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kõige paremini rahakott

Ravila ristmiku juures jälgib autojuhte pooleldi erariietes liikluspolitseinik Urmas Lepist. „Tuleb välja, et autoga sõitmine
on nii lihtne,“ viitab Lepist tõigale, et vähem kui kahe tunni
jooksul on tulnud raporteerida 17 telefoniga vestelnud juhist.
„Kui minna näiteks õppesõiduplatsile ja üritada teha harjutusi,
siis ei kujuta küll ette, kui ma samal ajal kasutan mobiili,“ tunnistas ta. „Vaadates üldist liikluspilti, siis vaevalt teised juhid nii
osavad on.“

Naine pildil oli üks vähestest, kes leidis, et tema peatamine on sulaselge eksitus. „Ma ei rääkinud telefoniga ja lähen õhtul neid fotosid vaatama!“
hüüdis ta Tartu Ekspressile ja keeldus arusaamatust lähemalt kommenteerimast.
RAUL SULTSON

Teisipäeva hommikul on Riia tänava lõpus positsioonid sisse võtnud 11
liikluspolitseinikku, et kontrollida turvavarustust ja pidada kinni juhid,
kes on otsustanud vähemalt ühe käe loovutada mobiili hoidmisele.
Kontroll on jaotatud poole kilomeetri ulatuses
kolme punkti. Esimeses edastab ametnik rikkumiste kohta eelinfo. Järgmises püüavad kaks erarõivais politseinikku sõidukijuhi fotole ning viimases etapis tervitab patustajaid vormikandjate
peatumismärguanne.

Kaameraga ei vaidle
Ei möödu minutitki, mil tihedast kontrollsõelast ei pudeneks parkimisplatsile järjekordne sohver. Pea sama kiirelt naasevad nad leplikult, trahvikviitungi võrra rikkamana, hõredasse liiklusvoogu. „Kaamera aitab diskussioone ja vaidlusi
vältida,“ põhjendab juhtide näiliselt rahulikku
meelt raskeveokeid kontrolliv liikluspolitseinik
Priit Kiidron.
„Kui inimene kuuleb juhuslikult, et foto ei tulnud välja, siis läheb kohe vaidlemine lahti,“ sekundeerib talle kolleeg Peeter Planken.
Samal ajal püüab ametnike tähelepanu naisterahvas, kes haarab pärast peatumismärguande saamist kahe käega turvavööst ja üritab seda
meeleheitikult peale tirida. Tulutult, sest veel enne
õnnestub tal sõiduk teepeenrale manööverdada.
„Sisuliselt oli see auto juhitamatu, kui mitte päris
ohtlik,“ kommenteerib Kiidron riskantset vaatepilti. „Vähe sellest, et ta ilma turvavööta sõites ennast
ohustab, seab ta ohtu ka teiste liiklejate elu.“

Kavalad juhid

Need, kes rikkumisega sündmuskohal päri ei ole, võivad hiljem tutvuda kõneka tõendusmaterjaliga
jaoskonnas.
POLITSEI

Peeter Plankeni sõnul paigutati kontroll Riia
tänavale, kuna inimesed arvavad, et seal on neid raske kinni pidada. Lootust kinnitab vähem kui kahe
tunni jooksul vormistatud 30 liiklusrikkumist.
Nende seas lahtise turvavööga sõitnud kaheksa
autojuhti ja neli kaasreisijat, üks turvavarustuseta

Kopsakad trahvid
Sõiduki juhtimise ajal mobiiltelefoniga rääkimise eest ootab rahatrahv kuni 200 eurot.
Kui põhjustatakse liiklusoht, on karistus kuni
400 eurot või juhtimisõiguse äravõtmine kuni
kuueks kuuks.
Lahtise turvavöö eest on trahv kuni 200 eurot.

laps ja 17 roolikeerajat, kes rääkisid sõidu ajal telefoniga. „Kes teenib vähem, on seaduskuulekam ja
see kellel rahalisi probleeme ei ole, vaatab rohkem
läbi sõrmede,“ portreteerib Planken tüüpilist kinni peetut. „Kui inimene teab, et teda ei kontrollita,
ega ta ei taha vööd peale panna.“
Kavalust rakendatakse aga ka joobespäi sõites.
Mida hõredam liiklus, seda suurem on šanss vahele jääda. Sestap kipuvad Plankeni kinnitusel viimasel ajal purjus juhid liiklusesse just tipptunnil.
Tartu Ekspressiga suhelnud politseinike hinnangul pole teavituskampaaniatest aastate jooksul
liiklusrikkumiste vähendamisel suurt tolku olnud.
Kõige parema rohuna nähakse kontrolli tihendamist. „Mõned aastat tagasi, kui karistasime selle
eest karmilt ja patrulle oli nii palju, et saime tihedalt kontrollida, siis oli juba näha, et asi paranes ja
enamik juhte turvavööd kasutas,“ summeerib Priit
Kiidron.
TISPOLi ehk Euroopa liikluspolitseinike koostööorganisatsiooni teemanädala raames on turvavarustuse kasutamine 18. märtsini luubi all kogu
Eestis.
Läinud aastal tabati Tartus 1553 turvavööta
sõitnud autojuhti, mobiiliga rääkinuid peatati 59
korral. Tänavu 1. jaanuarist 12. märtsini on need
arvud vastavalt 341 ja 56.
JUHAN LANG

„Teisest reast 1–5 juht räägib mobiiliga!“ edastab pisut eemal
terviseraja ääres puude varjus Lepisti vihje liikluspolitseinik
Janek Sarapuu kriminalist Toivo Vinogradovile. Hetkega on
auto sihikul. Klõps! Ja asitõend on purgis. Mööda vuhiseva
auto juht märkab talle osaks saanud tähelepanu ja telefon
kaob kõrva äärest kui nõiaväel. Piltnikurollis teenistujate kinnitusel aitaks rikkumiste vastu kontrolli tugevdamine, sest rahakott mõjutavat inimesi rohkem kui hoiatamine.

Sadakond meetrit kaugemal, veidi enne Lõunakeskuse ringteed on end sisse seadnud raskekahurvägi. „Võta ära, jõuad!“
hüüab Sarapuu hääl kellegi raadiosaatjas ja juba ongi kaks
autot teeserva kamandatud. „Vähesed, kes siia jõuavad, on
lahtise turvavööga,“ kirjeldab liikluspolitseinik Priit Kiidron
sinivalgete autode pedagoogilist mõju.

Neljapäev, 15. märts 2012

KIRI
LLUGEJA
UGEJA
KIRI
Eelmises Tartu
u
Ekspressis avalda-sime loo Veeriku
u
kooli ja Kannikese lasteaia vahelise kõnnitee vallutanud jultunud
autojuhtidest.
To i m e t u s e l e
laekunud lugejakirjas räägib
olude sunnil
päevast päeva liiklusreegleid rikkuv
elektrik, et probleem puudutab pea
kõiki Tartu koole ja lasteaedu.

Teist teed pole
Töötan elektrifirmas ja teenindan lasteaedu, koole ja teisi linna
asutusi. Linnavalitsust sealhulgas.
Käin iga päev koolide ja lasteaedade juures ja see ongi minu töö.
Juba 15 aastat olen pidanud sõitma märkide alt läbi. Praegugi tulin
Maarjamõisa lasteaeda „telliskivi“
alt. Olen sunnitud seadust rikkuma ja olen ka politseiga sel teemal
vaielnud.
Tartu Ekspressi loos oli ähvardus,
et tehakse trahvi kuni 200 eurot,
aga ma ei käi Veeriku koolis ülbitsemas, vaid tööd tegemas. Kui lähedale sõita ei saa, pean vajaminevaid
tööriistu tassima teisest tänavast.
Ka Piilupesa lasteaeda pääseb
ainult mööda kõnniteed, samamoodi Descartes’i lütseumi – nad
on enamik niimoodi tehtud. Teenindav personal sõidabki seal treppi, aga me ei ole paraku operatiivautod.
Ma sõidan iga päev laste mänguväljakutelt sõna otseses mõttes
läbi. Panen ohutuled põlema ja siis
tädid ka juba teavad ja võtavad oma
lapsed ära. Mõni laps jooksebki siit
ja sealt, aga sellega ma arvestan.
Kuidas kommertsgümnaasiumi lapsevanem oma lapse sinna toob? Kui
ta pöörab koolimaja juurde sisse,
siis ta sealt enam välja ei saa. Seal
on ummikud ja tupikud.
Või võtame Maarjamõisa lasteaia, ega lapsevanem ei saa sinna
pöörata, temale on see tõesti keelatud. Kuhu ta oma auto jätab siis?
Puusepa tänavale? Seal sõidab talle
buss otsa. Absoluutselt võimatu on
olukord ka Nukitsamehe lasteaias.
Vanem toob oma invaliidist lapse
sinna kohale ja tal on võimalik auto
jätta ainult kõnniteele. Siis ametnik tuleb paneb kirja külge.
Olen ka linnaga rääkinud,
aga mis nemadki seal öelda
saavad. Me ei saa siin ühte silda
ja teed tehtud, ainult räägitakse
e
kakskümmend aastat.
Politseiga olen alati trahvid ära
a
vaielnud. Kui palju hoiatusi on tehehksid
tud, ei mäleta. Ametnikud peaksid
mõtlema rohkem asjade tagamaale, mitte sellele, et said sinna ühe
märgi pandud. Linn on inimeste
jaoks ja inimesed on autodega.
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Narva mnt 112 kauplus peaks teistest eristuma reljeefsete seinte poolest.

Viadukt nõudis järgmise ohvri

AHHAA toob tähed
maa peale

Teisipäeval, 13. märtsil põrutas
vastu Riia tänava raudteeviadukti
VW Golf, mida juhtinud 27-aastane Keit suri sündmuskohal, viimati hukkus 17. jaanuaril samas
kohas Volvot juhtinud 49-aastane
Ants, 2008. aasta septembris tegi
BMW-ga surmasõidu 24-aastane
mees.

Pühapäeval, 18. märtsil tähistab
teaduskeskus AHHAA rahvusvahelist planetaariumide päeva
meeleoluka kosmoseteemalise
programmiga: muu hulgas kaubeldakse teaduspoes astronautide
toiduga ja selge ilma korral saab
teleskoobiga uudistada päikest.

1,15

AIB HUMANA GRUPP

Linna suurim Maxima
valmib jõuludeks Raadil

Tartu naiskoor Eesti
parim

Aasta lõpuks saavad
endale kodumarketi ka
Peetri kiriku ümbruse
elanikud.

TÜ akadeemiline naiskoor saavutas 11. märtsil Eesti Naislaulu Seltsi korraldatud naiskooride võistulaulmisel esikoha, parima dirigendi preemia pälvis Triin Koch.

Narva mnt ja Surnuaia tänava ristis, Peetri kirikust kiviviske kaugusele kerkiv supermarket peaks arendaja plaanide järgi uksed avama enne jõule.
Poe 3000-ruutmeetrisest
pinnast lõviosa võtab enda alla
Maxima, mis oma praegustest Tartus asuvatest sõsaratest tuleb tublisti priskem. Leedu jaemüügiketi avalike suhete
juhi Erkki Erilaiu sõnul pannakse enam rõhku värske kauba väljapanekutele, samuti pikenevad
kulinaaria- ja lihaletid.
Projekti veab eest Ida-Virumaa
ettevõte Vironia Keskus OÜ, mil-

Tarmo Punger
Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatuse esimees
Ka meie kaalusime samma kohta Konsumi rajamist. Loobusime
sellest eeskätt keerukate liikluslahenduste, aga ka meie edukalt
toimiva Ujula Konsumi läheduse tõttu. Nimelt tuleb töölt koju
sõites kauplusesse saamiseks teostada vasakpööre ja hiljem
koju edasisõiduks jälle vasakpööre. Igal juhul soovime Maximale
edu. Aga et Konsumi ja Maxima kliendid otseselt ei kattu, hoiame Raadi-Vahi piirkonnal endiselt silma peal – pole välistatud,
et mõne aasta perspektiivis sellesse uusrajoonide piirkonda ka
meie kauplus lisandub.

lel on samanimeline kaubanduskeskus Kohtla-Järvel. Juhatuse
liikme ning ainuomaniku, ehitusbuumis Fausto-nimeliste äridega ilma teinud Kennteh Karpovi sõnul ei saa Raadi puhul
sõna „keskus” kasutada. „Tegemist on ikkagi lihtsalt Maximaga, mille kõrvale mahuvad veel

Jardini lillepood, Zooplanet ja
Apotheka,” kostis Karpov.
Raadile rajatava hoone ning
kinnistu koguhinnaks on 3,2
miljonit eurot. Ehitaja leidmiseks konkurss alles käib. Projekti tasuvusaega mõõdab
omanik kümnete aastatega.
RASMUS REKAND

Sokiäri on pangastki tulusam?
Küüni 4 aastakümneid
toiminud pesupoe rendipinna enampakkumisel
püstitati absoluutne hinnarekord. AS Suva nõustus ruutmeetrist maksma
23,5 eurot.
Linna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne sõnul ei
jõud
jõudnud hinnad isegi buumi
ajal sellise tasemini. „Kõige
kallim, Marfin Panga pindkall
ki, oli
k
o pisut soodsam. Linna
seisukohast olukorras midasseis
ggi rõõmustavat pole. Senine rentnik lahkub ja raske
n
on uskuda, et uus suudab
sedavõrd kõrge üüri juures jätkusuutlikult toimere
tada,” pelgab Lääne, et emotsionaalseks kippunud enampakkumise lõpptulemusena võitja
siiski loetud kuude pärast loo-

bub. Sarnane stsenaarium juhtus Türgi restorani pinnaga.
Suva juhataja Viktor Saarestik nimetab 3431 € rendihinda katastroofiliselt kõrgeks,
ent soov esinduspood Tartusse
teha vajas realiseerimist. „Kuigi
meie toodete osakaal sortimendis lõpuks kahanes, müüs endine pesupood Suva kaupu kunagi väga edukalt. Sellest kasvaski mõte, et Tartus on põhjust
oma poega jätkata. Pakkusin
tegelikult pesupoe omanikele,
et läheks koos äriga edasi, aga nemad hakkasid
asid
enampakkumisel ise hinda üles kruvima,” selgitas
itass
Saarestik, kuidas üüritaritaasu taevasse kerkis.
L ä ä ne a r v a t e s
tuleks oksjonihasardi vältimiseks edaspidi korralda kirjali-

kud enampakkumised. „Eeldatavasti tegutsetakse siis rohkem
läbimõeldult. Soovitasime ka
Suvale, et ehk oleks targem kohe
loobuda, jäädes küll koolirahana ilma osalustasust. Hinda me
hiljem alandama ei nõustu.”
5-aastase tähtajaga rendilepingut on AS Suval aega allkirjastada 9. aprillini. Arvestades,
et sokipaar maksab keskmiselt
2 eurot, tuleks neid ainuüksi üüriraha katteks müüa kuus
enam kui 1700.
A S Suva l on k ü l l
608 000 euro suurune maksuvõlg, ent
kuna
see on ajatatud,
k
pole
po linnal alust lepingut
mitte sõlmida. Saarestimi
ku kinnitusel on sokiäri
kasumis, võla põhjustas
kas
kinnisvaratehing.
untsu läinud
un
lä
TARTU EKSPRESS

TÜ maailma tippude
seas
Thomson Reuters Web of Science
andmebaas paigutab TÜ molekulaarbioloogias ja geneetikas 1%
maailma enimtsiteeritute hulka.

eurolt 1,36 euroni päevas tõstab
linn 1. aprillist munitsipaalüldhariduskoolide gümnaasiumiõpilaste
koolilõuna maksumuse maksimummäära.

Tootsi maakerad
Haridus- ja teadusministeerium
ootab auhinnalisele õpilaskonkursile „Tootsi maakera“ ideekavandeid vahenditest, mis muudavad teadmiste või oskuste
omandamise ja õpetamise koolis
huvitavamaks ja paremaks.

Parim teenindaja

Veiselihakuu

Kolmapäeval, 14. märtsil toimunud hea teeninduse päeval tunnistati Tartu parimaks teenindajaks Krediidipanga teller-laenuteenindaja Velgi Jaansalu.

MTÜ Liivimaa Lihaveis korraldab
märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani Tartu restoranides veiseliha
tutvustava veiselihakuu, mistap
pakuvad linna restoranid erinevatest veise tükkidest roogasid.

Eesti eelistatuimad
tööandjad Tartus
CV Keskuse uuringu põhjal moodustatud Eesti ihaldusväärseimate tööandjate pingereast leiab
20 parima hulgast kaheksandal
kohalt Playtech Estonia OÜ, 16.
positsioonilt Tartu ülikooli ja A. Le
Coq AS on reas 19.

Fasters laienes
Kolmapäeval, 14. märtsil sulges
ootamatult uksed kesklinna Fastersi einela, et juba päev hiljem
avada sealsamas kõrval endise
1 euro poe ruumides 100 ruutmeetril 60 istekohaga toidukoht.

Muretud laenud
al 3 eurost

Pandimajade liider
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

4

tartuekspress
KULTUUR

Palametsa
pajatused

Neljapäev, 15. märts 2012

Teisi ja Teivi Petersellile annab parima balletiteemalise töö preemiat üle prantslasest balletirepetiitor
Fabrice Gibert.
KATRIN PAAS

Tsaariaegsed treffneristid oma koolist

Kõige soodsamad kontaktläätsed Eestis!

www.läätsed365.ee

Suur valik värvilisi kontaktläätsesid supersoodsate hindadega!

13.61€
18.90€
FreshKon mugavad värvilised läätsed 2tk
(sinine, roheline, pruun, must)
Valikus ka silmi suurendavad
FreshKon Sparklers läätsed (0.00 D)!
(pruun, roheline, sinine, hall)

14.50€
20.49€
Acuvue2 colours värvilised läätsed 2tk
(tumesinine, helesinine, roheline)
Parimad pakkumised leiad aadressilt www.läätsed365.ee!
Ole kursis ka meie Facebooki kampaaniatega!

Vanemuine premeeris
loomingulisi teatrisõpru
Neljandat aastat järjest korraldas Vanemuine lastele ja noortele suunatud konkursi „Nägin teatrit“, kuhu olid oodatud kirjutised, pildid, fotod,
maalid ja muu looming, mis kannavad endas peegeldust teatrist.
„On rõõm tõdeda, et konkursil osalejate arv on iga aastaga
kasvanud. Saadeti pilte, kirjatöid, lauamänge, makette ning
igasuguseid muid põnevaid
vorme. Teatritegijatel on väga
huvitav teada, kuidas lapsed
ja noored neid näevad. „Nägin
teatrit“ pakub selleks suurepärase võimaluse,“ rääkis Vanemuise noortetöö juht Mall
Türk.
Türgi sõnul olid lapsed kõige
sagedamini joonistanud „Mary
Poppinsit“, ent töid oli kõigist
Vanemuise lastelavastustest

ning mitmest teiste teatrite
tükkidestki.
Võitjad kuulutati välja 13.
märtsil, laste ja noorte teatripäeva tähistamise raames. Vastuvõtul premeeriti parimaid
noori ja nende juhendajaid
peale auhindade ja kringli ka
etendusega„Nukitsamees”.
Peakunstnik Maarja Meeru
kiitis väga lasteaialaste rõõmsaid ning nutikaid lahendusi.
Oma eripreemia andis ta Tartu
Kesklinna kooli 2b klassi ühistööle, tuues esile silmapaistvat koostööd, mis on ka teatris

UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

al 38 €
al 39 €
al 41 €
al 45 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
245/70 R 16

al 45 €
al 59 €
al 68 €
al 101€

ILA

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S

RAV

Neid oli sadu ja sadu eesti poisse, kes omandanud tsaariaja 33 aasta
vältel Treﬀneri koolis hariduse, jätkasid juhtivatel kohtadel ja ametites juba Eesti Vabariigis oma karjääri ja tuletasid nostalgilise leebusega kunagisi keskkooliaastaid meelde. Kõige tuntum on kahtlemata A. Hansen-Tammsaare, kes „Tõe ja õiguse“ II köites on kirjutanud
Mauruse kooli lausa legendaarseks. Aga leidus teisigi meenutajaid.
Peeter Mikheim kirjutas 1943. a detsembris Postimehes.
Võrreldes kroonukoolide range korraga valitses Treﬀneri koolis
mingi „lüüriline vabadus“. Tuldi kooli, kui aega oli, mindi tööle, kui
tarvis oli, kelleltki luba küsimata. Klassist klassi viidi ilma eksamiteta. Vahetundides ei olnud koridorides ei korrapidajaid-õpetajaid ega
„koridorivankasid“ – iga noor mees pidi ise oskama korda pidada.
Sest iga mees õppis ise ja endale. Kes jõudis, see ka lõpetas, kes ei – jäi
nagu märkamatult läve taha.
Õpilaste seas oli 12–13-aastasi poisikeÕpilasi, kes
si ja neist oma kümmekond aastat vaneajalehtedemaid mehi. Hommikupoole istusid nad
tundides, õhtupoole käisid tööl ülalpidale kaastöid
teenimas. Oli neid, kel kodus juba
tegid, Treffner mist
naine ja laps. Oli vaeste talupoegade ja
käsitööliste poegi, aga ka rikaste Veneei sallinud.
maa kaupmeeste ja mõisnike ülekäte läinud võsusid. Päris palju leidus saksa kolonistide poegi üle kogu riigi, oli venelasi, lätlasi ja üksikuid juute. 90% treﬀ neristidest olid aga
eestlased ja neile õpetati lisatasuta kuni 6. klassini eesti keelt.
Õpetajate valimisel Treﬀner ei koonerdanud. Üksvahe õpetas abituuriumile psühholoogiat kuulus närvi- ja vaimuhaiguste spetsialist, Jurjevi ülikooli professor Vladimir Tšiž. Tema tund oli ikka varahommikul, enne ülikooli- ja kliinikutöö algust. Sõitis alati koolimaja
ette voorimehega, kes siis ootas kannatlikult, kuni professor oli tunni lõpetanud ja jälle troskas istet võtnud, et põhiametisse kihutada.
Õpilastele avaldas sügavat muljet Tšiži õpetamisviis. Astunud klassi,
hakkas kohe rääkima. Asetas musta silindri lauale ja heitis elegantse
liigutusega valged glaseekindad sinna sisse. Kandis tumedaid prille
ja parajasti moes olevaid suurte ruutudega pükse. Nobless missugune! Poisid olid haaratud Tšiži temperamentsest esitusest, millesse
lisasid vürtsi teemakohased anekdoodid.
Mõned ülikooli õppejõud olla kevadel, oma kursuse lõpul, abiturientidele öelnud: „Niisiis härrased! Nägemiseni sügisel, aga juba teisel pool jõge.“ See tähendas – keiserlikus ülikoolis.
Treﬀner hoolitses oma poiste meelelahutuste eest – viis neid kooli
kulul tsirkusesse – kõige odavamatele seisukohtadele küll, aga siiski. Käis koos vanemate poistega Puškini tütarlastegümnaasiumi
koolipidudel. Pistis vaesemale poisile mõned kopikad pihku ja käskis „daamile“ puhvetis kaks kooki ja pudeli vurtsu välja teha. Näita,
et sul raha on, sest raha peab Treﬀneri kooli poisil ikka olema! Oli
mõnel õpetajal sünnipäev, andis mõnele hakkajamale poisile kingituspaki kätte ja käskis: „Anna see üle ja ütle: kõige paremale ja armsamale kooliõpetajale klassi poolt! Aga pea meeles – klassi poolt,
mitte et mina käskisin anda.“
Kirjamehi-õpilasi, kes ajalehtedele kaastöid tegid, Treﬀner ei sallinud. Kritiseeris neid teravalt hommikupalvustele järgnenud moraalilugemistel, omamoodi poliitinformatsioonidel. Ja need vastasid
hiljem, andes oma meenutustes Treﬀ nerile pihta kui veidrikule,
eneseupitajale, võimude ees pugejale. Treﬀner ise ütles, et kui ta ka
midagi sellist tegi, siis ikka vaid oma kooli nimel ja hüvanguks.

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-19, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

OLLY Terasprofiilid on alates 2001. aastast tegutsev
ja pidevalt arenev edukas teraskatuste ja
vihmaveesüsteemide tootmis- ja müügiettevõte.
SEOSES TEGEVUSE LAIENDAMISEGA
OTSIME OMA MEESKONDA

LÕUNA-EESTI MÜÜGIESINDAJAT
TÖÖKOHAGA TARTUS

Töö kirjeldus
▪ eesmärgistatud aktiivne müügitöö
▪ olemasolevate kliendisuhete hoidmine
ja arendamine
▪ aktiivne uute kliendisuhete leidmine

Eeldused kandidaadile
▪ algatusvõime ja oskus töötada nii individuaalselt
kui meeskonnas
▪ kiirus, täpsus, järjekindlus ja vastutustunne
▪ loovus ja usaldusväärsus
▪ B-kategooria juhiluba

Pakume
▪ vastutusrikast ja huvitavat tööd
▪ häid töötingimusi ja konkurentsivõimelist tasu

Kandideerimiseks saatke palun
CV e-postile heiki@olly.ee
hiljemalt 25.03.2012

väga oluline.
Pealavameistri Rait Randoja
eripreemia sai lego-klotsidest
täpse lavakoopia ehitanud Markus Veemaa. Noortetöö eripreemia sai perekond Heeringson, kes olid üheskoos meisterdanud Nukitsamehe maja, isegi
kass oli aidanud sammalt sättida.
Kõik konkursitööd on Vanemuise suure maja fuajees näha
aprilli keskpaigani. Uuele konkursile on tööd oodatud juba
tänasest tuleva aasta märtsini.
TARTU EKSPRESS

Elektriteater peibutab
väärtﬁlmidega
Eelmisel aastal Athena keskuse
kinosaalis tegutsenud väärtﬁlmikino taasavab uksed 31. märtsil Uue
Teatri maja katuse all Lai tn 37. Kino
kannab ka uut nime - Tartu Elektriteater. Programm hakkab koosnema peamiselt Euroopa režissööride
väärtﬁlmidest.
Erilise tähelepanu alla võetakse
Eesti ﬁlmid, eesotsas märtsis esilinastuva Peeter Simmi mänguﬁlmiga “Üksik saar”. Kinokavast leiab nii
kunstiﬁlme, draamateoseid, põnevikke kui kogupere animeﬁlme. Igal
esmaspäeval näidatakse dokumentaalﬁlme. Kõik ekraaniteosed linastuvad originaalkeeles ja eestikeelsete subtiitritega.

Ott Sepp toob lavale
„Kalendritüdrukud“
Neljapäeval, 15. märtsil esietendub
Vanemuise suures majas komöödia
„Kalendritüdrukud“. Lavastus põhineb stuudio Miramax mänguﬁlmil,
mille autorid on Juliette Towhid ja
Tim Firth.
Filmina jõudis tõestisündinud
lool põhinev „Kalendritüdrukud“
vaatajate ette aastal 2003 ja näidendina veidi hiljem, aastal 2008.
„Kalendritüdrukute“ lavastaja ja
muusikaline kujundaja on Ott Sepp.
Teiste seas astuvad etenduses lavale Külliki Saldre, Merle Jääger, Ene
Järvis ja Liina Tennosaar.

Neljapäev, 15. märts 2012
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Ahto Kikas (vasakul) ja Roman Kljutšivski näitavad uhkusega kööki, mis tehti otsast lõpuni valmis oma jõududega.
JUHAN LANG

Vilunud köögirüütlid
mängivad kogemusele
Lähinädalatel avab loomemajanduskeskuse Kalevi 13 majas uksed kohvik
Spargel. Tõsiasi, et varem pole hoones toitlustajad kuigi kaua vastu pidanud, uusi rentnikke ei heiduta.
Pole ju samanimelise ettevõtte Spargel OÜ omanikud kaugeltki avantüristid. Juhatuse liikmel
Ahto Kikasel on ette näidata üle
22 aasta kogemusi toitlustusäris.
Teine omanik Roman Kljutšivski
on töötanud muu hulgas nii Vildes, Ülikooli kohvikus kui Tallinkis. Peale nende löövad kokkade
kvartetis kaasa Sven Pärn ja Olger
Vagul.
„Kohvik on ka selle eesmärgiga
tehtud, et mitte ainult kliendil ei
oleks siin hubane, vaid reatöölisedki tahaks tööle tulla ja nad ei
tunneks, et neid mingi moment
põlatakse,“ rõhutas Kikas, kelle
sõnul loodetakse koht avada hiljemalt märtsi lõpus.
„Oleme küll lillelapsed kohati ja
spontaansed, aga plaanime kindlasti teha nii hästi, et me jääksime
siia kauemaks kui meie kolmeaastane rendileping,“ rääkis Roman

Kljutšivski. „Sellest, mis siin varem
tehti on mul ükstapuha. Mina
tean, mida mina siin hakkan tegema, see on oluline. Teiste ebaõnne ei tasu endale eeskujuks võtta.“

Isiklik lähenemine
Nii Püssirohukeldris kui ka Ülikooli kohvikus peakoka ametit
pidanud Ahto Kikase kinnitusel
soovivad nad uues kohas seniõpitut välja elada ja toidu tegemisele
ja teenindusele lähenetakse personaalselt. „Üritame teha head toitu,
mis meile endale meeldib ja kasutada võimalikult kohalikku toorainet, kindlasti tuleb ka paar suppi ja päevapraad,“ kirjeldas ta tulevast menüüd.
Hinnad jäävad kokkade sõnul
Tartu kontekstis keskmiste sekka
või pisut üle, kuid selle võrra lubatakse kvaliteeti.

Ehitusluba saadi alles hiljaaegu,
kuid 80 ruutmeetril laiuv saal ja 70
m2 tootmispindu on juba valmimisjärgus. Anda on veel viimane
lihv ja allkirjastada mõned lepingud. Kuna hoone on muinsuskaitse all, suurremonti teha ei lubatud.
Ehitustööd tehti ära oma jõududega ja talgu korras lõid käed külge
ka sõbrad. „Kodusest remondikogemusest piisab, eks me oleme
koogipindasid silunud küllaga,“
muigas Kikas.
Uues kohvikus mahub mugavalt
keha kinnitama 51 külalist. Suveks
avab Spargel ka 50–60 istekohaga välikohviku. Siseruumide seinu katab juba praegu galerii, kust
kõik soovijad saavad peale ametlikku avamist pilte kaasa osta.
Loomemajanduskeskuse hoonetega saab tutvuda lahtiste uste
päeval, 17. märtsil.
JUHAN LANG

Jallajas kohtus: ausus on
Keskerakonnas probleemiks
Keskerakond nõuab mullu
mais partei hüljanud Jallajaselt lepingutrahviks
ligikaudu 5000 eurot.
Linnavoliniku sõnul on
tegemist „sajaprotsendilise
kelmusega”.
Esmaspäeva hommikul peetud
Tartu maakohtu istungil selgitas
kohtunik Margit Jõgedale lepingu üksikasju Keskerakonna esindaja advokaat Kalle-Kaspar Sepper ning Harri Jallajase seisukohti
kaitsja Rando Antsmäe.
Enamik Keskerakonnas 2009.
aastal volikokku valitud inimesi panid sama sisuga paberile käe
alla piirkonna koosolekul. Jallajaselt võeti aga allkiri volikogu istungi ajal. „Minu juurde tuli
nõunik Erlend Kraus, ütles, puhas
formaalsus, millega kinnitan
nõusolekut maksta kümnist. Olen
seda ühena vähestest teinud väga
korrektselt varemgi. Mul puudus

põhjus umbusaldada Krausi, ka ei
tahtnud ma istungit segada.”
Nii signeeris Jallajas paberi, mille sisule ta enda sõnul tähelepanu
ei pööranud. „Teadnuks, et seal on
punkt, mis sisuliselt sunnib mind
südametunnistuse järgi käitudes
volikogust lahkuma, poleks mingil juhul nõus olnud. Ma ei ole
enesetapja, et end ise üles poon.”

Laest võetud summa
Ka tunnistajana kohtus esinenud Kraus möönis, et „lepingu
mõte oli, et kõik tasuks korrektselt kümnist. Leppetrahvi punkt
oli selleks, et inimesi fraktsioonis
kinni hoida. Summa, 74 000 krooni, sai lihtsalt selline utoopiline,
laest võetud,” selgitas teksti koostamisel kaasa löönud mees. „Kõik
kirjutasid alla peale Vaarmani ja
Raju. Viimane keeldus, öeldes, et
leping pole pädev.”
Sepperi hinnangul peaks sum-

ma katma partei valimiste ajal reklaamidele tehtud kulutused. Krausi sõnul oli piirkonna vastav eelarve umbes 200 000 krooni 50 kandidaadi peale kokku.
Keskerakonnas põlu alla sattunud Jallai koht oli tagasihoidlikult
nimekirja lõpuosas, ent vastu ootusi
sai ta volikogu koha isikumandaadiga. „Konkreetselt minu valimiskulu oli null krooni. Erakond panustas
esinumbritele. Aga kui isegi kogu
reklaamide summa kõigi osalenute peale võrdselt jagada, teeks see
4000, mitte 74 000 krooni.”
„Mind on eksitatud,” konstateeris Jallajas istungi lõpuks. „Keskerakonnas on ausus suureks probleemiks.” Jallajas keeldus sentigi leppetrahvi maksma ning peab kohtupoolse õigusliku hinnangu andmist poliitiliselt ahistavatele lepingutele põhimõtteliselt vajalikuks.
Kohus teeb otsuse 30 päeva
pärast.
RASMUS REKAND
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ÕPPIDA ON HEA
TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE
Veebilehe loomine tarkvaraga WordPress
Esmaabiandjate täiendõppekursus
Esmaabiandjate väljaõppekursus
Toiduhügieeni koolitus
Soome keel ehitusvaldkonna töötajatele
Keskkonnatehnika lukksepa koolitus (torulukksepp/santehnik)
Ripsmepikenduste paigaldamine ja hooldus
Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ning kulmude korrigeerimine
Depilatsiooni koolitus
Kodukokkade sarja teemaõhtu: Klassikalisi ja põnevaid salateid
Kokteilikoolitus
Puude ja põõsaste lõikamine

40 t
8t
16 t
6t
30 t
120 t
12 t
9t

31.03–28.04
09.05
08–09.05
03.04
27.03–03.05
23.04–18.05
03–17.04
17–18.04

173 €
39 €
62 €
23 €
120 €
1080 €
210 €
37 €

10 t
3t
15 t
11 t

10–11.04
11.04
16.04–11.05
04.–14.04

58 €
18 €
85 €
49 €

Koolituste eest saab tasuda ka töötukassa koolituskaardiga!
Täiskasvanute koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu, tel 736 1831,
e-post: koolitus@khk.tartu.ee
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autor, lavastaja, kunstnik ja muusikaline
kujundaja ANDRES NOORMETS
osades AGO ANDERSON, PIRET LAURIMAA,

SEPO SEEMAN, INDREK TAALMAA,
LAURI KINK, STEN KARPOV jt

www.endla.ee
2. aprillil kell 19 Vanemuise suures majas

„Ta soovitas mul voodijalad
maha saagida.“
¬¬¬
„Ma sooviksin kirstu osta.“
„Palun väga. Meil on neid
puidust ja metallist.“
„Mis neil vahet on?“
„Metallist kirst peab kauem
vastu, puukirst on aga tervislikum.“
¬¬¬
Hukkamine. Timukas tõstab juba kirve, kui surmamõistetu äkki küsib:
„Mis päev täna on?“
„Esmaspäev,“ vastab timukas.
„Uhh, kui vastikult see nädal
algab!“
¬¬¬
Šotlane ostab kaks loteriipiletit. Ühega võidab uhke
auto. Käib pärast ringi, tige
ja tujutu.
Sõber küsib: „ Kas on midagi juhtunud, et sa nii morn
oled?“
„Võitsin loteriipiletiga auto!“
„See on ju suurepärane. Ma
ei saa aru, miks sa nii mures
oled?!“
„Ma mõtlen kogu aeg, miks
ma ometi selle teise pileti
pidin ostma!“
¬¬¬
„Mu mees töötab nüüd
õllevabrikus.“
„Kas talle meeldib seal?“
„Ma ei tea, ta pole veel koju
tulnud.“
¬¬¬
„Mul õnnestus naist veenda, et ta klaveri ära müüks ja
õpiks ﬂööti mängima.“
„Miks?“
„Flööti mängides pole võimalik samal ajal ka laulda.“

RISTSÕNA
RISTSÕNA

piletid 8/11/13 teatri kassades ja Piletimaailmas

AANEKDOODID
NEKDOODID
D
Mees tapab vanamuti ja
leiab tema taskutest 20 senti. Kohtunik hurjutab kohtus:
„Kuidas te ometi võisite, kas
teil ei ole häbi tappa vaest
vanainimest ainult 20 sendi
pärast!?“ Aga rets pomiseb
enda ette, sõrmede peal
arvutades : „Üks vanamutt 20
senti, 2 vanamutti 40 senti,
aga viis vanamutti juba terve
kroon ........“
¬¬¬
Jack läheb psühhiaatri juurde.
„Härra doktor,“ räägib ta,
„minuga on midagi imelikku
lahti. Iga kord, kui ma magama lähen, on mul tunne, et
keegi on voodi all. Kui ma
aga voodi alla vaatan, on mul
tunne, et keegi on voodis. Nii
ma siis vaatan kord voodi alla,
kord voodisse. Ikka üles-alla,
üles-alla - nii võib ju hulluks
minna!“
„Usaldage end kaheks
aastaks minu hoolde,“ ütleb
psühhiaater. „Tulge kaks korda nädalas minu juurde ja ma
teen teid terveks.
„Kui palju see maksma võib
minna?“
„Iga seanss 150 dollarit.“
„Ma mõtlen järele.“
Jack ei anna ennast enam
psühhiaatrile näole. Pool aastat hiljem kohtab arst teda
juhuslikult tänaval.
„Miks te enam minu juurde
ei tulnud?“ küsib ta.
„Te nõudsite 150 dollarit
seansi eest,“ vastab Jack. „Üks
tuttav kõrtsmik ravis mu terveks 15 dollari eest.“
„Kas tõesti?“ imestab arst.
„Kuidas siis?“

remiks 2 vaatuses

Neljapäev, 15. märts 2012

KURIOOSUM
KURIOOSUM
Unerohud tõstavad
surmariski
USAs läbi viidud uuringust selgus,
et arstide väljakirjutatud unetabletid
suurendavad märkimisväärselt neid
manustavate patsientide surmariski, vahendab Novaator.
Võrguväljaandes BMJ Open avaldatud uuring näitas, et lühiajaliselt
esineva unetuse ravimiseks tavaliselt kasutatavad retseptiravimid,
nagu temasepaam (Restoril) ja
zolpideem (Hypnogen) on seotud
enam kui neljakordse surmariskiga.
2010. aastal tarvitas unerohtu iga
kümnes täisealine ameeriklane ning
uuringu autorite hinnangul võis sel
aastal olla unetablettidega seotud
ligi pool miljonit surmajuhtu.

8-aastane tõmbab kaks
pakki sigarette päevas
Indoneesia koolipoiss lõikas kasu
seadusest, mis ei keela alaealisel
sigarette osta ning nii tõmbab
8-aastane poiss kaks pakki päevas,
vahendab Noorte Hääl.
West Java külas elav Ilham avastas sigaretid tegelikult juba 4-aastaselt. Kuigi vanematele teeb poisi
halb harjumus suurt muret, ei saa
nad endi sõnul seda kuidagi ka
takistada. Isa kommenteeris, et
kui ta keelas poisil sigarette võtta,
hakkas ta karjuma või „aknaklaase
purustama“.

Edukad psühhopaadid
Kuigi isiksusehäired põhjustavad
suurt stressi ja kahjustavad inimesi,
siis võivad need viia ka erakordsete
saavutusteni, kirjutab Naine24.
Näiteks võivad histrioonilise isiksushäirega inimesed olla vilunud
teiste võlumises ja nendega manipuleerimises ning luua selle najal
ärisuhteid. Nartsissistlik inimene
võib olla väga ambitsioonikas, enesekindel, enesele keskendunud ja
võimeline inimesi ja olukordi enda
heaks ära kasutama. Anakastse isiksusehäirega inimene võib karjääriredelil kiiresti edasi tõusta, sest on
väga pühendunud tööle ja produktiivsusele.

Madal hääl tagab edu
valimistel
Valijad avaldavad poolehoidu meelsamini madala häälega kandidaatidele. Selliste tulemusteni jõudsid
USA teadlased kahes ülikoolis läbi
viidud katse järel, vahendab ERR.
Katse käigus salvestati 17 naisja 10 meeshäält, kes kõik ütlesid:
“Soovitan teil tungivalt novembris
minu poolt hääletada.” Seejärel
muudeti digitaalselt nende kõrgust,
moodustades paarid normaalsetest
ja madalamaks tuunitud häältest.
Ilmneb, et madalama häälega kandidaadid kogusid rohkem poolehoidjaid, hoolimata sellest, kas tegu
oli naise või mehega.

Neljapäev, 15. märts 2012
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Motoexotica ahvatleb uute mudelitega
Reedel, 16. märtsil kell 12 avab
taaskord uksed motomess
„Motoexotika 2012“. Motosõbrad
kogunevad traditsiooniks saanud
üritusele tänavu juba üheksandat
korda, et AS Tartu Näitused messikeskuses anda avalöök motohooaja algusele.
„Motoexotika 2012“ on avatud
pühapäeva, 18. märtsini. A-paviljonis näeb külastaja peamiselt
uut tehnikat ja lisavarustust. Ekspositsiooniga astub üles Honda,
mis tutvustab Motoexotikal esmakordselt kaheksat uut 2012. aasta
mudelit. Samuti näeb külastaja
Suzuki uusi mudeleid, esindatud
on mootorrattad, ATV ja lumepuhur. BMW mootorrattaid saab

uudistada United Motorsi ekspositsioonialal.

Harley-Davidsonide ja Buelli
mootorrataste näituse paneb välja Fredy Jäätes. B-paviljonis saab
külastaja jälgida mootorrataste
demonstratsioonsõite ja osa võtta Selge Autokooli korraldatavast
mootorratta ja mootorrolleri sõidukoolitusest. Meeleolu hoiavad
üleval muusikalised etteasted ja
tantsutruppide esinemised.
C-paviljonis on külastajal uudistamist vanade mootorrataste näitusel, Wana-Kolga Tsiklitall eksponeerib külgkorviga mootorrattaid.
Messiala sisehoovis on võimalus saunabussis leili visata, tünnisaunas kevadilma nautida ning
värskes õhus šašlõkki süüa ja kesvamärjukest rüübata.

16.–22.03 kell 16.15, 20,
22.05 Vasaku jala reede

nominendid ja Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna laureaat

CINAMON

16.–22.03 kell 17.45 Järeltulijad

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

16.–21.03 kell 19.25 Reis 2:
Saladuslik saar

kuni 14.04 Kalli Kalde graaﬁkanäitus Külmunud unistused

Kino

16.–22.03 kell 11.30, 13.30,
15.30, 17.30 Looraks 3D
(eesti keeles)
16.–21.03 kell 13, 17.20,
19.35, 21.45; 22.03 kell 15,
17.20, 19.35, 21.45 21 Jump
Street
16.–21.03 kell 15.15, 17.05,
19; 22.03 kell 13, 15.15, 17.05
Projekt X
16.–22.03 kell 18.15 Hella W
16.–22.03 kell 12, 14.35, 21.35
John Carter
16.–22.03 kell 12.15 Koletis
Pariisis (eesti keeles)
16.–21.03 kell 12.30, 15;
22.03 kell 12.30 Me ostsime
loomaaia

22.03 kell 21 Esilinastus: Näljamängud
22.03 kell 19.25 Esilinastus:
Põrguline: Kättemaksu hing

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 24.03 Tartu kõrgema
kunstikooli graaﬁkanäitus
Piiride vahel – Between
Borders
kuni 31.03 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Talverõõm

LINNARAAMATUKOGU

16.–22.03 kell 22.15 Saatan
seespool

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

16.–22.03 kell 20.15 Minu
suur O!

kuni 17.03 Tiia Reisneri fotonäitus Pingid

16.–21.03 kell 14.15, 21; 22.03
kell 14.15, 19 Nüüd läheb
sõjaks

kuni 17.03 Koššer-kirjandus:
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade

Näljamängud
Linastub Cinamonis 22.03
3 kell 21
Kunagise Põhja-Ameerika
varemetel asub särav Kapitoolium, mille elanike oodatuimaks
meelelahutuseks on iga-aastased
sed
Näljamängud: võitlus elu ja surma
m
ma
peale ülisuurel areenil televisiooo
ooni otse eetris. Mängude võitmine
ine
tähendab kuulsust ja rikkust, kaoa
aotus aga kindlat surma. 16-aastasest
e
est
Katniss Everdeenist (Jennifer Lawaw
wrence) saab mängudel osaleja
ejja
ilma, et ta seda tegelikult tahaks.
kss.
Kui ta soovib võita, peab ta hakk
kkama valima ellujäämise ja inim-likkuse, elu ja armastuse vahel.

kuni 14.04 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini- ja
restaureerimiseeriala tudengite näitus kUUTMOODI

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Ehitus

Narva mnt 104, Tartu

TULE LEERI!
Tartu Peetri koguduse
kevadine leerikursus algab
20. märtsil kl 18 kirikus.

Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1
(550 eurot). Tel 5818 1181.
Müüa õhksoojuspumbad alates
600 €. Õhkvesi soojuspumbad
alates 3500 €. Maakütte soojuspumbad alates 3500 €. Panasonic, LG, Toshiba, Stiebel Eltron.
Hinnad sisaldavad lihtpaigaldust!
Küsi hinnapakkumist
spegrupp@gmail.com.

Kinnisvara
kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV

www.eelk.ee/tartu.peetri

Küte

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.
Kasepinnud (30, 40, 50 cm, vedu,
tšekk). Tel 5594 7098.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.

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.

Kuiv lepp (50 cm, hind 45 €).
Tel 522 5810.
Kuivad ja toored küttepuud
koos kohaletoomisega Tartumaal.
Metsakuiv 38 €, toores lepp, haab,
sega 45 cm 37 €. Tel 5386 1215.
Kuivad küttepuud (30 cm, 40 l
võrgus, kask ja lepp). Ka väikesed
kogused! Tel 554 6945.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Müüa 2-toal mug korter Jõgeval
(korralik, remonditud, 8900 eurot).
Tel 5841 7373.

Inglise ﬁloloogia tudeng aitab
valmistuda riigieksamiks ja koolitundideks. Tel 554 4050.

Pakun tööd

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Ostan 2-3-toal korteri.
Tel 5561 4114.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Võtan üürile 1-toal korteri.
Tel 503 2345.
Võtan üürile 2-3-toal korter.
Tel 5561 4114.

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

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

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.

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

Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Tel 5612 5006.
Ostame ja viime ära vanarauda.
Tel 5612 5006.

San-tehnik. Tel 5359 8960.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Ilusalong Crystal pakub tööd
juuksurile! Tel 5647 9101,
Soola 1a, Tartu.
Maxima Eesti OÜ pakub tööd
letiteenindajatele ja kassapidaja-müüjatele Tartus Maxima X-is,
XX-is. CV palun saata personal@
maxima.ee. Tel 602 3116.
Poola keelt valdavale klienditeenindajale Tartus. Nordcom OÜ,
tel 5802 1692.
Soome keelt valdavale klienditeenindajale Tartus. Nordcom OÜ,
tel 5802 1692.

Koolitus
A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja
ametikoolitused, reguleerija
koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Ehitus, remont, viimistlus,
lumekoristustööd. Tel 5858 6953.

Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.

Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.
Ostan 1- või 2-toal korteri Tartu
kesklinnas otse omanikult.
Tel 5646 0147.

Teenus

SISUSTUSPOOD müüb kasutatud mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

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

Müüa Mazda 323F 1,6 (2002, heas
korras, üv 03.2013, talve- ja suverehvid velgedel). Tel 5629 0394.

Mööbel

Müüa 3-toal korter Lähtel (kombin küttesüsteem, aiamaa, keldriruum, lähedal kool). Tel 5841 7373.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

Müüa Man 8.153 F (multilift, 1993,
114 kW, tühimass 4 t, nelja 4,2 m3
kastiga, läbisõit 452 000 km,
12 600 eurot km-ga). Tel 5622 2742,
aare@berryfarming.ee.

Suurim üürikorterite valik

Leeripüha
on 1. nelipühal, 27. mail
Registreerida saab
koguduse kantseleis
T - R 10 - 15,
tel 733 3261
ja kodulehel

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

kuni 30.03 Eero Ijavoineni
puuskulptuuride näitus Puupeade 2. kokkutulek

TARTU PEETRI KIRIKUS
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Viin ära vana kodumasina, teleka
jne. Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Tervis
Kogenud massöör (9 eurot).
Tel 5330 4807.
SOOLAKAMBER – head pakkumised märtsis! Tel 528 7991, Mõisavahe 21, Tartu, www.soolakamber.ee.

Muu

Sõidukid

Müüa looduskaunis kohas Suzuki
Swift 1,3 (2006. a, el.aknad, konditsioneer, kõik hooldused tehtud
esinduses, 5300 €). Tel 5648 8967,
andu27@hot.ee.

Meil on sünnipäev! 16.03–24.03
kõik lõngad – 30 %. Aardla
Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10
(Dentese hoov), Tartu. E–R 10–16,
L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

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
Korvpallist ei tüdine ma surmani
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PERSOON

Neljapäev, 15. märts 2012

Arutelu, kas Visnapuu ja Liinati otsused tekitavad
Kullamäes pigem tänu, et lõpuks sai ise härjal sarvist haarata, või hoopis õrna pahameelt, et senine
mõnevõrra mugavam elu ootamatult lõppes, tulnud Gerdil ühe teise ajakirjaniku mahitusel ette
võtta kord varemgi.
„Abitreeneri rolli kiputakse kõrvalt vaadates
pisut alahindama. Nii mängija, teise kui ka nüüd
peatreenerina – kõigis rollides olen tööd võtnud samavõrd tõsiselt. Varem olin üks osa tervikust, mille pani kokku keegi teine. Praegu tuleb
ise „osanikud“ leida, süsteem töös hoida. Ei oska
küll ei tänu, ei viha tunda. Korraks oli isegi kahju. Tühi tunne tekkis hetkeks, et koos on ju seda
asja aetud, tööd tehtud ja mitte vähe, ent siis läheb
peatreener hetkepealt ...“

Visnapuu ise „süüdi“

Ent ega ma nüüdki ohka hommikul Ujula tänava
uksest sisse jalutades, et p***se, ma pean siia tulema. Pean end õnnelikuks, sest olen saanud eluaeg
tegeleda sellega, mis mulle meeldib.“

Kohusetundlik
Poisipõlves unistas Gert rahulikust ametist teerulli rooli taga. Sest tõrva ning värske asfaldi lõhn
meeldis nii kohutavalt. Nüüd, Tallinna ja Tartu
vahet hööveldades asfalt enam sõõrmeis nii erutav ei tundugi.
Nõukogude Liidu noortekoondise huviorbiiti
kerkinud teismelisena oli peategelase kuklas ainsaks mõeldavaks ametiks juba valmis küpsenud
korvpalluri oma ning enne veel, kui võis end päris
palliproﬁks pidama hakata, oli siht paigas ka edasise osas – ketsidest loobumise järel tuleb treenerikepp.
Sekretärist ema Urve ja autojuhist isa Kalle pojale ühtki „korralikku“ ametit pallimise
kõrvalt juurde sokutama ei tõtanud. Põhjuse
arvab Gert peituvat selles, et kohe esimesest
kuust, kui mitte päevast peale hakkas korvpallis maru hästi minema. „Kui sind märgatakse, kutsutakse muudkui kõvematesse
võistkondadesse, tood kotiga auhindu koju,
saad parima mängija tiitleid – kuidas siis
keegi saaks tõsiselt pakkuda, et ära enam
seda asja aja, otsi mõni uus, milles risk
väiksem, aga tulevik kindlam.“
Isegi siis, kui oli tarvis teha valik tren-

Kullamäe tunnistab, et peatreeneriks saamine
tuli rutem, kui ta lootis. Ambitsioonika persoonina ei peitnud ta end alateadlikult pingi tagumisse
otsa, kuhu kriitikute nooled, ajakirjanike küsimused ning juhatuse kära ei kostaks; kus rahulikult
kuust kuusse „ära tiksuda“.
„Süü“ selles, et kuu tagasi Visnapuu mantel Gerdi
õlule riputati, lasub kaudselt Indrekul endal. „Poleks
Indrek mind abiliseks kutsunud, mänginuks ma veel
vast praegugi. Mitte Rocki-Kalevi tasemel, sest neljakümnesena ei jõua kaks korda päevas korralikult
trenni teha. Jorriga (Andres Sõber – toim) on sellest
isegi juttu olnud – tema treeningud ongi vanemale
mehele konti mööda, ma naudiks vast Rakveres siiamaani seda ala veel platsilt.“
Nautida midagi, milles oled „küpsenud“ üle
25 aasta – kas tööst rääkides ei kõla see
natuke liiga optimistlikult? „Eesti tasemel, 15–20 minutit – väga
mõnus. Ma ei ole korvpallist tüdinenud, tundub,
et ei tüdine vist surmani. Mõistagi ongi
„Kuusmaa on eluaeg rääkinud, et vise hakkab jalgadest. Mul sellist tagulihtsam olla mänmikku pole – minu meelest hakkab vise peast.“
JASSU HERTSMANN
gija kui treener.

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.
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.

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!

ni ja kartulipõllu vahel, öeldi poisile ikka, et mine
parem pallisaali ja pärast tule vanematele appi.
Gert tunnistab kelmikal muigel, et mõistagi oskas
ta sellist lähenemist sageli enda kasuks pöörata, et
ebameeldivatest „abitöödest“ hoiduda.
Liidu koondise treenerid märkasid õblukest Pribaltika mängumeest, kui too oli 14–15-aastane.
Ema antud 24 rubla taskus – just niipalju maksis
lennukipilet Moskvasse –, tuli tänapäeva mõistes
üpris noorelt iseseisvaks saada. Aga kas oma poisi

(vanem poeg Kristian on 12) saadaks praegu sedasi
võhivõõrastega Gruusiasse laagerdama või Uuralite taha turneele? „Aasta-paari pärast võib-olla küll.“
Kuigi noor Gert oli keskkooli lõpuaastatel üheksast kuust seitse Venemaal, sai ta kaugõppe vormis kõige nõutavaga rahuldavalt toime. Eriliseks
taibuks ennast ei pea, kohusetundlikuks aga küll.
„Seda õpetati mulle kodus ning samuti rõhutas
seda Jaak Salumets. Hea oli aastaid hiljem kuulda, kui Janar Taltsile samas Saksa gümnaasiumis
õppides mind eeskujuks toodi. Et Gert käis ju ka
pikalt laagrites, aga tegi kõik järele. Hoolsus on
endale kasulik omadus.“

Rikas
Sõbra eeskujul kõrtsi pidama Kullamäe ei kippunud ega tee seda vist ka tulevikus. „Elan korvpalluriajal teenitud rahadest ja treeneripalgast.“
Provokatiivsele küsimusele, kuhu ta välismaal
kokku kraabitud miljonid investeeris, vastab Gert
kiirelt ja keerutamata: „Põhimõtteliselt peresse.
Paljud on öelnud, et tee korvpallikool. Ega seegi
nii lihtne ole. Sain ka proﬁsportlase palgale liiga
hilja. Kes mõtlevad teha omanimelisi koole, peaksid pihta hakkama karjääri parimatel aastatel.
Tunnustus siinkohal näiteks Taaramäele.“
Jõukaks mitte, aga rikkaks peab nimikangelane
ennast kindlasti. Just tänu spordile on tal enda arvates palju sõpru. Leegionäride hingehädast, üksiku
hundi elust võõrsil ei tea Kullamäe midagi. „Mul on
alati enda ümber sõpru olnud. Ja palju kauem kui
koos mängitud periood. Väga erinevas vanuses, staatuses, nahavärvi või ka elupaigaga. Võin praegu võtta kõne endisele meeskonnakaaslasele Trinidadis ja
Tobagos, rääkida maast ning ilmast juttu või minna
talle küllagi. Mul on üle maailma sidemeid ja tutvusi. Just seda pean ma oma suurimaks võiduks
Eestist ära käimise juures, et kasvasin inimesena.“
RASMUS REKAND
Täispikka intervjuud loe
märtsikuu ajakirjast Basketball.

KUULUTA
LEHES JA VEEBIS
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

1 KUULUTUS = 2€

