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lõid Tartusse oma seltsi
Juba kolmandat kuud
hauvad Tartu lätlased
plaani oma talvel loodud
läti seltsile ja raamatukogule ruumide leidmiseks.
Koduotsingute ja läti
koori lauluproovide vahel
leidsid lõunanaabrid hetke, et rääkida Tartu Ekspressile, kuidas lätlaste
käed Tartus käivad.
Enne seltsijuttu paneme kohe
paika, kui kahvatu on eestlaste
jaanipäev lätlaste oma kõrval.
„See on teil nagu pühapäevane
grill, mitte suve suurim pidustus!“ on nad resoluutsed. Lätlased leiavad, et eestlased on liiga
tundlikud vihmase jaanipäeva
suhtes, sest Lätis sajab ka jaanipäeval alati vihma, aga keegi ei
istu sellepärast toas kamina ees,
vaid hüpatakse üle lõkke, punutakse pärgi ja lauldakse rahvalaule.
Kui olen jaanipäeva vaidluse
kaotanud, nendivad lätlased, et
kõik algas läti laulukoorist, mille pärast Tartu lätlased koos käima hakkasid. „Seega on ka meie
seltsi esimene eesmärk panna
paika iganädalane kooriproovi
aeg,“ selgitab Jānis. Praegu on
lätlastel keeruline suuremaid
kokkusaamisi korraldada ja läti
raamatukoguga alustada, sest
peale Tartu ülikooli läti ja leedu keele kabineti neil oma ühist
pesa pole.
Kuigi Tartus elab üle saja lätlase, on seltsis aktiivseid liikmeid alla kahekümne. „Näiteks
Balti kaitsekolledži lätlased,
kes elavad siin vaid paar aastat,
või tudengid pole väga huvitatud meiega liitumisest, neil on
oma seltskonnad,“ selgitavad
ühingu eestvedajad. Peale lätlaste kuulub nende rahvusklubisse ka paar läti keelt ja kultuuri jumaldavat eesti spiooni, kes
üheskoos lätlastega nende rahvuspühi tähistavad ning laule
laulavad.

Lätlased tunnevad
Dorpatit
Oma läti ühingut ametliku
MTÜna arvele võttes leidsid lätlased andmebaasidest ka kunagi Tähtvere tänaval tegutsenud

Kuna vastloodud Tartu läti seltsil veel oma kodu pole,
peetakse koosolekuid erinevate kohvilaudade taga. Pildil
Tartu läti seltsi liikmed Jānis Līmežs (vasakult), 3aastane Līva Līmeža, Ilze Zagorska, Ilze Salnāja-Värv, Edite Supe,
Aive Mandel ja Andris Slavinskis. 
Mari Mets

Lätlased
Tartus
Ilze Zagorska (27)
Tulin Tartusse 2004. aastal eesti keelt
õppima pärast rahvusvahelises laagris
eestlastega sõbrunemist, kus armusin
kohe eesti keelde. Tartus sain hoopis ise
läti keele õpetajaks. See on minu kodulinn ja Lätti tagasi ma praegu minna ei
plaani.

Andris Slavinskis (25)
Ma õppisin Ventspilsis ja sain Eestist
pakkumise, millest ei suutnud keelduda.
Tulin Tartusse ehitama satelliiti Estcube
ja õppima Tartu ülikooli doktorantuuri.
Olen elanud Eestis pisut üle aasta, õpingute lõpuni on jäänud veel paar aastat
ning praegu ei tea veel, kas jään pärast
seda Eestisse.

Aive Mandel (27)
Kolme aasta eest Tartu ülikoolis ajalugu
õppides tundsin äkitselt huvi ja vajadust
õppida läti keelt. Armusin sellesse kiiresti,
sest selle kõla on nii maagiline. Läksin
aastaks Riiga Läti ülikooli õppima ning
Tartusse naastes olin mures, et unustan
omandatud läti keele ära. Kuulsin aga
läti laulukoorist ja selle liikmed osutusid
parimateks lätlasteks, keda ma kohanud
olen.

Jānis Līmežs (31)

Tartu läti selts
∞∞ Seltsi esimene koosolek toimus oktoobris, ametlik asutamine
leidis aset 6. detsembril 2012.
∞∞ Lähinädalatel valitakse seltsile uus president ja valmib seltsi logo,
millel on ühendatud Eesti ja Läti lipud.
∞∞ Üheskoos tähistati juba 8. novembril Läti vabariigi aastapäeva, käidi koorilaagris, et valmistuda suvel Lätis toimuvaks
laulupeoks, peeti jõule ning ühes soomlastega tähistati ka
24. veebruari.
∞∞ Järgmine suurem pidupäev läti seltsis on 4. mai, Läti
taasiseseisvumispäev.
∞∞ Tartus elab ametlikult 111 lätlast, Tartu ülikoolis õpib 37 ning
maaülikoolis 4 läti tudengit.
∞∞ Palju ühisüritusi Tallinna läti seltsiga.

läti seltsi, kuid tänaseks on see
justkui maa pealt pühitud ning
majagi paraku maha põlenud.
„Paljud noored ei vii enne
Tartusse tulekut isegi kokku, et
Tartu ja Dorpat on sama linn,“
selgitab õpetaja ja giidi ametit
pidav Ilze Salnāja-Värv. „Tartut
tuntakse Dorpatina, sest ajalooliselt tulid paljud lätlased Dorpatisse ülikooli ning needsamad

Tartus õppinud lätlased panid
kodumaal aluse läti kultuurile.“
Läti keele ja kultuuri vastu
tuntakse Tartus lätlaste meelest
palju huvi ning läti keel on eestlastele suisa eksootiline. „Eestlastes on alles viimasel ajal tärganud huvi neist lõuna poole
jääva vastu, läti keele kursused
Tartu ülikoolis on muutunud
väga populaarseks,“ räägib kee-

leõpetaja Ilze Zagorska. „Eestis
on hirmus palju nimesid, aga
eestlastele jällegi on need vähesed läti nimed väga rasked. On
juhtunud isegi seda, et Ilzest on
saanud Ülle.“

Eestis on parem elada

väga kodumaale tagasi ei kipu.
Kuna Läti on nii lähedal, siis on
alati võimalik sõita Valka õiget
läti õlut ostma või Valmierasse
teatrisse. Kuna Lätis e-hääletust
ei ole, sõideti ka viimase referendumi ajal ühiselt Valka hääletama.
Juba mitu aastat Eestis elades
on lätlased enda sõnul harjunud
ülikiiresti e-Eestiga ning nüüd
tundub totter, kui tuleb sõita läti
seltsi jaoks allkirja andmiseks

Ilze Zagorska arvab, et ta on
kaheksa aastaga muutunud ka
ise eestlastega sarnasemaks,
vaiksemaks ja rahulikumaks.
„Kui ma koju lähen, siis
vanemad ei mõista, miks
Eestlastele on läti
ma uimerdan kogu aeg,
tegelikult olengi haka- nimed väga rasked. On
nud asju rahulikumalt
juhtunud isegi seda, et
võtma, nagu eestlased.“
Ilzest on saanud Ülle.
Edite jällegi on märganud, et eestlaste jaoks on
väga tähtis olla prestiižne, lätRiiga või ei saa Lätis pargipingil
lased on lihtsamad inimesed.
mobiiltelefoniga veebis surfata.
Samas leiab ta, et lapsi on Eestis
Kuigi Eesti-Läti jalgpallimatšil
hulga parem kasvatada, sest arshoiavad nad ühehäälselt pöialt
tiabi, turvatunne ja sotsiaalsed
ikkagi Lätile, lubavad nad olümgarantiid toimivad palju parepiamängudel ka Eesti sportlaste
mini kui Lätis. See on ka peaedu üle rõõmustada, sest Eesti
mine põhjus, miks enamik veston nende teine kodumaa.
lusringis osalenud Tartu lätlasi
Mari Mets

Tundsin kahe aasta eest, et tahan oma
elus midagi muuta ja tulingi Tartusse
elama. Kuna minu tööks on tõlkimine
läti keelest inglise keelde, saan seda teha
igalt poolt. Õpin praegu ka eesti keelt,
kuid minu peagi neljaseks saav tütar saab
sellega minust märksa paremini hakkama.

Edite Supe (24)
Tulin Eestisse viie aasta eest koos oma
lätlasest abikaasaga, kelle kutsus Eestisse
tööle tema ameeriklasest sõber. Otsustasime jääda siia lapsi kasvatama, sest arstiabi
ja sotsiaalsed kindlustused on palju paremad. Tartul on oma sõltuvusttekitav võlu
ja ainulaadne aura, ma tunnen, et Tartu on
just minu koht. Minu väike tütar räägib juba
rohkem eesti kui läti keelt, kuigi mõlemad
vanemad on ju tegelikult lätlased.

Ilze Salnāja-Värv (30)
Kohtasin 2005. aastal Belgias oma tulevast eestlasest abikaasat. Pärast ülikooliõpingute lõpetamist Lätis tulin esmalt
Eestisse aastaks vabatahtlikuna probleemsete noortega töötama. Aasta
pärast abiellusin ning nüüd õpetan Miina
Härma gümnaasiumis Balti kaitsekolledži
lätlastest õppejõudude lastele läti keelt ja
töötan ka ainsa läti giidina Tartus.
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Orhideedel
on silmad
Ülikooli botaanikaaias on 6.
märtsist alates taas võimalik
näitusel „Ilu eest!“ imetleda
orhideede kauneid õisi.
„Sel aastal toimub näitusega
seoses ka esimene erakollektsionääride orhideekonkurss
Lõuna-Eestis. See tähendab,
et näitusesaalis on külastajatele imetlemiseks väljas ka
erakogudest meile saadetud
käpalised ning inimestel on
võimalik taimi hinnata ja valida välja oma lemmik,“ selgitas botaanikaaia aednik Sten
Mander.
9. ja 16. märtsil kell 11, 12,
13 ja 14 toimuvad tasuta ekskursioonid botaanikaaia kasvuhoonetesse. Uudistada
saab Merle Silla orhideemaale
näitusmüügil „Orhideedel on
silmad. Ilu ja inspiratsioon III“
ning näitusekülastajad saavad
taimi koju kaasa osta. Näituse
raames müüb orhideeteemalisi ehteid ja aksessuaare kunstnik Inga Stepanenkova.
Näitust saab botaanikaaia
piletiga külastada 17. märtsini
iga päev kell 10–18.
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lausega

Politsei
palub abi
22. veebruaril kella 15.10 ajal
astus üks naine Riiamäe bussipeatuses sisse linnast väljuval
suunal bussi nr 7 tagauksest.
Ühel hetkel hakkas avatud
ustega buss järsku liikuma ning
naine kukkus bussis niimoodi,
et tema jalad jäid poole sääre ulatuses bussi ustest välja.
Üks bussis olnud naine aitas
kannatanu püsti. Politsei palub
abivalmis naist võtta ühendust
politseiga tunnistuste andmiseks.
4. märtsi hommikul ajavahemikul kella 9.50–10.50 sõideti Puusepa t 1a asuvas TÜ
kliinikumi parklas külge musta värvi sõiduautole Cadillac
BLS. Külgesõidu tulemusena
sai värvipinna kahjustusi auto
põrkeraua tagumine vasakpoolne osa.
Politsei
palub
kõigil,
kes nägid neid juhtumeid,
ühendust võtta telefonidel
730 8814 või 110.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Iive plussis

Kuidas kütta?

Veebruaris registreeriti Tartumaal
130 sündi ja 124 surma, mullu
samal ajal jäid surijad seisuga
158 : 152 ülekaalu. Kui abieluranda jõudis küünlakuul 30 paari, siis
lahku läks 28.

8. märtsil kell 14 algab Tartu Teaduspargis seminar, kus spetsialistid tutvustavad erinevaid küttelahendusi ja jagavad soovitusi,
millistest valikukriteeriumitest
lähtuda eramu või kontorihoone
küttesüsteemi ehitamisel ja täiendamisel.

Tuulik ülikooli katusele

Siim Kallas kõnepuldis

Ajalooliste fotode abil kujundatud Kesklinna keskuse juht Eveli Opmann tunneb
heameelt, et vahepeal linlaste jaoks tähtsust kaotanud keskus on taas uuele elule
ärkamas. 
Kaur Paves

Kaubahallist sai
Kesklinna keskus
7. märtsil uksed avav Kesklinna keskus on oma äridega Tartusse meelitanud
mitmed tuntud tegijad
pealinnast ning rõhub igapäevaselt vajalikule.
„Selles hoones pole niipalju pinda, et kodu pakkuda glamuurile ja moele. Liiatigi on kaks kanget konkurenti olemas. Seepärast
otsustasime natuke praktilisema
pilgu pöörata kesklinnas liikuva
inimese ostu- ja teeninduse soovidele,“ selgitas keskuse juht Eveli
Opmann Tartu Ekspressile.

Kaubahalli pole enam
Ümberehitus, mis nõudis ligi
400 000 eurot, on Opmanni sõnul
endisest kaubahallist vorminud
tänapäevase, aga ka omanäolise
keskuse. Ajaga kaasa minnes otsustati loobuda ka senisest nimest.
„Eks harjumine võtab loomulikult aega. Palju aastaid räägiti teenindusmajast, nüüd ikka Hansakeskusest. Nii usume ka meie, et
iganenud kaubahalli asemel Kesklinna keskus öelda saab kiiresti suupäraseks. Siin on kesklinna
Rimi, kesklinna MyFitness. Siia on
kesklinna inimestel asja sageli.“
Suuremad osad 6000 m² hoonest võtavadki enda alla aprillis
startiv terviseklubi MyFitness ja
Rimi, mis sarnaselt Tasku kauplusele teeb uksed lahti juba kell 8, et

tööle ruttajad saaks söögi- või joogipoolist.
Aga veel pool tundi varem alustavad Pagaripoisid. „Tallinnas on
nad tegutsenud juba 1995. aastast
ja väga tuntud oma tortide poolest, mida kaubandusest saab küll.
Nüüd on lõpuks ka Lõuna-Eesti
inimestel võimalus kohapeal äsja
ahjust tulnud hõrgutisi mekkida,“
tundis Opman rõõmu.
Peale Pagaripoiste on tee Emajõe äärde leidnud veel mitu pealinlastele tuttavat äri. Nagu näiteks
Vertigo veinid, Juustukuningad ja
Biomarket. Esimene neist on Jungenti tütarfirma, mis pakub üpris
laia skaalaga veinivalikut. Juustukuningad, nagu nimigi reedab,
müütab 60 eri sorti juustu, lisaks
kastmeid ja serveerimiseks tarvilikke aksessuaare. Biomarket keskendub öko- ja mahetoodetele,
aga mitte ainult.

Itaalia jäätis
„Minu lemmik – nad teevad ise
ehtsat Itaalia jäätist. Koostiseks
vaid koor ja marjad ning ei mingit keemiat. Imemaitsev,“ kiitis
Opmann Biomarketit, mille omanikud käinud ise saapamaa meistrite juures õiget maiustuse tegemist õppimas. Et aga seadmete
tarnimine võtab aega, ei saa jäätise ehtsuses veenduda enne aprilli.
Veel mahuvad keskuse katuse alla kosmeetikaäri Rosalind,

küünehooldusvahendeid ja -teenuseid pakkuv Merineid, optikapood, restoran Entri, Mardi lilled, Emajõe keeltekool, Coffee In
ja Ilutasku. „Mõistagi meie raudvarad Ristiisa pubi ning ööklubi
Maasikas,“ märkis Opmann loetelu lõpus kaht staažikaimat asukat majas.
Ehitused aga pole veel lõppenud. Taastatakse Küüni tänava
Raekoja platsi poolne sissepääs,
et lõpuks saaks tööd alustada ka
uus ööklubi, mille käivitumine on
takerdunud juba aastaid. Siingi on
siht valmis jõuda seatud aprilli.

Ajalooline hõng
Omapärase kujundusdetailina katavad Kesklinna keskuse
äride seinu ajaloolised fotod Tartust. Idee nõnda toimida andis
nimekonkursi käigus arendajaga ühendust võtnud Andres-Teet
Merisalu. „Tegemist on ju omaaegse kuulsa Promenaadi tänavaga. Ja
kuigi esimese hooga „välgatust“
ei tekkinud, siis lõppkokkuvõttes leidsime päris hea lahenduse,“
viitas Opmann kaupluste klaasist
seinu katvatele kleebistele, mis
annavad aimu eluolust Emajõe
ääres ligemale sajand tagasi.
Kesklinna keskuse lindi lõikavad neljapäeval kell 12 läbi linnapea Urmas Kruuse ning hoone
omanik Neinar Seli.
Rasmus Rekand

8. märtsil kell 10.15 peab Oeconomicumis loengu Euroopa
komisjoni asepresident Siim Kallas, kes räägib Euroopa konkurentsivõimest ja majanduspoliitikast.

Juustukuningad ja
pagaripoisid

Maaülikooli tehnikamaja katusele
kerkib horisontaalse teljega tuulegeneraator. Tuulikut kasutavad
uurimistööks teadlased, kes peavad seda lisainfo allikaks tuuleenergia kasutamise võimaluste
täpsustamisel.

130aastane kirjaneitsi
7. märtsil kell 15 avab O. Lutsu
majamuuseum Marie Underi 130.
sünniaastapäevale pühendatud
näituse.

7. märtsil avavad Kesklinna keskuses (endises kaubahallis) oma
esimese äri Tartus juustukauplus Juustukuningad ja pagariäri
Pagaripoisid.
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kuud kestab linnavalitsuse määruse kohaselt nüüd ametlikult
hooajaline müük Tartus.

Sirius ei kustu
Burgerisõpradel on Võru ja Aardla tänava risti asja ka edaspidi,
sest linnavalitsus andus Siriuse kioskile 2018. aastani ajutise
tegutsemisloa.

Saksa sulesepp
3. aprillil kell 13 kohtub Tartu linnaraamatukogus lastega saksa lastekirjanduse elav klassik Paul Maar.

Kummaline Supilinn
Ajakiri Travel and Leisure paigutas Tartu Supilinna 15 maailma
kummalisema linna hulka: eripära seisnevat nii linnaosa nimes,
tänavanimedes kui ka tema erilisuses.

Lumelauaässad
9. märtsil toimub Kuutsemäel
üleeuroopaline lumelaua pargisõiduvõistlus, kus osalejate eesmärgiks on sooritada võimalikult
atraktiivseid trikke kolmel kõrvutiasetseval obstaaklil.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Tänapäeva Kübramoor, Potsataja ja Gena. Karmo Ruusmaa

Laiem valik RÕIVAID ja PESU
pakkumised leiad
www.eeden.ee
7.–17. märtsini 2013 Kõik
Lindex

N-Trend

Valik tavahinnaga naisteriideid -20%
Naiste pesu kuni -70%

Gree Nice naiste ja meeste ilma õmblusteta pesu, stringid,
bokserid ja topid -25%

Mosaic

Denim Dream soodusmüük

8.–9.03 kogu naistekollektsioon -15%
10.–17.03 kõik aksessuaarid -15%
Lisandub püsikliendisoodustus -5%

Valik naiste tooteid -60% (täishinnast)
Valik naiste pükse 20 € ja 40 €, valik ehteid 5 €
Kaupa on piiratud kogustes!

Sportland

Rosme

Naiste treeningtooted -20%
Kõik talveriided vähemalt -50%

Naiste pesu kuni -30%
Kliendikaart tasuta! Igale ostjale kingitus!

Marat

Pesuparadiis

Patricia tooted -20%

Kogu kaup -10%

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu
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Paviljonides laamendajad
UUDISED
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lähevad linnale kulukaks
„Kui klaas on katki, on see
tahtlikult lõhutud,“ selgitas bussiootepaviljonides
toimuvaid laamendamisi
neid paigaldava ja hooldava
firma JCDecaux‘ Tartu hooldusjuht Urmas Oja.
Paviljonide lõhkumiste sagedus
sõltub ilmast – talvel vähem, suvel
tunduvalt rohkem. „Võib öelda, et
suvel on teateid lõhkumisest isegi
kord nädalas,“ rääkis Oja. „Siis liiguvad noored ringi, istutakse tihti bussipeatustes.“ Praegu, talvel,
tuleb selliseid juhtumeid Oja sõnul
ette umbes kord kuus.
„Siiski ütleks, et hoolimata rahulikust talveperioodist on lõhkumisi
vähem kui varem,“ sõnas ta.
Tartu linnas on ligikaudu 160
bussiootepaviljoni, neist 132 kuuluvad firmale JCDecaux. Probleemseim piirkond, kuhu tuleb
kõige tihedamalt parandustöid
tegema sõita, on Oja sõnul Annelinn, eriti Anne gümnaasiumi
kant. „Mingil hetkel oli seal paviljon isegi pikali lükatud,“ meenutas
Oja. See, et raske metallehitis on
poltidega maa küljes kinni, tema
sõnul eriti ei loe, sest kui jõud käib
üle, saadakse varjualune soovi
korral ka maha.

Kui katki, siis tahtlikult
Oja möönab, et klaas võib puruneda ka õnnetuse tagajärjel, kuid
kuna paviljonide ehitusel kasu-

Talvine heakord
on paranemas

JCDecaux‘ hooldusjuhi Toomas Oja sõnul on sageli probleeme Annelinna gümnaasiumi lähedal asuvate bussipeatustega.  Laurits Leima

tatakse 6 mm paksust klaasi, mis
paindub keskkohast kuni 2 cm,
võib siiski väga kindlalt väita, et
kui klaas on katki, on see tahtlikult
lõhutud.
„Tihti on näha jalajälgi, kui klaasist pole jagu saadud. Tavaliselt on
aga katkiste klaaside kõrval näha
ka kivid, millega lõhutud,“ rääkis
Oja. „Paar aastat tagasi lasti üks
klaas õhupüssiga katki.“
Viimane juhtum oli Oja sõnul
ühes Emajõe-äärses bussipeatuses,
kus lund lükanud traktor oli paviljonile pihta saanud ning selle paigast nihutanud. Praegu on tema

sõnul kõik paviljonid korras ja klaasistatud.

Linn peab maksma
Kui suure summa ulatuses aastas
linnale mõttetut kahju tekitatakse,
ei soovinud Oja öelda, kuid mainis, et keskmiselt läheb uue klaasi
panek maksma umbes 100 eurot.
Kui meenutada, et talvel tuleb teateid lõhkumisest vähemalt kord
kuus, suvel mõnel ajal isegi kord
nädalas, on summaks tuhanded
eurod, mis linn välja peab käima.
„Tegu on tööjõu ebaratsionaalse

rakendamisega. Me peame parandama minnes oma bussi klaasiveoks
ümber seadistama ning laopinda
uute klaaside all kinni hoidma,“ selgitas Oja, et lõhkujate tagant koristamine ei too vaid rahalist kahju,
„tegu on meile lisatööga, kui samal
ajal võiksime tegeleda hooldusega –
pesemise ja puhastamisega.“
„Kui teaks, et ei peaks aastas üle
10 uue klaasi panema, oleks nii laopind väiksem kui muu töö efektiivsem,“ rääkis Oja. Tema sõnul on
meil selles vallas aga kõvasti kasvamisruumi.
Laurits Leima

Linnavalitsuse menetlusteenistuse väärteouurija Margus Oks
tõdes, et võrreldes varasemate aastatega on pilt tänaval palju
parem.
Oksa sõnul on kindlasti oma osa ka sellel, et tänavu on
sadanud lihtsalt vähem lund kui varem, kuid märgata on ka
suhtumise ja hoolsuse muutust paremuse poole.
„Eks hoiatused ja trahvid mõju ikka ning majad, millega on
probleeme, on läbi aastate samad,“ selgitas Oks, et enim muresid on majadega, mille soojapidavus on halb. Katusel olev lumi
sulab altpoolt, muutub raskemaks ja moodustab endale n-ö
jääraja, mida mööda kiiresti ja korraga tänavale libiseda.
„Probleeme on väga palju ka Võru tänaval, eriti ühe Sõbra
keskuse vastas asuva majaga. Seal elab 5-6 inimest, neil pole
korteriühistut ning katuse all asub bussipeatus. Me siis püüame
kõigiga rääkida ja olukorda selgitada,“ kirjeldas mees igapäevast
tööd. Esialgu küll hoiatatakse, kuid ka trahvimine pole võõras.
Selleni siiski tavaliselt minema ei pea.
Margus Oksa sõnul on kahjuks väga tihti nähtav pilt, kus
majaomanik on pannud kõnniteele ette lauajupi või lindi, et
ohtliku katuse alla minna ei saaks, keelatud. „Tegu on kõnnitee
omavolilise sulgemisega, mis on vale,“ rääkis ta. Ta tõdes siiski,
et niimoodi saab inimesele märku anda, et vaata aeg-ajalt ka
ülespoole, sest just seal valitseb tõsine oht.
Praegu pole linnavalitsus mingit ajalist piiri seadnud, mille
jooksul tuleb katuselt lumi ja jää koristada, inimene peab olema
ise hoolas ning jälgima, mis ta katusel toimub. Kuid peab meeles pidama, et õnnetuse korral jääb süüdi vaid majaomanik. See,
et sildid või piirded on väljas, ei loe.
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Saepuru Sass
(Feliks Kark)

Vinkli Aadu
(Elmar Trink)

Tartlane Meelis Kaldalu sai üleöö tuntuks kui provokaator, kes vabariigi
presidendi vastuvõtul Evelin Ilvese kätt ei surunud. Vähesed aga teavad,
et sama mees on valitud Tartu ülikooli üliõpilasesinduse (TÜÜE) juhiks
ja kiiresti sealt segastel asjaoludel taandatud. End Rahvakogu liikmena
tutvustav aktivist rääkis Tartu Ekspressile oma motiividest ja intriigidest
tudengipoliitika tagatubades.

Erich Krieger

ERIKÜLALISED

Feliks Kark

Erich Krieger

M/S Silja Europa

Elmar Trink

M/S Superstar

SEENIORIDE
PÄEVAREIS
HELSINGISSE 14. APRILLIL!
Ootame kõiki seeniore 14. aprillil Helsingi päevareisile, mille korraldame
koostöös ajakirjaga Elukiri. Väljumine Tallinnast kell 10:30 laevaga Superstar
ja Helsingist kell 18:30 Läänemere suurima reisilaevaga Silja Europa.
Helsingis külastame kevadmessi, kus jagatakse näpunäiteid kodu
sisustamiseks ja aia kujundamiseks. Silja Europa konverentsikeskuses
esinevad spetsiaalselt Teile Erich Krieger ning Saepuru Sass ja Vinkli Aadu!
Registreerumine kuni 22. märtsini.

Ööbimisega päevareis
ühele reisijale
al.

87 €

*

/in.

Ööbimiseta päevareis
ühele reisijale
al.

* Hind kehtib juhul, kui ostetakse
terve kajut neljale
täiskasvanud reisijale

90 €

/in.

Hind sisaldab

Hind sisaldab

• laevapileteid suunal
Tallinn–Helsingi–Tallinn

• laevapileteid suunal
Tallinn–Helsingi–Tallinn

• 1 messi- ja bussipiletit

• 1 messi- ja bussipiletit

• 1 õhtusööki Rootsi lauas
suunal Helsingi–Tallinn

• 1 õhtusööki Rootsi lauas
suunal Helsingi–Tallinn

• ööbimiseks kohta aknata
neljakohalises B-klassi kajutis

Info ja broneerimine 669 6564, grupid@tallink.ee
www.tallink.ee

Lähenemas on TÜÜE
valimised. Aastal 2009
võtsid neist osa ka sina ja
esialgu väga edukalt. Mis
juhtus?

Kandideerisin suhteliselt tühja koha pealt. Minu jaoks tundus kogu see asi naljana, sest
tudengid ei ole Eestis aktiivsed.
See on mõneti tingitud sellest, et
1990ndatel neelas tööturg inimesi tohutu kiirusega. Tudengil oli
valikuid palju ja võib-olla kõige
jaburam valik oleks olnud hakata
nõudma, et ülikool annaks meile
mingeid õigusi.
See, kui tudengid oma õiguste
eest ei seisa, pole aga demokraatlik. Näiteks Edinburghi ülikoolis
valivad tudengid omale ise rektori. Ülikoolis käivad ikkagi täiskasvanud inimesed, kelle puhul tekib
selline asi nagu isekorraldamisõigus, mille hulka käib üldjuhul
valimisõigus. Meil ei ole enam feodalismi, kus kantsler Anto Liinat
oleks mingi absoluutne monarh,
kelle käsku teised täidavad.
Minu arvates peaks TÜÜE olema ülikooli kõrgeim organ, sest
seal on kõige laiem baas: tudengeid on ülikoolis kõige rohkem ja
nende harimise nimel peaks kõik
käima.
Minu ajal olid aga esinduses teatavad mõjurühmad, mis ei olnud
otseselt parteistunud, kuid erakondade jälgimise all. Ühelt poolt
oli väljas IRL, kelle juhtfiguuriks
oli hilisem esinduse esimees Alo
Lõoke, teisalt mõned keskerakondlased, näiteks Holar Sepp, ja
ka Rahvaliit oli tugevalt esindatud. Toimus pidev võimuvõitlus ja
rahade kantimine ning mina üritasin seda avalikustada.
Esimestel koosviibimistel võtsin aktiivselt sõna ja esitasin ka
oma kandidatuuri aseesimehe
kohale haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Juhtus aga nii, et endine
esimees Gilber Kask kutsus mind

salajasel moel oma kabinetti ja
soovitas kandideerida esimeheks
– et toetame sind, sest on vaja, et
rahvaliitlased pukki ei saaks.

Keda ta siis ise esindas?
Ta oli selline särava naeratusega
poiss, kes erinevate liinide vahel
laveeris. Ta oli Lõokesega lähedalt seotud, kuid polnud kuskil
liige ega läinud otseselt konfrontatsiooni. Tema kaks aseesimeest
olid kuulunud Rahvaliitu ja sellises seisus oli tal raske midagi ära
teha. Ta täitis lihtsalt administratiivseid ülesandeid ja püüdis erinevaid pooli rahustada. Sisuliselt
ei saadetud mitte midagi korda.
Vahel jäi mõni tudeng plagiaadiga vahele ja TÜÜE pidi sellele oma
hinnangu andma, aga sealgi kinnitati alati ülikooli õppeosakonna otsust.

Ise ei otsustatud kunagi
midagi?

Ei otsustatud ega ka avalikustatud. Vastupidi, TÜÜE soov oli alati kõik kinni mätsida, kired summutada, et asi oleks jokk ja ilus.
Samal ajal käis esinduse sees paras
andmine: erinevad pooled üritasid
pidevalt üksteisele keerata. Näiteks
oli tollal praeguste Pahade Poiste
kohal asuv lokaal jaganud esmakursuslastele siidritalonge. Muidugi oli neid palju üle jäänud ja
Rahvaliiduga seotud liige Robert
Sarv jagas neid lahke käega laiali, millest tuli suur jama. Kui
aga midagi lehte jõudis, kardeti
seda kohutavalt. Kardeti võimu
ja vastutust, sest tegelikult midagi
ei tehtud.

Mille põhjal sa väidad,
et need inimesed parteidega seotud on – Alo
Lõoke on tõepoolest
siiani IRLi liige, aga enamik koosseisust ei kuulu
ametlikult kuhugi?

Parteiliikmeid seal siiski mõned
on ja just nemad tunnevad ennast
jube tähtsana. Ülejäänud liikmeid
üritatakse mõjutada: näiteks tellis IRL noorteosakonna veebilehe ühelt liikmelt. Sellega eeldati, et kui liige oma raha ka kätte
tahab saada, siis ta toetab Lõokese
püüdlusi. Enamik liikmeid muidugi otseselt raha ei saanud, neid
mõjutati “moraali tõstvate” ürituste kaudu. Loomulikult sellise suhtumise juures ei huvitanud kedagi
mingid tudengite õigused.

Läksid nende õiguste
eest seisma või, nagu
alguses ütlesid, lihtsalt
pulli tegema?

Alguses pulli tegema, juhuslikult. Samas oli mul siiski aimdus,
et esinduses toimub mingi pseudotegevus. See pole mitte tudengite omaalgatus, vaid segu mingist klubilisest tegevusest ja parteide noorteühenduste kasvulavast. Mul tekkis huvi, mis juhtuks, kui üks tüüp läheks ja
nõuaks, et üliõpilased peavad
olema
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ülikooli arengus määrava tähtsusega. Samas oli mul kohe tunne, et
sellest võib tulla jama.
Ja juhtuski nii, et nõustusin esimeheks kandideerima. Kuid nähtavasti polnud Kask plaani Lõokesega piisavalt läbi arutanud, sest
temalt tekkis omakorda mõte, et
esimeheks võiks panna hoopis
kauaaegse liikme Friedrich Kaasiku ja aseesimeheks minu. Lõoke ise oleks sel juhul asja juhtinud
distantsilt: Kaasik oleks olnud
variesimeheks.
Esinduse tutvumisõhtul olid
minu kohalejõudmise hetkel Alol
juba käised üles kääritud ja ta segas
kõigile kokteile. Ühel hetkel kutsus ta mind ülimalt konfidentsiaalsel moel sauna eesruumi ja rääkis, et
paneme Friedrichi
esimeheks ja sinu
aseesimeheks, ja
et kuni ma temaga
läbi saan, on kõik
korras. Nõustusin, kuid sisimas
mõtlesin: üliõpilasesinduses käib
mingi maffiastiilis
eeskotta kutsumine?
Sel hetkel otsustasin, et
ajame siis hobuse tagajalgadele, ja kandideerin ise
esimeheks. Mind valitigi ära (esimeses
valimis-

voorus sai Kaldalu 14 poolthäält
Kaasiku 12 vastu – toim), kuid
avaliku poliitika spetsialist Janno
Voog tõlgendas määrustikku nii,
et see ei sobi, sest pole absoluutne
enamus (16 häält – toim).
Hiljem oli mul veel ühe kõne
võimalus, millega tekitasin väikse
võimuvaakumi, rääkides kõikidele
Alo sobingust. Ütlesin, et tudengid ootavad meilt midagi muud.
Järgnes aplaus Rahvaliidult, kuid
järgnevatel valimistel sain ainult
neli häält, sest teised blokid tõmbusid minu tagant ära.
Tehti uued valimised, mis
samuti läbi kukkusid, kuni ülikooli õppeosakond lõpuks kinnitas minu valituks osutumist.
Seejärel läks asi väga otseseks:
olin küll esimees, kuid kõik leerid nõudsid pidevalt minu tagandamist. Mina aga üritasin maksimaalselt venitada ja tekitada
TÜÜE kodukorra eeskirjast mitmesuguseid takistusi, näiteks vallandada esinduse sekretäri.
Asi läks sedavõrd pinevaks, et
Peeter Palginõmme, veel üks endine esimees, tuli mulle esinduse
ruumides füüsiliselt kallale ja me
lõpetasime politseijaoskonnas.
Lõpuks pidasime koosoleku
ikkagi ära (15. juunil, esimesed
valimised leidsid aset 5. aprillil –
toim). See oli kohutavalt hea näide massihüsteeriast: ainus eesmärk oli mind tagandada. Minu
sõnavõttudest polnud mitte keegi enam huvitatud, kuigi mõned
hääled siiski tõusid, kes küsisid,
kas see on ikka päris õige.

Samad inimesed olid
sind ju just valinud?

Põhimõtteliselt küll, aga nad
muutsid meelt. TÜÜEs ongi
kõik näiline: ei tundnud nad
mind väga pikalt enne ega ka
pärast. See oli grupiotsus, et
katsume temast nüüd lahti
saada, mis reglementi rikkudes
ka juhtus. Lõpuks otsustasin asja
kohtusse anda, kuid mingil hetkel
murdusin ja jätsin riigilõivu siiski
maksmata.

Kas TÜÜE aktsiooni ja
presidendiballil tehtu
vahel saab ka mingeid
paralleele tõmmata?

Võib-olla on paralleeliks minu
totaalselt erinev arusaam korrektsusest. Enda arust olin üks paremini riietunud külalisi, sest kõrgeima võimu kandjaks on rahvas
ja mina olin rahvariietes, nagu inimesed siin aastasadu käinud on.

JOKK-kirjaga särki vist
siiski aastasadu tagasi
polnud?

Siin on nagu TÜÜEgi puhul
olukord, kus olen öelnud inimestele liiga tõeseid asju, mis ületavad nende jaoks sündsuse piiri.
Kui TÜÜEs käivad tegelikud otsused läbi tagatubade, siis ka “pingviinide paraadi” võib pidada peoks
katku ajal. Igaüks võib näha VEB
fondi dokumenti, kus 32 miljonit
dollarit on kirjutatud Vene viinaärimehe kaukasse. Kui see nii on,
eks Siim Kallas, Märt Rask ja Andres Lipstok teavad täpsemalt, on ju
kogu Eesti täidesaatev võim üles
ehitatud varastatud rahadele.

Kuidas Evelin Ilves Kallase ja Lipstokiga seostub?

Ta surus nende kätt kindlasti
samal üritusel ja tunnistas kaudselt nende legitiimsust osaleda
pidulikul tähistamisel. Keegi pole
süüdi enne kohtuotsust, kuid kui
süüdistused vastavad tõele, peame tunnistama, et oleme lasknud
võimu juures olijatel riigi paljaks
varastada ja sama raha eest endale
reklaamklippe toota.
Kui president rääkis kõnes, et
esindusdemokraatia on kõige
õigem tee, siis mina sellega nõus
pole. Tulin vastuvõtule edasta-

maks osalusdemokraatia sõnumit
presidendile. Kummarduse eesmärk polnud mitte Evelini solvata, vaid keskenduda presidendile
ja jätta presidendiproua viisakalt
sellest mängust kõrvale.

Oled pikalt rääkinud
oma võitlusest osalusdemokraatia eest, kuid sellest hoolimata jääd rahva
mällu mühakana, kes
Evelinile kätt ei andnud.
Miks see nii on?

Paraku inimestel ei ole aega
süveneda. Näiteks tudengid ei
saa üldse aru, et neil on tegelikult
õigus otsustada, kuidas neile hindeid pannakse, mida nad õppima
peavad, kui palju maksavad ühiselamukoha eest. Ainus eesmärk on
diplom: saaks selle kätte ja eluga
edasi minna. Teiseks tahaks võibolla ka elukaaslase leida või lihtsalt
tina panna – ja seda katabki TÜÜE
koostöös baaride ja ööklubidega.
Kui mina nüüd tulen ja kutsun
inimesi sellises olukorras oma
õiguste eest seisma, siis jääb neil
mulje, et pean neid lolliks. Siis öeldaksegi vastu, et olen hull, mats,
eneseupitaja ja näitame sulle koha
kätte. Aga usun, et teen õiget asja.
Ega Eesti pole mingi staatiline
nähtus – see, kuidas Eestis on asju
20 aastat aetud, ei pruugi nii olla
järgmised 20 aastat. Minu patukustutuskiri on VEB fondi dokument. Lahmivad inimesed, mis
nad lahmivad: mina olen ainult
üks nimi, aga protsess läheb edasi.
Loodan siiski, et mu sõnum
jõuab kaugemale ja ainsaks väljundiks ei jää võimalus kuskil TV3
saates koos Arnold Oksmaa ja
Strippar-Marcoga süüa teha.
Kaur Paves

Piraadipartei liige Meelis Kaldalu seisab oma õiguste eest mitmel rindel. Muu hulgas lubab ta pressinõukogusse kaevata ajalehe Äripäev, mis taganes esialgsest lubadusest avaldada oma veergudel Kaldalu ettepanek Rahvakogus. 
Kaur Paves
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TÕNISSONIDE
puudus poliitikas

loomemajandust

Ajalugu ei kordu, kuid ta teeb
spiraale, lausus kunagi kirjamees Mark Twain talle omase
irooniaga. Spiraalina paistab
liikuvat ka Eesti ajalugu.
Kui meie poliitilist elu
1930ndate aastatega võrrelda,
siis kõige rohkem paistab nüüdisaegses Eestis puudu olevat
isamaaliste aadetega Jaan
Tõnissoni tüüpi riigimeestest,
kes riigimajandust reformiksid
ja samas rahvast üksmeelele
kutsuksid.
Oleme kosumas viis aastat tagasi maailma rabanud majanduskriisist, mille tagajärjed olid Eestile mõjukad: täna töötab
statistikameti andmetel Eesti tööturul ligikaudu 40 000 inimest
vähem kui viis aastat tagasi, paljud noored on tööle siirdunud
välismaale.
Ka kevad 80 aastat tagasi oli Eesti rahva jaoks raske kriisi aeg.
Poliitiliselt oli olukord muidugi kordades teravam kui praegu. 1934
sai valusalt lüüa Eesti demokraatia, sest Päts võttis võimu, kehtestas
riigis kaitseseisukorra ja keelas kõik poliitilised liikumised. Samal ajal
kidus Eesti majanduslik käekäik. Tuhanded eestlased kaotasid töö,
sest rahval polnud sisemaist ostujõudu ja raske oli kaupu müüa ka
madalseisus Euroopa turgudele.
Toona, 1933. a kevadel valitsusjuhiks saanud Jaan Tõnisson astus
lõpuks ebapopulaarse, ent Eesti majandusele hädavajaliku sammu
– ta devalveeris suvel Eesti krooni. Majanduse arengut takistanud
madal sisetarbimine hakkas Eestis taastuma ja tõi töökohad tagasi.
Tõnissoni tabas küll ettevõtjate ja meedia kriitikatuli, kuid majandus hakkas samm-sammult ülesmäge minema. Jaan Tõnisson
oli tollal Eesti riigimajanduse tarvilikke reforme tehes rahva pahameelele vaatamata tõeline riigimees, kes rahva jaoks „kastanid
tulest“ tõi.
Paralleel nüüdisajaga on ilmne, sest Eesti ja tegelikult kogu Euroopa majandus vajab hetkel uute töökohtade loomiseks uut hingamist.
Osa tänasest lahendusest on olnud samuti eurode „juurdetrükkimine“ ning valitsuste võlakirjade ostmine Euroopa keskpanga ja
Euroopa Stabiilsuse Mehhanismi poolt.
Kergeid kokkupuuteid tänasega leiab toonase Eesti poliitilisest
elust veelgi. Riigikantselei poolt 2011. a majandusarengu ja koostöö organisatsioonilt (OECD) tellitud riigivalitsemise raportis juhtis
OECD tähelepanu Eesti haldussüsteemi liigsele tsentraliseeritusele.
Leiti, et Eesti riigiaparaadis tuleb üles ehitada senisest märksa enam
detsentraliseeritud ja kõiki valitsemise tasandeid hõlmavat horisontaalset koostööd.
Võimu keskendumine keskvõimu kätte ja parlamendi sumbumine
toimus ka 1930ndatel, muidugi tunduvalt radikaalsemalt. Kui peale
1934. aastat asuti Eestis autoritaarsuse vaimus kohalike omavalitsuste liikmeid Tallinnast ametisse nimetama, asus selle vastu kõige
elavamalt sõna võtma Jaan Tõnisson, sest rahva iseteadvuse ja
demokraatliku vaimu kasvatamine ning samal ajal koostööle kutsumine olid Tõnissoni poliitika läbivad jooned. Eesti edenemine sõltus
tema meelest eelkõige rahva üksmeelest ja samal ajal vaimselt
tugevast kodanikkonnast.
Tagasivaade ajaloole on tänuväärt tegevus kas või juba sellepärast, et see annab meile võimaluse teha järeldusi. Kahtlemata
on meie tänase Eesti kordaminekud kaasaegsete saavutus, kuid
need saavutused seisavad siiski mineviku suurkujude laiadel õlgadel.
Sestap tasub ka au sees hoida ning aeg-ajalt jälle meenutada Eesti
ajalugu oma mõtete ja tegudega vorminud suurmehi.
Jaan Tõnisson oli Tartus populaarne ja hästi tuntud. Arvatavasti
oleks talle suurt rõõmu teinud teadmine, et tema rahvas ehitab
kunagi Eesti Rahva Muuseumile uue koduse maja. Aatemehena
oleks ta selle üle kindlasti uhke olnud ja astuks rõõmsalt ja rahuliku
sammuga üliõpilaste ja linnarahva rongkäigus läbi linna muuseumi
uue hoone nurgakivi panekule Raadile. Meil on see võimalus juba
sel kevadel ja Tõnissoni kodulinn ja isamaa võivad selle üle üksnes
rõõmustada.

Loomemajandus. See on viimasel ajal kuum ja ehk isegi jõuline sõna. Vähemasti ta kütab kirgi. Kirgi, mis mingist otsast vaadates on muidugi tormikesed veeklaasis, nagu sellised kired ikka, teisalt
aga ikkagi tähelepanuväärsed. Sest vesipüksi panevad keerlema jõud, mis on – avalik arvamus (kui
imaginaarne see ka ei oleks), ametlik parempoolne poliitika ja kunstnike-loojate eneseväärikus ja
-teadvus. Sõnaga, ühiskonnas olulised asjad.
Ma olen viimasel ajal kuulnud
palju loojate juttu sellest, et loomemajandus on parempoolsete
vandenõu. Surume loojad, kunstnikud ettevõtjateks! Aga kunst
ei ole rahaga mõõdetav, me ei ole
mingid ettevõtjad, me oleme loojad, loomingut ei saa raamistada!
Ja teisalt on kõrvus kultuuriministri ja sotsiaalse gerilja Rein
Langi käeservaga õhku raiuvad
avaldused – kultuur peab muutuma isemajandavaks!
Noh, ja avaliku arvamuse osa
esindab siin tõdev veendumus, et
loomemajandus on lihtsalt kõikselabasem äri ja loominguga ei ole
sellel mitte mingit pistmist!
Ehk siis on tegemist polaarsete
nägemistega, mille õhurõhkude
vahe paneb pisemat sorti vesipüksi liikuma küll.
Olen ise nüüd pea kaks aastat loomemajanduses sees olnud.
Ülepea. Filmi-foto ja servapidi
ka graafilise disaini kompaniis
PIMIK, mille me koos kamraadide
ja kolleegide Jaak Kilmi ja Siim Sillamaaga Tartu Loomemajanduskeskuse juurde asutasime. Oleme
ja tegutseme, teeme filmi ja pilti,
kunsti ja kommertsi. Võidame ja
kaotame hankeid. Tegutseme ja
toimetame nagu iga teine ettevõ-

elust. Kuidas toimivad asjad ilma
loomemajanduse-looma asjasse
segamata.
Võtame hüpoteetilise, aga teotseva kirjaniku. Olgu ta nimi Peeter. Peeter käib iga päev kontoris tööl. Tegeleb seal kirjutamisega. Kirjutab artikleid-arvamuslugusid, arvustusi, olemuslugusid,
intervjuusid. Kirjutab. Ja saab selle eest kasumile orienNiisiis – Rein Lang, kõrg- teeritud kapitalistilt
palka. Saabub õhtu,
kultuur ei muutu Eestis
Peeter läheb poest läbi,
ostab kappi süüa, võtab
iial isemajandavaks, kuid
paar õlut, ja koju. Istub
kultuuriinimesed võivad
arvuti taha. Ja kirjutab
ennast ise majandada küll. romaani. Ühel hetkel
saab see valmis. Kulka
te. Ja ma hakkan aru saama, mis
annab toetuse, see viiakse kirjasloom see loomemajandus on ja
taja kätte, kirjastaja annab automillega seda süüakse. Ja ma püüan
rile honorarikese ja 10 raamatut,
natuke seletada, veeklaasipinda
ülejäänu müüb poes maha. Ja poe
rahustada.
juurdehindlusprotsent on kuskil
Esiteks – kõige enam on õigus
70, aga see selleks, see on teine teeülalviidatud avalikul arvamusel.
ma. Oluline on, et kui kapitalisLoomemajandus on eelkõige äri.
ti vahendusel on Peeter kõhu täis
Ja teiseks – reaalse elu pall
söönud, siis kirjutab ta romaani.
kukub kuhugi tühja ruumi keskeVõi fotograaf, olgu ta nimi
le, mille ühes otsas on Langi ja teiHeikki. Ta pildistab õlletehasele
ses põrisevate loojate radikalism.
härmas pudeleid ja tüdrukuid, reiKõigepealt paar näidet reaalsest
sibüroole turbanis meest roheli-

Imre Mürk

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik

hooaja peatoetaja
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Vanemuise kontserdimaja

SUUR

SÜMFOONIA
Haydn
Dirigent

/

Mozart

/

Schubert

Neeme Järvi

Mihkel Peäske (flööt), Cornelia Lootsmann (harf)
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Eesti Kontserdi
suurtoetaja

concert.ee

sel taustal, pärast paneb töötluses
kõrbepildi taha. Siis pildistab veel
paari poliitikut. Õhtul, kui kõht
täis, teeb oma näituseprojekti. Ja
saab Kulkalt saalirendiks ja teostuseks raha, paneb pildid üles, kui
pildid head, müüb pärast maha.
Või filmirežissöör Andres, kes
lavastab reklaamfilme ja elab sellest. Filme teeb siis, kui üür makstud, ja toetusraha olemas.
Need on kõik reaalses elus toimivad situatsioonid. Ja sellistena
toiminud vähemalt viisteist aastat siinmail. Seda võetakse loomulikuna. Vabana ja okeina. Alati ja kõikjal siin on kapitalist, kes
mingil hetkel sellesama looja pealt
oma kasumi teenib. Looja saab
alati vähem raha, kui on see rahaline väärtus, mille ta loob. Muidu
poleks kapitalistil kasumit, ja kui
kapitalistil pole kasumit, siis pole
tal mõtet. Ju.
Aga see on win-win. Looja saab
kapitalisti käest kõhutäie, mis
lubab tal romaani kirjutada, et siis
see romaan järgmisele kapitalistile
edasi anda. Ja kõik on rahul, kõik
on õnnelikud. Looja ehk natuke
kirub kapitalisti, aga see on ka nii
moepärast. Sest moodne on olla

vasakpoolne. Kõik Soome kultuuriinimesed on vasakpoolsed.
Aga millegipärast algab suur
segadus ja meelehärm, kui sellesse toimivasse skeemi lisatakse loomemajandus. Loojate vasakpoolsus võimendub. Mind ei sunnita
kapitalistiks, ma olen looja, mul
on oma liistud! Samas, mulle tundub, tegelikult märkamata, kuidas ta kapitalistile rõõmuga seitse
nahka annab.
Selmet, et oma vaatepunkti muuta ja enda loodav rahaline
väärtus koju, oma perekonna, oma
laste hääks jätta. Täies ulatuses.
Sest tegelikult on see loomemajanduse olemus. Siin teotsevad
inimesed, kes on reeglina õppinud
loomingulisi erialasid, kes nendel
ka töötavad. Ja kui luua oma firma,
siis sisuliselt muutub ainult üks
asi. Kõik mis teed, teed endale. Ja
loomulikult ka vastutad ise.
Ning mulle tundub, et siia ongi
koer maetud. Ma olen kaugel arvamast, et omaenese firma tegemine
on asi, mis igaühele sobib. Mõnele
isiksusetüübile ei sobi. Ja ei sobigi.
Ja see on okei. Väga okei. Ega igaühele ei sobi majonees, ta sööb siis
hapukoort. Kõigile ei sobi reaalained, nad õpivad edasi humanitaariat. Igaühele oma. Ainult et loomemajandus, majonees või reaalained ei ole selles süüdi, et nad sulle ei sobi.
Tegelikult on loomemajandus
võimalus. Võimalus loojal rohkem
oma teenitud raha koju jätta.
Niisiis – Rein Lang, kõrgkultuur
ei muutu Eestis iial isemajandavaks, kuid kultuuriinimesed võivad ennast ise majandada küll.
Loojad – keegi ei sunni ettevõtjaks, aga ettevõtjaid teenime me
kõik niikuinii. Iga päev. Selline on
meie ühiskonnakord. Miks mitte
siis iseennast teenida? Selles pole
midagi paha.
Ja avalik arvamus – jah, see on
eelkõige äri. Äri, ettevõtlus, milles
teotsevad peaasjalikult loomingulisi erialasid õppinud. Okei ju?
Andres Keil
PIMIK

Neljapäev, 7. märts 2013
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Vägivaldne
ja lubamatu
gümnaasiumilammutamine
Tamme gümnaasium on olnud edukas õppeasutus, mis on õpilasi ette valmistanud eelkõige loodus- ja arstiteaduslikes õppesuundades.
Sealt on võrsunud kuus akadeemikut, kolm ülikoolirektorit, kaks olümpiakomitee esimeest,
paarkümmend professorit, kakssada arsti, hulk
omavalitsusjuhte ja ministreid ning kaks peaministrit, ka praegune.
Eduka kooli kohale tõusid mitu aastat tagasi murepilved. Juba 2009. aastal kooli, 65. aastapäeval kirjutas kauaaegne direktor-vilistlane Toomas Mälksoo juubelikogumikus: „Üks
muremõtteid tekitav suur ja tume pilv on tõusmas horisondile...millegipärast meeldib eestlastele ümber teha seda, mis hästi toimib, nii ka
hariduspõllul. Valmimisel on uus põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus, kus nähakse ette gümnaasiumid ära lõhkuda ja osa neist põhikoolideks teha. Ollakse kanged selgitama, kui palju
siis kõik paremaks läheb. Keegi ei vaevu uurima,
mis siis halvemaks pöörab. Olen seda meelt, et
asjast rohkem kahju, kui kasu sünnib...“.
Halvad aimdused on täide läinud. Haridusminister Jaak Aaviksoo eestvedamisel on hakatud seni edukalt töötanud 12klassilisi tervikkoole tükeldama üheksa-aastaseks üheülbaliseks
„tugevaks“ põhikooliks ja kolmeklassiliseks nelja-viie õppe suunaliseks „puhtaks“ mammutgümnaasiumiks. Sellise lahutamise aluseks on
varasest Nõukogude ajast pärinev nivelleerimis
ideoloogia, mille järgi peaksid üheksa esimese
klassi õpilased olema võrdsetes tingimustes ja
keegi ei tohiks hea hinde nimel pingutada.
Selle mõttelaadi järgi ei tohiks olla põhikoolis süvaõppeklasse ega -rühmi, nähtavasti ka
mitte muusika-, balleti- ega spordikallakut,
rääkimata veel mingist keele- või loodusõppe
ning maailmas üha enam leviva avastusõppe

juurutamisest. Tegelikult on aga geeniteadlaste andmetel just nooremates klassides inimese
närvisüsteem kõige vastuvõtlikum võimetekohaste teadmiste ja oskuste maksimaalseks väljaarendamiseks. Hakata õppesuundi omandama alles 10. klassis tähendab üheksa kõige paremat aastat alaõppimise tõttu tühja lasta.
Koolilammutajad ei mõista, et lapsed ise ju
tahavadki pingutada ja head hinnet saada –
vaadake spordivõistlusi, viktoriine, olümpiaade ja isegi minimaratone. Kas need peaks kõik
ära kaotama?
Pärnust, Viljandist ja Jõhvist alanud lahutamisprotsess on jätkunud hoogsalt Tartus ja
jõudnud TTG-ni. Sotsiaaldemokraat Marju
Lauristin soovitab lahutada ka Miina Härma
gümnaasiumi ja kauaste haridustraditsioonidega Tallinna tervikkoole. Kuna TTG põline
direktor Mälksoo kooli lõhkumisega ei nõustunud, siis astus ta eelmisel sügisel ametist tagasi. Tavakonkurssidega ei leidnud linnavalitsus
uut koolijuhti, kes oleks alustanud TTG gümnaasiumiosa eraldamist ja üleviimist kaugele
Nooruse tn 9 asuvasse majja. Lõpuks sai gümnaasiumi etteotsa Vallo Reimaa, kes selle ideoloogiaga on nõustunud.
TTG lammutamist ja gümnaasiumiosa teisaldav suund on fikseeritud 2012. aasta jaanuaris vastu võetud linnavolikogu otsuses. Selle
otsuse vastu astusid sama aasta kevadel välja
avaliku protestiga seitse tuntud TTG vilistlast.
Hiljem on kooli tervikluse säilitamisele poolehoidu avaldanud veel vilistlased peaminister
Andrus Ansip, olümpiakomitee esimees Neinar
Seli ja maaülikooli rektor Mait Klaassen.
Toetajaskond on üha laienenud, 6. märtsi
seisuga on kogutud petitsioon.ee ja paberlehtedele kantud allkirjade vahendusel juba ligikau-

du 700 toetusallkirja, nende andmine kestab
veel paar kuud. Laupäeval toimub aga Raekoja
platsil ulatuslik toetusmiiting kõnede, loosungite ja sellekohase muusikaga.
Tervikkoolide lammutamise kergendamiseks on põhikoolide finantseerimine gümnaasiumiosade omast lahutatud, neid osi vastandatakse omavahel mitte üksi ideoloogiliselt,
vaid ka rahaliselt. Haridusminister kasutab riigi raha, et omavalitsustelt osta tervikkoolide
gümnaasiumiosi. Läbirääkimised selleks toimuvad sageli üsna varjatult. TTG gümnaasiumiosa riigistamiseks sõlmiti üks selline „MRP“leping minister Jaak Aaviksoo ja abilinnapea
Tiia Teppani vahel tänavu 18. jaanuaril.
Vägivaldne tervikkoolide lammutamine on
seadusvastane ja juriidiliselt lubamatu, sest
Eestis ei ole veel ühtset haridusstrateegiat välja
töötatud. Haridusminister tugineb strateegiaprojektile, mis juba 2011. a lõpus riigikontrolli
poolt auklikuks lasti ja uut pole veel esitatud.
Seetõttu on igasugune kooliosade eraldamine
haridusvaenulik.
Vajaliku suurusega uue gümnaasiumihoone ehitamise järel TTG senise maja kõrvale saab
kogu jõu ja energia pühendada selle 12klassilise
tervikkooli õppetaseme veelgi kõrgemale tõstmisele. Seda võimaldab praegune ülisoodus situatsioon, mil kooli autoriteet on toonud siia õppima
mitte ainult lähikonna lapsed, vaid enamik sisseastujaid on juba pärit väljastpoolt Tammelinna.
Näen TTG tulevikku valikklassikoolina, millel
pole sisseastumiseksameid, kuid juba noorematest klassidest alates selgitatakse vabas loomingulises õhkkonnas välja võimete erisused ja võimaldatakse nende põhjal diferentseeritud õpet.
Raik-Hiio Mikelsaar
Tartu ülikooli emeriitprofessor
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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Compaq Presario CQ58-325sr

SINU DIGIPOOD

ekraan

Parim sülearvuti
pakkumine!

259.kuumakse alates
48 kuud

6.56€

399€
Interneti valitseja!
ekraan

Dual-Core
E1-1200

2,45kg

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

2GB 320GB 6:25
• kuni 256MB AMD Radeon HD 7310 graafika
• DVD-kirjutaja • WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA

-35%
Saadaval ka Windows 8
mudel hinnaga

319.-

ekraan

Windows

15.6"

Dual-Core
E2-1800

8

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

kaal

AMD

15.6"

Ülivõimas sülearvuti mängurile!

Õhuke, kiire, võimas ja kompaktne!
AMD

Neljapäev, 7. märts 2013

Intel

13.3"

Core i5
3317UM

mälu

4GB

4GB 500GB 6:30

SSD

24GB

kaal

1,45kg

+500GB HDD

2,42kg

8

Intel

15.6"

3a

9:06

Core i7

FullHD
mälu

HP Envy
dv6-7300sa

Windows aku tööaeg

kingituseks vastupidav ja
ilmastikukindel Ultrabook
sülearvutikott.

kaal

ekraan

garantii

8GB

Uus ja stiilne mälupulk Toshibalt!
USB MÄLUPULK

Windows

3630QM

8

kõvaketas

aku tööaeg

Toshiba RoseRed 16GB

1000GB 6:00

kaal

2,46kg

garantii

3a

-31%

-28%

21,5"
54,6 cm

359.kuumakse alates

48 kuud

9.09€

499€

Samsung NP530U3C-A05EE
• kuni 1696MB Intel HD graafika • WiFi
• Bluetooth 4.0 • USB3.0 • USB2.0 • HDMI

719.kuumakse alates

48 kuud

Stiilne kaasaskantav seltsiline nii
tööks kui meelelahutuseks!

LED LCD MONITOR

Viewsonic VA2248

21 kuud

6.51€

159€

Ajakirja DIGI hinnang

kuumakse alates

48 kuud

14.99

22.76€

1299€

• lugemiskiirus kuni 17MB/s • USB 2.0 liides

Siiani kõige suurepärasem iPhone!

iPad + kaaned + puutetundlik
pliiats eriti hea hinnaga!

-20%

TAHVELARVUTI

ASUS MeMo
Pad Smart 10

iPad 2 Wi-Fi 16GB

MOBIILTELEFON

Apple iPhone 5
LUKUVABA

G

A
AR NT

3

AA

S TAT

• kontrast 10000000:1
• resolutsioon 1920x1080
-21% • heledus 250 cd/m2 • vaatenurk 170/160
• reaktsiooniaeg 5ms • DVI • VGA

IPS ekraan. Tagab suurepärase
vaatenurga ja tõetruud värvid.

12-tuumaline GeForce tagab täiustatud
graafika ja parimad mänguelamused!

Müügil sinine ja valge mudel!
OS.

protsessor

4.1.
ekraan

1.2GHz

Android

10.1"
1280x800

Tegra 3

aku kestvus

10

tundi

mälu

16GB
kaal

580g

349.48 kuud

229.-

• ülitundlik ja kiire 12,1 MP BSI CMOS sensor
kuumakse alates
41 kuud 6.61€
• 20x opt. zoom, (25-500mm), stabilisaator
359€
• 3"/7,6cm 460000 punktiga LCD ekraan
• Full HD video 1080p, stereo • aegluup video 240 k/s
• manuaalkontroll

OS.

iOS
4.2.

Lihtne ja
kaasaskantav!

DIGIKAAMERA

-36%

8.83€

429€

Võimas suum ja kõrgetasemeline
pildikvaliteet!

PowerShot
SX240 HS

kuumakse alates

-19%

kuumakse alates

protsessor

Apple A5
1.0GHz

ekraan

9.7"
1024x768

mälu

16GB
-35%

79.119€

•USB 3.0
• suurus 2.5"
• kaal 150g

www.klick.ee osta kodust lahkumata.

Kaup kätte 2-7 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

399.kuumakse alates

48 kuud

10.10€

40"
101cm

Kingituseks 1kg kvaliteetseid Pauligi espressoube!

1.2GHz

mälu

16GB

Apple A6

ekraan

kõne-/ooteaeg

640x1136

tundi

kaal

8/225

112g

USB VIDEO

LED LCD-TV

DVB-T/C

UE40EH5000

DivX HD
MP3 JPG

digituunerid

FullHD

499.-

protsessor

6.0.

4"

1920x1080p

• LCD ekraan mugavaks kasutamiseks
• kiire esmane kohv - 30 sekundit
• veepumba võimsus 15 bar
• veepaagi maht 1,7 liitrit
• aromaPressure filtreerimissüsteem
• vaikne keraamiline veski
• reguleeritav kangus: 6 astet
• reguleeritav temperatuur: 3 astet
kuumakse alates
• automaatne piimavahustaja
48 kuud 12.63€
• katlakivi eemaldus
770€

OS.

iOS

499€

Täisautomaatne
espressomasin!

17.69€

799€

Siemens EQ.5 macchiato

Toshiba Store.E Basics

-34%

48 kuud

ESPRESSOMASIN

KÕVAKETAS

1TB

-13%

699.-

Nvidia neljatuumaline
protsessor kindlustab
töö sujuvuse.
II

kuumakse alates

899.-

TAHVELARVUTI

Väga selge ja brilliantsete
värvidega pilt!

125.-

18.20€

• DVD-kirjutaja • kõvaketta kaitsesüsteem
• kuni 4095MB jagatav/2GB eraldi
NVIDIA GeForce GT 635M graafika • HDMI • VGA
• sõrmejäljelugeja • Beats helisüsteem
• WiFi • Bluetooth 4.0 • 3xUSB3.0 • 1xUSB2.0

Meeldivalt suur
ekraan ja hea pilt!
-30%

Müügil ka 46"
mudel hinnaga:

549.-

439.kuumakse alates

48 kuud

11.11€

629€

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge
vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
Järelmaksu pakkujaks on Swedbank Liising AS. Krediidi kulukuse määr on 15,01% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500 €, sissemakse 10%, tagastamise tähtaeg 2 aastat, intress 9,9% aastas, lepingutasu 19 €.
Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Arvutus on ligikaudne ja
võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TARTUS: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 05.03.2013 - 31.03.2013. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

Lenovo ThinkPad B575e

• kuni 1917MB AMD Radeon HD 7340 graafika
• DVD-kirjutaja • HDMI • VGA
• WiFi • Bluetooth 4.0 •1xUSB3.0 • 2xUSB2.0
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Naerutreening lahustab stressi
hobi

Neljapäev, 7. märts 2013

Kui ma pühapäeva pärastlõunal naerujooga tundi
jõuan, istuvad kõik juba
ringis. Kontoritoolidel ja
teksades, argiselt tõsised
näod ees. Kaasa võetud
joogapüksid jätan targu
kotti.

Naerujooga treener Merle Anton (alumisel fotol) paneb tõsised
prouad lasteaiast tuntud mängude abil naeru lõkerdama.  Kaur Paves

Naerujooga treener Merle
Anton selgitab kohe tunni alguses lahti naerureegli: inimese keha
ei saa aru, kas naer tuleb loomulikult või karmi trenniga, ühtmoodi
stressimaandav on see ikka. Seega,
tunni eesmärk on teha palju lolli
nalja, et võimalikult palju naerda.
Joogast tundub asi päris kaugel.

Naerujooga –
mis see on?
• Tuntud ka kui naerutreening
või naeruteraapia, sai alguse
Indiast.
• India arst dr Madan Kataria
hakkas 1990ndatel inimeste tuju tõstmiseks parkides
anekdoote rääkima. Kui need
otsa said, hakkas ta spetsiaalseid naeruharjutusi välja
mõtlema.

ÜLE 3. aastaste aut
tunnihind vaid 29.9

Kõrvad liikuma
Kõik ringisviibijad tutvustavad
end. Tahtmatult kangastub mulle
vaimusilmas filmidest nähtud stereotüüp anonüümsete alkohoolikute ringist. Õnneks puruneb see
kujutelm kiiresti, sest kõik kõnelejad teevad seda nii, et keel on surutud vastu alumisi hambaid, manades esile beebilikku lalinat.
Mitte just naermaajav, aga omajagu totakas küll. See on vist alles
soojendus.
Lasteaiast tuttavate plaksumängude ajal kostub treenitavate seast juba intensiivsemaid naeruhakatisi, mis mängu edenedes
kasvavad esimesteks naerupahvakuteks. Loosi tahtel õpetajaga paari sattudes astun kõhklevalt, kuid siiski sirge seljaga vastu
jõllitamismängule – no mida on
minul vastu panna kogenud naerutreenerile? Reegel on ikka sama:
kes esimesena naerma hakkab, on

ka, paigaldan valge paberi õpetaja
juhtnööride järgi kummiga ümber
pea ning püüan oma silmad-ninasuu õige koha peale joonistatud
saada. Hiljem tulemust kommenteerides – samal ajal kaks valget
suhkrukuubikut jänese kombel
suurteks esihammasteks sätitud –
mõistan, et mu tibukollane autoportree on hirmutavalt sarnane
multifilmist tuttavale Bart Simpsonile.
Joonistatud nina-silmade-suu
kõrvale kirjutatud lemmiklõhnu, -hääli ja -vaateid kommenteerides poetab üks naisterahvas
läbi naeruvine, et küll bensiin lõhnab ikka hästi. Suutmata uskuda,
kas ma kuulsin õigesti, pälvib see
minu esimese päris siira turtsatuse. Tunni lõpuks suudan minagi
seni pisut skeptiliselt kõrvalt vaadeldud situatsioonikoomikasse
natuke sisse elada.
Esimene naerutund lõpeb joogalikult meditatsiooniga: osalejad
heidavad mattidele pikali ning lõdvestuvad õpetaja juhtnööride järgi.
Võib-olla on asi seinal liiga valjult
tiksuvas kellas, akna taga räästast
tilkuvas vees, eemalt kostvas liiklusmüras või tegevuse suures kontrastsuses eelnevaga, aga seesuguse
tunni oleksin ma lõpetanud pigem
mu lemmikuks kujunenud kanakaagutamismänguga.
Igapäevaselt joogaõpetajana
leiba teeniv Merle Anton selgitab
pärast tundi, et kuigi tuimadena
tuntud eestlased tulevad naeruharjutustega üldiselt päris hästi
kaasa, mõjub see kõige efektiivsemalt kollektiivis, kus inimesed
üksteist juba natuke tunnevad.
„Kui osalejad teavad, milliseid luu-
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kaotaja. Jõuan enne saatuslikku turtsatust treeneri esile manatud jänesenina peale
veel kahetseda, et kõrvu liigutada ei oska. Kõrval võistlev
noormees lõkerdab. Vähemalt
polnud minu kaotus nii pika
puuga.
Pärast kujuteldava muruniiduki ja mootorsae käimatõmbamist olen tegevuse grotesksusest jahmununa kindel, et nüüd
on see koht, kus tuleb hakata koorima kujuteldavat banaani, seejuures hüsteeriliselt naerdes – see
on ainus harjutus, mida ma varem
naerutreeningust kuulnud olen.
Õpetaja Merle Anton selgitab

• Dr Kataria eestvedamisel
hakati looma naeruklubisid,
praeguseks on neid maailmas üle 6000.

• Naeruharjutused on seltskonnas meeleolu loomiseks
lasteaiaõpetajatele, sotsiaaltöötajatele, psühholoogidele.

Kingituseks kaasa
EUROSTAUTO
24H AUTOABI!
mulle hiljem, et lennukamates
naerutundides tehakse banaan
veel ka kujuteldava saumikseriga
piimakokteiliks.

Mina, Simpson
Järgneb hoopis joonistamismäng. Valin pinalist kollase vildi-

• Naerujoogas alustatakse
naermist füüsilise harjutusena ning peagi muutub stimuleeritud harjutus tõeliseks
naeruks

• Tartus saab tegeleda naerujoogaga paar korda kuus
Emajõe Tervisesalongis,
lisaks tegutseb siin Tartu
Naeruklubi.
Allikas: Tartu Naeruklubi

keresid kellelgi kapis on, mõjub
see topeltnaljakana. Kahjuks on
üks tund eestlastele siiski natuke
lühike aeg soojaks saamiseks. Inimesed eeldavad tavaliselt, et siin
naerdakse pisarateni, aga ka lihtsalt hea tuju maandab juba pingeid,“ räägib ta.
Mari Mets

Hoolduse ja remondi
tunnihind märtsis

+
3 29.90!

Kingituseks
Autoabi teenused:

• Kiire kohalejõudmine sündmuskohale. Tartus 30 minutiga.
• Nõustamine liiklusõnnetuse korral, õnnetuse blanketi täitmine ning edasised nõuanded.
• Sõiduki pukseerimine.
• Reisijate toimetamine sihtpunkti Mandri-Eestis, kui sõidukiga edasiliikumine pole võimalik.
• Kütuse lõppemisel toome tasuta kütuse lähimasse tanklasse sõitmiseks.
• Aitame sõiduki kraavist või pinnasest välja.
• Tühja aku korral käivitame auto.
• Paigaldame varuratta, selle puudumisel parandame purunenud rehvi.
• Toome võimalusel sõiduki tagavaravõtmed.
EUROSTAUTO 24h AUTOABI on lepingu sõlminud kliendile tasuta
nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Puudub omavastutus.
Kehtivusaeg 12 kuud Eestis, Baltikumis ja Euroopas.
AUTOABI teenuse tavahind on 22€/ aastas.

SMILE SERVICE

Aardla 25a, Tartu •

736 6399 • www.eurostauto.ee

tartuekspress

12 KULTUUR

Palametsa
pajatused

Neljapäev, 7. märts 2013

Ardo-Ran Varres Raimond Valgre
rollis. 
Gabriela Liivamägi

Romanovid Läänemere
kubermangudes
Romanovite soost valitsejate külaskäike Eestimaa ja Liivimaa kubermangudesse jagatakse kolme liiki. Inspekteerimisvisiidid – kroonitud pea sõidab tutvuma kubermangu eluga, ennast ja oma heldust
alluvatele eksponeerima. Teiseks – läbisõiduvisiidid teel pealinnast
välismaale või vastupidi. Siis olid peatused lühikesed ja pidustused
piiratud, sest valitsejal oli alati kiire. Ja kolmandaks – Nikolai I valitsemisajast peale kuurordivisiidid. Algul Tallinna Kadrioru randa,
hiljem vaiksesse Haapsallu, kuhu samuti pääses meritsi, mis võimaldas vältida tüütut tõllas loksumist. 20. sajandi alguses lisandusid veel Tallinna või Paldiski reidil kohtumised Saksa keisri, Inglise
kuninga või Prantsuse presidendiga, kes oma jalga Eestimaa pinnale
ei pannud. Küll tegi seda vastuvõtjaks olnud Nikolai II. Aga vaadelgem lähemalt visiitide esimest liiki.
Katariina II armastas reisida suure saatjaskonnaga, kelle tarvis
käsutati ümbruskonna mõisatest postijaamadesse kuni 400 hobust.
Seega oma kümme korda rohkem, kui neis tavaliselt veoloomi peeti. Etapi eest vastutav ohvitser vaatas kriitilise pilguga hobused üle ja
valis neist parimad välja keisrinna ja teiste ülikute sõidukite veoks.
Normaalseks sõidukiiruseks peeti 15 versta tunnis. Aga vihmase ilmaga võis see olla tublisti aeglasem. Teedelagunemise aegu ei
võetud pikemaid teekondi ette. Suuremates postijaamades oli ette
nähtud rikkalik kostitus kogu reisiseltskonnale, et tüütut teekonda pisutki meeldivamaks muuta. Valitseja korraldusel tasuti postijaamadele heldelt – ikka
Katariina II armastas
kahekordselt tavalise takreisida suure saatjas- siga võrreldes. Ajapikku
kujunes ametlike vastukonnaga, kelle tarvis
võttude osas kindel kord.
käsutati ümbruskonna Tema Majesteedi auks
tuli püstitada sissesõidumõisatest postijaama- teele auvärav või auväradesse kuni 400 hobust. vad. Tõllast väljunud keisrinna jalgade ette puistasid valgetes kleitides neiud lilleõisi. Õigeusklik valitseja alustas
kohaliku peakiriku külastusega, kus kuulas pidulikku liturgiat. Edasi siirdus mõnda esindussaali ja lasi endale esitleda kohalikku eliiti. See toimus hierarhilises järjekorras: õigeusu vaimulikud, nende
luterlastest kolleegid, sõjaväelased, tsiviilhaldurid, aadelkonna peamehed, linna juhtkond, kodanike esindus. Omaette rühma moodustasid venelastest suurkaupmehed, kes pakkusid alati soola-leiba,
nii nagu Venemaal kombeks.
Õhtul pakkus Katariina valitud seltskonnale lõunasöögi. Olgu
mainitud, et 18. sajandil oli üldse kombeks lõunatada õige hilja.
Järgnes ball, mis tegi sinna kutsutud daamidele suurt peavalu. Kuidas küll näha välja esinduslikult ning moele vastavalt, samas mitte
ülemäära edvistavalt. Paul I balle ei sallinud. Kui vähegi võimalik,
käskis need ära jätta. Osav tantsija Aleksander I taastas ballid, kus
tantsitas kohalike ülemuste abikaasasid ning tütreid. Tõsi küll,
tegi igaühega vaid paar tuuri, aga asi seegi. Tavaliselt lahkus ta
enne balli lõppu, sest pikk ja pingeline päev oli õige väsitav ja keisergi vajas puhkust. Närtsinud olekuga isevalitsejat ei sobinud aga
avalikkusele eksponeerida. Öömaja oli varakult valmis ja seal sai
valitseja ennast ometi kord lõdvaks lasta ja inimesena tunda. Ei
olnud sugugi kerge see Jumalast valitud monarhi amet – seda just
ringsõitude aegu.

Valgre segased
elamata elud
Eile esietendus Uues Teatris Ivar Põllu lavastatud „Autori surm“, mis
jutustab lugusid Raimond Valgre võimalikest eluteedest, kui teda
poleks liignoorena siit elust kaasa viidud.
Kuid päev varem, teisipäeval,
mängiti tükk veel viimast korda enne esietendust läbi nii, et
saal on publikut täis. „Kes teadsid, need tulid,“ kostis piletiletis istunud neiu rõõmsailmeline selgitus.
Istekohad olid viidud sinna,
kus tavaliselt on lava ning saali siseneti sealt, kus mõne hetke
pärast jooksid sisse ja välja erinevad elamata jäänud Raimond
Valgre eluteed. Saal täitus aegamisi, ja nagu mu viiekümnendates tädi märkis, ainult noortest.
Kahepeale suutsime tuvastada
veel kolm-neli vanemat inimest,
kõik teised tundusid vähem kui
kolmekümnesed.

Lihtne lavakujundus
Etendus räägib Raimond
Valgrest, kuid laval ei kujutata
seda, mida ta päriselt tegi. Publikule näidatakse erinevaid saatusi, mis saanuks ehk siis, kui
Teise maailmasõja võitnuks
Saksamaa, kui Valgre oleks saanud maailmakuulsaks või elanud lihtsalt kauem kui 36 eluaastat.

Lavakujundus keerulisusega silma ei paistnud. Laud, paar
tooli, harmoonium ning suur
seina sisse ehitatud raamaturiiul. Lava kohal kõrgus suur
aken, mille taga aeg-ajalt oli ka
liikumist näha. Kaasatud oli
saali ja akna vaheline koridor,
ikka tumedates toonides. Erinevaid stseene valgustati prožektoritega ning kuna laval viibis kõige rohkem kolm meest,
tundus, et polegi vaja pilguga
kuigi palju ringi sahmida. Kuid
esimene vaatus tõestas juba vastupidist.
Keskenduma pidi ehk rohkemgi kui mõne traditsioonilisema etenduse puhul. Pikad
monoloogid-mõtisklused vajasid tähelepanu, kuid vähemalt
minu puhul töötas hämar saal
sellele vastu. Samas vahepeal
ringi piiludes ja hiljem kaaslase muljeid uurides oli näha, et
kõik töötas nii, nagu ilmselt ka
plaanitud oli: vaatajad jälgisid
pingsalt ja lummatult laval toimuvat.
Tuntud ütlus tõdeb, et kui
laval on püss, peab see hiljemalt
viimase vaatuse lõpuks ka pau-

BALLETT A. GLAZUNOVI, J. TURINA JA M. ARNOLDI MUUSIKALE

LAVASTAJA JA KOREOGRAAF
KUNSTNIK
OSADES

SILAS STUBBS

IIR HERMELIIN

MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT

KOSTÜÜMIKUNSTNIK

LAURI SIRP

LOUISE FLANAGAN (SUURBRITANNIA)

ANTHONY MALONEY, LAWRENCE MASSIE, HAYLEY BLACKBURN, NASHUA MIRONOVA,
ILJA MIRONOV, BRANDON ALEXANDER, VANEMUISE BALLETITRUPP JA SÜMFOONIAORKESTER

ESIETENDUS JUBA SEL LAUPÄEVAL VANEMUISE SUURES MAJAS
VANEMUINE.EE

Tants sobib ka
hommikusse
Hiljuti kolmeaastaseks saanud
Tähtvere Tantsukeskus pakub liikumishuvilistele treenimisvõimalusi ka harjumuspärasest sootuks
varasemal ajal.
„Oleme alati soovinud treeninguid pakkuda võimalikult laiale
sihtgrupile. Seetõttu otsustasime
hakata pakkuma ka hommikust
treenimisvõimalust,“ valgustas
uuenduslikku lähenemist Tähtvere
Tantsukeskuse juhataja Gert Ivask.
Hommikutrennid on mõeldud
eelkõige üliõpilastele, kodustele
emadele, pensionäridele, vahetustega, kodus või õhtuti töötavatele
inimestele, kel tahtmine päeva tervislikult alustada. Ivask on kindel,
et kehaline pingutus hommikul
annab energiat kogu päevaks ja
vajadusel ka ööks.
„Esmaspäev, kolmapäev ja reede on pühendatud tantsulisemale
aeroobikale. Need trennid sobivad
eelkõige neile, kes soovivad rohkem kaloreid põletada. Teisipäevastes ja neljapäevastes tundides
on tempo rahulikum ja seal on
kombineeritud jooga, pilatese,
venitustreeningu ja füsioteraapia
harjutusvara,“ märkis Ivask.
Juhendab kogemustega treener Lilian-Mariete Hani, kes on
hariduselt füsioterapeut ning
Tähtvere Tantsukeskuses tuntuks
saanud eelkõige läbi seljatreeningu kursuste.
Hommikutrennid toimuvad igal
tööpäeval kell 10.30–11.25. Eelregistreerimist ei ole, tasub lihtsalt
kohale minna.

ku tegema. Muusikuna oli mul
väga meeldiv näha, et harmooniumi taha istuti juba alguses
ning kergelt tuules õõtsuvad
helid täitsid saali veel mitmel
korral. Ka seinal rippuv kitarr
leidis kasutust, kuid kogu Valgre enda muusika tuli arvutist.

Kolm Valgret

„Püha müristus“

Kolm näitlejat, Ardo-Ran
Varres, Helgur Rosenthal ja
Mart Aas mängivad kõik Valgret, kuid igaüks erinevatel ajahetkedel, erinevates eludes. Selline pidev vahetumine ajas pea
natuke sassi ka minusugusel
teatrisõbral. Ühtäkki ei saanudki väga täpselt aru, kes meestest
parajasti Valgret mängib või kas
helilooja üldse laval ongi.
Kuid lõpp tuli ootamatult
ja lahkuda oli kurb. Olenemata kergest segadusest etenduse ajal, haaras tükk mind siiski endasse. Sai nii tõsist mõttetööd teha, kurbust tunda kui
südamest naerda. Kogemused
näitavad, et Uues Teatris ei saagi lihtsamalt hakkama.
Laurits Leima

Esimesed kolm kollektiivi, kes
sel suvel „Püha müristuse“ temaatikast kantud festivalil üles astuvad,
on nüüd avalikud. Programmijuht
Tarmo Noormaa sõnul esindavad
just need kolm esimest välja kuulutatud artisti hästi traditsioonide
edasi andmist muusikas. „Kuigi
Alaska, Hiina ja Rumeenia asuvad
täiesti erinevates maailmanurkades, nagu ka muusika, mida nad
teevad, erineb üksteisest kardinaalselt, siis tänavuse pärimusmuusika
festivali kontekstis võib neid vabalt
kõrvutada ja koos vaadelda,“ sõnas
Noormaa.
Viljandi pärimusmuusika festival
toimub 25.–28. juulini 2013. Tänavuse folgipeo teemaks on „Püha
müristus“, millega tahetakse tähelepanu juhtida pühade tähistamise
muusikalistele rituaalidele.

Neljapäev, 7. märts 2013
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Esietendub ballett
„Kaunitar ja koletis“
9. märtsil kl 19 esietendub Vanemuise suures majas ballett „Kaunitar ja koletis“, mille autoriks
on koreograaf ja lavastaja Silas
Stubbs. Ta lõpetas 2006 Elmhursti balletikooli Suurbritannias. On
töötanud balletiartistina Suzhou
balletiteatris Hiinas ja alates 2008
töötab Vanemuise teatris.
„Kaunitar ja koletis“ on noore vanemuislase debüütlavastus.
Ballett tõotab tulla mänguline ja
fantaasiaküllane, fookusesse tõstetakse kõik see, mis toimub tegelaste hinges. Peakangelased on
unistajad, kes elus kuidagi kohta ei
leia ja omavahelistest erinevustest
hoolimata mõistavad ootamatult,
et tajuvad maailma üsna sarnaselt.
„Kui sain võimaluse oma balleti loomiseks, teadsin, et tahan
jutustada lugu, millega inimesed
end samastada saavad. „Kaunitar ja koletis“ on kuulsamaid muinasjutte, mis kunagi kirjutatud.
Lugu armsast ja vaprast tüdrukust, kes hakkas armastama koletist, on jutustatud erineval moel

mitu sajandit. Mitmete versioonide lugemine pani mind mõtlema ilu kontseptsioonile – on see
päriselt peidus meie sees või nähtaval väljas? Minu ballett on mõjutusi saanud „Kaunitari ja koletise“
varasematest versioonidest, aga
ka mitmetest uuematest lugudest,
nagu „Jumalaema kirik Pariisis“,
„Ooperifantoom“, „King Kong“
ja „Edward Käärkäsi“. Kõik need
lood keskenduvad vaid ühele – sellele, kuidas välimus mõjutab meie
kohta ühiskonnas.“
Lavastuses on kasutatud Aleksander Glazunovi, Malcolm
Arnoldi ja Joaquin Turina heliloomingut, muusikajuht on Lauri Sirp, kunstnik Iir Hermeliin ja
kostüümikunstnik Louise Flanagan Suurbritanniast. Peaosades
Anthony Maloney, Lawrence Massie, Hayley Blackburn, Nashua
Mironova, Ilja Mironov, Brandon
Alexander. Lisaks osalevad lavastuses Vanemuise sümfooniaorkester ja balletitrupp.
Kaur Paves

Veebruari lõpus Riia olümpiakeskuses toimunud IDO (International Dance Organization)
Läti lahtistel meistrivõistlustel
osales üle 130 Eesti tantsija. EDO
Eesti koondises pälvisid kõrgeima koha Shaté tantsukooli tüdrukud.
„Võisteldi nii hiphopi, street
dance show, show dance kui disko
kategooriates. Osavõtjaid oli 15 eri
riigist ning kokku oli võistlustules
üle 3000 tantsija,“ andis Shaté juht
ja asutaja Krõõt Kiviste aimu mõõduvõtu mastaapsusest.
Kavade arvestuses tõigi Eestile
kõrgema koha Shaté tantsukooli
grupp Sunny, kes pärjati kavaga
„Libahunt“ juuniorite street dance
show kategoorias parimaks. Tantsisid Meril Mirjam Oras, Katriann
Kaasik, Minna Kruusamäe, Agnes
Tambets, Aleksandra Isabel Pillmann, Triinu Amboja, Kea Urbanik, Helen Maria Tamm, Marta
Allorg, Merily Margret Koplimägi, Mari Nurme, Annabel Guitar, Keneli Kivilaht, Anleen Kang,
Maris Vilper, Meeri Jürgenson,
Kerli Kahk, Marii Kivi, Catarina
Kurg, Jackleen Kurg, Susanna Janno, Carmel Pärn, Lisete Roose ja
Kerli Soe. Koreograafia autoriteks

olid Mari-Liis Uri, Moris Cardone
ja Vahur Agar.
Kaasmaalastest tuli hiphopi
väikestes gruppides (kuni 7 tantsijat) teisele kohale PIPE stuudio,
hiphop formatsioonide arvestuses oli RN stuudio Elvast kuuendal kohal ning Shaté tantsukool
tõi koju veel täiskasvanute show

dance ja street dance show kolmandate kohtade karikad.
Eestlaste kõrgeimad kohad
duode arvestuses pälvisid Edgar
ja Marta Vunsh PIPE stuudiost
(juuniorite 2. koht), Karli ja Andry Haava RN stuudiost (täiskasvanute 4. koht). Algajate kategoorias oli samuti tihe rebimine, näi-

teks juuniorite arvestuses õnnestus Kätriin Reinartil Lets Dance
stuudiost jõuda 201 osaleja seas 9.
kohale.
Soolotantsijate kõrgeima koha
tantsis välja Rigo Roos RN stuudiost, kes tunnistati meeste arvestuses 4. koha vääriliseks.
Rasmus Rekand

oma toetusallkirja
KUTSUME •TartuandmaTamme
Gümnaasiumi

ja teiste väärt gümnaasiumide
edendamiseks ühtse hariduseesmärgiga
tervikkoolidena – paberlehel või internetis
petitsioon.ee/sailitagem-tervik-tammekool

• 9. märtsil kl 12-14 osalema
Tartu Raekoja ees toimuval
meeleavaldusel!
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Ekspert: omavalitsused
vajavad taandarengukava
Jätkuva kasvu jaoks meil
lihtsalt ei jätku ressursse,
on Tartu regiooni energiaagentuuri eksperdi Kalle
Virkuse sõnum Lõuna-Eesti
omavalitsustele.

“Õnnetuseks on energiakandjate hindade tõus mitte ainult
absoluutne, vaid ka suhteline,”
tõdes Virkus agentuuri tänuüritusel, tuues välja fakti, et vahemikul 2005–2011 on kaugkütte, nagu
ka näiteks nisu hind tõusnud Eesti sisemajanduse koguproduktist
kiiremini. “Üha suureneva osa
oma sissetulekutest peame kulutama esmavajadustele, nagu soojus ja söök. Meil jääb mänguks ja
lauluks üha vähem ressursse.”
Kui esmapilgul oleks lahenduseks fossiilsete kütuste asendamine taastuvate kohalike kütustega, suhtub Virkus sellesse plaani
skeptiliselt. “Kui me näiteks Estonian Airi aastase kütusevajaduse
püüaksime asendada etanooliga,
mida Eestis saaks toota nisust, siis
selgub numbreid kõrvutades, et
kogu talinisu saak läheks lennufirmale,” sõnas Virkus.

Biokütus ei päästa
Ka üldnumbrid näitavad Virkuse kinnitusel selgelt, et bioenergiaga kahanevaid fossiilseid kütuseid
tänases mahus ei asenda. Kui 19
linnaga Tartu regioon tarbib aastas 25 500 teradžauli, siis kasutatavat bioenergiat on arvutuste
kohaselt siinmail sellest vaid 60
protsenti.
“Sinna jääb päris suur vahe sisse ja kas bioenergia koguressursi pidev kasutamine on jätkusuutlik? Vaevalt küll,” märkis
Virkus. “Kurbusega tuleb tõdeda, et eluga edasi minemiseks ja
muudatuste tegemiseks tuleb res-

Kalle Virkus soovitab omavalitsustel asutada energiaühistud.  Kaur Paves

sursse säästlikult tarbida.”
Kõige tõsisemaks energiajuhtimise üksikprobleemiks on Virkuse sõnul kaugküte: kas ja millega
asendada vana katlamaja? “Võibolla tuleks asutada energiaühistu,” pakkus Virkus lahenduse.
Teiseks probleemiks, mis omavalitsusi prognooside kohaselt
lähiajal kollitama hakkab, on
transport. „Üllatuslikult ei pruugi
tihe bussiliiklus siin sugugi soodsaimaks variandiks osutuda. Olen
tutvunud Soomes paari kohaga,
kus on leitud, et kõige odavam on
lapsed kooli tuua taksoga. Esiteks
ei ole suurt vahet hinnas ja teiseks
antakse tööd oma küla elanikele,
kelle maksud jälle külla tagasi laekuvad,” lausus Virkus.

Kuus sammast
Laias plaanis peaksid vallad ja
linnad Virkuse soovitusel energiapoliitikas lähtuma kuuest tugisambast, millest esimene on
kohalik,
hajut atud
ja taastuv
energeetika.
Teiseks
nõutud
alustalaks
on ener-

giatarbimise vähendamine. “Kõige
suurema potentsiaaliga koht, kus
tarbimist vähendada, on olemasolevate korterelamute renoveerimine,” sõnas Virkus.
Kolmanda sambana peaks kerkima läbimõeldud ja energiatõhus
transpordikorraldus. “See tähendab transpordi üleviimist mittefossiilsele kütusele ja transpordikorralduse täpsemat arvestamist
suuremates planeeringutes,” täpsustas Virkus.
Neljandana on välja toodud
väärtuspõhine ja madala energiatarbega majandus. Ent kuidas
seda mõõta? Kindlasti mitte SKTga, mis sisaldab endas vältimatu
kasvu tingimust.
“Mis võiks roheline tegevus olla?
Näiteks mobiilihelinate tootmine
annab puhast kasumit ja peaaegu
üldse mingit energiat ei tarbi,” tõi
Virkus näite. “Kellel seda tarvis on,
on muidugi iseasi.”
Viimase kahe punktina tulevad mängu elanike teadlikkus
ning ressurssidele ja võimalustele vastav elukorraldus. “Praeguse edukuse paradigma jaoks meil
lihtsalt ei jätku ressursse,” resümeeris Virkus. “Igal pool ei saa
arengut ette näha. Tekib ketserlik
küsimus: äkki oleks meil arengukavade kõrval vaja taandarengukavasid?”
Kaur Paves

KINGITUS
NAISTEPÄEVAKS!
PALJUD TOOTED

7.–9. märtsil
KÕIK prillid

-50%

Pakkumine kehtib raamide ja klaaside koosostul ainult 7.-9.03.2013.
Pakkumine ei kehti eksklusiivkollektsioonile.

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

TALLINN: Viru Keskus tel 610 1361, Ülemiste Center tel 603 4727, Stockmanni
kaubamaja V korrus tel 668 0460, Kristiine kaubanduskeskus tel 665 0317,
Magistrali Keskus tel 677 4190, Lasnamäe Centrum tel 600 8923, Sikupilli Keskus tel
600 6775. TARTU: Tartu Kaubamaja tel 731 4849, Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025, Lõunakeskus
tel 730 3818. PÄRNU: Rüütli 24, tel 445 3111. HAAPSALU: Rannarootsi tee 1, Uuemõisa küla tel 473 3899.
VILJANDI: Centrum tel 435 1163. NARVA: Tallinna mnt 19c tel 35 66 466. RAKVERE: Vilde 14 tel 322 3830.
www.instru.ee

Neljapäev, 7. märts 2013
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Kiirtoiduärimees avab väärika
veinibaari kultuursele kundele
Kiirtoidukoha Fasters omanik
avab veel sel kuul veinibaari
Kelder nr 6, mis meelitab laia
õlle- ja veinivalikuga viisakamaid külastajaid.

Egon Vaiksaare uues veinibaaris Kelder nr 6 täidavad puusse pikitud kraanid riidenagi rolli. 

Kaur Paves

Tervislikkust rõhutav Asian Kitchen

“Siin teostan ma ennast,” põhjendas valikut Ülikooli tänava ärihoone keldrikorrusele vinoteegi rajanud Egon Vaiksaar. Kuni sada inimest mahutava lokaali on vanaaegse mööbli austaja Vaiksaar sisustanud erinevatest Eesti nurkadest pärit
antikvariaadikaubaga, mille krooniks on kaks kuninglikku istekohta
“presidendi loožis”.

Itaalia stiilis sõbralikkus
Väärikast interjöörist hoolimata on
Keldrisse nr 6 Vaiksaare sõnul oodatud kõik huvilised, kes end korralikult
ülal pidada oskavad. “Tartu klientuur
on ju erinev: akadeemiline seltskond,
tudengid… Kui aga keegi lõhkuma ja
laamendama tuleb, siis sellise kliendi juhatame viisakalt välja küll,” kinnitas ta.
Et ärimaja fassaad keldris valitsevale hubasele õhkkonnale kuidagi ei viita, kavatseb baar panna rõhku kutsetega külalistele ja teha koostööd tuntud
sommeljeedega. Vaiksaare kinnitusel
püüab 15-liikmeliseks kujunev personal vältida liiga ranget etiketti ning
luua pigem Itaalia-stiilis sõbralikku
kooslust, kus külalisel on võimalik ka
kokaga paar sõna vahetada.
Uude v inoteek i juba ü le
100 000 euro investeerinud Vaiksaar
ei ole kiitusega kitsi ka Rüütli tänaval

tegutseva peamise konkurendi aadressil. “Vein ja Vine on teinud head
tööd veinikultuuri arendamisel,” tunnustas ta, märkides samas, et just veinisõprade kasvav hulk teda turule
tulema ajendaski.
Vaiksaare sõnutsi on vanem tarbijaskond viimasel ajal kangest alkoholist võõrdunud ja rohkem veinist lugu
pidama hakanud. “Palju sa seda viina
jood, mis kohe sarve hakkab,” arvas ta.

“Veinis on siiski märksa enam erinevaid maitseelemente ja seda saab pikemalt nautida.”

Personalidefitsiit
Sobivate töötajate leidmine pole
Vaiksaare jaoks olnud lihtne ülesanne – märtsi teises pooles avatavas baaris peaks teenindaja jagama kliendile
ka veinisoovitusi. “Teinekord on nii,

et puhtalt lehelt alustavat noort töötajat on kergem välja õpetada,” leidis
ta siiski.
Et aga hinnalised veinid Keldris nr
6 kindlalt kaitstud on, pole põhjust
kahelda. Endise Sampo panga rahahoidla ruumidesse paigutatavat veinikeldrit hoiab kõrvaliste jõudude eest
mitmekümne sentimeetri paksune
turvauks. Tõsi, lukku see ei käi.
Kaur Paves

Aardla tänaval, Mazda autokeskuse teisel korrusel tegutsev Asian Kitchen tahab edestada konkurente, pakkudes kiirelt toekat kõhutäit, mis on
nii taskukohane kui tervisesõbralik.
„Võru-Aardla ristis on rohkelt kiirtoidu pakkujaid, ent peamiselt on menüüs friikartulid ja
burger. Aasiapärases lõunas on riis või nuudlid,
erinevat liha, maitserikas kaste ja salat,“ rääkis
toidukoha üks eestvedajaid Kamal Prasad Chalise. Sama mehe maitsekäekirjaga on tartlased
juba mõnda aega saanud tutvust teha Nepaali köögile orienteeritud restoranis Vaga Mama
(SEB maja III korrusel).
Peale kahte sorti päevaprae leiab menüüst
veel ligi sadakond erinevat nimetust eelroogadest magustoitudeni välja. Rõhuasetus sealjuures pole mitte tavalisel Hiina köögil, vaid
tegutsetakse peamiselt Tai ning India kokakuntsi
tõekspidamisi järgides.
„Ka meie peakokk on pärit Indiast: Vikram
Kumar, kes varem töötas Tallinnas hotellis
Meriton. Seega tasub kindlasti proovima tulla
– meie toidud pole nii-öelda „lihtne hiinakas“,
vaid nüansirikkamad,“ lubas Chalise külastajaid
üllatada maitseelamusega.
Asian Kitchenis mahub korraga kõhtu täitma
30 inimest. Toitu saab ka ette tellida ning kaasa
osta. Päevapraad maksab 3 eurot, menüü road
on vahemikus 2–11 eurot. Kõige hinnalisema
ja eksootilisema kõhutäie thali (kana-, sea- või
lambaliha koos riisi, salati, raita ja naaniga) eest
tuleb välja käia kuni 12 eurot. Söögikoht on avatud iga päev kell 11–22.

+

50 000 - 100 000
lugejat Tartus, Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaal
Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee

Ühispakkumise hinnakiri: www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf
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www.tonisson.ee

Kinnisvara müük, üür
hindamine, haldamine

MÜÜA MAJAOSA

MÜÜA 3-TOAline kOrTer

Maja ülemine korrus Nigula tänaval. Kolm tuba.
Heas korras, vaikne piirkond. Notariaalne kasutuskord (hind 61 500 €). Tel 506 8707, Urmas.

Kaminaga mug korter Kalevi 60/62 (üp 64,3 m²,
2/4, rõdu, hinna sees köögimööbel- ja tehnika,
parkimiskoht, (108 500 €). Tel 508 2396, Agnes.

MÜÜA 3-TOAline kOrTer

MÜÜA MAJA

uuS kOdu
keSklinnA MilJööväärTuSlikuS
piirkOnnAS krOOnuAiA TänAvAS

Riia 2, Tartu, E-R kl 9-17,
tel 734 4888, 5666 4873,
tartu@tonisson.ee

Meie AbigA
kinniSvArA MÜÜk JA ÜÜriMine
kiirelT JA kASuMlikulT.
kOnSulTATSiOOn TASuTA!
kiire JA SOOdne HindAMiSTeenuS

elamispinnad
äripinnad
eriotstarbeline kinnisvara
krediidiasutustele, finantsaruandluseks ja muudel eesmärkidel
Vaatega Emajõele korter uues majas Siili tn 6
(üp 68,8 m², 3/7, rõdu 6,9 m², panipaik, parkimiskoht, 119 900 €). Tel 508 2396, Agnes.

2-korruseline maja Nõo alevikus
(kinnistu 2500 m², 115 000 €).
Tel 529 5618, Ilona.

Aivar kõiv, tel 501 2477
Ailen kuusik, tel 5373 0096 (võrumaa)

alan proosa

Charlotte Brontë / Jaanika Juhanson / Tarmo Kesküll

Tove Jansson

JANE EYRE

MUUMITROLL
JA SABATÄHT

Jane Eyre on iseseisev noor naine. Jane Eyre
on vana naine pööningul. Jane Eyre on põgenenud. Jane Eyre on koolitüdruk. Jane Eyre on
guvernant. Jane Eyre on armunud. Jane Eyre
on tagasi Thornfield Hallis. Muusikalises melodraamas astub Jane Eyre lavale, et oma lugu
uuesti läbi mängida.
Lavastaja Jaanika Juhanson, mängivad
Maarika Mesipuu, Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Helgi Annast, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks,
Elina Pähklimägi (külalisena), Liisa Aibel, Lauri Kaldoja.
August Kitzberg

TUULTE PÖÖRISES
Kiredraama kahes vaatuses

On sajandialguse Eesti ning inimesed tuulte
pöörises. Kuid millise sajandi? Lavastaja Andres Noormets: „Näidendi tegevus võib toimuda täna, võis toimuda saja aasta eest ja ka tulevikus saja aasta pärast. „Tuulte pöörises“ näidendina on aegumatu – räägib ju niisugustest
asjadest, mis on eestlasele väga olemuslikud.“
Hooaja 2010/2011 parima lavastuse publikupreemia; osalemine Eesti Teatri Festivali
Draama 2011 põhiprogrammis „Allkirjaga teater“ Tartus; ringreis Ameerika Ühendriikides ja
Kanadas 2012.
Osades Anneli Rahkema, Tiina Mälberg,
Peeter Rästas, Erni Kask ja Toomas Suuman.
Tennessee Williams

SUVI JA SUITS
Igatsuse anatoomia

Ühel suvel vahetult enne Esimest maailmasõda naaseb Glorious Hilli linnakesse Ameerika Ühendriikides noor mees. Arst, kes ei ole
kindel, kas ta soovib olla arst. Öösiti ootab
tema akna taga pastori tütar, tüdruk, kes kõlgub kui kehatu vaim maailmade vahel, tüdruk,
kes pärineb ühest teisest ajast ja kelle ainukeseks vestluskaaslaseks on kivist ingel nimega
Igavik. On lämmatav suvi. Ja meretuul puhub
suuri valgeid kumuluspilvi…
Lavastaja Mait Joorits, osades Natali Lohk,
Kristo Viiding (Eesti Draamateater), Saara
Kadak (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Velvo
Väli, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema, Toomas
Suuman, Eduard Salmistu ja Mait Joorits.
Emil Braginski, Eldar Rjazanov

ARMASTUS
TÖÖPOSTIL
Lüüriline komöödia

Statistikaameti peadirektor Kalugina valitseb
oma asutust raudse käega. Pealtnäha on ta
ainult ülemus ning naine temas on kadunud...
kuni talle tekib ootamatu kavaler sama asutuse statistiku Novoseltsevi näol. Armastus on
igal pool, isegi tööpostil. Komöödia „Armastus
tööpostil“ ja selle meisterlikult kirjutatud rollid tegi tuntuks Mosfilmi populaarne film aastast 1977.
Lavastaja Peeter Tammearu, osades Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni
Kask, Kertu Moppel ja Marin Mägi.

Seiklus kutsub

Muidu nii ilusa Muumioru taevasse ilmub
punane sabatäht, mis ähvardava kiirusega
maale läheneb. Loomulikult tuleb tema päritolu ja eesmärk välja uurida ja selleks võtavad
Muumitroll, Sniff ja Nuuskmõmmik ette ekspeditsiooni Üksildastes Mägedes asuvasse
observatooriumi.
Muumide seiklusi aitab jutustada lavastaja
Üllar Saaremäe ning näitlejad Kertu Moppel,
Liisa Aibel, Helgi Annast, Natali Lohk, Maarika Mesipuu, Tiina Mälberg, Margus Grosnõi ja
Lauri Kaldoja.

ELU JA KUIDAS SELLEGA TOIME TULLA
Eneseabikomöödia

Kuidas elus hakkama saada, kui pead end
pidevalt vastassugupoolele mõistetavaks
tegema? Naised on ju teadupoolest Veenuselt
ja mehed Marsilt ning tee teineteiseni on tihti pikemgi kui teisele planeedile. Nüüd on aeg
see tee lühemaks teha! Kas 21. sajandil on võimalik elada „normaalset“ elu – töö, pere, lapsed, eluasemelaen, puhkusereisid – ja samal
ajal olla õnnelik? Kas sina saaksid sellega hakkama? Meie anname vastuse!
Lavastaja Üllar Saaremäe, osades Eduard
Salmistu, Toomas Suuman, Margus Grosnõi,
Peeter Rästas, Marin Mägi või Maarika Mesipuu, Silja Miks või Natali Lohk, Helgi Annast.
Eric-Emmanuel Schmitt

OSCAR JA ROOSAMAMMA: KIRJAD
JUMALALE
10-aastane Oscar on haige, nii haige, et tema
kehal on jõudu vaid loetud päevadeks. Õnneks
on olemas Roosamamma, kes pakub Oscarile välja mängu – elada iga järgmist päeva nii,
nagu oleks see kümme aastat. Teismeliseiga,
armumine, abieluvõlu ja -valu, laste sünd ja
lahkumine kodust, vanaduse helge väsimus –
need pakuvad Oscarile rõõmu ja annavad julguse vaadata vastu oma saatusele.
Lavastaja Üllar Saaremäe, osades Ines Aru ja
Üllar Saaremäe.
Robert Thomas

8 ARMASTAVAT
NAIST
Kuritegeliku komöödia keskmes on ühe mehe
ümber koondunud kaheksa naist – tütred,
abikaasad, õed, teenijad, ämmad ... Kõigil on
oma saladus ja oma soov – soov armastada,
olla armastatud, saada armastatuks.
Lavale astuvad Ülle Lichtfeldt, Marin Mägi,
Maarika Mesipuu, Liisa Aibel, Helgi Annast ja
Silja Miks, Anne Veesaar ja vastne Valgetähe
teenetemärgi kavaler Ines Aru.
Lavastaja Eili Neuhaus.

Tartu Rochester
ja Rakvere Jane
Rakvere teatri muusikalises
draamas astub ühes kandvatest rollidest üles Vanemuise raudvara ja tartlaste
lemmik Hannes Kaljujärv.
Charlotte Brontë kirjandusklassika „Jane Eyre“ on oma gootiliku
tumeromantikaga võlunud sadu
tuhandeid lugejaid ja kino- ning
televaatajaid. Nüüd on Jane‘il aeg
Rakvere teatri kaasabil oma lugu
uuesti läbi mängida ja õhkujäänud küsimustele vastuseid otsida. Kauguses kõigub latern, umbses raamatukogutoas tulvab üle
aurava tee ja sigarisuitsu igatsust
ja mälestusi. Kuid väljas ulub tuul
ja on vabanemine.
Krestomaatilise loo lavastajaks
on Jaanika Juhanson ning tema
taktikepi all sündinud interpretatsioonis on tegu melodraamaga,
kus Doris Kareva, Kalju Kanguri
ja Heiti Talviku luuletekstidele on
originaalmuusika loonud mitmekordne teatriliidu aastapreemia
nominent Tarmo Kesküll.
„Meie lavastuses mängib muusika just nimelt siseilmade avaja rolli ehk see, mis on tegelikult
sõnade taga, mõtetes, kujutlustes, mälestustes, avaneb meie

lavastuses läbi originaalmuusika,
laulutekstide, mälestuste. Kuna
meie maastik on pigem mälumaastik, siis läbi kujutluste filtri me ehk räägime ka mõnda sellist lugu, mis raamatu lugemisel
jääb võib-olla kahe silma vahele,“
lubas lavastaja.
Juhansoni sõnul ei püüta
rekonstrueerida kunagist Inglismaad, vaid vaadeldakse praegusest hetkest läbi tänapäevase
kultuuri ladestuse ja nüüdisaegsete arusaamade seda arhetüüpset lugu. Ka muinasjututeema on
lavastuses äratuntav.
„Aga see on natuke kuri muinasjutt. See on lugu, kus Tuhkatriinu kohtub Sinihabemega, ükskõik, mis on peidus seal suletud
ukse taga. Alati saame selle kanda meie enda psüühikasse – mida
me seal luku taga hoiame, mis
võtmed neid lukke avavad ja kas
peame nende võtmeid üldse alles
hoidma. Miks mäletame midagi
ja miks tõrjume mälestusi teistest
asjadest.“
Nimiosalist mängivad Maarika
Mesipuu ja Helgi Annast. Mr Rochesteri kehastab tartlane Hannes
Kaljujärv. Laval on veel Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Elina Pähklimägi,

Liisa Aibel ja Lauri Kaldoja.
Kunstnikutöö tegi Sander Põldsaar ja kostüümid disainis Kalle
Aasamäe, kes on osalenud edukalt
mitmel konkursil ja moenädalatel
nii Eestis kui välismaal, tegutsenud stilisti ning moeõppejõuna.
„“Jane Eyre’is” kohtuvad kaks
Jane’i. Vana naine otsib pööningul mälestuste juhtlõnga, et kerida elu köietantsunöör, millel turnib tema noor mina, turvaliseks
keraks,“ on esietenduse järgselt
resümeerinud kultuuriajakirjanik Inna Grünfeldt. „Etendus, kus
draamaelementide kõrval võrdväärne koht lauludel ning akrobaatilistel tantsudel, läheb julgelt riskile – vaataja kas häälestub
kaasaelavalt lavaga ühele lainele
või vaatab etendust eemalseisvamal pilgul kui suurepäraste üksiknumbrite ning stseenide-rollide
jada, kus tantsud-laulud loolõnga
libisemisse peatavaid sõlmi seovad. Kes vaimustub, kes kehitab
ebalevalt õlgu.“
Inglise romantismiklassika
virumaalik tõlgendus esietendus Rakveres mullu 14. detsembril 2012. Tartu vaatajate ette jõuab
„Jane Eyre“ esmakordselt 25. märtsil kell 19 Vanemuise suures majas.

Kitzbergi kiredraama
viimast korda Tartus
25. märtsil toob Rakvere
teater Sadamateatris Tartu
publiku ette viimast korda
August Kitzbergi draama
“Tuulte pöörises”.
Kitzberg kirjutas näidendi
enam kui sada aastat tagasi, kuid
tegijate hinnangul on lugu endiselt värske. Rakvere teatril on tüki
etendamiseks ka ajalooline põhjus – teater avati 1940. aastal esimese vabariigi viimasel iseseisvuspäeval just selle näidendiga.
Kiredraamas mässatakse ja nõutakse õigust. Üks mees mõtleb terve rahva peale, kuid ei näe
naist enda kõrval. Teine mees
nõuab tagasi oma maad ja armastab esimese mehe naist. Naine ei tea, keda valida. Kired
möllavad, inimesed võitle-

vad. Kõik tahavad ainult head
– kõik on pöörises, tuulte keeru sees. Kes aga sellises olukorras võidab, selgub juba teatris.
Endla teatri palgal oleva Andres Noormetsa ümberkirjutuses, lavastuses ja lavakujunduses
ning Kristi Leppiku kostüümides
tegutsevad Anneli Rahkema, Tiina Mälberg, Peeter Rästas, Erni
Kask ja Toomas Suuman
Hooajal 2010/2011 pälvis “Tuulte pöörises” Rakvere teatri parima lavastuse publikupreemia. 16.–
29. septembrini 2012 aga etendati
Kitzbergi näidendit rahvusvahelisel tuuril Ameerika Ühendriikides
ja Kanadas.
Tartus mängiti lavastust 2011.
aasta septembris, Eesti Teatri Festivali Draama 2011 põhiprogrammis “Allkirjaga teater”.

Kultuuriringkondades varjunime Danzumees all tuntud teatrikriitik hindab lavastust hindega
4+. “Piisavalt palju mõtlemisainet, sobivalt lavastajatehnikat sees
ning hea näitlejatetiim,” kirjutab
ta oma blogis. “Vaatajat ei alahinnata hetkekski, vaid lastakse ise
asjadest aru saada ning ei mämmutata kõike ette ära: inimeste
käitumisest väljaloetavad ambitsioonid, hirmud, lootused... Sellisest teatrist peangi lugu! Rahkema ja Rästas teevad ühed parimatest rollidest mistahes Eesti teatris
ning Mälberg tõestab oma väikse
karakterrolli suureks mängimise oskust. Ehk nii lavastaja-, dramaturgi- kui ka näitlejateteater –
kõik ühes lavastuses – tase! Huvitav, et Kitzbergi klassika seni nii
kauaks kõrvale on jäetud?”

Saaremäe: Tahate olla õnnelik? Olge siis!
11. märtsil etendub Tartus esimest korda eneseabiõpikutel ja improvisatsioonil põhinev komöödia „Elu ja
kuidas sellega toime tulla“. Lavastaja Üllar Saaremäe
aitab kulisside taha ja akside vahele piiluda.
Üllar, palun ütelge otse ja
lihtsalt – kuidas eluga toime
tulla?

Sellele me etenduses vastust otsimegi,
et kas on mingit retspeti või mitte. Kas
kõikvõimalikud eneseabiõpikud annavad valmis tõdesid, kuidas hästi, õnnelikult, rõõmsalt ja ilma nukrutsemata
elada.
Lugu baseerubki eelkõige nendel loetud eneseabiraamatutel, mis ühtpidi
tunduvad kasulikud, ent on väga erineval tasemel koostatud. Mõni on niisama koduperenaise vahva käsiraamat,
teine kõrval tõsiste uurimustega tegelenud.
Teosed, mis meile endilegi üllatuseks
hakkasid teineteisele vastu rääkima ja
üksteise õpetusi kummutama. Aga raamatud on vaid põhialus või baas. Äärmiselt suur osa rajaneb improvisatsioonil,
neil samadel teemadel.
Minnakse rännakutele. Mehed avastama naiste maailma ja vastupidi. Ja
mis tõdemustele siis jõutakse? Kuldsete tähtedega elutõde või retspeti, mille
järgi teatrist välja astudes elama saab
hakata, pole ega tule. Erinevad variandid küll. Publik ise saab kaasa mõelda
ja arutleda.

Miks te sellise teema võtsite.
Kuidas ning kellelt tuli ajend?

Ajend tuli kuidagi sedasi, et ma nägin
kõrvalt inimesi, kes neid õpikuid siira usutavusega lugesid ja rääkisid neist kui mingitest kuulutuslikest trükistest, oma tee
leidmistest. Mingi hetkel tundus see veider, ameerikalik.
Tekkis kiusatus, et huvitav-huvitav,
kas sellest on võimalik lugu kokku panna. Appi tuli kunstnik Kristi Leppik, kes
on loo kaasautor ja selle maailmaga väga
kursis ning seltskond näitlejatest, kes sel
rajal lustida ja mängida minu hinnangul
tahtnuks.
Proovi minnes polnud ridagi kirjutatud
teksti. Vaid suunad kuhupoole liikuda ja
õrn vormiline nägemus, mis laval võiks
olla. Kõik sai loodud proovide käigus. Aluseks ikka neist raamatuist loetu, aga ka
endi poolt elus kogetu.

meie organismis on see, mis paneb meid
just konkreetsel moel käituma. Aga see
plaan on veel toores.

Kas inimesed, nende mure ja
eluõnne kriteeriumid on Tartus ja Rakveres oluliselt erinevad? Oskate seda ehk järeldada erinevate paikade publiku
reaktsioonide järgi?

Kas loominguline kollektiiv on
tegelikult suurem, kui teie ja
need 7 kes lavale astuvad?

Heiki Kübar on muusikaline kujundaja ja õpetas laule. Ja muutunud on natuke ja trupi koosseis. Võrreldes esietenduse koosseisuga on kaks naist vahetunud.
Eks seegi ole võib-olla tähenduslik, et eluga toimetuleku teemadel improviseerima
asunud kolmest naisest kaks (Silja Miks
ja Marin Mägi) otsustasid hoopis titeootele jääda.

Siin peab rääkima näitlejatega. Mul
endal on raske vastata. Nagu kuulnud
olen, üldiselt Eestima pääl hingatakse
vägagi ühes rütmis.
Natuke arusaamatu, et väljaspool Virumaa piire seda etendust siiski eriti ei teata. Kuigi selja taga üle 60 mängukorra ja
kodusaalis on tegu omaette klassika või
lausa kultustükiga. Meil on saalid täis ja
murtakse uksi maha, et vaatama pääseda.
Aga ühel sõidul Viljandisse oli saalis vaid
sadakond inimest. Kes küll lõpuks olid ülirõõmsad, et selle võimaluse said. Kummaline, aga seni pole saanud üle-eestilist tiiba alla.

Miks see soorollide konflikt nii
aktuaalne on? Mis meie ühiskonnas toimub, et lavalaudadel kohtab taolisi peegeldusi?

Sellest ei saa üle ega ümber. Ajaloos
on olnud aegu, kus kehtis nagu rohkem
meeste maailm – et naine olgu vait ja
keetku kodus sööki. Aga ka vastupidi,
elu kuninganna ümber ja tema teenistuses.
Naised on taas hakanud õigustatult
pead tõstma. Selles loos lahkamegi millised on need osad, mis kattuvad mehel ja
naisel. Kui tühiasjadest tekivad arusaamatused ja kuhu võib välja viia, ja sageli viibki, mõistmatus. Kui sarnased ja erinevad
me samal ajal oleme.
Isiklikult enda jaoks mingit suurt avastust loomingu käigus ei tulnud. Et oh sa
taevas, naistel ongi teistmoodi keha?! Siiski nüansse ja pisiasju, mis elus hästi toimivad, avastasin küll. See, kui väiksed nipid
töötavad, on täitsa hämmastav.

Tükk on laval juba päris mitu
aastat. Kuidas valukohad selle
perioodi jooksul on muutunud?

Tegelane, keda mängib Toomas Suuman, on niiöelda teejuht ja hoiab kupatust koos. Tema kasutab alati väga päevakajalist infot oma tekstis. Ammu on
unustatud esietenduse ja 2009. aasta
asjad, fookus on nüüd ja praegu, võibolla isegi sellel samal etenduse toimumise kuupäeval.
Neljas aasta läheb ja publiku tungival
soovil on esimene vaatus kasvanud 20
minutit pikemaks kui esimestel korda-

Tartu tulete ka ise „Oscar ja
Roosamammaga“. Mitu korda
on juba laval oldud kokku ja
kuidas suudate ikka veel usutav ja värske püsida?

Priit Grepp

del. Palju improvisatsiooni on juurde tulnud. Näitlejad jätavad alles ja lisavad asju,
mis publikule meeldib. Meenutab natuke
„Kolme apelsini“ elu, kui esikas oli kahetunnine, viimased etendused juba 3,5 tundi pikad. Meil on ka selles lavastuses pärm
sees, muudkui kerkib.

Mille poolest on sellist tükki,
kus pole konkreetset tekstiraamatut ja süžeekronoloogiat
ees, lihtsam või keerukam
lavastada või kui suur siin nö
dirigendi roll üldse on?

Ta on ühtepidi huvitavam, sest sa ei tea

Tennessee Williams

Igatsuse anatoomia

Lavastaja Mait Joorits
Mängivad Natali Lohk, Kristo Viiding (Eesti Draamateater), Saara Kadak (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia), Velvo Väli, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema, Toomas Suuman, Eduard
Salmistu ja Mait Joorits

E, 8. aprillil kl 19 Vanemuise Teatris

E, 15. aprillil kl 19 Vanemuise Teatris

ju mis tuleb. Võimalused, loomingulised suunad või liikumisvabadus on märgatavalt suuremad, kui konkreetse teksti puhul. Teisalt küll varitseb ka oht, et ei
pruugi midagi tulla. Kergem pole, huvitavam küll.
Igal juhul võtaks taolise asja tegemise uuesti ette. Ja noil teemadel tahangi kindlasti veel tegutseda. On ka üks
plaan, teha järg, mis baseerub sellisel
populaarteaduslikul teosel nagu“ Spermasõjad“. Kui praeguse tüki vaade on,
kuidas toime tulla maailmaga väliseid
vorme ja käitumisnorme arvestades, siis
järgnev võiks keskenduda sellele, mis

Kordade arv ulatub üle 170. Sellega on
kummaline fenomen. Ma olen küll väsinud sõitmisest. Tartusse on hea tulla,
vaid tunnike ja peale. Aga mõnda kaugemasse Eesti otsa või raskesti ligipääsetavamasse kultuurimaja jõudes olen reisist
kurnatud.
Aga kui ma alustan tükiga, on see äärmiselt teraapiline tunne. Oscaris on seletamatu mõõde. Ma pole otseselt kristlane,
aga ma saan aru küll, mida tähendab selline puhas rõõm millegi vahendamisest,
mida tunnevad kirikuõpetajad. Midagi sellist ma selle rolli mängimise puhul
tunnen. Ma ei suuda sõnastada täpselt, ja
võibolla ei tahagi.
Väsimust sellest loost endast pole hetkegi tundnud, kuigi seitsmes aasta läheb.

Lõpusõnana ehk annaksite
eluga toimetuleku nõu ka neile, kes saali ei mahu või tulla ei
saa?

Tsiteeriks filosoofi, kelle nimi mälust
läinud. Keegi küsis talt, mida teha, et
õnnelik olla. Vastus oli: „Te tahate olla
õnnelik? Aga olge siis!“

tartuekspress
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On alanud vastuvõtt Tartu Luterliku
Peetri Kooli 1. klassi ja lasteaeda

Tartu Luterlik Peetri Kool (TLPK), õppeaastal
2013/2014 avatav eraõiguslik haridusasutus,
on Tartu Peetri kiriku juures 1906–1940
tegutsenud Peetri kooli järjepidevuse kandja.
Meie sihiks on kristlikul eetikal ja Eesti
rahvuskultuuril põhinev õppekasvatustöö,
mis arendab hoolivaid ja isemõtlevaid isiksusi.
Ootame oma laste õpetamiseks ja kasvatamiseks
avaldusi peredelt, kellele on südamelähedased
kristlikud põhiväärtused.

lastekaupade jaeja komisjonimüük.

TULE KEVADEKS VALMISTUMA!

SÕBRAKESKUS, Võru 55f

Täpsem informatsioon
Tartu Luterliku Peetri Kooli koduleheküljel
www.luterlik.edu.ee

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

SA Tartu Kultuurkapitali toetusfondi konto
10102052050006
(märgusõna „Tartu Peetri kool“)

TelMa®X – KAITSE OMA TELEFONI!
Kaitsekiled, mobiilikotid, ümbrised, kaaned, taskud jne
telefonile, tahvelarvutile, GPS-ile, sülearvutile, fotokaamerale
ile
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Moe 1886
viin
0,7l

8,99*

Rumm Bacardi
Oak Heart 0,7 l

9,99*

* hind kehtib ainult
CityAlkos

* hind kehtib ainult
CityAlkos

Kochi liköörid,
erinevad maitsed
0,5 l
21%

3,45

Kochi liköörid,
erinevad maitsed,
klaaspudelis 0,5 l
21%

2,22

2,69

+ pant

Vana Tallinn
Winter Spice
0,5l
35%

Talverõõm
0,5l
35%

5,99*
5,90

* hind kehtib ainult
CityAlkos

Vergi gin
0,5 pet
37,5 %

5,25

3,50

Absolut vodka 0,5l

7,99

Vahuveinid
Festa Dolce ja
Festa demisec
9,5 %

Saku GN grapefruit 1,5l

Alkohol kahjustab teie tervist!

Õlu
Manchester
ja Dublin
0,5l

0,69
+ pant

Garage hard
lemonade 0,33l

0,69
+ pant

Aida
palsam
0,5l
45%

6,50

Hinnad kehtivad ka Tartu
SuperAlko kauplustes
Kaunase pst 81A ning Rüütli 4.
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viimast kohta vältida
Jalgpallihooaega kaotusega Levadiale alustanud
Tammeka meeskond loodab sel aastal saavutada
enamat mullusest viimasest
kohast, kuid suuri veksleid
välja ei käi.

Tammeka kapten Kristjan Tiirik ja abikapten Siim Tenno usuvad, et meeskond suudab alanud hooaja lõpetada kõrgemal kui mullu.  Kaur Paves

100 meetrit suuskadel

Klubi presidendi Jane Afshari sõnul on esimeseks eesmärgiks
meistriliigasse püsimajäämine ja
sealt minnakse edasi samm-sammult. “Viimaseks jääda kindlasti
ei tahaks,” kinnitas ta. “Konkreetset kohta on raske öelda, pall on
ümmargune.”
Sama üldsõnaliseks jäi lubadustes värske sakslasest peatreener Uwe Erkenbrecher. “Öelda, et
tahame eelmisest hooajast paremini esineda, on väga kerge, sest
mullu ei olnud meie selja taga mitte kedagi,” lausus ta.

Raha Eestis ei teeni
Afshari väitel oli kandidaate uue
treeneri kohale palju, kuid otsustavaks said omavaheline harmoonia ja varem muu hulgas Wolfsburgi juhendanud Erkenbrecheri
eesmärgid. “Kui tahta ainult raha
teenida, siis selleks on Eesti kindlasti vale koht,” lausus Afshar. “Kui
aga eesmärgiks on kuhugi jõuda
meeskonda üles ehitades, on Uwe
täpselt õige inimene.”
Erkenbrecher märkis, et läbiv

Saksamaa kogemusest on meil
ka 17-18aastaseid poisse,” tõdes
Erkenbrecher.
Nooruslikku uljust peab kogemustega tasakaalustama eelmisel hooajal ka peatreenerileiba
maitsnud kapten Kristjan Tiirik,
kes mullu augustis tegi pärast kolmeaastast pausi comeback’i
mängijana. Mängus LevaKui tahta ainult raha
diaga saigi täpsete karisteenida, siis selleks on
tuslöökide poolest tuntud
Eesti kindlasti vale koht. 30aastane Tiirik kirja värava, sedakorda küll penalmänguformatsioon pole veel paitist. “Vorm saab ainult paremaks
ka pandud, ent andis mõista, et
minna ja pallitunnetus pole kuhutalle meeldivad lühikesed söögi kadunud,” sõnas ta.
dud ja tehniline jalgpall. Selleks
Tiirik möönis, et treeningute
sobivad tema sõnul just Tammepõhjal talvisel Tamme staadionil
ka intelligentsed, kiired ja saledad,
on üldseisust olnud raske aru saakuid mitte kuigi tugevad ega kogeda ja ka kontrollmänge pole peetud
nud mängijad. “Erinevalt minu
just kõige tugevamate vastastega.

“Seis on eelmise hooaja algusega sarnane: nüüdki on paljud liidermängijad lahkunud ja võistkonnal keeruline hakata uuesti
kokku mängima,” lausus ta.
Ka treener Erkenbrecher tunnistas, et pole meeskonnaga veel
piisavalt kokku töötanud ja seetõttu tuleb Tammekale kasuks pärast
laupäevast mängu Narva Transiga järgnev kolmenädalane paus.
“Hooajaeelsed mängud ja tõeline jalgpall on kaks erinevat asja,”
märkis ta. “Esimesed kaks mängu peaks meile aga andma parajalt
analüüsimaterjali.”

Lapsed staadionile
President Afshari sõnul plaanib
klubi rõhutada noortejalgpalli osatähtsust, mistõttu antakse sellest

hooajast kõigile trennis käivatele
lastele tasuta Tammeka hooajapilet. “Eesmärk on lapsi ja nende
vanemaid klubiga veelgi rohkem
siduda, et nad teaksid väiksest
peale, kuhu jõuda: esindusmeesvõi naiskonda,” selgitas ta.
Mäletatavasti lõpetas Tammeka eelmise aasta kümnenda ehk
viimase kohaga, kuid pääses liigast väljakukkumisest,
sest varaia anlikvideeriti
sema kokkuleppe
astõttu
r
a
o FC Viljanteine meistriliigastklubi
e
r
di. Paradoksaalsel kombel päästis
emameeskonna toona Tammeka
II kehv sooritus: FC Viljandi kadumine pidi aset leidma pärast Viljandi Tuleviku jõudmist tippjalgpalli ning just Tulevikule kaotas
Tammeka tütarklubi esiliiga üleminekumängus.
Kaur Paves

Järgmisel nädalal selgub Tartu kesklinnas tänavune kiireim inimene
suuskadel. Võistlus on ühtlasi viieosalise Eesti Suusatuuri teine etapp.
„Kõik sai alguse 2011. aastal, kui Käärikul pandi sportlased naljaga
pooleks mõõtu võtma 100 meetril klassikalises suusatamises,“ meenutas Tartu Suusaklubi projektijuht ja ürituse eestvedaja Indrek Valge.
„See tekitas nii võistlejates, kui ka pealtvaatajates niipalju positiivseid
emotsioone, et rahvuskoondise liikmetel Peeter Kümmelil ja Kein
Einastel tekkis idee korraldada maailmarekordivõistlus.“
Algselt Tartu raekojaplatsi planeeritud üritus toimus mullu veebruaris
Lõunakeskuse parklas. Maailmarekord 100 meetri suusatamises kirjutati ajaga 14,11 sekundit norralase Timo Andre Bakkeni nimele. Naistest
oli nobedaim Keidi Kütt, kel 100 meetri läbimiseks kulus 17,23 sekundit.
Tänavu on sama võistlus kolinud Küüni tänavale ning peale professionaalsete sportlaste osalevad veel Tartu Suusaklubi mudilased ja
rahvasprindile kutsutud avaliku elu tegelased. Start antakse laupäeval,
16. märtsil kell 15. Rajaehituseks vajalik kunstlumi tuuakse kohale Tähtvere spordipargist.
Nimekamatest välisvõistlejatest on oma osalemissoovist teada andnud Martti Jylhä (Soome), Oystein Pettersen (Norra), Robin Bryntesson (Rootsi), Rody Darragon (Prantsusmaa), Dušan Kožíšek (Tsehhi),
Ragnar Bragvin Andresen (Norra), Marius Falla (Norra), Simen Lanes
(Norra), Marcus Vestgard (Norra), Marcus Moe (Norra) ja Theodor
Peterson (Rootsi).
„Ootame kaubamajaesisele alale väga palju pealtvaatajaid ja garanteerime, et tuleb vägev suusavõistlus, mida pole kesklinnas varem
nähtud,“ lubas Valge.
Eesti Suusatuur, mille teiseks etapiks on Tartu sprindivõistlus,
algab päev varem väljalangemissõiduga Alutagusel, jätkub 17. märtsil 10 km klassikaga Valgehobusemäel ja paarissprindiga Pärnus
ning kulmineerub 18. märtsil suusavahetusega tagaajamissõiduga
Jõulumäel.
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NÜÜD AVATUD

Kl 11–15 päevapakkumised: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Pensüstli nõelad

Haigekassa
soodustus 90%
Küsi arstilt digitaalset
meditsiiniseadme kaarti!
www.diabeet.ee

Täiendav info: sanofi-aventis Estonia OÜ, Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317 Tel. 627 3488
Tegemist on meditsiiniseadmetega. Vajadusel konsulteerige arsti või diabeediõega. S.EE.DEV.13.01.03

Ü H E KO R D S E K S
KASUTAMISEKS
Pic Solution.
Specialists in self care.
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TALLINNA OPTIKAS
MÄRTSIKUU-naistekuu:
PRILLIRAAMID kuni -70%
Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

KUNI

TARTUS:
EEDENI KAUBANDUSKESKUS
KALDA TEE 1,
TEL 7380113

„Ma ei saa naeratada. Minu
oskuste hulgas sellist detaili pole. Vastased peavad
teadma, et ma olen tõsine
ja ohtlik tegelinski,“ põhjendab Justin Ingram, miks
ta fotostuudios poseerides
ilme püsimatuna hoiab.

Neljapäev, 7. märts 2013

Jassu Hertsmann
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„Mis viga ohtlik näida, kui sul
on kaks sellist turvameest,“ lõõbivad mängujuhi selja taga seisvad „kapid“ Ivan Neljubov ja Egidijus Dimša. Leegionäridest kolmik rokib täiel rinnal. Nii omavahel hambaid teritades kui ka platsil. Andke vaid palli.
„Ja ärge te poisid väga palju suud
pruukige,“ hoiatab Ingram irvelsui, „muidu saate järgmises mängus palli ainult audist väljaviskamisel katsuda.“

Lõõpiv kolmik
Justini ettepanek viia vestlus
läbi prantsuse keeles teistes asjaosalistes sooja vastuvõttu ei kohta. Arusaadav – vaid ameeriklasel
on nelja-aastane staaž konnasööjate juures. „Teeme siis parem vene
keeles, J (Justini hüüdnimi, hääldub nagu nime esitäht „džei“) saab
ropendamistest aru küll juba,“
kõlab vastuseks. Eeldatult saab
kompromisskeeleks inglise, ehkki Ivan (inglaslikult „aivan“, mitte venelik Vanja) eelistab vastata
emakeeles. Kui hästi siis kolleegid
üksteist tunnevad?
JUSTIN: „Ega me tegelikult
väljaspool platsi omavahel liiga
sageli kohtugi. Ehkki nad on tõeliselt head semud ja klapime ülihästi. Selles suhtes on mul Tartus
tõsiselt vedanud. Sageli on nii, et
head sõbrad pole kõige paremad
kaaslased korvpalliplatsil, sest
seal käib võitlus. Need kaks siin on
meeldivaks erandiks.“
IVAN: „Kui paar klubi korraldatud üritust välja jätta, siis meil
ongi ainult töised kohtumised.“
EGIDIJUS: „Nii ka teiste klubikaaslastega. Kõik on pereinimesed
ja paljuke seda vaba aega siis ongi.“
J: „Pesamuna on meil Ivan.
Meie Dimšaga oleme ikka kogenud sellid juba. Eriti mina.“
E: „Ei no muidugi, kus tuli
vanake välja, sai kuu tagasi 28.
Ivan peab kunagi suvel juubelit, oli
augustis vist?“
I: „Õige. Ja Egi sünna on puhas
huumor, saab 1. aprillil 28.“
J: „Egi on sündinud Leedus,
Ivan Venemaal. Aga täpsemalt?
Kui ma ka teaks, ei suudaks ilmselt kohanime välja hääldada.“
E: „Justin on kuskilt Bostoni
lähistelt pärit?“
J: „Tubli poiss, vähemalt õige
kontinent.“
E: „Samast linnast, kust Magic
Johnson, on ju?“
I: „Egi on vist Vilniusest.“
E: „Uskumatu! Kaunasest muidugi. Nii ei tohi eksida!“
J: „Kaunas on siit mõne tunni
kaugusel. Või natuke rohkem?“
I: „Viis-kuus tundi pigem. Ja
nüüd, pärast komeeti, peaks ka
Tšeljabinsk enamikule tuttav nimi
olema. Mul on siit sünnilinna vast
3000 kilomeetrit?“ (tegelikult 2600)
J: „Kilomeetritest pole aimugi, aga kodu on 14 tunni kaugusel.
Kaks-kolm tundi kuskile Euroopa
suurlinna, kaheksatunnine lend
Detroiti ja siis veel tunnike autos
(linnulennult u 7100 km). Lansing
on küll osariigi pealinn, aga mitte
väga elanikerohke. Täpset arvu ei
teagi (115 000).“
E: „Kaunases on … ehk pool
miljonit elanikku?“ (311 000).
I: „Tšeljabinsk on kindlasti miljonilinn, ja ülegi.“ (1,13 miljonit).
J: „Tartu? Ega ma kesklinnast
kaugemale satu, aga vist ikka väik-

TARTU

sem kui Lansing. Igatahes on ta
väikseim neist linnadest, kust ma
mänginud olen. Samas piisavalt
suur minu jaoks.“
E: „Kui keeleerinevust poleks, ei
teeks vist vahetki, kas olen siin või
Kaunases. Poed, inimesed, ilm –
väga sarnased.“
I: „Moskva omade taolisi
ummikuid siin tõesti pole. Seal
jõuad viie tunniga linna teise serva, sama ajaga sõidab Egi Tartust
koju. Väga mõnus ja kompaktne
kohake. Usun, et jääb 100 000 elaniku suurusjärku …“
E: „Peale oma koera ei tunne
ma siin millegi järele puudust. Aga

rotveiler pole seda tüüpi lemmikloom, keda saaks igale poole kaasa vedada.“
J: „Mina loomi ei pea. Aga tean,
et Ivan kasvatab lumememmesid.“
I: „Meie palkonile sadas lihtsalt
palju lund. Selle asemel, et niisama
ära rookida, tegime naisega lumememme. Mõned ei oska talvest rõõmu tunda, kardavad külma. Tšeljabinskis on –30 talve kohta leebe.“
J: „Jumal tänatud, et ma isegi ei
tea, kui palju see Fahrenheiti järgi on.
Michiganis on ka pakast (pikad mürisevad naerda) ja lundki vahel. Inimesed, kel on kuumad tunded külmunud asjade vastu … no ma ei tea!“

E: „Siin mõni tegelane väriseb,
kui peab jooksutrenni õues hangede vahel tegema.“
J: „Ei karda! See on minu töö,
muidugi teen. Ehkki eelistaksin
mitte lumes silgata.“

Tartus õnnelikud
J: „Ma polnud varem FIBA sarjas kaasa teinud, see oli oluliseks
argumendiks. Nüüd olen ka selle
kogumuse võrra rikkam.“
I: „Pakkumine tuli suve hakul
ja tahtsingi asjaga nii ruttu ühele poole saada kui võimalik. Kaks
hooaega Riias tegid Pribaltika-
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Võib tulistada nii alas, mõned
sammud eemalt kui ka päris teravalt kolmesejoone tagant. Ivan
oma pikkade kätega ei lase kellelgi end viskele minnes unustada.
See vend on nagu baleriin, oma
jalgadega on ta uskumatult osav ja
päris-päris kiire selle kasvu kohta.“
E: „Üks ühele ei suuda Justinit
keegi pidurdada. Ta on ühtviisi
hea nii palliga toimetades kui viskajana. Loob teistele olukordi ja
paneb ka ise – kaitsjate jaoks suurim peavalu. Ivan on kõva võitleja,
eriti lauas. Kaitses pole ta nii tubli kui rünnakul. Minust on tõesti
pisut kiirem, aga mitte nii kaval.
Noorte värk, elutarkust napib.“
I: „Egi on kuldne mängumees,
kes tegutseb südamega. Tunnen
end koos temaga väljakul väga
mugavalt, ta oskab minuga arvestada, meil on hea klapp. Teeb mindki
paremaks. Ta on võimeline meeskonda vedama, vastutust võtma.
Justini kiituseks tuleb tunnistada, et ei kohta just väga sageli
musta tagameest, kes mängiks nii
meeskondlikult. Neid koolitatakse
maast madalast ise tegema. Isegi
mu naine ütles, et pole varem näinud sellist, kes suudab samal ajal
„toita“ nii meeskonda kui ka enda
statistikat.“
J: „Neid aspekte, millega nad
enda kallal veel vaeva peaks nägema, tasuks mult küsida paari tunni pärast, pärast õhtust trenni.
Praegu saan öelda, et õnneks olen
ma mängija, mitte treener, mistõttu jääb kriitika kellegi teise hooleks. Ivan teab isegi, et kui ta ainult
pealt panekski, siis oleks tabavus 100%. Egile pole vaja öelda, et
mingu aga lõpuni korvi peale, ärgu
lootku niipalju, et tehakse viga.“
E: „Ivan viskab vasakult paremini kui paremalt. Kuigi pole vasakukäeline. Ja kui su tugevam käsi on
on vilets, milline siis see teine on?“

Marssalikepike paunas

ga tuttavaks, siin on toredam kui
Siberis. Lisaks sain siin kokku
nende kahega.“
E: „Kodule lähedal, normaalne
tase, mitu liigat – mida veel paremat tahta? Justin on hea sõber ja
mängujuht, Ivan on tore ...“
I: „Lihtsalt tore? Kuhu jäi parim
sõber ja toakaaslane?“
J: „Ma ei julge mõeldagi, mis
nende toas toimub. Nii hirmsasti
kipuvad kokku. Pole mõtet vahetust pakkudagi. Nii elan reisidel
koos kapten Snickersiga. Ehk siis
Doroniniga.
Aga kui tõsisemalt rääkida, siis
Egi on pagana tugev, hea lauas.

J: „Kui mu mängimised mängitud saavad, tahan kindlasti treeneriametit proovida. Mu isa on
kolledžis korvpallimängu õpetanud üle 20 aasta. Ülikoolis õppisin küll kommunikatsiooni, seda
siiski spordivõtmes – tean, kuidas
teha reportaaže või kommenteerida võistlusi. Rääkimine pole mulle
probleem, võin rääkida lõputult.“
E: „Ta juba üritas meie Leedu
reisist Twitteri-ülekannet teha,
piinlik!“
J: „See oli niisama naljaviluks.“
E: „Teda ei tohigi tõsiselt võtta.
Mul on ikkagi spordiakadeemiast
treeneripaberid taskus ja kindla
peale hakkan treeneriks. Ideaalne
komplekt rahulikust iseloomust,
kogemustest platsil ja teoreetilisest ettevalmistusest.“ (Ivan ja Justin ei püüagi naeru tagasi hoida.)
I: „Tšeljabinski spordiülikooli treeneridiplom on minulgi olemas. Kas hakkan seda ametit
pidama? Kui vaatasin tööd noortega, just Venemaal, tundus see
üpris hirmutav. Trennid Tartus on
midagi muud. Siinne rütm istub
mulle ideaalselt, CSKAs oli see
äravahetamiseni sarnane: hommikuti jõud, visked, 1-1 või 2-2 ning
õhtul poolteist tundi mänguvärki. Päris erinev võrreldes Riia ja
Nižni Novgorodiga. Kuus oli üks
vaba päev. Ühed paranesid vaevalt vigastusest, kui teistel tervis
üles ütles, sest organism lihtsalt ei
pidanud vastu.“
E: „Trennid on siin samad, mis
mujal, aga soojendus …“
J: „Oh häda! Soojendused on
piiiiiiiiiiiiiiikad. Trennid on tavapikkusega, aga eelnev soojendus
tundub lõputu. Muidugi olen juba
harjunud, aga see tundus pagana
naljakas alul. Tahaks juba trenni-
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da, aga … oot-oot, see asi jäi vahele, teeme ikka veel sooja.“
E: „Martin (Vahimets – Rocki füsioterapeut) naudib. See pole
midagi füüsiliselt tapvat, aga seal
on umbes seitse erinevat varianti, mida ta varieerib ja lõpp ei taha
kuidagi kätte jõuda.“

Väärt fännid ja veidrad
kolleegid
E: „Tartu fänne pole mõtet Kaunase omadega võrrelda, sest see on
fenomen. Mujal Leedus on saalides vähem kisa ning inimesi. Rocki fännid on tunnustust väärt.“
J: „Tingimata! Sõita igale poole kaasa. Hoolimata kõigist viperustest, mis neid teel on tabanud,
ikkagi uskuda ja loota. Minu austus! Tehke aga rohkem häält, meie
platsil vajame sellist tuge. Eriti siis,
kui raske seis on. Ja naeratage!“
I: „Pole need eestlased nii külmad tükid midagi. Ise nägite, kui
vinge oli kaasaelamine euromängudes. Muidugi võiks fänne rohkem olla ja küll neid tuleb ka, kui
me platsil sisu näitame!“
J: „Mul pole õrna aimugi, palju inimesed peavad maksma, et
meie mänge vaatama tulla. Ma
saan tasuta sisse. Seepärast ei oska
ka võrrelda siinseid piletihindu
Ungari või Prantsusmaa omadega. Minult ei küsitud ka seal raha.“
E: „Leedu liiga mängude pääse
on vist 3–5 eurot. Euroliiga oma
20–30. Siin …“
I: „Rocki pilet on umbes 4 eurot.
Või oli täispilet 7?“
J: „Tiimikaaslastest on kõige
hullem Egi, ta jändab kõigiga. Kui
sa viieks sekundiks selja keeraks,
oleks see arvuti juba pihta pandud.
Midagi ei tohi valveta jätta. Mees,
mul on järjest tossud või midagi kadunud. Topib kuskile peitu, kuhu sa vaadata ei oska. Algul
arvasin, et ta tahab kuulsa korvpalluri asju suveniiriks, aga tegelikult pole tal neid üldse vaja, lihtsalt narritab. Maailma ausaim ja
imestunuim nägu ees.“
E: „Korratu inimene, ei tea, kus
ta asjad on, teised aidaku otsida.“
J: „Ja kui sa vaatad nüüd seda
noort inimest seal (Ivanile viidates),
täiesti süütu näoga. Aga ingel pole
ta kaugeltki mitte.“
E: „Oo ei. Väga petlik välimus.
Näib ohutu ja heasüdamlik, ent
sisu on vastupidine. Teised mehed
on normaalsed, need eestlased.
Välja arvatud Marek.“
J: „Mister Snickers. Kogu aeg
korraldab mingeid tobedaid võistlusi, kus kaotaja peaks talle šokolaadi tooma. Varem käis see jäätise peale, aga no vaadake välja. See
pole jäätiseilm.“
E: „Korra olen liimile läinud,
rohkem temaga ei mässa. Lapsik.“
J: „Täpselt. Ma olen professionaalne korvpallur. Minu tase pole
šokolaad. Ma teen tööd raha, mitte kommide eest.“
E: „Harlemi turniiril sa võitsid ju?“
J: „Muidugi, sest seal oli 50 €
mängus. Pange korralikud panused ja ma tulen võtan need ära.“
E: „Oleks siis vähemalt õlle
peale …“
J: „Ma ei tarbi õlut. Ei tea, mis
maitse on sel Rockil, mille värve
me kaitseme ...“
I: „Isa palus küll, et viiksin talle külakostiks Rocki kaasa, aga ise
eelistan klaasikest valget veini.“
E: „Sellist juttu peaksime uskuma vene mehe suust? Venemaal
rüübatakse valget viina kruuside
kaupa ja veel õlut peale! No vähemalt üks on siin mehe moodi
mees. Rock on väga hea maitsega.“
Täispikka intervjuud loe märtsikuu ajakirjast Basketball.
Rasmus Rekand

Eesti Põllumajandusmuuseumi üritused
märtsis 2013
Näituse „Vormilt pesu, sisult ilu. Sisult toit, vormilt puit“ avamine – 14. märts kl 16
Muuseumi tekstiili- ja puidukogu tutvustav näitus on pühendatud Eesti Vabariigi 95. juubelile, Eesti
Põllumajandusmuuseumi 45. aastapäevale ning kultuuripärandi aastale.
Sepatöö kursus – 8. märts kl 10
Silmuskudumise kursus – 9. märts kl 10
Ühepuukausi või -liua kursus – 12. märts kl 10
Laste rahvarõivad. Ristimiskostüümi kursus (2 päeva) – 16. ja 23. märts kl 10
Koolivaheaja meisterdamisprogrammid – 18.–22. märts kl 10
Veedame põnevalt vaheaega ja valmistame endale midagi ilusat.
Päevade teemad:
Hällilapse kaitsenukk – 18. märts
Puidust eseme voolimine – 19. märts
Tekstiilist koti kaunistamine – 20. märts
Puidust eseme voolimine – 21. märts
Taaskasutatud tekstiilist mänguasi – 22. märts
Linnupesakastide meisterdamine – 23. märts kl 10

Perepäev Lihavõtted – 30. märts kl 12
Värvime mune talu-moodi, võistleme munade
veeretamises, meisterdame pühadekaunistusi,
läheme külla kanadele-kukkedele ja lihavõttejänkule.
Maitseme maiust “Tibu üllatus”.
Soovijatele pannkoogid ja hobusõit.

Rõõmsa kohtumiseni
Eesti Põllumajandusmuuseumis!
Eesti Põllumajandusmuuseum
Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa
www.epm.ee
Tel +372 738 3810, +372 537 3124
e-post epm@epm.ee

Muuseum avatud T–P
Turismiinfokeskus ja kohvik E–P
1.01.–31.03. kell 9–17
1.04.–31.12. kell 9–18
Neljapäeviti 12–20

tartuekspress

20 reklaam

Neljapäev, 7. märts 2013

SA Erametsakeskus kutsub metsaomanikke

METSANDUSTOETUSTE INFOPÄEVALE
15. märtsil Tartus, Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a
Infopäev kestab orienteeruvalt kella 12 - 16ni.
Infopäeval saab ülevaate 2013. aastal erametsaomanikele antavate
toetuste taotlemise tähtaegadest, saamise nõuetest ja tutvustataks
erinevaid toetusliike (nt erametsaomanike metsa inventeerimine ja
metsamajandamiskava koostamise toetus; metsa uuendamise
toetus; metsamaaparandustööde toetus;
Natura 2000 toetuse erametsamaale jt).

Diivanvoodi Sila
Tavahind 462€

291€

Infopäevast osavõtt on kõigile erametsaomanikele TASUTA!
Infopäeva läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Registreerimine:
Evelin
Huul, SA meilt!
Erametsakeskus,
Naistepäeva
kingitused
ja üllatused
tel 683 6066 või aadressil www.eramets.ee

Tool Venice II
Tavahind 55€

29€

VÄIKELAEVAJUHTIDE
KURSUSED

Kummut Ulm

10. aprillist 16. maini

Tavahind 80€

PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

TARTUS

42€

Kursuse edukalt läbinutele
rahvusvaheline
väikelaevajuhi
tunnistus.

Kummut Lea

Info ja registreerimine:
www.amiks.ee
agnes@amiks.ee
+372 5151 120

Tavahind 50€

25€

CD-torn
Kirjutuslaud
Function

NAISTEPÄEVATERVITUSED!
KINGITUSED ja
ÜLLATUSED MEILT!

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21
www.desirees.ee • www.veenus.eu
Tel 734 6510.

Tavahind 63€

29€

Tavahind 51€

25€

Pakkumine kehtib märtsi lõpuni.

Tooteid on piiratud kogus!

Kõik märtsis
registreeritud koolitused

-30%

Common Mööbliäri kauplus
Teguri 39 E-R 10-19, L 10-16

Leiupood Tõrvandis
Tööstuse tee 8, E-R 10-17

www.common.ee

Abella Ilusalong
Pepleri 32, Tartu
www.abellailusalong.ee
info@abellailusalong.ee
tel. 740 3004
Uuri lähemalt www.abellailusalong.ee!

HEA KOHT TEHNOÜLEVAATUSEKS!
Tule oma sõiduautoga korralisele ülevaatusele
ja saad kaasa KINGITUSE.
*pakkumine kehtib jaanuar, veebruar 2013.

A-Ülevaatus Tähe
Tähe 106c, TARTU
Tel: +372 736 6002

• sõidu- ja veoautodele
• bussidele • haagistele
• mootorratastele
Rahvusvaheline ülevaatus
Sõidumeerikute kontroll

A-Ülevaatus Jaama
Jaama 161, TARTU
Tel: +372 740 7010

• sõiduautodele, haagistele (O1, O2)
• veoautodele (N1)
• mootorratastele

www.a-ulevaatus.ee

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Neljapäev, 7. märts 2013
Et juba loetud tundide pärast terendas ees
uus tööpäev, pidi meie reisiseltskond vabariigi aastapäeva eelõhtul leppima üksnes
kohaliku kesvamärjukesega. 
Erakogu
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Silmaarst Dr. Merle Piik soovitab:
Kas teadsid, et läätsed saab osta 50% soodsamalt?
Tule meie kodulehele, sisesta sooduskood “tartumaa”
ja saad kõik tooted 10% soodsamalt!
Sooduskood kehtib kuni 15.04.2013.
www.läätsed.com
Mugav, kiire ja sõbralik! info@laatsed.com
Tel 56 821 121.

Austraalia varjupool: looma
piinamine ja narkodiilerid
Imelised rannad ja lakkamatu päikesepaiste – ilmselt
nõnda kirjeldaks elu Perthis siin vaid mõned nädalad viibinud turist. Õnneks on linnal olnud Tartu Ekspressi korrespondentidele pakkuda palju muudki peale idülli.
Meie viimaste nädalate tähtsündmus oli vabariigi aastapäeva
tähistamine kohalike estofiilide
juures. Kuna kodust 24 tunni lennusõidu kaugusel mõjub sünnimaa eriti armsana, alustati pidustustega mõistagi mõned päevad
varem.

Lahked geid
Äärelinnas, avara aiaga majakeses võõrustas pea 30 eestlast
sõna otseses mõttes võrdlemisi hambutu kolmekümnendates
mehike koos oma poiss-sõbraga.
Punane nokamüts kirjaga “I
love Estonia” peoperemehe peas ja kõikvõimalikud ropud
eestikeelsed
hõisked a ndsid kinnitust, et
tegemist on tõeliselt eestimeelse
omasooiharaga.
Mehe sõnul olla

eestlased võrreldes teiste rahvustega oluliselt vabameelsemad ja vahetumad. Kui enamasti
tuleb elukoha eest iga nädal välja käia sadu või enam dollareid,
siis kodune kanepiäri on lubanud
aastate jooksul pakkuda meie reisisellidele vajadusel suisa tasuta
peavarju. Rääkimata priist piibutäitest.
Vali kodumaine muusika ja valgetes kleitides tantsu keerutavad
näitsikud, kel eheteks rahvuslik sümboolika, kinnitasid veendumust, et hoolimata kohatisest
virinast ei tunne patriotism riigipiire.
Pa ra ku pole
kõik kohalikud
samavõrd
sol id a a rsed ja vähemalt seni
meid nõnda soodsate elamistingimustega õnnistatud pole.

Sestap pidime järgmist tööpäeva
silmas pidades üsna varakult lahkuma.

Uljad maotapjad
Märtsi saabumine on seni üsna
ohutuna tundunud lillenoppimistöölegi elevust lisanud. Harvad on päevad, mil õite vahel
ei silka mõnd punaselgämblikku, kelle hammustus küll naljalt
ei tapa, ent kahtlemata naelutab täismehegi mitmeks päevaks
tõvevoodisse. Imiku ja tõbise rauga võib pureda saamine aga teise
ilmagi saata.
Märksa tõsisem oht on massiliselt kooruvad maobeebid, kes
hoolimata väiksest kasvust võivad olla sama surmavad kui nende vanemad. Põlvkondade viisi
roomajatega maadelnud kohalikud ei näi aga neidki millekski
pidavat.
Vaid mõned päevad tagasi lillepeenra vahel roomanud poole meetri pikkusel taipanil haaras staažikas meestöötaja vilunud liigutusega sabast ja virutas
vastu maad nii, et selle pea lendas
suure kaarega kaugustesse. Elutu

keha heitis hevimehe välimusega
farmer hoolimatult üle õla. Kuuldavasti on säärane meetod siiski
üsna haruldane.
Kuulnud oleme aga ka juhustest
kui roomaja pea raiutakse maha
labidaga või purustatakse pumppüssi lasuga. Hellemad ei olda
teistegi liikide vastu. Näiteks sai
kolleeg Robert tööülesandeks iga
päev lillepeenarde äärde püünised
seada ja mistahes saak külmavereliselt uputada.
Seni on tema kätel vaid ühe
mao, jänese ja kahe roti veri. Peakontori seinale tõmmatud ligi 50
kriipsu reedavad, et eelmisel aastal lõpetas märjas hauas ligemale poolsada haavikuemandat.
Just jäneseid peetakse lillefarmis
üheks suuremaks nuhtluseks,
kuna nad hävitavad tärkavate taimede võrseid.
Kolleegide kinnitusel on reakodanikele karistused loomapiinamise eest Austraalias üsna karmid
ning suuremad julmurid võivad
lõpetada suisa trellide taga. Niisiis jääb vaid loota, et Roberti püünised talle endale saatuslikuks ei
saa.
Jüri Mätas, Robert Roos
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Riik nõuab veokimeestelt
tulumaksu tagantjärele
Maksu- ja tolliamet kutsub
vaibale veoautojuhid, kes
on viimaste aastate jooksul
Soomes teenitud palga
pealt tulumaksu maksmata
jätnud.

Heategevuskontsert
Neljateistkümnendat aastat
järjest korraldab Tartu Tamme
Lionsi klubi heategevuskontserdi pere ja kodu toetuse
kaotanud laste abistamiseks.
Sedapuhku astuvad 14. märtsil
algusega kell 19 Peetri kirikus
üles Kait Tamra, loominguline
kollektiiv Kõrsikud, Sofia Rubina ja Oleg Pissarenko kitarril.
Tartu Tamme Lionsi klubi presidendi Peeter Laasiku
kinnitusel on möödunud aastatel annetustena kogunenud küllaltki märkimisväärsed
summad, mille eest kristliku
noortekodu kasvandikud on
saanud käia ekskursioonidel
Eestimaa kaunites paikades.
„Korraldatud on spordipäevi,
remonditud nende eluaset Era
tänavas. Muretsetud on õppevahendeid, pille ja mööblit.
Kolm aastat tagasi said näiteks
31 noort võimaluse külastada
Tartu sõpruslinna Lüneburgi.
Sellegi unustamatu reisi jaoks
koguti osa raha heategevuskontserdil,“ tõdes Laasik.
Korraga on Peetri kirikus
kontserti kuulamas ja annetamas olnud ligi pool tuhat avala
südamega tartlast ja külalist.

Tartu Ekspressiga on ühendust
võtnud mitmed rekkajuhid, kes
lähiminevikus kodumaiste tööotste kõrval on leiba teeninud ka
põhjanaabrite juures. Laias laastus
on nende mure ühine: kui seni ei
ole siinsed institutsioonid võõrsilt
koju toodud raha vastu huvi tundnud, siis nüüd tahetakse sellelt
tulumaks sisse nõuda.
“Ühekorraga öeldi, et olete valesti märkinud ja makske
tulumaks koos viivisega tagasi,” pahandas üks anonüümsust palunud Tartu veokimees.
“Nemad ju ise peaks kontrollima
seda asja ja siis ütlevad, et midagi
on valesti.”

Maksust pole pääsu
Maksuameti pressiesindaja Ivi
Papstel aga toonitas, et ametil
on õigus esitatud deklaratsioone
kontrollida kolm aastat ning tahtliku maksudest kõrvalhoidmise
korral koguni kuus aastat tagantjärele. “Kuna kõiki deklaratsioone
ei jõuta esitamise aastal kontrollida, samuti laekub info välistulude kohta mõningase hilinemisega,
siis võibki juhtuda nii, et kontrollitakse mõne aasta tagust perioodi,” märkis Papstel. “Maksude sissenõudmise aluseks on maksusea-

• soojussõlmede tehnohooldus,
• santehnilised tööd,
• boilerite puhastus,
• veearvestite vahetus,
• lepinguline avariivalve
teenus 24/7
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Contra jookseb vanale
Võrumaale tiiru peale
dused ja välistulude puhul arvestatakse ka riikidevahelistes maksulepingutes kokkulepitut.”
Juba maksuameti vestlusel ära
käinud Andres Kõiv tunnistas,
et muud üle ei jää, kui raha ära
maksta.
“Meeleolu on neil (teistel rekkameestel – toim) täpselt nii kaua
sõjakas, kui nad maksuameti
uksest sisse astuvad. Seaduse vastu ei saa,” lausus Kõiv.
“Tulumaksu tuleb maksta, lihtsalt vahepeal oli võimalus seda
mitte teha,” resümeeris Kõiv olukorra. “Ega mina ei tea, millise
ametniku süü see oli, kes varem
deklaratsiooni läbi lasi ja nüüd
mulle viivised tekitas. Ega ma
Kalašnikoviga maksuametisse
minna ei saa.”
Kaur Paves

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

Välismaal saadud palgatulu
ja dividendid maksustatakse
Eestis,
• kui residendist füüsiline isik
on viibinud välismaal töötamise eesmärgil vähem kui
183 päeval 12 järjestikuse
kalendrikuu jooksul.
• kui välisriigis töötamise eest
saadud tulu ei ole välisriigis
maksustatud (isegi juhul, kui
välisriigis on viibitud üle 183
päeva).
• kui välisriigis ei ole dividendilt tulumaksu kinni peetud ja
äriühing ei ole tasunud dividendi aluseks olnud kasumiosalt tulumaksu välisriigis.
Allikas: maksu-ja tolliamet

Aprilli lõpuni kõik kaubad
10 eurot/tükk.

linna parima hinnaga:
päeval vaid 25 €,
õhtul ja nädalavahetusel 35 €.

KORTERIÜHISTUTE
• RAAMATUPIDAMINE
• REVISJON
• AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE

Tunne seadust!

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

Uus kevadkaup, riided ja aksessuaarid naistele
väga heade hindadega.
Kogu talvekaup -50%.
Selle reklaami ettenäitajale kogu kevadkaup -30%.
E-R 10-19 ja L 10-15 • Tel 5805 8851
Sõbrakeskus, Võru 55f
PAKUME
kojamehe ja sisekoristaja
teenust
(ka asendusperioodiks)

Kirjamees Contra kavatseb enne
Uma Pido joosta võrukeste uue
lipuga läbi kõik vana Võrumaa
kihelkonnad – kokku peaks
jooksumees läbima enam kui
330 kilomeetrit.
Nii pikka vahemaad ei ole
jooksumees seni läbinud. „Eks
ta natuke ikka hirmutab, aga kui
tempot vaos hoida, eriti esimestel päevadel, siis peaks võimalik
küll olema,” rääkis Contra, kes
suurest vahemaast rohkem pelgab hoopis hõõrdumisi.
Esimene mõte joosta Võrumaale ring peale tuli Contrale
siis, kui ta Sander Hannuse seltsis jupi ümber Eesti jooksust kaasa tegi. Teisel korral ütles võrokeste lipu valimise konkursil keegi naljaga, et Contra võiks lipuga
ümber Võrumaa joosta. Sellest
mõttest võttis ta kohe kinni.
„Minu esimene tõuge oli
sportlik ja eks see tõi asjale värvi manu, et saan lipuga seda
teha. Tuli sihuke sünergia, et

asi peaks teoks saama,” selgitas
Contra.
Lipu suurus on veel arutamisel. „Ideaalne oleks nii, et on
käes ja ma saan lehvitada,” ütles
luulemehest maratoonar, kes
enda sõnul on proovinud lipuga jooksmist 15 km distantsil ja
leidnud, et väikse lipuga on võimalik joosta küll – kuid 15 km ja
50 km on teadupärast üsna erinevad distantsid.
Ettevõtmiseks valmistumiseks teeb jooksumees trenni ja
valib hoolega varustust. Koos
on isegi esialgne jooksunädala toidukaart. „Kaart on selline,
et kõike oleks võimalik Võrumaal kasvatada. Nii et välistaks
banaani, mis muidu on tavaline
söök jooksuvõistlustel,” selgitas
võrumaalane.
„Eks ta on sihuke katsumus
ja ega sada protsenti ei saa ma
midagi lubada, aga selline eesmärk on seatud,” nentis ta.
LõunaLeht
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Mis võib oodata inimkonda
ees aastal 2050?
Tulevik ei pruugi sugugi olla nii morn kui viimsepäevakuulutajad teid uskuma tahaks panna. The Economisti värske bestseller
ennustab, et hoolimata hirmsast hukatuse nutulaulust, millega meid alates 70ndatest on üle kallatud, toimetame me selle
sajandi keskel kõigi eelduste kohaselt hoopis innovaatilisemas,
külluslikumas ja targemas maailmas.
„Megamuutus“ on põnev lugemine kõigile, kes tahavad teada,
mis järgneval neljal aastakümnel
inimkonna jaoks varuks on.
Kulus 250 000 aastat, kuni maailma rahvaarv jõudis 1800. aasta paiku ühe miljardini. Seevastu viimase miljardi lisandumiseks kulus inimkonnal vaid tosin
aastat, kui ÜRO ametliku arvepidamise järgi ületati 2011. aasta oktoobris seitsme miljardi piir.
See on megamuutus: suures mastaabis ning tähelepanuväärse kiirusega toimuv muutus. See on
kõikjal meie ümber. Tehnoloogia
levib uskumatult kiiresti – mõelge vaid internetile, mobiiltelefonidele ning kogu infomerele, mis
nüüdseks arvutitesse vangistatud
või mida edastatakse Facebooki ja
Twitteri taoliste sotsiaalvõrgustike kaudu. Meie silme all vajub
maailmamajandus kreeni Aasia
suunas. Kõigel sellel on sügav
mõju inimeste elule, äristrateegiatele, riikide poliitikale ja planeedi
tulevikuväljavaadetele.
Üks selle raamatu kahest eesmärgist on tuvastada ja uurida
suuri, maailma muutvaid trende
kõigil aladel, tervisest jõukuseni.

Eesmärk on rajada endale teemahaaval teed selles tavapärases virvarris. See, mis värskendava selgusega ilmub, ongi suurem pilt, linnulennuvaade.

Tänamatu ennustamine
Teiseks eesmärgiks on heita pilk
tulevikku, sellele, milliseks need
arengud võiksid vormida maailma aastal 2050. See on küllaltki
ambitsioonikas ülesanne: ajalugu kubiseb täiesti valeks osutunud ennustustest. Briti ajakirjanik
H. N. Brailsford kirjutas 1914. aastal: „Kui poliitikas üldse milleski
kindel võib olla, siis selles, et meie
moodsate rahvusriikide piirid on
viimaks paigas.“ „Usun, et kuue
suurvõimu vahelisi sõdu enam
ei tule.“ Vaid veidi hiljem puhkes Esimene maailmasõda. „Eeldan, et mõne kuu pärast on aktsiaturg tublisti kõrgemal,“ ennustas Irving Fisher, Ameerika majandusteadlane nädal enne 1929. aasta krahhi.
Siiski on mõistatamisel oma
väärtus. 2050. aastal toimuva
prognoosimine on veidral moel
tegelikult lihtsamgi kui ennusta-

mine, mis juhtub
järgmisel nädalal või aastal.
„Kasutades ilmaanaloogiat, võib
öelda, et järgmise kuu ilmaennustus pole
arvatavasti kuigi usaldusväärne. Samas oleks
suisa vastutustundetu jätta
küsimata, kuidas võiksid muutuda ilmamustrid
aastaks 2050,“ kirjutab raamatu
toimetaja Daniel Franklin.
Pealegi võib mõningaid tulevaste aastakümnete olulisi aspekte prognoosida üsna usaldusväärselt. Võtame demograafia: ehk
küll mitte päris raudkindlad, on
tulemused sellele üsna lähedal.
See on tulevikust mõtlemisel väga
heaks lähtepunktiks. Ja sellest raamat algabki, John Parkeri ülevaatest rahvastikutrendide kohta.
20 peatükki, mille on kirjutanud The Economisti ajakirjanikud
või kaastöötajad, katavad laia teemaderingi, mis on jagatud neljaks
laiemaks kategooriaks: inimesed,

planeet, majandus ja teadmised. Kõiki neid ei läbi
mitte üksnes megamuutuse teema, vaid ka rida ühiseid mõtteid
tulevikust.
Kõige sellega ergutab ja provotseerib „Megamuutus“ kõige erinevamaid lugejaid. Firmastrateegid, valitsuste poliitikakujundajad
ja üliõpilased kõigil aladel bioteadustest ettevõtluseni leiavad siit
põnevat lugemist. Laiemalt on see
raamat põnev igaühele, keda huvitab tänaste uudiste nägemine laiemas kontekstis ning kelle uudishimu kõditavad võimalikud tulevased uudised.
Triin Olvet
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Eestita tulevik

Tuleviku ennustamine on enamasti tänamatu
tegevus, sest tulevik „eirab“ meie ennustusi, sõltuvalt ennustuste kvaliteedist rohkem või vähem.
Vähemalt praeguseni on see seaduspärasus
toiminud. Tulevikku ennustatakse enamasti minevikukogemust arvesse võttes ning
aegridade alusel saab teatud piires siiski
oletada, milliseks kujuneb tulevik. Prognoosid on riigi pikaajaliste strateegiate
alus paljudes valdkondades, eriti rahandusmaailmas. Paraku näitab praktika, et
minevikukogemused osutuvad väärtuslikeks vaid siis, kui me ei arva, et tulevik
kordab juba läbitud arengutrende.
Nõnda ehk võikski skeptiliselt küsida: milleks tulevikuprognoosid? Aga neid peab ju tegema. Ei saa ju ärimees teha oma äriplaani
ilma prognoosimata, milline saab turg olema siis, kui tehas valmib,
kellele saab oma toodangut müüa. Nii tegeleme ennustamisega
ka pidevalt oma igapäevaelus. Ennustame kasvõi seda, kas tuleme
järgmise palgapäevani omadega välja, millal lõpetame kõrgkooli,
mis ajal oleks mõttekas lapsed muretseda jms.
Võidab see, kes suudab kõige paremini prognoosida, sest täpse
ennustuse abil saab valida parimad tegutsemisstrateegiad. Aasta
2050 ei olegi nii kaugel, kui ehk täna arvame. Oleme juba selle
lävepakul ning aeg on küps sissevaateks tulevikku, mis ootab meid
ees vaid 40 aasta pärast.
„Megamuutus“ rahuldab nende inimeste uudishimu, kes soovivad kergitada katet, mis eraldab meid tulevikust. Raamat ei ole
seejuures utopistlik, vaid põhineb teaduslikul lähenemisel, mõistagi sedavõrd, kui see on võimalik. Eri valdkondi vaadeldakse aegridade alusel ning mis eriti oluline, lähtepunktiks ei ole sugugi aasta
2010, vaid kirjeldatakse, kuidas oleme jõudnud praegusesse seisu.
Seepärast saab lugeja soovi korral asuda autoritega diskussiooni
ning kaaluda, kas ta nende seisukohtadega nõustub või mitte.
Raamatu sihtgrupp on väga lai, alustades põhikooli lõpuklasside õpilastest kuni akadeemikuteni välja. See võib olla väga kasulik
lugemine eriti sotsioloogiatudengitele. Maailmast saab siit küllalt
tervikliku ülevaate. Raamatu keel on lihtne, mitte aga lihtsustav.
Ainuüksi mööda graafilist materjali matkates saab maailma arengutrendidest väga hea ülevaate.
Ilmselt saab enamik selle raamatu lugejatest teada üsnagi üllatuslikke fakte maailma eri piirkondade kohta, sealhulgas ka seda,
kuidas maailma mastaabis paistab meie kodune Euroopa. Eestit
paraku seal ei mainita, kuid meie naabrid soomlased on mõne
teemaga seoses välja toodud – et välja paista, ei pea järelikult olema suur. Mulle meeldinuks väga, kui kasvõi lisana olnuks graafiline
materjal ka Eesti kohta. Paraku tuleb seda veel oodata.

Andrus Saar
sotsioloog
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nurgadiivanvoodi BOSTON

650.-

al.

nurgadiivanvoodi STILS

230 x 165
(140 x 210)

nurgadiivanvoodi BERMUDA

diivanvoodi

LORA

399.-

nari

puit lippid

al.

70.-

485.-

al.

223 x 67 (164 x 200)

255.-

–20%
SUUR VALIK!

vedrumadrats SUPER POCKED IDEAL SPORT DELUX

kušett LADA

Nasa Developed

180.-

160 x 200

kattemadrats ERIKA GREY

kattetekk JUNO

90 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200

al.

35.-

80 x 200

jalatsikapp APUS MINI

55.-

119.120 х 200 139.140 х 200 155.160 х 200 169.180 х 200 195.90 х 200

KAMPAANIA HIND!

299.-

202 x 57 (185 x 120)

KÕIK KUŠETID

145.- 250.- 500.-

voodi HARC
+ madrats 160 x 200

399.-

diivanvoodi LADOGA

diivanvoodi BAMBINO

80 x 200, 90 x 200

diivanvoodi JUGLA

140 x 245 (144 x 203)

diivanvoodi GULIVER

390.- 280.-

57 x 195 (195 x 160)

voodi BELLA

90 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200

585.-

erinevad kangad

nurgadiivanvoodi BALTIKA
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20.29.30.35.-

80 х 200

kattemadrats UNI

90 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200

39.65.75.85.-

80 x 200

19.-

35.-

jalatsikapp APUS

jalatsikapp BOX

65.-

99.-
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jalatsikapp LUKS2

70.-

99.-

voodi madala otsaga

90 x 200

105.99.90.-

80.-

80 x 200

140 x 200
120 x 200

tugitool POLO

140.-
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Kaks kümnendit mööbliäris
Pikema ärikultuuriga maades on 20 tegutsemisaastat
poisikese iga. Tartu mõistes
võib aga teist ümmargust
juubelit tähistavat mööbliäri Common pidada staažiga tegijaks.
„Selle ajaga on pisikesest mööblipoest välja kasvanud nelja kauplusega üle-eestiline kett, laouberikust saanud logistikakeskus
ning lihtsast kodulehest arenenud
veebikauplus,“ proovis Commoni
tegutsemislugu ühte lausesse panna selle juht Margus Guitar.
Laiemalt mahub tema sõnul
nende aastate sisse tohutult palju mööblit igale maitsele, moevooludest mõjutatud huvitavaid
mööblilahendusi, minimalistliku
sisustustrendi vaheldumine küllusliku ning hiljem funktsionaalse mööblistiiliga, rohkesti klassikalist mööblit ning meeldejäävaid
värvieelistusi.
Firmas peaaegu selle stardist
saati kaasa lööva hulgimüügijuhi Aivo Agu arvates on äärmiselt
huvitav vaadelda mööblitrendide vaheldumist etteennustamata suunal. „Üks mis kindel, tavaliselt sellel tootel, mille müüki ei
oska kohe kuidagi prognoosida,
on kõige suurem minek,“ jutustab
ta. „Diivanid ja tumbad on tegijad.
Diivani peal saab istuda, diivani
peal saab magada ning lisaks sellele on praegune valik nii mudelite, vedrustuse kui ka kattekangaste valiku koha pealt äärmiselt lai.“

Miljon sahtlit ja Balti keti
jagu diivaneid
Kui panna eraldi kirja kõik
Commoni inimeste abiga uue
kodu leidnud kirjutuslauasahtlid,
oleks tegu seitsmekohalise arvuga.
Tellitavatest varuosadest on kõige populaarsemad käepidemed.
„Ilmselt seetõttu, et ostjad kipuvad
mööbli pakendi kärmelt ära viskama ning sageli vabanetakse koos
sellega ka pisematest detailidest,
nagu käepidemed, kruvid, poldid,
kinnitused ning mööbli kokkupanekujuhised,“ selgitas Agu.

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Commoni müügijuht Aivo Agu teab, et mööbli kokkupanekul on suhtumine „mis kinni ei jää, saab kinni löödud“ laialt levinud, ent liigse jõu rakendamine toob peaaegu alati kasu asemel kaasa kahju. 
erakogu

Reastades kõik müüdud diivanid, saaks kokku pea paar Balti ketti või hoopis peaaegu kümme jalgpalliplatsi suurust lebolat.
Kokkuvõtvalt ongi pehme mööbel
see, mis kodu sisustamisel eestlase vaieldamatuks lemmikuks on.
„Pehme mööbli suur populaarsus on pannud aluse ka meie oma
väiksele tootmisele,“ tõdeb Guitar „Nimelt valmistame Ülenurmes päris mitut mudelit diivaneid
ja tugitoole. Oma tootmine annab
võimaluse valmistada just selliseid
diivaneid, mida kliendid küsivad.
Ka on võimalik valida nendele diivanitele just eriti edev kangas.“
Suurem osa Commoni pakutavast mööblist on pärit Euroopa
Liidust, tegutsemisaja alguses tuli
see valdavalt Aasiast. Mööbliärimehed tunnistavad, et kui vanasti soetati kummut enam-vähem
terveks eluks, siis tänapäeval on

see suhtumine pisut muutunud.
On üksjagu kliente, kes käivad
mööblimoega sammu ja uuendavad kodust sisustust. Aga jätkub rohkelt ka neid, kelle kriteeriumi kohaselt peab soetatud ese
elama omanikuga vähemalt sama
vanaks.

Tegijal juhtub
„Eks selle aja jooksul ole ikka
igasugu juhtumisi ette tulnud,“
naerab Common Mööbliäri juhataja Margus Guitar ning meenutab huumoriga juhtumit, mil
klientidele tellitud ning kauaoodatud madratsite asemel vaatasid
koormast vastu hoopis kiiktoolid.
Eks tehnoloogia areng on ka
tööd kõvasti lihtsamaks teinud –
ajast, mil mobiiltelefonid polnud
veel lahutamatu osa igapäevaelust,
on meeles seik, mil klient oli tel-

litud kojuveo lihtsalt ära unustanud ning kitsas trepikojas viiendale korrusele hiivatud nurgadiivan tuli sama teed mööda alla toimetada, et järgmisel päeval uuesti
õnne katsuda.
„Ega asjata mööblitranspordist
anekdoote räägita,“ naerab Guitar. „Kord kirjutas uude elamisse
mööblit soetanud klient toodete kätte saamise aadressiks automaatselt oma eelmise aadressi,
võite ise arvata, kuhu see mööbel
esialgu viidi.“
Konkurentide teemal arvab ta,
et suurkorporatsioonidel on omadega praegusel ajal lihtsam toime tulla ja ära majandada, kuid
ehteestlaslik visadus, lojaalsed
püsikliendid ning põnevus igapäevatöös on need, mis Common
Mööbliäril ka järgmised 20 aastat
turul tegutseda lubavad.
Kaupo Torim

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.
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Rootsi sepp võttis endale
õpipoisi.
„Seisad siin, haamer löögivalmis,“ õpetas sepp. „Mina
asetan raua alasile. Kui ma peaga noogutan, siis sina lööd.“
Sepast jäi maha naine ja
kolm last.
***
„Kas teie teener on ka viisakas?“
„Aga loomulikult! Ta koputab enne avamist isegi kapiustele.“
***
Õde siseneb arsti kabinetti:
„Härra doktor, ooteruumis
on keegi ühe jalaga naine.“
„Öelge talle, et mina pole
ühtegi jalga leidnud,“ vastab arst.
***
Meditsiiniõde tuleb patsiendi juurde, kellel on jalg amputeeritud.
„Meil on teile üks hea ja üks
halb uudis. Millisest alustame?“
„Alustage halvast,“ palub
patsient.
„Halb uudis on see, et me
lõikasime teil vasaku jala asemel kogemata hoopis parema
jala maha.“
„Noh, ja milline see hea
uudis siis on?“
„Hea uudis on see, et viimase röntgenipildi andmeil on
teie vasak jalg täiesti terve.“
***
„Miks haaravad näitlejad
täna laval alatasa telefoni järele?“ küsib teatrikülastaja oma
naabrilt. „Kas see alaline helistamine kuulub tüki juurde?“
„Ei, suflöör jäi haigeks ja
ütleb haigevoodist ette.“
***
Inglane, prantslane ja venelane kelgivad oma naistega.
„Kui minu naine ratsutab,“

räägib inglane. „Puudutavad ta
jala maad. Mitte selle pärast, et
hobune väike oleks, vaid et mu
naisel on nii pikad jalad!“
„Mina võtan oma naise
pihast ühe käe kahe sõrmega
kinni,“ ütleb prantslane. „Mitte
sellepärast, et mul oleks suur
käsi, vaid et mu naisel on nii
peen talje!“
„Tööle minnes,“ räägib venelane. „Annan ma laksu vastu
naise tagumikku ja kui ma tagasi tulen, väriseb see veel. Mitte
sellepärast, et mu naisel oleks
pekine tagumik, vaid seepärast,
et meil Nõukogude Liidus on
kõige lühem tööpäev.“
***
„Mis on kollane, kasvab
Sahara kõrbes ja sealgi ainult
liiva all?“
„Ei tea.“
„Tomat.“
„See on ju punane ja Sahara
kõrbes küll ei kasva.“
„Need vihjed andsin selleks,
et sind segadusse ajada.“
„Aga tomat ei kasva ka liiva
all, vaid varre küljes.“
Viimase vihje tegin meelega
valesti - et sa liiga kergesti ära
ei arvaks.“
***
Naine tuli esimest korda ratsutama. Ta oli väga närvis ja
küsis treenerilt:
„Kas see on ikka rahulik
hobune?“
„On küll. Kui tahate veel
rahulikumat, siis seda kutsutakse hamburgeriks.“
***
„Mul on maailma kõige laisem koer.“
„Kuidas nii?“
„Kui ma aeda kastan, siis
ei suvatse ta koibagi tõsta, et
mind aidata.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.03 kell 18.15; 9.–11., 14.03
kell 16.25, 18.30, 21; 12.03
kell 11, 16.25, 18.30; 13.03
kell 16, 19.50 Gambiit
8.–14.03 kell 15.15, 22.15
Patune kirg
8.–12.03 kell 16.45; 13.04 kell
14.45; 14.03 kell 14.15 Lisa
Limone ja Maroc Orange:
tormakas armulugu
8.–12., 14.03 kell 19.50; 13.03
kell 18.30, 21 Argo
8.–13.03 kell 19; 14.03 kell 16
Pii elu
8.–14.03 kell 21.45 Vabastatud Django
8.–14.03 kell 12.30, 17.20
Suured lootused
8.–14.03 kell 19.45 Pelgupaik
8.–14.03 kell 22 Õnneteraapia
8., 11.03 kell 12.15, 14.15;
9.–10.03 kell 12; 12.03 kell 11,
12; 13.03 kell 12.15; 14.03 kell
12.15 Kollide kompanii (eesti
keeles)

Patune kirg
07.03 kell 21.45 Cinamonis
Võitlemaks oma koha eest halastamatus ärimaailmas, käitutakse tihti
jõhkralt ning reegliteta. Kui oma koha eest peavad võitlema aga kaks naist,
siis löövad kired lõkkele mitte ainult töö juures, vaid ka väljaspool seda.
Autoriteetne rahvusvahelise firma juht Christine (Rachel McAdams)
otsib iga hinna eest tunnustust ning võimalust raha teenimiseks. Tema
töötajal Isabelle‘il (Noomi Rapace) puudub enesekindlus ning ta on
kergelt mõjutatav, kuid tal on palju fantastilisi ideid. Kasutades ära
Isabelle‘i naiivsust, varastab Christine tema miljoni dollari idee ning
esitab seda kui oma nägemust. Isabelle otsustab kätte maksta.

Vanemuise teatri
väike maja
7.03 kell 19 Puhastus
8.03 kell 19 Paplid tuules
9.03 kell 19 Tagasi Eestisse

8., 13.03 kell 12, 17.05;
9.–10.03 kell 11.45, 17.05;
11.–12., 14.03 kell 14.30, 17.05
Elavad pildid

10.03 kell 16 Tosca

8.–14.03 kell 22.20 Mamma

Tartu Jazz Club

8.03 kell 16, 20.15; 9.–10.03
kell 16, 18, 20.15; 11.–12.,
14.03 kell 13.35, 18, 20.15;
13.03 kell 16, 18, 20.15 Visa
hing: Hea päev, et surra

7.03 kell 20 Kadri Voorand
Kvintett

8.03 kell 12, 15; 9.–10.03 kell
11.30, 13.35; 11.–12., 14.03
kell 12, 15.45; 13.03 kell 12,
13.35, 15.45 Lammutaja Ralf
(eesti keeles)

Kontsert

8.03 kell 21 Johansonid

Karlova-Ropka
raamatukogu

13.03 kell 15 Kirjandus kinos:
Väike motoroller + Naksitrallid I ja II

kuni 28.03 Tartu lasteaed
Rukkilille laste loovtööde
näitus Talveaeg

9.–10.03 kell 14; 14.03 kell 19
Eellinastus: Suur ja kõikvõimas Oz

Linnaraamatukogu

7.03 kell 19 Remondimees
8.03 kell 19 Oblomov
9.03 kell 19 Rumm ja viin
10.03 kell 19 Karjäär

Tammelinna
raamatukogu
kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg

Muu

Näitus

8.–14.03 kell 13 Hüljatud

Sadamateater

kuni 22.03 raamatunäitus
Meie rikas emakeel
kuni 28.03 näitus Endisaegseid teatriraamatuid

kuni 28.03 Silja Härma maa
linäitus Abstraktsioonid

Teater

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid 2012,
Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna laureaat

kuni 15.03 näitus Maapõue
saladused
kuni 16.03 Eesti koomikaseltsi
näitus Eesti film koomiksina
kuni 20.03 Tartu kõrgema
kunstikooli nahaosakonna IV
kursuse ühisnäitus Meie nahk

Dorpati
konverentsikeskus
10.03 kl 18 tantsuõhtu - valsid, rumbad, sambad jt. Tel
511 4081

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

kuni 21.03 Ove Büttneri ja
Tiit Rammuli ühisnäitus Sünnipäevad
kuni 22.03 raamatunäitus

Teatri kodu
9.03 kell 12 Pettson ja Findus
10.03 kell 12 Kuldvõtmekese
lugu

Vanemuise teatri
suur maja
9.03 kell 19 Kaunitar ja koletis
10.03 kell 19 Härra Amilcar

piirkonna

su

arvu ja
urima trüki

odavaima

ht
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KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee
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Ehitus

tartuekspress
reklaam
Reklaam

Maa looduskaunis kohas VanaOtepääl (5,92 ha, väga hea taristu,
3 km Otepääni, 300 m järvedeni,
19 900 €). Tel 525 4896.

Sõidukid

kontoritehnika müük ja hooldus

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
info@baltasar.ee, www.baltasar.ee.
Müüa Opel Astra (2002; 1,7 TDi,
universaal, 1650 €). Tel 5851 4810,
www.auto24.ee/986213

Aiad, väravad, automaatika, tänavakivi. Müük, paigaldus, hooldus.
Tel 5300 3111, www.aiaguru.ee.
Boilerite, aurusaunade jm santehnika paigaldus jt ehitustööd.
Tel 5813 5779.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

Maja Tartu linnapiirist 1,5 km
Vahi külas (ehitatud 2007, elamisp
94 m², üp 239 m², krunt 3007 m²).
E-post kristi@aabakv.ee,
www.aabakv.ee.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid, ka põllumaad! Oodatud kõik pakkumised. Tel 528 1037.

Üürile võtta
Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.
Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
www.ramest.ee, tel 516 6152.

Aitame kinnisvara müümisel ja
üürimisel! Tel 5853 6766, 5853 6767,
www.kinnisvaracentrum.ee.
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Kinnisvara vahetus
Vahetada 2-toal kõigi mug korter
Pärnu rannarajoonis korteri vastu
Tartus. Tel 5347 8728.

Kuivad 50 cm lepa ja haava küttepuud. Tel 522 5810.
Kuivad puud. Tel 518 3616.

Neptun sõiduauto haagised. Tel
656 6205, 525 0221, www.haagis.
ee. Kohtume Motoexotikal!

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Ostan seisma jäänud auto, rolleri,
haagise, paadi jne. Oodatud kõik
pakkumised. Tel 506 9554.

Küttepuud lahtiselt, võrgus, konteineris + lõikamisjäägid ja 3 m
küttepuu. Tel 504 3100.

OÜ Haluküte müüb lõhutud küttepuid konteineris, lahtiselt ja võrgus + lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Laua- ja sülearvutite ost, müük,
hooldus. Mobiiltelefonide ja
olmeelektroonika parandus.
Tartu, Struve 8, Joorami pood.
Tel 5657 7785.

Teenused

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.
Müüa dalmaatsia kutsikad, EKL,
vaktsineeritud. Tel 522 2389,
spotsplanet@gmail.com.
Müüa emased Lääne-Siberi laika
kutsikad ja ema. Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

Kinnisvara müük

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

Tel 5366 5327

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

OÜ Saaremaa Lihatööstus võtab
laienemise tõttu Tartus alaliselt
tööle tublisid lihameister-müüjaid. Sobiv kandidaat on hea suhtleja, aus ja kohusetundlik. Väljaõpe
kohapeal. Töö on graafiku alusel
(lühike ja pikk nädal). CV saada
jaanusmuutnik@slt.ee.
Tel 524 8617.

Riided
Tartus Turu 5 avatud hea kaltsukas! Taskukohased hinnad! Olete
oodatud kl 10–17.
Õmblustööd Avalanceli õmblustöökodades. Turu 5 ja Võru 50. Taskukohased hinnad! Tel 5566 0797.

Põllundus
Toidukartul ja porgand.
Tel 501 9902.
Toidukartul kojutoomisega
Tartus, Tõrvandis, Ülenurmel
(Leyla, Quarta, Läti kollane, Laura).
Tel 5556 6600.

MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine, järelvalve.
Tel 5833 6638.

Abistan vanureid ja puudega inimesi. Tel 5664 0259.

Ohtlike puude langetamine
ja puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Ohtlike puude langetamine soodsalt sertifitseeritud saemeeste poolt.
Töö kiire ja korralik. Tel 5559 3732.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Juriidiline nõustamine tsiviilõigusalaste probleemide lahendamisel. Konsultatsioonid ja registreerimine K ja N kl 10-13 ja 14-18
tel 510 2205 ja aadressil Lembitu
1E, Tartu, II k, ruum nr 208.

Mis
juhtub
talvel?
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Uued jalgrattad lastele ja täiskasvanutele. Saadaval erinevad
mudelid. Hinnad väga soodsad.
Küsige infot ja kataloogi. Kevad
pole kaugel. Tel 5650 3503.

Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
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Kaardid ennustavad! Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.
Kodumasinate tasuta äravedu
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
arvutid, jne. Tel 5386 9008.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, dokumente, kellasid jne. Tel 5829 9810.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 5458 3370.

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu. Tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Kaunid linased pitsidega põlled
ja padjapüürid naistepäevaks.
Märtsis nime tikkimine tasuta!
www.linakaubamaja.com

s

Ehitusliku saematerjali soodusmüük! Tasuta vedu Tartumaal! Tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.

Reiki I kursus 9.-10.03 kl 10-17.15
Raekoja plats 20. Hind 96 €.
Õpetab Reet Karro, tel 5649 2769,
www.hingamisstuudio.ee

Autopesula Tartu kesklinnas otsib
juurde tööjõudu (naine või mees).
Väljaõpe kohapeal. Vajalik juhiluba.
Palk motiveeriv ja kokkuleppel.
Tööleasumine kohe. CV palume
saata ratmari@hot.ee.
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Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Vipkupong! Kupongimine on
säästlik eluviis! www.vipkupong.ee

äp

Materjal

Muu

an

Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kestvus 24 akadeemilist tundi,
tasu 340 €. Osavõtja saab tarkvara
ZWCAD 2011 Standard litsentsi
osta hinnaga 140 €, ZWCAD 2011
Professional litsentsi – 200 €.,
AviCAD 2011 Professional litsentsi – 300 €. Kui on ühest firmast 2
või rohkem soovijat, saab kursuse
aega kokku leppida. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.

Suveks rannavormi! Rasvapõletajad, proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi
ja põnevaid inimesi! Registreeru
kiirkohtingu üritusele meie veebilehel! www.speeddating.ee

5551 1130, merlesar@gmail.com.

lm

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remontööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. Tel 503 2665.

Tervis

Veoteenus (2 meest ja auto 12 €/h
linna piires, linnast väljas 0,30 €/
km). Firmale võimalik pikem koostöö! Min hind 15 €. Tel 5670 0092.

Pakun tööd

Pakun tööd pedagoogidele ja lastehoidjatele avatavasse lastehoidu
Tartus. Tel 5668 9309, www.
facebook.com/siilikese.ee. Avaldusi ootan kuni 15.03.2013 e-postile
siilikese@gmail.com.

Õmblustööd Avalanceli õmblustöökodades. Turu 5 ja Võru 50. Taskukohased hinnad! Tel 5566 0797.

Tutvus

AS Rait võtab tootmismahtude
kasvu tõttu tööle kogenud tõstukijuhi. Töökoht asub Tartu lähedal
Reolas. Tasu alates 4,5 €/tunnis.
Info meister Ragnar Schmidt,
tel 5305 0188.

A - 260 €, B - 340 €, C - 320 €,
CE-kat, ADR, veoauto- ja taksojuhi ametikoolitused, libedasõit.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.

Õigusabi perekonnaõiguses.
Tel 509 4908, info@juriidika.ee,
www.juriidika.ee

Infovälja puhastamine, tervise
taastamine kvantvalgusega ja hingeravi. Tel 5801 5290, 5650 8112.

Stag gaasiseadmed. Müük, paigaldus, hooldus. Tel 5378 0570,
gaasiservis@gmail.com.

Kü

Plekk- ja kivikatuste ehitus ja
remonditööd. Tel 525 8053,
kaido@viropro.eu, www.viropro.eu.

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

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. ESRÜ Lootus, tel
748 4677, 505 8381.

Koolitus
Müüa saun (3 ruumi: leili-, pesu- ja
eesruum, kõrgus ja laius 2,1 m;
pikkus 4,1 m; 3500 €).
Tel 5665 6976, 5667 2008, info@
saunasell.ee, www.saunasell.ee.

Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
Viktor, viktorgo@hot.ee.

Kõik peoks vajalik ühest kohast lauanõud, tekstiilid, peomööbel,
telgid. Laenutusteenus üle Eesti.
Tel 53 003 995.

Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.

Kuivad lõhutud küttepuud ja kütteklotsid ning brikett võrkkotis!
Tel 506 9554.

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee
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Raamatupidamisteenus kogemustega raamatupidajalt.
Tel 527 3899, rp.teenus@gmail.com.
Raamatupidamisteenused.
Rehnung OÜ, tel 736 6322,
508 8429, www.rehnung.ee.
Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.
Santehnik, katlamajad.
Tel 5344 8170, 5359 8960.

Uus kogus villast 6/2 lõnga 15
€/kg, heegelniit, lõim 10 €/kg,
akrüüllõng 10 €/kg, efektlõng
25 €/kg. Aardla Kaubandus, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), E–R
10–16, L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teated
Ootame avatavasse lastehoidu
Tartus lapsi vanuses 1,5-6 aastat.
Tel 5668 9309, www.facebook.
com/siilikese.ee.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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KAS SINA OLED TULEKAHJU EEST KAITSTUD?
MAJA / SUVILA
6 kg PULBERKUSTUTI või VAHTKUSTUTI

Selle reklaami
ettenäitamisel
6 kg PULBERKUSTUTI

vähemalt 1 tulekustuti igale korrusele,
lisaks 1 tulekustuti garaaži ja katlaruumi

3 kg PULBERKUSTUTI

-15%

lisakustutiks, kui kodus on vanureid või noori

soodsamalt

2 liitrine RASVAKUSTUTI
kööki või grillinurka

KORTER
6 kg PULBERKUSTUTI
vähemalt 1 tulekustuti korterisse

3 kg PULBERKUSTUTI
lisakustutiks, kui korteris on eakaid või noori;
korterisse mis on väiksem kui 30m2

2 liitrine RASVAKUSTUTI
kööki

Soodushind 6 kg pulberkustutile ja tulekustutite kontrollile kehtib kuni 31.03.2013

ETTEVÕTE / ASUTUS
6 kg PULBERKUSTUTI või VAHTKUSTUTI
igasse hoonesse iga 200m2 kohta 1 tulekustuti,
kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele

5 kg või 2 kg SÜSIHAPPEGAASKUSTUTI
serveriruumi või mujale elektroonika lähedusse

6 liitrine RASVAKUSTUTI
suurkööki

AUTO / PAAT
1 kg PULBERKUSTUTI
sõiduautosse miinimumnõude täitmiseks

TAMREX 6 kg
PULBERKUSTUTI

2 kg PULBERKUSTUTI
igasse sõidukisse või paati

art 006

3 kg PULBERKUSTUTI (voolikuga)

TAVAHIND 49.- €

parim kaitse sõidukisse või paati

SOODUSHIND 41.65 €

1kg pulberkustuti – täidab miinimumnõuded, kuid lühikesest tööajast (ca 7 sek) võib jääda väheks, et autot kustutada.
2kg pulberkustuti – võrreldes 1kg tulekustutiga 2x rohkem kustutusainet ja pikem tööaeg – mõistlik valik autosse.
3kg pulberkustuti voolikuga – hea ja universaalne tulekustuti on 2x kergem kui 6kg tulekustuti, seega suurepärane
lisakustuti koju, kus elab eakaid ja noori. Lisaks on 3kg pulberkustuti parim valik autokustutiks!
6kg pulberkustuti – universaalne ja efektiivne kustutusvahend igasuguse tulekolde kustutamiseks nii kodus kui ettevõttes.
6-liitrine vahtkustuti – efektiivne kustutusvahend koju. Kustutamisel puhtam kui pulber, kuid jäätub miinustemperatuuril.
2-liitrine rasvakustuti – väike ja efektiivne tulekustuti kööki. Kustutab lisaks põlevale rasvale, ka muud esemed kodus.
CO2-kustuti – kallim ja vähem efektiivne võrreldes pulberkustutiga, kuid ei riku kallist lähedalseisvat elektroonikat.

Tamrex pakub laia valikut kvaliteetseid Euroopa standarditele-nõuetele vastavaid ja efektiivseid tulekustuteid
Tamrexi tulekustutitele garantii 5 aastat
TULEKUSTUTITE HINNAD vahemikus 19.- kuni 96.-€
Märtsis tulekustutite kontroll -35% soodsam - 2.99€ (tavahind 4.60€)
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

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

