Libapolitseinikud võtsid sihikule Lõuna-Eesti
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IT-heategija ehitab vanatehnikast töökorras
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Miina Härma gümnaasiumist saab IB kool
Volikogu otsustas sõlmida haridus- ja teadusministeeriumiga halduslepingu Miina Härma gümnaasiumis rahvusvahelise bakalaureuseõppe organisatsiooni (IBO – International Baccalaureate Organization) õppekavade rakendamiseks.
Miina Härma gümnaasiumis on tehtud ettevalmistusi IB õppe korraldamiseks kõigis kolmes kooliastmes, et pakkuda Tartus elavatele välismaalastele võimalust koolitada oma lapsi rahvusvaheliselt
tunnustatud õppekavade alusel. IB õppe rakendamine toetab rahvusvahelist koostööd nii riigi kui linna tasemel, soodustab välisõppejõudude ja -teadlaste Eestisse kutsumist, diplomaatide roteerimist
ning välisspetsialistide töötamist Eestis.
Gümnaasiumiastmes IBO õppekava rakendamiseks peaks Miina Härma gümnaasium saama vajaliku tunnustuse juba järgmiseks õppeaastaks, alg- ja keskastmes hiljemalt 2014. aasta augustiks. TE

Uudised

Öösel vastu pühapäeva
läheb Eesti üle suveajale
Pühapäeval, 27. märtsil kell 3 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi. Suveajale lähevad üle kõik
Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse ja lõpu kohta. Talveaeg algab taas oktoobrikuu viimasel pühapäeval
kell 4 ning siis nihutatakse kellaosutid ühe tunni võrra
tagasi.
TE

IT-heategija ehitab vanatehnikast
töökorras teadmisteallikaid
Vene keelt kõnelevad isikud alustasid Eestis petukõnede tegemist
politsei sõnul juba 2008. aastal. Nüüd on sama skeem taas aktiivselt kasutusele võetud.
Foto: Internet

Libapolitseinikud võtsid
sihikule Lõuna-Eesti
Lõuna prefektuuri juhtimiskeskus sai esmaspäeva õhtupoolikul mitu
teadet inimestelt, kellele
arvatavasti helistasid
libapolitseinikke mängivad kelmid. Kõned tehti
Kallaste ja Tartu linna
elanikele. Politsei andmetel ei ole teadaolevalt
keegi 21. märtsil petukõne saanud inimestest
õnneks libapolitseinikele
raha maksnud.

Petuskeem on sarnane Põhja-Eestis levinule – vene keelt
kõnelev helistaja teavitab, et
inimese lähedasega on juhtunud õnnetus, ta on sattunud
pahandustesse või põhjustanud
õnnetuse, mille läbi on kannatada saanud keegi kolmas isik.
Erinevatel ettekäänetel, valdavalt pahanduste või ebameeldivuste vältimiseks, küsivad kel-

mid tasuks suuri rahasummasid, ent lepivad selle puudumisel ka väiksema hulga rahatähtedega.
Ettevaatlik ei tuleks olla ainuüksi libapolitseinike osas, sest
kelmid on petuskeeme laiendanud ning teadaolevalt on nad
mitmetel juhtudel esinenud ka
arstide või haigla töötajatena
väites, et õnnetusse sattunud
lähedase raviks või operatsiooniks on tarvis väga suuri rahasummasid.
Et mitte langeda sulaselge
pettuse ohvriks, palub politsei inimesi, et nad hoiataksid
oma vanemas eas sugulasi libapolitseinike ohvriks langemise
eest. Valdav osa kannatanutest
on senini olnud just vene keelt
kõnelevad ja vanemas eas inimesed.
Tartu Ekspress

Väikelaevajuhtide kursused
Tartus:
6. aprill-12. mai

Viljandis:
3. - 26. mai
Väikelaevajuhtide teoreetiline ja praktiline õpe.
Sõidupiirkond meri ja/või siseveed.
Kursuse edukalt läbinutele rahvusvaheline
väikelaevajuhi tunnistus.

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

48-aastane Tartu mees
Vello Kivi käib ukselt
uksele ja küsib inimestelt
vana arvutitehnikat. Oma
kodus Puiestee tänaval
ehitab ta need ise ümber
töökorras arvutikomplektideks, et siis abivajajatele kinkida. Kõike seda
teeb Vello südamevalust
vaesuse suurenemise ja
suurperede laste mahajäämise pärast.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

“See tegevus on õhina-põhine, tahan teisi aidata. Mõte tuli
sellest, et olen ise elus raskusi
läbi elanud ja tean, mida interneti ja arvuti puudumine tänapäeval tähendab,” räägib Vello.
Elektrikuks õppinud mees
tegeleb arvutitega hobi korras
1994. aastast ning on enamiku
oma teadmistest arvutite kohta ise õppinud. Poolteist aastat
tagasi pani ta aluse MTÜle Tehnikaringlus, mille eesmärgiks
vana tehnika uuele elule puhuda. Sellele pühendabki ta suurema osa oma ajast, sest palgatöö teda ei sega – viimast praegu lihtsalt pole.
Ja ehk on nii paremgi, sest
vähe leidub neid ameteid, millest ühiskonnale sedavõrd palju
kasu oleks.
“Inimesed vajavad arvuteid.
Esiteks on vaja
tööd otsida, kui
inimene on töötu. Lapsed käivad koolis, seal
on arvutiprogrammid, mida
tuleb õppida,
arvestusi teha
ja e-kooli kasutada. Tegelikult
selleks, et elu edasi areneks, on
inimesel vaja selle kõigega ka
kodus tegeleda,” teab Vello.
“Minu meelest on see väga
vajalik, et inimene ise pääseks
infole ligi ja saaks valikuid teha.
Internetist on võimalik juurde
õppida väga palju asju,” räägib
mees, kes oma arvutiteadmised suures osas just internetist
ammutanud.

Hobi korras arvutitega tegeleva Vello Kivi kodukontori üks nurk meenutab otsekui juhtimiskeskust.
Kaadri taha jäävad veel monitorivirnad ja arvutikorpused. Meistrimees ise fotole jääda ei soovinud,
vaid laskis oma tööl enda eest kõnelda - esiplaanil värskelt kokku pandud arvuti, mis abivajajale peagi
üle antakse.
Foto: Oliver Kund

ja sõpradelt, tublisti on aidanud ka üksikud eraettevõtted ja
Tartu kutsehariduskeskus. “See
aktiivsus annetada on siiski väike. Eraisikud on rohkem abivalmis, firmadel
on aga kohustus
vana tehnika utiliseerida ja neil
juba bürokraatiamasin ei lase
aidata,” nimetab
Vello vastuseid,
mida talle sagedasti antakse.
Saadud tehnikast on mees kokku pannud
25 arvutit. “Esimesed kontaktid, kellele arvuti ära anda, otsisin ise kuulutuste peale,” meenutab Vello. Hiljem hakkasid
inimesed tema poole juba ise
pöörduma. Arvutid on läinud
Annelinna noortekeskusest välja kasvanud noortele, lastekaitse liidu kaudu peredele, Tallinna invaliidile, Räpina suurperele ning kaheksa komplekti Peipsiääre valda.
Abivajajaid on veel, ent nende
aitamiseks napib “toormaterjali”. Seetõttu ootabki Vello sõnumeid inimestelt, kel vana arvu-

Arvuti annab abivajajatele võimaluse õppida ja infole
ligi pääseda.

25 arvutikomplekti

Seni tegutseb Vello oma
MTÜ-s üksinda. Vanatehnika
on tulnud enamasti lähedastelt

Kuidas saad sina aidata?
MTÜ Tehnikaringlus võtab vastu nii töökorras kui ka rikkis
arvuteid või selle osi. Suurim puudus on kõvaketaste, mälude
ja protsessorite järele. Vastu ei võeta kineskoopteleviisoreid ja
–monitore.
Lähem info: tehnikaringlus.edicypages.com
ti parasjagu üle on ning kahju
seda ära visata. Uusi komplekte
saaks ehitada nii tervest kui ka
rikkis arvutitehnikast – kasulikke osi leiab sealt ikka. Suurim
puudus on kõvaketaste, mälude
ja protsessorite järele. Umbes
pooled katkistest emaplaatidest
teeb mees omal käel korda.
“Parem oleks, kui inimene
vana tehnika ise kohale toob,
siis ma saaks temaga rääkida
näost näkku ja vajadusel isegi tagasisidet anda, et kuhu see
tema toodud komplekt täpselt
läheb,” sõnab Vello.
Jätkab niikaua, kuni on
abivajajaid

Abivajajate huvi seadmete
järele on suur ja seetõttu mõlgutab Vello oma MTÜ-ga laie-

nemismõtteid. Kahel korral on
ta lasknud kirjutada projekti
Avatud Eesti Fondi, kuid saanud esialgu negatiivsed vastused. Samuti käinud linnavalitsuse jutul – ehk saavad nad
hea sõnaga toetada ja firmasid
tagant õhutada. Suur abi oleks
tasuta rendipinnast, kus arvuteid hoida ja kokku panna. “Kui
tehnikat rohkem on, siis saame
terve Eesti peale abi,” on mees
kindel.
“Jätkan oma tegevust nii
kaua, kuni kõik abivajajad on
järgi aidatud, sest ega majandus ei taastu nii kiiresti ja kui
vaesemaid järele ei aita, siis see
vaesuse lõhe veel suureneb,”
on Vello veendumus. “Näiteks
juba seeläbi, et suurperede lastel jääb haridustase nõrgemaks,
nad jäävad lihtsalt maha.”
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Algab Ränilinna üldplaneeringu koostamine

Tähtvere linnaosa elanikke oodatakse suurõppusele

Volikogu algatas Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamise eesmärgiga mitmekesistada piirkonna maakasutust ning siduda omavahel terviklikult olemasolev ning kavandatav elu- ja ärikeskkond.
Planeeringuala jääb Ringtee tänava, Petseri raudtee, linna piiri ja Aardla tänava vahelisele maaalale, mis on praegu enamjaolt hoonestamata ning kus ei ole välja kujunenud ühtset krundi- ja teedestruktuuri.
Planeeritava uushoonestusala kohta tuleb välja töötada terviklik arhitektuurne ja linnaehituslik
kontseptsioon, milles oleks muu hulgas ära toodud nõuded krundistruktuuri kujundamisele, uushoonestuse alad ja hoonete kõrguspiirangud ning avalikult kasutatavad puhkealad. Samuti peab
planeering määrama tänavate asukohad, juurdepääsud kruntidele ning liikluskorralduse ja parkimise üldised põhimõtted.
TE

17. mail toimub Tartus rahvusvaheline kriisireguleerimise õppus EU CREMEX 2011. Tähtveres
õppuse toimumise lähipiirkonnas elavad inimesed on oodatud registreerima end evakueeritavana, et anda õppusel päästjatele ja politseinikele võimalus õppida laiaulatusliku evakueerimise läbiviimist.
Stsenaariumi järgi toimub Tähtveres suur õnnetus kemikaalidega ning ähvardab ka kiirgusoht,
mis tingib ümbruskonnas viibivate inimeste evakueerimise. Evakueerimismängu on oodatud Tuglase, Kreutzwaldi, Hiie ja Vaksali tänaval elavad inimesed. Korraldajad paluvad end registreerida aadressil eucremex2011@politsei.ee või http://www.eucremex2011.ee. Mängus osalevad vaid eelnevalt
registreerunud inimesed, teisi elanikke püütakse häirida võimalikult vähe, kuid liiklusmuudatustega
tuleks 16. ja 17. mail siiski arvestada.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Tartus süüdatakse küüditatute
mälestuseks küünaldemeri
Noorteühendused kutsuvad inimesi reedel Tartu
Raekoja platsile, et meenutada küünalde asetamisega üht Eesti ajaloo
traagilisemat sündmust,
kui mõne päeva jooksul
viidi Eestist vägivaldselt
Siberisse üle 20 000 süütu inimese.
MTÜ Tulipisar, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit korraldavad reedel kell 18 nii Tartus kui Tallinnas
küüditatute mälestuseks küünalde süütamise. Mõlemas linnas
on kavas läita 22 000 küünalt.
Küünalde süütamise eest-

vedaja, MTÜ Tulipisar looja
Tanel Tsirgu ütles Tartu Ekspressile, et idee on pärit VälisEesti kogukondadelt, kes on sel
moel küüditatuid mälestanud
juba aastaid. Nüüd juurutatakse
seda traditsiooni ka Eestis, kus
see sai alguse mullu Vabaduse
väljaku aktsiooniga (pildil).
Reedel õhtul on kavas küünlad asetada Tartus Raekoja
platsile korrapäraselt purskkaevust Emajõe suunas. Platsi keskele jäetakse ruum jalakäijatele. Korraldajad paluvad
igalühel küünla ise kaasa võtta, kuid seda saab soetada ka
kohapeal. Samas on ka vabatahtlikud, kes aitavad küünlaid

süüdata ja paigutada. Mälestusvalgus läidetakse peale Tartu
ja Tallinna samal ajal veel eesti
kogukondades Rootsis, USAs,
Saksamaal, Tšehhis, Kanadas,
Austraalias, Hollandis, Belgias
ja Lätis.
Tsirgu sõnul on üritust vaja selleks, et ajaloosündmused eestlaste mälust ei ununeks. “Olen
meedias ja sõnavõttudes täheldanud, et tihtipeale see kuritegu
on ära unustatud ja kohati ei tunnistata selle toimumist – tõlgendusi on väga palju. See iseenesest
annabki põhjuse selliseid üritusi
korraldada – et teadustada, mis
see tegelikult oli.”
Oliver Kund

Kaarsild tehakse laupäeval pimedaks
Tartu linnavalitsus kustutab laupäeval, 26. märtsil
kell 20.30-21.30 Kaarsilla
tuled, et toetada 2007.
aastal Sydneys algatatud
keskkonnakaitselisel
eesmärgil peetavat Maa
tundi.
Linna keskkonnateenistus
kutsub 26. märtsi õhtul linlasi Maa tunniga ühinema ning
tõmbama pistikust välja ebatarvilikud elektriseadmed – pisti-

kusse unustatud vanemat tüüpi telefonilaadija võib tarbida
95% protsenti telefoni laadimiseks vajaminevast energiast.
Tunniks võiks kustutada ka
kõik tuled ja mõtiskleda, kuidas
saaks igaüks meist säästa rohkem energiat.
Üleilmsest Maa tunnist ehk
“60 minutist meie planeedi
heaks” võtab sel aastal osa üle
4600 linna, neile lisaks kustutavad keskkonna kaitseks tuled

nii eraisikud, ühendused kui ka
ettevõtted.
26. märtsil kohaliku aja järgi kell 20.30–21.30 on pimeduses ka Eiffeli torn, India värav
Mumbais, Brandenburgi väravad Berliinis, Kronborgi loss
Taanis, Peruu presidendipalee,
Bosphoruse sild Istanbulis, Sydney ooperimaja ja sajad teised
kultuuri- ja ajaloolise tähtsusega maamärgid.
Tartu Ekspress

21. aprillil Tartu Ekspressis
koduaia teemaküljed.
Kirjutame aiamööblist ja selle hooldusest,
varikatustest ning jagame mahukas nõuanderubriigis nutikaid näpunäiteid nii uue koduaia
kujundajale kui vana valitsejale.

Tiraaþ: 20 000.
Leht on järelvaadatav lehe PDF-arhiivis.

Koduaed

Reklaami pinnad ja hinnad:
45.- +km
1/24 lk (93x44,44x93)
98.- +km
1/12 lk (93x93)
1/8 lk (142x93,93x141, 289x45) 157.- +km
217.- +km
1/6 lk (191x93,93x189)
1/4 lk (289x93, 142x189, 191x141) 340.- +km
447.- +km
1/3 lk (289x141, 93x381)
557.- +km
1/2 lk (289x189, 142x381)
1063.- +km
1/1 lk (289x381)
Broneeringute tähtaeg 19.04 kl 14, materjalid 20.04 kl 15

Malle Pastak, 521 3038, malle@tartuekspress.ee

Hea klient, kui Sa meid ise leiad, saad suure soodustuse. Kui meie Sind taga ajame, siis ei saa! :)

Kolmapäeva hommikul Tartus maabunud sajad abituriendid olid juba vaguniuksel silmitsi raskete
valikutega: kas istuda maaülikooli, lennuakadeemia või TTÜ Tartu kolledži tasuta bussile, kõndida
Tartu ülikooli, või hoopis süüdata sigaret ja võtta ülikoolilinnas esimene kevadine õlu? Pooldajaid
jagus kõigile variantidele.
Foto: Oliver Kund
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Kultuur

Pagulaslooming jõudis Tartu kunstimuuseumisse

“Teeme Ära! 2011” talgud Tartumaal

“Kaasaskantav pagulaskunst” on Tartu kunstimuuseumis avatud suure pagulaskunsti näitusega seotud haridusprogramm, mida saavad õpilasgruppide kõrval iseseisvalt läbi teha ka kõik teised näitusekülastajad.
Haridusprogramm hõlbustab sellest kirjust valikust ülevaate saamist. Muuseumi kassast on
võimalik kolme euro eest soetada suuremõõduline rõngjas tööleht ja margikomplektid kunstiteoste reprodega.
Kaasaskantava päästerõngaga näitusel liikudes on kunstivaatleja ülesandeks rõngale trükitud
väidete järgi ära tunda kunstiteos, mille kohta need käivad ja kleepida näidatud kohale mark.
Kunstnikke on valikus 24 ja teesides nimetatakse teose loomiskoht maailmakaardil, iseloomustatakse selle sisu, vormi või muud olulist ning suunatakse mõtlema tähenduste üle.
TE

Maikuu esimesel laupäeval, 7. mail toimub kõikjal üle Eesti taas ühine
“Teeme Ära!” talgupäev. Iga kogukond, ühendus või aktiivne kodanik
saab ise otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks teisi inimesi kaasa
kutsuda. Talgute registreerimine on avatud “Teeme Ära!” koduleheküljel.
15. märtsist algas talgute kirjapanek, hetkeseisuga on Tartumaal registreeritud kümme erinevat talgut. Talgulisi kutsutakse end üles andma
11. aprillist. Üheks tänavuseks uuenduseks on talgulugude kogumine
koostöös Eesti Rahva Muuseumiga. Talgulugude kogumise veebiretkele
oodatakse osalema kõiki, sh koole – õpilased võiksid koguda talgulugusid
vanematelt ja vanavanematelt.
TE

Moldaavia naiflötist Moskovic
annab Lõuna-Eestis kaks kontserti
Aprilli alguses annab
Tartus ja Võrus kontserdi
Moldaavia naiflötist Konstantin Moskovic. Kontserdid on pühendatud
109 aasta möödumisele
esimese rahvusliku ühistupanga – Tartu Hoiu-laenuühistu – asutamisest.

Wilhelm Struvest
saab tartlane
Pisut enam kui 200 aastat tagasi jõuti ühele poole Tartu
tähetorni ehitamisega. Käesoleva aasta aprilli lõpus tähistatakse seda tähtpäeva värskelt remonditud hoones täheteaduse muuseumi avamisega. Nii et on paras aeg pajatada astronoomia ajaloost Emajõelinnas, eelkõige aga mehest, kes
tegi Tartu-Dorpati nime maailma täheteadlaste hulgas tuntuks. Juttu tuleb Georg Friedrich Wilhelm Struvest (1793–
1864).
Noor Struve tuli Tartusse Põhja-Saksamaalt. Tema isa oli
Hamburgi lähedal Altonas gümnaasiumi ladina ja kreeka keele ning matemaatika õpetaja. Perekonna seitsmest lapsest oli
meie loo kangelane viies. Üks vanematest vendadest oli leidnud sobiva töökoha äsja avatud Tartu gümnaasiumis. Temagi
õpetas siin – hiljem ka ülikoolis – vanu keeli.
See oli aeg, mil osa Loode-Saksamaast, Hamburgi kant
kaasa arvatud, oli võetud Napoleoni impeeriumi koosseisu. 1808. a tahtsid Prantsuse keisriväkke värbajad tõmmata
noorele Struvele lausa vägisi selga võõra sõdurimundri. Poisil läks hädavaevu korda seda vältida ja isa pidas targemaks
saata Wilhelm Struve Liivimaale, vend Karli hoole alla. Nii
saabus nooruk Tartusse, kus temast sai peagi siinse suurkooli filosoofiateaduskonna tudeng. Hakkas õppima klassikalist
filoloogiat ja 1810. aastaks oli stuudium lõpetatud, Struvel
ladina keel selge. Sel oskusel oli oma praktiline väärtus, sest
Struve kirjutas hiljem nii oma doktoritöö kui enamiku teisigi
publikatsioone tol ajal rahvusvahelise teaduskeele staatuses
olnud ladina keeles.
Ühtaegu huvitus Struve sügavamalt matemaatikast ja astronoomiast, külastas nende teadusalade loenguid. Vastvalminud ülikooli tähetorn vajas kvalifitseeritud tööjõudu. Struve
kasutaski avanenud võimalust ja hakkas ülikooli teenistuses
olles observatooriumi töökorda seadma. Selle kõrval sooritas ta doktorikraadi saamiseks vajalikud eksamid ja pani kirja dissertatsiooni, mis käsitles Tartu observatooriumi täpset
geograafilist määratlust. 1813. a nimetati ta erakorraliseks
matemaatika ja astronoomia professoriks ning tähetorni astronoom-vaatlejaks.
Järgmistel suvedel reisis Struve mööda Saksamaad, et tutvuda sealsete observatooriumite sisutuse ja tegevusega. Ajas
ka isiklikke asju, tutvus saksastunud prantslannaga ja palus
nooriku kätt. Pulmad peeti 1815. a suvel just Waterloo lahingu aegu. Struve ütles, et noorpaarile olnud parimaks pulmakingiks teade lahingu tulemusest – nüüd ometi võis loota, et
ligi kaks aastakümmet kestnud Napoleoni sõdade periood
on läbi.
Struve esimene abielu kestis 19 aastat ja sellest sündis 12
last. Pärast abikaasa surma abiellus Struve uuesti. Sedapuhku
leina-aastail väiksemaid lapsi hoidnud ning hooldanud matemaatikaprofessor Bartelsi tütrega, kellega tal oli veel kuus
last. Nii et kokku 18 last. Neist 4 surid õige noortena, 12 aga
kasvatati üles. Pärast venna surma võttis Struve oma hoole
alla veel 3 vennalast. Egas sellise suurpere toitmine, katmine
ning harimine olnud isegi Struve-sugusele mehele kerge ülesanne. Aga toime ta tuli. Majanduslik olukord paranes pärast
korraliseks professoriks saamist ja tähetorni direktori elumaja valmimist. Võimaluse piirides õpetas Struve oma lapsi ise,
seda just matemaatiliste ainete osas. Tema poegadest ja pojapoegadest võrsus terve plejaad teadlasi, eelkõige täppisteaduste alal. Pruugib vaid avada mõni mahukam entsüklopeedia, et selles veenduda.

Esimene kontsert toimub
1. aprillil kell 19 Tartus Jaani kirikus. Lisaks Konstantin Moskovic’ile, keda saadab
süntesaatoril Raul Kivi, esineb kontserdil ka puhkpilliorkester Tartu. Järgmisel päeval,
2. aprillil kell 19 astutakse üles
Võrus kultuurimajas Kannel,
kus esinevad Konstantin Moskovic ja saatemuusik Raul Kivi.
Konstantin Moscovic on
Moldaavia rahvakunstnik, kes
musitseerib paaniflöödi sugulaspillil naiflöödil ja on oma

SOODNE LAEN
kinnisvara

tagatisel

Konstantin Moskovici saab kuulda musitseerimas naiflöödil, mis on
paaniflöödi sugulaspill.
Foto: Internet

muusikaga võlunud suurt osa
maailmast, isegi Rooma paavsti. Sellele vaatamata saab tema

loomingut ja esitust kuulda Eestis esimest korda.
Kontserdid korraldab Tartu

Hoiu-laenuühistu, mille asutamisest möödub 31. märtsil 109 aastat. Tartu Hoiu-laenuühistu loodi Jaan Tõnissoni algatusel ning
seda loetakse üheks eesti rahva
ühistegevuse sünnihetkeks.
Tartu Hoiu-laenuühistu praegustele liikmetele on kontserdi
pilet tasuta. Kõik, kes astuvad
Tartu ühistu liikmeks enne 1.
aprilli, saavad kontserdile priipääsme.
Külastajatele, kes pole ühistu liikmed, on piletid saadaval
Tartu Hoiu-laenuühistu büroost
aadressil Raekoja plats 20 ja
Piletilevi müügipunktides ning
kohapeal. Eelmüügist maksab
pilet 6 eurot, sooduspilet üliõpilastele, õpilastele ja pensionäridele 5 eurot. Tund enne kontserdi algust kohapeal on pileti
hind 8 eurot.
Tartu Ekspress

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

0.-

*NOTARI TASU
*LEPINGUTASU
*HINDAMISAKT

Sissetulekuid
tõendamata!
Kampaania kestab kuni 30.04.11

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20
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Uudised

Lapsporno vihjeliin alustas edukalt

Tartusse toodi Jugoslaavia sõjakurjategija

Jaanuaris alustas MTÜ Lastekaitse Liidu algatusel tööd veebipõhine
vihjeliin, mis võimaldab internetikasutajatel teada anda internetis levivast ebaseaduslikust ja lastele ebasobivast sisust. Kahe kuu jooksul on
www.vihjeliin.ee kaudu edastatud 80 teadet, millest üheksa on sisaldanud viidet veebikeskkonnale, kus on esitatud laste seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali.
Vihjeliini projektijuhi Malle Hallimäe sõnul edastati vihjed ebaseaduslikust
materjalist politsei- ja piirivalveametile. Vihjeliin ei ole mõeldud ainult selleks,
et teavitada lapspornograafia failidest – vihjeliinile võib saata teateid igasugusest lastele ebasobiva sisuga või ebaseaduslikest materjalidest.
TE

Vanglateenistuse konvoi tõi teisipäeval Tartu vanglasse endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaaltribunali otsusega süüdi mõistetud Dragomir Miloševići. Milošević
juhtis Sarajevo Rumeenia korpust, mis piiras ja pommitas alates augustist 1994 kuni
sõja lõpuni Sarajevo linna. Milošević mõisteti süüdi terroris, mõrvades ja ebainimlikes tegudes, mis põhjustas suure hulga Sarajevo tsiviilelanike surma ja vigastamise. 69-aastane Milošević asub karistust kandma Tartu vanglas samadel tingimustel,
nagu teisedki Eesti kinnipidamisasutustes viibivad vangid. Milošević kannab karistust Eestis vastavalt Eesti valitsuse ja ÜRO vahelisele kokkuleppele, mis puudutab
endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaaltribunali kohtuotsuste jõustamist. Milošević on teine Jugoslaavia tribunali süüdimõistetu, kes siin karistust kannab.
TE

Algas Nõlvaku tänava ehitus
Seoses Idaringtee väljaehitamise ja uue Prisma kaubanduskeskuse
rajamisega Tartusse on
alustatud uue tänava
ehitusega, mis toob lähikuudel kaasa mitmeid
liikluskorralduslikke
muudatusi.
Ehitatav tänav jääb rajatava Idaringtee ja kortermajade vahele ning on juurdepääsuteeks elamutele ja tulevasele
kaubanduskeskusele.
“Kortermajade elanikele peaks see lahendus rohkem
sobima, sest suure liiklusega
ringtee hakkab kulgema nende
elamutest kaugemalt mööda.
Samuti parandab käimasolev
tee-ehitus tunduvalt liiklusohutust ja -sujuvust suure tipptunnikoormusega Jaama tänava ristmikel, kus ehitatakse välja kaks
ringristmikku,” kommenteeris
abilinnapea Margus Hanson.
Uuele Nõlvaku tänavale rajatakse praegu aluspõhja, tänav
avatakse liikluseks mai keskel.
Endises kohas jääb Nõlvaku
tänav liikluseks avatuks kuni uue
tänavalõigu valmimiseni. Ringristmikud Jaama tänava ristumistel Kaunase pst ja Nõlvaku tänavaga valmivad sügiseks.
Kokkuleppel linnaga viib teeehituse ja ristmike rekonstrueerimise selles piirkonnas läbi uue
kaubanduskeskuse rajaja ehk AS
Prisma Peremarket. Samuti ehitatakse Nõlvaku ja Soojuse tänavate ristmiku lähedusse ka uus linnaliinibusside lõpp-peatus koos
Mõisavahe majadegrupi elanikele mõeldud parkimisplatsiga.
“Tänane lahendus on kompromiss erinevate osapoolte soovidest ja vajadustest – ümbersõiduteele leiti sobiv asukoht
ning ümbruskonna elanikud
saavad endale kodulähedase kaubanduskeskuse,” sõnas
Hanson.
Idaringtee, Prisma kaubanduskeskuse ja elamutele juurdepääsuteede planeerimise käigus
arutati muu hulgas ka olemas-

Tänavune lumeuputus oli sedavõrd suur, et ummistas isegi kõnniteed.
Foto: Oliver Kund

Linn ei kipu veel lumeuputusest tingitud liikluspiiranguid kaotama
Enamik Tartus aasta
algul lume tõttu kehtestatud 18 ajutisest liikluskorralduse muudatusest
jäävad kevadilmale
vaatamata määramata
ajani kehtima, sest visalt
kaduvad lumevaalud ja
jäärööpad hoiavad tänavaid ohtlikena.

Detailplaneeringu käigus loodud eskiis kujutab rajatavat uut Nõlvaku tänavat (keskel) ning Prisma
peremarketi ja Idaringtee tulevast asukohta. Prisma parkla asetus ning haljastus hakkab eskiisil kujuEskiis: AS Oma Ehitaja
tatust veidi erinema.

oleva haljastuse säilitamise võimalusi ja asendamist. Planeeringu kohaselt tuli ehitustööde käigus maha võtta 76 puud. Nende
asemele istutatakse rajatava sõidu- ja kergliiklustee äärde ning
korruselamuteni jäävale haljasalale asenduseks 116 uut puud ja
381 põõsast. Kaubanduskesku-

se ehituse käigus võetakse maha
ka umbes poolsada pärna, mille asemele istutatakse Prisma
parklasse 65 remmelgat.
Linna dendroloogi Kaire
Zimmeri sõnul kaaluti ka puude ümberistutamise võimalust,
kuid nii puukooli kui linna spetsialistide arvates olnuks ümber-

istutamine tehniliselt keeruline
ja poleks samas taganud puude
kasvama minekut.
Pärast Nõlvaku tänava valmimist tänavu mais algab kaubanduskeskuse ehitus. Prisma
hüpermarket avab uksed järgmise aasta kevadel.
Tartu Ekspress

Tartu liikluskorraldusteenistuse peaspetsialist Toomas
Henno ütles Tartu Ekspressile,
et ringsõidud linnas ajutiste talvepiirangutega tänavalõikudel
kinnitasid, et talv taandub visalt.
“Vara on veel kõiki piiranguid tühistada. Lumevaalud
on küll väiksemaks sulanud ja
kohati minema veetud, kuid
jäised rööpavahed ning sõidutee servad ohustavad endiselt
kahesuunalist liiklust koos teeäärse parkimisega,” sõnas Henno. Näiteks on vallid veel väga
kõrged Karlova linnaosas ning
Nooruse tänaval, kus kahesuunalise liikluse taastamine ei tule
kõne alla.
Teistest paremas olukorras
on Struve, Kooli, Kivi ja Tähe
tänavad, kust linn on lumevaalusid teisaldanud. Sel nädalal
võetigi kahesuunalist liiklust
keelavad märgid ning parkimispiirangud neilt tänavatelt maha.
“Liikluskorraldusteenistus
jälgib pidevalt liiklusolusid ning
ajutised piirangud ka ülejäänud
paikades lõpetatakse kohe, kui

TARTU AINUKE SPORDIBAAR
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Ekstra lisandid:
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liiklusolud seda võimaldavad.”
Samal ajal kui vanu piiranguid
sammhaaval tühistatakse, seab
linn teistel tänavatel üles uusi.
Põhjuseks on lähenev kevad ja
sulailmade tõttu pehmenenud
tänavad. Esimene selline piirang
seati sel kolmapäeval sisse Ihaste tee ja Lammi tänava vahelisel
lõigul, kus veokitel keelati tee
lagunemise tõttu liigelda. “See
on esimene kevadine piirang.
Neid tuleb kindlasti juurde, kuid
see oleneb sellest, kuidas suurvesi saabub.”
Mullu oli Tartus talviseid liiklusmuudatusi seitsmel tänavalõigul, tänavusel lumerohkel
talvel aga kaheksateistkümnel
ning kohalikelt elanikelt laekus
ettepanekuid piirangute kehtestamiseks veel rohkemgi.
“Üldiselt on liikluskorraldusteenistusele laekunud tagasiside kohalike elanike ja autojuhtide poolt olnud positiivne
ning piiranguid toetav. Samuti
ei ole täheldatud olulist liikluskoormuse kasvu ümbersõiduks
kasutatavatel tänavatel ja ristmikel,” kommenteeris Henno
piirangute mõju liiklusele.
Sel talvel saadud kogemustele toetudes valmistab liikluskorraldusteenistus juba praegu ette
järgmise talveperioodi piirangute kava, et seda linnakodanikele uue talve saabudes aegsasti
tutvustada.
Oliver Kund
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Juuratudengid võistlevad taas kohtupidamises
26. märtsil osaleb 24 juuratudengit Tartus riigikohtu hoones toimuval harjutuskohtuvõistluse finaalvoorus, mille käigus mängitakse läbi konkreetse juhtumi kohtupidamine. Tänavu mängivad tudengid läbi olukorra, kus istungisaalis vaieldakse ühe konkreetse
lepingu üle ning püütakse jõuda otsusele, milline kohus peaks vaidluse lahendama.
Eesti Harjutuskohtu võistluse finaalvoorus osaleb 6 neljaliikmelist võistkonda. Eelvoorudes selgitatakse välja kaks parimat
võistkonda, kes kohtuvad omavahel riigikohtu üldkogu saalis peetavas finaalis 9-liikmelise kohtunike kolleegiumi ees. Kohtunike rollis on nii seda tööd igapäevaselt tegevaid riigikohtunikke ja kohtunikke kui ka tunnustatud advokaate, juriste ja õppejõudusid.
Harjutuskohtuvõistlus on Eesti kõrgkoolides õigusteadust õppivatele tudengitele suunatud haridusliku eesmärgiga võistlus,
mis on ainus omataoline Eestis. Võistlus toimub juba 14. korda. Võistlusele on kõik huvilised oodatud kuulama, vaatama ja kaasa
elama. Võistluspäev algab kl 10.15, täpse ajakavaga on võimalik tutvuda ürituse kodulehel www.harjutuskohus.ee.
TE

Uudised

Isekustuvad sigaretid
vähendavad tulesurmasid

Lühiuudised

Laulupeosupiks sai seljanka
Põltsamaa Felixi eestvedamisel toimunud Laulupeosupi valimisel kandideerisid seniste laulu- ja tantsupidude kolm
suurt lemmikut – hernesupp, seljanka
ja lihapallisupp. Selge häälteenamusega ehk 2148 häälega tuli võitjaks seljanka, teise koha sai 1156 häälega hernesupp ning 971 häälega jäi kolmandaks lihapallisupp.
Oma lemmiksupile said viimase kahe
kuu jooksul toimunud supimaitsmiste
käigus anda hääle laulupeolised Vanemuise kontserdimajas, Viimsi keskkoolis, Rakvere gümnaasiumis, Pärnu kontserdimajas, Jõhvi gümnaasiumis ja Põltsamaa ühisgümnaasiumis. Laulupeosupi valimistel sai osaleda ka interneti teel
ning ligi paarikümnes kaubanduskeskuses üle Eesti. Tänavusel XI noorte laulu- ja tantsupeol valmistatakse ligikaudu 130 000 portsjonit suppi.
TE

Tervishoiukõrgkool
pakub võimalust tasuta
tervisenäitajaid testida
12., 19. ja 26. aprillil ning 3. mail kell
15–18 pakub Tartu tervishoiu kõrgkool
oma Nooruse 9 õppehoones kõigile linlastele tasuta võimalust tervisenäitajaid
testida. Võimalik on lasta mõõta vererõhku, veresuhkrut, kolesterooli, kehamassiindeksit ja soovi korral saada teemakohast nõustamist. Testimist viivad
läbi tervishoiukõrgkooli tudengid ning
õe õppekava õppejõud Eve-Merike
Sooväli ja Piret Simm projekti “Tervist,
kodanik!” raames. Vajalik on eelregistreerimine telefonil 738 1642.
TE

Autod hakkavad taas
orienteeruma
1. aprillil korraldatakse Tartus teine Tartu Autode Orienteerumine. Korraldajate kinnitusel on osalema oodatud igas
vanuses masinaid ja inimesi tervest Eestist. Neljaliikmeliste meeskondade ülesanne on liikuda sõidukitel kaardi järgi mööda linna ning lahendada kontrollpunktides vahvaid ülesandeid. Sellelgi korral saab iga tiim tuunida end
ja autot oma soovide järgi. Parimatest
valitakse parim ja autasustatakse.
Autode orienteerumise start antakse Tartu laululava alumisest parklast 1.
aprillil kell 19. Eelregistreerimisel kuni
31. märtsini pilet meeskonna kohta 10
eurot, pärast seda aga 13 eurot. Info
ja registreerimine võistlustulle aadressil
tartuao.edicypages.com.
TE

Õige varsti jõuavad Eesti
poelettidele müügile isekustuvad sigaretid. Uuel
tehnikal põhinevad suitsud kustuvad, kui keegi
neid aktiivselt ei kasuta.
Ilmselt õnnestub uute
sigarettidega päästa nii
mõnegi inimese elu.
Lõuna-Eesti päästekeskus
on viimasel paaril nädalal andnud teada mitmest juhtumist,
kus hooletust suitsetamisest on
alguse saanud tulekahju. Väiksem tulekahju leidis aset üleeelmisel neljapäeval Põlvas,
kus korteris oli süttinud põrandakate.
5. märtsil kutsuti päästjad
aga Valgamaale Sangaste valda
Lossikülla, kus ridaelamuboksi
teise korruse akendest tuli suitsu. Selgus, et toas oli madrats
põlema läinud. Tossu täis toast
suudeti välja tuua naisterahvas
ja tema elu päästa.
Traagiliselt lõppes olukord
järgmisel ööl Tartus, kus sündmuskohale jõudnud päästjad
leidsid korterist põleva diivani ning hukkunud meesterahva
keha. Kõik need tulekahjujuhtumid põhjustas hooletu suitsetamine, ilmselt poleks aga
põlenguid toimunud, kui inimesed oleks kasutanud isekustuvaid sigarette.
Päästaks 10–15 inimelu

Siseministeeriumi statistika
andmetel on hooletu suitsetamine Eestis üks peamisi tulesurmade põhjusi ja sellepärast
isekustuvad sigaretid kasutusele võetaksegi. Siseministeeriumi pressinõunik Kristina
Leer selgitas, et
kuigi tules hukkunute arv on
viimastel aastatel küll oluliselt
vähenenud, siis
hooletust suitsetamisest põhjustatud tulesurmade osakaal
vähenemist ei näita. “Eelmisel
aastal oli tulekahjudes 69 hukkunut, nendest 34 hukkus hoo-

Kuigi Eestis jõuavad peatselt turule isekustuvad sigaretid, on enam kui tõenäoline, et salakaubana
tuuakse jätkuvalt riiki ka tuleõnnetusi põhjustavaid “mittekustuvaid”.
Foto: MTA

letu suitsetamise tagajärjel,” tõi
Leer välja.
“Sellest järeldub, et sigarettide tuleohutusnõudeid tuleks
muuta, kuna vaatamata ennetustööle pole hooletust suitsetamisest tingitud tuleõnnetused
vähenenud,” lisas ta.
“Isekustuvad sigaretid näevad
välja üsna tavaliste sigarettide
moodi. Sigaretipaberis on iga
teatud vahemaa
tagant selline
riba, milleni jõudes tuli enam ise
edasi minna ei
saa – selleks on
vaja, et sigaretti
aktiivselt kasutataks ehk pahvitaks,” selgitas
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete
nõunik Gea Otsa.

Sigaretipaberis on
iga teatud vahemaa tagant selline
riba, milleni jõudes
tuli enam ise edasi
minna ei saa.

ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
• Keretööd ja värvimine

Palju teisi mõõte!

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

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

RAV
ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

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 €
vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
D • jaSummutite
remont ja vahetus
185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €
A
Õlivahetus
ja
korrosioonitõrje
•
S
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 45,75 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

“Nii et kui keegi unustab läidetud sigareti kuhugi, siis leegi
jõudes selle takistusribani sigaret mingi aja pärast lihtsalt kustub ja oht tulekahju tekkimiseks
on väiksem,” lisas ta.
Siseministeerium on Leeri sõnul isekustuvate sigarettide kasutuselevõtmist ette valmistanud viimased kaks aastat.
“Oleme palju uurinud teiste riikide kogemusi ning hinnanud
meie tulekahjude tekkepõhjuste eripära,” rääkis ta ja lisas,
et Eesti eristub hooletust suitsetamisest alguse saanud tulekahjude ja tulesurmade rohkuse tõttu. “Seetõttu hindame, et
Eestis on isekustuvate sigarettide kasutuselevõtmisel olulised
mõjud.”
Leer selgitas, et siseministeeriumi hinnangul aitab isekustuvate sigarettide kasutamine ära
hoida 25 protsenti hooletust
suitsetamisest alguse saanud

tulekahjudest, aastas päästetakse 10–15 inimelu, tulekahjusid
oleks umbes 500 võrra vähem ja
varakahjud väheneksid ligi kolme miljoni euro suuruses.
“Isekustuvad sigaretid on
ohutumad, aga me ei saa öelda, et sellised sigaretid ei põhjusta üldse tulekahjusid – kõik,
mis põleb, on ikkagi ohtlik.
Seetõttu olemegi konservatiivselt hinnanud, et hooletust suitsetamisest alguse saanud tulekahjude arv väheneb
25 protsenti, mitte sada protsenti,” lausus Laar ja lisas,
et arvestada tuleb sellega, et
turul on ka tavalisi salasigarette, enamasti Venemaalt.
Suitsetajad muutust ei
märka

Isekustuvad sigaretid erinevad tavalistest selle poolest, et
neis on muudetud sigarettide

põlemisomadusi: kasutatakse
väiksema poorsuse ja spetsiaalsete takistusribadega paberit
ning tubakas pakitakse senisest
tihedamalt.
Muus osas jääb kõik samaks:
tõrva, nikotiini ja vingugaasi sisalduse nõuded ei muutu.
“Suitsetajale jäävad need muudatused sigarettide kasutamisel
märkamatuks,” kirjeldas Leer.
“Pakenditele ei lisata ka mingisugust erimärgistust, kuna
see võiks anda eksitavat informatsiooni suitsetamise ohutuse
kohta.”
Suurt muutust ei too uued
suitsud ka hindades. Gea Otsa
sõnul on uute sigarettide tehniline lahendus tootjatel juba olemas, sest mitmetes maailma riikides see nõue juba kehtib. “Nii
et isekustuvatele sigarettidele
üleminek ei tohiks sigarettide
hinda märkimisväärselt tõsta,”
kinnitas ta.
Uute sigarettide kasutuselevõtuga seotud küsimusi arutatakse töörühmas, kus osalevad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium,
tarbijakaitse, Kaupmeeste Liit,
Kaubandus- ja Tööstuskoda
ning kõigi turul olevate tubakatootjate esindajad.
Kõik Eestis müügil olevad
sigaretid peavad olema isekustuvad hiljemalt selle aasta 17.
novembriks. Nõue hakkab kehtima kõikides Euroopa Liidu
liikmesriikides. Võib-olla saabuvad need müügile juba varem
kui sügisel. Otsa sõnul arutas
töörühm võimalust, et uued
sigaretid tuleksid turule juba
varem, et üleminek oleks sujuv
ja kaupmehed saaksid oma laovarud ammendatud. “Konkreetset kokkulepet ja tähtaega
praegu ei ole, kuid töögrupp
arutab seda teemat kindlasti
veel,” lisas ta.
Praegu on isekustuvad sigaretid kasutusel juba Soomes,
Kanadas, Austraalias ja USAs.
Maarja Pakats, Lõunaleht

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

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

25. märtsil kell 17 avatakse Tartu laulupeomuuseumis (Jaama tn 14) konkurss-näitus “eesti-oma-ehe”. Ettevõtmise eesmärgiks on luua rahvuslikel traditsioonidel
põhinevaid uusi, tänapäevaseid ehteid ja lisandeid, mida saab kanda nii rahvarõivaste kui rahvuslike rõivastega. Traditsioonidele tuginedes on eelistatud naturaalsetest materjalidest valmistatud ehted ja aksessuaarid.
Näitusel eksponeerivad oma loomingut Tartu kunstnikud ja kunstiüliõpilased, käsitöömeistrid, projektis “Käsitööga tööle” osalejad ning erinevatel kursustel ja käsitöökodades oma oskusi täiendanud kunsti- ja käsitööharrastajad.
Lõppkonkursi parimaid töid eksponeeritakse 23. maist 13. juunini Eesti Käsitöö Majas.
TE

Vaba aeg
JÄRJEJUTT

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitustööd

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

RAAMATUTUVUSTUS

Kunagise Põhja-Ameerika varemetel asub särav Kapitoolium, mille elanike oodatuimaks meelelahutuseks on igaaastased Näljamängud: võitlus elu ja surma peale ülisuurel
areenil televisiooni otse eetris.
16-aastasest Katniss Everdeenist saab mängudel osaleja
ilma, et ta seda tegelikult tahaks. Kui ta soovib võita, peab
ta hakkama valima ellujäämise ja inimlikkuse, elu ja armastuse vahel.

Näljamängud
Algus 10. märtsi Tartu Ekspressis.
Et keegi kunagi mu mõtteid ei saaks lugeda, õppisin keelt
hammaste taga hoidma ja näole ükskõiksuse maski manama.
Koolis oma tööd vaikselt tegema. Avalikul turul ainult viisakusväljendeid vahetama. Teistega väga vähe rääkima – kui välja
arvata kauplemine Hobis, mustal turul, kus ma peamiselt raha
teenin. Isegi kodus, kus ma nii eeskujulik ei ole, väldin riskantseid teemasid nagu lõikus või toidunappus või Näljamängud.
Prim võib hakata minu sõnu kordama ja kuhu me niimoodi välja jõuaksime?
Metsas ootab mind ainus inimene, kellega koos saan olla
mina ise. Gale. Tunnen, kuidas mu näolihased lõtvuvad ja
samm muutub kiiremaks, kui kõnnin üle küngaste meie kohtumispaiga poole: kaljuservale, kust avaneb vaade orule. Siin
pakub marjapõõsaste tihnik soovimatute pilkude eest varju.
Näen, et poiss ootab, ja naeratus ilmub mu näole. Gale ütleb, et
ma ei naerata kusagil mujal kui metsas.
“Hei, Catnip,” tervitab Gale. Tegelikult on mu nimi Katniss,
aga kui ma talle esimest korda oma nime ütlesin, sosistasin
seda vaevukuuldavalt. Ta arvas, et ma ütlesin Catnip. Ja kui see
segane ilves hakkas mul ka veel metsas järele käima ja almuseid ootama, pani ta selle hüüdnime mulle täiesti ametlikult.*
Lõpuks pidin ilvese maha laskma, sest ta hirmutas jahisaagi
minema. Mul oli isegi kahju, ta polnud sugugi kehv kaaslane.
Aga kasuka eest sain korralikku hinda.
“Vaata, mille mina maha lasksin.” Gale tõstab noole otsa torgatud leivapätsi kõrgemale ja ma hakkan naerma. Päris leib
päris pagari juurest, mitte kehvasti kerkinud ja nätske päts,
mida meil ise oma teraviljanormist õnnestub küpsetada. Võtan
leiva kätte, tõmban noole välja ja tõstan koorikus oleva augu
otse nina juurde, et hingata sügavalt sisse hõrku lõhna, mis
paneb sülje voolama. Sellist head leiba saab ainult erilistel puhkudel.
“Mmm, alles soe,” ütlen ma. Gale pidi juba enne kukke ja
koitu pagari ukse taga olema, et sellist kaupa teha. “Mis see sul
maksma läks?”
“Ainult ühe orava. Ma arvan, et vanamees oli täna hommikul
sentimentaalne,” vastab Gale. “Soovis mulle isegi edu.”
“Eks me kõik tunneme täna mingit erilist lähedust,” lausun
seepeale ega vaevu silmigi pööritama. “Prim jättis meile tüki
juustu.” Tõmban juustutüki taskust välja.
Pruukosti peale lööb poisi nägu särama. “Ole tänatud, Prim.
Tõeline pidusöömaaeg.” Korraga hakkab ta rääkima Kapitooliumi aktsendiga, matkides Effie Trinketit, maniakaalselt särtsakat naist, kes sõidab kord aastas kohale, et lõikuspäeval nimed
ette lugeda.
“Oleksin peaaegu unustanud! Häid Näljamänge!” Gale rahmab peoga selja tagant mõned põldmarjad. “Olgu juhus ...” Ta
viskab ühe marja kõrge kaarega minu poole.
... Järgneb ...

“Näljamängude” trioloogia 2. ja 3. osa:

Jänku-Jussil juba suvi käes
Käib heinategu, seilatakse
puupaadiga, sõidetakse tõukerattaga, tuleb pärnaõisi
korjata, jaanituld teha ning
loomulikult saab supelda.
Kuigi väljas on alles hanged,
on vastilmunud raamatus
“Jänku-Jussi lood 2” peategelasel ja tema sõpradel käes
kõige soojem ja avastusterohkem suvi.
Jaanus ja Janika Leoste teine Jänku-Jussi lugude
raamat jutustab pikkkõrvade Jussi ja Jassi suvest maal
ja linnas. Lõbusad, arendavad ja vägivallavabad jutud
lastele. Mõnus õhtujutu raamat, mis ei jäta ükskõikseks
ka täiskasvanud ettelugejat
ennast.
Kogu kaantevahelist sündmustejada looritab kodumaine mekk, lausa vanaema talutare lõhn. Kunstnik Maigi

Kinnisvara müük
2-toal ahik korter Tabiveres omanikult
(14 060 eurot). Tel 5360 7554.

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.
Ilmumisaasta 2011
Kõvakaaneline köide, 47 lk
Hind kaupluses 6.30 eurot

Magnuse täisillustratsioonid
annavad väga tõetruult edasi suvist värvigammat. Mesilased ja marjad, meri ja grill,
ritsikad ja liivaloss. Ideaalne
pärm magusate unenägude
kergitamiseks. Iseäranis kesk
pakast ja purikaid.
Tartu Ekspress

Koolitus
Keelekursused ja individuaalõpe
Emajõe Keeltekoolis. www.emajoe.ee,
tel 5816 7882, Emajõe 1a.

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

Tammelinna raamatukogu

Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.

26. III kell 19 Maetud laps
29. III kell 19 Haldjakuninganna

kuni 31. III näitus Rein Urbeli fotodest
kuni 31. III fotonäitus Pööripäevad

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Vanemuise teatri suur maja

Tartu linnaraamatukogu

24. III kell 19 Evita
25. III kell 19 Helisev muusika
26. III kell 12 Detektiiv Lotte
29. III kell 12 Appi! Ooper!? II
30. III kell 19 Gorgo kingitus
31. III kell 19 Giselle

kuni 26. III Renaldo Veeberi graafikanäitus Eesti mütoloogia
kuni 26. III raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: Eesti algupärandid ja romaanivõistlused (1927
–1939)
kuni 31. III Alo Põldmäe fotonäitus
Neeruti puude tähestik
kuni 12. IV väljapanek Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
aastaauhinna nominendid ja laureaadid
kuni 16. IV raamatunäitus Euroopa
sinu rahakotis

Vanemuise teatri väike maja
24. III kell 19 Puhastus
25. III kell 19 Casanova
26. III kell 19 Rigoletto
28. III kell 11 Buratino
28. III kell 13.30 Buratino
29. III kell 19 Sviit
30. III kell 19 Figaro pulm
31. III kell 19 Vihmamees

Kino
Ekraan 25.–31. III
kell 12 (v. a 30. III), 18.15 Sea Rex:
Meresaurused 3D
kell 13.30 (v. a 30. III) Karu Yogi 3D
kell 15.45 (v. a 30. III, 19.30, 22
Kormoranid
kell 11.30, 15.30 Pulkson
kell 13.15, 17.15 Rango
kell 19.30 Lastega on kõik korras
kell 21.45 Aus mäng

Pakun tööd
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.

Põllundus
Müüa toidukartulit kojutoomisega.
Agria (võrk 25 kg, 10 €), Laura ja Läti
kollane. Tel 5556 6600.

Teenus

Muu
Annelinna raamatukogu
30. III kell 17.30 loodusajakirjanik
Toomas Jüriado reisimuljete õhtu
Põnevust ja ilu Suurbritannia edelanurgast

Sõiduautode plaststangede remont
ja värvimine. Tartu, Vaksali 32.
Tel 5649 5308.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

KIVISÜSI
TURBABRIKETT
Müüa kuivad kütteklotsid (3 rm,
kohaletoomisega). Tel 511 2625.

Sadamateater

Ostan võlanõudeid. Tel 5359 7491.

Küte

kuni 27. IV Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!

Teater

Kolimisteenus. Tel 553 2140.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

TARTU LINNA TAKSO

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

Kodud puhtaks! Info tel 5345 1513.

Veo- ja kolimisteenus. Tel 5348 4653.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.
Õunapuude hoolduslõikus, okste
vedu, niitmistööd. Tel 5810 8597.

Tervis
Bioenergeetiline Hiina-Jaapani ravi,
massaaž, buddhijooga, Qigong Tartus.
Tel 5565 0346, www.integraal.ee.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Odavalt müüa korralikku riidepoe
inventari, kaupluses Laura.
Info 5345 1513.
Ostame kasutatud kaubaaluseid.
Raha kohe kätte. Tel 5561 7362.
Ostan vanu fotoaparaate, objektiive
ja muud nende juurde kuuluvat.
Tel 5669 9504, Tartu.

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 (teistel aegadel kokkuleppel).
529 1388 / Aardla 6b, Tartu
www.pandikas.ee

Tartu linnaraamatukogu
26. III kell 10.30 muinasjututund
lastele, kavas on lugu Emand kassike

Näitus

Lahvatab leek
Suzanne Collins
Tõlkija Evelin Schapel
Kõva köide, 320 lk

Annelinna raamatukogu
Pilapasknäär

Suzanne Collins
Tõlkija Evelin Schapel
Kõva köide, 352 lk

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

kuni 31. III MD fotonäitus Abstraktsioonid

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv

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

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Kevadet saab tervitada maratoni joostes
Veel hangedes kevadet saab sel laupäeval tervitada aasta
esimese jooksumaratoniga. 38. Otepää-Tartu täispika jooksumaratoni (42 km) start antakse 26. märtsil kell 12 Otepää
vallavalitsuse eest. Poolmaratonile (21 km) pääsevad jooksjad
ning kepikõndijaid kell 13.30.
Orienteeruv finiš Tartus Tamme staadioni väravas on planeeritud kella 14.30 paiku. Rajale lubatakse 1994. aastal ja
varem sündinud sportlased. Poolmaratoni ja kepikõnnile alates sünniaastast 1996. Korraldajate sõnul on maratoni rada
– langeva profiiliga Otepää-Tartu maantee igati sobilik jooks-

Sport

jale elu esimeseks maratoniks. Pakutakse transporti Tamme staadionilt stardipaika. Lõpetajaid ootavad jook, saun ja
auhinnad. Täpsem teave www.sportinfo.ee
Ilma vaheaegadeta 37. korda toimuval Otepää-Tartu
maratonil on võistlejate arv varieerunud 7 ja 132 vahel. Tänavu saab maratonil sammupikkust mõõta näiteks kirjamehe
Margus Konnula alias Contraga (pildil). Ainsana on kõigil
etappidel kaasa löönud elvalane Matti Silber. Esimene maraton, mis peeti 23. veebruaril 1974. aastal, oli tollaste korraldajate viis tähistada keset sovetiaega vabariigi aastapäeva.TE

Heategevuslik aeroobikapäev ülikooli spordiklubis
Laupäeval, 26. märtsil toimub TÜ ASK fitnessiklubis heategevuslik aeroobikapäev. “Osavõtt kella
11-16 toimuvatest treeningutest on tasuta. Pileti ostmise asemel palume tulijail pista omapoolne
panus saalis olevatesse korjanduskarpidesse TÜ
kliinikumi lastefondi toetuseks,” selgitas fitnessklubi üllast mõtet selle juht Ivika Värton.
Täpsem ajakava tysk.ee/fitness.
TE

Pere Leib kempleb
taas pärnakatega
Just tumedanahaliste korvialuste leegionäride esitusest sõltub suuresti see, kumb Eesti esiklubidest lõpetab põhihooaja tabeli tipus.
Foto: Ove Maidla

Rock võitleb põhiturniiri esikoha eest
Ehkki poolehoidjate kurvastuseks on rahvusvahelised sarjad Tartu korvpalli esindusmeeskonnale
selleks hooajaks lõppenud, säilib TÜ/Rockil võimalus Eesti meistrivõistluste põhiturniir lõpetada
kõrgeimal pügalal.
Hetkel teist kohta hoidval
Rockil on 27 võitu ja 3 kaotust.
Kodusaalis on ees ootamas veel
kohtumised BC Rakvere Tarva
(laupäeval kell 17) ja BC Kalev/
Cramoga (teisipäeval kell 19).
Kui kohtumises Tarvaga pole
kaalul suurt midagi peale au,
siis just viimase mäng võit tõstaks Rocki põhiturniiri pari-

maks, millega kaasneb ka koduväljaku eelis. Vastasel korral
jääb see Kalevile, kel hetkel 28
võidu kõrval samuti 3 kaotust.
Hooaja jooksul koduliigas
seni peetud kolmest kohtumisest on kahes peale jäänud
Rock. Vaid oktoobris õnnestus pealinlastel kodus (71 : 69)
võit võtta. 2. novembril Tartus
jäi napilt peale Rock (72 : 71).
Mängusaatuse kallutamises
kohtunikke süüdistanud Kuusmaad “premeeriti” mängujärgsete sõnavõttude eest trahvigagi.
Kolmandas mängus 24. jaanuaril Tallinnas alistas TÜ/Rock BC
Kalev/Cramo 10 punktiga.
Tartu Ekspress

EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED
POOLFINAAL

TARTU PERE LEIB
vs
PÄRNU VK
Pühapäev 27.märts kell 16.00
SPORDIBAASIS (RAATUSE 22) PEALE MÄNGU,
PILETI ETTENÄITAMISEL KUNI KELLA 20-NI ÕLU 1 EUR

Mängud toimuvad Tartu Ülikooli Spordihallis
pilet 1,6 EUR /25 EEK ja 3,2 EUR /50 EEK
www.skduo.ee

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste finalistid selgitavad omavahel Tallinna
Selver – TTÜ ning Tartu
Pere Leib – Pärnu VK.
Just pärnakatest on saanud tänavune tartlaste
ristikivi, sest alla on tulnud vanduda juba kahes
varasemas poolfinaalis
– nii Schenkeri liiga kui
Eesti karika omas.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Kokku on kõnealused klubid
sel hooajal mõõtu võtnud neljal
korral. Oktoobris võitis põhiturniiri avakohtumise kodus Pärnus 3 : 1. Enne jõule Paides peetud karika poolfinaalistki väljus võitjana (3 : 2) Pärnu, ehkki
viiendas geimis Tartu juhtis juba
14 : 12. Põhiturniiri kordusmatšil Tartus sai Pere Leib revanši
(3 : 1), ent Eesti-Läti ühisliiga
poolfinaalis domineerisid taas
pärnakad (3 : 1).
Pere Leiva peatreeneri Rainer Vassiljevi hinnangul on Pärnu tugevuseks ühtlane koosseis. “Põhikoosseisu ja vahetusmängijate taseme vahe pole
suur. Diagonaali ja nurgaründaja kohale on olemas sisuliselt võrdväärne vahetus. Antud
juhul tuleb tugevuste hulka
arvata ka nende koduväljaku

Kes peab rõõmutantsu ja kes nutab varrukasse, selgub Tartu ja Pärnu duellis hiljemalt 2. aprilliks.
Foto: volley.ee

eelis. Nii mängude kui geimide
lõikes on Pärnu meid siis võitnud, kui Jaanus Nõmmsalu on
oma koha välja mänginud. Kui
me suudame vastuvõtul Pärnust parema mängu teha, saame tööle oma servi ja sellest
lähtuvalt ka bloki,” pole Vassil-

jevi meelest finaali pääs võimatu. Treeneri lähtekohalt sõltub
tulemus suuresti ka sellest, kui
hästi suudetakse rünnakul Lauris Iecelnieksi kasutada.
Seeria algab neljapäeval, 24.
märtsil kell 18 Pärnus. Teine
kohtumine peetakse pühapäe-

val, 27. märtsil kell 16 Tartus ja
kolmas mäng teisipäeval, 29.
märtsil kell 19.30 taas Pärnus.
Et edasi pääseb kolme võiduga, toimuvad vajadusel neljas
ja viies mäng 31. märtsil kell 18
Tartus ja 2. aprillil kell 19 Pärnus.

