LAEN
Pandi tagatisel al 3 eurost!

Maitseb
päeval ja öösel!

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

www.fasters.ee
Küüni 7 ja Võru 79, Tartu

KULD
Parim kulla hind Eestis!
E-POOD
Suurim valik kasutatud tooteid!
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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TÖÖPÜKSTE JA SÄRGI OSTUGA KAASA KALLIS KINGITUS!
Snickers Workwear DuraTwill
püksid ripptaskutega

Ostes

Mugavad, vastupidavad
ja
nägusad
multifunktsionaalsed tööpüksid. Valmistatud
52% puuvillast ja 48 % polüamii-dist. Sääre
alumised servad ja püksi põlved on valmistatud eriti vastupida-vast Cordura®-st. Palju
erinevaid taskuid nii tööriistade kui ka muude
esemete (mobiiltelefoni) jaoks. Kaks taskut
tagumisel küljel, kaks taskut ees ja üks tasku
vasaku jala külje peal, lisaks ripptaskud.
Värvus: hall/must

DuraTwill
ripptaskutega
tööpüksid ja
T-särgi saad
kingituseks*

TASUTA
TOOLKIT
komplekti

art 3212/7404

TOOLKIT komplekt sisaldab:
 Elastne vöö (art 9025/04)
 Põlvekaitsmed (art 9110/0406)
 Haamrihoidik (art 9716)
 Universaalne nuga (art 380010)
 Terasest sõrgraud MINI (art 827023)
 Puusepa pliiats (art 650207)

HIND 79.- €

art 9950/2400

TAVAHIND 51.- €

+
Snickers Workwear T-särk
art 2502

HIND 8.- €

*Pakkumine kehtib kõigi tavahinnaga DuraTwill, Rip-Stop ja XTR pükste ostmisel (va CoolTwill ja Cargo püksid) koos ükskõik millise Snickers Workwear särgiga (ka T-särk)
Pakkumine kehtib kuni 30.06.2012 või kuni kaupa jätkub

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c
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Mustik, Täpi ja Kirjak

Jõudluskontrollikeskuse andmete alusel võib aprilli alguse seisuga
Eestis pea nelja tuhande lehma poole pöörduda nimega Mustik.
Lisaks on Musti nimelisi visse veel 1912 tükki, mis annab nimede
esinemissageduse edetabelis koha esikümnes.
Nimesid, kannavad vähemalt kümme lehma, on nimekirjas
kokku 7409. Nende hulgas näiteks Sumin, Nõbu, Poi, Mir, Mõdu,
Piruett, Säinas, Mõra, Miinus,,
Lepatriinu, Aramis, London,
Tõbi, Jojo, Noorloom, Okei,,
Siiras, Aadu, Krõhva, Eputrilla,
l
lla,
Mesilane, Rebane, Koomik,
mik,
Ora, Rrüffel, Saurus, Sõbranna,
n
nna,
Pirukas, Milku, Killer, Ets, Mürakas,
ü
ürakas,
Rästas, Mister, Vares, Tornaado,
naado,
Vuhva, Hobu, Täika, Jõulu, Juku
J
ja
Jobu.
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Mustik

3868

26

Sirel

1421

2

Täpi

3

Kirjak

3723

27

Triinu

1418

3513

28

Milli

1411

4

Mooni

3447

29

Minni

1385

5

Maasik

2551

30

Maasi

1385

6

Tähik

2315

31

Lille

1381

7

Kulla

2201

32

Nupu

1376

8

Roosi

2042

33

Lilli

1330

9

Mirdi

2038

34

Mustu

1268

10

Musti

1912

35

Mari

1267

11

Tuti

1874

36

Milla

1246

12

Nelli

1851

37

Kauni

1224

13

Kalli

1838

38

Tuuli

1181

14

Maasu

1835

39

Malli

1158

15

Maali

1745

40

Kelli

1158

16

Leedi

1677

41

Manni

1148

17

Killu

1671

42

Tillu

1111

18

Murel

1638

43

Palmi

1098

19

Kirsi

1635

44

Siidi

1087

20

Kanni

1587

45

Kessu

1075

21

Liisu

1568

46

Salli

1074

22

Punik

1513

47

Pipi

1056

23

Lonni

1474

48

Musi

1020

24

Teesi

1473

49

Aasa

1014

25

Palli

1470

50

Neti

1008

Maamess pole vaid farmeritele
Sel nädalalõpul toimuv riigi suurim põllumajandusnäitus toob
kokku 300 eksponenti kümnest riigist.
Maamess toimub tänavu juba 20. korda ning juubeliüritusele
vääriliselt on üritus sel aastal suurem kui kunagi varem.
Pressiesindaja Hendrik Urbeli sõnul peaks tegevust ning vaatamisväärset jätkuma kõigile, east, soost või ametist sõltumatult.
„Kohal on aasta traktor 2012 ning maailma võimsaim teleskooplaadur. Huvilistele tuuakse vaatamiseks maailma kiireima diiselauto
JCB Dieselmax‘i makett. Uuendusena on väliplatsil demonstratsioonsõitude ala, kus ettevõtted tutvustavad omi masinaid,” loetles
Urbel eeldatavaid publikumagneteid.
Pisema pere rõõmuks näeb peale tehnika kahes suures välitelgis
loomi. Messikeskuse A-hallis võtavad koha sisse metsandusega
seotud ettevõtted, B-hallis saavad külastajad tutvuda aianduse
ja toidundusega seotud ettevõtetega. Kindlasti saab üht-teist ka
maitsta. C-hallis on esindatud põllumajandusettevõtted ning maamajanduse infokeskus ja põllumajandusministeerium.
Traditsiooniliselt toimub raievõistlus „Kevadkarikas 2012“, kus
juba 15. aastat järjest võtavad omavahel mõõtu parimad metsamehed Eestist ja lähiriikidest.

Neljapäev, 19. aprill 2012

Linn ei saa sundida
tondilosse kõrvaldama
Tartu murelaste nimekirja kuulub 55 probleemset ehitist, mille likvideerimiseks puuduvad võimalused. Takistuseks saab asjaolu, et enamik hooneid on eraomandis, linnale kuulub vaid mõni üksik.

Linnavalitsuse arhitektuuri
ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint
selgitas, et üldjuhul on omanikeks arendajad, kes ootavad kas
detailplaneeringut või ehitamiseks sobivamaid aegu. Kui linna poolt detailplaneering ja ehituslubagi käes, ei ole vaja kuhugi kiirustada – linn ei saa sind
hoonet ehitama või lammutama sundida.
„Nii need lihtsalt seisavad,“
nentis Aint ja selgitas, et omanikelt saab nõuda vaid seda, et
maja kodanikele ohtu ei kujutaks. Tema sõnul piisab probleemsete hoonete nimekirja
sattumiseks vaid sellest, et keegi selles ei elaks, olgu välimuselt
maja nii ilus kui tahes. Omanik
peab vastutama, et võõrad inimesed majja ei pääseks – selleks tuleb kõik sissepääsud laudadega kinni lüüa või muul viisil barrikeerida. Vajadusel tuleb
ehitada piirdeaed, ekstreemsemal juhul korraldada isegi
mehitatud valve.
Marja tänav Supilinnas on

suurim majade manala – kõnealuses nimekirjas on see „esindatud“ tervelt kuue hoonega.
„Tegu on agulipiirkonnaga, eks
seal neid probleemseid ehitisi
olegi rohkem,“ püüdis Aint selgitust leida. Tema sõnul on ka
Ülejõe vanad majad probleemiks.

Majade manala
Ühe probleemseima ehitisena toob mees välja aga Haki 1/3
tondilossi, mis on tühjana seisnud juba üle-eelmise kümnendi algusest. Olenemata lausa

kinnimüüritud ukse- ja aknaavadest laekub tihti kaebusi, et
hoone on ligipääsetav – kusagilt
murtakse ikka sisse.
Teiseks häbiplekiks on Raadi sõjaväelinnak, kuid seda
enam mitte kauaks. Andres
Aint sõnas, et Tartu linn taotleb Euroopa Liidult raha, et
kõik 15 hoonet lõpuks lammutada. Töödega loodetakse alustada juunis.
Peale ehitamiseks sobiliku aja
ootamise võib takistusi põhjustada ka fakt, et hoone on kantud kultuurimälestiste registrisse. „Vaksali tänavas paar tükki, Aleksandri tänaval,“ loetles
Aint esimesena meelde tulnud
hooneid, „samuti Anna Haava tänaval olev maja, kus Jaan
Tõnisson elas.“
„Eks selline staatus muidugi
piirab natuke, ehitajad ei saa ju
vabalt kõike teha, mis tahavad,
kuid krundi omanik on olnud
ostuhetkel staatusest ja kehtivatest piirangutest kindlasti
teadlik,“ selgitas ta.
LAURITS LEIMA

Kummituslik majakarp seisab
paremate aegade ootuses
Tartu üks tuntuim tondiloss Tammelinna veerel
Haki tänaval on linlaste
silma riivanud juba 1993.
aastast.
Kahe kümnendi jooksul on
püütud korduvalt korterelamu
valmis ehitada, kuid jõutud on
vaid majakarbi püstitamiseni.
„Muidugi plaanime valmis ehitada, kuid küsima peaks, miks
me seda veel teinud pole,“ pahvatab Haki Arenduse OÜ juhatuse liige Andres Sallo. Tema
sõnul on suurimaks takistavaks
faktoriks Tartu linn, kes „loobib kaikaid kodaratesse“. Lisaks
kalli tunnelkollektori ehitamise
nõudmisele mängiti tema sõnul
detailplaneeringutega.
„Vahepeal oli nii ehitusluba
kui ka pangalt nõusolek raha
saamiseks, kuid siis tehti järsku uus planeering, pank enam

laenu ei andnud ja nüüd kogu
värk seisab,“ kurtis Sallo keerulisi ﬁnantstingimusi.
Linnaplaneerimise osakonna
juhataja Indrek Ranniku selgitas aga, et uus detailplaneering
tehti praktilistel kaalutlustel:
„Meie sooviks oli, et kõik oleks
ühtse lahendusega, mistõttu
liideti krunt seda ümbritseva
Nordeconi veetava projektiga.“

Puuduv sõidutee
Miks peaaegu ehitama hakatud hoone endiselt tühi ja seetõttu linna „ohtlike hoonete“ registris on, ei oska Ranniku vastata. „Kuidas sa ehitad,
kui platsini viiv Savi tänavgi
pole valmis? Maja on valmis,
aga sellele ligi ei pääse,“ leidis
ta siiski ühe võimaliku põhjuse. Mehe sõnul on tee väljaehitamise ülesanne piirkonna

arendaja ehk Nordeconi ülesandeks.
Nordeconi elamuarenduse osakonna juhataja Toomas
Rell leidis, et ainult nende töö
tee ehitamine olla ei saa. Täpset
vastust ta siiski ei andnud ning
ütles, et olukord selgineb siis,
kui ehitama hakatakse.
Põhjused, miks juba 5 aastat
tagasi, veel majanduse kõrghetkel valminud detailplaneeringu järgi midagi ehitama pole
hakatud, ongi Relli sõnul just
majanduslikud. „Ehitame, kui
turg seda lubab,“ sõnas ta. Ta ei
julgenud ennustada, millal see
juhtuda võib, kuid nii tema kui
ka Andres Sallo kinnitasid, et
ehitamata kindlasti ei jää.
Detailplaneering näeb piirkonda ette 7 korterelamut kuni
272 korteriga, Haki 1/3 elamusse
on ette nähtud 20 korterit.
LAURITS LEIMA

Valik linna tuntumatest tondilossidest: Narva mnt 78 (ülevalt), Lossi 30/32, Raatuse
55, Ööbiku 27, Riia 16, Kolde 4, Haki 1/3.
TARTU.EE

SÜNNIPÄEVANÄDALAL
18.-21.04
KÕIK HINNAD

—20%

PARIM VALIK VAIPU JA
PÕRANDAKATTEID

Tavahind km-ga:

Tavahind km-ga:

Tavahind km-ga:

Soodushind km-ta:

Soodushind km-ta:

Soodushind km-ta:

Soodushind km-ga:

Soodushind km-ga:

Soodushind km-ga:
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LUGEJA KIRI
LUGEJA
KIRI

Talumatu hais
Olukord on hull. Mul on naabriks inimene, kelle korter haiseb väljakannatamatult juba mitu aastat. Ta elab
üksinda ja tal on ka tütar, kes samuti
joob. Kui tütar kohale tuleb, ei lase
isa teda sisse, sest ta võtab isalt raha
ära. Mehe jutt on segasevõitu ja ta ei
väljenda end arusaadavalt.
Rääkisin ühistu esimehega, kes oli
teatanud sotsiaalametisse. Tema ei
usu abi võimalikkusse. Kord olevat
käinud linna sotsiaalametnik kodu
vaatamas, kuid asi jäi sinnapaika.
Mehel on kindlasti raske uriinipidamatus. Vahel kutsub keegi talle
kiirabi, sest mees kaebab väga halba enesetunnet ja südamehäda.
Paar päeva tagasi rääkisin kiirabitöötajatega, kes ei tahtnud seal korteris olla haisu pärast, olevat täiesti
koristamata ja antisanitaarne.
Seekord viis kiirabi ta silmakliinikusse. Tal olevat glaukoom ja ta on
ühest silmast pime, samuti ei kuule
ta hästi. Erandkorras võiks perearst
teda kodus külastada ja katsuda ta
hooldushaiglasse toimetada. Saaks
vähemalt korraks puhtaks pestud.

Korteriühistu esimees
Olen rääkinud mehega ja saanud
korduvalt lubadusi, et ta läheb arsti
juurde ja teeb kõik korda. Seni pole
miskit juhtunud. Mitu korda on kohal
käinud ka tuletõrje, sest mees tarbib regulaarselt alkoholi ning ta jääb
süüa tehes lihtsalt magama. Õnneks
ei ole midagi hullemat juhtunud.

Indrek Sooniste
Linna sotsiaalosakonna juhataja
Kellegi tahte vastaselt ei saa linn
mitte midagi teha. On kohtu otsustada, kas inimene on veel teovõimeline või on vaja talle määrata
eestkostja. See ei ole aga kõige
kiirem protsess, kuna tuleb rääkida mitmete erinevate inimestega –
haiglaga, lähedastega, mehe endaga, antud juhul ka korteriühistuga.
On vaja teha selgeks, kas mees on
iseendale või teistele ohtlik.
Kui inimene ise või ta perekond
abi ei otsi, ning selgub, et tegu on
siiski teovõimelise mehega, pole
linnal võimalik mitte midagi teha.

Lugejate kirju ootame
toimetus@tartuekspress.ee
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Soojaﬁrma juht Aigar Lepp näitab
põllulapile, millest tulevikuplaanides
võiks alevikule maakütet ammutada.
Jalge ees ootavad paigaldamist uued
soojatorud.
RASMUS REKAND

ÜHE LAUSEGA

Tähe tänav remondis

Tähe tänava Tehase ja Vaba tänava vaheline lõik saab täies mahus
uue katte, tööde lõpptähtajaks on
20. mai ning maksumuseks ligi
100 000 eurot.

Lähte jäi
nädalaks toasoojata
Eelmisel esmaspäeval
jahtusid ühtäkki Lähte
korrusmajade radiaatorid
ning jäid külmaks terveks
nädalaks.
Lähtel kaugkütet pakkuva
OÜ Tartu Valla Kommunaal
juhataja Aigar Lepa sõnul on
kolmkümmend aastat tagasi
ehitatud soojatrass oma aja ära
elanud. „Sel kütteperioodil on
praegune juba kolmandaks tõsiseks rikkeks. Lihtsalt kusagil
on leke, aga me ei leia seda üles.
Oleme kõik kaevud üle kuulanud, kusagilt ei tule vett ka maa
peale. Teatud survet torud hoiavad, aga kui see vajaliku tasemeni viia, hakkab vett kaduma,”
selgitas Lepp situatsiooni, kus
kahe päevaga haihtus maapõue
50 tonni kuuma vett.

Kütteta ka lasteaed
Peale korterite tuleb viludat taluda ka Lähte lasteaias.
Direktor Siiri Looritsa hinnangul on olukord keerukas, aga
mitte kriitiline. „Lõunapoolsetes rühmades on temperatuur
normaalne, päikselise ilmaga
tuleb aknadki lahti teha. Põhja poole jäävates ruumides on
17 kraadi. Kommunaalist toodi
meile elektriradiaatorid. Kütame niipalju juurde, kui maja
elektrisüsteem kannatab.”
Lasteaed on vanematel palunud lapsed soojalt riietada ning

erilist nurinat pole direktori
kõrvu jõudnud. „Teine variant
on maja üldse kinni panna, aga
see oleks ju veel halvem kõigi
jaoks. Ootame soojemat ilma,”
andis direktor mõista, et kindlat lubadust, millal toasoe peaks
taastuma, pole nad saanud.
Küsimusele, kas ametliku
kütteperioodi allesjäänud 15
päeva jooksul probleem lahendatakse, ei andnud konkreetset
vastust ka Lepp. „Praegu tulebki rehkendada, kumba pidi on
kulu väiksem – kas lasta edasi
lekkida või hakata remontima.
Seda enam, et uue trassi ehituseks on kõik valmis, torudki
kohal.”
Oktoobrikuuks saab Lähte
kaasaegse kaugküttesüsteemi,
mille soojakadu peaks vanast
15% väiksem olema. Sinna liidetakse ka praegu eraldi küttel olevad koolimaja ning teised sealpool Jõgeva maanteed
olevad hooned. „Kahjuks katkes vana paar nädalat liiga vara
ning ilmad pöörasid ka ära,”
kõlas Lepa jutustki mõte, et
kui päike sirama hakkaks, puuduks vajadus leket otsida ning
peatselt hingusele mineva iidse
torustiku lappimise peale asjatult kulutada.
„Anname endast parima.
Juba täna võib soojus tagasi
olla. Olen nädal aega järjest selle probleemiga aktiivselt tegelenud,” rääkis Lepp oma pingutustest. Päev varem räägiti
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aga ﬁrma kontorist, et juhataja
on reisil ning enne tema naasmist „midagi ei juhtu ja selgitusi anda ei saa”. Ka elanikele
teatati möödunud nädalal, et
soojata tuleb olla vähemalt teisipäevani.

Pealik käis Hiinas
Lepa kinnitusel käis ta tõesti Tartu vallavolikogu liikmena
Hiinas, ent asetäitja juhendamisel käis töö täie hooga. „Olime pidevalt kontaktis. Minu
kohalolek poleks kuidagi protsessi kiirendanud. Rikkega toimetas AS Termox, kes avariide
ja remondiga tegeleb.”
Teisipäevast katkestas mees
siiski oma kuu aja pikkuseks
planeeritud puhkuse ning asus
isiklikult soojamuret murdma.
Järgmist hommikut said osad
Lähte elanikud tervitada juba
tuliste radiaatorite lõõsas.
Lepa sõnul lähtuti eelkõige
lasteaiast. ”Kuna ilmad püsisid jahedana, lülitasime kütte
uuesti tööle. Normist madalama survega, sest kohta, kuhu
vesi suurema rõhu puhul kaob,
pole ikka leitud. Päris kõigini ei
pruugi soojus ka praegu jõuda.”
Lähtelaste kommunaalarvetel peaks nädal lõdisemist positiivselt kajastuma – igal majal
on oma soojamõõtja ning tasuda tuleb konkreetselt tarbitud
koguse eest.
RASMUS REKAND

korrastama oma koduümbrust ja
lööma kaasa linna talgutel.

Veiselihaakadeemia
Maamessi raames toimuval uhke
nimega üritusel propageerivad
tuntud kokad veiseliha selliste roogade abil nagu veiseburger, lämmi
pini, Burgundia pajaroog, sibulasupp veiselihaga, sütel küpsetatud
New Yorgi steik, pipradekooriga
ahjuküpsis ja Chorizo vorstid.

Võrkpallurid tiitlijahil
Rannakioskite
enampakkumine
Linn annab enampakkumise teel
kolmeks aastaks üürile maalapid
Anne kanali ja Emajõe rannaalal
Pika, Herne ja Ujula tänaval, et
neil müügikioskitest rannalistele
toidukaupu ning jooke (va alkohol) pakkuda.

2 000 000
eurot on projekti maksumuseks,
mille raames uuendatakse täielikult Tartu loodusmuuseumi ekspositsioon ja õpikeskkond.

Igakevadised
heakorratalgud
Juba 15. aastat toimuva linna heakorrakampaania raames oodatakse tartlasi 23. aprillist 6. maini

Pere Leiva võrkpallurid alustavad
19. aprill Eesti meistrivõistluste
ﬁnaalseeriat Tallinna Selveri vastu; teine kohtumine kodusaalis
toimub 22. aprillil kl 16.

Varjendist saab juu
juurviljakelder
Linna otsusega
antakse Pargi tn
n
8 asuv kütteta ja
a
liigniiskusest kah-justatud varjend
tähtajatult tasuta
kasutamiseks Tartu Maheaiale, kel
plaan sinna juurviljakelder rajada.

Supilinna päevad
Nädalavahetusel
toimuvate
Supilinna päevade raames saab
muu hulgas õppida linaõlivärvide
valmistamist, käia Emajõe ääres
kepikõnnil ning täikal osta-müüavahetada.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Teisipäeva õhtul jäid kaamerasilma ette Anne kanali supluskohas
ujuvisillaga parvetanud nagamannid. Kas vanemad uljastel võsukestel ka silma peal hoidsid, pole kahjuks teada.
RAUL SULTSON
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Parkmetsajooks
koondab tervisesportlasi

28. aprillil esmakordselt toimuv Tartu Parkmetsajooks loodab
spordikalendris kanda kinnitada sariüritusena. Treenitus MTÜ korraldatav uus kevadine spordisündmus avab ühtlasi Tartumaa ja
kogu Lõuna-Eesti jooksuhooaja.
„Tartus Riia tänava ääres asuvas Sanatooriumi parkmetsas (Riia
167A) on harrastussportlastele loodud väga head tingimused tervisespordiks,” sedastas peakorraldaja Jaanus Mäe. „Kuna rajad on
spordirahva seas ülipopulaarsed, tekkis mõte neid ära kasutada,”
valgustas Mäe asjaolusid, kuidas sündis idee korraldada 7-kilomeetrine Parkmetsajooks. Pikema plaanina ihkab Treenitus MTÜ Tartu
Parkmetsajooksust välja arendada linna kohalikku jooksusarja.
Aprilli viimane laupäev kujuneb organisaatorite vaimusilmas
eelkõige pere spordipäevaks, sest lisaks põhijooksule, toimuvad
lastejooksud (500 m) ja käimise sõpradele 7-kilomeetrine Parkmetsa tervisekõnd.
Eelregistreeruda saab internetis www.treenitus.eu või Lõunakeskuses Salomoni spordipoes ning ka võistluspäeval koha peal.
Osalemistasu jääb 5 ja 10 euro vahele, lastejooksud ning tervisekõnd on tasuta!

Selline võiks välja näha kodumaise jälitustarkvara poolt saadetud kiri varastatud nutitelefoni asukohaga.
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Jalutama läinud nutikas
sõber aitab end ise leida
Tartlane ekspeditsioonil kolmas
Tartu noormees Indrek Kuusk lõpetas Honda Civicu ekspeditsiooni kolmandana. Möödunud esmaspäeval Tallinnast Nordkappi kulgenud võidusõidul polnud määravaks mitte kiirus, vaid säästlikkus.
Tegemist oli topgeariliku võistlusega, kus osales seitse kaheliikmelist võistkonda. Sõit kulges mööda mereäärseid Skandinaavia
mägiteid ja tunneleid ning tiimidel oli vaba voli valida sõidustrateegia, kulutamaks võimalikult vähe kütust.
Tartlane Indrek Kuus ja Harjumaalt pärit politseinik Urmas Krull
valisid oma ekipaaži nimeks Viikingid, kuna „neid huvitavad kauged
paigad, millest inimesed enamasti üksnes kuulnud on”.
3603 kilomeetri läbimiseks 188,1 liitrit kütust kulutanud Viikingid
pälvisid kolmanda koha eest auhinnarahana 500 eurot. Esikoha
ning peaauhinna 2000 eurot napsas võistkond Lilla Lumehelbeke, koosseisus Margo Ers ja Meelis Saar, kes kulutasid Nordkappi
jõudmiseks 182,2 liitrit kütust.

Uuring loomade tapaeelsest heaolust tõi haruldase stipendiumi
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi
doktorant Kristi Kernerist sai esimene inimene väljaspool Ühendkuningriike, kelle loomade heaolu teemalist projekti autasustas
Humane Slaughter Association prestiižse Dorothy Sidley nimelise
stipendiumiga.
Kerner uuris mitme Inglismaa farmi ja tapamaja loomade heaolu ning tapmistehnoloogiat. Projekti tulemuste võrdlusel võib
muu hulgas teha järelduse ka selle kohta, milline on olukord Eestis
ning kuidas oleks võimalik parandada siinset loomade heaolu.
„Projekti oli hea kirjutada, kuna uurisin magistritöös uimastamismeetodite mõju sealiha kvaliteedile, doktoritöös keskendun
aga sigade heaolu ja tapaeelse käitlemise seosele,“ selgitas Kerner.
Üldiselt pööratakse Eestis loomade heaolule Kerneri hinnangul
aina rohkem tähelepanu. Eesti Maaülikooli teadlased on keskendunud veiste pidamistingimuste uurimisele, kuid ka sigade temaatika
on oluliseks tõusmas. Samas pole autori sõnul just väga põhjalikku
võrdlusmomenti Euroopaga, selle loomisele Kerneri projekt keskendubki.

Eelmisel aastal varastati Tartus 188 mobiiltelefoni. Kui
paljud olid neist nutitelefonid, pole teada, kuid selleks, et
äpupuutetundlik sõber oma tee pikanäpumeeste käest tagasi koju leiaks,
on mitmeid lihtsaid võimalusi.
Nutitelefonidele ja tahvelarvutitele on loodud sadu rakendusi, mis lubavad varguse või kaotamise korral arvuti abiga välja uurida, kuhu vidin maha
jäetud on.
Üheks enim levinud võimaluseks, mida
pakuvad ka kõige lihtsamad rakendused,
on telefoni positsioneerimine. Andes telefonis pesitsevale vargusvastasele programmile kas sõnumi või veebi teel märku,
hakkab aplikatsioon saatma teateid oma
asukohast varem seadistatud numbrile
või meiliaadressile.

Andmed kustuvad iseenesest

huugamaa pane, põhjust
nakse,
usi siiski lõplootusi
likultt maha matta.
suta rakendus Plan
Tasuta
B lubab interneti abil telefoni siseneda ja programmi kaugjuhtimise teel installeerida tagantjärelegi, ning
käivitada. Iga kümne minuti järel saab
õige omanik e-kirjaga teate telefoni asukohast.
Androidi veebipoes on üle 70 tasulise
rakenduse, mille hinnad on valdavalt viiekümnest eurosendist paari euroni, kuid
leidub kuni 14-euroseid programme. Viimaste funktsioonide nimekiri on teistega
võrreldes ka kirjum – näiteks on võimalik telefonile märku anda, et see teeks ja
edastaks pildi.

Kui on kindel, et telefon on varastatud,
on võimalik telefoni lukku panna. Funktsiooni saab seadistada ka nii, et lukustamine toimuks automaatselt siis, kui telefoni sisestatakse võõras SIM-kaart. Kui
Püüab päti pildile
telefonis on delikaatseid andmeid, on
ekstreemseimaks võimaluseks veebi kauHea õnne korral võib fotole püüda nii
du aparaadi mälu tühjaks teha.
telefoni uue omaniku kui mõne tuttaNutikamad vargad jõuavad enne nuhva detaili ümbruskonnast, mille abil on
kivad rakendused kinni keerata, kui omapolitseil võimalik kurjategija tabada.
nik kadumist märkab ja reageerida suuMõni rakendus pakub võimalust visadab. Selle vastu aitavad natuke keeruliseta pilk peale viimaste kõnede loetelule
mad ja kallimad programmid, mis ei näika pärast seda, kui SIM-kaart on vaheta end töötavate rakenduste nimekirjas.
tatud.
Lisaks sellele on veel võimalik ära peita
Tasuta programmide nimekiri on
pisike app, mis keelab eelneva programmi
mõnevõrra pikem, kuid funktsionaalsusulgemise või kustutamise.
selt ei jää nad kuidagimoodi alla tasulisKui mobiiliomanik ei ole osanud või
tele app‘idele.
viitsinud mõnda vastavat rakendust telefoni lisada,
ei
ole
olukorras,
kus
aparaat
Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!! LAURITS LEIMA

www.läätsed365.ee
-52% Tavahind*

Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk 24.65€ 51.00€*

+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parima UVA/UVB kaitsega +26.35€

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

46.80€*

28.32€ säästad

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

1 kuulised kontaktläätsed (sinine, pruun, roheline, hall)

-54%

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

Parimaid pakkumisi vaata ka
https://www.facebook.com/Laatsed365.ee
* Tavahind optika kaupluses seisuga 04.04.2012

Positiivne kogemus
Ameerikas olles varastati koolitaja Peep Laia autost
sülearvuti. Et mees oli natuke varem lugenud
tema sülea
sellest, kuidas ohver sai tänu jälitustarkvarale
artiklit selle
oma arvuti
arvut tagasi, oli õnneks ka Laja masinasse
vastav tarkvara installeeritud. Paar päeva pärast
selle
sel aktiveerimist hakkasidki saabuma esimesed
teated masina kasutamisest ja
m
asukohast.
„Kuna pätid* logisid sisse Facebooki,
siis
s olid mul peatselt olemas nende nimed,
e-mailid
e-maili ja fotod. Tegemist oli keskkoolis käivate
tüdrukutega,
ka kooli nimi oli teada. Asukohta näitas
tüd
k t
programm maja täpsusega ja andis ka kasutatava
wiﬁ võrgu nime,“ jagas mees blogis enda kogemust.
Laja oli selleks ajaks, mil ta kogu info politseile üle anda sai, teada saanud, et tema arvuti
kasutajate kirjutamisoskus on kesine, nad vaatavad YouTube’ist palju hip-hopi videosid ja lisavad
Facebooki ohtralt pilte. Paari tunni pärast helistati,
et mees võib jaoskonda oma arvutile järele minna.
Varast küll ei tabatud, sest „uued omanikud“ olid
arvuti võileivahinnaga juba kelleltki ostnud, kuid
oluline on, et masin jõudis muutmata kujul tagasi
omaniku kätte.
* „Uued omanikud“ olid selle soetanud
100 dollari eest Craigslisti kuulutuse peale.

Viktor Võsokov
Kriminaaltalituse politseileitnant
Tartus on politsei sellise tarkvara abil tabanud seni
ühe telefoni, kuid ei saa välistada, et mõni inimene
on oma vara sel moel tagasi saanud ka politsei
abita.
Sellise vabalt saadaval oleva tarkvara kasutamine on iga inimese enda otsus ning politsei suhtub selle kasutamisse positiivselt, kuivõrd see võib
hõlbustada uurijate tööd kuritegude lahendamisel
ning varastatud esemete omanikele tagastamisel.
Küll peaksid inimesed enne programmide telefoni
paigaldamist veenduma, et tegu on kahjutu tarkvaraga. Samuti ei tohi taolist tarkvara kasutada teiste
inimeste järel nuhkimiseks.
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Tartu ja lennuliini arengutest
Tallinna Lennujaama turundusdirektori väljaütlemised Tartu lennuliini ning lennujaama aadressil tegid kahju kogu teema arutelule. Kindlasti tegid need „ähvardused“ negatiivset reklaami Estonian Airile, mille president kasutas palju vaoshoitumaid sõnu.
Pean oma tööülesannete tõttu sageli reisima, kasutan Tartu ja Tallinna vahel reisimiseks aegade sobivusel hea meelega lennukit,
kuid lennuﬁrmade senised heitlikud strateegiad ning ähvardused panevad muretsema,
kas pärast jaanipäeva saab veel selle liini lendudega arvestada. Viimases Tartu Ekspressis
ja Tartu Postimehe mitmes loos on tänaseks
esitatud juba palju asjalikke kommentaare ja
ettepanekuid vastukaaluks Tartu lennuliiniga seotud ähvardustele.
Kui jätta kõrvale teised lennuﬁrmad, siis
mõjutavad tänast olukorda väga palju Estonian Airi mitmed katsed Tartust teistesse
sihtkohtadesse lennuteenust pakkuda. Paar
aastat tagasi õnnestus mul Tartu-Stockholmi liinil vaid mõned korrad lennata, sest sellest polnud mingit abi lendamaks edasi teistesse Euroopa sihtpunktidesse. Ka eelmisel
aastal pakutud päevane aeg andis panuse ﬁrma kahjumisse, sest kui soovisid lennata pealinnast kaugemale, polnud liinist praktiliselt
mingit abi.
Tänase Tartu-Tallinna-Tartu lennu osas,
mis võimaldab minna varahommikul edasilendudeks pealinna või naasta pärast hilisõh-

nu reklaamile. Igal juhul tuleb hoida pikemat
perspektiivi. Näiteks juba täna toimub tasapisi ettevalmistumine Eesti eesistumiseks
Euroopa Liidus 2018. aasta esimesel poolaastal. Kui sobivat lennuühendust Tartuga pole,
siis suuremate ürituste korraldamine väljaspool pealinna pole sel ajal mõeldav.
2011. aasta jaanuaris Euroopa riikide teadusministrite ja teadusasutuste juhtide kõrgetasemelise seminari korraldamisega Tartus olid ministeerium, Eesti Teadusfond ja
Tartu ülikool suurtes raskustes.
Üritus toimus, kuigi maismaaSobiva lennuühenduseta pole
tähendas paljudele pinsuuremate ürituste korraldamine ühendus
gelise ajagraafikuga osalejatele täiendavat ajakulu reisimiseks.
väljaspool pealinna mõeldav.
Arutelus on juba viidatud, et kui
tuseid saabumisi Brüsselist, Frankfurdist või
näiteks teisi siseriiklikke lende ja lennujaaKopenhaagenist, on veel vara lõplikke järelmu (Pärnu, Kuressaare, Kärdla) toetatakse
dusi teha või nõuda sellisel moel teatud kvanregionaalpoliitilistel põhjustel, siis miks mittitatiivseid näitajaid.
te arvestades ülaltoodut kaaluda poliitilisel
Selles kontekstis on positiivne, et nii
tasandil arutelu ka Tartu osas, kasvõi teatud
majandus- ja kommunikatsiooniminister
perioodiks. Igal juhul on vajalik kõigi osakui ka Estonian Airi president on hetkearupoolte arutelu ja toetus nii Eestis kui teistes
telus soovitanud pöörata rohkem tähelepaEstonian Airi sihtkohtades.

Miks kaitseressursside
amet haigeid jooksutab?
Käisin mõni aeg tagasi juba viiendat korda ajateenistusele eelnevas
arstlikus komisjonis. Kroonilise põlvepõletiku sildi all saadetakse mind
aga igal korral pooleks aastaks end
edasi ravima.
Kuid viis korda reaalselt kohale minna –
milleks? Miks ma pean igal korral end näi-tamas käima, kui ainus, mille põhjal otsus
tehakse, on mu raviarsti väljastatud paber?
Kuna komisjoni töö käib elava järjekorraga, siis on enamik ajast tavaline ootamine. Tuleb läbi käia sisehaiguste arsti juurest,
kes küsib mult perearstitõendit vaadates, kas
kõik on korras. Psühholoogi juures saan ma
öelda, kui palju õlut joon ja kas mul on kohanemisraskusi. Ortopeed kinnitab mulle seda,
mida ma juba tean – praeguse olukorraga ei
tohi midagi teha, tuleb edasi ravida.
Mõeldes Eesti e-võimalustele, tundub see
eriti jabur. Me saame internetipangas liigutada suuri rahasummasid, broneerida pileteid
ja täita tuludeklaratsiooni. Kogu minu isiklik
info on veebis ja erinevatel ametnikel on sellele ligipääs (oma valdkonna ulatuses) olemas.
Väga lihtne oleks, kui mu ortopeed paneks
oma otsuse või diagnoosi üles minu isikuga
seotud andmekogumisse. Mina teen seejärel

kaitseressursside ametile
avalduse, et arsti sõnul
ei tohi
to ma endiselt raske
kotiga metsa
etsa jjooksma
oksma minmin
na ja viitan veebis asuvale tõendile.
õendile
l
See võtab palju vähem aega, kui see, et
ma veedan pool päeva ühes paigas uste taga
oodates, raisates nii komisjoni ja kolme arsti
kui enda ja teiste kutsealuste aega.
Komisjoni ortopeedil ei ole ju vahet, kas ta
vaatab füüsiliselt kohale toodud paberit või
loeb seda digitaalsel kujul arvutiekraanilt.
Samuti on digiallkirjastatud dokument turvaline ja ka riigi tasemel laialt kasutatud.
Muidugi ei saa tahta, et kogu elu toimuks
veebis, kuid kuni sellega probleeme ei ole,
elekter ja internet pole samuti kadunud, julgen ma oma isiklikke andmeid ja palveid sel
viisil jagada. Alati saab ebameeldivuste ilmnedes reaalselt kohale minna. Seni aga eelistan ma oma päevaga midagi kasulikku teha
– näiteks koolis või tööl olla.
LAURITS LEIMA

Kõrgharidus ja teadus on rahvusvahelised.
Ministeeriumil ja paljudel suurematel asutustel on rahvusvahelisi ülesandeid, mida saab
edukalt täita, kui Tartul on hea ühendus Tallinnaga või mõne teise riigi pealinnaga. Kui
vaadata kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumisega seotud viimaste aastate näitajaid,
(välisüliõpilaste, teadlaste, õppejõudude, konverentside, välisdelegatsioonide, Ahhaa keskuse külastajate arvud), siis on toimunud väga
kiired arengud ning kindlasti ei kajastu see veel
täiel määral Tartu-Tallinna lennustatistikas,
kuid hakkab seda üha
enam positiivselt mõjutama.

KALMAR KURS
HTM-i Euroopa Liidu ja
rahvusvahelise koostöö
osakonna juhataja

Kairi Rikko
Kaitseressursside ameti peadirektor
Arstlikes komisjonides töötavad arstid ega ka
kaitseressursside amet ei soovi inimesi asjatult
jooksutada. Praegustest regulatsioonidest tuleneva bürokraatia vähendamiseks oleme ka oma
ettepanekuid teinud.
Kaitseressursside amet ja kaitseministeerium on
Kai
e-tervise
toimimise aja jooksul taotlenud arstkogu
u e-te
e
te
e
komisjonides
töötavatele arstidele võimalust
likes kom
m
juurdepääs
e-tervises olevatele terviseandmesaada juu
u
E-tervisega
liitumise võimaluse andmine meie
tele. E-te
e
arstidele
säästaks nii kutsealuste, raviarstide
ars
rs
kui
k ka komisjonides töötavate arstide aega.
Loodame,
et sotsiaalministeerium meie etteL
panekuga
panek
ku nõustub ning jõuame peagi tervishoiuteenuste
teenu
us korraldamise seaduse vastava muutmiseni.
Seaduse
kohaselt on kutsealuste tegevteenisSe
Sea
a
tuskõlblikkusele
hinnangu andmiseks pädev vaid
õ
kaitseressursside ameti arstlik komisjon. Kuna arstid
hindavad inimese tervislikku seisundit isiklikult, mitte ainult paberite põhjal, on komisjoni ette ilmumine paraku vältimatu.See on ka põhjus, miks kutsealuseid kutsutakse arstlikku komisjoni, kus ühe
päeva jooksul tehakse ettenähtud mahus analüüsid
ja uuringud ning käiakse kolme eriarsti vastuvõtul.
Selleks kulub paratamatult aega, millest oleme ka
arstliku komisjoni kutsel noormehi informeerinud.
Kui kutsealuse tervis on korras, saab vajalikud
otsused ajateenistusega seoses kätte samal päeval. Kui kutsealune vajab ravi, annab komisjon
ravi ajaks ajateenistusest ajapikendust. Raviks ette
nähtud ajapikenduse tähtaja möödumisel tuleb
aga uuesti komisjoni tulla. Kahjuks võtab haiguse
ravi mõnikord oodatust kauem aega, mistõttu
tuleb komisjoni tulla korduvalt.

UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

AS OY
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
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€

95€

ILA

AUTOABI 24h: 5618 5701

RAV

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

TOO OMA VANAMETALL MEILE JA
MUUDAME KOOS MAAILMA ROHELISEMAKS!

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.

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

Kuusakoski püsikliendina võid peagi
olla vägeva Nissan Qashqai omanik!
Igale uuele püsikliendile kingituseks
Diili SäästuÄssa stardikomplekt ja
Kuusakoski parkimiskell!
Püsikliendile maksame
ka rohkem raha!

LISAINFO: WWW.KUUSAKOSKI.EE
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Streisandi juubelikontsert Vanemuises

Palametsa
pajatused

„Kus on mu stipp,
kus on mu stipp...?“
2012. a veebruari lõpul, kui külastasin professor Mihkel Zilmerit tema
töökohal, TÜ Biomeedikumis Ravila tänaval, meenutas ta järgmist.
Nagu juba mainitud, oli Rajaca laulude populaarsuse üheks põhjuseks nende omaloominguline originaalsus. Olid sõnalise osa poisid järjekordse kava paika pannud ja mulle muusikalise poole tellimuse esitanud, tuli hakata uusi laule sepitsema. Mitte nii, et mingi
viis on juba olemas, sobita
sellele ainult sõnad juurde.
Ei saa ju autoril olla
ja sõnade tegesuuremat unistust, et Meloodia
mine käisid ikka käsikäes.
tema laulu tunnistab Mõnikord alustasin esisalmist ja refrääka kutseline folklorist mesest
nist, teinekord hoopis laulu
lõpust. Oli toorik olemas,
rahvalauluna.
tutvustasin seda laulupoistele, kes lisasid üht-teist omalt poolt. Just tekstide osas olid meie laulud kollektiivne looming.
Teinekord tuli teha Rajacale sobivad sõnad juba tuntud meloodiale. Üks selline laul oli spirituaal, mis algas küsimusega: „Kus on mu
piip, kus on mu piip“. Alustasime sama salmiga, aga jätkasime juba
hoopis ajakohasemalt:
„Kus on mu stipp /jah/, kus on mu stipp,
pole mu stippi ega kedagist.
Valge pilve peal kõik mu stipid on reas
aga kätte stipi saab alles /huh/
jah taevas, jah taevas.
Rikkad mitme stipiga,
mina ilma stipita,
uuu, uuu, uuu!
Olen mitu laulu teinud Hando Runneli sõnadele. Tema luulet oli
väga mõnus viisistada ja mul oli tunne, et osa oma värsse kirjutas ta
just selleks, et neist saaksid rahvalikud laulud. Näiteks tooksin „Kristine on karjanaine“ ja „Nutikas lutikas“, mis omandasid peagi hästi
laialdase populaarsuse.
Meie originaalsõnadele tehtud lauludest muutus peagi kõige tuntumaks „Tuhanded külad, tuhanded talud“, levinud ka „Eestimaa“
nime all. Laul valmis 1971. a sügissuvel, peale minu olid sõnade autorid veel Jüri Kask ja Toivo Tasa. Laulu leviku kohta kuulsin ülikooli
rahvamuusika õppejõult Udo Kolgilt, kes suviti rändas mööda maad,
kogudes uuemaid rahvalaule, et tal olla kirjas üle 300 modiﬁkatsiooni sellest „Eestimaa“ laulust. Taoline hulk viitavat tõigale, et rahvas
on loo omaks võtnud ja selle uuemaks rahvalauluks muutnud. Vastasin siis Kolgile: „Ei saa ju autoril olla suuremat unistust, et tema
laulu tunnistab ka kutseline folklorist rahvalauluna.“
Selle melanhoolse lauluga osutas Rajacas juba oma 40 aastat tagasi meie külaelu ühele peamisele valupunktile. Laul oli mulle lähedane veel seetõttu, et 2010. a komponeeris selle alusel Hollandis
Amsterdami konservatooriumis õppiv Mihkel Zilmer juunior kõigile
reeglitele vastava sümfoonia. Alustas sellega Eestis, lõpetas tulpide
maal. Loen seda Rajaca tegevuse 4. astmeks, nii et Rajacas on tõepoolest päris pikale veninud protsess.
Lõpuks lisas M. Zilmer, et pettununa uuemates „Eesti laulu“ lugudes, plaanitsevat veel rivis olevad Rajaca poisid astuda 2013. a konkursil publiku ette oma uue lauluga, et näidata, milline peab olema
üks tõeline eesti laul ja selle ettekanne. Elame-näeme!

Korraldajad tõstsid esile näiteks Kaido Tobrelutsu (Viluste põhikooli VI klass) punase Rolls Royce‘i ja
Martin Filatenko (Tartu Kivilinna gümnaasiumi III klass) musta limusiini.

JOONISTUSED

hoiavad elus mälestust
disainerihingega poisist
19. aprillist kaunistavad
Vanemuise suure maja
fuajee seinu poiste joonistused luksusautodest.
Aastatega traditsiooniks
kujunenud üritust veab
eest ühe autohuvilise
poisi esimene õpetaja.
„Tõuke joonistusvõistluse korraldamiseks andis soov
mälestada Tartu Kivilinna
gümnaasiumis õppinud andekat poissi Oliver Opmanni, kes
armastas üle kõige joonistada
autosid,” rääkis Oliveri esimene
õpetaja Elma Piirimägi.
„Tema tööd olid korrektsed,
fantaasiarikkad, viimistletud,
erinevates tehnikates, kuid
ikka autodest. Raske haiguse
tõttu ei täitunud tema unistus saada autodisaineriks. 29.
aprillil oleks ta saanud 32aastaseks. Tema 25. sünniaastapäeval viidi õpilasvõistlus läbi esimest korda,” soojendas Piirimägi mälestust vaiksest ja töökast poisist, kes joonistas fantastilisi pilte.

Huvilisi üle Eesti
Esimese kuni kuuenda klassi poiste joonistusvõistlus tõi
tänavu kokku 377 erinevat
kunstiteost 38 erinevast koolist. Enim osalejaid (85) oli kolmandate klasside õpilaste seas.

Piirimäe sõnul on kõige kaugemad, iga-aastased osalejad
Suuremõisa põhikooli poisid
Hiiumaalt. Kõige noorem pildisaatja on 5-aastane lasteaialaps. „Teades, kui väga meeldib
poistele autosid joonistada ja
kui vähe leidub tegevusi, mis
oleksid suunatud ainult poistele ja arvestaksid nende huve, on
võimalik seda tühimikku täita.”
Tänavuse võistluse täpsemaks teemaks on luksusautod-limusiinid, kabrioletid ja
sportautod. Eelmistel aastatel
on joonistatud eriotstarbelisi sõidukeid, võidusõiduautosid, vanaaegseid autosid, innovatsiooniaastal 2009 tulevikuautosid, suuri rekkasid ning
pereautosid. Osalejate rekord
ületas võidusõiduautode aastal
1300 piiri.
Lisaks eesmärgile arendada

poiste loovust, fantaasiat ning
vaatlemisoskust, soovivad korraldajad suunata noorte pilke
ka autode kasutamisega seonduvale, nagu näiteks loodushoid, teede olukord, heitgaasid,
kütusekulu ja ohutu liiklemine.
„Näituse ja autasustamisega
motiveerime poisse olema julged, katsetama, uurima, töid
korrektselt vormistama, saama
uusi teadmisi, loodame panna
poisse tehnika vastu huvi tundma, laiendama oma silmaringi kirjandusest vajalikku infot
otsides, ühtlasi soovime anda
poistele võimaluse tunda rõõmu loovast eneseväljendusest,”
nägi Piirimägi ainulaadses
ettevõtmises hulgaliselt positiivseid tahke.
Võistlustöid näeb ka aadressil
web.zone.ee/joonistusvoistlus.
RASMUS REKAND

Vali omale sobiv õppesuund:

Barbra Streisandi
armastatumaid laule esitavad
Gerli Padar, Hele Kõrve, Kelli Uustani,
Nele-Liis Vaiksoo, Ott Lepland ja Uku Suviste
Eesti Noorte Sümfooniaorkester, dirigent Jüri-Ruut Kangur

T 24. aprill kell 19
Vanemuise kontserdimaja

• KULTUUR
• MEEDIA
• SPORT
• TEHNOLOOGIA
- Kõigile õpilastele tasuta koolilõuna.
- Kaugemalt tulijatele koht õpilaskodus 20 € eest kuus ning
soodsalt hommikune- ja õhtune toitlustamine kooli sööklas.
- Võrratud võimalused harrastustega tegelemiseks.
Vastuvõtukatsed toimuvad 28.-29. aprillil algusega kell 11.
Registreeru katsetele või küsi lisa:
info@lahte.edu.ee või telefonil 733 4180.

Rakvere teatri
tõsised mehed Tartus
Tartusse jõuab järgmisel esmaspäeval komöödia „Meie, mehed“.
Rakvere teatri lavastus tähistab
Taaralinna lavalaudadel väärikat 59.
etendust. Üks peaosalistest, Eduard
Salmistu selgitab tüki edu: „See on
teravmeelne lugu olukorrast, mis
tavaelus pigem stressitekitava ja
pingelisena tundub.
Mehed ajavad tõsiselt meeste
asja – püüavad luua oma meestekeskset maailma mõeldes, et saavad ilma naisteta hakkama. Aga
selgub, et see ei toimi. Et tekivad
samad probleemid, mis ühes korralikus kooselus ikka, aga meeste
vahel on nad kraad või kaks kangemad. Mehed peavad ennast kehtestama, nende puhul pole kompromisse. Tekib tõeline vastasseis – kes
keda? Õpetlik on see lugu kasvõi
selleks, et teinekord oma elule
natuke muiates vaadata.“
„Meie, mehed“ lavastas Toomas
Suuman. Osades Eduard Salmistu,
Tarvo Sõmer, Ülle Lichtfeldt, Eili
Neuhaus, Volli Käro, Heigo Teder ja
Toomas Suuman.

U
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Hea põhikoolilõpetaja,
jätka oma haridusteed

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMIS

Teisipäeval, 24. aprillil kl 19 toimub
Vanemuise kontserdimajas sünnipäevakontsert Barbra Streisandi 70
aasta juubeli auks.
Kodumaised muusikud Gerli
Padar, Hele Kõrve, Kelli Uustani,
Nele-Liis Vaiksoo, Ott Lepland ja
Uku Suviste püüavad elustada Streisandi laulude sädet, tehes seda võimalikult autentselt ja kordumatult,
nagu iga tema esinemine on olnud.
Lauljaid saadab üle-eestiline noorte
sümfooniaorkester, dirigendikeppi
viibutavad Jüri-Ruut Kangur ning
Kaspar Mäng.
Legendaarse Ameerika laulja,
näitleja, ﬁlmirežissööri, helilooja,
produtsendi ja ka koomiku viimase, 2009. aastal ilmunud albumiga
“Love is the Answer” sai temast esimene artist maailmas, kes on suutnud müüa edetabeli esikohaplaate
viiel järjestikusel aastakümnel.

K

Leia sobiv hind!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Neljapäev, 19. aprill 2012
Ligi kahe ja poole meetri pikkuse laua mõlemas
otsas on mängu alguses 10 topsi. Kaotab see, kelle
lauaots saab esimesena tühjaks.
TREHV

tartuekspress
UUDISED

Tartu ülikooli riigiteaduste tudeng Vesse Vesiaid
sõnas, et tegu on hea jääsulatamismänguga, kuid ta
pole näinud, et keegi jooks selle pärast tavapärasest
rohkem. „Pigem hakatakse mängima, sest juuakse
ja on pidu,“ selgitas ta. „Baila ei ole kunagi eesmärk
omaette.“

Meeleolu tekitav jäämurdmine
Eesti keele ja kirjanduse tudengi Kristiina Tähtse arvates on joomismängude peamiseks ülesandeks
lõbus äraolemine ja meeleolu tekitamine. „Kui ei oska
midagi muud ette võtta, siis saab nende abil ka kenasti õhtut alustada,“ selgitas neiu.
Sotsialiseerumise kergendamise tõi põhjuseks ka
Vesiaid, kelle hinnangul on keskmine inimene ilma
alkoholi pidureid halvava mõjuta liiga kinnine ja eneseteadlik, et vabalt sõpru ja pidu nautida.
Kui Bailat võib mängida joogi lõppemiseni, siis beer
pong‘i edenedes tekib sundkorras joomise võimalusi
järjest vähem. Kaks võistlejat püüavad visata üksteise ees olevatesse topsidesse pinksipalli, õnnestumise
korral peab anuma omanik selle tühjaks jooma. Mida
rohkem joomist, seda ähmasem pilk ja väiksem võimalus täpselt pihta saada.

Mängud
alkoholiga
Kuigi räägitakse, et pidu ilma alkoholita ei
ole mingi pidu ja õhtut tuleb alustada joomismängudega, leiavad Tartu noored, et
olukord ei ole siiski nii hull.
End parima joogi- ja seltskonnamänguna reklaamiva kaardimängu Baila jaoks on igal osalejal vaja oma
jooki. Mängijad tõmbavad järjest kaarte, millel on näiteks tekstid „mehed joovad“ või „naised joovad“.
14 erineva kaardi seas on ka rohkem tähelepanu
nõudvaid reegleid – „lõuakuninga“ nimelise kaardi
saanud mängija võib suvalisel hetkel oma lõuast kinni
haarata ning seda viimasena järgiteinu peab taaskord
klaasi tõstma.

Joomine pole peamine
Pubi Trehv alustas eelmisel sügisel esimesena Eestis regulaarseid beer pong‘i võistlusi. Koha omanik ja
programmi eest vastutav Aare Kõuts sõnas, et tegu on
siiski sportliku meelelahutusega, mille puhul joomine
ei ole kindlasti peamine.
Seni ei ole veel ükski võistleja, keda tipphetkedel on
kuni nelikümmend, veel liigse kesvamärjukese tõttu
korda rikkunud. „Inimestele on pigem oluline mänguhasart ja meeldiv keskkond,“ ütles ta. „Samuti on
paigas mängujuhid, kes vajadusel liigselt nokastunud
kodanikud mängust kõrvaldavad.“
Kõuts tõdes, et kuigi osa populaarsusest on tingitud
mängu seotusest alkoholiga, võib täheldada, et vähemalt pubis Trehv on hakanud joomise pärast joomine
tahaplaanile vajuma.
„Väljas käiakse siiski seltskonna ja muu meelelahutuse pärast. Bailal ja beer pong‘il on küll oht rohkem jooma ajendada, kuid kui mõistusega läheneda
ei suuda, on targem hoopis eemale hoida,“ resümeeris Vesiaid.
LAURITS LEIMA

EE/PSG/0001/12

Küsi apteekidest üle Eesti*
Physiogel tooteid

20% soodsamalt

Tootja: Stiefel
Tootja:
T
f Labo
Laboratories
ratories Ltd., Sligo, Iirimaa
Esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn
T
tel: +372 6676 900

www.nahk24.ee

*Kampaania kestab kuni aprill ja mai 2012
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UUS LASTEMUUSIKAL

KOSMONAUT
Autorid Janno Põldma, Heiki Ernits, Priit Pajusaar
Laulusõnad Leelo Tungal, Lavastaja Ain Mäeots
Kunstnikud Iir Hermeliin (Tallinna Linnateater) ja
Rosita Raud

Peaosas
Gerli Padar või Luisa Värk

Enamasti kasvatatakse ühte
last. Vähestel on võimalus
saada kogemus kaksikutega. Vaid loetutel on rõõm ja
kohustus olla korraga kolme üheealise lapse vanem.
Ühed sellised õnnelikud lapsevanemad on Riina Ilsen ja Madis
Laan, kelle kolmikutel kuu aja
pärast täitub esimene eluaasta.
“Ühekordsed mähkmed on tõeline õnnistus,” kiidab ema Riina
Ilsen pea meetrikõrgust pabermähkmete hunnikut patsutades.
Mähkmeid kulub seal peres sõna
otseses mõttes rohkem kui leiba (mida Riina tänapäevase perenaisena ikka ise küpsetab). “Oli
aeg, kus meil kulus ligi 30 mähet
igas päevas,” valgustab Riina kolme ühevanuse lapse kasvatamise
varjulisemaid pooli. Ja kui Põnnud
– nagu neid hellitavalt hüütakse
– veel rinnapiima asendajat jõid,
kulus ka seda pea pakk päevas.
“Poes käies ostsime korraga ikka 15-20 pakki piimapulbrit, pärast meid jäi sageli vaid tühi
riiul,” räägib isa Madis Laan. Teised ostjad vaatasid imestunud pilkudega kui käru oli täis peamiselt
piimapulbripakke ja lastemähkmeid, kuid iga päev ju poes ei käida
– selleks ei jääks aegagi.
Praegu on piimapulbri asemel eakohasem toit – pudrud ja
püreed, mida neile söögi ajal kordamööda lusikaga suhu pistetakse. Marlimähkmete peale ei taha
muidu keskkonnasäästlikke põhimõtteid järgivad noored lapsevanemad mitte mõeldagi, sest ilma
nendetagi tuleb iga päev vähemalt
pesumasinatäis riideid pesta ja
kuivatada. Lapsi püütakse praegu
tasapisi ka potile harjutada, kuid
laste meelest on see pigem uus ja
huvitav koht mängimiseks.

Askeldusterohke argipäev

vanemuine.ee

Kuidas on võimalik kolme üheealise lapsega korraga hakkama
saada? “Õnneks on nad meil olnud
üsna ühesuguse päevaplaaniga,”
räägib Riina. Lapsed magavad ja
on ärkvel enam-vähem ühel ajal.
Mõned kuud tagasi oli küll aeg,
kus ühel lastest läks magamise
rütm teistsuguseks, kuid see taastus peagi.
Ärgatakse hommikul 7-8 ajal,
paaritunnine uinak on ka pärastlõunal ning magama õhtul 10-11
ajal. Ärkveloleku aega mahub söömine, mängimine, pesemine, õues
käimine ja kõik muu, mis ikka väi-

Riina Ilseni ja Madis Laane elu kolme Põnnut, Emmat, Indrekut ning
Tanelit kantseldades on küll kannatust nõudev, kuid hoiab vanematel
siiski näo naerul.
ERAKOGU

keste laste kasvatamisega kaasneb. Kolmikute vanematel tuleb
teha seda lihtsalt kolm korda rohkem.
Kuidas saada kõik kolm ühel
ajal näiteks riidesse või kõhud
täis? “Söömise ajal istuvad kõik
rivis oma toolidel ning ootavad
kuni neile lusikas suhu pistetakse,” jagavad vanemad kogemusi.
Ise nad veel süüa ei oska, küll aga
oskavad toidu võimalusel imekiiresti riietele või näkku laiali määrida.
Kui nad veel lutipudelist sõid,
keerati Põnnud külili ning pudel
toetati patjade abil sobivasse asendisse. “Riidesse paneme neid ühekaupa, kes valmis on, läheb õue
kärusse ja peab ootama senikaua
kuni teised talle kõrvale pakitud
saavad.” Esimesel korrusel elades
on lihtne lastega ühekaupa õue
vahet joosta ning üks vanematest
ootab kahega õues kui kolmandat riidesse pakitakse. Mitmikutel
tuleb juba sünnist saadik üksteise

olemasoluga arvestada.
sa pilgu all.
Auto tagaistmel on kolm turvaKüsimust “No kuidas siis on
tooli, enne seda olid turvahällid –
olla kolmikute ema/isa” on Riikaks tagaistmel ja üks esiistmel,
na ja Madis viimase 11 kuu jooküks vanematest istus sõidu ajal
sul ilmselt kõige sagedamini kuultagapingis hällide vahel et näeks
nud. Küsisin minagi – ja ei hiilga
kõikide nägusid. Häll
on ju autos seljaga sõi- Mänguasju pole mõtet
dusuunas.
Hiljuti õnnestus päeval põrandalt üles korperel osta kolmiku- jatagi, nagunii tuleks need
te jalutuskäru, täitsa
juhuslikult portaalist varsti jälle laiali laotada.
osta.ee. “Maksis 300
eurot, kuid siinses kaubanduses
just originaalsusega. “Lahe on,
ausõna” vastab Riina optimistlioli taolise käru hinnaks ligi 2000,”
kult, kuigi tuhande esimest korrõõmustab Madis õnnestunud
tehingu üle, mis elu lihtsamaks
da samale küsimusele vastata pole
just lihtne. “Ma ei tea ju, kuidas on
teeb. Kui enne tuli kolme käruga
kahekesi jalutada – üks vanemaolla VAID ühe lapse ema,” jätkab
ta naerdes ja käsi laiutades. Need
test lükkas üht ees ja tõmbas teist
käed on viimasel aastal saanud
järel, siis nüüd saab lükata üksinda
käru, kus kõik kolm sees istuvad.
vähe tegevusetult olla.
“Kuidas te hakkama saate?”
Enne öist uinumist käivad lapon teine popp küsimus. Vastus
sed vannist läbi. Algul üks, siis teine ja seejärel kolmas. Need, kes
on tegelikult sõnadetagi näha –
parasjagu vannis pole, on isa valvEmma, Indrek ning Tanel uker-

tartuekspress
õuel õitsemas
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davad sealsamas põrandal, ajavad
end vahetevahel laua najale püsti või mängivad mõnda aega mõne
põrandal vedeleva mängukanniga.
“Mänguasju pole mõtet päeval
põrandalt üles korjatagi, nagunii
tuleks need varsti jälle laiali laotada,” teab ema. Ööseks rändavad
kannid kasti, sest siis saab Põnnude mängutoast vanemate magamistuba. Kahetoalise elamise teises toas on kolm lapsevoodit –
kõrvuti nagu lasteaias. Peale nende mähkimislaud, hunnik riideid
ja mähkmeid. Rohkem sinna tillukesse ruumi ei mahugi.
Elamisse suurusega 48 m 2
mahutatakse end viiekesi ära,
lisaks veel mõned kassid, kes olid
olemas juba enne lapsi. Kassid
eelistavad enamiku osa päevast
siiski õues olla, tuppa tullakse siis,
kui lapsed magavad.
Laps on – vähemalt mingil hetkel – iga naise unistus. Kuigi räägitakse et laste sündi võiks planeerida, sünnivad nad enamas-

ti just siis, kui nad ise selle heaks
arvavad.
Kui Riina ja Madis olid oma
pere-eluga jõudnud mõtteni, et
võiks ju neil üks armas lapsuke
sündida, said nad korraga hoopis
kolm vahvat põnni. Ultraheliuuring, kus arst üksteise järel kolme
südant tukslemas näitas, jahmatas mõlemaid.
“Kui me Madisega ruumist lahkusime, hakkasid mul ootamatust uudisest pisarad voolama,”
meenutab Riina esimesi muljeid.
Madiski polnud vähem üllatunud.
Üks laps on ju tore, aga kolme lapsega hakkamasaamist ei kujutanud neist kumbki ette. Enne ultrahelisse minekut veel naljatleti
omavahel, et ega kaksikud ju ometigi olla saa, sest kummagi suguvõsas pole ühtki kaksikut. Kaksikuid polnudki, nagu selgus, hoopis kolmikud olid kõhus kasvamas.

Soovidel on kombeks
täituda
Järgnes kolmekordse kiirusega
suurenev kõht ning kümme nädalat enne õiget aega lõppenud rasedus. Keisrilõike abil ilmale tulnud
lapsed veetsid esimesed elukuud
lastehaiglas klaaskastikestes juhtmete ja torudega ühendatult. Seda
aega, mil lapsed iseseisvalt süüa
ega hingata ei jaksanud, vanemad
meenutada ei taha. Sündides peast
pepuni mõõdetuna 23 cm pikkustest ja veidi üle 1 kg kaaluvatest
hapratest maimukestest on tänaseks saanud 74 cm-sed tublid lapsed.

Kui Riina kolmandal päeval
haiglast koju sai, algas kaks kuud
kestnud igapäevane sõit piimatopsikutega lastehaigla vahet –
et maimukesed oma ema piima
süüa saaksid. Leidlik Madis meisterdas naisele auto akust ja klaasipuhastimootorist vaakumsüsteemiga rinnapumba, millega tõepoolest ka rinnast piima kätte sai
(erinevalt enamikest kaubanduses
müüdavatest samaotstarbelistest
vahenditest).
“Me oleme ääretult tänulikud
lastehaigla töötajatele, nad andsid
endast tõepoolest kõik ja natuke
veel rohkemgi,” räägivad õnnelikud lapsevanemad. Tänusõnu on
neil ka sõpradele-tuttavatele, kes
riiete ja muude tarviliste asjadega
neid toetanud on. Peale vanemate on kolmikute kasvatusse kaasatud ka sugulased, vanavanemad
ja sõbrad-tuttavad. Lastel on kolme peale kuus vaderit, kes samuti nende oleviku ja tuleviku pärast
head seisavad.
Hea meelega küsiks ka lastelt,
kuidas on kolmik olla – kas kõhus
kitsaks ei läinud või et kas neile meeldib omi asju ka teiste õdede-vendadega jagada, kuid ma ei
suuda nende väljendusi veel õigesti tõlgendada. Lõpetuseks küsin
hoopis vanematelt, et plaanivad
nad ehk kunagi – lisaks kolmikutele – veel mõne väikse armsa lapse soetada? “Ehhee ... mõelnud oleme küll ja ehk isegi plaaniks, kui
teaks, et üks laps sünnib,” naeravad Riina ja Madis. “Kuid hetkel
oleme me oma edasiste lapsesaamise plaanidega tagasihoidlikud.”
KAIE PÄIKE

9

tartuekspres
tartuekspress
tart
tueksp s

10 VABA AEG

ANEKDOODID
SUDOKU
ANEKDOODID
SUDOKU
SU
Joodik kõnnib tütrega
mööda tänavat.
„Issi, issi!“ hüüab tüdruk.
„Vaata, krokodillid lendavad!“
„Sügis on tütreke,“ vastab
joodik. „Eks nemadki lenda
soojale maale.“
¬¬¬
Hullumajja tuleb komisjon.
Arstid lähevad palatisse, aga
seal ripuvad kõik hullud konksude otsas - kujutavad endast
lehti. Üks komisjoni liikmetest
reageerib kiiresti ja hüüab:
„Sügis tuli.“
Kõik kukuvad laest alla.
Arstid lähevad teise palatisse ja ka seal ripuvad kõik konksude otsas. Jälle kõlab lause
„Sügis tuli“, ent üks hull vastab:
„Aga meie oleme igihaljad!“
¬¬¬
Linnamees satub külla ja
küsib ühelt talumehelt:
„Kas teie asulas mõnikord
ka midagi meelelahutuslikku
toimub?“
„Toimub ikka,“ vastab küsitu. „Paar aastat tagasi oli meil
näiteks päikesevarjutus, sügisel põles maha ühistu juhatuse kontor ja peaaegu üle päeva joob keegi ennast käpuli.“
¬¬¬
Kaks klatšimoori silmitsevad naabrinaist, kes parajasti
poodi siseneb.
„Ah, see on tal lihtsalt hooplemine, kui ta käib ringi silm
sinine ja käsi kipsis,“ ütleb üks.
„Mismoodi hooplemine?“
ei saa teine aru.
„Noh, ta tahab kõiki uskuma panna, et tema mees on
tema juurde tagasi tulnud.“
¬¬¬
Keskealine abielupaar heidab õhtul voodisse. Naine

küsib mehelt:
„Noh, kallis, kas teeme ka
midagi?“
Mees läheb baarikapi juurde, võtab viskipudelist suure
lonksu ja keerab magama. Nii
kordub mitu õhtut. Kord püüab
naine kavalam olla ja küsib:
„Kas teeme ka midagi, aga
teistmoodi, romantilisemalt?“
„Olgu, tule siia voodi ette
ja lase neljakäpukile,“ nõustub
mees.
Istub siis kaksiratsa naisele
selga, annab laksu tagumiku
pihta ja hüüab:
„Nõõ, baarikapi juurde!“
¬¬¬
Mees tuleb hommikul koju,
läheb magamistuppa ja ütleb
naisele:
„Mul on väga kahju, kallis,
aga sa pead teise mehe juurde minema – ma mängisin su
kaartidega maha.“
„Mängisid maha?!“ karjatab
naine. „Kuidas sa ometi said
nii teha!!!“
„Kuidas sain, kuidas sain...“
osatab mees. „Väga lihtsalt
sain – ma ei märganud poti
kuningat.“
¬¬¬
„Ma ei unusta kunagi seda
balli, kus ma oma naisega kohtusin,“ räägib üks mees teisele.
„Kas see oli nii romantiline?“ küsib teine.
„Ei, see oli väga piinlik. Ma
arvasin, et ta jäi koju laste
juurde.“
¬¬¬
Joodik tukub püsti bussi
vahekäigus. Buss pidurdab ja
joodik kukub ühele daamile
sülle. Daam virutab vastu kõrvu. Joodik pomiseb:
„Ah, mis, juba kodus?“
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Teater

SADAMATEATER

19.04 kell 19 Tappa laulurästast
20.04 kell 19 Haldjakuninganna

TEATRI KODU
22.04 kell 12 Kunksmoorimäng

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
19.04 kell 19 Carrrmen!
20.04 kell 19 Härra Amilcar
21.04 kell 19 Helisev muusika
22.04 kell 16 Lõbus lesk

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
19.04 kell 19 Vihmamees
22.04 kell 16 Inimese parimad sõbrad

Igavesti sinu
Draama, linastub Cinamonis 26.04 kell 20.20
Oscari-nominendist režissööri Scott Hicksi ﬁlm „Igavesti sinu“ viib
vaataja romantilisele teekonnale ohtlikust sõjatsoonist New Orleans’i
soistele aladele, kus saatus viib kokku kaks inimest.
Seersant Logan Thibault (Zac Efron) naaseb oma kolmandalt Iraagimissioonilt kaasas ainus asi, millele ta võlgneb tänu oma ellujäämise
eest – leitud foto võõrast naisest. Ta saab teada, et naise nimi on Beth
(Taylor Schilling) ning otsib ta üles. Logan asub tööle Bethi perekonna koerakasvatusse. Kuigi naise elu on niigi parajalt keeruline ning tal
on raske hakata meest usaldama, tekib nende vahel suhe, mis annab
Loganile lootust, et Beth on midagi enamat kui lihtsalt nägu tema
talismanilt.
Film põhineb Nicholas Sparksi liigutaval armastusromaanil. Sama autori
sulest on ilmunud ka „Päevaraamat“, “Kiri pudelis”, “Ööd Rodanthe’is”.

20.–26.04 kell 22.15 21 Jump
Street

Kino

24.04 kell 11; 26.04 kell 20.20
Esilinastus: Igavesti Sinu

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20.–26.04 kell 12.15, 14.45,
19.25, 22 Lahingulaev
20.–26.04 kell 15.30, 17.45,
20 Peeglike, peeglike
20., 23.–26.04 kell 13.30;
21.–22.04 kell 11.30, 13.30
Kalad kuival (eesti keeles)
20., 23.–25.04 kell 12.45,
20.20, 22.25; 21.–22.04
kell 20.20, 22.25; 26.04 kell
12.45, 22.25 Metsamajake
20.–26.04 kell 12, 14 Piraadid! (eesti keeles, 3D)
20.–25.04 14.30, 16.45, 19,
21.45; 26.04 kell 12.20, 14.30,
19, 21.45 Kuum pirukas:
Klassikokkutulek
20.–26.04 kell 18.05 Titanic
– 3D
20.–26.04 kell 16 Titaanide
raev (3D)
20.–24.04 kell 18.15; 25.04
kell 12.25, 18.15; 26.04 kell
16.45 Raudne leedi
20., 23.–25.04 kell 15, 21.15;
21.–22.04 kell 11.45, 15,
21.15; 26.04 kell 14.50, 17.35
Näljamängud
20.04 kell 12.30, 17.20; 21.–
22.04 kell 12.40, 17.20; 23.04
kell 12.30, 17.20; 24.04 kell
11, 17.20; 25.04 kell 12.30,
17.20; 26.04 kell 17.20 Looraks (eesti keeles)

ÕPPIDA ON HEA

26.04 kell 21.15 Esilinastus:
Professionaal

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.04 Külli Laidla tekstiilinäitus Mõni meri, mõni rand

kuni 28.04 raamatunäitus
Eesti rahvaraamatukogude
algusajast
kuni 19.05 Reet Sepa õlipastellide näitus minu õde
õunapuu…
kuni 19.05 näitus Vigastest
pruutidest Idioodini: kirjanduse ekraniseeringud Eesti
ﬁlmis
kuni 19.05 näitus Eesti ﬁlmiplakat 1960test kuni
2000teni

kuni 30.04 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

kuni 19.05 näitus Raamatutest ﬁlmiks: kirjanduse ekraniseeringud maailmakinos

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 2.05 Tartu Lastekunstikooli õpetajate graaﬁkanäitus
R.E.T.K.

kuni 30.04 Riina Lastiku
maalinäitus Silmapiiril

kuni 26.05 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kevade kuulutajad

LINNARAAMATUKOGU
kuni 21.04 näitus Mõnusad
mänguasjad Sven Petratškovi kogust

Muu
LINNARAAMATUKOGU
21.04 kel 13 muinasjututund lastele, kavas on Leida
Tigase lugu Peremehest ja
sulasest

I
L
L
E
T
T
H
LE

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

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE
Arvutikasutus
Autokool
Ehitus
Ehitus
Juuksuritöö
Majandus
Majandus
Kodukokkajate
sarja teemaõhtu
Tervishoid
Tervishoid
Tervishoid
Tervishoid
Võtmepädevused

Fotokaameraga sinasõbraks
Mootorsõidukijuhi esmaabi
Keskkonnatehnika lukksepa koolitus (torulukksepp/santehnik)
Maakivist välikamina ehitus
Punupatside erinevad tehnikad soengumoes
Raamatupidamine edasijõudnutele
Raamatupidamise praktika programmiga MERIT
Grill ja barbecue

03–07.05
05–09.05
23.04–18.05
18–26.05
23.04
28.04–09.06
23.04–19.06
30.05

Esmaabiandjate täiendõppekursus
09.05
Töötervishoid ja tööohutus
07–09.05.
Esmaabiandjate väljaõppekursus
08–09.05
Toiduhügieeni koolitus
29.05
UUS! Eesti keele suhtluskursus individuaalse keeleõppe mentori toel 30.04–21.06

28 €
32 €
1 080 €
205 €
25 €
180 €
240 €
18 €
39 €
130 €
62 €
23 €
635 €

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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Ehitus

kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV

tartuekspress
VABA AEG

Suurim üürikorterite valik

Fassaaditööd, puit ja krohv, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.
Katusetööd (kõik katused), vihmaveesüsteemid, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.
Katuste (korstnate) ehitus,
remont ja hooldus. Katusematerjali müük. Tel 5625 1750.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.
Puitaedade valmistamine, aialipid, puitmaterjal. Tel 5678 2513,
tanel@hento.ee.
San-tehnik. Tel 5359 8960.
Vundamenditööd, remont,
soojustamine, drenaaž, eramud,
korteriühistud. Tel 733 3454.

Materjal
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara müük

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Üürile anda
1-toal korter Riiast 18 km
(heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.
Laoruumid Jaamamõisas 100 ja
310 m². Tel 5599 3902.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Kaubanduspind (30–100 m²) Tartu vanalinnas. Pakkumised saata
helvi@liisulilled.ee. Tel 5622 2782.

Koolitus
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
Kinnistu Nõo vallas (3,1 ha,
52801:009:0786, olemas el. liitum,
projekt, eh.luba). Tel 5196 3718.
Mereäärne kinnistu Kärdla lähedal
(63901:001:5090, oma mets,
10 000 eurot). Tel 5809 7140.
Suvila Kabinas (51 000 eurot).
Tel 5841 7373.

Uued suvised riided leiate avarast
Sarapuu riidepoest. Valikus on
nii uued H&M riided kui vähekasutatud toredad rõivad Euroopast.
Asume aadressil Sarapuu 1
(Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee

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

Kinnisvara ost

09.05 algab Tartus tõstukijuhtide
koolitus (aku, auto, teleskoop,
hüdro). Reg tel 444 5866 või
kit.cut.oy@gmail.com.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500
Küttepuude soodus lõpumüük
(kuiv ja märg kask, lepp, kojuveoga). Tel 5569 2912.
Lõhutud metsakuiv ja märg
okaspuu (50 cm, al 36 €/rm koos
veoga). Tel 5617 8585.

Sõidukid
Respom Auto OÜ tegeleb autoremondiga, automaatkäigukastide
remondiga. Tel 504 6455.

Veo- ja kolimisteenused
furgoonautoga (ka Baltikumis).
Tel 5562 2646,
e-post: Jyrgen01@mail.ee.

Pandimaja Tartus

KUU 41
Tel 734 3432, 505 0871
E–R 9–20, L 10–18, P 11–16
Kiirlaenud pandi vastu!
Pantvara müük!
www.incassor24.ee
Laenud kinnisvara tagatisel

Teenus

Mööbel

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.
Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.

Tervis

Müüa soodsalt madrats,
tugitoolvoodi, poroloonpadjad
(55x65 cm). Tel 740 7260.

Otsin tööd
Töökas mees otsib tööd, kogemus ehitustöödel, talutöödel,
välismaal jne. Tel 5199 4797.

Pakun tööd
OÜ Incassor on 2000. aastal tegevust
alustanud ettevõte, mille põhitegevuseks
on laenude andmine tagatise vastu.

OTSIME TARTU OSAKONDA
KOGEMUSTEGA PANDIMAJA
KLIENDITEENINDAJAT

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

PAJU HAMBARAVI pakub:
• hambaravi (alla 19-aastaste laste

hambaravi eest tasub Eesti Haigekassa)
• proteesimine (vanadus- ja
invaliidsuspensionäridele kompenseerib
osaliselt Eesti Haigekassa)
• ortodontia (alla 19-aastaste laste
konsultatsiooni eest tasub
Eesti Haigekassa)
Registreeru juba täna 742 0555, 5554 3985.
Paju Hambaravi OÜ, Pikk 78–47, Tartu

Otsin keskküttesüsteemi ehitajat
Tartus. Tel 5346 5353, Indrek.

LOOMA

Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Liblikmassaaž. Tel 528 4775,
www.hingamine.ee.
SOOLAKAMBER – head pakkumised aprillis! Tel 528 7991, Mõisavahe 21, Tartu, www.soolakamber.ee.
Tervisenõustamine. Soovitused
tervise parandamiseks.
Toidulisandid, mis tehtud toidust. Loodustooted. Ärivõimalus.
Tel 5346 8346.

Muu
Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.

Ostame ja viime ära vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

Aitame haljastuse hooldusel:
muru niitmine, hekkide pügamine, ohtlikud puud. Kodumuru OÜ,
tel 5782 6470.
Anname laenu kuni 5 a. Konsulteerige asjatundjaga, tutvuge tingimustega. Tel 5199 7679.
Elektritööd. Tel 5684 7007.

Pakume tööd juuksurile ja
kosmeetikule Tartus kaubanduskeskuses. Tel 5699 6960,
info@avancia.ee.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

HAMBAPROTEESITÖÖD. Konsultatsioon tasuta. Tel 744 2122.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kui Sulle pakub huvi lisasissetulek
kuni 500 eurot kuus, helista mulle!
Tel 5190 0425.
Otsin elektrikku. Vaja el.kilp teise
kohta viia. Tartu, tel 5346 5353,
Indrek.

Kivi- ja haljastustööd ning sellealane konsultatsioon. Tel 5192 5321,
ta2012ro@gmail.com.

Asume turusilla vastas!

Töökoht : pandimaja Tartus Kuu tn 41
Pakume: parimaid palgatingimusi
selles valdkonnas Eestis.
CV koos palgasooviga saata
INFO@INCASSOR24.EE

A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja ametikoolitused, reguleerija koolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Vedu ja kolimine Tartust üle Eesti.
Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Riided

www.tartukorterid.ee
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus.
Tel 501 6453, www.muraia.ee.

Vana mööbli, kodumasinate, lammutusprahi, okste, lehtede jms
äravedu. Tel 554 9781, muraia.ee.

Sushibaar Tartu kesklinnas otsib
oma ridadesse kokka ja sushikokka. E-post: info@valeks.eu.

Küte

11

ENNUSTUSLIIN 900 9996. Taroja mustlaskaartide abil ennustamine ja nõustamine.
Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

Peielauad Annemõisa 8 (asume
krematooriumist 300 m kaugusel).
M Kõks OÜ, tel 5349 8614.
Puittooted. Tel 512 1766.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruannete koostamine.
Info tel 506 9518, info@passiva.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, mitmekülgne ja soodne.
Tel 514 9885.
Teeme puidust aedasid ja puukuure. Tel 526 8393.
Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

LÕNGADE SOODUSMÜÜK
4.04–30.04. Kogu kaup -30%.
Nüüd villane vaibalõng 4,90, villane lõng 10,50, lõim, heegelniit 7,
akrüül 6,30 €/kg. Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10(Dentese
hoov), Tartu. E-R 10-16, L 10-14. Tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.
Müüa Võrumaa mett (5.50 €/kg,
pakendatud 1,5 ja 3 kg taaras).
Tel 518 5485.
Ostan vanu fotosid, märke,
ümmarguse laua jm. Tel 554 4647.

PÄI
KE

KLIINIK

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

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Laurits Leima laurits@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.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
a
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Kasvuhoone ei pea tingimata olema kitsa vahekäiguga umbne hoone. Kui päiksepoolsesse tiiba istutada taimed, võib
teisel pool nende varjus õdusalt aega veeta.
ERAKOGU

Hommikukohv kasvuhoones

Koduaed

Kasvuhoone on me ettekujutusis ristkülikukujuline kilevõi klaaskattega ehitis, milles
kasvavad redis, kurk, tomat,
salat ja till.

Varem, kui rahvas elas vaesemalt, kössitas kasvumaja pea iga aiamaa nurgas, tavaliselt kiletatult. Iga
mees oli toona meistrimees ja tegi
perenaise rõõmuks isesuguse kuju
ning suurusega kasvumaja – ikka
nii nagu silm seletas ja käsi oskas.
Aastatega kukkusid need kokku või
rebis tuul katte auklikuks. Harva, kui
kasvuhoone vastupidavama, klaasist,
katte sai. Aga kui juba, oli suurem ja
püsivam nii hoone kui selle omanike
soov isiklikuks tarbeks rohelist ja tervislikku kasvatada.
Vahepealsetel aastatel minetatud
soov kasvuhoones näppe mullaseks
teha suureneb nüüd aasta-aastalt.
Kasvuhooneid saab osta igast suuremast ehituspoest ja nende mõõtude,
konstruktsiooni ning kattematerjalide valik on suur.
Aga tänapäevase kasvuhoone kasutusampluaa ei ole pelgalt taimede kasvatamine. Täiustamise tuhinas on
moodsast taimeparadiisist saanud
paik, kus peale tomati ja kurgi tunneb

end mõnusalt ka inimene.
Kui krunt võimaldab ja tahet
jagub, võib ehitada kasvuhoone, kus on taimede keskel mõnus
lõõga st u m isnu rk l a m a m istooli(de)ga ja miks mitte ka söögilaud.
Kahtlemata on sellises kohas pere
või külaliste seltsis ilmast sõltumata
eksootiline, ja isegi veidi troopiline,
aega veeta.

Kodune spaa
„Va n a-kool i-meestele“ kõl ab
küll totralt, aga kui kasvuhoonesse laud ja toolid viia, on seal tõepoolest võimalik nautida hommikukohvi või õhtusööki, niisama vedeleda või rahus lugeda ka siis, kui õues
on vihmane, tuuline või sääsene.
Kui kasvuhoonesse vedada elekter
ja viia väike külmkapp, saab üle nii
õhtuhämarusest kui suvepalavusest.
Loomulikult on sellise mõnulemise
eelduseks kasvuhoone korralik ventilatsioon - katuseaknad ja õhuluugid.
Kui kasvuhoonet veel pole, aga soov
on, võiks enne ostmist või ehitamist
võtta paber-pliiats, joonistada plaan
ning mängida sellel läbi, millisena sa
kasvuhoonet ette kujutad. Ära unusta, et ostetavad kasvuhooned on stan-

Kaherattalised traktorid

dardmõõtudega. Kui need plaanile
kannad, on kõik muu vaba mängumaa.
Kui mõõtkava paigas, joonista teisele paberile samas mõõtkavas kõik
need need asjad (riiulid, töölaud, toolid, kasvupotid jms), mis vajavad kasvuhoonesse paigutamist.
Lõika need välja ja säti kasvuhoone
plaanil seni, kuni leiad sobiva lahenduse.
Ära unusta ka kasvuhoone põhifunktsiooni – seal peab olema mugav
taimi istutada või neid harvendada.
Vajaminevate tööriistade, väetiste,
muldade, anumate hoidmiseks võib
kasvumajja ehitada vaheseina. Kui
selle küljed kinni katta, jäävad need
asjad võõrale silmale nägemata, kuid
on vajadusel kohe käepärast võtta.
Mugavuse järgmine aste on, kui kasvuhoonesse saab vedada kastmisveevärgi.
Kel soov krundil muutusi teha või
on maja ümbrus alles arendamisjärgus ning tahtmine sinna lisaks kasvuhoonele näiteks ka (varikatusega) terrass, lehtla ja grillimaja ehitada, tasub
kindlasti kaaluda algsest suurema
kasvuhoone ehitamist. „Kolm ühes“
poleks selliste funktsioonidega kasvuhoone kohta mingi liialdus.
KAUPO TORIM

www.traktorirent.ee
Enim müüdud
kaherattaline traktor

Powersafe 340

2295.SINU VÕIT: 573.-

Tavahind: 2868.-

11Hj
Lukustatav diferentsiaal
Honda originaalmootor
Rattad 6,5/80-12
(standardi 5-10 asemel)

soodushind
i
aprilli lõpun

RAVIMTAIMED

TERVIS PUHTAST LOODUSEST
Pargi 6, Tartu
Postimüük üle Eesti. Kullermüük Tartus.
Toome Teile ravimteed koju või tööle.

VADI LOODUSRETKED
Maa- ja veematkad Kihnus ja Tartus
Teekond läbi klaasi – kanuumatk Meleski ja
Rõika klaasivabrikute ajaloolisel klaasiteel.
Võistlusmatkad matkagruppidele Kihnus.
Merekalastus (võrgupüük,trolling).
Väljasõidud merele ja laidudele.

TERVIS PUHTAST LOODUSEST
Vaata: www.vadigild.ee
Telli: vadigild@vadigild.ee või 529 5531.

SUUR KEVA DMÜÜK!
Järel veel mõned
laohinnaga
väiksemad
traktorid.
Hinda küsi
TÖÖRIISTAPOEST
või telefonil 1691
CEDO KAUBANDUS

tel.1691
info@cedo.ee Vasara 52D Tartu

