku võrdse tollipoliitika abil.
Maaelu taastamiseks kavandame riiklikku sekkumist, loome riiklikke ja
ühistulisi segaettevõtteid, hajutame
tootmist.
Toidutootmisele suurem kontroll.
Piirame ja vajadusel keelustame sünteetiliste ainete kasutamise toiduainetes.
Lastetoetuste ja pensionite ulatuslik tõus on võimalik, kui rahvuslik majandus ja pangandus on taastatud.
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Leedu kelmid etendavad Eestis taas politseinikke

Krimi

Sel nädalal sai politsei mitu kõnet juba tuttavate Leedu kelmide tegevusest. Petturid üritavad ohvritelt välja petta suuri rahasummasid, teatades telefoni teel, et nende lähedane inimene on sattunud õnnetusse.
Juhtimiskeskusesse helistanud inimesed rääkisid politseile, et nad on saanud telefonikõnesid võõrastelt isikutelt, kes üritasid emotsioonidel mängides panna neid uskuma, et lähedane inimene on
sattunud avariisse või muusse õnnetusse. Seejärel paluti raha kriminaalvastutusest pääsemiseks või
õnnetuses kannatada saanud isikutele tekitatud kahju korvamiseks.
Põhja prefektuuri majanduskuritegude talituse juhi Rain Kuusi sõnul on politsei sellise petuskeemiga kokku puutunud juba eelnevatel aastatel. “Hea manipulatsioonioskuse ja emotsioonidel mängimisega ehmatatud ohvril palutakse tagasi helistada Leedu telefoninumbrile, mis algab suunakoodiga
+370 (või 00370). See on kindel märk sellest, et tegemist on kelmidega ning nende manipulatsiooni-

dega ei tohi kaasa minna,” selgitas Rain Kuus.
Kuus tuletas meelde, et eelmistel aastatel langesid kelmide ohvriks vene keelt kõnelevad vanemad
inimesed. “Kahjuks on ka täna laekunud meile üks teade ohvrist, kes on petturitele maksnud enam
kui 1000 eurot. Siinkohal panen inimestele südamele, et nad räägiksid oma lähedaste ja tuttavatega, hoiataksid neid ning selgitaksid petuskeemi olemust, et vältida ohvriks langemist,” ütles Kuus.
Kõige aktiivsemalt tegutsesid nn libapolitseinikud Eestis 2008. aasta kevadel ja suvel ning siis langesid nende ohvriks sajad vene keelt kõnelenud vanad inimesed. Eelmistel aastatel Eestis tegutsenud
kelme on kohtulikult karistatud ja pärast karistuse kandmist Eestist välja saadetud.
Politsei hoiatab, et olukorras, kus keegi pöördub teie poole taolise rahanõudega, ei tohiks mingil
juhul kelmidele raha anda ning tuleks sellest kohe teavitada politseid lühinumbril 110.
TE

Ministeeriumi IT-spetsialist
antakse Tartus kohtu alla
Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja,
milles süüdistatakse
haridus- ja teadusministeeriumi infosüsteemide
talituse juhatajat Jaanus Christoffelit pistise
nõudmises ning korduvas
pistisevõtmises. Kuigi
mehele esitati kahtlustus
juba mullu aprillis, töötas
Christoffel ministeeriumis kuni kolmapäevani.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Süüdistuse kohaselt leppis
Christoffel (34) riigiametnikuna ühe aktsiaseltsi juhatuse liikmega kokku, et ettevõte
toetab rahaliselt tema elukaaslast. “Kohtueelse uurimise
käigus selgitati välja, et toetuse suurus oli 150 000 krooni,”
ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör
Marge Püss.
Lisaks süüdistatakse ametiisikut selles, et ta on saanud teise
juriidilise isiku esindajate käest
tasuta reisi Iirimaale koos majutusega ning restorani kinkekaardi väärtusega 1500 krooni.
Prokurör selgitas, et süüdistatav vastutas haridus- ja teadusministeeriumi infosüsteemide
talituse juhatajana ministeeriumi IT-hangete eest. Süüdistuse
kohaselt nõudis mees pistisena
Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

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

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

Haridus- ja teadusministeeriumi pikaaegne IT-spetsialist Jaanus Christoffel on prokuröri süüdistuse
kohaselt langetanud riigihangete korraldamisel ettevõtetele meelepäraseid otsuseid ning saanud vastu raha, sülearvuti ja muud meelehead.
Foto: Rasmus Rekand

ühelt osaühingult sülearvuteid
vastutasuna selle eest, et haridus- ja teadusministeerium ei
lõpeta ennetähtaegselt sõlmitud hankelepingut. Kohtueelset
uurimist juhtinud ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul on
Christoffel saanud pistisena üle
30 000 krooni maksva sülearvuti. Kohtueelsel uurimisel on välja selgitatud, et need sündmused leidsid aset ajavahemikul
2008.–2010. aastani.
Pistist andnud ettevõtjad

pääsesid aga prokuröri süüdistustule alt. “Antud kriminaalasjas olen seisukohal, et riigiametnikul on suurem süü ja
vastutus. Oma rolli tõttu ühiskonnas peab riigiametnikuna
töötav isik olema eriti kõrgete
väärtushinnangutega ning võimeline aru saama oma tegevuse tähendusest ja võimalikest
tagajärgedest,” põhjendas prokurör Marge Püss kriminaalmenetluse osalist lõpetamist
pistiseandjate suhtes.

Mõnevõrra kummastav on
asjaolu, et Kapo lõpetas pistisejuhtumi uurimise juba mullu
juulis ning edastas materjalid
prokurörile. Kohtusse jõudis
süüdistus aga alles seitse kuud
hiljem, sel kolmapäeval.
Vahetult pärast kahtlustuse esitamist mullu aprillis veetis Christoffel 48 tundi vahi all,
misjärel ta suundus kolmeks
nädalaks puhkusele. Ministeeriumi pressiesindaja Asso Ladva sõnul jätkas mees kahtlustu-

sele vaatamata pärast seda oma
tavapärases ametis. Töösuhe
Christoffeliga peatati alles sel
nädalal.
“Vastavalt avaliku teenistuse
seadusele tuleb ametniku teenistussuhe peatada kas distsiplinaarmenetluse või kriminaalmenetluse ajaks. Kriminaalmenetlus algas nüüd, mil talle esitati süüdistus, siiamaani oli ta
ainult kahtlusalune,” põhjendas Ladva seda, miks uurimisasutuste huviorbiidis olev töötaja ametis endiste õigustega jätkata sai.
Prokuratuuri pressiesindaja
Kristina Kostina sõnul ei keelanud prokurör Christoffelil
tööle naasta ega näinud tema
naasmises uurimisele ohtu.
Seitsmekuuseks venis süüdistuse koostamine aga seetõttu, et
prokurör soovis saavutada võimalikult tugeva süüdistuse. Kas
sedavõrd pikk töötsükkel on
prokuratuuris tavapärane või
pigem pikk, ei soovinud Kostina kommenteerida.
Christoffel on ministeeriumis
tööl 2002. aastast ja kaastöötajad
kirjeldavad teda kui kohusetundlikku ja pühendunud töötajat.
Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

Politsei soovitab
rehvivahetusega oodata
Kuigi tänasest, 1. märtsist tohib Eesti teedel sõita suverehvidega, soovitab
politsei rehvide vahetamisega mitte kiirustada ning jälgida tee- ja ilmastikuolusid.
Põhja prefektuuri liiklusteenistuse
juht Sirle Pai selgitab, et ehkki ilmad
on kohati juba päikeselised, tuleks
autojuhtidel rehvivahetusega oodata.
“Kindlasti ei ole praegu veel mõistlik
suverehve kasutada. Teed on libedad ja
jääkonarusi täis, mistõttu on suverehvidega sõitmine äärmiselt ohtlik. Rehvide, nagu ka sõidustiili valik peab peegeldama reaalseid teeolusid ning igaüks saab aru, et suvised need hetkel ei
ole,” hoiatab Sirle Pai.
Pai sõnul on ka viimastel nädalatel
juhtunud Eestis mitu rasket õnnetust,
mille tagajärjel on inimesed viga saanud. “Kindlasti ei tohiks autojuht lasta
end heast ilmast ja kõrgelt käivast päikesest eksitada ning teeolusid reaalsest
paremaks hinnata. Ülemäärane julgus
liikluses toob liialt sageli kaasa õnnetusi ja kurvastust, mida ju kellelegi vaja ei
ole. Need autod, mis talveks suverehvidega seisma ja kevade tulekut ootama
jäid, võiksid pisut veel oodata,” soovitab Sirle Pai. Selle aasta esimese kahe
kuuga on Eestis liiklusõnnetustes hukkunud 13 inimest, mis on nelja võrra
rohkem kui möödunud aastal samal
perioodil.
Politsei tuletab meelde, et naastrehve tohib kasutada 15. oktoobrist kuni
31. märtsini ning lamellrehvidega saab
sõita aastaringselt. Talverehvidega sõit
on kohustuslik alates 1. detsembrist
kuni 1. märtsini. Rehve valides tuleb silmas pidada, et rehvimustri jääksügavus
oleks vähemalt kolm millimeetrit. TE
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Uudised

Rakvere teatri värskeim lavastus peagi Tartus

Uus postmark – Friedebert Tuglas 125

Rakvere teatri värskeimat lavastust “Eksperiment õhupumbaga” näeb 7. märtsil Vanemuise teatris. Näidendi sündmused arenevad kahel sajandivahetusel – 1799. ja 1999.
aastal ühes Briti maamõisas, kuhu kogunenud inimesed otsivad kaalukeelt südame ja
mõistuse, armastuse ja teadmise vahel. Just sajanditevanused lahendamata küsimused
innustasid Peeter Tammearu seda Shelagh Stephensoni näidendit lavastama, eriti olles
lugenud ühe tegelase sõnu: “Mul olid väiksemad ambitsioonid, tahtsin olla vaid jumal”.
Peanäitejuht Üllar Saaremäe lisab, et see on kui tunnustus publikule, teatritükk mõtlevale
ja maailma asjade üle arutlevale inimesele. Kujundas Silver Vahtre ning mängivad Margus Grosnõi, Liis Haab või Kertu Moppel, Lauri Kaldoja, Natali Lohk, Maarika Mesipuu,
Tiina Mälberg ja Toomas Suuman.
TE

Kolmapäeval andis Eesti Post välja Friedebert Tuglase 125. sünniaastapäevale pühendatud postmargi. Friedebert Tuglas sündis
2. märtsil 1886 Ahjal. Ta oli kirjanik, kirjandusteadlane, kriitik
ja tõlkija. Tuglas oli kirjandusrühmituse Siuru asutajaliige, ajakirjade Odamees, Ilo, Tarapita ja Looming rajaja. Tuglas viljeles psühholoogiliselt pingestatud impressionistlikku ja uusromantilist proosat, olles oma loomingu kaudu üks mõjukamaid
uue proosa suunajaid. Aastal 1970 asutas Kirjanike Liidu novelliauhinna. Postmark nominaalväärtusega 0,58 € on trükitud trükikojas Vaba Maa. Margi tiraazã on
125 000, margi kujundas Indrek Ilves.
TE

Lumeõgard andis Tartu hangedele kuuma Tartu kunstikool plaanib
avada tulevikuerialad

Kui kuulus leiutaja Jaan
Tatikas võitles probleemiga, kuidas paekivist
teha sealiha, siis kanadalased on meie talvise
peavalu – kuidas lumest
taas vesi teha – tarvis masina juba ammu
valmis ehitanud. Nüüd
käidi seda ka tartlastele
demonstreerimas.
Lumesulatusmasin Trecan
toodi Eestisse proovitöid tegema Moskvast, sest Euroopas
teadaolevalt ühtki sellist lihtsalt
pole. Kas Tartust saab esimene linn siinkandis, kes 400 000
eurose (6,2 miljonit krooni)
lumesulatusmasina soetab, on
enam kui kahtlane.
“Jääd ta ikka nii lõbusalt ei
võtnud, kui algselt lubati,” tõi
linna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Madis Tammeorg esmamuljete põhjal välja
olulise puuduse. Lisades kohe,
et täpsed arvutused ja analüüs
valmivad mõne päevaga.
Et sulatusmasina promotuur
Eestis ja Lätis toimus pakkujafirma initsiatiivil, piirnesid Tartu kulutused vaid masinat vedanud traktori ja kopplaadurite

Digimaal, 3D-modelleerimine, animatsioon
– selliseid õppeaineid
hakkavad üsna pea õppima kujunduserialade õpilased Tartu kunstikoolis.

Küüni tänava lumehunniku sõi kanadalaste imemasin mängleva kergusega. Lumesulatusmasinad on
siiani peamiselt kasutust leidnud suurlinnades ja hiiglaslikel lennuväljadel.
Foto: Oliver Kund

tellimisega.
Hinnaline masin tegutseb
üllatavalt primitiivselt. Lumi
puistatakse suurde sooja vee
(40°C) katlasse. Temperatuuri hoiab üleval diiselpõleti, mis
maksimaalsel võimsusel tarbib
üle 300 liitri kütust tunnis.
Olenevalt välistemperatuurist
ning lume konsistentsist suudab

masin tunni jooksul veeks muuta 100–200 kanti lund. Sõltudes
peamiselt diisli hinnast, maksab ühe kantmeetri sulatamine
müüjafirma arvestustes 5 eurot
(78 krooni). Et testpäeva andmeid liites sama tulemus saadakse, pole Tammeorg veendunud.
“Lume väljaveoga võrreldes

koormaks sulatusmasin vähem
liiklust. Teisalt tarbib kütust 3–4
korda rohkem ehk ökoloogiline jalajälg on märgatavalt suurem. Selle efektiivsus pääseb
maksma linnades, kus väljaveo
kaugused on suuremad,” vaagis
Tammeorg argumente kodulinna mätta otsast.
Rasmus Rekand

Veebruari algul käivitus
tänu Euroopa sotsiaalfondi ligi
76 000 euro suurusele toetusele kaheaastane projekt disainivaldkonna erialade õppekavade
arendamiseks.
Tartu kunstikoolil on kavas
käivitada kutseõppe riiklikel õppekavadel põhinevad
3D-modelleerija-visualiseerija
ja illustraatori erialad. Projekti
käigus luuakse uus õppematerjal ning viiakse läbi õpetajakoolitus. Seoses sellega otsitakse
meeskonda külalisõpetajat, kes
aitaks välja töötada õppekava ja
-materjalid.
Eelmisel aastal avati dekoraator-stilisti ja trükimeedia kujundaja-küljendaja uued erialad.
Käesoleval aastal on plaanis
avada 3D-modelleerija-visualiseerija ja illustraatori erialad,
misjärel hakatakse ette valmistama teabegraafiku ja multi-

meedia kujundaja erialasid.
Digitaalkujundus on pidevalt uuenev valdkond, milles
orienteerumine nõuab täienevat oskusteavet ja erialatehnilist
baasi. Tehnilise baasi osas pole
koolil midagi häbeneda – õpilaste käsutuses on digilauad,
3D-printer, mac- ja pc-tehnikaga õppeklassid ning mobiilsed
arvutiklassid.
Eestis saab kutseõppe tasemel kujunduserialasid õppida kahes koolis: Tartu kunstikoolis ja Kuressaare ametikoolis. Nõudlus disainivaldkonna
keskastmespetsialistide järele kasvab. Näiteks soovitakse
juba praegu koolilt 4D-spetsialiste, seega oleks pidanud nende koolitamist paar aastat tagasi
alustama.
Tartu Ekspress

Sinu kandidaadid Tartu linnas

Tõnis Lukas

317 Margus Tsahkna 318 Peeter Laurson 319 Mihhail Lotman 320 Kristjan Mugra 321 Merle Jääger 322

Haridus- ja teadusminister Riigikogu liige

TASUTA
KÕRGHARIDUS
EMAPENSION
KODUKULUD
ALLA

Ettevõtja, linnavolikogu
liige

Indrek Kalda
Muusik

Tartu Ülikooli
üliõpilasesinduse liige

Professor

323 Jüri Kõre

Kultuuritegelane, näitleja

324 Anneli Kannus 325 Andres Siitan 326

Tartu Ülikooli dotsent

Tartu Tervishoiukõrgkooli
rektor

Kultuuritegelane

Sinu kindel võit!

8

Reede, 4. märts 2011

Vanemuisel on teatriaasta auhindade hulgas üheksa erinevat nominatsiooni

Kultuur

Teisipäeval tehti teatavaks Eesti Teatriliidu aastaauhindade nominendid 2010. aasta loominguliste
saavutuste eest. Vanemuise teatril on erinevates kategooriates kokku üheksa nominatsiooni.
Balletilavastuse auhinnale kandideerib Colin Thomas Maggs peaosa eest lavastuses
“Mowgli”. Muusikalavastuse auhinnale on nomineeritud Atlan Karp muusikaliselt veenva nimirolli eest ooperis “Figaro pulm”. Muusika-, balleti- ja tantsulavastuste zãüriide eriauhinnale on Vanemuisest suisa kolm nominenti – lavastus “Mowgli”, Aivar Kallaste
osatäitmiste eest tantsulavastustes “Mowgli” ja “Vanamees ja meri” ning Hanna-Liina
Võsa ja Birgit Õigemeel (pildil) emotsionaalse ja lavastust kandva esinemise eest “Heliseva muusika” peaosas.
Algupärase dramaturgia auhinnale kandideerib septembris Sadamateatris Margus Kas-

terpalu lavastuses esietendunud Jaan Unduski “Quevedo”. Teatritöötaja auhinnale administratiiv- ja
haldustöötaja kategoorias kandideerib Vanemuise trupijuht Eda Hinno – kõrge pingetaluvuse
ja kompetentsiga ning 40-aastase töökogemusega Vanemuise raudvara.
Salme Reegi nimelise auhinna nominentide hulgas on lavastuse “Mowgli” kogu loominguline meeskond uue algupärase noortele suunatud tervikteose eest tantsuteatris.
Sõnalavastuste muusikalise kujunduse auhinnale kandideerib Taago Tubin muusikalise
kujundusega lavastusele “Paanika” (nomineeritud ka kujunduse eest Ugala teatri lavastustele “Maakad”).
Teatriaasta auhinnad antakse traditsiooniliselt kätte rahvusvahelisel teatripäeval, 27.
märtsil. Igal aastal korraldab peo erinev Eesti teater.
TE

Nooruse galeriis näeb
“Võistlust uue Tartu eest”
Kevadtalv Tartus 90
aastat tagasi
1921. a kevad tuli Eestisse ja Emajõelinna visalt, aga tuli. Veebruari teisel poolel olid ilmad küllaltki külmad ja see andis kohe
tunda turuhindades. Näitas kraadiklaas nii -20 kuni 25 kraadi,
ei tulnud maamees oma kraamiga linna külmetama – köetavat
turuhoonet siis ju ei olnud – ja vähestel müüjatel oli voli toidukaupade eest rohkem küsida. Pöörasid märtsi algul ilmad sulale, läksid ka turul hinnad alla.
Tartu kultuurielu märkimisväärseim sündmus oli, et esimene eestikeelne keskkool – Eestimaa Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasium (praeguse nimega MHG) sai lõpuks
ometi asuda tööle omas uues ja valguseküllases koolimajas,
EÜS-i maja kõrval, Viljandi uulitsa alguses. Maja oli hakatud
ehitama J. Tõnissonilt odavalt ostetud krundile 1914. a. Kaks
aastat hiljem oli hoone katuse all ja toorehitusena kasutatav,
aga siis pani tsaari sõjavägi vaksalile hästi lähedal asuvale rajatisele käpa peale. Algul paigutati sinna Austria sõjavangid, siis
nakkushaigusi põdevad soldatid. Ka Eesti kaitsevägi ei öelnud
heas kohas paiknevast majast ära. Pärast Vabadussõja lõppu sai
selts küll hoone enda käsutusse, aga võib arvata, milline koolimaja sisemus välja nägi. Alles pärast korralikku remonti oldi nii
kaugel, et 26. veebruaril võisid maja ehituse algatajad – Jaan
Tõnisson, pedagoogikaprofessor Peeter Põld ja ülikooli
rektor Heinrich Koppel maja
pidulikul aktusel koolile üle
anda. 999 tüdrukut, kes seni
olid pidanud teiste koolide
õhtuses vahetuses õppima,
said nüüd tööd alustada eestlasest arhitekti Georg Hellati projekteeritud majas. Avapeol laulis õpilaskoor härra Valki ja preili Hermanni
(meile tuntud Miina Härmana) taktikepi all ja nagu Postimees
kirjutas, olevat lõpulauluna esitatud “Tuljak” heitnud kuulajate
tunnetesse lausa tulelondi. Osati vanasti ilusalt väljenduda.
Aga linn elas oma igapäevast elu edasi. Venemaalt tagasi tulnud inseneriharidusega optandid panid linnavalitsusele ette seada Tallinna eeskujul ka Tartus sisse tramvai. Mehed olid valmis
eeltööd enda kanda võtma. Linnavalitsus kaalus, kaalus ja jäigi
kaaluma. Ei olnud Tartus ei konkat, ei mootor- ega elektritammi, ega ole praeguseni. Tallinn võis aga 1921. a maikuu keskpaigast uhkeldada mootortrammidega, mis mõne aja pärast vahetati elektritammide vastu nagu suurele linnale kohane.
Kurtmist oli Tartu vaksali osas, mis nädalavahetuste tipptundidel jäi reisijatehulgale kitsaks. Perroonile viivatel ustel oli alatasa rüselemist ja ka vagunitesse murdmiseks tuli sageli küünarnukid appi võtta. Ikka selleks, et paremat istekohta saada.
Märtsi alguses kurdeti, et tartlased ei pääse enam lahedalt saunagi. Tsaariaja lõpul tegutses linnas 14, nüüd, oma vabariigi ajal,
vaid 9 avalikku sauna. Siis olid saunad nädalas 4 päeva köetud,
nüüd vaid reedel ja laupäeval. Saunapileti eest nõutakse aga mitu
korda kõrgemat tasu, mida saunapidajad õigustavad küttepuude
hinna jätkuva kallinemisega. Seejuures ei vasta suur osa saunadest puhtuse poolest tervishoiu nõuetele. Õhtuti on saunasabad
nii pikad, et mõnigi tartlane pöördub juba sauna välisukselt tagasi ja jätab nädalase kehaharimise vahele. Vanne ja puuküttega
vanniahje leidus vaid kesklinna rikkama rahva kallites korterites.
Vaesem rahvas vajas odava piletihinnaga puhast leilisauna ja selle eest astus kohalik ajakirjandus täiel häälel välja.

Venemaalt tagasi
tulnud inseneriharidusega optandid
panid linnavalitsusele ette seada
Tartus sisse tramvai.

Neljapäeva õhtul avati
Tartus Nooruse galeriis
arhitektuurinäitus “Võistlus uue Tartu eest II”, kus
tutvustatakse viimasel
viiel aastal Tartus korraldatud silmapaistvamaid
arhitektuurivõistlusi ja
valminud ehitisi.
Näitusel on väljas alates 2006.
aastast tehtud 14 ideekonkursil premeeritud ja ära märgitud tööde graafilised planšetid
ja maketid ning 2000ndatel ehitatud silmapaistvamate ehitiste
fotod.
Olulisemate ideekonkurssidena on näitusel esindatud
Heino Elleri nimelise muusikakooli laiendus, Tartu uus loodusmaja, Tartu maratoni mälestusmärk, Tartu ülikooli füüsika instituudi uus hoone, Vanemuise teatri laiendus, Tartu teaduspargi passiivmaja. Viimastel
aastatel Tartus valmisehitatust
näeb muuhulgas Lotte lasteaeda, maaülikooli spordihoonet,
uut Vabadussilda ja Jõekaare elurajooni kortermaja ning
Eduard Tubina ja Juri Lotmani
mälestusmärke.
“Arhitektuurivõistluste tulemuste põhjal saab vaataja üle-

Iga suur ehitis on kunagi olnud vaid väike idee. Kuidas Tartule näo andev arhitektuur sündinud on,
võib kaema minna Nooruse galeriisse.
Foto: Oliver Kund

vaate eesseisvatest ehitustest ja
Tartu linnaruumi kujunemisest
lähiaastail. Kindlasti on näituse üks eesmärke ka tähtsustada avalikke ideekonkursse
kui parimat viisi avaliku ruumi
kvaliteetseks kujundamiseks,”
kommenteeris näituse kujundaja ja kuraator arhitekt Urmo
Mets.

Linnaehituslikele protsessidele annavad subjektiivse kõrvalpilgu Tartu kirjanike Sven
Vabari, Aare Pilve ja Anti Saare
linnatekstid. Näituse helikujunduse on komponeerinud Taavi
Tulev.
Näituse “Võistlus uue Tartu eest” korraldasid Tartu linnavalitsuse arhitektuuri- ja

ehituse osakond ning kultuuriosakond. Avatav näitus
on jätk 2006. aastal Tallinnas
disaini- ja arhitektuurigaleriis
toimunud samanimelisele ülevaatenäitusele. Arhitektuurinäitust saab Nooruse galeriis (Riia tn 11) vaadata kuni
märtsi lõpuni.
Tartu Ekspress
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Heategevuskontsert Tartu Kristliku Noortekodu toetuseks

Varia

Kaheteistümnendat aastat järjest korraldab LC Tartu Tamme heategevuskontserti elu hammasrataste vahele jäänud laste
toetuseks. Seekord astuvad 10. märtsil algusega kell 19 Tartu Peetri kirikus üles naiskoor Emajõe Laulikud (dirigent Vilve
Maide), folklaulja Mari Pokinen, tenor Jaan Willem Sibul ja Viljandi Gipsy Jazz Collective.
Eelnevatel aastatel on nendel heategevuskontsertidel osalenud rida tuntud kollektiive. Tartu Peetri kirikus on kontserti kuulamas ja annetamas käinud paljud hoolivad tartlased ja külalised. Noortekodu kasvandikele on selle raha eest võimaldatud ekskursioone ja spordipäevi, remonditud on nende eluaset Tartus Era 1. Muretsetud on õppevahendeid, pille
ja mööblit.
LC Tartu Tamme kutsub kõiki 10. märtsil Tartu Peetri kirikusse kontserdile. Lisaks muusikaelamusele saate aidata neid
lapsi, kes tõepoolest kasvõi pisikest tuge vajavad. Loomulikult on oodatud ka annetused arvelduskontole 221011487213
MTÜ LC Tartu Tamme.
TE

Brasiilias kogub hoogu
maailma suurim tänavapidu
Kirjad Salvadorist
Tänavalaternaid ühendavad tihedad pirnide
rivid. Metallist lavad ja
katusealused kerkivad
nagu seenekesed pärast
vihma. Postide küljes on
kollased sildid numbritega nagu 245D, 467A.
Lisaks numbrile sildil
ei lase portugalikeelne
kiri unustada - “Sa oled
siin.”
darina@tartuekspress.ee

Ühele peole järgneb teine

Ettevalmistused peoks said hoo
sisse kohe pärast seda, kui lõppes
aastavahetuse tähistamine.
Ehitustööd on kohati nii põhjalikud, et muudavad isegi linna

A. Le Coq
A. Le Coq toob turule naturaalselt kääritatud
tumeda kalja, uuele karastusjoogile annavad
tumeda värvuse ja tummise maitse humalad
ja röstitud linnased.
Ettevõtte juhi Tarmo Noobi sõnul on A. Le
Coqi Kali kahe turuloldud aastaga hõivanud
Eesti kaljaturul liidripositsiooni keskmise turu-osaga 33%. Firma soov on uue tootega laiendada traditsioonilise naturaalselt kääritatud
kalja kategooriat. Kalja puhul on tegemist
ehtsa naturaalselt kääritatud kaljaga, lisatud
humalad ning röstitud linnased annavad joogile tugevama maitse.
A. Le Coqi tume kali on naturaalselt kääritatud ning seetõttu võib sisaldada kuni 0,5% alkoholi.
Uudistoode on pakendatud 1-liitrisesse plastpudelisse.

Ahjupraed välisfileest

DARINA KINTE

Sellised viidad on Brasiilia
karnevalil vajalikud selleks, et
nädal otsa pidutseva kahemiljonilise inimmassi seest oleks
siiski võimalik oma asukohta
tuvastada. Karta on, et sildid
kuluvad marjaks ära nii mõnelgi korral, sest Guinessi rekordite raamatu andmetel on Brasiilia Salvadori linna karneval
ei vähem ega rohkem kui terve planeedi suurim tänavapidu. Neljapäeval, täpselt 46 päeva enne lihavõtteid, saab karnevali kuningas linna võtmed ning
massiüritus algab.

A. Le Coqi tume kali

Rannarootsi
Tänavapostidele kinnitatud viidad aitavad peokeerises enda asukohta tuvastada.

välisilmet – tänavad ääristatakse
tribüünide ja katusealuste ehk
camarote’dega. Viimased on
piiratud kohad, kust saab jälgida suurtel veoautodel esinevaid
kuulsaid artiste ning neid ümbritsevat tantsivat rahvamassi.
Lisaks pidustuste jälgimiseks
vajalike kohtade loomisele valmistuvad Salvadori elanikud
ka end kaitsma. Ehitusmehed
paigaldavad nädal enne tänavapidu maju ümbritsevatele
metallaedadele okastraaditaolise kaitse, et keegi ei roniks üle
aia hoovi. Suure toidupoe parklat ümbritseb vineersein. Vanalinnas asuva turismifirma vaateaknad on punaseks võõbatud

plaatidega kinni löödud.
Tervet riiki nädalaks halvav
pidustus on suur ka numbrite poolest. Näiteks 80% õllest
juuakse Brasiilias just selle
nädala jooksul. 70% riiki külastavatest turistidest tulevad siia
just karnevaliks.
Pidutse silmad kuklas

Kui laulupidu on rahvarohke ning väiksemate vahejuhtumitega pikitud, siis karneval on
sündmus, kus soovitatakse eriti
tähelepanelik olla. Kuigi suured
kummis rinnaga ja hambuni relvastatud pruunis vormis politseinikud traavivad rahvamas-

Foto: Darina Kinte

si seas ringi, on pisivargused ja
kaklused täiesti tavaline nähe.
“Kui rahva seas läheb rüseluseks, siis politseil on kombeks
kõik lähedal asuvad inimesed
läbi klobida. On nad siis süüdi või mitte või üldse rüseluses
osalevad,” jutustas Salvadori
elanik Alex. Vaatamata sellele on soovitav tänavapidustuse
ajal neid tänavaid, kus politseinikke ei paista, üldse vältida.
Linna kõrgem klass sõidab
karnevali ajaks vaiksematesse paikadesse ning rendib oma
korterid välja turistidele. Favellades ehk agulites elav vaesem
rahvas aga pidutseb ning üritab
teha seda võimalikult hästi.

Rannarootsi lihatoodete valikusse lisandusid eelmisel
aastal maailmas uueks trendiks tõusnud värske vürtsiga välisfileest ahjupraed. Kergeltt pipra
ja soolaga maitsestatud hõrk tai-ne praad seavälisfileest, millele annab õrna maitsenüansi värske rosmariin.Ahjupraed
on pakendatud küpsetuskarpi,
et söögitegemine oleks kerge ja
mugav. Kõikidele praadidele on llisaisatud nn praevalvur – väike abimees
ee
es
küpsetajale, mis garanteerib, et kõik
k
praed tuleksid maitsvad ja mahlased.
d
Lisainfot. www.rannarootsi.ee
Maitse järgi!
Toote tutvustus (pilt + ca 500 tähemärki) 7 € + km.
reklaam@tartuekspress.ee, tel 511 6923
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Mirell Jänes: Õpilaste liit tahab oma ettepanekuid valimisprogrammidesse

Arvamus

Õpilased on võtnud suuri samme eesmärgiga teha oma hääl valimistel kuuldavaks. Just sellel eesmärgil koostas Eesti Õpilasesinduste Liit dokumendi ‘’Õpilaste Eesti 2015’’, milles on kirja pandud
19 soovitust tulevasele riigikogule.
12. septembril Tallinnas korraldatud rahumeelse meeleavaldusega saadi nii mõnegi erakonna tähelepanu – päris mitmed erakonnad kirjutasid oma platvormi punkti tasuta koolitoidu kohta
igas üldhariduse astmes. Selleks, et tasuda toit gümnaasiumiastmes, tuleks riigil lisada praegusele investeeringule, milleks on 14
miljonit eurot (217 miljonit krooni) vaid 4,5 miljonit eurot (70 mil-

Eesti rahvas ootab oma
juhtidelt riigimehelikkust
ja inimkeskset poliitikat
Taasiseseisvunud Eesti
on viimase kahekümne
aastaga teinud suuri
edusamme nii majanduslikus kui maailmavaatelises arengus.
Kuid tänast olukorda analüüsides olen tõsiselt mures
Eesti riigi tasakaalustatud ja
jätkusuutlike arenguplaanide puudumise pärast. See on
ka põhjuseks, miks otsustasin
astuda uue jõuna poliitikasse,
aitamaks võita tagasi rahva
usaldus oma riigi vastu. Olen
oma erinevates ametites rohkem kui kolmekümne viie
aasta jooksul juhi, diplomaadi
ja ettevõtjana püüdnud alati
seista Eesti riigi ja oma kaaskodanike huvide eest.
Valimiste eel olen kohtunud mitme tuhande tartlasega, kelle perede tänane suurim mure on
oma laenude, liisingute
ja kommunaalmaksete
tasumisega
toimetulek
ning lastele
hea hariduse andmine.
Toasooja ja
elektrihinna
käibemaksu alandamine on üks olulisi samme,
mis aitaks peredel säästa raha
muudeks elutähtsateks vajadusteks. Teiselt poolt peab
riik oluliselt rohkem toetama kooliharidust, sealhulgas
ümber- ja täiendõpet, et töötud suudaksid uuesti naasta
tööturule.
Kodanikuna pean väga oluliseks perekonna väärtustamist ning ühiskonna moraali ja kõlbeliste väärtuste eest
seismist. Soovin, et perekondi
toetataks ja imetletaks ühiskonnas ja ka meedias kui
meie väikest riiki ülalhoidvat
ning edasiviivat jõudu. Riigikogu liikmena kavatsen jõuliselt toetada riigi poolt makstava lapsehooldustasu tõstmist ning ka praeguste ja tulevaste lastevanemate õppelaenude riigipoolset hüvitamist.
Toetudes oma pikaajalisele välissuhtluse kogemusele soovin tulevikus rakenda-

da ka oma diplomaadioskusi riigi rahvusvaheliste suhete valdkondade erinevatel
tasanditel, edendamaks riikidevahelist suhtlust ja koostööd nii idas kui läänes. Algatasin ja olen eestvedajaks
2012. aasta juunis Tartus toimuvate Põhja- ja Baltimaade
meestelaulu päevade korraldamisel, kuhu ootame osalema ligi 4000 lauljat. Tartlastel
on laulupeo traditsiooni algatajatena võimalus osa saada
maailma suurimast meestelaulu peost.
Rahvusvaheliste ürituste korraldamine on
täiendavaks
sissetuleku
allikaks meie
ettevõtetele
ja on ühtlasi heaks reklaamiks tervele Eestile.
Olles viimased kaks aastat juhtinud
Eesti ühte aatelisemat kultuuriühendust – Eesti Meestelaulu Seltsi, pean kultuuri ning ka hariduse valdkonnas eriti oluliseks erakondade poliitikaüleste kokkulepete saavutamist, mis on jätkusuutlikud aastakümneteks.
Otsustusprotsessid kultuurivaldkonnas peavad muutuma
läbipaistvamaks ning laiapõhjalisemaks.
Eesti poliitiline kultuur
vajab euroopalikke tavasid,
kus ka opositsiooni ja rahva arvamusega arvestatakse. Riigikogu liikmena soovin igati kaasa aidata, et Tartu
vaimne potentsiaal ning viimased 10 aastat linna juhtimisel valitsenud stabiilsus ja
koosmeel kanduks üle ka riigikogu saali.
Minu siiras tänu Teile toetuse ja usalduse eest!

Eesti poliitiline
kultuur vajab euroopalikke tavasid, kus
ka opositsiooni ja
rahva arvamusega
arvestatakse.

Arvi Karotam, Keskerakond

Eesti Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu President, INFO JA REGISTREERIMINE:
autasustatud kuldmedaliga rahvameditsiini arendamise eest,
iga päev tel. 508 8237,
parapsühholoogiadoktor
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321
Vastuvõtt Tartus:
Albert Stepanjan
11. märtsil
Aleksandri hotellis,
individuaalvastuvõtud
Aleksandri 42,
ja konsultatsioonid
tuba 202
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
Jõgeval:
18. märtsil
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus

* liigne kehakaal
* stress, depression, unetus
* muud probleemid

www.stepanjan.com

jonit krooni), mis moodustab 0,08% riigi eelarvest.
Eksamitulemustel põhinevad pingeread annavad õpilastele koolidest väga ühekülgse ja enamasti ka vale pildi. Tihtipeale valitakse endale kool pingerea järgi ja hiljem pettutakse. EÕEL leiab, et koole peaks
vaatlema rohkem kui ühest aspektist. Praegu on käimas EÕEL-i poolt
algatatud projekt ‘’Koolide võrdlustabel’’, mille eesmärgiks on informeerida noori valima koole oma isikupära, huvide ja eelduste järgi.
Dokumendis käsitletakse veel mitmeid aktuaalseid probleeme nagu koolitransport, õppevahendid, hindamissüsteem ja palju muud. Meie eesmärk
on viia omad mõtted edasi ja muuta haridussüsteemi paremaks.
TE

Mida teha kasutamiskõlbmatu sõidukiga?
Praegu on liiklusregistris arvel üle saja
tuhande sõiduki, millele
pole viimase viie aasta
jooksul tehtud tehnilist
ülevaatust. Osa neist
seisab kasutult omanike
kodudes, kuid paljud on
kindlasti lammutatud
või muul viisil hävitatud.
Ometi ei ole omanikud
sellest registrit teavitanud.
Olukord võib laheneda
pärast sõidukimaksu kehtestamist, mille järel ei ole omanikel enam mõtet maksta sõidukite eest, mida nad tegelikult ei
kasuta või mida enam olemas ei
ole.
Kehtiva määruse “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri” kohaselt saab
sõiduautosid ja kaubikuid (M1
ja N1 kategooria sõidukeid)
registrist kustutada lammutustõendi alusel. See nõue on kehtestatud, et vältida keskkonna saastamist autoromudega.
Loodussäästlikule kodanikule
tundub see kohustus kindlasti
arusaadav, sest praeguses Eestis jääb üha vähemaks osavaid
meistrimehi, kes oma sõidukit
ise remondivad ja selle keskkonnasõbralikult lammutada
ning utiliseerida oskavad.
Müües oma sõiduki jäätmekäitlejale, tuleks alati kontrollida, kas ostjal on olemas keskkonnaametilt saadud jäätmekäitluslitsents, sest ainult litsentseeritud jäätmekäitlejad
saavad väljastada liiklusregistri

“Olukord võib laheneda pärast sõidukimaksu kehtestamist, mille järel ei ole
omanikel enam mõtet maksta sõidukite
eest, mida nad tegelikult ei kasuta.”
jaoks sobivaid lammutustõendeid. Sellised ettevõtted edastavad ostetud sõidukite andmed
liiklusregistrile elektrooniliselt
ja kodanik ise ei pea sõiduki
registrist kustutamiseks enam
midagi tegema. Litsentseeritud
ettevõtete kohta saab informatsiooni liiklusregistri büroodest
ja maanteeameti koduleheküljelt.
Sõidukiomanike problee-

mid algavad tihti sellest, et
oma sõiduk müüakse tundmatule isikule ega sõlmita ostumüügilepingut. Kui omandiõiguse üleminekut tõendavat dokumenti ei ole, siis ei
saa uus omanik sõidukit oma
nimele registreerida ja vana
omanik jääb ka edaspidi müüdud masina eest vastutama.
Ostu-müügilepingu originaali olemasolul saab aga müüja

registripidajat müügitehingust
informeerida.
Kui sõiduk on hävinud, lammutatud, müüdud tundmatule
isikule, kes pole sõidukit oma
nimele registreerinud, või selle dokumendid on kadunud,
siis tuleb vanal omanikul pöörduda esimesel võimalusel liiklusregistri büroosse ja kirjutada sõidukiga seotud toimingute
kohta põhjalik seletuskiri. Kui
on teada, et sõiduk on lammutatud või müüdud lammutamiseks, siis on vaja ka selle tegevuse kohta selgitusi anda ning
kinnitada, et keskkonnale pole
taolise tegevusega ohtu tekitatud.
Sama soovitus kehtib ka päritud sõidukite kohta. Kui päritud
sõiduk ei ole säilinud, tuleb sellest informeerida liiklusregistri
bürood ja esitada taotlus sõiduki registrist kustutamiseks.
Oma nimele registreeritud
sõidukite kohta saab teha päringuid riigiportaalist www.eesti.
ee, sellekohast informatsiooni
annavad ka maanteeameti liiklusregistri bürood.
Raimo Ronimois,
Maanteeameti Lõuna regiooni
direktori asetäitja liiklusohutuse ja
liiklusregistri alal

Karikatuur
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Vabaühendused esitasid valimisteks oma seitsmeteesilise manifesti
Eesti mittetulundusühenduste ja sihtasutuste liit tegi sel nädalal erakondadele ettepanekud tulevaseks koalitsioonileppeks.
Kokku saadi seitse ettepanekut, mille elluviimine sõltub riigikogust ja valitsusest ning mis aitaksid tugevdada vabaühendusi ja
kodanikuühiskonda Eestis. Manifest on kokku pandud eelmisel kevadel toimunud vabaühenduste kärajatel, suvel ja sügisel
peetud aruteludes ning aastavahetuse veebihääletusel.
1. Muuta riigi kogutavad andmed vabaühenduste kohta tasuta kättesaadavaks ning eristada registris vabaühendused ja
avaliku võimu asutatud ja kontrollitavad mittetulundusühendused.
2. Korraldada ümber hasartmängumaksust mittetulundusühenduste toetamine, eristades taotlemis- ja aruandlusnõuded
projekti- ja tegevustoetustele, viies väikeprojektide hindamise maakondadesse ning kaasates otsuste tegemisse vabaühenduste esindajaid.
3. Muuta valitsuse kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste nimekirja pääsemise tingimusi, kaotades

sealt heategevuslikkuse nõude ja piirdudes avalikes huvides tegutsemise ja kodanikualgatuslikkuse nõuetega.
4. Töötada välja ja käivitada kõigis ministeeriumides avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele tegevustoetuste eraldamise süsteem.
5. Kodanike ja vabaühenduste paremaks kaasamiseks teha ühe portaali kaudu kättesaadavaks informatsioon kõigi riigi
tasandil toimuvate strateegiate ja arengukavade ning õigusaktide eelnõude kohta, näidates ära protsessi etapid, ajakava ning
avalikkuse võimalused otsuse kujundamises osaleda.
6. Viia üldhariduskoolides õppeprogrammi osana ühiskonnaõpetuse raames sisse kogukonnatöö tund, kus õpilased praktiseerivad kogenumate juhendamisel mõnes kohalikus vabaühenduses.
7. Anda tuludeklaratsioonis inimestele võimalus määrata, kas nad soovivad vabaühendustele tehtud annetustelt saadavat
tulumaksutagastust endale või suunavad täiendavalt ka selle annetuse saanud organisatsioonile.
TE

Urmas Kruuse: Meestele on tähtis tagala
Kui ma kaks aastat tagasi
üle 20 aasta taas pisitütre isaks sain, arvasid
mõnedki, et olen läinud
uuele ringile. Meiega
perelugu tehes rõhutas
ajakirjanik, et minu abikaasa on ka mu eelmiste
laste ema.
On see märk meie pereväärtuste kardinaalsest muutumisest, et 45aastasena isaks saanu
puhul eeldatakse enesestmõistetavalt uut suhet? Kas “abielu
kogu eluks” on muutunud iganenud nähtuseks?
Loodan, et nii drastiline olukord siiski ei ole. Pigem on tegu
meediamulliga, mis võimendab
mõne keskealise mehe naisevahetust ning kujundab eduka
mehe kuvandit neist, kel tütre
mõõtu kaasa käekõrval.
Mina olen alati pidanud loomulikuks kooselu ühe inimesega. Ilmselt tuleb mul siinkohal
tänada oma vanemaid, kes mind
selles vaimus on kasvatanud.
Kuigi suurt kasvatustegevust
ma õigupoolest ei mäletagi –
ema-isa olid pidevalt tööga hõivatud. Seega olid need pigem
eeskujud ja pere kirjutamata reeglid, mis lastes õiged eluväärtused paika panid.
Perekesksus ja pere loomise soov on mind saatnud üsna
varasest ajast – juba keskkoolipoisina unistasin oma perest ja
lastest. Tõsi, esimesed korvid
tuli minulgi vastu võtta, ja see

pani mõtlema, kui oluline on
eluteel kaaslase valik.
Hiljuti üllatas mind ühe vanema proua ütlemine: “See, et
teie abikaasa neljanda lapse
sünnitas, näitab, et tal on olemas kindlustunne, ja mitte
ainult materiaalne.”
See elutark daam kinnitas, et
kui tänapäeva naistel oleks rohkem kindlustunnet, sünniks palju rohkem lapsi. Tõesti – kindlustunnet vajab ju igaüks, ning
on suurepärane, kui see tunne
leitakse oma kodust.
Lapsevanem enne ja nüüd

Kindlustunne ei sünni iseenesest, abielus areneb see koos
paarisuhtega. Seda võib aastatega kasvatada ja hetkega kaotada.
Tänapäeva suurim oht on
see, et inimesed keskenduvad
liialt tööle ja jätavad peresuhted tagaplaanile – kuni ühel
hetkel avastatakse, et omavahel
pole enam millestki rääkida. Nii
jõuab järjekordne paar moodsa
tõdemuseni – me oleme lahku
kasvanud.
Head peresuhted on tervislikud
ka kõige otsesemas mõttes. Kui
meest ümbritsevad lapsed või lapselapsed, ei saa ta ennast lõdvaks
lasta. Lastesse panustatud energia
saab aga topelt tagasi.
Tean omast käest, et ühe
magamata öö korvab hetkega
lapse hommikune naeratus. Kui
mees on õnnelik, tema kodune

Urmas Kruuse koos abikaasaga.

Foto: erakogu

tagala on tugev ja kindel, siis
elab ta tervemalt ja kauem ning
suudab ka tööl enamat.
Kuna minu vanemate ja nooremate laste vanusevahe küünib 20 aastani, on mul väga hea
võrdlusmaterjal omast käest
võtta. Paarkümmend aastat
tagasi polnud lapse sünd ja esimesed eluaastad nii perekeskne
sündmus kui praegu.

Oma vanemate laste esimestest elupäevadest ei olnud mul
võimalust muudmoodi osa saada, kui aeg-ajalt haigla akendest
sisse piiludes. Vahetu osasaamine kahe viimase pereliikme
ilmaletulekust on lisanud mu
ellu mitu tipphetke.
Ka materiaalne pool on võrreldamatu – 1990. aastail tuli noortel peredel üsna kitsalt läbi ajada,

sest toonaste toetustega ei olnud
kuidagi võimalik ära elada.
Praegu saavad kõik emad
raha pärast muretsemata poolteist aastat rahulikult lapsega
kodus olla. 20 aastat tagasi ei
kujutanud keegi ette, et ka isa
võiks lapsega koju jääda.
Palju lapsekesksemaks muutunud lasteaiad ja pikk emapuhkus on tegelikult suured
hüved – näiteks mõnes ookeanitaguses suurriigis tuleb emal
juba paar kuud pärast lapse
sündi oma karjääri nimel tööle
naasta ja otsida võimalusi, kuhu
oma paarikuune beebi sel ajal
jätta.
Korralikku lasteaiateenust ei
saa paljud heaoluriikide elanikud endale lubada selle kõrge
hinna pärast. Eesti elu positiivse
poole peale võib aga kanda ka
20 nädala pikkuse, täies mahus
tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkuse ning isapuhkuse.
Ajal, mil meie neid võimalusi juba kasutame, on samasugused ettepanekud europarlamendis alles arutusel. Kindlasti on aga meiegi ühiskondlikel
hoiakutel ja lastesõbralikkuse
suunas mõtlemisel veel rohkelt
arenguruumi.
Rahaühikul pole tähtsust

Kas oma alluvat lapsepuhkusele saatev tööandja rõõmustab
uue ilmakodaniku sünni üle või
on see talle pigem tüliks? Pal-

judel väikelaste emadel puudub
tööl käies kindlustunne – nad ei
tunneta alati kolleegide tuge ja
mõistmist, kui peavad lapse haiguste pärast töölt puuduma.
Ometi ei peaks nad end süütundega vaevama, sest pikemas
perspektiivis on just praegused
pisipõnnid need, kes paarikümne aasta pärast kogu ühiskonnale leiva lauale toovad.
Riik peaks endiselt toetama
inimesi, kes lapsi soovivad, kuid
ei ole neid eri põhjustel saanud.
Viljatusravi ja muud abinõud
peaksid olema kättesaadavad
kõigile abivajajatele – me ei ole
nii rikkad, et ühestki soovitud
lapsest loobuda. See on ka meie
riigi kestmise küsimus.
Samamoodi peab toetama
neid, kes leiavad endas jõudu ja
tahet pakkuda kodu mõnele lastekodulapsele. Me võime neile
ju ehitada kui tahes kauneid ja
kaasaegseid maju, kuid päriskodu ei asenda need kunagi.
Eluks vajaliku turvatunde
ammutab inimene kodusoojusest, lähedusest, toetavast pilgust ja tunnustavast sõnast. See
on parim, mida üksteisele pakkuda.
Ja nagu enamikku kõige tähtsamaid asju elus, ei saa neidki
raha eest osta. Olgu siis käibel
kroon või euro.
Urmas Kruuse
Tartu linnapea
Artikkel ilmus 13. jaanuaril 2011
Maalehes

Tänavaküsitlus

Keda te riigikogu valimistel kindlasti ei vali ja miks?
Sümpaatsemad tunduvad alati
need, kes on vähemuses. Muidu nemad ei saaks kunagi võitjateks.

VALDUR, pensionär
Lähen vist täna hääletan ära,
sest mul on pühapäeval üks
tähtis kokkusaamine. Kui mul
on valida suli-populisti või
röövkapitalisti vahel, siis alati
valin ennem suli-populisti. Ma
ju tunnen neid kõiki. See on
üks suur tsirkus. 95% maailma
rahvastikust on ju teada kes –
määgiv lambakari, keda edasitagasi lollitatakse.

TIMO ja MART, tudengid
Pean veel mõtlema. Palju on
halbu variante, tuleks leida see
vähim halvim. Ilmselt ikkagi
käin valimas ära. Lähen pühapäeval valmisjaoskonda. Kindlasti ei vali Reformierakonda,
Keskerakonda, IRL-i, Rahvaliitu ei vali. Pole kindel, kas ma
sotse valin. Kui mingi paisub
väga suureks, siis muututakse
ka automaatselt ülbeks. Mitte
protestivalimine, vaid tasakaalu tekitamiseks.
Keskerakonna ja Reformi
välistan. Ma ei taha kedagi valida, kes ennast suurelt ja populistlikult reklaamib. Automaatne vasturefleks, kui näen valimispropagandat. Mingi väiksema bande poolt hääletan pühapäeval. Ka üksikkandidaat
võib olla arvestatav variant.

ÜLLE, ema
Muidugi lähen valimisjaoskonda kohapeale. Keskerakond
jääb raudselt minu hääleta,
sest nemad seisavad koguaeg
ainult pensionäride eest. Lapsed ja pered – see on tuleviku
ehitamiseks vajalik.

sin natuke teistsugust vaadet
ka. Oli juba pastakas käes, kui
veel viimasel hetkel mõtlesin
ümber – selle aasta otsus tuli
väga raskelt.

INGEL ja MAARIKA,
riigiteaduste tudengid
Just tulime valimast. Sattusime
Tartu kaubamajja ja kuna oleme Tallinnast pärit üliõpilased,
oli lihtsam seal eelhääletusel
ära käia, kui nädalalõpus koju
sõita. Juba varem oli otsustatud, et ei vali üksikkandidaate
ega marginaalse toetusega parteisid. Just viimased on poliitikutena suhteliselt amatöörlikud. Et nad ei suuda debattidel
kaasa rääkida välis- või kaitsepoliitilistel teemadel, on nad
jätnud endast just mitte väga
kompetentse mulje.
Kuigi maailmavaade on selgelt paigas, peame mõlemad
tunnistama, et sel korral ei langenud otsus selle järgi. Toeta-

MARI, teenindaja
Pühapäeval lähen kohapeale. Mulle meeldivad sotsiaaldemokraadid. Olen alati neid
eelistanud, selles mõttes pole
ka tänavu mingit erinevust.
Ilmselt jätaks esimesena kõrvale Keskerakonna. Ja mitte niivõrd partei seisukohtade, kui
sealsete inimeste pärast.

SANDER, meedik
Sattusin jaoskonda ja andsin
juba oma hääle eelvalimistel.
Keskerakonna jätsin mõtetes
kindlasti välja. Ka IRLi populistlik kampaania on selles
tsüklis suhteliselt vastumeelsena tundunud. Maailmavaade
oli enne kasti juurde minekut
ikka paigas – olen varasemalt
rahuliku meelega reformi valinud. Sel korral oli küsitlustulemuste põhjal nende edu aga nii
suur, et tekkis vahepeal tahtmine kuidagi tasakaalustada.
Absolutism ei ole kunagi hea.
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Gerli Padar

muusikajuht Tarmo Leinatamm
lavastaja-koreograaf Ruslan Stepanov
valguskujundaja Palle Palmé (Rootsi)
kunstnik Gerly Tinn
videokujundaja Janek Savolainen
Osalevad bänd, Vanemuise balletitrupp,
Vanemuise Tantsu- ja
Balletikooli õpilased,
WAF-laulukooli lauljad

Stephen Hansen (Norra)

Tanja Mihhailova

Dave Benton

KONTSERT-TANTSUETENDUSED

alates 13.05 Tartus ja 21.05 Tallinnas

Sooduspakkumised 1.-31. märtsini
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Saare viiner kg ,Saaremaa LT
Kuumsuitsu Peekon kg, Saaremaa LT

7.82 kr

17.99 kr

1.1

3.6
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3.59

Lastevorst kg , Rakvere LK
Valla p/s vorst kg ,Rakvere LK
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2.05

7.19

5
2.1

Suitsuraguu kg,Nõo LT
Maamehe suitsusink kg, Nõo LT
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Jahutatud kanakoivad kg, Tallegg
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9.39 kr
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0
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0.82

0
1.1

1.20
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Fit Food hernes 690 g/ 450 g (1.89 kg)
MINU Kreeka salat 820g / 570g(1.93 kg)

14.08 kr

10.95 kr
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0
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Makaron Penam 400g
sarveke, spiraal (0.75 kg)
Limor pikateraline riis 4x100g
(1.50 kg)
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6.26 kr
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Lays Vürtsikas Tomat 150g (6.33 kg)
Lays Vürtsikas Tomat 80g (8.75 kg)

0
0.4

Fit Food virsikupoolikud 830 g/ 480g
(1.88 kg)
Fit Food kirsikompott 680 g/ 350 g
(2.86 kg)

7.82 kr

5
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2.85

0.60

35.20 kr 57.89 kr

5.99

1.66

Juust Põhjatäht kg,
Saaremaa PT
Hollandi Leibjuust 150g ,
Saaremaa Pt (8.00 kg)
7.67 kr
+pant

10.01 kr
+pant

9

0.4

4

0.6

11.58 kr
+pant

4

0.7

0.90 2.23 2.42
Majonees küüslaugu ja tilliga
Majonees mädarõikamaitseline
290g,Salvest
Risso toiduõli 1 l Rapsiõli
Risso toiduõli 1l Päevalille

11.58 kr
+pant

4

0.7

2.80 2.70 4.15
Kohv Aromi Mokka 450g (5.67 kg)
Kohv Luxus 250g (9.60 kg)
Kohv Luxus 500g (7.40 kg)

+pant 0,06

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

+pant 0,06

Hele õlu Wiru Export 5,3% 0,5 l
Hele õlu Baltika 5 5,3% 0.5 l
Hele õlu Carlsberg 5% 0,5 purk
(0.98 l) (1.28 l) (1.48 l)

10.01 kr

4
0.6

13.93 kr

0

.89

63.99 kr
+pant

9
4.0

+pant 0,36

Hele õlu Tartu Special 1807 0,5l
5,2% (1.48 l)
Hele õlu A.Le Coq Alexander
5,2% pint 6-pack (1.20 l)

Shokolaad Twix 4-pakk 204g (5.88 kg) Kompvek Raffaello 150g (15.00 kg)
Shokolaad Twix 51g (7.84 kg)
Lukss sokolaadikompvekid 140g
Batoonike Tivoli 150g (5.67 kg)
(11.79 kg)

Küpsis Gammi kg , Adugs
Präänik Shokolaadi 250g Adugs
(2.00 kg)

10.17 kr

11.73 kr

20.34 kr

14.86 kr
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1.66

48.50 kr

.10

5
0.9

3

0.95

1.39

Tartu Limonaad
Valge Klaar 1,5l (0.43 l)
Coca-Cola 2l (0.45 l)

1.40

4.66

14.86 kr

5
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5
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34.42 kr

0
2.2

Põltsamaa Jõhvikajook 1l
Gutta Max Multinektar 2l (0.65 l)

1.14

1.59

33.64 kr

46.94 kr

0
3.0

Puuviljavahuvein Hispaania
Sovetskoje Polusladkoje
10% 0.75 l (2.93 l)
Itaalia lauaveinid Santa
Barbara Rosso 10,5% 0.75 l (4.00 l)
Santa Barbara Bianco10,5% 0.75 cl

5
2.1

89.97 kr

5

.75

108.74 kr

5
6.9

Saksa Muu piiritusejook
Star Dollar 0,2l 30% (10.75l)
Prantsusmaa Brändi
Imperial XII V.S.O.P 36% 0.5 l (11.50 l)
Liköör Vana Tallinn 45% 0.5l (13.90l)

KiteKat kiisueine 4-pakk 4x100 g
(farmimenüü, kalamenüü) (2.38 l)
Darling kuivtoit koertele 3kg ,
liha-juurvilja (1.03 l)

Delia käte- ja küüntekreem 100ml,
Aloe, Ollivi (7.50 l)
Schauma sampoon Kiwi 250ml(3.80 l)

66.50 kr

12.52 kr

81.36 kr
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.
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TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5
2
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2
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Kakaopulber Meie Mark 150g(7.33 kg)
Dilmah must tee 1,5 gx25( 21.33 kg)
(karamelli, sidruni-laimi, vaarika)

+pant 0,06

2

0
0.5

Saaremaa või 175g, Saaremaa PT
(6.57 kg)
Hea rasvavõie 500g 25% (1.00 kg)

0
1.1

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

.55

1.40
17.21 kr

Rehe rukkileib 390g,
Eesti Pagar (1.03 kg)
Õnne sepik 300g,
Eesti Pagar (1.33 kg)

39.90 kr

5
5.7

17.21 kr

3.35

5

0
0
5.0
1.2

0

13.30 kr

RR Seakaela nat s/k sink kg,
Maag LT
RR Suitsusardell kg ,Maag LT
11.73 kr

18.78 kr

1.6

4.69 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

0.59

6.15

5

33.64 kr

89.97 kr

Viin Liiwi Valge 40% 0.5l (8.50 l)
Liviko Dzinn 38% 0.5l (10.40 l)

12.52 kr

0
0.8

0
0.8

1.14

1.21

Tualettpaber Kleenex Veltie,
4 rulli erinevad värvid( 0.20 rull)
Paberkäterätik Kleenex
valge, 2 rulli (0.40 rull)

www.meietoidukaubad.ee

13

Reede, 4. märts 2011

Viljandi pärimusmuusika festivali tänavused esinejad külvavad haaravaid rütme

Uudised

Eesti Pärimusmuusika Keskus tegi avalikuks lõviosa järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali esinejatest. Sarnaselt eelmistele aastatele on ka tänavu 28.–31. juulil
peetava festivali kavas üle 70 kontserdi, millele lisandub mitukümmend esinemist
Rohelisel vabalaval ja tantsupõrandal.
Festivali programmipealik Tarmo Noormaa tuletas meelde, et peaesinejat pole
Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajatel kombeks välja hõigata. Üleilmselt
tuntud esinejatest nimetas programmipealik Trilok Gurtu’t (pildil) – Kašmiirist pärit
löökpillimängijat ja heliloojat. Lisaks on suvisesse Viljandisse tulemas rootsi pärimusmuusika pioneeriks ja legendiks tituleeritud ansambel Hedningarna.
Eeltoodute kõrval oodatakse väljastpoolt Eestit festivalile näiteks

Snaarmaarwaar’i Belgiast, Saeid Shanbehzadeh’i Iraanist, Chveneburebi Gruusiast, Oreka Tx’i Baskimaalt, Reveillons´i Quebecist, Cissokho System’i Senegalist,
Auli’t Lätist ning Sergei Starostini pereansamblit Venemaalt.
Eesti esinejatest astuvad publiku ette Abrahams Café, Legshaker, Nikns Suns,
Triskele, VEM, Vägilased, Untsakad, RO:TORO, Zetod, Paabel, Knihv, Kukerpillid
ja mitmed teised.
Eesti Pärimusmuusika Keskuse korraldatav Viljandi pärimusmuusika festival
leiab tänavu aset XIX korda ning kannab pealkirja “Rütm ja pulss!”. Kontsertide
täpne ajakava saab avalikuks aprillis, kui lisaks passidele tulevad Piletilevi vahendusel müügile ka päevapassid ja kontsertide üksikpiletid.
TE

Tavaline Tartu pere rahvusvahelises kastmes
“Meie peres on Freda
tänu Agnesele,” rääkis
pereema Lea Saks, kelle
peres Saksamaalt pärit
16-aastane Freda elab
juba alates 20. augustist.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

Just 10. klassis õppiv peretütar Agnes oli see, kes tahtis,
et nende perre tuleks vahetusõpilane. “Mu tuttava peres eelmisel aastal elas vahetusõpilane ja mõtlesin, et võiks ju meie
peres ka elada aastakese keegi
teiselt maalt,” rääkis Agnes. Ka
teistel pereliikmetel – õde Janel
ja ema Leal polnud selle vastu
midagi. Agnes ja Jane kolisid
selleks puhuks isegi ühte tuppa, et Freda saaks omaette toas
elada. Siis nad veel ei teadnud,
et tuleb Freda, ei teatud isegi
seda, kas tuleb tüdruk või poiss
või kus riigis tulija elab.
Enne kui uus pereliige saabus, tuli läbida YFU poolt korraldatud koolitusi ja vestlusi,
et oldaks aastaseks elumuutuseks valmis ning ka kodu vaadati üle. Sest saab ju sellest võõralt
maalt saabunule uus kodu terveks aastaks.
Kuidas saabumine sujus?

“Eks algul oli ikka veidi raske,” tunnistavad kõik. See on
ju ka loomulik. Freda ei osanud
eesti keelt, ema ei saksa ega inglise keelt ja nii suheldigi esialgu
kehakeele abil või tütarde vahendusel, kes said hea inglise keele
praktika. Asjadele ilmusid aga
peale eestikeelsed sildid: “Külmkapp”, “Laud”, “Peegel” jne.
Algul oli suur abi ka sõnaraamatust, kust vajalikke sõnu
taga aeti. Nüüd läheb seda raamatut haruharva vaja. Kuus
kuud pärast saabumist, veebruari lõpus, räägib Freda eesti
keelt väga hästi. Vaid mõnede
sõnalõppude osas vaatab küsivalt pereliikmetele otsa – kas
ma ütlesin õigesti! “Õige,” noo-

Saksi pere diivanile mahuvad mõnusasti kõik, sõltumata liigist või rahvusest. Vasakult koer Fenny, Agnes, Jane, Freda ja Lea.

gutatakse enamasti vastuseks.
“Freda hakkas väga kiiresti aru
saama ja ka rääkima,” kiidavad pereliikmed. Juba oktoobri lõpus-novembri alguses sai ta
enamikust räägitust aru. Mingil
hetkel käis justkui klõpsatus ja
sealt edasi muutus suhtlemine
ladusaks.
Millised on Freda muljed
Eestimaast ja oma praegusest
koolist ning kodust? “Eesti on
ilus maa, siin on väga palju loodust,” pole Freda kiitustega kitsi. “Eestimaa kohal lennates,
enne maandumist, nägin palju metsa ning mõned üksikud
majad – siis mõtlesin küll et
appi, kas ma tõesti pean metsas elama,” naerab Freda. Tartu
viiekorruselise paneelmaja viimasel korrusel on elu metsast
kaugel. Metsas on siiski käidud,

seenel ja looduse ilu nautimas.
Tegelikult oli Eesti Fredal
teine valik, esimene oli Aafrikas asuv Ghana, kuid sinna ta ei
saanud ja nii ta tuligi Eestisse.
“Tegelikult pole Eesti üldsegi populaarne valik vahetusõpilaste jaoks,” teab Freda. Popimad kohad on näiteks Ameerika Ühendriigid ja Kanada,
kuid Freda otsustas eksootilisema Eestimaa kasuks. Maast
teadis ta enne vaid seda, et see
asub Euroopas ja et seal süüakse välismaalastele palju nalja põhjustavat verivorsti. Freda pole seda siiani söönud – ka
jõulude ajal mitte, sest see naljaka nimega rahvusroog ei kuulu perekond Saksa lemmiktoitude nimistusse.
Pealegi eelistab Freda süüa
rohkem taimset toitu. Freda

lemmiksöökide hulka kuulub
kindlasti aga isevalmistatud
leib, mida ema Lea küpsetab
igal nädalal. Freda lubas juuretise Saksamaale koju kaasa võtta, et seal leivategu jätkata.
Eesti õpilased õpivad rohkem

Freda käib Karlova gümnaasiumi 10. klassis humanitaarsuunal. Kuna eelmisel aastal käis sealsamas koolis Agnes
– enne kui tegi valiku Nõo
reaalgümnaasiumi kasuks, siis
on paljud Freda klassikaaslased
Agnese tuttavad. See kergendas
klassi sissesulamist.
“Siin koolis on väga raske,”
leiab Feda. “Ma arvan, et Eesti õpilased õpivad rohkem kui
Saksamaal õpitakse.” Õnneks
pole vahetusõpilase ülesan-

Foto: Rasmus Rekand

ne mitte häid hindeid saada ja
seetõttu võõras kultuuris võõra keelega nahast välja pugeda, vaid õppida tundma kohalikku keelt ja kultuuri ning viia
end uue kodumaa eluga kurssi
nii palju kui võimalik. Järgmisel aastal kodumaal olles tuleb
neil jätkata sealt, kust õpingud
pooleli jäid. Mõni üksik on siiski
suutnud ka võõral maal õppeaasta edukalt läbida, kuid siis
peaks keel juba enne veidi suus
olema.
Mis muutub peres vahetusõpilase saabudes?

“Enne kui Freda tuli, pidime kirja panema pere reeglid,”
räägivad ema ja tütred. “See oli
raske, sest mõtlesime, et meie
peres ju mingeid reegleid pole.

Ainus, mis kohe pähe tuli oli
see, et esimesena koju saabunu peab koeraga jalutamas käima.”
Kui mõtlema hakati, tuli
reegleid juurde. Näiteks et vannitoauks peab pärast vanniskäiku lahti jääma ja WC uks peab
korralikult kinni saama, et koer
ei pääseks sinna sigadusi tegema ning et igaüks peseb oma
sööginõud ära jne. Elementaarsed kokkulepitud tegevused, mida leidub igas kodus, tuli
paberile panna. Neid kogunes
paras ports.
“Freda tõi meie ellu positiivsust ja teistsuguse keelekasutuse,” leiab ema Lea. Hakati rohkem kontrollima sõnu, mida
välja öeldi ning kasutama lihtsamaid väljendeid. Agnes: “Algul
oli nii raske rääkida koduses
keeles aeglaselt, aga harjusime.” Tüdrukud rääkisid alguses
omavahel inglise keeles – nii oli
see ka eesti tüdrukutele keelepraktika.
Vahetusõpilase saabumine
on muutnud elu huvitavamaks –
lisaks kodusele melule on YFU
korraldanud laagreid ja väljasõite ning mitmeid õppepäevi.
Mida arvab Freda? “See on
väga lahe pere ning ma olen
õnnelik, et ma siin olen.”
“Eestlased võiksid julgemini võtta enda perre välisõpilasi,” julgustab Lea. “See on väga
meeldiv kogemus ning ei maksa peljata, et keelt ei oska või et
kõikvõimalikke probleeme võib
tekkida. YFU on väga hästi korraldanud nii perede ettevalmistamise kui hilisema tugisüsteemi, nii et kui on vaja, siis saab
alati abi. Ka siis, kui laps tõesti
ei sobi perega kokku või tekib
aasta keskel mingi ootamatus,
saab YFU-st abi ja tuge.”
Õnneks on perekond Saksal
vahetuslapsega vedanud ning
nad sobivad omavahel hästi. Suvel aga plaanitakse Saksamaale minekut – Freda pere
kutsus neid endale külla.
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

S
VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 47,50 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 45,75 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 62,50 € Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

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

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

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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KLIINIK

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

Pakume mitmesuguseid vitamiine,
toidulisandeid, raviteesid
ja palju muud huvitavat.

MÄRTSI PAKKUMISED !
Goji mahlad -10%
Kõik kinkepakid -15%
Green Nature viirukid -15%
Kõik Nahrin´i tooted -20%

DIS! Idandamissegud
UUKlassikaline
üldmassaaz

(info tel 5015548)

Kohtumiseni Tervisepoes!
Võru tn Maximas, Võru 55f, Tartu
E-R 10 - 19, L 10 - 17, P 11 - 15

15

Reede, 4. märts 2011

Gripi koha võtavad üle teised viirused

Uudised

Eelmisel nädalal vähenes 20 protsendi võrra nii ülemiste hingamisteede viirusnakkuste kui ka gripitaoliste haigestumiste arv. Arstide poole pöördus
5863 haigestunut, neist 45 protsenti olid lapsed. Sentinelsüsteemi andmetel püsib gripi haigestumuse intensiivsus Eestis endiselt keskmisel tasemel,
haigestumise geograafiline levik on laialdane. Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5-aastased lapsed, nende hulgas kasvas haigestumus ligikaudu 20 protsenti. Koolilaste, täiskasvanute ja vanemaealiste hulgas haigestumine vähenes. Möödunud nädalal muutus ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. Gripiviiruste osakaal hakkas vähenema, paragripi-, adenoja RS-viiruste osakaal aga tõusma.
TE

Varakevadisest nohust
päästab õige ninahügieen

Pehme mööbel PARIS
hinnad

al 322,40 EUR

5044,48 EEK

Tavahind: 403,00 EUR

Pakkumine kehtib 01.03.2011 - 31.03.2011

-20%

Comodo tekstiili- ja nahahooldusvahendid

MÄRTSIS PEHME MÖÖBLI HINNAD ALL!
CEZAR komplekt (diivanvoodi+2 tugitooli)
NB! Kangaga! Diivanvoodi - ca 220 x 93 x 86 cm, tugitool - 86 x 88 x 84 cm

UUDIS!

804,00 EUR /12 579,90 EEK
Tavahind: 1005,00

EUR

Kõrva-nina-kurguarst
Raivo Ani rääkis Tartu
Ekspressile, miks pikast
talvest kurnatud organism on pahatihti lihtne
saak viirushaigustele,
milliste vahenditega
oleks õige tüütule nohule-köhale lõpp teha ja
kuidas on võimalik oma
nina puhtana hoida.

Diivanvoodi COMFORT (pesukastiga)
Mõõdud: ca 252 x 100 x 78 cm

al 619,65 EUR /9695,44 EEK

Tavahind: 729,00

EUR

Diivanvoodi RIGA
Mõõdud: ca 209 x 94 x 92 cm

250,75 EUR /3923,39 EEK

Tavahind: 295,00

EUR

Diivan LEON
Mõõdud: 2-ne diivan ca 143 x 84 x 80 cm, 3-ne diivan ca 199 x 84 x 80 cm

Viiruslik nohu ei ole ravitav, vaid tuleb välja põdeda. Enamasti
kulub selleks kaks nädalat, kuid sümptomeid saab leevendada
ninatilkade või soolalahusega.
Foto: Internet

Hädade leevendamiseks on abi
turset vähendavatest pseudoefedriini sisaldavatest ninatilkadest, aga ka rahvameditsiinist.
Nuuskamisest on tublisti kasu,
sest põletikuline sekreet tuleks
ninaõõnest välja saada.
Haigus pöörab halvemuse
poole enamasti ebapiisava ravi
korral või siis, kui nina õõnsused
on muutunud tervislikuks õhuliikumiseks liiga kitsaks ja tekitanud mädaseid põletikke. Siis
tuleb sekkuda juba kirurgiliselt.
“Kui väga pikka aega on kestnud kõrvapõletik, mis on viinud
pikaajalise kuulmislanguse ja
tugeva kõrvavaluni, on mõningatel juhtudel näidustatud kuulmekile läbilõikamine. Mäda
väljutatakse ja põletik taandub
kiiremini,” sõnas Ani. “Samuti neelupõletik – mandlitagu-

al 426,40 EUR /6671,73 EEK

se ruumi mädakolle – avatakse
erakorraliselt kiiremas korras.
Kui on kestnud mitu nädalat
survetunne ja valulikkus põse
piirkonnas ja on näha, et seal
on mädapõletik, siis loputatakse põsekoobas või tehakse nina
poolt lahti.”
Et selliseid arenguid oma
ninas vältida, tuleks nina puhtuse eest hoolt kanda. “Ninaõõne
hügieen on oluline. Selleks on
viimasel ajal apteekides saada
füsioloogilise lahuse preparaate
ehk 0,9-protsendilisi keedusoolalahuseid aerosoolpudelites. See
on asi, mida võib kasutada eluaeg, hällist hauani. Nohu profülaktikaks ja ninaõõne puhtuse
hoidmiseks on see väga oluline
– sama oluline, kui näiteks hammaste korrashoid,” leidis Ani.

Tavahind: 533,00

EUR

UUDIS!

Diivanvoodi NEO
Mõõdud: ca 206 x 102 x 84 cm

464,80 EUR /7272,56 EEK

Tavahind: 581,00

EUR

Nurgadiivanvoodi ROMA (nahk+kunstnahk) VÄRVIVALIK!
Mõõdud: ca 226 x 164 x 84 cm

UUDIS!

al 909,60 EUR /14232,18 EEK Tavahind: 1137,00 EUR
Nurgadiivanvoodi LUCINDA (pesukastiga)
Mõõdud: ca 230 x 170 x 88 cm

al 591,75 EUR /9258,90 EEK

Tavahind: 789,00

EUR

Nurgadiivanvoodi SATURNUS (pesukastiga)
Mõõdud: ca 252 x 155 x 92 cm

al 657,00 EUR /10279,84 EEK

Oliver Kund

Tavahind: 876,00

EUR

Nurgadiivanvoodi WILMA
Mõõdud: ca 253 x 165 x 90 cm

al 729,60 EUR / 11 415,78 EEK

Tavahind: 912,00

EUR

Nurgadiivanvoodi BARUTO (pesukastiga) NB! Võimalik tellida erimõõdus
Mõõdud: ca 266 x 158 x 87 cm

al 782,40 EUR /12241,93 EEK Tavahind: 978,00 EUR
Nurgadiivan GLENN (üleni nahast) VÄRVIVALIK!
Mõõdud: 246 x 205 x 94 cm

UUDIS!

al 1694,40 EUR /26 511,66 EEK
Inf
o+
372
505
962
5 w
ww.k
ontser
tkorrald
us.ee

TÜ kliinikumi kõrvakliiniku
juhataja, kõrva-nina-kurguarst
Raivo Ani on mees, kelle vastuvõtule saadetakse patsiendid
enamasti siis, kui asjalood juba
halvad. “Kõige tavalisemad
põhjused on, et nohu ja köha
on kestnud üle kahe nädala või
on tekkinud tüsistus – hingetoru
põletik või põsekoopa põletik,”
kirjeldas Ani. “Lastel on nohu
kümme korda tõsisem haigus
kui täiskasvanutel – väga sageli areneb sellest kõrvapõletik ja
kuulmislangus.”
Ani sõnul võib nohu ja köha
tekkida väärkäitumisest, aga
ka lihtsalt meie kliimast. “Purgis elada ei saa. Organism on
mõnedel tugevam, teistel vastuvõtlikum igasugustele mõjutustele.”
Nohu tekkimisele on tegelikult enam põhjuseid, kui me
arvata oskame. Tavalisim neist
on viirusest tingitud nohu.
Samuti võib nohu tulla ninaõõne veresoonte valest käitumisest, mis liiga tugevalt tühisele
ärritajale reageerides laienevad
ja nina kinni ajavad. Sellel võib
olla palju põhjuseid alates stressist kuni vale magamisasendini.
Lisaks neile põhjustavad nohu
ja mädast eritist veel allergiad,
adenoidid, põsekoopa põletik
ja kasvajad, ninakinnisust aga
ninavaheseina kõverused, suured kurgumandlid ja muu.
Tavalist viiruslikku nohu ravida ei saa, vaid tuleb oodata,
kuni organism viiruse seljatab.
Selleks kulub kuni kaks nädalat.

Koit Toome
ja Jorma
Puusaag
10.
märtsil
kell 19
Athena
keskuses

KOIT
TOOME

Tavahind: 2118,00

EUR

OMADELE ALATI SOODSAMAD HINNAD
Commoni kliendikaardi ja Kodukaardiga - 7%
Diivanid saadaval laias kangavalikus.
Näidised Commoni kauplustes.

TALLINN:

Järve Keskus
Pärnu mnt 238
Avatud: E-P 10-20

www.common.ee
Tähesaju City
TARTU:
Tähesaju 27/29
Avatud: E-R 10-20
L 10-18, P 10-16

Mööblikeskus
JÕHVI:
Teguri 39
Avatud: E-R 10-19
L 10-16

Espak kauplus
Lille 3
Avatud: E-R 10-18
L 9-16

LEIUPOOD
Tööstuse tee 8
Ülenurme, Tartumaa
Avatud: E-R 10-17
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Võimlemishuvilisi ootab sügisest spordiklass

Sport

Septembris alustab Tartu Descartes’i lütseumis järjekordne VK Janika spordiklass. Lisaks võimlemistreeningutele on kavas
koreograafia, akrobaatika, üldkehaline treening ja võimlemisalane teoreetiline õpe. Spordiklassi oodatakse lapsi, kes armastavad võimlemist, liikumist, tervislikke eluviise. Trenni tehakse 6-7 korda nädalas A. Le Coqi spordimajas.
VK Janika eestvedamisel loodi Tartus esimene taoline juba 2005. aastal. 2007. aastal oli võimlemishuvilisi nii palju, et avati
kaks paralleelklassi. Kooli ja võimlemisklubi eesmärgiks on koolitada iluvõimlejaid, kes on professionaalsed sportlased ning
pakkuda liikumisvõimalust kõigile, kes soovivad omandada oskusi ja teadmisi võimlemisalal. Lapsed, kes tegelevad võimlemisega, oskavad valitseda oma keha, neil on hea rüht, graatsilisus, koordinatsioon, rütmitunne, kaunis kõnnak ja liikumisoskus.
“Tänaseks on spordiklassi lastest sirgunud tublid võimlejad, kes esindavad oma kooli, klubi ja Tartu linna nii üleriigilistel,
kui ka rahvusvahelistel turniiridel ja tiitlivõistlustel,” hindas klubi juhataja Janika Mölder spordiklassi kogemust kordaläinuks.
Spordiklassi komplekteerimine algas 1. märtsil. Lisainfot saab kooli telefonil 746 1803.
TE

Kas tõesti on käes parim aeg
registreerumaks suusamaratonile?!
LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee
TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis!
Sporti seinast seina suurtel ja väiksematel ekraanidele

Lai menüü igale maitsele
Kliendikaart
Päevapraed Sünnipäevade, firmapidude korraldamine
Lauajalgpall
Heatujuline teenindus
Pokkeriüritused ja koolitus
Hea asukoht
WiFi
Eripakkumised Pikk joogileht
Filmiõhtud
Spordipäevad Catering Tasuta parkimine

Pane baas kinni, saad ürituse
esimese joogiringi maja kulul TASUTA!
WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575 • sporidbaas@gmail.com

Kuigi viletsamalt treeninutel pole 40. Tartu
maratoni “armid” veel
paranenudki, on korraldajate arvates just praegu õige aeg end järgmisele suusamaratonile
kirja panna.
Siis pole karta, et kohti ei
jagu. Ka varustust on kevadel
soetada nii nutikam kui soodsam. Eeldatavasti meenub siis
ka tihedamalt trenni teha.
Pikaajaliste plaanide tegemine aga ei ole rahvasportlaste
hulgas siiani juurdunud. Tänase seisuga on nelikürituse kõigile kolmele järelejäänud etapile end üles andnud 505 inimest.
Karu möönab, et otsust tikutakse jätma kaheteistkümnendale
tunnile. “Viimasel hetkel olematu treeninguga jooksumaratonile tulek ei ole kindlasti meie
poolt soovitatav käitumine. See
ei tekita positiivseid emotsioone ei meie ürituse ega rahvaspordi osas.”
Mõistagi annab varasem
registreerimine parema võimaluse ürituseks valmistuda peale
osalejate ka korraldajaile. “Saame pakkuda parema valmisoleku nende kõigi teenindamiseks.
Kallimate hindadega viimasel
nädalal ei ürita me mitte raha
teenida, vaid see on selgeks
märgiks, et mõelge aegsasti,
registreeruge varem, et jõuaks
harjutada ja tulge siis üritusele.”
Klubi Tartu Maraton projektijuht Kunnar Karu rõhutas
vestluses Tartu Ekspressiga, et
nende eesmärgiks on pakkuda
osavõtjatele motivatsiooni tegelemaks rahvaspordiga kogu aasta ringi. “Harjutada erinevaid
alasid, seeläbi treenida mitmekülgsemalt. Lisaks on see hea
motivaator pagemaks linnakärast ja tööst eemale, värskesse
õhku.”
Et Tehvandilt mahub probleemideta startima vähemalt 10 000

Tervisespordikeskuse finišisirge, mis varem tegi haltuurat ka lühema raja stardipaigana, saab sellest
kevadest oma põhitööle pühenduda.
Foto: Kaimo Puniste

jooksjat, pole jooksumaratoni
pikemal distantsil niipea ruumipuudust oodata. Küll on kitsikus
juba praegu lühemal rajal.
“Elvas kulub enamik ruumist
finišialaks. Selgeks on saanud,
et sinna tuleb luua ka korralikud võimalused stardiks. Oleme sellega tegelenud ja tegeleme edasi,” lubas Karu.
Kuniks täiendav stardiala
läbib alles planeeringufaasi,
otsitakse leevendust stardiaja ja
koha muutusest. 8. mail antakse
10 kilomeetri jooksule lähe kell
13. Varem on see olnud tund
varem ehk vahetult enne pika
maa kiiremate lõpetamist. Nii
jääb lühemal jooksul osalejaile
võimalus kaasa elada ka põhidistantsi võitjale. Uus stardipaik
– tervisespordikeskuse kõrval
olev asfaltplats – ja rada, mis
keerab kohe jõe äärde, tagavad

ka tolmuvaba finišikoridori, mis
muidu täitis üheaegselt ka stardiraja kohuseid.
Karu arvates peaks see lihtsustama tegevust finišialas.
Lisaks võimaldama ka osavõtjate arvu märgataval suurenemisel – prognoosid seda kinnitavad – tulla toime oluliste kitsikusteta nii rajal kui ka “tipptunnil” finišis.
Rattaralli on täis ehitatud

Rattaralli võistluskeskuse
varem päris ruumikas ala Turu
ja Väike-Turu tänava vahel on
samuti pudelikaelaks muutumas. Peamiseks põhjuseks mitte
tervisespordi populaarsuse tormiline kasv, vaid hoogne linnaareng. Mõne aastaga on kolmnurgale kerkinud Tigutorn ja
AHHAA keskus. Kuklasse hin-

gab Aura laiendus.
“Kuhu teha toitlustusala, rattahoidjad? See kõik vajab ruumi ja plats Aura juures muutub
aina kitsamaks. Viie kuni kuue
tuhande ratturi juures tuleb lagi
ette,” ennustas Karu. “Oleme
Tartus alternatiive otsinud, aga
nende leidmine on keeruline.
Tegelikult on ka linn ise sama
probleemi ees. Suurürituste
jaoks puuduvad linnasisesed
parkimisvõimalused, näiteks
korralik parkimismaja. Vabu
platse, kus rohke rahvaarvuga sündmusi saaks korraldada,
jääb aina vähemaks.”
Lahendusi alles otsitakse.
Mõtteid on mitmeid. Seniks aga,
kuni mõni neist teoks saab, on
Karu arvates ainuõige lahendus
oma nimi spordipidudele võimalikult varakult kirja panna.
Rasmus Rekand
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Laupäeval võtavad suusatajad mõõtu Haanja maratonil
EMT Estoloppet sarja viimane heitlus peetakse pikkade traditsioonidega Haanja suusamaratonil käesoleva nädala laupäeval. Selle paljude poolt hinnatud talispordiala
pidustused saavad alguse kell 11, kui antakse start 43 km põhidistantsile. Vaid veerand tundi hiljem asuvad rajale 22 km poolmaratonile registreerujad ning 11.30 naudivad sõitu kõik lapsed.
16. aastat väärikat ettevõtmist korraldava Urmas Veeroja sõnul on rada väga heas
korras ning valmis oodatavaks 1300 pikamaasuusatajaks. “Maratoni trass asub vaieldamatult Eesti kauneima maastikuga Haanja looduspargi piiranguvööndis, läbides
osaliselt ka sihtkaitsevööndit. Seetõttu on 43-kilomeetrise suusamaratoni raja laius
läbivalt kaks klassikajälge,” rääkis Veeroja. “Antud suusamaraton eristub teistest

EMT Estoloppeti maratonidest just oma vaheldusrikka ja meisterlikku suusavalitsemist nõudva raja poolest ning on nii heaks väljakutseks kui sarja suurejooneliseks
finaaliks.”
Haanja inimesed ootavad maratoni igal aastal suure õhinaga ja 200-liikmelisse
meeskonda kuulumine on nende jaoks auasi. “Pakume maratoni teeninduspunktides
võimalikult palju kohalikku toitu – Hartsmäe talu leiba, kurki, tees kasutame kohalikke mahlasid, kaerahelbeküpsiseid ja palju muud,” ütles Veeroja. Võistlusele tasub tulla aegsasti, sõidukid saab jätta võistluskeskusest 300 m kaugusel asuvasse parklasse.
Numbrid ja stardimaterjalid saavad soovijad kätte juba päev varem, ajavahemikul
14–18. Võistluspäeval väljastatakse numbreid alates kella 8 hommikul.
TE

Peatreener hindab

Tartu Pere Leib on statistika põhjal tänavu Baltikumi parim nii blokkide (233) kui serviässade (123) kategoorias. Oma võimu demonstreerivad (vasakult) Taavi Nõmmistu, Siim Ennemuist ja Priit Luik.
Foto: SK Duo

Vassiljev: Uue aastanumbriga
sai meeskonnast Meeskond
Schenkeri liiga põhihooaja kolmanda kohaga
lõpetanud Pere Leiva
peatreener Rainer Vassiljev (pildil) teeb enne
kohamänge analüütilise
tagasivaate meeskonna
tänavustele esitustele.

timisel oleva Sloveenia nurgaründaja oskustest. Pärast turniiri langetasime ainuõige otsuse
– Pulko ei küündinud tasemeni,
mida leegionärilt oodati.

30. augustil alanud ühistreeninguteks sai võistkond enamvähem komplekteeritud. Puudusid leegionärist nurgaründaja
ning koondistega hõivatud sidemängijad. Septembri esimene
pool kulus peamiselt Peep Pälli ja Oliver Lüütsepa juhitud
üldkehalisele ettevalmistusele.
Kuu teisest poolest, sidemängijate liitudes, lisandusid ka pallitreeningud.

Karikavõistluste loosimistulemustega võis igati rahul olla –
sattusime Tallinna Selveriga erinevasse tabelipoolde. Veerandfinaalis suutsime kindlalt alistada TTÜ meeskonna (mängudega 3 : 0 ja 3 : 1). Suhteliselt üllatav oli kindel üleolek esimeses
mängus võõrsil. Ootasin TTÜlt natuke suuremat vastupanu.
Kordusmäng Tartus oli juba
vormistamise küsimus.
Poolfinaalis Paides pakkus
Pärnu meile finaalikohta, aga
paraku ei suutnud seda ise sellel hetkel ära kasutada. Kuna
hooaja alguses näitas Pärnu
kindlasti stabiilsemaid esitusi kui meie, siis Paides oli meil
hea šanss neid võita. Kumbki
võistkond eriti ilusat võrkpalli ei
näidanud ja tasavägises kohtumises pidime võtma vastu 2 : 3
kaotuse.

Premium 7 Cup

Oktoobri alguses peetud
kontrollturniiril Premium 7
Cup-il osalesid täpselt mullusest tuttavad meeskonnad: Pärnu, TTÜ, Riga ja Tartu. Kokkuvõttes igati hea seltskond meie
hädavajalikeks treeningmängudeks.
Kuna sidemängijad liitusid
meeskonnaga hiljem, oli eeldada, et ladusast koostööst on asi
veel kaugel. Kuid esimese mängutunnetuse kindlasti saime.
Premium 7 Cup-i üks peamisi
eesmärke oli saada selgust tes-

Eesti karikavõistlused

Põhiturniir

Meeskond sai täielikult
komplekteeritud vahetult enne
põhiturniiri algust. Täiendus

Lätist, Lauris Iecelnieks, jäi
esimesest kahest mänguvoorust eemale ja liitus meeskonna
treeningutega vahetult pärast
seda.
Põhiturniiri esimest vooru ei
saa kindlasti nimetada kordaläinuks. Kripeldama jäid välismäng Riias Lasega (1 : 3), nädal
hiljem lasime ise kodusaalis
käest 3 : 1 võidumängu Ozolnieki vastu ja pidime leppima 2 : 3
kaotusega.
Kõige suuremaks
ebaõnnestumiseks võib pidada võõrsil
1 : 3 allajäämist Rakverele. Mitmeid
mehi kimbuta-

sid traumad (Merisaar, Ennemuist, Kollo) ja samuti segasid viirushaigused (Iecelnieks).
Rakvere oskas olukorra ära
kasutada ja jätsid meid võõrsil punktita. Kui põhiturniiri
lõpus lahutas meid teisel kohal
olevast Pärnust 6 punkti, siis
tagantjärele vaadates kaotasimegi nende kolme mänguga
võimaluse teise koha eest võidelda.
Põhiturniiri teise ringi eel
tegutsesime 3 mänguvaba nädalat korraliku
u treeningkoormusega ja pikka jjõulupuhkust endale
ei lubanu
ud Sellest oli kasu ja
lubanud.
alates jaanuari
jaaan
algusest oleme
teises ringis
ringg näidanud suhteliselt korralike
korraal esitusi.
Ainukee mäng, mille võib
ebaõnnestumise
pookanda eb
ba
lele, oli võõrsil
võõ
õ kohtumine Jelsilmas tagagavaga. Pidades
P
sihoidlikku
põhiturniiri
sihoi
id
algust,
alg
gu võib kokkuvõttes
te
es põhiturniiri kolmandat kohta (13 võim
ttu ja 7 kaotust; kokku
441 punkti) pidada
optimaalseks tuleo
museks. Teises rinm
ggis võitsime kümnest mängust suisa üheksa. Meeskonnast on saanud
Meeskond.
Rainer Vassiljev

Kui Andres Toobali puhul oli
hooaja esimesel poolel tunda väga suurt ebakindlust, siis
põhiturniiri teises ringis on
ta näidanud väga häid esitusi. Usun, et on igati õigustanud Eesti koondmeeskonda
kuulumist ja võrreldes eelmise hooajaga on praeguseks
hetkeks teinud pika sammu
edasi. Blokeerimisel näen
veel tema tegutsemises varu.
Võimed lubavad enamat, kui
siiani on selles elemendis näidanud.
Sarnaselt Toobaliga tegutses Martti Juhkami hooaja
alguses natuke kahvatult. Kui
vaadata tema mänge ka varasematel hooaegadel, siis pole
mees hooaja esimesel poolel
kunagi väga häid esitusi teinud. Kuid näidanud, et suudab ennast hooaja teiseks
pooleks alati korralikult üles
töötada. Praeguseks on leidnud stabiilselt hea mineku ja
tõusnud kindlalt meeskonna
liidrite hulka. Peale põhiturniiri hoiab Juhkami Schenkeri liiga suurima punktitooja tiitlit 334 punktiga. Samuti on ta esikohal löödud serviässade pingereas (42 ässpallingut). Tulevikus soovitaks
kahe hooaja vahelisel ajal
veel rohkem füüsisega individuaalselt tööd teha, et hooaja
alguseks paremini valmis olla.

Priit Luik (pildil) on olnud
meeldivalt hea üllatus. Uskusin, et ta on võimeline tegema keskmisel tasemel stabiilse hooaja, aga Luik on teinud
mitmeid väga häid mänge ja
võtnud ka tihtipeale meeskonna liidrikoorma enda
kanda.
Lauris Iecelnieks on väga
heas füüsilises vormis mängumees. Hooaja alguses läks
aega meeskonda sulandumisega, tagasihoidlikuks elemendiks oli palling ja vahepeal oli probleeme rünnakuresultatiivsusega. Alates jaanuarist on saanud oma servi
korralikult toimima ja samuti
leidnud hea tunnetuse põhisidemängija Toobaliga. Väljakul vaieldamatult üks emotsionaalsetest liidritest. Mängumees, kes kunagi ei talu
kaotamist.
Terve senise hooaja vältel
on suhteliselt stabiilselt mängutaset näidanud Rait Rikberg. Usun, et ta on tegemas
terve oma mängijakarjääri
stabiilseimat hooaega.
Siim Ennemuisti põhitur-

niiri esimesele poolele jättis
oma varju borrellioosi põdemine. Pidime piirama treeningkoormusi ja sellest tulenevalt polnud ka mänguvorm
parim. Alates detsembrist on
saanud treeningutel 100%
kaasa teha ja hetkel täitsa normaalsesse konditsiooni jõudnud. On näidanud, et
suudab blokeerimisel teha
kohati väga häid mänge, kuid
ootaks suuremat stabiilsust.
Sarnaselt Iecelnieksiga hiilgab Meris Merisaar suurepärase füüsilise vormiga. Merist
võib tuua teistele eeskujuks,
kuidas mees ise ennast hooaegade vahel vormis hoiab.
Hooaja vältel on olnud mitmeid kordi probleeme põlvega ja sellepärast pole suutnud
endast maksimumi sellel hooajal anda. Olen temaga üldjoontes rahul, aga kindlasti
oleks ta võimeline veel paremateks sooritusteks, kui põlv
seda lubaks
Kevin Soo on näidanud, et
hoolimata noorusest ja esimesest aastast meistriliigas,
saab temaga igati arvestada.
Kui teised tempomängijad
olid vigastustega kimpus, sai
päris korralikult mänguaega
ja pettuma temas ei pidanud.
Kristjan Kais on hea üldmänguga võrkpallur. Toobali
enesekindluse leidmisega on
saanud viimasel ajal vähem
mänguaega ja pidanud leppima teise sidemängija rolliga.
Kristo Kollo näitas hooaja esimestel kuudel päris
head minekut, kuid pärast
novembri lõpus tekkinud
vigastuspausi ja haigusperioodi pole sarnase tasemeni enam küündinud. Ootan
temalt stabiilsemaid esitusi,
seda nii mängus kui ka treeningutel.
Rauno Tammele oleks tahtnud põhiturniiril natuke rohkem mänguaega leida. Mängudes, kus platsile pääsenud,
pole nii säravat tegutsemist
näinud, kui eelmisel hooajal
ühes play-off’is Selveri vastu. Treeningutel on ennast
kohati päris heast küljest näidanud. Ka vastuvõtul võrreldes hooaja algusega stabiilsemaks muutunud. Tema korralikud sooritused mänguväljakul on kindlasti veel ees.
Kuna Taavi Nõmmistu
õpib sügisest kehakultuuri
teaduskonnas, siis tema füüsiline koormus on päris korralik. Meeskonnaga 2 korda päevas treenides ja lisaks
koolis kõik füüsilised tunnid kaasa tehes kasvas mahv
vahepeal liigagi suureks.
Tekkinud põlvevigastus on
kärpinud ka tema võimalusi mänguaja osas. Kui põlv
korras, saab tema kui korraliku vahetusmehega igati arvestada. Pikale mehele
omaselt on varu kaitsemängus.
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Tartu ülikooli kunstimuuseumisse jõudis värske antiik

Vaba aeg

Neljapäeval avati Tartu ülikooli kunstimuuseumis kunstniku Rait Präätsa näitus “Antiiki on kõikjal – värske antiik Tallinnast”. Näitusega vaatab kunstnik ajas tagasi ning esitab oma nägemuse, kuidas antiikkunsti tõlgendada.
Oma tööde teostamiseks on ta kasutanud klaasi ning antiigielemente erinevatest teostest.
Kunstnik ise näeb antiigi taastootmise vajadust inimeste nõudluses antiigi järele. Rännates erinevates metropolides, märkas Prääts, et antiikse kunsti galeriisid on palju rohkem, kui kaasaegset kunsti tutvustavaid. Antiikkunsti vastu on huvi üllatavalt suur. Seetõttu sündiski kunstnikul idee luua seeria
klassikalisi skulpturaalseid vorme, mis oleksid täidetud erinevate mõtisklus-

JÄRJEJUTT

tega ajas kestmisest.
Seeria algus oli eksponeeritud 2009. aastal Helsingis galeriis Laterna
Magica ja täiendatud näitus toimus 2010. aastal HOP galeriis Tallinnas. Tartu ülikooli kunstimuuseumis on seeria seni kõige suurem väljapanek, millest
kolmandik on maailma esiettekanne.
Rait Prääts võttis näituse kokku järgnevalt: “Inimsuhted pole tuhandete
aastate jooksul oluliselt muutunud ja kõik tegelikult väärtuslik meie ümber
kestabki kaua. See, mis kestab, ongi antiik. Antiiki on kõikjal.” Näitusel on
eksponeeritud ka kunstniku Sirje Eelma antiigist inspireeritud graafikalehed.
Näitus jääb avatuks 30. aprillini.
TE

SUDOKU

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

Haigla
RISTSÕNA

ANNELI!

MIKK!

:)

Algus 3. veebruari Tartu Ekspressis.
Ta oleks tahtnud siit ära, tema koht polnud siin.
Miks peab ta aitama inimesi vangi panna ja paljusid inimsaatusi mõttetult hävitada? See neetud vaesus, mis ei võimalda
kellelgi siin maal väärikalt elada! Ehitusjuhiamet võiks ju ometi talle normaalse toimetuleku kindlustada, aga ei. Aeg-ajalt
tuli ikka kohtutõlgina lisa teenida, et ots otsaga kokku tulla.
Ta väljus kohtusekretäri toast ja märkas koridoris suitsunurgas närviliselt sigaretti pahvivat Mairet. Naine istus narmendava servaga nahktugitoolis ja vaatas aknast välja. Määrdunud akna nurgas punus ämblik häirimatult võrku. Sumbunud
õhuga koridoris lõhnas kloori järele. Odava tubaka kirbe ving
hõljus akna all. Kalvi astus mööda lohakalt pestud linoleumpõrandat naise juurde ja jäi tema ette sõnatult seisma. Ta ei
teadnud, mida öelda.
“No mis sa vahid nagu elav etteheide?
Kas ka sinu arust olen ma saamatu kaitsja?”
Kalvi raputas pead ja vaatas Mairet kaastundliku pilguga:
“Arvan, et mõistan, mida sa praegu tunned.”
“Mitte midagi sa ei mõista!” Naine kuivatas vargsi silma nurka.
“Sina käid siin harva ainult lisaraha teenimas, aga mina olen
iga päev selle supi sees. Saad aru? Iga päev! Kogu see kohutav ebaõiglus on mu meeled nüristanud ja mu mõistus keeldub
seda jama vastu võtmast.”
Nüüd veeresid suured pisarad üle advokaadi põskede ja
Kalvil hakkas temast tõsiselt kahju. Maire pühkis taskurätiga
nägu ja jätkas:
“Kui ma omal ajal Tartusse juurat õppima läksin, arvasin
naiivselt, et advokaadina saan inimesi aidata, neile mõistlikku
nõu anda ja neid kurja maailma ebaõigluse käest päästa. Nüüd
aga on minust saanud vindike kohutavas terrorimasinas, kus
ma hoopis aitan süütuid inimesi vangi panna.”
Murekurrud Maire otsmikul teravnesid ja tema lõug hakkas kahtlaselt värisema. Kalvi tõstis käe ja pistis sõrme naise
pluusiväljalõikest sisse, kahe suure ja sooja rinna vahele. Maire
vaatas pärani silmadega mehele otsa ja võttis tema käest kinni,
kuid ei lükanud seda eemale. Nutt vaibus ja naise nägu selgines pisut.
“Ära ürita mind lohutada, see ei aita.” Maire hoidis ikka
mehe käest ja suunas pilgu põrandale. Seejärel vaatas uuesti
mehele silma ja jätkas:
“See kuradi Thea võiks vähemalt vait olla, aga ta kohe peab
teistele teravusi ütlema. Ta on sündinud süüdistaja ja selleks ta
ka jääb.”
Kalvi teadis hästi, mis nüüd järgneb ja üritas jututeemat
muuta.
“Ütle parem, mida sa õhtul teed.”
“Ah jäta, Kalvi. Mul pole praegu tuju ja pealegi tuleb mu
mees täna õhtul Tallinnast tagasi.”
Maire tõmbas mehe käe oma pluusikaelusest välja ja lükkas
eemale. Ta libistas sooja pilgu üle noormehe rühika figuuri ja
sasis sõbralikult tema süsimusta soengut.
Lõpp

n moodi!
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Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:
Oliver James
KUIDAS NEID MITTE UNTSU
KEERATA
Tõlkinud Eve Rütel
Kujundanud Angelika Schneider
Kõva köide, 344 lk
Laste vajadused on väga lihtsad,
kuid erinevaid soovitusi nende õigeks
kasvatamiseks on nii palju, et vanematel
võtab silme eest kirjuks. Raamatus eristatakse kolme emade/
vanemate põhitüüpi: Korraldaja, Kallistaja ja Kombiemme.
James analüüsib kõigi põhitüüpide põhiprobleeme ja pakub
välja hulga lahendusi erinevate olukordade jaoks.

onkel

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

HAA

6€

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

Liisa!
Õnne!
Edu!
Päälehakkamist!
Vaba rahvas
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Vastlapäeval valitakse tuunituim lumeliikur

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

Anne noortekeskuse ja Noorteraadio eestvedamisel peetakse teisipäeval, 8. märtsil Kassitoomel ühtviisi nii naiste- kui vastlapäeva. Toimub suur “Pimp my kelk” võistlus, kuhu on oodatud kõikvõimalikud ise valmistatud või tuunitud lumeliikurid.
Olgu see siis uues kuues “salvokas” või lumel libisev kosmoselaev. Parimaid premeeritakse auhindadega.
akse
kse ka moodsas
Õpitakse paberlilli valmistama ja lisaks selgitatakse pikim vastlaliug. Mõõtu võetakse
kahevõistluses. “See on kombineeritud kelgutamisest ja naiste kelgul mäest üles vedamisest. Kuidas võistlus täpsemalt välja nägema hakkab, on üllatus, mis selgub kohapeal,” kirjeldas uudset ala noortetöö spetsialist Reet Lulla.
Mõistagi ei puudu vastlapäevale omane hernesupp ja vahukoorekukkel. Et üheaeglaselt vasteldega tähistatakse ka naistepäeva, ootavad õrnema soo esindajaid vahvad üllatused. Kella 14st 18ni kestvat meeleolukat perepäeva toetab Tartu linn.
TE

Teater
Sadamateater
3. III kell 19 Elling
5. III kell 19 Rumm ja viin
9. III kell 19 Quevedo
10. III kell 19 Paanika
11. III kell 19 Rumm ja viin
12. III kell 19 Maetud laps

Elleri saal
11. III kell 18 Spiraalsed galaktikad
13. III kell 14 Noored heliloojad tulevikumuusika loojad

Genialistide klubi
4. III kell 22 Kosmosepuhvet

Klubi Plink Plonk

Vanemuise teatri suur maja

5. III kell 19 Vabalava tuur

3. III kell 19 Gorgo kingitus
4. III kell 19 Kaos
5. III kell 18 Arabesk
6. III kell 16 Ämbliknaise suudlus
7. III kell 12 Kaval-Ants ja vanapagan
7. III kell 19 Eksperiment õhupumbaga
8. III kell 19 Maakad
9. III kell 15 Appi! Ooper!? II
11. III kell 19 Helisev muusika
12. III kell 19 Kaos
13. III kell 18 Farjatjevi fantaasiad

Peetri kirik

Vanemuise teatri väike maja
5. III kell 19 Vihmamees
6. III kell 16 Tabamata ime
8. III kell 12 Nukitsamees
12. III kell 19 Casanova
13. III kell 12 Nukitsamees
13. III kell 19 Puhastus

Kontsert
Athena keskus
10. III kell 19 Koit Toome

Big Beni pubi
4. III kell 21.30 Trahter
5. III kell 21.30 Viljo Tamme Bänd
11. III kell 21.30 President & Laaneorg
12. III kell 21.30 Henri ja Restart

Café Shakespeare
3. III kell 20 Vladimir Karjalainen
4. III kell 22 Ingmar Päid
5. III kell 22 Tiit Born
8. III kell 20 Meelis Kõressaar
10. III kell 20 Raen Väikene
11. III kell 22 Leila Röömel ja Anett
Kulbin
12. III kell 22 Kärt-Katrin Kull ja
Lauri Lehtsaar

10. III kell 19 heategevuskontsert
... kus on kodukoht ...

Kino
Ekraan 4.–10. III
kell 11.45, 14.15, 19.15 Rango
(eesti keeles)
kell 16.45 Rango (subtiitriteta)
kell 22 Sõida vihaga 3D
kell 12.45, 15.15 (v. a 10. III)
Rapuntsel 2D
kell 17.30 (v. a 10. III), 21.45 Surnuaiavahi tütar
kell 19.45 Kuku: mina jään ellu

Näitus

Püssirohukelder

Annelinna raamatukogu

4. III kell 22 Freddy Tomingas ja
RIFF
5. III kell 22 Vello Orumets

kuni 6. III MD fotonäitus Abstraktsioonid

Ristiisa pubi
3. III kell 21.30 Taas
5. III kell 21.30 Härra Kuu
10. III kell 21.30 Finder Rockers
12. III kell 21.30 Colorado

Rodeo Saloon
11. III kell 21.30 Q-Valda

Tartu Forseliuse gümnaasium
8. III kell 19 Ainult Sinust ...

Tartu Jaani kirik
4. III kell 12.15 Elke Unt (orel)
8. III kell 19 Noorkuu

Tartu linnamuuseum
9. III kell 18 Tartu Uue Muusika
Ansambel

Tartu ülikooli aula
4. III kell 19 Indrek Leivategija ja
Tatiana Chernichka

Vanemuise kontserdimaja
5. III kell 19 Saja Päeva ball
11. III kell 19 Erkki-Sven Tüür

Õlle Tare
3. III kell 22 Eeri Bakhoff
4. III kell 22 PS Troika
5. III kell 22 Sinu Naine

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 22. III Alo Põldmäe loodusfotod
Kased polaarpäeva öös
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv

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 €

Ehitustööd

Riided

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Ehitus- ja remonditööd (kipsi-, parketi-, elektri-, toru-, venditööd jne).
Tel 5677 9397, yourinvest@hot.ee.

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

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

Koolitus

Tartu linnaraamatukogu
kuni 4. III maalinäitus Päikeses ja
varjus
kuni 8. III raamatunäitus Karl AstRumor 125
kuni 19. märts raamatunäitus Mjäu!
kuni 26. III Renaldo Veeberi graafikanäitus “Eesti mütoloogia”
kuni 26. III raamatunäitus “Looduse”
raamatusarjad: Eesti algupärandid
ja romaanivõistlused (1927 –1939)

Muu
Tartu Kirjanduse Maja
8. III kell 18 Kirjanduslik teisipäev,
luuletajat ja vastset Tuglase kirjandusauhinna laureaati Maarja Kangrot küsitleb Maia Tammjärv

Tartu linnaraamatukogu
5. III kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu Kiisula loss
10. III kell 18 Marcin Świetlicki
romaani Üksteist esitlus, külas tõlkija Hendrik Lindepuu

Teenus

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

Huviklubid Pepleri 27 II k ootavad
täiendust – soome keel (uus), seltskonnabridž ja lauamängud T kl 17,
rahvameditsiin T kl 15 ja idameditsiin
K kl 13. Eakate etlemiskonkurss
30.03 kl 17. Kepikõnd. Info ja reg tel
515 5575, 744 2332.

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

Koristan kodusid. Tel 5800 5448.
Küttesüsteemide hooldus ja santehnilised tööd. Tel 503 2750.
B-kat algõppe kursus algab 15. märtsil kell 17 Riia 10, Tartu. Pakume ka
B-kat lõppastme, A-, BE-, C-, CE-kat
ning veoautojuhi täiendõppekursusi.
Tel 745 6040, www.autosoit.ee.

Küte

Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Kuivad 30 cm kase kamina-pliidi
küttepuud 40 l võrkkotis (üle 2 a kuivanud). Tel 554 6945.
Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

Printerid, toonerid, tindid,
paberid, hooldus,
varuosad. Tahmakassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja plats 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 5348 4653.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Pakun tööd

Müügitöö suhtlejale inimesele toredas kollektiivis E–R 16.30–20.30.
Infoks helista E–R alates kl 16.30 tel
5815 5392.

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

Ära anda
Hoolivasse peresse anda ära ideaalses
korras eurokalkulaator. Värvus hall,
nupud kollased, meenutab meediast
tuntud eurokalkulaatorit. Materjal plastik, päritolumaa Hiina. Vähenõudliku
iseloomuga, hoiab rahaasjad korras,
mõistab eurosid arvutada. Laitmatus
seisundis, ilma halbade lõhnade ja võidunud näpujälgedeta. Eelmine omanik
pole kordagi sisse lülitanud. Huvilistel
palun helistada tel 730 4535.

Loomad
Müüa videomakk Philips VR488/55
(kasutatud, väga heas töökorras,
2 salvestuskiirust, taimeriga saab
salvestada kuni 8 programmi, pult,
20 €). Tel 511 6923.
Müüa X-BOXi mäng
“Halo” (17 €).
Tel 511 6923.

Pakume tööd külmatehnik-ventilatsiooni tehnikule, santehnikule.
Tel 5331 8011.

TOIMETUS ( 730 4535

Muu

Müüa puidust riiulid (4 tk, 215 x 95
cm, mõned väiksemad), arvutilaud ja
rõivastanged. Tel 5558 4585.

www.muumimaailm.ee

AS Sangar võtab tööle kutsega
õmblejaid. Erialase täiendkoolituse
võimalus. CV saata aadressil
krista.tonisson@sangar.ee või tulla
isiklikult kohale Tartu, Sõpruse pst 2,
tel 730 7302.

Salsa algkursus naistele 6. märtsil
kl 18.30, hind 16 €. Uued treeningud:
“Keha vormi” T kl 17.50 ja “Joogapilates” P 17.20. Sansaara stuudio,
Õpetaja 9a, www.sansaara.ee,
tel 529 4740.

Müüa haagis (kandevõime 490 kg,
tühimass 260 kg, pikkus 387, laius
197, kõrgus 78 cm. Järgmine ÜV
10.2011, 550 €). Tel 511 6923.

Lastehoid
Lastehoid: tunnihoid, päevahoid, õhtuhoid. Laste
sünnipäevad. Ürituste korraldaja. Tel 502 9965,
www.kaheksajalg.ee,
kaheksajalgne@gmail.com,
Lai 11/13, Tartu.

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

Raamatupidamisteenus osaühingutele, korteriühistutele. Tel 506 9518,
info@passiva.ee.

Tehnika

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

Vaba aeg

TARTU LINNA TAKSO

Veo- ja kolimisteenus. Tel 553 2140.
*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

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

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

Tammelinna raamatukogu
31. III näitus Rein Urbeli fotodest
31. III fotonäitus Pööripäevad

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

Tervis

Müüa Lääne-Siberi laika
kutsikad Viljandi maakonnas.
Tel 513 4088, A. Torim.

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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