Ametnikud pätsasid linnalt kinkekaarte
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Vastupidav,
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766.68kr

tavahind 108.46€

Töökindlus kreisi
hinnaga!
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32”

6242.99kr

kuumakse alates 12.55€
QFSJPPELVVE

tavahind 638.48€

LCD TV

LG 32LD320

DN

Nii soodne, et osta kohe mitu!

7025.32kr

299.-

kuumakse alates 14.12€
QFSJPPELVVE

4678.33kr

tavahind 659€

Tallinn: Viru Keskus (Viru väljak 4 ), tel 6668160, E-P 10-21; Kristiine Kaubanduskeskus (Endla 45), tel 6668116, E-P 10-21; Rocca Al Mare kaubanduskeskus (Paldiski mnt 102), tel 6668155, E–P 10–21; Ülemiste Kaubanduskeskus (SuurSõjamäe 4), tel 6668159, E-P 10-21; Järve Kaubanduskeskus (Pärnu mnt 234/238), tel 6668154, E-P 10-21; Lasnamäe Centrum (Mustakivi tee 13), tel 6668128, E-P 10-21; Mustika Kaubanduskeskus (Tammsaare tee 116) 6668151, E-R 10-20,
L-P 10-18; Sikupilli Kaubanduskeskus (Tartu mnt 87), tel 6668156, E-P 10-21; Tartu: Tasku keskus (Turu 2), tel 666 8163, E-L 10-21, P 10-18; Lõunakeskus (Ringtee 75), tel 6668153, E-P 10-21; Kaubanduskeskus Eeden (Kalda 1c), tel. 6668164,
E-P 10-21; Pärnu: Kaubamajakas (Papiniidu 8/10), tel 6668152, E-P 10-20; Viljandi: Viljandi Centrum (Tallinna mnt. 24), tel 6668166, E-R 9-19, L 9-17, P 9-15; Jõhvi: Kaubanduskeskus Tsentraal (Kesk-väljak 4), tel 6668168, E–R 10-19, L-P 10-16;
Rakvere: Põhjakeskus, tel. 6668177, E-P 10-20; Valga: Valga Maxima (Jaama 2b), tel. 6668121, E-R 10-19, L 10-16; Paide: Ringtee 2, tel. 6668124, E-L 10-19, P suletud; Kuressaare: Auriga Keskus (Tallinna tn. 88), tel. 6668117, E-L 10-20 ja P 10-18.
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www.klick.ee 24h avatud e-pood

e-poest ostmine on kiire, turvaline ja lihtne.

Kampaania kestab 01.04.2011 - 30.04.2011. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed
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Tartu otsib paremat tänavavalgustust

Konfiskeeriti Lõuna-Eesti suurim amfetamiinikogus

Linnavalitsus otsustas osaleda projektis “I-Street – Intelligent Street Lighting In Europe”, mille eesmärgiks on olemasoleva tänavavalgustuse efektiivsem juhtimine ning
taristu mitmekülgsem kasutamine kaasates tehnoloogilisi saavutusi elektrotehnika
ja infotehnoloogia valdkondades. Projekti käigus kogutakse teavet nii projektipartneritelt kui ka mujalt Euroopast selle kohta, milliseid tänavavalgustuse kasutusvõimalusi pakub moodne tehnoloogia. Selgitatakse välja, milline tänavavalgustuse
juhtimise süsteem on Tartu linnale sobivaim ja optimaalseim ning millised on võimalused selle süsteemi juurutamiseks. Projekti raames teostatakse vastavad uuringud ja töötatakse välja tegevuskava. Projekti kogumaksumuse heakskiitmisel summas 100 000 eurot, kaasfinantseerib linn projekti kuni 15 000 euro ulatuses. TE

1. märtsil korraldasid Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse politseiametnikud politseioperatsiooni, mille tulemusena peeti kinni kolm meest vanuses 27-32 aastat. 9. märtsil peeti sama
kriminaalasja raames Tartus kahtlustatavana kinni 26-aastane mees. Ühe kahtlustatava elukoha
läbiotsimise käigus leidsid politseinikud 1,4 kilogrammi narkootilist ainet.
“Ekspertiisis selgub, mis ainega on tegemist ning ka selle täpne kogus. Kiirtest näitas, et tegemist on amfetamiiniga,” ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marju Persidskaja.
Narkokuritegude talituse juht Jarek Pavlihhin lisas, et tegemist on läbi aegade suurima ühekordse politsei poolt avastatud amfetamiini kogusega Lõuna-Eestis. Konfiskeeritud narkootilise
aine tänavamüügihind võinuks küündida 21 000 euroni. Prokuröri sõnul on kõik neli kahtlustatavat varasemalt narkokuritegude eest kriminaalkorras karistatud.
TE

Lühiuudised
Operatiivliinile
tühikõnesid teinud naine
pandi pokri
Kohtu otsusel suundus politseid korduvalt tühikõnedega tülitanud naine
25 päevaks arestimajja karistust kandma. 21. märtsil helistas Põlva maakonna elanik, 47-aastane naine, mitmel
korral Lõuna prefektuuri juhtimiskeskusesse ning erinevatele Põlva politseijaoskonna numbritele. Probleemist
teatamise asemel sõimas ta politseinikke ebatsensuursete sõnadega, segades oma korduvate kõnedega nende
tööd. Politsei alustas väärteomenetlust
karistusseadustiku avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel. Tehti kindlaks,
et naine oli helistamise ajal joobes, sest
oli koos kaaslasega kahepeale ära joonud neli liitrit õlut. Miks ta joobes olekus politseisse helistamisega oma suhtlemisvajadust soovis rahuldada, ei osanud naine isegi kohtus selgitada. TE

Tartus alustab tööd
leinagrupp
Tartu Maarja koguduses, Õpetaja tn 5,
alustab aprillis tööd leinagrupp. Grupiga kutsutakse liituma täiskasvanud inimesi, kes on hiljuti elanud üle lähedase
inimese kaotuse. Tegevus on planeeritud eneseabigrupina, mille eesmärgiks on leida väljapääs leinaja raskest
hingeseisundist. Üksteise toel ja juhendajate kaasabil otsitakse edasi minemiseks lootust ja rahu. Juhendajateks on
hingehoidjad Signe Uustal ja Lea Saar.
Leinast jagu saamine on justkui teekond, mis üksi astudes võib tunduda
lõputuna. Sarnaselt pika matkaga, jõutakse ka leinates sihtpunkti kiiremini,
kui kõrval on mõistvad ja toetavad inimesed ning saatjaks julgustav sõna. Liituda soovijad saavad infot telefonidel
745 7054, 521 8589 või e-posti aadressil lea.saar@teoloogia.ee. Osalemine
tasuta.
TE

Linnaraamatukogu hakkab
e-lugereid laenutama
Tartu linnaraamatukogu tähistab 5.-9.
aprillini kestva sünnipäevanädalaga raamatukogu asutamise 98. aastapäeva. Sünnipäevanädal toob kaasa kaks
uuendust lugejateeninduses – e-lugerite laenutuse ja kaardimakseterminalid. Sünnipäeva kultuuriprogrammis on teatrietendus ja
lugemissoovitused, esinevad kirjanikud
Olev Remsu, Leo Kunnas, Piret Bristol,
Veiko Belials ja Mati Soonik. TEA kirjastus esitleb uusimaid veebikeskkondi ning müüakse nii uusi kui kasutatud
raamatuid.
E-raamatu lugerite laenutus algab 5.
aprillil keskkogu tehnikakirjanduse osakonnas. Kuue lugeri hankimiseks eraldas linnavalitsus sihtotstarbeliselt 1000
eurot. Elonexi lugereid laenutatakse
välja 7 päevaks.
TE

Kinnipeetud linnaametnikud näppasid
õpilastele mõeldud kinkekaarte
Esmaspäeva õhtul pidas
kaitsepolitsei kinni kaks
Tartu linna haridusosakonna ametnikku, Irina
Aabi ja Boris Goldmani,
kahtlustades neid linnavalitsuse vara omastamises suures ulatuses.
Tartu Ekspressile teadolevalt
lasub ametnikel kahtlustus linna kinkekaartide enda huvides
kasutamises. Selle kohaselt on
omastamine toimunud alates
2008. aastast ning summa võib
ulatuda 500 000 krooni lähedale.
100- kuni 500-kroonise väärtusega Lõunakeskuse, kaubamaja ja raamatupoodide kinkekaartidega premeerib linn
olümpiaadide, lugemispäevade
ja teiste sarnaste haridusalaste
mõõduvõttude parimaid õpilasi ja tublimaid õpetajaid. Aastas
kulub neid paarisaja tuhande
krooni eest.
Kui varasemalt kingiti peamiselt meeneid ja raamatuid, siis
kaardisüsteemile mindi üle seetõttu, et nii jääb saajale suurem
valikuvabadus. Samuti on kinkekaartidega majandamine oluliselt lihtsam kui näiteks raskete
raamatupakkide tarimine.
Protseduurireeglite kohaselt kinnitas kaartide soetamise
arved Goldman, lisades pöördele selgituse millal ja kellele need

antakse. Kahtlustuse kohaselt
pole aga sugugi kõik kingikaardid jõudnud edukate õpilasteni, vaid osa neist on kadunud
ametnike taskuisse. Uurijail
olla teada isegi see, mida näpatud kinkekaartide eest osteti.
Varem Karlova gümnaasiumi
õppealajuhataja ametit pidanud Boris Goldman juhtis linna
haridusosakonda 2006. aastast.
Irina Aab on erinevatel ametikohtadel, neist viimati haridusosakonna peaspetsialistina
finantseerimise alal, töötanud
linnavalitsuses üle 23 aasta.
Prokuratuur isikute vahistamist ei taotlenud. Kolmapäeva
pärastlõunal toodi linnavalitsusse mõlema töölt lahkumise
avaldused, mille Urmas Kruuse
ka rahuldas.

“Peame uue juhi otsima ja
arvatavasti väljastpoolt maja.
Seni täidab kohuseid pearaamatupidaja Katrin Justus,” vastas abilinnapea Jüri Sasi küsimusele, kes Goldmani tööd
tegema hakkab.
2008. aasta oktoobris kuulutas
toonane Pärnu linnapea, kapo
huviorbiiti sattunud Mart Viisitamm, et õige pea on kaitsepolitseid oodata nii Tartu kui ka
Tallinna linnavalitsustesse. Tartu
meer Urmas Kruuse vastas Eesti
Päevalehe veergudel, et tema sellistele asjadele ei mõtle ja ei pea
vajalikuks ka antud küsimusega
tegeleda. “Kui keegi tahab Tartu linnavalitsuses toimuvat uurida, on tal vabad käed. Ma ei pea
kartma,” rääkis Kruuse toona.
Rasmus Rekand

Eelmine kriminaalasi
jõuab kohtusse
Ka möödunud aasta mais
pälvis uurimisorganite tähelepanu Tartu linnavalitsuse
haridusosakonna ametnik.
Endist raamatupidajat Ene
Soola süüdistatakse korduvas varalise kasu saamises ja
linnale varalise kahju tekitamises andmete ebaseadusliku sisestamise ja muutmise
ning andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise
teel (KarSi § 213 lg 1). Maakeeli arvutikelmus, mille eest
lubab seadus määrata rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.
Soola suhtes alustati
menetlust Tartu linnavalitsuse enda poolt tehtud avalduse
alusel. Prokuröri abi Ruti Kilgi sõnul ulatub tekitatud kahju üle 60 000 krooni, uurimine on lõppenud ning Lõuna
ringkonnaprokuratuur saatis
materjalid kohtule juba eelmise aasta detsembris.
Asja arutama määratud
kohtuniku suure töömahu

tõttu pole seni istungi aega
veel määratud. Kohtu pressiesindaja Krista Tamme arvates võib järg Soola kriminaalasjani jõuda mais –juunis.
Et kohus arutab asja kokkuleppemenetluse korras, ei
soovinud prokuratuur süüdistuse sisu täpsemalt selgitada. Kuulduste kohaselt läinud
“jalutama” osa kutsehariduskeskuse projektirahadest.
Haridusosakonna juhi
kohuseid täitev Katrin Justus
kinnitas Tartu Ekspressile, et
just tema oli see, kes Soola
eksimuse avastas. Ta käis ka
uurijatele tunnistusi andmas,
ent keeldus kohtumõistmise
võimalikule takistamisele viidates riisumise olemust selgitamast.
Linnavalitsuses 5 aastat
töötanud Ene Soola tööleping lõpetati peale juhtumi
ilmsiks tulekut. Justuse sõnul
on Sool end ka süüdi tunnistanud ning osa rahast juba
tagasi maksnud.
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Võru ja Sõbra tänava ristmik saab foori

Tartu võidupüha paraad väärtustab sõjalist haridust

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Võru ja Sõbra tänavate ristmikule valgusfooriga reguleeritud jalakäijate ülekäiguraja ehitamiseks. Praeguse reguleerimata jalakäijate ülekäiguraja ümberehitamise vajadus tuleneb
Sõbra keskuse väljaarendamisega kaasnenud jalakäijate liikumisintensiivsuste kasvust üle Võru tänava ning sellest tingitud ülekäigurajal toimunud liiklusõnnetustest. Väljastatud tingimused näevad ette ristmikule projekteerida
kergliiklejatele foorreguleeritud ülekäigurada koos ohutussaartega. Projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel ja Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna projektide arhiivis
Raekoja plats 3, III korrus, tuba 317.
TE

Tänavu peetakse võidupüha paraad ja maakaitsepäev hariduspealinnas Tartus, paraadiga soovib kaitseliit väärtustada
eeskätt sõjalist haridust. “Tänavu tähistab 10. aastapäeva kaitseliidu kool, ühtlasi on Tartu ka Eesti sõjalise hariduse
keskus,” ütles kaitseliidu pressiesindaja kapten Tanel Rütman.
23. juunil peetaval võidupüha paraadil marsivad kõikide kaitseliidu malevate üksused, eriorganisatsioonid, kaitseliidu kool, KVÜÕA kadetid ja Balti kaitsekolledzã. Rivis näeb ka kaitseliidu Tartu maleva akadeemilist malevkonda, kuhu
kuuluvad valdavalt üliõpilastest ja õppejõududest kaitseliitlased. Traditsiooniliselt järgneb paraadile lahingutehnika
näitus, Emajõel demonstreerivad oma veesõidukeid kaitseliit, politsei- ja piirivalveamet ja päästeamet.
Koostöös Tartu linnaga toimub 22. juunil ehk maakaitsepäeval Toomemäel tartlastele ja Tartu külalistele mõeldud
kultuuriprogramm. Ka traditsiooniline muinastuli süüdatakse Toomemäel. Käesoleva aasta võidupüha paraad on
taasiseseisvumisaja kahekümnes. Esimene toimus 1992. aastal samuti Tartus.
TE

Noored aviaatorid harjutavad
öise linna kohal kätt?
Nii mõnigi linlane on viimastel nädalatel võtnud
ärevalt sõna nii öistel
tänavatel kaikuva lennukite mootorimürina kui
ka kodudes suikuvate inimeste turvalisuse nimel.
Eksperdid möönavad
öiste õppelendude sagenemist, kuid peavad neist
tekkivat helireostust
tühiseks.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Tartu lennujaama juht Margo
Muda tunnistas, et alles üleeile
tuli tal vastata ärritunud vanaproua kõnele, kes kurtis oma
linnaosa öösel külastanud lennumasina üle. Asjaga kursis oleva inimesena oli Mudal aga raske linlase kriitikat jagada. “Ma
olen ise Raadi elanik ja julgen
väita, et on ilmselge liialdus,
nagu pidevalt tiirutataks linna
kohal.” Samas möönis lennujaama pealik, et hilisõhtu on teraslindudele aktiivne tööaeg, sest
siia saabuvad lennud nii Tallinnast kui ka Riiast ning omajagu
õppelende teevad lennuakadeemia tudengid.
Lennuakadeemia rektor Jaan
Tamm ütles, et kuuleb jutte liigsest lennumürast esmakordselt.
Samuti ei meenu talle, et tudengid oleksid kunagi lennureeglite
vastu eksinud. Seda on võimalik kontrollida lennulogide ja marsruutide
abil, mida on ka paar
korda tehtud. Vastavalt Euroopa standarditele võib väikelennukitega
lennata minimaalselt tuhande jala ehk 300 meetri kõrgu-

sel ning sedavõrd väikeste mootorite heli ei tohiks kedagi häirida.
“Õppelende on kolme sorti
– algajatele tudengitele lennuväljaring vahetult selle ümbruses, kogenumatele tsoonilennud
Tartu lähistel ning kursuse lõpus
marsruutlennud näiteks Kuressaarde ja Ämarisse,” kirjeldas
Tamm. Omajagu neist sooritatakse öösiti. “Samas ei ole ma
küll kuulnud, et meil peaks olema mingi lend linna kohal.”
Kahemootoriline on valjem

Akadeemia noorlenduritele
väljaõpet korraldava AS Pakker
Avio koolitusjuht Jüri Liivamägi süüdistusi öörahu rikkumises
ei mõista. “Oleme tõesti mõned
korrad kella 23 paiku lendudega lõpetanud, sest programmis
on ette nähtud öised lennud.
Linna kohal me neid kindlasti ei tee, meil on omad tsoonid,
näiteks Raadil ja Nõo lähistel.”
Lennujaamast harjutuspaika
saamiseks tuleb ette aga ka ülelende.
Õppelennukid Cessna 172
ja Piper PA-31on õhus pea iga
päev, helikopter Robinson harvem. “Mis võib-olla probleeme
tekitab on see, et vanem kursus

lendab kahemootorilise Piper
lennuki peal. Selle müra võib
olla natukene tugevam kui ühemootorilisel Cessnal,” sõnas
Liivamägi. Näiteks oktoobrisnovembris kahemootorilised
Tartu lähistel veel ei lennanud.
Homsed piloodid

Ühel kursusel on kümmekond tudengit ning iga piloodiõpilane peab ainuüksi kahemootorilise lennuki peal lendama 30 tundi. “Tartu kohal juhtub küll, et kaks kuni neli tundi
päevas tuleb kahemootorilisega
lennata,” sõnas Liivamägi. Pisut
on tõusnud ka lendude intensiivsus, sest üks kursus hakkab
õppetööd lõpetama.
Lendurite õppetöö üle kurta
on Liivamägi sõnul siiski lühinägelik. Tema sõnul on rongide ja sõidukite müra lennukite
omast kindlasti valjem. “Lisaks
on harjutamine paratamatu,
sest lendurite järgi on vajadus –
praegu jälle võttis Estonian Air
tööle meie noori piloote.” Tartust lennukiga Tallinna või Riiga sõitja võiks aga teada,
et nii mõnigi selle liini piloot on Tartu
lennuakadeemia
kasvandik.

Lennuakadeemia tudengid teevad harjutuslende ka kahemootorilisel väikelennikil Piper.
Fotod: Internet

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! :)
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Vanemuine pälvis mitu teatriauhinda

Kultuur

Vanemuise teater on osaline kuue teatriliidu väljaantud auhinna juures. Praegustest vanemuislastest
said auhinnad Eda Hinno (pildil), Pirjo Püvi ja Valentina Kremen.
Administratiiv- ja haldustöötaja kategoorias tunnustati 40-aastase töökogemusega, kõrge
pingetaluvuse ja kompetentsiga Vanemuise trupijuhti Eda Hinnot (pildil).
Vanemuise ooperisolist Valetina Kremen pälvis Georg Otsa nimelise auhinna – esile tõsteti tema järgmisi osatäitmisi: Dulcinea – Massenet` “Don Quijote”, Ulrica – Verdi “Maskiball”, Mrs Ford – Verdi “Falstaff”, Flora – Verdi “La Traviata”, Azucena – Verdi “Trubaduur”, Suzuki – Puccini “Madame Butterfly”, Maddalena – Verdi “Rigoletto”, Marcellina
– Mozarti “Figaro pulm”, Juno – Offenbachi “ Orpheus põrgus”. Hinnati ka laulja sisukat
kontserttegevust.

Ooperisolist Pirjo Püvi sai Kristallkingakese auhinna särtsaka Susanna rolli eest W. A. Mozarti
ooperis “Figaro pulm”.
Lisaks pärjati Ants Lauteri nimelise auhinnaga Kersti Heinlood, kelle puhul leidsid
peale tööde Eesti Draamateatris tunnustust ka rollid, mis loodud Vanemuise lavastustes – Margarita – “Meister ja Margarita”, Anja – “Kirsiaed”, Antigone – “Vend
Antigone. Ema Oidipus”, Julia – “Romeo ja Julia” ning Catherine Earnshaw – “Vihurimäe”. Sõnalavastuste muusikalise kujunduse auhinna sai Taago Tubin muusikalise
kujunduse eest Vanemuise lavastusele “Paanika”. Natalie Mei nimelise auhinna sai
kunstnik Vladimir Anšon pikaajalise panuse eest Eesti lavakujunduse arengusse ning
lavakujunduse originaalse lahenduse eest lavastusele “Mowgli” Vanemuise teatris. TE

Lühiuudised
Tartu ülikoolis algas
olümpiaadide kõrghooaeg

Maailmakuulus astronoom Wilhelm Struve
Struve saavutas maailma teaduses tuntuse ja tunnustuse eelkõige astronoomina. Aastatel 1818–1839 oli ta Tartu tähetorni direktor. See ametikoht võimaldas hankida oma aja kohta
täiuslikke vaatlusriistu. 1820. a nägi Struve Münchenis astronoomi ja füüsiku Joseph von Fraunhofeni töökojas valmimisjärgus olevat läätspikksilma – refraktorit. Tol ajal maailma suurimat ja täpsemat, mis oli pealegi varustatud mehaanilise ajamiga. Seda läks vaja teleskoobi automaatseks pööramiseks,
arvestades tähistaeva näilist liikumist. Struvel läks korda saada juhtkonnalt piisavalt raha väärtusliku ning kalli riista ostmiseks.
1824. a lõpul jõudis Fraunhofeni refraktor hobuveol – raudteid tol ajal ju veel ei olnud – Tartusse, kus riist paigutati tähetorni peale ehitatud pööratavasse kuplisse. Võime uhked olla,
et aastatel 1825 kuni 1839 paiknes maailma parim teleskoop
meie kodulinnas. Struve töötas selle riistaga oma 15 aastat.
Vaatles üle 120 000 tähe ja avastas 3112 kaksik- ning mitmiktähte. Neist paigutas ta oma kaksiktähtede kataloogi 2714. See
oli 6 korda rohkem kui varasemas W. Herscheli kataloogis.
1837. a mõõtis ta esimese teadlasena maailmas täiesti usaldatavalt kinnistähe Vega parallaksi, määratles sel teel tähe kauguse.
Londoni astronoomiaselts hindas Struve saavutusi kolme kuldmedali määramisega.
Tartu suur teleskoop paelus tol ajal paljude prominentide
tähelepanu. Kui nad sõitsid läbi Riia ja Dorpati Peterburi (või
ka vastupidi) – ikka planeerisid peatuse Emajõelinna, et näha
professor Struve kuulsat pikksilma. Seletuste andmine tähtsamatele ja mõjukamatele ametimeestele oli Struvele küll tülikas
lisakohustus, aga sellest olenes tähetorni edasine finantseerimine. Ja Struve oskas neid võimalusi kasutada.
1833. a saabus Tartusse Peterburi Teaduste Akadeemia
president, hiljem ka haridusminister Sergei Uvarov. Avaldas soovi, et Struve näitaks talle oma majapidamist Toomel.
Varahommik oli sünge ja pilvine. Struve vabandas ette, et
sellise ilmaga ei ole teleskoobis küll midagi huvitavat näha.
Uvarov piilus siiski okulaari ja kinnitas mõne aja pärast, et
näeb mingit tähte. “Ei või olla, Teie Ekstsellents,” hüüatas
Struve. “Taeva selles osas ei leidu ühtegi tähte.” “Vaadake
siis ise!” jäi Uvarov endale kindlaks. Struve vaatas, vaikis,
ajas end sirgu ja teatas väriseva häälega: “Tõepoolest on mingi objekt. Lubage Teid õnnitleda, Teie Ekstsellents! Te tegite
suure avastuse – märkasite esimena teadusele seni tundmatut tähte.”
Samal õhtul toimus kõrge külalise auks ülikooli professorite bankett. Seal tegi Struve täie pidulikkusega akadeemilisele seltskonnale teatavaks Uvarovi “avastuse”. Uvarov sädeles
rahulolust. Seda enam, et Struve pani ette nimetada äsjaavastatud taevakeha “Stella Uvaroviseks”. Kõrge ametniku arvamus
täheteadusest tõusis järsult ja Struve sai oma observatooriumile
uute riistade hankimiseks ilma pikemata palutud summad. Pole
vist vaja lisada, et ettenägelik Struve oli “uue tähe” juba varem
fookusesse püüdnud, et mõjukas külaline seda ikka kindla peale märkaks.
Nii et Struvel tuli olla nii oma tähetorni ja ka ülikooli
huvides tõeline diplomaat. Osata laveerida tsaaririigi võimukandjate vahel, kellest olenes teaduse finantseerimine.
Jätkas uute ja täiuslike riistade hankimist, nii et kui ta siirdus 1839. a Tartust äsjavalminud Pulkovo observatooriumi
juhtima, jäi Struvest Toome tähetorni kokku 126 hinnalist
instrumenti.

Restauraator Reet Sonn näitab, kus hinnalises ajaloolises dokumendis olid varem augud. Tagaplaanil
Mandragora juhataja Ene Sarap ja jooniste leidja Mari-Ann Repän.
Foto: Rasmus Rekand

Vanemuise väikese maja
joonised jõuavad muuseumi
Neljapäeva hommikul
anti restaureerimisfirmas
Mandragora Eesti teatrija muusikamuuseumile
üle Vanemuise teatri
väikese maja haruldased
fassaadijoonised.
Kaks unikaalset tušijoonist
hoone fassaadist otsevaates ja
külgvaates on kunagise Tartu
linnaarhitekti Arved Eichhorni poolt signeeritud ning pärinevad eeldatavalt aastatest
1914–1918, mil hoone Berliini
arhitektide Ernst Hoffmanni
ja Fritz Schultze projekti alusel

tuuri sihtkapitali abiga Tartu
ülikooli spin-off firmas Mandragora.
Üleandmise juures viibis ka
jooniste leidja Mari-Ann Repän
ja Vanemuise teatri esindaja.
Haruldaste fassaadiplaanidega on võimalik tutvuda maikuu
jooksul Eesti teatri- ja muusikamuuseumis.
Tartu Ekspress

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

Rooma ööklubi
reklaammaterjalid
kujundatakse Tartus
Tartu Loomemajanduskeskuses tegutsev ettevõte Mikser Disain alustas koostööd ühe Rooma südalinna ööklubiga,
kujundades nende reklaammaterjale.
Mikser Disain on esimene loomemajanduskeskuse ettevõte, kes alustas
eksportimist.
Mikser Disaini loovjuhi ja disaineri Maria Laanelepa sõnul teeb nende
ettevõte Colosseumi lähedal asuvale
ööklubile ürituste trükiste, t-särkide ja
muude reklaammaterjalide kujunduse.
Loomemajanduskeskuse juhi Raul
Oreškini sõnul on tegemist olulise teetähisega nii noore ettevõtte kui ka loomemajanduskeskuse tegevuses. “See
on meie tegevuse üks eesmärke, et
inkubaatorettevõtetel hakkaksid tekkima lepingud välispartneritega. Seetõttu oleme Mikser Disaini tubli tööga
väga rahul.”
TE

TARTU AINUKE SPORDIBAAR
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LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES

SOODNE LAEN
kinnisvara

ning Eichhorni kavandite järgi
ehitati. Tartu saksa teatri jaoks
rajatud klassitsistlike, heimatlike ja juugendlike mõjutustega
hoone on silmapaistev näide 20.
sajandi alguse teatriarhitektuurist ning kuulub kultuurimälestiste hulka.
Joonised leiti eelmisel aastal
Rannu valla Ervu küla talumaja pööningult, fassaadiplaanid
vahendas Eesti teatri- ja muusikamuuseumile Vanemuise teater. Kuna joonised olid tugevalt
kahjustunud, restaureeriti need
Eesti Kultuurkapitali arhitek-

TÜ teaduskooli koordineerimisel peetakse käesoleval kevadel üle-eestilisi
koolinoorte aineolümpiaade kahekümnes aines, neist kolmteist korraldab Tartu ülikool.
Olümpiaadide korraldamise eesmärk on stimuleerida võimekate noorte ainealast arengut, anda neile võimalus oma teadmiste võrdlemiseks
eakaaslaste omaga, ergutada õppetöö
diferentseerimist koolides ning anda
õpilastele võimalus kohtuda samade
huvidega eakaaslastega üle terve Eesti.
Loomulikult kuulub iga võistluse juurde ka oma võimete ja oskuste proovilepanek.
Oma teadustöös Eesti olümpiaadidest osavõtnuid uurinud TÜ teaduskooli direktori Viire Sepa sõnul peavad
õpilased olümpiaade oma ainealase
arengu olulisemaks stiimuliks. Boonuseks on parimatele tehtavad soodustused kõrgkoolidesse sisseastumisel, võimalus pääseda Eestit esindama rahvusvahelistel olümpiaadidel ja ka tippharidust väärtustavate firmade toel välja
antavad stipendiumid, mille arv on viimastel aastatel järjest suurenenud. TE

tagatisel

Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee
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Neljapäeval EUROLIIGA.
SPORTI SEINAST SEINA SUURTEL JA VÄIKSEMATEL EKRAANIDEL
FILMIÕHTUD
LAI MENÜÜ IGALE MAITSELE
SOODSAD JA MAITSVAD PÄEVAPRAED
POKKERIÜRITUSED JA KOOLITUSED
SÜNNIPÄEVADE JA FIRMAPIDUDE KORRALDUS
WIFI
KORRALIK KOKTEILIKAART CATERING
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Sissetulekuid
tõendamata!
Kampaania kestab kuni 30.04.11

5858 8575

7 460 086, 50 100 111
Raekoja plats 20
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Arvamus

Poola president vabastas
Tartu kesklinna lumest

Ilves: Eesti võõrustas
Tartus head sõpra

Tartus käis Poola president. Visiidi-eelsel öösel kadusid presidendi
esidendi trasT
sile jäävate linnatänavate äärest imeväel tüütud lumevallid.. Tahaks
seeee
erimise eest
tõttu tartlasena pan Komorowskit minu kodulinna visiteerimise
aanida selliseid
südamest tänada. Presidendikantseleil paluks edaspidi plaanida
kursioonidega.
visiite rohkem südatalveks ning koos pikemate linnaekskursioonidega.
ks pikemalt
Presidendid oleks võinud seegi kord linlastele hüvanguks
se
ekvarringi sõita näiteks Karlovas, Tammelinnas ja Annelinna sisekvarrttu
talites.
Peep Mardiste, Supilinn/Tartu

“Euroopas on üks suur riik, kes saab meist aru, kui räägime
ime demokraatiast, kes saab aru meie julgeoleku muredest ja – nagu nägist võitlema.
me NATO kaitseplaanide puhul – on valmis nende eest
skoos head
See riik on Poola,” ütles president Ilves. “Meil on üheskoos
ge kiiremini
võimalused muuta Läänemere piirkond Euroopa kõige
e isearenevaks ja õitsvamaks piirkonnaks.” President Ilvese
loomustusel on Eesti ja Poola suhted kahe hea sõbra
suhted.
TE

Kas IRL adub, mis on hariduse säsi?
Ministriportfellid on seks
korraks jälle jagatud ja
aeg hakata oma poliitilisi
programme ellu viima,
et valijatele kergel käel
väljapakutud lubadused
nelja aastaga kuidagi
teoks saaksid.
Mida rohkem üks erakond
valijaile lubas, seda vähem kogu
krempel inimesi kottis. Suurem
osa meist vaid istub ja lubab sel
tingeltanglil rahumeeli toimida.
Mõistagi on lihtsam lasta end
triivida ükskõiksuse voolul allavett kui pressida vastuvoolu. Nii
kasvab kuristik võimu ja rahva
vahel.
Hariduse kestmiseks on
vaja arukaid noorõpetajaid

Meie hariduspoliitika lipulaevaks jäi endiselt IRL. Paraku
oli hiljutine võimuvõitlus taandunud peamiselt tasuta kõrghariduse andmisele, justkui oleks
raha kõikemäärav. Võib-olla
ongi, kuid küsimus peaks olema
rohkem selles, kellele ja milleks
raha kulutada.
Ei ole juhtunud lugema ühtki
süvakäsitlust, kuidas leida üles

ning meelitada pedagoogikutset omandama just see kontingent, kellest sõltub tegelikult
kogu hariduse edasine käekäik
– need kõige võimekamad, kõige anderikkamad ideede generaatorid, tõeliselt loovad õpetajad, kes oma särava lennukusega nakatavad kogu klassi ja teevad isegi mullast kulla.
Iga inimese elus on tõuse
ja langusi – see on normaalne protsess. Tulevane õpetaja
peaks oma peatseks kutsetegevuseks panema valguse ja pimeduse energiate vahel kokku
omaenese puslet: kuidas kõik
vajalik tulemuslikult käivitada,
praktikasse juurutada, alal hoida. Aga kui kõrgkoolis pole üliõpilane selgelt tunnetanud, et
tema kutsemeisterlikkuse lakmuseks saab olema õpetamis
õpetamiskunst, jääb ta isiklik pusle kokku panemata.

Koolis rakendatav didaktika
peaks olema kogu hariduse A
ja O ehk algus ja ots, mis päevast päeva paneb kokku tervikpilti maailmast – nn üleilmset
mosaiiki. Aga seda akadeemilise asutuse (formaalselt?) lõpetanut, kes omaenese pusle kokkupanekul jänni jäi, ei tohiks
kooli lastagi. Mida oleks tal seal
peale hakata, kui ta sinna siiski
jõuab? Pigistada oma suu kriipsuks ja kapselduda vaid ellujäämisinstinktisse?
Mõned siiski suudaksid mingit imet teha. Aga sageli ei julge!
Nende hingestatud tegijate suhtes õhkub omajagu ükskõiksust
ja isegi ülimat vihkamist. Mis sa
tahad meist parem olla? Latv
maha või välja meie hulgast!
Osadeks lagunenud haridussüsteem

Elumehed teavad, et raske
pole mitte tüdrukuid voodisse meelitada, vaid hoopis neist
hiljem lahti saada. Meie õpetajakoolitusse pole raske tudengeid leida – kes mujale ei kõlba,
käivad kooli küll –, aga katsuge
neist hiljem koolist lahti saada,
kui nad oma
kutseks sobimatuks osutu-

vad. Nii satub kooli ka praaki ja
see toodab ainult uut praaki.
Meie tänase kooli kaleidoskoop käib üle terve inimese
mõistuse. Tegeldakse tuhande pisiasjaga, kuid unustatakse
õppeprotsessi kui süsteemi terviklikkus, selle osade ja alaosade sidusus, loogiline järjekord,
tähtsus ja eripära. Jaurame
reeglitega (kuidas on õige?),
kui hoopis olulisem on põhjus
(miks nii on õige?).
Erakonnale, kes on saanud
meie haridusrongi veduriks,
soovitan piltlikult tõusta eilsest
üles ja tulla homsest tagasi ehk
olla kahe jalaga meie armetus
tänases päevas, kus ei taheta
tunnistada, et hariduse säsiks
on hoopis didaktika, mis käivitab kõik muud hoovad.
Tõeline õpetamiskunst tuleb
varjusurmast üles äratada ja selle kunsti valdajad kulla ning karraga üle külvata. Rahata seda
vaevalt teha saaks ja ka mingi äkkläbimurre pole mõeldav.
Praegused õpetamiskunstnikud,
keda kindlasti meie koolides leidub, lohutagu end esialgu sellega, et sageli on hinnata väärtused kõrgemad kui rahalised.
Toom Õunapuu, keeledidaktik

Uusi noori õpetamiskunstnikke jõuab Eesti koolidesse harva, ent mõned siiski. Pildil Noored Kooli esimene lend 2007. aastal.

Turvarihm ajab paljudel
siiani riided kortsu
Märtsikuu teine nädal näitas,
et kogu Lõuna-Eestis avastati turvavarustusega seotud rikkumisi kokku 233 korral. Veel enam, juba märtsikuu kolmandaks nädalaks oli
seesuguste rikkumiste hulk
kasvanud 357-ni. Miks paljud inimesed ei kasuta turvavööd? On see hajameelsus
või niisama lihtsalt tuim ignorantsus?
Olen kuulnud mitmeid
arvamusi. Inimeste seas levib
hoogsalt müüt, et lahtine turvavöö on tihtilugu avariides
kellegi tõsisematest vigastustest päästnud. Ühtlasi leitakse, et linnas, kus sõidukiirused on madalamad ja vahemaad lühemad, polevat turvavööd üleüldse tarvis.
Harvadel, väga üksikutel
juhtudel, võib turvavöö saada tõesti ohuolukorras takistuseks sõidukist väljumisel.
Tegu on õnnetu juhuslikkusega. See number on aga
pea olematu
nende kordade kõrval, mil
turvavöö on
olnud selgelt
inimese tervise
ning elu päästjaks. Ühtlasi ei
tasu alahinnata nende õnnetuste võimalikke tagajärgi,
mis leiavad aset väiksematel
sõidukiirustel ja linnatänavatel.
Ka väike kiirus on ohtlik,
sest kokkupõrge 30 km/h
sõidul võrdub umbes teiselt
korruselt allakukkumisega.
Liigeldes maanteedel, kus
kiirused on kordades suuremad, võib turvavarustuse mittekasutamist võrrelda lausa enesetapukatsega
– kümmekonna meetri pikkune õhulend läbi autoakna

ei lõpe kunagi vigastusteta!
Põhjendusi turvavöö kinnitamata jätmise kohta on
teisigi. Mida arvata inimestest, kes ei kasuta ohutusrihma vaid põhjusel, et riided lähevad kortsu? Miks
arvatakse teatud juhtudel,
et tagaistmel turvavöö kinnitamine pole niisama oluline kui esiistmel? Mõningate inimeste veendumusel
peaks turvavöö kasutamine olema
koguni vabatahtlik. “Minu
elu, ise tean,
mis teen,” räägitakse. Turvavöö kasutamine ei ole sinu
isiklik asi – kui
satud avariisse
teiste sõidukitega, saab sellest kohe ka kõigi teiste avarii osapoolte asi. Näiteks,
tagaistmel olev turvavööta
kaasreisija lendab laupkokkupõrkel eesistuja istme vastu raskusega, mida võib võrrelda ühe korraliku veoauto
koormaga.
Turvavöö pealepanek ei
võta palju aega, selle kinnitamata jätmine võib võtta aga
olulise osa sinu eluajast.

Kokkupõrge 30
km/h sõidul võrdub umbes teiselt
korruselt allakukkumisega.

Kaido Iste
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalve talituse ülemkonstaabel

Foto: Teibi Torm

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

Raamatutel on kevadiselt
mõnusad hinnad
1.–14. aprillini

Rahva Raamatu ja Apollo poodides
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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
8. aprill
Aleksandri hotellis,
individuaalvastuvõtud
Aleksandri 42,
ja konsultatsioonid
tuba 202
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
Jõgeval:
15. aprill
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus

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

www.stepanjan.com

Kutsehariduskeskus laiendab autoremondi õppetöökoda

Uudised

Linnavalitsus kinnitas riigihanke tulemused, millega otsiti Tartu kutsehariduskeskuse Põllu 11 hoone autoerialade õppetöökoja ehitustööde teostajat. Edukaks
osutus OÜ Elinord Ehituse ja Facio Ehituse AS-i ühispakkumus maksumusega
3 747 735 eurot. Hanke tulemusel ehitatakse Põllu 11A õppehoonele juurdeehitus netopinnaga ligi 5000 ruutmeetrit. Juurdeehitusse rajatakse autoremondierialade õppetöökojad, laborid, õppeklassid, kabinetid, abiruumid ja ning tehnoruumid. Juurdeehitusse tulevad ka õpperuumid mehhatroonika ja elektrierialade õpetamiseks. Lisaks tunnistati istungil edukaks riigihange kutsehariduskeskuse Põllu 11A asuva hoone rekonstrueerimise projekti tegija leidmiseks. Edukaks osutus osaühingu Projekt O2 pakkumus summas 24 960 eurot.
TE

Tartu Aardlapalu prügila
üllatas metaanikogusega
Aardlapalu prügila
sulgemise raames gaasikogumissüsteemi ning
kompressorjaama rajav
eraettevõte korraldas
uuringu, mille tulemused
näitavad, et hüljatud
prügilas tekib kordades
rohkem gaasi, kui linnavalitsus seni arvas.
Nimelt tellis linnavalitsus aasta tagasi uuringu, mille kokkuvõte nentis, et tekkiva metaani
autokütuseks töötlemine pole
otstarbekas, küll aga saab gaasi tulevikus kasutada soojus- ja
elektrienergia tootmiseks. Toona jõuti järeldusele, et metaani
tekib prügilas esimestel aastatel
umbes 800–900 000 kuupmeetrit, seejärel hakkab gaaside hulk
stabiilselt vähenema. Sellisest
kogusest piisanuks umbes 15
linnaliinibussi aastaseks kütusetarbeks. Samas on prügilagaasi
puhastamine autokütuseks küllalt kulukas, mis tõstab kütuse
hinda.
Prügilas gaasikogumissüsteeme rajava Doranova Baltic OÜ

Aardlapalu gaas

Aardlapalu prügila jäätmemassist metaani kättesaamiseks paigaldatakse selle sisse kogumissüsteem.
Foto: Doranova Baltic OÜ

eestvedamisel läbiviidud uuring
tuvastas prügilast nüüd aga pea
kuus korda rohkem gaasivarusid, kui algselt arvati. Viimase
kohaselt oleks Aardlapalu prügilast võimalik toota ligikaudu
533 kuupmeetrit biogaasi tunnis. Need ressursid oleksid pii-

savad, et varustada enam kui 20
bussi aastas biogaasiga.
Kui esialgu ei olnud plaani
gaasi energia saamiseks kasutusele võtta, siis ootamatult
suured gaasimahud võimaldavad läbi mõelda selle kasutuspotentsiaali ka linnatranspordi

Biogaas tekib prügilasse
ladestatud jäätmetest bioloogilise reaktsiooni tagajärjel. Puhastamata kujul
põhjustab see mitmeid
probleeme: ebameeldivad
lõhnad, kasvuhoonegaasid,
mürkainete levik taimestikule ja prügila põlengud.
Euroopa Liidu prügiladirektiivid kohustavad likvideerima prügilatest tuleneva keskkonnakahju. Doranova poolt rakendatav tehnoloogia võimaldab muuta ohtlikud prügilagaasid
alternatiivenergiaks.
arendusplaani osana.
Ettevalmistavad ehitustööd
Aardlapalu prügilas algavad
aprillis. Alates maikuust alustab Doranova gaasi kogumiseks
vajaliku torustiku ehitust. Tööd
kestavad terve suve.
Tartu Ekspress

Kõrgem sõjakool tähistab nädalavahetusel oma 92. aastapäeva
Kõrgema sõjakooli 92.
aastapäevale pühendatud
rahvusvahelise sõjalissportliku patrullvõistluse
pidulik avamine toimub
reedel, 1. aprillil Raekoja
platsil. Sellele eelneb kell
9 algav sõjakooli kadettide jalutuskäik koos
orkestriga marsruudil Riia
12 - Võru tn - Akadeemia
tn - Vanemuise tn - Ülikooli tn.

Sõjakooli paraad saab reedel alguse KVÜÕA peahoone lähistelt
Võru tänaval.
Foto: Internet

Raekoja platsil tervitavad
õppureid Tartu linnapea Urmas
Kruuse ja kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem kolonel

Aarne Ermus.
Samal päeval algab sõjakooli
5. patrullvõistlus. Sõjakooli patrullvõistluse esimene võistkond

stardib kell 11 Kardla küla lähedalt. Viiendat korda korraldatavale võistlusele on registreerunud 17 võistkonda ning välis-

riikidest on sel aastal esindatud
Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Poola, Läti, Leedu ja Austria sõjakoolide esindajad. Võistluse orienteeruv lõpp on kell 20.
Võistlus viiakse läbi Tähtvere
valla ning Tartu linna territooriumil. Raja pikkuseks on ligikaudu 18 kilomeetrit, selle läbimisel
tuleb kolmeliikmelistel võistkondadel kontrollpunktides piiratud
aja jooksul täita erinevaid sõjalis-sportlikke ülesandeid, mille
märksõnadeks on sõdurioskused, füüsiline ja vaimne võimekus ning meeskonnatöö.
Tartu Ekspress
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Muusikud aitavad taastada Mikk Sarve raamatu- ja plaadikogu
Eesti pärimusmuusika keskus korraldab järgmisel nädalal Viljandis heategevusliku tuluõhtu, et aidata regilaulikul, rahvaluuleteadlasel, loodusmehel ja õpetajal Mikk Sarvel taastada tulekahjus hävinud raamatukogu ning fonoteeki.
Veebruaris võttis tuli Mikk Sarvelt ning tema perelt kodu ja koos sellega hindamatu väärtusega raamatu- ja plaadikogu. 8. aprillil algusega kell 20 Viljandi pärimusmuusika aida suures saalis toimuval tasuta kontserdil astuvad publiku ette
Tõnis Mägi, Kärt Johanson, Aleksander Sünter, Jaak Tuksam, Astrid Böning-Nõlvak, Triinu Taul, Tiinamai Keskpaik, Eike
Vellend, perekond Kõivupuu, vennad Johansonid ja mitmed teised tublid lauljad ning pillimehed. Samuti saab nähakuulda ansambleid Triskele, Väike Hellero, Svjata Vatra ja Nikns Suns.
Publik saab raamatukogu ja fonoteegi taastamiseks teha annetusi kohapeal nii enne kui pärast kontserti. Neid, kes 8. aprillil Viljandisse tulla ei saa, kutsuvad muusikud üles ettevõtmisele oma õlga alla panema, tehes annetuse Mikk Sarve pangakontole Swedbankis (konto 1103368509, saaja Mikk Sarv, selgitus: abi raamatukogu ja fonoteegi taastamiseks).
TE

Vaba aeg

Teater

JÄRJEJUTT
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.
Mari lendab mulle otse suhu ja ma löön hambad õrna naha
sisse. Magus mahl purskab keele peale laiali. “... alati teie
poolt!” lõpetan sama hoogsalt. Me lihtsalt peame selle üle nalja viskama, muidu kaotaksime hirmust aru. Pealegi on Kapitooliumi aktsent nii võlts, et peaaegu kõik selles räägitu kõlab
naljakalt.
Vaatan, kuidas Gale tõmbab taskust noa ja lõikab leiva viiludeks.
Ta võiks mu vend olla. Sirged mustad juuksed, pruunikas
nahk, isegi silmad on meil ühesugused hallid. Aga me ei ole
sugulased, vähemalt mitte lähedalt. Enamik perekondi, kes
kaevandustes töötavad, on samamoodi üksteisega sarnased.
Sellepärast tunduvadki minu ema ja Prim oma heledate
juuste ja siniste silmadega teistsugused. Nad ongi. Ema vanemad kuulusid väikesesse kaupmeeste klassi. Kaupmehed teenindavad ametnikke, rahuvalvajaid, aeg-ajalt ka mõnda Serva klienti. Neil oli 12. ringkonna jõukamas osas oma apteek.
Kuna peaaegu keegi ei saa endale arsti lubada, on meie tervendajad apteekrid. Isa sai emaga tuttavaks, korjates jahiretkedel
ravimtaimi ja müües neid ema vanemate poodi, kus neist rohtu keedeti. Ema pidi isa tõeliselt armastama, kui oli nõus oma
kodunt lahkuma ja Servale kolima. Püüan seda meeles pidada,
kui näen enda ees kõigest naist, kes konutab osavõtmatult nurgas, samal ajal kui tema lastest jääb ajapikku alles ainult luu ja
nahk. Isa pärast üritan talle andeks anda. Aga ausalt öeldes ei
ole ma eriti andestaja tüüpi.
Gale määrib leivaviiludele pehmet kitsejuustu ja paneb igale
viilule hoolikalt basiilikulehe, samas kui mina teen ümberkaudsed põõsad marjadest tühjaks. Seame end oma kaljuses pelgupaigas mugavasti sisse. Meid siin ei nähta, aga meie pilgule avaneb avar vaade suvest tiinele orule, köögiviljadele, mis ootavad
korjamist, juurikatele, mida on vaja kaevata, päikesevalguses
küütlevatele kaladele. Päev on võrratu, sinine taevas ja soe tuuleõhk. Toit on ülimaitsev, juust sulab sooja leiva peal ja suu on
marjamahla täis. Kõik oleks täiuslik, kui tõesti olekski puhkepäev, kui võiks terve vaba päeva Gale’iga koos mägedes uidata
ja õhtusöögiks jahti pidada. Selle asemel peame kell kaks hoopis väljakul seisma ja ootama, kelle nimed ette loetakse.
“Tead, me võiks seda ikkagi teha,” lausub Gale tasa.
“Mida?” küsin vastu.
“Ringkonnast lahkuda. Põgeneda. Metsas elada. Sina ja
mina, me saaks sellega hakkama,” vastab Gale.
Ma ei tea, mida vastata. Nii pöörane mõte.
“Kui meil ei oleks nii palju lapsi,” lisab ta kiiresti. Muidugi ei
ole nad meie lapsed. Aga võiksid sama hästi olla. Gale’i kaks
väikest venda ja üks õde. Prim.

Näitus

Sadamateater

Annelinna raamatukogu

1. IV kell 19 Saja-aastane maja
3. IV kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
7. IV kell 19 Rumm ja viin
9. IV kell 19 Paanika
10. IV kell 19 Maetud laps

kuni 31. III MD fotonäitus Abstraktsioonid
kuni 25. IV maalikunstnik Raivo
Vare mälestusnäitus Elu maalides

Vanemuise teatri suur maja
31. III kell 19 Giselle
1. IV kell 19 Ooperigala 2011
2. IV kell 19 Evita
3. IV kell 12 Detektiiv Lotte
5. IV kell 19 Kaos
6. IV kell 12 Mowgli
8. IV kell 19 Helisev muusika
9. IV kell 18 Tantsuga läbi elu
10. IV kell 16 Giselle

Vanemuise teatri väike maja
31. III kell 19 Vihmamees
1. IV kell 19 Puhastus
2. IV kell 19 Don Juan
5. IV kell 19 Tabamata ime
7. IV kell 12 Aja lugu muusikas
8. IV kell 12 Aja lugu muusikas
8. IV kell 19 Vihmamees
9. IV kell 19 Rigoletto
10. IV kell 12 Ninasarvik Otto

Kino
Ekraan 1.–7. IV
kell 13.15, 17.30, 19.45 Hop
kell 15.30 Karu Yogi 3D
kell 12 Sea Rex: Meresaurused 3D
kell 22 Kormoranid
kell 14.45 Pulkson
kell 12.30, 16.30, 19 Rango
kell 21.15 Aus mäng

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv
kuni 27. IV Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!

Tammelinna raamatukogu
kuni 31. III näitus Rein Urbeli fotodest
kuni 31. III fotonäitus Pööripäevad
2.–30. IV Merike Läte maalinäitus
Unistused on nagu tihased

Tartu linnaraamatukogu
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
kuni 7. V Allan Tõnissoo näitus Retrospekt
kuni 20. V raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: “Looduse kuldraamat” (1931 – 1939)

Muu

Ehitusmaterjalid

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Fibo, soojustus- jt ehitusmaterjalid
soodsalt. Tel 5565 0346,
www.netmarket.ee.

Ehitustööd

TARTU LINNA TAKSO

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

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Rendile anda
Abielupaar leiab elamise maal,
maakasutamise võimalus. Sobib ka
pensionäridele. Tel 509 0837.

1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Noor pere soovib üürida 2toalise
keskküttega korteri Tartus.
Tel 5817 2280.

Kolimisteenus. Tel 553 2140.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Laenud. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.
Ohtlike puude langetamine, okste,
heki- ja võsalõikus, äravedu. Aknaja fassaadipesu. Tel 5381 7161.
Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Raamatupidamisteenus osaühingutele, korteriühistutele. Tel 506 9518,
info@passiva.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

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

Vaatamata kõrgele eale,
tuksub sinu soomustes
kesta all päikseline süda :)
Siilid ja Mättad

Küte

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

Müüa kohaletoomisega kuivad kütteklotsid (3 rm, kohaletoomisega).
Tel 511 2625.
Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

PÄI
KE

KLIINIK

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

Teenus

Kinnisvara ost

5. IV kell 18 Värske Rõhu autorite
õhtu, oma loomingut esitavad Carolina Pihelgas, Mihkel Seeder, Triin
Tasuja ja Martin Vabat

TOIMETUS ( 730 4535

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

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

Koolitus

LOOMA

Põllundus

Kinnisvara müük

1-toal korter. Tel 503 2345.

JÄNKUDE ENESETAPURAAMAT
Andy Riley
Tõlkinud Mihkel Mõisnik
Kõva köide, 96 lk

Liikuv töö autot ja juhilube omavale
inimesele. Registreeri end töövestlusele tel 5552 2093.

Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5677 9397, yourinvest@hot.ee.

Tartu kirjanduse maja

Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:

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

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Rendile võtta

Järgneb

VÄLJAPUDENEVAD VANAEIDED
Daniil Harms
Tõlkinud Ilona Martson ja Rein Saluri
Kujundanud Dan Mikkin
Kõva köide, 264 lk

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

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.
Kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmete paigalduse ja hooldusega tegelev ettevõte pakub tööd tehnikule. CV
saata aadressil ergo.einla@abckliima.
ee, tel 526 9036.

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 ravi, massaaž, buddhijooga ja qigong. Tel 5565 0346,
www.integraal.ee.

Muu
Ostame kasutatud kaubaaluseid.
Raha kohe kätte. Tel 5561 7362.
Ostan 16 mm kinofilme.
Tel 5384 2765.
Ostan võlanõudeid. Tel 5359 7491.

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 (teistel aegadel kokkuleppel).
529 1388 / Aardla 6b, Tartu
www.pandikas.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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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

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 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• 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 56 €
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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TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

SOOVID, ET JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID JÕUAKSID SINU POSTKASTI?

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

