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Riigieksami tegijaid tänavu vähem

Sel kevadel on end riigieksamitele registreerinud 2594 Tartumaa
inimest, mida on mullusest 233 võrra vähem. Ka linlaste hulgas on
eksaminandide arv langenud 7%.
Kohustuslikule eesti keelele järgnevad pingereas inglise keel, ühiskonnaõpetus, matemaatika, geograaﬁa ja bioloogia. Rivi lõpus on
kolme osalejaga prantsuse keele eksam.
Õppeaine

Tartumaa

Eesti

Eesti keel

1 578

23%

8 951

21%

Inglise keel

1 277

19%

7 348

17%

Ühiskonnaõpetus

890

13%

6 302

15%

Matemaatika

698

10%

4 032

9%

Geograaﬁa

643

9%

5 371

12%

Bioloogia

614

9%

2 514

6%

Keemia

413

6%

1 857

4%

Ajalugu

243

4%

1 209

3%

Eesti keel II keelena

156

2%

2 980

7%

Füüsika

113

2%

677

2%

Vene keel

98

1%

1 312

3%

Saksa keel

58

1%

239

1%

Vene keel (võõrkeelena)

51

1%

353

1%

Prantsuse keel

3

0%

31

0%

2012 kokku

6 835

43 176

2011 kokku

7 361

48 308

Ruumikas mängumaa
eelkooliealistele
Läinud nädalal avas Kauburi kaubamajas 330 ruutmeetril linnakodanikele uksed Kessu mängumaa.
Ehkki esialgu saavad põngerjad
lustida üksnes broneeritud ruumides, loodab verivärske ettevõte luua
beebikooli ja olla tulevikus kõigile
soovijatele avatud ka nädala sees.
„Kodus on kahe- ja kuueaastane,
kes kohutavalt armastavad mängimist,“ avas töötukassa toel äriplaani
teinud mängumaa omanik Liina Nadel idee motiive. „Kõiki asju on
oma pere lapsed testinud ja nii mõndagi on hiljem ümber tehtud.“
Peamiselt koolieelikutele mõeldud Kessu mängumaa eelisena tõi
Nadel välja avaruse, tänu millele on lastel piisavalt ruumi ringi jooksmiseks. Esimene mängumaa lastehommik õnnistatakse Lotte seltsis
sisse laupäeval kella 9.30–12.

lõpetab pankrotiga
Tartu maakohus arutab
uuel nädalal OÜ Rüütli
Autokooli pankrotiavaldust. Juhatus tõstab maksuvõla ees käed. Võlgades
autokoole on teisigi.
2005. aastal loodud OÜ Rüütli
Autokoolil (algse nimega osaühing
Alfawing) on äriregistri andmete
järgi koos intressidega 11 951-eurone maksuvõlg. „Ärivaldkonnas
on see väga väike võlg. Tavaliselt
selle pealt pankrotte ei alustata,”
märkis juhatuse liige Kaimar Juss.
„Paraku nõuab sellist käitumist
meilt seadus.”

Trikid käibemaksuga
Jussi sõnul on olukorra põhjustanud majanduslangus – peamisteks klientideks on noored, kel
omal sissetulekud puuduvad ning
vanematelgi pole kitsal ajal võimalik toetada. „Näiteks viimaste aastate jooksul on otseselt rahapuudusele viidates õpingud pooleli
jätnud üle 60 inimese. See on väga
suur arv,” nentis Juss.
Vesteldes erinevate autokoolide juhatajatega jäi kõlama tõsiasi,
et koole on palju, ent õpilasi vähe.
Autokoolide õitseaeg jääb kümnendi taha, mil lubadeealiseks
said laulva revolutsiooni ajal sündinud lapsed. Kopsakat kasumit
teenivaid koole tekkis nagu seeni
peale vihma.
Lisaks üldisele majanduskriisile on nina alla keeranud ka
demograafiline kõver. Õpilaste
nappuses hoitakse hinda jõuga all
ning paljud korisevad surma piiril.
Valdavalt erakliendile suunatud
koolitusäris on selge eelis ettevõtetel, mis pole käibemaksukohus-

Rüütli autokooli logodega sõidukeid linnapildis enam ei kohta. Raskused kimbutavad teisigi koolitusﬁrmasid.
ERAKOGU

lased. Rüütli autokooli võlg riigi
ees koosneb samuti peamiselt käibemaksust.

Tuttav skeem
Levinud skeemi kohaselt luuakse uus ettevõte, kui vana tegevus
hakkab käibemaksuvaba piirini
jõudma (16 000 €), säilitades sedasi 20% konkurentsieelise. Juss tunnistab, et Rüütli autokoolgi palus
ennast kohuslaste registrist kustutada, ent liiga hilja. „Viisime
oma kulud miinimumini, aga ikka

ei jätku kliente, et suudaks võlad
likvideerida.”
Rüütli autokooli koolitusluba
lõppes veebruaris. Uut võlgades
firma taotleda ei saa. Pankrotimenetlust viib läbi Einar Vallandi. Sama mehe abiga leidis 2007.
aastal võlgaderohke lõpu OÜ Perrarus. Koolitusfirma omanikeks
olid Kaimar Juss, Sulev Nehring ja
Kalev Lood. Kaks esimest asutasid
Rüütli autokooli, Lood Riiamäe
autokooli, mis vaevleb samuti raskustes (maksuvõlg 86 576 €).
Juss lõi uue firma 2010. aastal,

nimetades selle nostalgia mõttes
Alfawing OÜ-ks. Mõistagi tegeleb
seegi sohvrite õpetamisega. „Aga
mitte ainult. See on ühemeheﬁrma,
kus koolitus on väike osa,” pareeris
Juss, ent keeldus täpsustamast, mis
veel teoksil. „Mingit skeemitamist
pole. Selles äris on lihtsalt raske aeg.
Üle elamiseks tuleb leida kõrvaltegevusi ning olla väga säästlik. Nagu
tavakoolides – õpilasi lihtsalt napib.
Mõnigi autokool on juba uksed kinni pannud ja raske uskuda, et Rüütli
jääb viimaseks.”
RASMUS REKAND

AHHAA-s stardib hullude ideede labor
Reedel, 2. märtsil kell 12
avatakse AHHAA-s Tartu ülikooli ideelabor, kus
tehakse esimesed katsed
juba esitatud ideedega.
Labori juhi Kalev Kaarna sõnul
on tegemist toetava keskkonnaga, kus tudengid saavad mentorite
käe all ellu viia heas mõttes hulle
projekte.
„ P r o b le e m i p ü s t it u s i võ i

projektiideid saavad ideelaborisse
esitada nii tudengid ja õppejõud
kui ka ettevõtted. Kriteeriumiks
on, et ülesande lahendamiseks
läheb vaja valdkonnaülest meeskonda. Ideelabori projekti tulemuseks võib olla nii sotsiaalne ettevõte, tarkvara, toode, teenus kui ka
valdkonnaülene põnev teadustulemus,“ selgitas Kaarna.
Avaüritusele oodatakse nii
tudengeid ja õppejõude kui ka

ettevõtjaid. Kohapeal on üliõpilastel võimalik leida enda jaoks põnev
projekt 40–50 probleemipüstituse
seast ning moodustada 4–6-liikmelised meeskonnad.
Võistkondadele õpetatakse kiirelt selgeks üks nutikas viis probleemidele uudsete lahenduste
leidmisel ning aidatakse neil poole tunniga genereerida oma probleemile mitukümmend lahendust.
Alates märtsist on kõigil huvi-

listel võimalik liituda ideelabori
meeskondadega. Edasi valitakse
välja 10–15 parimat, kes 11 nädala
jooksul oma projektid ellu viivad.
Iga valdkonna põnevaimaid projekte premeeritakse auhinnafondist.
Seni laekunud ideede hulgas on
mängud ajukahjustuse taastusraviks, kriminaalide DNA andmebaas ning hooldekodude elanikke
õnnelikuks muutvad teenused.
TARTU EKSPRESS

Neljapäev, 1. märts 2012

tartuekspress
spress
ÜHE LAUSEGA
GA
UUDISED

3

ÜHE LAUSEGA

Võimalus proovida
ameteid

Mood kohtub
teadusega
Järgmisel reedel toimub Taskus koostöös Ahhaa teaduskeskuse ja juuksurisalongiga
Duglas&Bauman moest ning
teadusest pungil galaõhtu „Fashion Meets Science“, kus külalistel
on võimalus tutvuda algava hooaja trendidega.

Seninägematud käpalised botaanikaaias
Reedel avab TÜ botaanikaaed orhideenäituse „Käpaliste kütkes“, kus
enam kui 120 liigist 20 on vaatajate
ees esimest korda.
Haruldused, nagu sobraalia,
pomatokalpa, mikroterangis, on
vaid üksikud näited kaunitest õitest,
mis kolmandal Lõuna-Eesti orhideenäitusel lillesõprade ilumeeli
toidavad.
Kel aroomidest küll, saavad
käpalisi nautida Riho Terase fotodelt. Samuti toimuvad 4. ja 11.
märtsil kell 12 ja 14 taimerühma
tutvustavad ekskursioonid. Laias
valikus õitsvaid potiorhideesid saab
kaasa osta. Väljapanek on avatud
11. märtsini kell 10–18.

KIRI
LLUGEJA
UGEJA
KIRI
Linna liikluskorraldajad, palun pange valgusfoorid Narva maantee
tudengite ühiselamute juurde. Asi
on selles, et kui süttib Narva mnt
ja Raatuse tn foor, mis lubab sõita
mööda Narva maanteed, hakkavad
autod kohe vurama otse ja siis
äkki 50 meetri pärast on vaja juba
pidurdada, et lasta läbi üks jalakäija. Järgmine ülekäik on 100 m
pärast – jälle sama lugu.
Kas ei oleks võimalik paigutada
nendesse ülekäigukohtadesse
valgusfoori, mis keelaks sellel
momendil tee ületamise. Neil
võiks roheline põleda siis, kui ristmikul on punane tuli.

Linnamajanduse osakonna
liikluskorraldusteenistuse
spetsialist Ahto Meho:
Kirjeldatud kohta jalakäijate
valgusfoori paigaldamise üle on
arutletud juba mõnda aega. Valminud on ka liikluskorralduslik eskiislahendus.
Aasta tagasi tehti paralleelne
uuring (liiklusohutuse inspekteerimine) ka Sõbra ja Võru tänava ristmiku piirkonnas ning toona langes
reguleeritud ülekäiguraja ehituse
eelistus sinna.
Millal Narva mnt reguleeritud
ülekäiguraja ehituseks läheb, ei
oska praegu nimetada, 2012.
aasta eelarves seda ei ole. Ehituse
maksumus peaks jääma samasse
suurusjärku Võru ja Sõbra tänava
ristmikuga, kuhu kulus natuke üle
61 000 euro.

Arstid ja õed annavad abi hättasattunud kaisukarudele, ehitajad
proovivad teha maailma kõrgemaid torne – kõike seda järgmisel laupäeval mänguasjamuuseumi perepäeval, kus nii suured
kui väikesed saavad proovida
erinevaid ameteid.

Tasuta hingeabi
MTÜ Hingekeel alustab tasuta
nõustamisteenuse pakkumist
uimastisõltlastele ja nende lähedastele, registreeruda saab aadressil hingekeel@gmail.com.
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Teisipäeval tabas kurb õnn selle Soome numbrimärgiga auto juhti. Kui linnaametnikel ei õnnestu viivistasu otsust viie päevaga temani toimetada, võib trahvi muretult maksmata jätta.
LAURITS LEIMA

Välismaine numbrimärk
päästab parkimistrahvist
Välismaiste registreerimismärkidega autoga sõites võib parkimistasu
südamerahus maksmata jätta, sest selle hilisemaks sissenõudmiseks
puuduvad linnal sisuliselt võimalused.
Liikluskorraldusteenistuse
spetsialisti Martin Nelise selgitusel on kodumaale naasnud
autoomaniku otsimine probleemne. „Kui võõramaalastele
määratud trahve kohe kätte ei
saada, on meie käed liiga lühikesed, et neid välismaistest andmebaasidest otsida,“ kurtis ta.
Seaduseauku möönis ka Tartu
linnasekretär Jüri Mölder. Kuna
registritele puudub ligipääs, siis
on tema sõnul ebatõenäoline, et
auto omanik leitakse üles seaduses sätestatud viie päeva jooksul. Pärast seda saab sohver kogu
protsessi vaidlustada ja maksmisest pääseda.
Parkimiskorraldusega tegeleva
ﬁrma AS-i Ühisteenistused kontrolörid ei tee siiski vahet, mis riigi numbrimärk autol on – kollane
trahviotsus jäetakse kojameeste
vahele kõigile rikkujatele. Samuti
pole ettevõtte teatel näiteks Soome kodanikelt trahviraha kättesaamisega mingeid probleeme,
sest sealsete inkassoﬁrmadega on
hea koostöö.
Jüri Mölder lähenes asjale teisest küljest. Ta rääkis, et on olu-

line vaadata, kumb variant on
rahaliselt mõttekam – kulutada
trahvitava välismaalt leidmiseks
inimressurssi ja aega või kirjutada trahvisumma korstnasse. „Kõik toimingud on seotud
kuludega ja ka avalik võim peab
jälgima, kui kaugele ta mingil
juhul, näiteks rikkuja otsinguga
läheb.“

Seadusemuudatus
Üheks lahenduseks oleks
Möldri sõnul seadusemuudatus.
„Usun, et protsess, kuidas käituda välismaa registrimärkidega
autodega, peaks olema rohkem
lahti kirjutatud,“ arvas ta.
Kui Eestis jätab trahvi maksmata kuus keskmiselt 5–10 inimest ehk kuni paar protsenti kõigist rikkujatest, siis Nelise
sõnul on välismaalaste hulk veelgi marginaalsem. Täpset arvu ta
siiski öelda ei osanud.
Eelmisel aastal kirjutas AS
Ühisteenused välja 5200 viivistasu otsust. 2010. aastal oli selleks numbriks 6965.
LAURITS LEIMA

Tee vahet:
Viivistasu otsuse (rahvasuus parkimistrahvi) saab
määrata, kui autojuht ei
maksa parkimistasu. Tegu
on kohaliku maksuga, mis ei
kuulu avalik-õigusliku nõude
alla. Sissenõudmiseks saab
kasutada inkassoﬁrmade
teenuseid.
Rahatrahvi saab määrata, kui sõiduk on pargitud
selleks keelatud kohas või
parkimiskorda rikkudes.
Maksmata jäänud trahvid
edastatakse kohtutäiturile.
Allikas: riigiteataja.ee

Õpetajate rahvatantsufestival

Korstnapühkija
näitusesaalis
Laupäeval kell 14 avatakse Tartu
Laulupeomuuseumis näitus
“Mees kuldse nööbiga“ ja toimub
perepäev, kus räägitakse korstnapühkijate tööst ja tuleohutusest.

Laupäeval toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uues õppehoones (Nooruse 5) XIV üle-eestiline
õpetajate rahvatantsufestival,
kuhu oodatakse umbes 270
õpetajat-rahvatantsijat kogu
Eestist.

Lotman 90
Sel nädalal tähistatakse TÜs Juri
Lotmani 90. sünniaastapäeva
rahvusvahelise kongressiga „Kultuuri mitmekeelsus“, mis toob
Tartusse mitmeid Lotmani sõpru,
kolleege ja õpilasi – kokku üle
130 teadlase 21 riigist.

Teatrikunstniku ekstravagantsed tööd
Tartu kunstikoolis avatud Madis
Nurmsi tasuta isikunäitusel
saab näha kavandeid erinevatest muusikateatri lavastustest,
materjalinäidiseid ja produktsioonifotosid.

SÄHVATUS
ATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Mupo juht
Monica Rand:
Tallinnas on välisriigi numbrimärkidega autodele kirjutatud trahviotsuste osakaal
umbes 0,5% ehk 50–60
tükki aastas.
Välismaalase suhtes, kelle
alaline elukoht ei ole Eesti,
saab sundtäitmist teostada
praegu ainult rahvusvahelise
justiitskoostöö raames.

Ära lase
end kurnata!

U
U

K

ettepanekut laekus linnavalitsuse
üleskutsele nimetada majaomanikke, kes kogu talve jooksul on
oma majaesised kõnniteed suutnud hästi korras hoida, sajale
paremale lumekoristajale kingib
linn lumelabida ja tänukaardi.

Murelik kodanik möönab linnale läkitatud kaebuses, et Turu tn
spordihoone välisuksel libeduse eest hoiatav silt ei tohiks hoonevaldajat vabastada kohustustest tegeleda talvise lume- ja jäätõrjega. Puhastusteenistuse juhataja Madis Tammeorg kinnitab, et
omanikul on õigus silt välja panna ja sellisel juhul liigub inimene
omal riisikol. „Tuleks valida alternatiivne liikumistee,“ soovitab ta.
PEETER VERSSOK

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

NÄIDE!

A
T
U

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

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

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

Rajacas Siberis
Ain Kallis meenutab.
Rajacas võib tänapäeval uhke olla, et ka teda saadeti omal ajal
Siberisse. Tõsi küll – mitte karistusena, vaid sealsele töörahvale Eesti tudengite taidlust näitama. Kutsus komsomoli liinis mingi tehase
direktor, et muuta Siberi talvist loidu elu kuidagi huvitavamaks. Ärasõit oli 1968. a jaanuaris. Krasnojarskisse lendas täiendatud koosseis
– 9 tudengit ja 1 aspirant. See olin siis mina.
Andsime südatalvel Kesk-Siberis oma 17 etendust. Muidugi kõva aktsendiga ja kummaliselt kõlavas vene keeles. Kohalikud korraldajad ütlesid, et sellest pole midagi: kohe saad aru, et välismaalt tulnud artistid.
Direktor võttis meid lahkelt vastu. Näitas oma tehast ja talutas
ka muidu ringi. Aga kui oli meie esimesi kontserte näinud, siis kratsis kõrvatagust ja ütles: „ Teate, meie töötajatele selline asi ikka ei
lähe. Mul on siin üks tuttav sõjaväeosa. Näidake õige sõduritele oma
kunsti.“ Miks ka mitte. Sõitsime. Nagu ikka tegime püramiide, mis
seni oli olnud üks meie kava menukamaid numbreid. Poisid ronisid agaralt
Noortele selüksteise kukile ja kui viimane mees oli
line absurd
üleval, siis hüüdis keegi altpoolt: „Seltsimehed soldatid! Maikuus on demobimeeldis, said
lisatsioon! Hurraa!“ Selle peale tõusis
mõttest aru.
saalitäis ajateenijaid püsti, vehkis mütsidega ja rõkatas kogu kõrist: Ura! Ura! Ura! Otsekui paraadil.
Pärast etendust tulid meie juurde kaks polkovnikut ja teatasid, et
meie kava olevat olnud ideoloogiliselt nõrk. Poliitiliselt koguni kahjulik, kuna viinud sõjameeste mõtted õppustelt hoopiski kojusõidule. Meile ei pakutud väeosas isegi süüa. Pandi bussi ja aidaa. Millegipärast oli ka tehasedirektor kuhugi kadunud ja meid saatuse hoolde
jätnud, andmata tagasilennuks kopikatki.
Mida teha? Jäägi Siberisse? Õnneks kohtasime üht komsomolijuhti, Semjoni, kes hakkas meie mänedžeriks. Tegi kõva reklaami ja korraldas Krasnojarskis tasulisi etendusi, mis tõid peagi sõiduraha kokku. Just noored tulid Rajaca etteasteid vaatama. Neile selline absurd
meeldis, said mõttest aru. Vanem publik oli reserveeritum. Kehitasid
õlgu. Nemad kujutasid isetegevust ette ikka rahvariietes laulude ja
tantsudega. Nüüd aga...?
Vahemaad Siberis olid sellised, et mõnda kohta tuli lennata väikese kohalikke liine teenindava aeroplaaniga. Mõni etendus toimus
sedavõrd väikeses klubis, et lõviosa lavast kuulus suurele siberi ahjule. Ahju taga vahetasime kostüüme. Kui kuulsid saalist ootamatut
naerupahvakat, siis võisid kindel olla, et keegi poistest oli kogemata
pistnud oma palja tagumiku ahju tagant välja. Publikul lõbu laialt.
Estonskije studentõ!
Kogesime, et mitmed naljad, mis Eestis võeti hästi vastu, jäid
siberlastele mõistmatuks. Kohendasime siis vastavalt olukorrale
oma programmi. Vägagi menukad olid päevakajalised tšastuskad.
Üldse läksid muusikalised palad publikule peale. Mõnda eestikeelset
laulu esitasime õige „soolaste“ sõnadega. Kuni meie juurde tuli üks
pikka kasvu mees ja tänas selges eesti keeles – milline rõõm on üle
pikkade aastate kuulda jälle emakeelseid laule. Lausa pisara võtab
silma... Meil oli ühtaegu väga piinlik ja hea meel ka.
Kartsime, et Eestisse saadetakse meie kontsertide „ideoloogilise vildakuse“ kohta karmi kriitikat. Seepärast palusime seljataguse kindlustamiseks läkitada kohalikel noortel kiitvaid hinnanguid
ja arvamusi. Kriitika olevatki hilinenult kohale jõudnud, aga varasemate positiivsete arvamuste mõjul kalevi alla pandud. Niimoodi
saime ühe elulise kogemuse võrra targemaks. Ja Rajaca poisid võisid
endale vastu rinda lüüa: on meidki omal ajal Siberisse saadetud!

Neljapäev, 1. märts 2012

Märtsis neli uuslavastust

kingisoovid jõudsid
muuseumi seintele
Veebruari lõpust näeb
Eesti Rahva Muuseumis
laste joonistusvõistluse
„Minu kingitus“ rohkem
kui 3100 tööd.

ERMi kommunikatsioonispetsialist Reimo Rehkli sõnas,
et varasema kogemuse põhjal
oodati kuni 600 pilti, kuid joonistuste hulk üllatas väga.
Laste ülesandeks oli joonistada mõni väga meeldinud või
hoopis pettumuse valmistanud
kingitus, samuti lisada juurde
pisike selgitav jutt. Rehkli selgitas, et tööde hulgas tekkisid teatud grupid: „Oli klasse, kus kõik
lapsed joonistasid muusikainstrumente, kuid veelgi rohkem on
sooviks mõni tehnikavidin.“
Ostupalaviku näituse kuraatori Ehti Järve selgitusel kooruvad saabunud joonistustest
välja suhtumised ja väärtused,
mida lapsed kodust ja koolist
kaasa saavad. Näiteks toob ta loo
karust, mille kinkija on praeguseks surnud ja kingituse väärtus
peitus asjaosaliste sõpruses.
Kui nooremates vanuserühmades joonistati rohkem mänguasju ja tehnikavidinaid, siis
gümnaasiumiastme töödes paistab välja teistsugune lähenemine. „Üks neiu kirjutas oma töö
juurde, et tema suurimaks kin-

Rohkem kui pooled näituse töödest saatsid algklasside õpilased.
LAURITS LEIMA

gituseks oleks tagasi saada kaotatud aeg, teine räägib vabadusest. Selles vanuses mõeldakse
juba natuke teistmoodi,“ seletas
Järv ja märkis, et ürituse populaarsus tuli temalegi suure üllatusena. „Lapsed said anda panuse muuseumisse, ning hea teema võimaldas tulemuseni jõuda
väga erinevaid teid pidi.“
Osalevaid koole oli igast Eesti nurgast, kokku 175. Parksepa
keskkool sai eriti suure aktiivsuse
eest tasuta muuseumipäeva, kolmapäeval nad seda võimalust ka
kasutasid. Kolmanda klassi õpetaja Liia Luige sõnul ei olnud lapsi vaja sundida, kõik asusid meelsasti oma kingitusi joonistama.
„Huvi oli väga suur, osa võttis üle
saja lapse esimesest kuuenda klas-

www.läätsed365.ee
Läätsed kuni

-62%
soodsamad kui
optikakaupluses!

Kõige soodsamad
kontaktläätsed EESTIS!
*e-pood internetis
* tasuta transport
* kiire kohaletoimetamine
* parim püsikliendi boonusprogramm
Tel. 56 92 90 20 e-mail: info@laatsed365.ee

sini,“ jutustas ta üle kilkavate laste.
Sama kooli kolmanda klassi
õpilane Talis Timm pälvis eriauhinna eriti põneva kingisoovi
eest. „Mina soovin endale kanalat. Arvan, et pean selle endale ise tegema, kui suureks saan,
sest vanemad ei saa seda teha,“
jutustas ta energiliselt.
„Näitus on saanud külastajatelt väga positiivse vastukaja. Kõrvalruumis on intrigeeriva teemaga väljapanek tarbimiskultuurist, kuid siiski on tunne,
et inimesed tulevad pigem pilte
vaatama,“ leidis Rehkli.
Järve sõnul on näitus avatud kaheksanda aprillini, seejärel läheb osa piltidest üles Tartu
kaubanduskeskustesse.
LAURITS LEIMA

Teatrikuule kohaselt toob Vanemuine märtsis publiku ette neli
uuslavastust. Avalöögi teeb
10. märtsil väikeses majas ooper
„Werther“. Prantsusekeelse ooperi
helilooja on Jules Massenet, muusikajuht ning dirigent Paul Mägi.
15. märtsil astuvad suure maja
lavale „Kalendritüdrukud“ – keskeas
tarmukad prouad, kes heategevuskalendri läbimüügi huvides ei pea
paljuks riided ült heita. Tim Firthi
ülimenuka ﬁlmi on lavale seadnud
Ott Sepp.
Teatri Kodu ootab pisemat publikult 24. märtsil, et koos Kunksmooriga igavese nooruse saladust
otsida. Multimeedia- ja tantsuetenduse „Kunksmoorimäng“ lavastas
Janek Savolainen.
Rein Paku autorilavastuses lahkavad Liina Olmaru, Karol Kuntsel
ja Andres Mähar tõsielu näidetel
kahejalgse teadlikkust on eksistentsist. Draama „Inimese parimad
sõbrad“ esietendub kuu viimasel
päeval väikeses majas.

Sarvilised lahkuvad
Vanemuise lavalt
Vanemuise mängukavast kaob
lähiajal kolm lasteetendust. Viimane võimalus „Ninasarvik Ottot”
vaadata on 20. märtsil kell 12. Lastemuusikal „Nukitsamees” etendub
veel 13. ja 25. märtsil ning 4. aprillil.
Täna kell 18 õhtul Vanemuise
suure maja laval trallitavat „Detektiiv Lottet” on plaanis näidata uuesti tuleva hooaja teises pooles.
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Eesti esimene maheõlu

ORGANIC BEER

Pirogovi platsi veerele
kerkib luksushotell
Estiko kontserni kuuluv OÜ Toomemäe Kinnisvara plaanib sel aastal
alustada Tartu raekoja taha Toomemäele luksushotelli rajamist, eile
lõppenud arhitektuurikonkursi võitis
Allianss Arhitektid OÜ.
„Võidutöö puhul on kahe hoone
üleminek väga hästi õnnestunud
ning sellisel kujul sobitub ta ka
Toomemäele,“ märkis Tartu abilinnapea ja arhitektuurikonkursi žürii
liige Raimond Tamm.
Hotelli arendaja, Toomemäe
Kinnisvara OÜ juhatuse esimehe Ain
Tammvere sõnul jätkatakse valitud
projekti kooskõlastamist ja kohandamist muinsuskaitse nõuetele. „Optimistliku prognoosi järgi võib hotelli
ehitus alata juba käesoleva aasta
teises pooles,“ sõnas ta.
Konkursi võitnud töö autorid
on Tarmo Teedumäe, Indrek Tiigi,
Paco Ernest Ulman ja Tõnis Savi
arhitektuuribüroost Allianss Arhitektid. Konkursile laekunud võidutöö ja kõik teised esitatud projektid
pannakse 5. märtsil tutvumiseks
välja Dorpati konverentsikeskusse.
Aadressil Ülikooli 14 asuvasse
hotelli tuleb plaanide järgi ligi 60
tuba ning restoran ja konverentsikeskus. Valmiva hotelli operaatorina alustab tegevust hotelli Dorpat
meeskond.
Arendataval kinnistul asub hoone, mis on ajaloomälestis ja kus
on elanud Lydia Koidula ja Johann
Voldemar Jannsen. Arhitektuurse
eskiislahenduse järgi restaureeritakse olemasolev maja ning seotakse see uue hoonega.

Maheõlle Organic Beer valmistamisel on kasutatud
mahepõllumajanduses kasvatatud linnaseid ja humalaid..
A. Le Coq on Eesti esimene õlletootja, kellele väljastati
maheõlle tootmiseks Euroopa Liidu nõuetele vastav
spetsiaalne sertiﬁkaat.

Veel eelmisel nädalal särisesid leti taga grillpihvid, praegu mürgeldavad sealsamas ehitusmehed.
JUHAN LANG

City kiirtoit muutub
Aasia ekspressiks
Hiljuti suleti sanitaarremondiks Küüni tänaval asuva City kiirtoidu uksed.
Söögikohta hallanud OÜ Kevera Grupi uued omanikud kavatsevad lähinädalatel burgerite kõrval pakkuma hakata korralikku Aasia toitu.
Kui veel nädalapäevad tagasi
pidasid kohta Karola Velberg ja
Mariko Keller, siis nüüd püüavad karmis konkurentsis ärile uue elu sisse puhuda Kätlin
Rahumeel ja India päritolu Tara
Chand Thakur.
„Sõbralikult, seal ei olnud intriigi,“ kommenteeris omanike-vahetust Viktor Rahumeel, Kätlini kaasa, ja kinnitas, et tulevikus laiendatakse nii toiduvalikut
kui hinnaklassi. „Burgerid ei kao
ära, aga nende osakaal väheneb
ja päevatoitu saab ikka taskukohase hinnaga. Tuleb Aasia suu-

nitlusega ekspress, mis tähendab, et päeval pakutakse Aasia
roogi ja öine toitlustus jääb ka
sisse.“
Valik langes idamaisusele, sest
kiirtoiduputkasid on kõrval tei-

Reklaamtekst

Aura keskuse saunaklubi
Sauna soe õhkkond on ideaalne
koht nii sõpradega suhtlemiseks
kui mõnusaks lõõgastumiseks
pärast väsitavat treeningut või
pikka tööpäeva. Aura keskuses
on nüüd võimalik lunastada vaid
5 euro eest saunaklubi pääse,
millega saab nautida auru-, aroomi- ja leilisauna mõnusid, lugeda värskeid ajalehti, lasta ennast
veel masseerida mullivannis ning
võidelda stressi vastu valgusteraapia kabinetis. Lisateenusena
saab saunaklubi külastaja tarbida
ilusalongi teenuseid - lõõgastavat
massaaži, infrapunasauna või end
solaariumis pruuniks päevitada.
Saunaklubi pääse sisaldab käteräti
renti ning on müügil esmaspäevast neljapäevani, (v. a. koolivaheaegadel) kell 10-22.

Sauna tuleb alati minna mõnu ja
õige enesetundega. Kindel on see,
et pärast lõõgastavat ja puhastavat
saunaskäiku võib mõni väiksem
vimm iseenesest kadunud olla ja
keeruline probleem oodatust liht-

sama lahenduse leida. Saun aeglustab naha vananemist, kiirendab
ainevahetust ja soodustab vaimset
tasakaalukust. Pärast sauna saabub uni kiiremini, on sügavam ja
kosutavam, järgmisel päeval tunned end puhanuna. Saunal on ka
vaimseid jõude mobiliseeriv toime.
Saunaleil reguleerib kehakaalu.
Et rasvunutel on enamasti tegemist südame ülekoormusega,
millega kaasneb vedelike peetus
kudedes, siis on higistamine ülearuse vee ja soolade eemaldamiseks kasulik. Pärast saunaskäiku
ei tasu kohe rabelema hakata.
Las keha puhkab tund või paar.
Õige saunatamine jätab mõnusa
ja värske tunde. Elu tundub igati
ilus!

ssigi ja kasumi nimel käib tihe
rrebimine.
Millal ruumid uuesti avattakse, Rahumeel lubada ei julggenud, ent avaldas lootust, et
ssee võiks toimuda lähima paari
n
nädala jooksul. Sisekujundusega liialdada ei kavatseta. „Nipetnäpet teeme, aga ei taha väga
Aasia stiilis teha, äkki inimesed
ehmuvad muidu ära,“ selgitas
Rahumeel ja pakkus, et remondile võib kuluda ligi 10 000 eurot
ning juurde võetakse ka mõned
töötajad.
JUHAN LANG

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on mahetooted
populaarsust kogumas terves maailmas. “Üha enam on
neid tarbijaid ja ettevõtteid, kes soovivad oma tegevusega säästa ümbritsevat keskkonda ning üks võimalus selleks on valida mahetoode,” selgitas Noop uue õlle turuletoomise põhjuseid. Samuti soovitakse uue õllega pakkuda midagi uudset ja erakordset, mida ükski kodumaine
e
tootja veel teinud ei ole ning näidata, et mahetoode ei
pea olema tingimata kallis ja tavapoest kättesaamatu.
Ettevõte ostab mahelinnaseid Soomest ning mahehumalaid Saksamaalt. Õlle tootmiseks kasutatakse spet-siaalset pärmi, mis ei ole varemalt kokku puutunud teiste
e
tootmises olevate õlledega.
Õllesommeljee Kristjan Peäske sõnul iseloomustab
uut õlut nimest lähtuv puhas, karge ja värske maitse,
millele annab särtsu hästi balansseeritud kerge humal
ning täiendab õllepärmi röstisus. Organic Beer’i sobib
juua kergemate toitude kõrvale.
A. Le Coq Organic Beer maheõlu on kerge ja värske maitsega hele õlu,
mille alkoholisisalduseks on 4,5%. Uudistoode tuleb müügile 0,5-liitristes
klaaspudelites ning õlle keskmine müügihind kaupluses on 0.95-0.99 eurot.

8. märtsil teemaküljed

Tervis
Trükiarv 20 000
Info ja reklaam:
malle@tartuekspress.ee
jyrgen@tartuekspress.ee

Hea klient, kui Sa meid ise leiad, saad suure soodustuse. Kui meie Sind taga ajame, siis ei saa! :)
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Müüme tisleripuitu: mänd, tamm, saar,
kask (servatud ja servamata).
Asukoht Tila küla (Raadi), Tartu vald, Tartumaa
Info: www.vinnal.ee, info@vinnal.ee,
tel 5450 1377, 506 0376.
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

PÄI
KE

LOOMA

KLIINIK

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

MÄRTSIKUU SOODUSPAKKUMINE:
KAITSKE OMA SILMI KAHJULIKU UV-KIIRGUSE EEST

FOTOKROOMSED PRILLIKLAASID (0.0...+-6.0cyl2-ni)
POLARISEERITUD PRILLIKLAASID(0.00..-6.0ni)
PRILLIKLAASIDE TOONIMINE 0.- EUR
Kampaania kestab kuni 31 märts 2012.a.

-60%

KÕIGIL PRILLIOSTJATEL VÕIMALUS VÕITA 5000 EUR!
Tule ja vormista endale KLIENDIKAART!
KLIENDIKAARDIGA SILMADEKONTROLL 0 EUR
Tartu Gold Optika
Politseimaja kõrval
Riia 130,Tartu
tel.74 09 035

Võru Gold Optika
Polikliiniku kõrval
Jüri 27,Võru
tel.78 22 288

Elva Gold Optika
Konsum-Ehituskeskuses
Arbimäel
Kirde 3
tel.76 70 388

Otepää Gold Optika
Kaubanduskeskuses
Lipuväljak 28
tel.76 70 381

www.goldoptika.ee

info@goldoptika.ee

Liitu meiega Facebookis!

AANEKDOODID
NEKDOODID
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Ostja küsib parfümeeria
letist:
„Miks teil odekolonn „Vene
mets“ ilma sildita on?“
„Aga kas see teile siis
ükskõik pole?“ küsib müüja
vastu.
„See on võibolla teile ükskõik, aga mina pean ta sünnipäevalauale panema.“
¬¬¬
Valge mees küsib mustanahaliselt: „Huvitav, mille
eest küll naised teid armastavad? Kas käitute nendega
kuidagi eriliselt?“
„Muidugi eriliselt.“
„Õpeta mulle ka.“
Mustanahaline õpetab.
Valge mees jookseb tulistjalu
koju ja viib naise voodisse.
„Kuule,“ ütleb ta. „Kui prooviks õige sedasi...“
Proovivadki.
Naine pomiseb: „Sa oled
ju täpselt nagu neeger...“
¬¬¬
Psühhiaater küsib naispatsiendilt:
„Öelge, ega teie peres ole
olnud suurushullustuse juhtumeid?“
„On küll. Minu mees arvab
mõnikord, et tema on perekonna pea.“
¬¬¬
Arnold Schwarzenegger
on võõra naise juures. Äkki
tuleb koju seaduslik abikaasa. naine peidab Arnoldi
kähku riidekappi. Mees tuleb
sisse ja hakkab naist kohe
kahtlustama. Ta otsib korteri
läbi ja vaatab lõpuks ka riidekappi.
„Keda sa otsid?“ uriseb
Schwarzenegger.
„Sind...“ kogeleb mees.

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.

Neljapäev, 1. märts 2012

„Kas kööki vaatasid?“
„Ei...“
„Siis mine ja vaata!“ ütleb
Schwarzenegger ja tõmbab
kapiukse kinni.
¬¬¬
Naine ütleb sõbrannale:
„Tead, me käisime eile mehega koos väljas.“
Sõbranna: „Kas käisite
teatris?“
Naine: „Ei, meil oli tulekahju.“
¬¬¬
„Kuulsin, et te olevat laadalt lehma ostnud.“
„Jah.“
„Kas olete temaga rahul?“
„Täielikult. Ta annab iga
päev üheksa liitrit piima.“
„Ja mis te piimaga teete?“
„Kolm liitrit joome ise ära,
kümme müüme turul maha.“
¬¬¬
Mees tuleb öösel baarist
koju. Uksest sisenedes märkab, et naine juba voodist
tõusnud ja ootab teda.
Naine küsib: „Kust sa
tuled?“
Mees ei oska vastata.
Järgmine päev sama asi.
Mees tuleb baarist. Enne
uksest sisenemist mõtleb,
kuidas mitte vahele jääda?
Otsustab, et läheb tagurpidi
sisse. Läheb sisse, näeb, et
naine just tõusis ja ootab.
Naine küsib: „Noh, kuhu
sina nüüd lähed?“
Mees vastab: „No said
mu kätte. Eks ma täna siis ei
lähe.“
¬¬¬
„Kallis, ära joo nii palju!
Alkohol teeb inimese ükskõikseks.“
„Ah, mul ükskõik!“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Naine sööb seepi
Inglismaal teatas 21-aastane naine,
et ta on elu jooksul söönud ära üle
4000 pesukäsna ja ligi sada seepi.
Haruldase haiguse tõttu ei suuda ta vastu panna tahtele süüa
asju, mis ei ole toit.
Neiu tavatses oma imelikke suupisteid vürtside ja kastetega „maitsvamaks“ muuta. Ta suupistevalikus
on vaid kindlad tüübid seepi ja käsnu,
ning ta oskab neid nii ette valmistada,
et söömisega raskusi ei tekiks.
„Välja minnes on mul alati kotitäis „snäkke“ koos vajalike maitseainetega kaasas,“ jutustas ta. „Olen
kindel, et ühel päeval suudan selle
probleemi seljatada!“

Kassisuurused hobused
Esimesed hobused, kes tekkisid 56
miljonit aastat tagasi, olid kõigest
pisikese koera mõõtu, vahendab
Novaator. Sellele järgnenud ebatavaliselt soe periood kahandas nende
mõõtmeid veelgi ja nad omandasid
lõpuks keskmise kodukassi suuruse.ˇ
130 000-aastasel perioodil
oli keskmine õhutemperatuur
kuni kümme kraadi kõrgem ning
hobuste kehakaal vähenes umbes
30 protsenti.
Kui ilm taas normaliseerus, asus
evolutsioon tavapärasele rajale, ning
hobused kasvasid tasapisi nii suureks, nagu me tänapäeval teame.

Onupoeg Ötzi
Igaüks meist võib pidada jäämees Ötzit sugulaseks, vahendab
Novaator. Tänapäeva eestlane on
geneetiliselt üsna tavaline eurooplane. Kui veel mõni aeg tagasi
väideti, et Ötzi DNA põhjal tehtud
analüüs näitab, nagu jäämehe
sugulasi Euroopas ei elaks, siis
nüüd on asjad vastupidised.
Sellegipoolest on suurim tõenäosus sugulussidemete omamiseks
Vahemere saartel elavatel inimestel.
Analüüs näitas, et Ötzil oli
0-grupi veri ja ta ei talunud piimasuhkrut. Lisaks viitavad geenid,
et tal oli kalduvus südamehaigustele. Mehe tervis oli vilets, ta liigesed ja hambad olid kulunud, kõhus
olid ussid. Samuti olid murtud ta
roided ja ninaluu.

Noor vanur
Üha enam noori naisi peavad
hüvasti jätma oma viljakusega, sest
neid tabab enneaegne menopaus,
kirjutab Mirror.
13-aastase Suurbritannia neiu
kaal hakkas ühel hetkel kiirelt kasvama, samuti oli tal tihti halb tuju
ja kuumahood, mida ei tema ega
arstid seletada osanud. Lõpuks
leiti, et tegu on menopausiga, mis
tabab naisi tavaliselt viiekümneselt.
Enneaegseks menopausiks
loetakse kõiki juhtumeid, mil see
hakkab enne 45 eluaastat. Seisundit võib tingida näiteks vähivastane
keemiaravi, kuid on väga palju
juhtumeid, mil põhjus jääbki saladuseks.

Neljapäev, 1. märts 2012
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1.03 kell 19 Rumm ja viin

VABA AEG

2.–4.03 kell 15.25, 19.30,
21.45; 5.–8.03 kell 15.25,
21.45 Vasaku jala reede

2.03 kell 14, 16.15; 3.–4.03
kell 14; 5.–7.03 kell 14, 18.30;
8.03 kell 14, 16.15 Reis 2:
Saladuslik saar (3D)

2.03 kell 19 Harmoonia
3.03 kell 19 Paanika

GENIALISTIDE KLUBI

6.03 kell 19 Tappa laulurästast

2.03 kell 22 Black Souls 2

7.03 kell 19 Kadunud käsi
9.03 kell 19 Elling
10.03 kell 19 Tappa laulurästast

TEATRI KODU

LINNARAAMATUKOGU
6.03 kell 18 konrsert Mantra
muusikas, esineb Giorgio
Minneci (Itaalia)

TARTU JAANI KIRIK

7.03 kell 11 Kessu ja Tripp

2.03 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

7.03 kell 13 Kessu ja Tripp

TARTU RAEKOJA SAAL

8.03 kell 18 Väikese onu
saaga

6.03 kell 19 kontsert Mehed
ja naised

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
1.03 kell 18 Detektiiv Lotte
2.03 kell 12 Mary Poppins
2.03 kell 19 Härra Amilcar
3.03 kell 19 Onegin

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
2.–8.03 kell 12.05, 14.35,
17.10, 19.45 Me ostsime loomaaia
2.–8.03 kell 14.45, 16.30,
20.15, 22.15 Saatan seespool

10.03 kell 19 Werther
11.03 kell 16 Casanova

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.03 näitus fotovõistluse
Kultuurimälestised Vikipeediasse äramärgitud töödest

2., 8.03 kell 13.30; 3.–4.03
kell 11.45; 5.–7.08 kell 17.30
Üks kass Pariisis (eesti keeles)
3.–4.03 kell 12.15, 17.15,
21.15; 5.–7.03 kell 12.15,
21.15; 8.03 kell 12.15, 16.45,
21.15 Nüüd läheb sõjaks

Artist
Esilinastus Cinamonis 2.03 kell 15.15
Filmi tegevus leiab aset Hollywoodi
odi tummﬁlmilmi
ajastu loojangul ja on ﬁlmitud Los
os Angeleses.
ARTIST jutustab loo karismaatilisest
est ﬁlmistaarist, kes peab kurvastusega silmitsi
si seisma
heliﬁlmide uue maailmaga. Sisaldades
dades korraga nii komöödia, romantilise
ﬁlmi kui ka melodraama elemente, on ARTIST ise ehe näide
žanrist, mida ta ülistab: mustvalge tummﬁlm, mis sõltub oma
ainulaadse sarmi edasiandmisel
piltidest, näitlejatest ja muusikast..
Peaosades Jean Dujardin,
Bérénice Bejo ja John Goodman.
n
n.
5 Oscari ja 3 kuldgloobusega p
pärärjatud ﬁlm linastub vaikuses, eesti-- ja
venekeelsete subtiitritega.

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

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara
kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV
Suurim üürikorterite valik

www.tartukorterid.ee
• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.

kuni 31.03 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Talverõõm

LINNARAAMATUKOGU
kuni 10.03 raamatunäitus
„Looduse“ raamatusarjad: Ajaviitekirjandust (1932–1940)
kuni 10.03 Janar Kulli fotonäitus Ajatud raamid

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
Müüa 2-toal soe keskküttega
korter Jõgeval (II k, 12 000 eurot).
E-post ivimust@googlemail.com.
Ostan 2-3-toal korteri.
Tel 5561 4114.

kuni 17.03 Koššer-kirjandus:
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid ja Eesti
Kultuurkapitali aastaauhinna laureaat

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.

kuni 24.03 Tartu Kõrgema
Kunstikooli graaﬁkanäitus
Piiride vahel – Between
Borders

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.03 Eero Ijavoineni
puuskulptuuride näitus Puupeade 2. kokkutulek

Muu

Komöödia, alla 12. a mittesoovitatav

Katusetööd (ehitus,
remont, lume- ja jääkoristus).
Tel 5625 1750, e-post
outomeli@gmail.com.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 17.03 Tiia Reisneri fotonäitus Pingid

11.03 kell 16 Härra Amilcar

4.03 kell 16 Vihmamees

8.03 kell 18 Esilinastus: Hella W

2.03 kell 12.45, 17.25; 3.–8.03
kell 12.45, 18.15 Minu suur O

9.03 kell 19 Kaos

3.03 kell 19 Tabamata ime

8.03 kell 21 Esilinastus: Projekt X

kuni 17.03 Müstilised kivid
emakese Maa varaaidast,
näituse koostasid Reet Urbanik ja Helle Kaarli

8.03 kell 19 Carrrmen!

1.03 kell 19 Casanova

2.03 kell 12; 3.–4.03 kell
11.30, 12, 16.15; 5.–7.03 kell
12, 16.15; 8.03 kell 12 Lõvikuningas (3D, eesti keeles)

2.08 kell 18.15, 21; 3.–7.03
kell 14.15, 16.45, 21; 8.03 kell
21 Artist

4.03 kell 12 Mary Poppins

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

2.–7.03 kell 19; 8.03 kell 19,
19.50 Järeltulijad

LINNARAAMATUKOGU
3
3.03
kell 10.30 Muinasjututtund lastele. Kavas on jutt
Lugu kahest sõbrast
L

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.

2.03 kell 13.15, 16.45; 3.–7.03
kell 13.15; 8.03 kell 13.15,
14.15 Vanne
2.–8.03 kell 22 Turvamaja

3.03 kell Talvejazz 2012: Han
Bennink ja Jaak Sooäär

Ehitus
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Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Mööbel
Müüa tumeroheline nahast diivanikomplekt (diivanvoodi + kahekohaline diivan, hind kokkuleppel).
Tel 5345 8889, 525 8437.

Pakun tööd
AS Sangar võtab tööle väga heade
kutseoskustega õmblejaid (tööaeg
E–R kella 8–16.30). Töösoovijail
tulla kohale aadressil Tartu, Sõpruse pst. 2 hommikuti kell 8.30 Teile
sobival tööpäeval kuni 31.03.2012.
Lühiinfo tel 730 7302.
Yakuza Sushi baar Tartu kesklinnas otsib oma ridadesse kokka.
E-post info@yakuzasushi.ee.

Põllundus
Sarja „Maheda linnaaedniku algteadmised“ loeng AIA PLANEERIMINE JA ETTEKASVATAMINE
3. märtsil kl 13 Keskkonnahariduse keskuse saalis, Kompanii 10,
lektoriks Priit Põldma. Korraldab
Kohaliku Omaalgatuse Programmi
abiga MTÜ Tartu Maheaed tootsipeenar.wordpress.com.

Riided
Uued H&M riided ning toredad
kasutatud riided Euroopast saate
hiljuti avatud avarast Sarapuu
riidepoest. Veebruari lõpuni on
kolmas toode tasuta! Asume aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu
kommipood Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee.

Sõidukid

Üürile võtta 2-3 toal korter.
Tel 5561 4114.

Koolitus
ADR-KOOLITUSED JA AUTOJUHI
AMETIKOOLITUSED.
Kalda tee 30, Tartu.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Küte
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.
Kuivad küttepuud (40 l võrgus,
Tartus transport alates 10 võrgust
tasuta, 2.50 €/võrk). Tel 5596 7943.
Lõhutud küttepuud, ka väikesed
kogused. Tel 511 5637.
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Veo- ja kolimisteenused.
Simplycar OÜ. Tel 551 6906,
simply.car@mail.ee.

Tervis
SOOLAKAMBER – head pakkumised veebruaris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu, www.soolakamber.ee.

Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.

Kodurada OÜ pakub
Põhiteenusena
• Kivi-, plekk- ja eterniitkatuste
ehitus- ja remonttöid
• Lamekatuste ehitus- ja remonttöid
•Tellis- ja moodulkorstnate ning korstnapitside
ehitust ja renoveerimist
Lisateenusena
• Ventilatsioonisüsteemide ja lõõride puhastustöid
• Lume ja jää koristamist katustelt
Tel 55 579 399
info@kodurada.ee

Muu
Teenus

Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.

Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.
Firma sulatab lahti külmunud
torud ja teeb santehnilisi töid.
Tel 509 0750.
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Raamatupidamine, aastaaruannete koostamine. Tel 513 5191.
Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.
San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viime ära tasuta Teie vana koduelektroonika – külmkapid, pliidid
jne. Tel 5597 2991.

Villane lõng alates 7 €/kg. Lõim
ja heegelniit 10 €/kg. Aardla
Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10
(Dentese hoov), Tartu. E-R 10-16,
01.03-31.05.12 L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
VÄRVILISE METALLI KOKKUOST!
Lõuna-Eesti parimad hinnad.
Metallikaubanduse Grupp OÜ,
Tartu, Tähe 114B, tel 5836 7801.

KUULUTA
LEHES JA
VEEBIS!
www.tartuekspress.ee/kuulutused

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
Sulalumi ajab linna-
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UUDISED

Neljapäev, 1. märts 2012

ametnikud katustele
Nende töö ei ole vaid laua taga telefoniga rääkimine ja kirjadele vastamine – kui vaja,
tuleb ka Tartu kõrgematesse kohtadesse ronida. Menetlusteenistuse ametnikel tuleb
aeg-ajalt Tartu katoliku ja Jaani kiriku tornides turnida.
Kui kohmakas ajakirjanik mööda kitsaid
ja järske treppe üles jõudis, oli ametnik juba
kaamera lahti jõudnud harutada ja ﬁ lmis
usinalt läbi räpaste akende Tähtvere katuseid. „Kolmest neljast punktist saab Tartu
linna kätte,“ pajatas ta selle kõrvalt.
Margus Oks ja Ülle Neeme käisid kõrgustest Tartut uurimas juba teist aastat
ning teadsid rääkida, et linn on selles vallas pioneer ja ainus, kes nõnda probleemile läheneb. Nende sõnul ei ole eesmärgiks
majaomanike trahvimine, vaid teavitamine
ohukohtadest, mida inimesed ise ei pruugi
märgata. Katuselt võib olla lumi küll suuremas osas maha lükatud, kuid nurkadesse ja korstende taha võivad jääda ohtlikud
kuhjad. „Vajadusel ka siiski trahvime,“ hoiatasid nad.
Kõigepealt ﬁ lmitakse, seejärel analüüsitakse nähtut – lastakse pilt seinale, suurendatakse ja võetakse iga maja eraldi ette.
„Palju sa siit ülevalt ikka näed – mingid
katused, natuke lund,“ jutustas Oks energiliselt. „Ei oska praegu öelda, mis tänavagagi tegu on, kuid spetsialistid tunnevad
majad hiljem ära.“
Neeme ja Oks rääkisid, kuidas nad eelmisel aastal Peetri kiriku tornist ümbruskonda uurides avastasid, et pühakojal endalgi
on ohtliku jääga probleeme. „Saime koguduse õpetajale öelda, et nüüd tuleb ka omal
üles ronida!“ naersid nad.

Vaatluspunktid avaliku huvi järgi
Täpsema vaatluse all on paigad, kus on
suur avalik huvi. Kesklinn on Ülle Neeme
sõnul üks probleemsemaid kohti – majad
on kõrged, katustel toimuv ei ole hästi näha
ning liigub palju inimesi. Suurim murelaps
on aga Tähtvere, kus on palju tänava lähedal seisvaid maju.
Margus Oks osutas Veski tänava alguses asuvale majale, mille katus oli suuremas osas lumest puhtaks lükatud: „Kenasti on näha, kust lumi tulema hakkab. Osa
on lumetõkke taga kinni, kuid korstna taga
on ohtlik kuhi. See võib kukkuda otse kõnniteele ja inimestel pole mitte kuhugi eest
minna.“
„Sel aastal ei ole suurt probleemi olnud,
kuna lund on varasemate aastatega võrreldes palju vähem. Möödunud aastal pidime
tegema 326 hoiatust, mõnele isegi mitu korda,“ tõdes Oks ja lisas, et hea soojusjuhtivuse tõttu on kõige ohtlikumad plekk-katused. Kivikatused soojenevad aeglasemalt
ning lume alla ei teki libedat veekihti.
Viimastel aegadel on Tartus juhtunud
vaid üks tõsisem õnnetus, mil jalakäija
katuselt pudeneva jää või lumega pihta sai.
Oks ja Neeme meenutavad, et antud juhul
oli tõstuk hommikul küll tellitud, kuid
mehed ei jõudnud nii kiiresti kohale tulla.

Vähe raha ja tõstukeid
Tihti jääb katuste tihedam puhastamine
raha taha. Vanemad inimesed ise katusele ei roni, vastavat teenust korduvalt tellida
on aga liiga kallis. Oks rääkis, et saadakse
küll aru, kui oluline see on, kuid püütakse
tegutseda võimalikult minimaalselt, pannakse pigem piirdeid ja hoiatavaid silte välja.
„Enne vabariigi aastapäeva hakkas Rüütli tänava alkoholipoe katuselt lund kukkuma. Minu nähes helistati lumepuhastusega
tegelevatele ﬁrmadele ja tõstuk saadi alles
järgmise päeva lõunaks,“ meenutas Oks.
LAURITS LEIMA

Naistepäevani
paljud kaubad
20% soodsamalt

(k.a. kogu naistepesu valik).

Tiigi 57, Tartu, tel 734 6510
E-L 11-21, www.desirees.ee

