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Latvenergo
elektripaketid

Baltikumi suurim elektrimüüja Latv
energo avalikustab eraisikutele
suunatud hinnapaketid ja liitumis
võimalused 19. septembril.
„See annab kõikidele tarbijatele
piisavalt aega, et langetada enda
jaoks kõige soodsam otsus,“ selgi
tas Latvenergo Eesti turu juht Raivo
Videvik ja kinnitas, et ettevõte on
suuteline tegema tarbijatele konku
rentsivõimelisi pakkumisi ning pak
kuma tugevat alternatiivi praeguse
le elektrimüüjale. „Olukorras, kus
igaühel on võimalik ise elektrimüüja
osas valik langetada, ei ole kindlasti
mõistlik seda kellegi teise hooleks
jätta. Elektrimüüja valimata jätmine
ja üldteenuse kasutamine on tarbija
jaoks ilmselt kõige kulukam variant.“
Latvenergo tegutseb Eestis 2010.
aastast, mil elektriturg avanes suur
ettevõtetele. Kui 2010. aastal müüdi
Eestisse 0,14 TWh elektrit, siis 2011.
aastal juba 0,5 TWh, mis moodus
tab 7% kogu energiatarbimisest.
Latvenergo on Läti suurim ener
giatootja ja suuruselt teine taastuv
energia tootja Euroopa Liidus, kelle
turuosaks Baltikumi energiaturul
on 35%. Kokku on firmal ligi miljon
klienti.

Kõrgemad
kuused-kased
Juunis kaitsesid Eesti Maaülikooli
üliõpilased Triin Alatalo ja Koit Vili
berg bakalaureusetöö, mis käsitles
Järvselja kõrgete puude mõõtmeid
ja nende kasvukohti.
Lisaks varem teadaolevale Eesti
kõrgeimale kuusele (43,1 m, dia
meeter 71,7 cm), arukasele (36,0 m,
64 cm), männile (46,6 m, 67 cm)
ja hariliku haavale (40,8 m, 53 cm)
leidsid üliõpilased Järvselja metsa
dest teadaolevalt kõrgeima sooka
se (27,6 m, 54 cm), valge lepa (31 m,
32 cm), musta lepa (33,3 m, 63 cm)
ja hariliku saare (35,2 m, 60,5 cm).
Senine Hendrik Relve poolt
mõõdetud kõrgeim must lepp (34
m, Järvseljal) ja kadakas (14 m, Ahu
napalu kalmistul) on hävinenud.
Järvseljal mõõdetud harilik pärn
(34,5 m, 60 cm) jääb H. Relve poolt
2003. aastal mõõdetud kõrgeima
le pärnale Partsis (35 m) alla ainult
poole meetriga.

riigipühal ununema
„Me lihtsalt ei saanud sellega hakkama!“ kõlas üks
markantsemaid vastuseid
Ekspressi küsimusele,
miks taasiseseisvumispäeval jäeti riigilipp
heiskamata. Peamiselt
inimliku eksituse, lihtsa
unustamise või tööõnnetuse taha varjudes lubasid
enamik küll, et järgmisel
korral on trikoloor mastis.

Toimetuse põgus tuur kesklinnas jäi üllatavalt lipuvaeseks.
Hinnanguliselt oli 20. augustil
lipp puudu igal kolmandal majal.
Iseäranis kurb vaatepilt avanes
Munga tänaval, kus kogu uulitsa
peale oli sinimustvalge lehvimas
vaid kahel hoonel.
Atlantise turundusjuhi Kristi Rosenbergi sõnul jäi hommikune lipuheiskamine pooleli sel
kurval põhjusel, et lipunöör olla
katki läinud. „Pragmaatiline
põhjus – muidu oleks kindlasti
lipp vardas olnud, ja ongi varem
kogu aeg olnud ja on ka tulevikus,“ kõlas optimistlik prognoos.
Emajõe kooli direktori asetäitja majandusalal Marek Kirs
selgitas, et lipp lehvib neil küll,
lausa iga päev, aga mitte fassaadil Vabaduse puiestee ääres, vaid
kooli hoovil lipuvardas. „Linn
tänavaid ei korista. Juba aastaga
on lipul värvid tuhmid. Lihtsalt
majanduslikel põhjustel otsustasime need tuua jõepoolselt fassaadilt hoovile. Varasemalt, kui
lipuhoidjad olid tänava pool ning
madalamal, kippusid inimesed
lippe ka varastama.“
Vanal kaubamajal lipu puudumine tuli TTK juhi Tarmo Pungeri jaoks üllatusena. Väike uurimistöö päädis kergendava ohkega – süüdi on hoopis haldusfir-

SEB hoonel Ülikooli tänaval lehvisid esmaspäeval küll firma logodega lipud, ent riigilipu puudumine „oli halb üllatus majaomanikult“. 


Juhan Lang

ma ISS. Selle teenindusjuht Priit
Nurmsalu kahetses juhtunut:
„Miskit tarka, mida vabanduseks öelda, ei olegi. Piinlik. Meie
inimese möödalask. Tunnistame oma viga, varem on kogu aeg
lipp pandud. Ka kõrvalhoonetele
sai heisatud, ent miskipärast jäi
Riia 2 seekord ilma.“
Linnakodaniku muuseum on
samuti ISSi hallata, ent lipu heiskamise teenust tellitud polegi.
Muuseumi majandusala juhataja Kaimo Aderi hinnangul „on
midagi mööda räägitud“. Bigbanki kontorist kinnitati, et
nendegi Rüütli tänava hoonele
peaks lipu seadma ISS. Haldusfirma Lõuna-Eesti juhataja Peeter Järve selgitusi jagama ei vae-

vunud: „Ma ei taha kommenteerida. Lõpuks on ikka nii kirjas,
nagu ajakirjanik ise arvab, seega
head fantaasialendu.“

Õigus või kohustus
„Kas see on kohustus? Ma
arvan, et pigem õigus,“ arutles
Zeppelini keskuse ärijuht Mareh
Kalda lipu heiskamise teemat.
„Et meil lippu polnud, ei tähenda, nagu me oleks kuidagi Eesti-vastased. Lihtsalt Zeppelini logo vahetus ja siis jäi uute
lippude tellimine millegi taha
ning on siiani veninud. Nii jäi
ka uus Eesti lipp ostmata.“ Kalda möönis, et patustamine pole
neil esmakordne, ent andis loo-

Avatud uus aasia restoran

tust, et juba koolialguse päevaks
jõuab ehk lipu soetada ja ka vardasse tõmmata.
Tigutorni liputa jäämise liigitas Nordeconi kõneisik Aigar
Soomlais tööõnnetuste valdkonda. Sama juhtus Sadamaturus.
Sõbra Maximaski on lipp olemas,
ent kuna juhataja puhkas, jäi see
hoonele riputamata. Puhkusel oli
ka Turu tänava majahoidja. Tampere majas nõuab lipu heiskamine kahe inimese pingutust, ent
sedapuhku oli tööl vaid üks.
„See on meie viga,“ tunnistas
Tartu Turu juhatuse liige Jaak
Adamsoo. „Turuhoone on pühade ajal suletud ja kedagi ei olnud
tööl. Põhimõtteliselt peaks kordnik või keegi lipu panema. Peaks

loomulikult lipp lehvima, minu
korraldamatus.“
Jaani kiriku tegevjuht Juhani
Jaeger teatas peale spetsialistidega konsulteerimist, et LääneEuroopa kultuuriruumis pole
riikliku sümboolika kasutamine
kirikuhoonetel kombeks.
Hesburgeri arendusdirektor
Ieva Salmela kirjutas toimetusele: „Täname, et tähelepanu pöörate! Pean vabandama, et inimliku eksituse tõttu meil taasiseseisvusepäeval lipp üle panemata jäi.“
Draakoni hotelli telefonile
helistades kostis aga keegi resoluutne proua: „Me ei saanud sellega lihtsalt hakkama. Mis värk on?
Rohkem polegi vaja teil teada!“
Rasmus Rekand

Kammerkoor A. Le Coq korraldab konkursi
KOORMEISTRI ja HÄÄLESEADJA leidmiseks.
Kandidaatidelt eeldame erialast haridust ja
mõningast töökogemust antud erialal.

Huvitatutel palun saata CV
hiljemalt 30.08.2012 aadressil:
paap.eve@gmail.com

Ülikooli 2, III korrus (SEB pangahoones)
Sissepääs ka Vanemuise pargi poolt

E - L 11 - 22
P 12 - 21

Hiina, nepaali ja tai toidud
Päevapakkumine kl 11 - 15
päevaprad 3€, päevasupp 1,9€

Telli peolaud voi sünnipäevapidu.
Küsi pakkumist tel 747 7093.
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Loomad tegid
karutempe

tagasi kodus

17. augusti õhtul käisid päästjad
Turu tänaval majaomaniku soovil
lõhkumas treppi ja vundamenti,
et kätte saada trepi alla pugenud
kassipoeg, kolm päeva hiljem tuli
Rahu tänaval tuppa aidata nel
janda korruse korteri tuulutusa
sendis akna vahele kinni jäänud
kassivolask, päev varem viidi aga
metsatukka Lammi teel seigelnud
kitsetall.

Varakambri imeasjad

aja viimasel etapil Elvas antakse
eristart Linnapea Cup rattamara
tonile, millest võtavad osa tuntud
poliitikud ja ärimehed, et toetada
abivajajaid. Maratoni stardipauk
kõlab kell 12, poolmaraton algab
12.30.

Linnaliiniga Luunjasse
3. septembrist hakkab 17. liini
buss sõitma Luunja valda, uut
marsruuti sõidetakse tööpäeviti
ja laupäeval 10 ringi, pühapäeval
9. Läbitakse Metsakalmistu, Lao ja
Lohkva katlamaja peatused.

TÜ ajaloo muuseumis hiljuti ava
tud ülikooli varakamber ootab 25.
augustil kell 12 kõiki huvilisi eks
kursioonile, näha saab seni harva
eksponeeritud või lausa esimest
korda välja toodud haruldusi, mis
kõnelevad ülikooli ideest ja selle
vaimust.

108 194 m²
võrra suureneb Tartu linna terri
toorium juhul, kui asja saab linna
valitsuse poolt volikokku saadeta
vast eelnõust muuta Tartu linna ja
Ülenurme valla vahelist piiri seo
ses Idaringtee ehitamisega.

Möödunud nädalal jõudsid tagasi
koju alpinistid, kes 30aastase vaheaja
järel vallutasid taas Kesk-Pamiiris
Tartu Ülikooli nimelise mäetipu.
Juulis startis 10liikmeline Tallinna ja Tartu
alpinistidest koosnev seltskond Tadžikistani
poole, eesmärgiga taasvallutada TÜ ja J. F. Parroti nimelised mäetipud. Tipud asuvad KeskPamiiri mäestikus Kõrge Seina ahelikus vastavalt 6258 ja 6277 m kõrgusel üle merepinna.
Rühm jõudis TÜ mäetipule 31. juulil kella
poole ühe paiku päeval täies koosseisus. Kohapeal selgus, et pärast ülikooli 350. aastapäevale pühendatud esmavallutust eestlaste poolt
1982. aastal ükski inimhing sinna jõudnud
polnud. „Leidsime eest sinna 30 aastat tagasi
jäetud tipukirjad, ülikooli toonase tekli ja tipuplaadi. Mõned asjad võtsime tipust ka kaasa,
asemele jätsime ülikooli uue tekli, lipu, sõrmuse ning tipukirja,“ kirjeldas ekspeditsiooni juht
Andres Hiiemäe.
Mägi asub tsivilisatsioonist eemal ja ainuüksi jalamile jõudmine viimasest asustatud
punktist võttis aega kaks nädalat. Igasuguse
välise abi kasutamise võimalus puudus. Laskumisel tabas alpiniste ka väike õnnetus, kui
üks liikmetest, Priit Rooden, murdis jäämurru läbimise käigus jalaluu. „Kaks ja pool päeva tassisime Priitu käepärastest vahenditest
meisterdatud kanderaamil raskel ja ohtlikul
reljeefil,“ tunnistas Hiiemäe, kuid hindas ekspeditsiooni siiski õnnestunuks.
J. F. Parroti mäetipust otsustati loobuda
ohutuse, raskete lumeolude ning ebasoodsa
ilmaennustuse tõttu. „Ekspeditsioon tervikuna sisaldas rohkelt raskeid ja ohtlikke lõike nii

Tudengid varjuta

Sajad treeningtunnid
Ettevalmistus ekspeditsiooniks algas jõu
ludest ja võttis alates sellest praktiliselt
kogu vaba aja – nädalavahetused, õhtu- ja
öötunnid. Sadu treeningtunde ronides jääl,
kaljudel, siseseinal, matkasid ja treeninguid
raskendatud tingimustes (paksus lumes,
rabas, liivanõlvadel, raskel maastikul, raske
seljakott seljas või autokummid järel lohi
semas).
Emotsionaalne kõrghetk oli kui jõud
sime mäelt taandudes pärast 20-päevast
autonoomset liikumist mägedes tagasi
autotee äärde Kok-Jar-is, kus meid ootasid
autojuhid ja peale pikka, väsitavat ja pin
gelist matka võeti meid vastu sooja supi,
pehme saia, arbuusi ja kange joogiga. Sel
lel hetkel langes meilt kõigilt tohutu pinge,
mis kaasnes takistustest, ohtudest ja riski
dest valitsenud mägedes ronimisega, nüüd
sai see periood läbi.
Üllatusi pakkus ekspeditsioon meile iga
päev. Hetkel on veel järgmised mäeplaanid
tegemata. Taastumine möödunud ekspe
ditsioonist võtab nädalaid või isegi kuid.
Vahvaid mägesid ja uusi mägipiirkondi on
rohkelt silmapiiril.
Andres Hiiemäe

HÄDAORG: Kristjan-Erik Suurväli (vasakul) ja
Andres Hiiemäe valmistuvad jäämurru läbimise käigus jalaluu murdnud Priit Roodenit
helikopterile tassima.

mäele lähenemisel, mäe peal kui ka laskumisel – mägijõgede ületused, rusunõlvad, Tanõmas II liustik ja selle jäämurrud ja rasked lõigud marsruudil. Raskused ületati hea grupitööga, üksteise kogemustele, oskustele ja teadmistele tuginedes, teineteist usaldades,“ tõdes
Hiiemäe.
Juhan Lang

Eelmise nädala lõpus kadus rae
koja-esiselt „Suudlevate tudengi
te“ purskkaevult vihmavari – see
läks parandusse ja tuleb mõne aja
pärast puhtamana tagasi.

Filantroopiline rattasõit
Laupäeval, 8. septembril toimu
va Eesti rattamaratonide sarja
Samsung Estonian Cup hoo

Et Eestile usaldati esmakordselt
2013. a FIG iluvõimlemise MK-eta
pi korraldamisõigus, näeb maail
ma parimaid iluvõimlejaid 8.–10.
veebruaril A. Le Coq’i spordimajas.

Toiduabi puuetega
inimestele
29. augustil alustatakse Eesti
Punase Risti ja Tartu Puuetega
Inimeste Koja (Rahu 8) koostööl
toiduabi jagamist puuetega ini
mestele, toitu jagatakse ka järg
nevatel tööpäeval kell 10–14, kuni
kaupa jätkub. Abi saaja peab ole
ma puudega tartlane.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Tartu Ekspress sai vaderiks. Teisipäeval püüdsid varjupaiga töötajad turuhoone juurest kinni liikluses silganud haavikuemanda. Kui
kahe nädala jooksul omanik välja ei ilmu, hakkab nudisaba kandma nime Ekspress. „Liikluses ta oli ja tekitas omajagu sebimist,“
kommenteeris nimevalikut varjupaiga perenaine Mairi Peiponen.
Kuigi tõenäoliselt pole tegemist lemmikloomaga, paneb vastne
ristivanem tulevastele omanikele siiski südamele, et nad Ekspressi
juhtumisi pintsli ei paneks. 
Koduta loomade varjupaik

Eedeni kauplustes kuni 5.09.2012
SOODUSKUPONGIGA kuni -30%

Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

SUVE- ja TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
DL SUVEREHVID ÜLISOODSALT!
A
• Mootori ja veermiku remont
S

ILA

Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

• Tehnoülevaatuseelne kontroll
ja vajadusel vigade kõrvaldus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• Kere- ja keevitustööd

RAV

Sven Oja piidleb 30 aastat tagasi tippu jäetud ülikooli teklit, mida on au hoida ekspeditsiooni juhil Andres Hiiemäel.  Erakogu

Ilu veab end Tartusse

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.
Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Palametsa
pajatused

Liiklusest Tartus
1912. aastal
Nii nagu tänagi tekitas liiklus Emajõelinna üha kasvavale elanikkonnale mitmeid probleeme. Baltisakslastest koosnev linnavalitsus
kandis hoolt eelkõige kesklinna ja selle lähedusse jäävate tänavate
heakorra eest. Kiiresti laienevaid ja eestlastest elanikkonnaga eeslinnu – Karlova ja Tähtvere kanti – ei tahetud kuidagi arvata Jurjevi
koosseisu. Las matsidest majaomanikud muretsevad ise agulite sõidu- ning kõnniteede ja tänavavalgustuse eest. Jäetagu linna eelarve
selles osas rahule.
Mõnevõrra jõukamad Tähtvere eeslinna majaomanikud lasid oma
kulu ja kirjadega sillutada Vabriku ning Tööstuse tänavat, et sügisel ja
varakevadel pääseksid sealt ka raskemad koormad läbi. Pilpakülaks
pilgatud Karlova uued uulitsad meenutasid aga endiselt karjamaad.
Kesklinna elanikud kurtsid, et mööda uulitsaid kihutavad automobiilid jätavad sappa suure pilve halba haisu. Kõnnid uulitsal ja tunned
kohe, et siit on mõni bensiinitõld tulistjalu läbi tormanud (kiirus oli
siis nii 25–30 versta tunnis). RaeMõnes kohas olla härradele toodi eeskujuks Peterburi ja Riiat, kus nõuti, et iga auto
isegi vilja sees
oleks varustatud suitsuhävitajaga
püherdamise jälgi (summutiga). Ka Tartule kuluks
näha, mis viitavat selline avaliku haisutamise keeld
marjaks ära.
selgesti kõlvatuste Maarjamõisa väljal alanud
kahe suure kivist haigemaja ehitegemisele.
tamine tihendas liiklust siinse
äärelinna ja kesklinna vahel. Seni oli rahva rada viinud vaksali juurest
kõige otsemat sihti pidi üle rööbaste. Nüüd keelas aga kohalik raudteevalitsus „veduri hoone otsa ( = depoo) kohalt“ käimise ära. See häiris nii Maarjavälja asukaid kui suurkooli ametimehi, mistõttu ülikooli
juhtkond saatis raudtee ülemustele taotluse: ehitatagu rööbastele korralik ülekäik ja lubatagu seda mööda jalakäijate liikumine. Sest edaspidi peavad Maarjamõisa kiirustama mitte ainult lihtinimesed, vaid
ka paljud arstiteaduskonna tudengid ja isegi professorid.
Septembrikuu alguses oli kohalikus seitungis sõnum, et vaksalis
kriimustanud üks moe järgi riides naisterahvas oma ülemäära pika
kübaranõelaga kaunis tuntavalt ühe teise daami silmnägu. Kuna
mood nägi selliseid peakattest kaugele küündivaid ehisnõelu ette,
siis asetatagu nende otsa mingi kaitse. Rongi saabumisel või lahkumisel tuleb ikka väikest viisi tunglemist ette ja siis on selline ettevaatusabinõu hädavajalik.
Põuase suve tõttu oli Emajõe veeseis erakordselt madal. Nendes
kohtades, kus saeveskite juures palgiparved seisavad – ja seda piki
mõlemat kallast – jäävat laevadele ja lotjadele vaid kitsas riba vaba
vett, mistõttu on tegu üksteisest mööda pääsemisega. Pealegi sebivad rohked sõudepaadid suuremate aluste vahel.
Tähtvere mõisa park oli linlastele armastatud jalutamise paik,
mille radasid mööda on hakanud viimasel ajal õige hoolimatult jalgratastel sõitjad kihutama. Nii võib ju kergesti õnnetusi ette tulla!
Linnavalitsus peaks selles osas midagi keelavat ette võtma. Ja lähikonna talumehed kurtsid, et linlased patseerivad pahatihti otsejoones läbi põldude, tallates küpset vilja hoolimatult maha. Mõnes
kohas olla isegi vilja sees püherdamise jälgi näha, mis viitavat selgesti kõlvatuste tegemisele. Mida just selle all mõeldi, seda moraali
huvides ei mainitud.
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Madis Kalmeti nimi pärnakatele, pealinlastele ja mulkidele
enam tutvustamist ei vaja. Tõsisasi, et aastaid nii Endla
teatris kui Tallinna Linnateatris näitleja ja lavastajana töötanud teatrimees lõi kaasa menutükis „Naised valitsevad
maailma“ ja kohe-kohe algaval Draamal saab näha tema
Ugalas publikut hullutanud näitemängu „Ukuaru“, annab
põhjuse tema nimi selgeks õppida tartlastelgi.

Olete ise olnud peamiselt lavastaja, Uues Teatris mängisite kõrvalosas.

See ei olegi nii oluline. Pigem
näen, et need rollid väga ei jagunegi pea- ja kõrvalosadeks. Kui võtame näiteks naised, siis kogu see
seltskond on üks ühtne tegelaskuju. Ja meestel on samamoodi võrdsed rollid.

Mõisahärra roll oli teile
kirjutatud?

Naisnäitlejad väidavad, et Ivar
Põllu on kirjutanud näidendi arvestades konkreetseid näitlejaid, aga
see kehtib ilmselt rohkem naistele.
Rollina mõisahärra väga keeruline
ei olnud. Meesterollid on suuresti
üldistused. Keerulist psühholoogilist rida neil tegelastel pole.

Kelles ennast kõige
paremini ära tunnete?

Võibolla kui panna kokku maadeuurija ja fotograaf Pääsukese
roll. See oleks segu natuke kunstihingest, boheemlaslikust maailmast ja uurivast lugejast kirjanikutüübist. Segu kunstnikust ja
mõtlejast.

Kui lihtne oli ise lavastajana mängida Ivar Põllu
käe all?

Õnneks olen ka mina näitlejakoolitusega lavastaja. Huvitav oli.
Aasta või paari tagant mõni tõsisemalt võetav roll teha on tegelikult
lavastajale väga kasulik. See õpetab mingitest asjadest paremini
aru saama. Tihti unustad näitleja
psühhotehnika ära.

Käekiri on erinev?
See võibolla ei olnud kõige tüüpilisem näide Ivar Põllu lavastajalaadist. Ta on näitlejatesse suhteliselt leebe ja mõistva suhtumisega. Ei ole despootlik lavastaja. Ma
ise olen natuke ekspressiivsem ja
resultaadikesksem. Ei ole ehk nii
kannatlik. Teisest küljest kannatamatus lisab muidugi proovidesse intensiivsust. See on temperamendi küsimus. Olen loomu

poolest ka natuke keevalisem ja
allergilisem. Noorpõlves kippusin
näitlejatele peale pressima oma
väga konkreetset nägemust, nüüd
üritan näha häid asju, mis näitlejas on olemas ja mitte peale pressida asju, mis talle orgaaniliselt ei
sobi. See on ka elus põhitõde – kui
murrame usu ja võtame inimeselt
ära teadmise, et ta midagi suudab,
siis on ta väga nõrk ja habras. Tal ei
õnnestu ka kõige lihtsamad asjad.
Aga kui toetame eneseusku, siis ta
ongi kõigeks võimeline.

Saab üldse keegi ära võtta teise inimese usu?

Usku ära võtta on väga kerge. Piisab ühest valest ja pahatahtlikust
märkusest. Anda on natuke raskem.
Kõik loojad on väga tundlikud. Eriti näitlejad. Nende looming on niivõrd ajaline. Temast ei jäägi muud
järele, kui ainult see, mida ta sel hetkel publiku silmade ees suudab teha.
Näitleja elab nüüd ja praegu.

Teie „Ukuaru“ lavastuse
aluseks oli raamat?

Loomulikult. See, et oli ka film,
ei olnud mulle eeskujuks ega häirivaks teguriks. „Ukuaru“ oli natuke erandlik. Tavaliselt leian alati ise
algmaterjali, mida tahan lavastada.
Sedapuhku oli see pigem pakkumine. Lugesin huviga raamatu läbi
ja olin üllatanud, et see on niivõrd
võimas, nõnda arhetüüpsete tegelastega, dramaatiliste sündmuste ja
tugevate karakteritega lugu. Loomulikult see haaras mind. Kaks
asja langesid kokku. See paistab
välja, kui pole tegijale väga korda
läinud. Psühholoogilist laadi draama on see maailm, millega tunnen
kõige rohkem külgetõmmet.

Igal lavastajal on oma asi
ajada?

On. Kui jälgida tugevamaid
lavastajaid, siis kõigil on mingi
läbiv teema. See tuleneb kõigest
sellest, mida sünnipäraselt kaasas kanname, oleme kodust kaasa saanud ja elus ise kogenud,
õppinud. Neist kolmest koosneb

„Naised valitsevad maailma ehk Opus Geographicum“ viimase etenduse eel esmaspäeva õhtul ammutas Madis Kalmet jõudu Ülo Õuna
pronksist skulptuurilt „Isa ja poeg“. Side Tartuga sellega ei katke –
peatselt algaval Draama 2012 festivalil saab kaeda tema teatrimaailmas
laineid löönud lavastust „Ukuaru“. 
Juhan Lang

Henrik Kalmet, poeg
Raske on oma isa kohta kirjutada kõrvaltvaatajalikult, lühidalt ja taba
valt. Hindan tema huumorimeelt ning läbi selle oskust ja võimet ka
iseenda üle naerda, mis on tal võimaldanud nii keerulises valdkonnas,
nagu seda on teater, pääseda kibestumisest. Kosutav on näha, et ini
mene suudab pärast nii pikki aastaid (teatris) ikka veel siiralt vaimustuda
ning eesti teatrile ebaharilikult mitte ainult enda tegemistest. Samuti
imetlen õiglustunnet ja julgust oma seisukohti kaitsta ning oma põhi
mõtete eest seista, mis kaugeltki mitte alati ei „tasu“ ennast ära, küll aga
jätab alles kõige tähtsama – eneseväärikuse.

inimese elu põhiteema, mida on
endal väga raske sõnastada. See
on sisemine otsing, mis olekski
parem, kui jääks saladuseks.

On lavastus teie jaoks
pigem enese otsimine
või teatud valupunktidele osutamine?

Plakatlik lavastus vist ei mõju

väga paljudele. Minu jaoks on oluline teater, mis töötab läbi näitlejate ja puudutab vaatajat emotsionaalselt. Kui teater puudutab
ainult mõistuslikult, siis see mind
väga ei huvita. Mulle meeldib teatris naerda ja nutta.

NO99 tükid, olgugi plakatlikud, ei mõju?

UUS POOD
Uus 42a, Tartu

Uus tn 42a on avatud
UUS POOD.
Hetkel suveriiete allahindlus

50%!
Palju uut ja huvitavat kaupa!
• Uued ja kasutatud riided.
• Kaup Norrast ja Inglismaalt.
Riidepood OÜ, Uus 42a
E-R 10-18, L 10-15
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Draama oku
peerib linna

Nende puhul küll, sest nad
teevad seda nii sisenduslikult,
ekspressiivselt, jõuliselt ja emotsionaalselt. See jõud kandub saali üle. Nad ei jää ainult distantsi
pealt tõe kuulutajateks.

Kui palju leiate paralleele
„Naised valitsevad maailma“ ja enda tükkidega
alates „Veemälust“?

Kaasa arvatud „Ukuaru“ või
minu viimane Linnateatri lavastus
„Koletis kuu peal“, on kesksel kohal
naiste teema, nende saatus ja eluhoiakud. Kummalisel kombel on
tõesti minu tükkides olnud peategelaseks tihti naine. Võrrelda sisemiselt Ivar Põllu tükiga, on see siiski hoopis teist laadi dramaturgia.

On naised paremad teatud sõnumeid edastama?

Võibolla meesnäitlejad jõuavad
rollini rohkem analüüsi ja mõistuse kaudu. Arutades, teoretiseerides. Naiste puhul ainult sellest ei piisa. Nad tabavad tihti rolli intuitiivsemalt. Intuitsiooni ei
saa lavastaja äratada ratsionaalsete märkustega, vaid kummaliste ja teatriväliste paralleelide tõmbamisega. Neile võib näiteks hästi
mõjuda, kui öelda, et see roll lõhnab nagu jasmiinipõõsas. Minu
kui kunstniku peateema ei ole
naine iseenesest, vaid pigem ikkagi see, mis avaldub eludes saatuste kaudu. Ei välista, et järgmises
tükis võib olla peategelane mees.

Madis Kalmet
∞∞ Sündinud 27.01.1955.
∞∞ Abikaasa on diplomaat
ja endine näitleja Gita
Kalmet, pojad Henrik ja
Karl-Andreas.
∞∞ Lõpetas 1980. aastal
Tallinna Riikliku Konser
vatooriumi lavakunsti
kateedri (9. lend).
∞∞ Töötas Rakvere teat
ris aastatel 1980–1985
näitlejana ja 1985–1988
peanäitejuhina.
∞∞ 1989–1998 Linnateatri
lavastaja ja näitleja.
∞∞ 1998–2002 vabakutseli
ne lavastaja.
∞∞ 2002–2010 Endla teatri
näitleja ja lavastaja.

Olles olnud erinevates
teatrites, näinud köögipoolt. Kui palju need
lavastaja jaoks erinevad?

Teatrid erinevad ikka väga oluliselt. Enne Endlasse minekut olin
Linnateatris peaaegu üheksa aastat
ja nüüd olin pea sama kaua Endlas.
Praegu olen tagasi Linnateatris. See
on suhtumise, taseme, koosseisu
erinevus. Need on öö ja päev. Samamoodi erineb ka Ugala, kus lavastasin „Ukuaru“. Suuresti lähtub kõik
ikkagi tegijatest. Mida fanaatilisemalt tehakse, seda parem ja seda
rohkem teatrit hinnatakse. Ei hakka
salgamagi – minu jaoks on olnud ja
on siiamaani koduteatriks Tallinna
Linnateater. Minu arvates on Linnateatri trupp Eestis näitlejakunstis
kõige tugevam.

Teie pojad on „Eesti otsib

superstaari“ uued saatejuhid. Kui palju on nende
karjäärivalikus tunda teie
kätt?
Nad ei näidanud kuidagi välja, et nad oleksid teatrist kohutavalt sisse võetud ega andnud mulle
lapsepõlves ja hilisemas elus märku, et soovivad just teatrit õppima
minna. See tuli mulle väga suure
üllatusena, et nad teatrikooli läksid. Nad lausa varjasid minu eest
sisseastumist. Küllap see ikkagi
mõjutas, et lapsepõlvest peale nad
olid teatris ja ema oli näitlejanna.
Nüüd, tõsi, ei ole, on diplomaat.
Eks see oli neile kodune maailm.

Oleksite idee maha laitnud?

Olen neile kogu aeg öelnud, et
ärge seda eriala valige. See on liiga karm ja natuke liiga subjektiivne eluala, kus tihti võime emotsionaalselt väga haiget saada. Objektiivseid hindamiskriteeriumeid ju
teatrile pole. Ühele meeldib, teisele
ei meeldi. Nüüd ei ole enam midagi
teha. Võibolla saade tuleb kasuks.
See on tõsine väljakutse – kuidas
nende sarm ja vaimukus välja veab.

3.–9. septembrini toimub teatrifes
tival Draama 2012. Festivali kuraa
toriks on näitleja, lavastaja ja tõlkija
Anu Lamp, kes valis põhiprogram
mi, mida võtab kokku koondpealkiri
„Fookus: Näitleja“.
Festivali maasikaks pidas Lamp
artistide aktsioone. „Näitlejaid ollakse
eelkõige harjunud nägema erineva
tes rollides. Laval kannavad nad oma
tegelase lugu, viivad edasi sündmus
tikku, muudavad lihaks kirjanike sõna.
Mis juhtub aga siis, kui kõik eelnev
ära võtta? Kui lavale jääb näitleja, ilma
ettekirjutatud tekstita?“ vihjas ta üritu
se põhiküsimusele. „Päris täpselt ei
tea keegi, mis siis juhtub, aga neljal
septembriõhtul Athena keskuses ja
Tartu Uues Teatris on mikrofon vaba.
Ja selle haaravad näitlejad.“
Tänavu on Draama väed ühen
danud Balti teatri festivaliga – kolme
Balti riigi omadramaturgia ürituse
ga, mida riigid korraldavad järge
mööda. Statuudi järgi valib iga riik
festivalile kaks lavastust, mida hin
dab viieliikmeline rahvusvaheline
žürii. Programmi kuuluvad Eestist
„Õitseng“ (Eesti Draamateater) ja
„Mee hind“ (Ugala Teater), Leedust
„Unė“ (Leedu Riiklik Draamateater),
Lätist „Lõpp“ (Läti Rahvusteater)
ning „Luuleliblikas“ (Pilditeater).

A Le Coq’i kammerkoori elurõõmus punt
ootab uusi lauljaid.
rda,
a ka

Ettelaulmine toimub 3. ja 4. septembril kl 18 Är n niiiiii hea!
ent o
aadressil Laulupeo pst 15.
eie dirig

m

Lisainfo: Eve Paap
5624 9112, paap.eve@gmail.com
.

Kuidas vabakutselise leib
statsionaarse lavastaja
omast erineb?

Statsionaarse lavastaja elu on
muidugi mugavam. On aega, palk
jookseb. Ei ole mingit muret, et end
ära ei elataks. Vabakutselise elu on
keerulisem. Kui tööd ei ole, pole ka
millestki elada. Kui tööd on, võib
seda sattuda aga väga palju. Ei suudagi kõike enam vastu võtta. Intensiivsem elu. Statsionaarne lavastaja
muutub võibolla ka vaimselt natuke mugavamaks. Ei pea võitlema
oma koha eest päikese all. Õnneks
tööd jagub ja tuleb.
Juhan Lang

, ahoi!
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Kui palju suunate?
Ei ole rolle analüüsinud ja kriitikat teinud. Ainult öelnud, kui
mulle mingi asi on rohkem või
vähem meeldinud. Lavastajast isa
ei tohikski kriitikat teha. Nende
lavastaja on Elmo Nüganen ja tema
märkused peavadki domineerima.
Mina oma nägemusega ei tohikski
sinna kõrvale sorkima minna. Sõbralikku nõu ikka võib anda. Mulle
väga meeldis „Seitse venda“, mida
nad teevad. See oli küll väga füüsiliselt emotsionaalne lugu.

5

Elulooraamat
Facebookist
Deutsche Post DHL pakub sotsiaal
meedia fännidele Social Memories
lahendust, mille abil saab tellida
oma Facebooki seinast personaal
se raamatu. Tänaseks on tellitud üle
100 000 eksemplari.
Raamat koosneb professionaal
selt kujundatud infograafikutest,
fotodest ja tekstist, mis annavad üle
vaate kasutaja poolt paika pandud
ajaperioodist (näiteks Facebookiga
liitumise päevast kuni tänaseni).
Programm analüüsib muu hul
gas kasutaja tegevust, koostab üle
vaateid kõige aktiivsematest sõpra
dest ja populaarsematest sissekan
netest. Kõvade kaantega raamatul
on 28 lehekülge, seda on võimalik
luua erinevates keeltes ning tellida
igasse maailma nurka.
„Tänu DHL-ile on võimalik ühelt
poolt oma digitaalseid mälestusi
efektselt visualiseerida ja teisalt muu
ta need igaveseks. Pole vaja karta, et
mälestused Facebookist mõne teh
nilise vea tõttu ära kaovad,“ kiitis DHL
Estonia ASi müügi- ja turundusjuht
Baltimaades Kristina Laaneots.

OLEME AVATUD:
R-L 11-01 • P-N 11-23

UUS AASIA RESTORAN!
ASIAN CHEF

on nüüd ka
ANNELINNAS!
Idamaised horgutised
ehtsatelt India kokkadelt

SOODUSTUS ostes kaasa või
koju tellides - tel 735 5029 ja 5330 0464
Mõisavahe 21, Tartu • w w w. a s i a n c h e f . e e
Tel 5345 7278, 748 9288
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Šotlase naine ütleb šotlasele:
„Jack, ma suren! Mine ja too
ruttu arst!“
„Mis sa selle arstiga enam
teed,“ imestab Jack, „kui sured!“

“Kohtualune, te oleksite
pidanud leitud rahakoti kohe
politseisse tooma!”
“Sel päeval ei olnud kedagi
politseis!”
“Aga järgmisel päeval?”
“Järgmisel päeval ei olnud
rahakotis midagi!”

Tarakan lamab selili ja sipu
tab jalgu. Teine tarakan läheb
mööda ja küsib kaastundlikult:
„Kas diflofoss?“
„Ei, ecstasy ja rave!“

“Alates sellest päevast, kui
ma läksin pankrotti, olen kao
tanud pooled oma sõbrad!”
“Tore, et teised on ustavaks
jäänud.”
“Ustavaks? Nad ei tea minu
pankrotist veel midagi!”

Ameeriklane, inglane ja vene
lane kiitlevad oma kummi hea
dusega. Ameeriklane räägib:
“Meil kukkus üks mees
sajandalt korruselt. Õnneks
jalgadele. Kingatallad olid nii
vetruvad, et ta lendas uuesti
sajandale korrusele.”
Inglane räägib:
“Meil läks mees laevaga sõit
ma. Kui laev oli juba sadamast
100 miili kaugusel, tõmmati
laev järsku tagasi sadamasse.
Selgus, et reisimees oli traksi
pidi kaisse kinni jäänud.”
“Aga meil kukkus rajooni
komitee sekretär liftiga alla.
Sekretätist jäid räbalad järele,
kalossid olid aga terved.” kiitles

venelane.

Keelatud kohas peatub vana
autologu. Kohe ilmub välja liik
luspolitseinik, kes käratab:
„On see teie auto?“
„Minu,“ vastab juht.
„Viiskümmend dollarit!“
„Suurepärane! Pange veel
kümme dollarit juurde ja auto
on teie!“

“Ahvid on palju targemad,
kui inimesed.”
“Miks?”
“Nad ei hakanud rääkima
ja tänu sellele ei sunnita neid
tööd tegema!”

Kupees ei suuda ülemee
likuks muutunud mees vastu
panna ja asetab oma käe võluva
kupeekaaslase kõrgele rinnale.
„Võite oma käe kuhugi muja
le panna!“ sisistab kaunitar.
„Hea meelega, aga ma ei
saa – te istute.“

Hullumajja tuleb komisjon
ja näeb, et kõik hullud istuvad
isetehtud õngedega kraani
kausside juures.
„Mida sa siin teed?“ küsitak
se ühelt hullult.
„Kalu püüan.“
„Aga millega sina tegeled?“
küsitakse teiselt.
„Kalu püüan.“
Nii vastavad kõik. Lõpuks
jõutakse viimase hulluni:
„Mida sina siin teed, püüad
ka kalu või?“
„Ei,“ vastab see.
„Selle võib välja lasta,“ aru
tavad komisjoni liikmed oma
vahel. Aga haige hõõrub käsi:
„Ega ma hull ole, et neile pari
mad kalakohad välja annan!“
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Abraham Lincoln: Vampiirikütt
Märulifilm, alla 14 a keelatud, linastub Cinamonis 23.08 kell 22.15.
„Abraham Lincoln: Vampiirikütt“ uurib USA ühe legendaarsema presidendi salaelu ning tema väsimatut võit
lust... vampiiride vastu. Tugeva nägemuse ja isikupärase stiili poolest tuntud filmitegijad Tim Burton ja Timur
Bekmambetov toovad vaatajate ette värske ja originaalse peatüki vampiirilugude ajaloos, kujutades Lincolni
ajaloo suurima elavate surnute kütina.
Osades Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead, Jimmi Simpson,
Robin McLeavy, Marton Csokas, Alan Tudyk, Rufus Sewell jt.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
24.–28.08 kell 16, 22.15;
29.08 kell 16; 30.08 kell 14,
16 Abraham Lincoln: Vampiirikütt
24.–28., 30.08 kell 12.15,
14.45, 17.15, 19.30; 29.08 kell
12.15, 14.45, 19.30 Hull isa
24.–28., 30.08 kell 17.30,
19.45; 29.08 kell 16.30, 18.30
Naabrivalve
24.–28., 30.08 kell 13, 15,
18, 20.10, 22; 29.08 kell 13,
15.15, 18, 20.10, 22.15 Palgasõdurid 2
24.–28., 30.08 kell 16.30
Kuutõusu kuningriik
24.–30.08 kell 16.45 Täielik
mäluvahetus
24.–29.08 kell 11.30, 12, 14;
30.08 kell 11.30, 12 Vaprake
(eesti keeles)
24.–30.08 kell 20.45 Pimeduse rüütli taastulek
24.–30.08 kell 12.30 Keelatud tants 4
24.–28., 30.08 kell 14.30,
19.15, 21.30; 29.08 kell 14.30,
21.30 Ted

Laupäeval,
25. augustil kell 17

Kastre pargis

SEELIKUKÜTID
Pilet 5 €

24.–28., 30.08 kell 13.45,
18.30; 29.08 kell 13.45, 17.15
Jääaeg 4 (eesti keeles)
30.08 kell 22.15 Eellinastus:
Bourne’i pärand
29.08 kell 19.15 Sünnipäeva
eri: Nüüd läheb sõjaks
29.08 kell 17.30 Sünnipäeva
eri: Artist
29.08 kell 19.45 Sünnipäeva
eri: Vanne
29.08 kell 21.45 Sünnipäeva
eri: Vastikud ülemused
29.08 kell 22 Sünnipäeva eri:
21 Jump Street

Kontsert
Antoniuse õu

Tartu Jaani kirik
28.08 kell 21 Tornimuusika:
Triinu Taul ja Juhani Jaeger
4.09 kell 21 Tornimuusika:
InBoil

Vanemuise
kontserdimaja
1.09 kell 19 XX sajandi muusikaeksam – vinüülist mp3ni

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 3.09 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus
UneUdus

30.08 kell 20 Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide
Ühing

Linnaraamatukogu

Klubi Jazz

kuni 8.09 Sven Antsoni ja
Anneli Andersoni maalinäitus
Üks tee, kaks asja

7.09 kell 21 Lembit Saarsalu
kvartett ja Anna Põldvee

Klubi Rock & Roll
31.08 kell 21 Ela Rock & Roll
hästi! Esinevad Dramamama,
Rockin‘ Lady & Her Rivertown Boys, Neptuun ja TLH
31.08 kell 21 Ela Rock & Roll
hästi! Esineb Singer Vinger

kuni 31.08 näitus Endisaegseid spordiraamatuid

kuni 8.09 Eesti nahakunstnike liidu näitus Konrad Mägi.
Köidetud
kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste lõputööde
näitus
kuni 12.09 Sergei Jerjomini
näitus Klaasisulatamine ehk
fusing

Tammelinna
raamatukogu
kuni 31.08 Liive Koppeli
akvarellide ja maalide ning
Anne Kokkovi õlimaalide
näitus Kuulates viljade küpsemist
kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

tartuekspress

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.
Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.
Kivitööd - sillutiskivide ja äärekivide paigaldus. Terasside ehitus. Tel
5192 5321, ta2012ro@gmail.com.
Majade, hoonete soojustamine
puistevillaga. Tel 5665 0604,
502 0066, puistevill@gmail.com.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Üürile anda

Kinnisvara müük

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, www.mas
tersport.ee, Master Sport OÜ.

Rendile anda Tartus,
ARK kõrval, Sepa Keskuse taga

maa kuni 3800m2.
Sobib kasutatud autode
müügiplatsiks.

Koolitus

MisTeenus ind
h
juhtub Elektri
talvel?

Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

Üürile võtta

Koostöösoovid edasta aadressile
maakri23@gmail.com • Tel 509 8728.

Müüa Novator 1U P4 SERVER

Müüa vähekasutatud GT maastikujalgratas (täisvarustusega, heas
sõidukorras). Tel 503 0936.
Müüa värvilaserprinter 3in1,
numbrinäidu seade, kirjutuslaua
lamp, telerialus. Tel 503 0936.
Ostan vanu raamatuid, postkaarte, paberrahasid, münte,
pudeleid, maale, nõusid, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit jne.
Tel 5829 9810.

40 000

Lehe trükiarv 6. septembril:

Lehed kantakse tartlaste postkastidesse.

see ...
Kui sinu reklaam pole selles lehes, siis on
... kehvemas kohas!
eeringu tähtaeg: 4. september
Bron

Teen trimmitöid. Tel 5197 7491.

Ostetakse põllu- ja rohumaid Tar
tumaal. Tel 5620 4096.

Otsime PARTNERIT Tartus Fortuuna 1b asuvasse
Sunpoweri solaariumikeskusesse.
Sobib kosmeetikakauplus või kosmeetikafirma esindus,
küünestuudio, juuksur jne.
Jagame kulud ja võidame kliente juurde!

Radiaatorite vahetus, küttesüsteemide hooldus ja muud torutööd. Tel 516 6836.

Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

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

ind puude raie. Tel 5810 8597.
Ohtlike

h
puu

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5458 9337.

4toal mug korter Ilmatsalus (7 km
Tartust, kool, lasteaed, aiamaa).
Tel 529 9918.

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.

te

Küt

4toal korter Tabiveres koos garaa
žiga omanikult. Tel 511 2694, 527
3628.

Kinnisvara ost

Tutvus

Muu
Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

AM-, A-, B-, C-, CE-koolitused,
ADR ja ametikoolitused.
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

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

Tule! Aitame! Erakorraline ABI
ALKOHOLISÕLTUVUSE korral
Hiina meditsiinist. LY CHINI OÜ.
Tel 748 4677, 5837 9246,
505 8381.

Eesti naine (35–41 a, terve, vaba
ja karske) – samasugune 55 a aus
Helsingi mees tahab pere luua
Sinuga. deofide@hot.ee

Info tel. 53489622
või jaanus@sepakeskus.ee

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

(soodsalt, sobib hästi väiksema
firma veebirakendustele).
Tel 503 0936.

KESKLINNA HAMBARAVIS
täiendav vastuvõtt proteesitöödele. Konsultatsioon tasuta.
Tel 744 2122.

2-3toal korteri või osa majast
Elvas (soov Arbimäel). Kiire!
Tel 5343 0896.

Männikooremultš.
5197 8500.
OTSIME TARTUTel
OSAKONDA
KOGEMUSTEGA PANDIMAJA
Müüa pidevalt
saematerjali (prus
KLIENDITEENINDAJAT
sid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Töökoht
: pandimaja
tn 41
Tel 5199
4108,Tartus
5302Kuu
6206.

Saunade ehitus, saunalavad vastavalt tellija mõõtudele. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.

Küte

2-toal korter. Tel 502 2728.

us

Annan rendile miniekskavaatori
(1,6 t) ja haagise. Hind 90 €. Tel
5551 0990, www.rentexrent.eu.

Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodriIncassor on 2000.
aastal tegevust
jaOÜ
terrassilaudu,
põrandalaudu.
alustanud ettevõte,
mille põhitegevuseks
Voodrilaudade
tööstuslik
värvimine.
on laenude andmine tagatise vastu.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7801.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.

Vana mööbli, okste, lehtede jms
äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.

reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038 • 511 6923

Vannide emaileerimine.
Tel 552 2879.
Vedu ja kolimine üle Eesti alguse
ga Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Pakume kaheks kuuks tööd tugevatele ja tublidele

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

• graafik 3 tööl, 3 vaba
• tööaeg 7-19

Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B.

MARJAKASTIDE LAADIJATELE
Lisainfo tööpäevadel 8-17 telefonil 52 33 687.
CV palume saata tiina.siilivask@vmp.ee


UUS MEESTE JUUKSUR
W.Struwe 5, Tartu
Tel: 5757 0957 www.elvetrans.eu

OÜ Nittis otsib Tartu NS Kinga poodi

KAUPLUSE
JUHATAJAT

TÖÖ

Nõudmised kandidaadile:
eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel,
kohusetunne ,
sõbralikus,
organiseerimisoskus,
kõrge pingetaluvus.
Soovitav eelnev töökogemus.
Kandideerimiseks palun saata CV:
regioon@nsking.ee

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

1-toal korter. Tel 501 3219.

äp
ist

Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

3toal ahiküttega korter otse oma
nikult (kuni 250 €). Tel 5812 9127.

an

Materjal

OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

www.robinsonkv.ee.

lm

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Ehitus

VABA AEG

Kü

Neljapäev, 23. august 2012

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@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
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Säästupirn – oma
nime väärt?

Eelmise aasta septembris jõustus
määrus, millega keelati populaar
sete 60 W hõõgpirnide tootmine,
tekitades küsimuse, mis võiks olla
parimaks alternatiiviks. Seda enam,
et sügisele vastu astudes tuleb
kodus valgust andvaid tulukesi süü
data üha rohkem ja sagedamini kui
suvekuudel. Kodumajapidamistes,
kus elektriseadmeid on vähe, või
vad tavalised hõõgpirnid kasutada
isegi kuni 70% elektrienergia kogu
tarbimisest.
Ekslik on arvamus, et säästupir
nide valgus on kahjulik. Riia tehni
kaülikooli spetsialistid kinnitavad,
et ainuke viis, kuidas need saavad
kahjulikud olla, on mittekvaliteetse
toote soetamine. Näiteks juhtumite
puhul, kui valgustit sisaldav plast
mass ei ole kvaliteetne ja hakkab
sulama. Kuid väide, et säästupirnide
valgus võiks olla kahjulik, ei vasta
tõele. Pirnidele kehtib kaheaasta
ne garantii, seepärast on mõistlik
ostutšekk alles hoida. Kasutatud
tooteid ei tohi visata olmejäätmete
hulka, kuna need sisaldavad vähe
sel määral elavhõbedat.
Säästupirnid ei ole ainsad, mis
võivad hõõgpirne asendada. Alter
natiiviks on veel halogeenpirnid,
mis on saadaval nii transformaato
ritega kui ilma ja sobivad ka kõige
tavalisematesse valgustitesse.
Pealetungile on asunud ka LEDtehnoloogia valgustid, mis on
samuti energiatõhusad. Kui asenda
da 100 W hõõgpirni, siis on vajalik
umbes 20 W võimsusega säästu
pirn. LED-valgusti korral oleks pii
sav 18–20 W. Sellisel juhul ei olegi
kõige olulisem võit võimsuses, vaid
hoopis LED-valgusti värviedastusin
deksis, mis on samuti suurem kui
säästupirnidel. Oluline on ka LEDtehnoloogia vastupidavus. Tootjad
osundavad, et LED-pirni tööiga on
25 000–30 000 tundi. Kuid tuleb
arvesse võtta, et LED-tehnoloogiad
on hetkel veel oma arengu algeta
pis ning on vaja aega, et täiustada
selle toimimist mittestandardsetes
tingimustes, näiteks pingelanguste
korral või kõrgetel temperatuuridel.
Olar Teder,
Latvenergo Eesti kliendisuhete juht

Neljapäev, 23. august 2012

tembutab taas teedel
Noore Kagu-Eesti naise hiljutine ebameeldiv
hääletamisjuhtum annab
alust arvata, et maanteedel tegutseb taas
legendaarne väikeautoga
spordiajakirjanikust liputaja. Politsei teatel tuleks
aga ka autojuhtidel hääletajate suhtes ettevaatlik
olla, sest mõni neist võib
osutuda vargaks.
Eelmisel nädalal Tallinnast
Lõuna-Eesti poole hääletanud
noor Võru naine sattus peale
liputajale, kellele meeldib hääletavaid naisi auto peale võtta. Leena (nimi muudetud) hakkas enda
sõnul tipptunnil Tallinnas lennujaama lähedalt Tartu poole hääletama, kui äkitselt peatus tema
ees väiksem roheline auto. Leena
oli juba autosse istumas, kui mees
ütles: „Ma võin su ära viia, kui
sind ei häiri, et ma olen alasti.”
Leena märkis, et autojuht isegi ei küsinud, kuhu hääletaja
soovib sõita. Ta otsustas, et autojuhi alastus siiski häirib teda, ja
põgenes masinast.
Leena tunnistas, et mees ei
ahistanud teha. „Üldse ei olnud
pealetükkiv,” meenutas naine.
„Kui ütlesin, et ma ei soovi, siis
sõitis minema.”
Tegu oli kiilaka vuntsideta
mehega, keda Leena iseloomustas veel ka sõnadega paks, vedel
ja keskealine.
Auto ja juhi kirjelduse järgi
võib arvata, et Leena sattus peale spordiajakirjanikust liputajale
Ants Põldojale, keda meedia jahtis pikalt kui rohelise Peugeot’
liputajat ja kes lõpuks oma ebatervest kirest ise rääkis poolteist
aastat tagasi ETV saates „Pealtnägija”. Seal tunnistas mees, et
ta on haige inimene, kelle haigu-

Soovitused
hääletajatele
• Autosse istudes teatage
oma lähedastele, kus te
hääletasite, kuhu sõidate
ja millisesse autosse istu
site.
• Kui juba autos olles tundub
sõidukijuht ja seal olevad
teised inimesed kas joobes
või muidu kahtlase käitu
misega, siis mõelge välja
usutav põhjus autost välju
miseks kas bensiinijaamas,
mõnes asulas või kusagil,
kus on teisi inimesi.
Rohelise Peugeot 207 suhtes tuleks naishääletajatel ettevaatlik olla, sest selles võib istuda alasti mees.

Erakogu

Politsei- ja piirivalveamet

seks võib pidada ebanormaalseid
seksuaalfantaasiaid ja ekshibitsionismi. Ta on ka ravi saanud,
kuid oma kirest pole vabanenud.
Leena on tagantjärele juhtumile mõeldes rahul, et mees
hoiatas teda enne sõitma asumist, et on autos alasti.

Ettevaatust nii juhtide
kui ka reisijatega
Kuigi politsei teatel on viimasel ajal seoses hääletamisega esinenud vaid üksikuid halbu juhtumeid ja raskeid kuritegusid
pole ette tulnud, tasub ettevaatlik olla nii neil, kes hääletavad,
kui ka neil, kes hääletajaid auto
peale võtavad.
Nii näiteks avastas sügisel Tartust autoga üksinda Võru poole sõitnud tudengipoiss, et kolm
noormeest, kelle ta linnapiirilt auto peale võttis ja kes enne
Kambjat Otepää ristis maha läksid, olid kaasa võtnud ka tema
sülearvuti. Kuna noormees märkas arvuti kadumist juba Kamb-

jas, õnnestus tal see politsei abiga
samal õhtul kätte saada. Varastest hääletajad olid kogemata
oma järgmiseks peatuspunktiks
valinud ühe endise politseiniku talu. Lugu lõppes hääletajate
tagaajamisega üle põldude. Vargad saadi kätte ja nüüd on juhtum otsapidi kohtus.
Kuigi varem mõtles noormees,
et mis ta ikka üksinda autos sõidab, siis nüüd ta enam hääletajaid peale võtta ei julge.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Agu Lalli sõnul
sagenevad seesugused vargusjuhtumid just suvisel ajal.

Kuula sisetunnet
„Tähelepanelik tasub olla paarikaupa liikuvate ontliku väljanägemise ja viisakate poiste-tüdrukute suhtes, kes suviti päris aktiivselt linnade vahel liiguvad,” hoiatas Lall. „Enne hääletajate peale-

võtmist tasub veenduda, et tagaistmele ja esiistmete taskutesse
ei jääks laokile väärtasju, käe- ja
rahakotte. Hääletajate käed võivad autost lahkumise hetkel küll
tühjad olla, aga on tegelasi, kes
oskavad asju kenasti ära peita.”
Arusaamatuste vältimiseks
tasub hääletajatel vältida joobes
seltskondi ning ka joobetunnustega hääletajate suhtes tuleks
olla ettevaatlik.
Võrulanna Leena sõnul on ta
siiani hääletades alati õnnelikult sihtpunkti jõudnud. Auto
peale saab ta enamasti juba viie
või kümne minutiga, Tallinnas
võtab see tiheda liikluse tõttu
rohkem aega. Enamasti on pealevõtjateks üksi sõitvad mehed,
harvem naised.
„Sisetunde järgi tunnen ära,
kas on ohtlik autosse istuda või
mitte,” lisas Leena. „Hääletamine on minu jaoks olnud pigem
hästi meeldiv, väga meeldivate
inimestega olen kokku saanud.”
ELINA ALLAS,
Lõunaleht

SUPPER SOODUSPAKKUMINE JÄTKUB

SINA ei taha
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MEIE ka mitte!
Tule ja avalda meelt koos meiega
Euroopa Stabiilsusmehhanismiga
(ESM) liitumise vastu!
PARIMAD HINNAD EESTIS!

Toompea lossi ees
30.augustil kell 11.00

Avame Tartus

Riia 130 Decora kõrval uue,
suure valikuga ja soodsa prillipoe.

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI

Avamine neljapäeval 23 augustil kell 10.00

Avamise puhul palju hinnaüllatusi !

(kilepakendis).

Kõik päikseprillid - 60%
Prilliraamid kuni -90 %
Värvilised kontaktläätsed 14 EUR paar
Kohapeal Tartu suurim kontaktläätsede valik.

www.goldoptika.ee

Info tel.74 09 035

PUITBRIKETTI
SOODSAIMAD HINN

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

*PRILLIRAAMIDELE ALLAHINDLUS

SOODUSHINNAGA PELLETIT

KUNI -100%

(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.
VANUS

VÕRDUB ALLAHINDLUSE %-ga

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Soodusmüük jätkub kuni 30 juuli 2012
Info
5666
*Kampaania
kehtib koos4451.
peegeldusvastase kattega klaaside koosostul

Soodusmüük jätkub kuni 31 mai 2012.a.
*Kampaania
kehtib koos peegeldusvastase kattega klaaside koosostul.
FOTOKROOMSED,POLARISEERITUD ja TOONITUD PRILLIKLAASID kuni -60%

näit.PRILLIRAAM 59 EUR (-sinu vanus 65 a.=65%allahindlust) Hind sinule 20,65 eur

Kvaliteetsed plastik prilliklaasid

