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KIIRE KASVU SALADUSI

Aura lubab valimiste eel mehednaised ühte sauna
Aura veekeskust ootavad suvel ees ehitustööd,
mille tulemusena tekib sügiseks keskusesse
esmakordselt segasaun, tõenäoliselt kaovad aga
massaažisalong, solaarium ja infrapunasaun.
Keskuse teenindajate väitel vajab linnale kuuluv hoone juba aastaid kapitaalremonti. Administraator Airi Laukuse sõnul on peamiseks nuhtluseks tilkuvad laed: sellega on probleeme nii
terrassil kui fuajees.
“Maja on täielikult amortiseerunud, lekkeid
topitakse kiirkorras kinni, aga kuna valimised
on tulekul, pannakse häältepüüdmiseks püsti
hoopis kauaoodatud saun, kus mehed ja naised
koos käia saaksid,” vahendas teine, anonüümsust palunud töötaja keskuses valitsevaid meeleolusid.
Tema sõnul tingivad 20. oktoobril toimuvad
linnavolikogu valimised selle, et segasaunale ja
lamamistoolide alale teeb võimulolevate Reformierakonna ja IRLi poliitikutest koosnev veekeskuse nõukogu ruumi praeguse massaažisalongi,
solaariumi ja infrapunasauna arvelt. Masseerijate
leping keskusega lõppeb juunis ning nende väitel on neile suusõnaliselt teada antud, et pärast
seda tuleb välja kolida.
Keskuse juhataja Kairi Ustav tunnistas, et näiteks fuajee lagi on läbi lasknud alates 2004.
aastast, kuid kinnitas, et just tilkuvate lagede
parandamiseks remondiraha kulubki. “Terrass
võetakse konstruktsioonideni lahti ja ehitatakse
vettpidavaks,” märkis Ustav. “Loodetavasti valmib
projekt aprillis, hange maikuus ja ehitus juulis.”
Ustav lisas, et ükski Aura enda töötaja seeläbi
tööd küll ei kaota, pigem vastupidi. 30. juunini rendilepingut omava massaažisalongi kohta märkis veekeskuse nõukogu esinaine TriinAnette Kaasik (Reformierakond) aga, et see, kas
üürnik peab äritegevuseks uued ruumid leidma,
selgub pärast ehitushanke läbiviimist. Hanke
järel saab tema sõnul rääkida ka eeldatavast
maksumusest.
Kaasiku sõnul on jutud ehitusplaanidest käinud juba aastaid ning reaalselt on koostatud
lausa projekt, millega sooviti keskuse terrass kinni ehitada. “Korraldati isegi kaks korda ehituse
riigihanget, mille maksumus ületas oluliselt meie
finantsilisi võimalusi,” lausus ta. “Seetõttu asusime otsima alternatiivseid võimalusi, et peatada
fuajee katuse läbijooks.”
Kaasik tunnistas samas ka uue sauna püstitamise kava. “Oleme korduvalt saanud tagasisidet
klientidelt, kes soovivad perekonnaga tervisekeskusesse tulles ka saunas koos olla. Sellest
lähtuvalt otsime võimalusi terrassi rekonstrueerimiseks ning terviseklubi teenuste laiendamiseks
peresauna näol,” sõnas ta.

Nädala hakul sõitis Tartu linna
delegatsioon eesotsas linnapea Urmas Kruusega Gaziantepi linnapea kutsel visiidile
Türki.
„Eesmärk on lähemalt tutvuda võimaliku tulevase koostööpartneriga –
Gaziantepi linnaga, kes on paaril viimasel aastal ilmutanud tõsist tahet
Tartuga tihedamat koostööd arendada,“ rõhutas Kruuse enne sõitu. „Sidemed erinevates kultuuriruumides asuvate linnadega mõjuvad rikastavalt
mõlemale poolele, pean silmas kultuuri- ja turismivaldkonda ning ettevõtlust. Heameelt võib tunda sellegi üle,
et välissuhtluses ei ole me ammu enam
õpipoisi rollis, vaid ka oma kogemuste
jagajad.“
Esimeste kohapeal oldud muljete põhjal tunnistas abilinnapea Raimond Tamm, et Gaziantep kuulub
maailma kümne kõige kiiremini kasvava linna hulka.
„Kohalikelt linnajuhtidelt saadud
info kohaselt elab siin 1,8 mln elanikku. Linna kiire kasvu peamiseks
põhjuseks on ülikiire tööstusparkide
areng, millest tulenevalt luuakse aastas juurde tuhandeid töökohti. Loomulikult on linna jaoks suureks väljakutseks see, kuidas piirkonda tööle saabuvatele inimestele kvaliteetset
elukeskkonda võimaldada.“

Gaziantepi linnapea Asim
Güzelbey võõrustamas
kauget külalist Tartust. 

Tartu LV

Gaziantep

Suurim mosaiigimuuseum
ja 19kilomeetrine park
Gaziantep on olulist rõhku pannud
linnas kõikvõimalike eri temaatikaga
muuseumide arendamisele. Näiteks
asub seal teiste hulgas maailma suurim mosaiigimuuseum. Peatselt avatava mänguasjamuuseumi puhul on
türklased püüdnud parimal võimalikul viisil ära kasutada ka Tartu mänguasjamuuseumi kogemust.
Sarnaselt Tartule kannab Gaziantep
lastesõbraliku linna tiitlit. Tamm on
veendumusel, et kogemuste ja praktikate vahetamine võimaldab mõlemal
selleski vallas linna arendamist jätkata.
„Linna on rajatud 19 km pikkune katkematu pargiala, kus pakutakse lastele võimalusi erinevateks tegevusteks. See tähendab seda, et pargiala
puhul ei ole tegemist lihtsalt haljastatud osaga linnast, vaid on rajatud erinevaid atraktsioone ning paigutatud
erinevat linnamööblit.“
Järjekordsele kohtumisele kiirustanud Tamme sõnul on mõlema lin-

∞∞ ehk Antep, Ottomani türgi keeles
( باتنيعAyntab), araabia keeles
 باتنعvõi باتنيع,, kurdi keeles
Dîlok
∞∞ üks maailma vanemaid püsivalt
asustatud linnu
∞∞ 1,8 miljonit elanikku
∞∞ 212 km²

na jaoks olulised ka targa energiakasutusega ning looduskeskkonna
säästmisega seonduvad tegevused ja
ettevõtted. Nendega tutvuma kohe
minnaksegi.

Pürib sõpruslinnaks
Mida huvitavat Ottomanide maal
veel silma jäi, selgub 28. märtsil, mil
koju tagasi jõutakse. Delegatsiooni
kuuluvad peale linnapea volikogu esimees Mihhail Lotman, abilinnapead
Raimond Tamm ja Argo Annuk, Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esinduse juhataja Toomas Hansson, linnapea
abi Kadri Saarepuu, välissuhete teenistuse juhataja Sirje Bork ning protokol-

lijuht Iris Allorg.
Tartu ja Gaziantepi esimesed kokkupuuted jäävad 2007. aastasse, mil
mõlemad linnad osalesid lastesõbralike linnade projekti üritusel. 2011. aastal külastasid Gaziantepi esindajad
Tartut.
Peale turismi ja kultuuri tunti huvi
Tartu energiasäästuprojektide ja jäätmetöötluse ning linnaplaneerimise
vastu. Eelmisel aastal külastas Tartu
mänguasjamuuseum Gaziantepi linna
Euroopa mänguasja- ja lastemuuseumide konverentsi raames.
Linnajuhtide sõnul on Tartu ja
Gaziantep arutanud ka võimaliku
koostöölepingu sõlmimist.
Rasmus Rekand

VÄIKELAEVAJUHTIDE
KURSUSED
10. aprillist 16. maini

TARTUS

Kursuse edukalt läbinutele
rahvusvaheline
väikelaevajuhi
tunnistus.

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

∞∞ linnulennult 2500 km Tartust
∞∞ Kagu- ja Ida-Türgi majanduslik
kese, riigi suurim väliskaubanduspiirkond
∞∞ maailma vaibatööstuse üks keskusi
∞∞ piirkond on tuntud oma eriliste
punaste pistaatsia pähklite poolest, mis on linna järgi saanud
ka oma türgikeelse nime Antep
fıstığı
∞∞ sõpruslinnadeks Karlstad (Rootsi), Dubai (AÜE), Florence (Itaalia), Duisburg (Saksamaa), Irbid
(Jordaania), Aleppo (Süüria), Kermanshah (Iraan), Cetinje (Montenegro), Nijmegen (Holland) ja
Kuwait (Kuveit).
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Lugeja kiri
Lugeja

Toomas Oja
bussipeatusi hooldava JCDecaux´
hooldusjuht
Paviljonide ümbruse soolatamise
tõttu on paviljonid ja pingijalad
tõesti roostetama hakanud. Tegelikult on see juba suur mure ka meile. Varem seda muret ei olnud, kui
paviljonis koristati lihtsalt lumi ära.
Olen teema ka linnavalitsuse
koosolekul üles võtnud.
Soolatamine on iseenesest hea,
aga ilmselt peaks seda kuidagi
teistmoodi tegema.
Eks püüame neid roostes jalgu
pesta, puhastada ja värvida, kui
soojemaks läheb.
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Miks pink
roostetab?

Elan pärmivabriku lähistel Ülejõel
ning tiheda bussisõitjana olen tihti
sunnitud kasutama Eedeni suunas
väljuvate busside ootepaviljoni
(peatuses Pikk - toim).
Iseenesest ei ole mul ühistranspordi vastu midagi, ühendus
Annelinnaga on tasemel ning ka
uued punased bussid teevad südame rõõmsaks.
Paraku riivab muidu heas korras paviljonis silma märgatava
roostekihi alla mattunud pink. Kui
mõni pikast teekonnast väsinud
linlane soovib seal istet võtta,
siis peaks ta arvestama reaalse
võimalusega püksid lootusetult
ära määrida. Tõsi, ega inimesed
pole lollid: ka raskete poekottidega pensionäre näen seal alatasa
ainult seismas.
Jääb arusaamatuks, kuidas saab
alles hiljuti paigaldatud metallkonstruktsioon juba niivõrd näruses seisukorras olla. Linnaisasid ei
paista see aga sugugi huvitavat:
sarnase oranži ollusega on kaetud mitmed teisedki istekohad üle
linna.
Kas võib siiski loota, et kunagi
pink ära puhastatakse või korralikuma vastu välja vahetatakse?

tartuekspress
lausega
UUDISED

Kaks medalit Tartusse

Luksemburgis peetud Euroopa
Liidu loodusteaduste olümpiaadil kuulus Eva-Maria Tõnson Veeriku koolist kuld- ja Jaanika Unt
Hugo Treffneri gümnaasiumist
hõbemedali pälvinud võistkonda.
Eesti tiimid said 22 riigi 44 osaleja
seas vastavalt viienda ja kuuenda
koha.

19 000
Idaringtee ehitust tutvustavat voldikut jagab linn Annelinna, Ihaste, Ropka ja Ropka tööstuse ning
Variku linnaosa elanikele.
Klienditeenindaja Maret Vassila selgitab Kristjan Saviaugule, kuidas
äsja soetatud krundile elektriühendus saada. Mehel pole aimugi, et
mõne päeva pärast on Ilmatsalu tänaval uksed lukus ja et elektriasju tuleb edaspidi ajada Lõunakeskuses. 
RASMUS REKAND

Eesti Energia sulgeb
teenindusbüroo
Eesti Energia vanim kontor Tartus Ilmatsalu tänaval paneb esimesest aprillist uksed kinni, misjärel
kaotab töö kolm teenindajat ning järelejäänutega
saab näost näkku suhelda
vaid Lõunakeskuses.
Parajasti 14 aastat tegutsenud Ilmatsalu büroost elektrinäite teatamast saabunud pensionär sõnas, et olukord muutub
sulgemisega keerulisemaks küll.
„Elan siin lähedal ja näen aknast,
kuidas ikka peamiselt vanemad
inimesed käivad. Need, kellel on
võimalus mugavalt Lõunakeskusesse minna, omavad ka oskusi
oma asjad arvutiga korda ajada,”
märkis ta.
Teine raskeid poekotte tassinud proua lisas, et tema veel kurtma ei pea, sest näite saab teatada ka telefoni teel ja kui tõesti on
vaja kontorisse minna, pole Lõunakeskus liiga kaugel. „Klienditeenindajad on siin aga väga lahked ja toredad, loodetavasti ei jää
nemad nüüd tööta,“ leidis ta siiski
muretsemiseks põhjuse.

Kolm koondatut
Eesti Energia pressiesindaja
Eliis Vennik kinnitas, et enamik
Ilmatsalu tänava büroo üheteistkümnest teenindajast on leidnud endale uue töö mõnes teises
üksuses, kuid kolm töötajat siiski
koondatakse.

„Otsustasime, et rajame teenindusbüroo logistiliselt paremasse paika,“ selgitas Vennik.
„Uus asukoht on hästi vastu võetud, külastajaid jätkub.“
Kui aastatel 2000-2009 pidas
energiahiid kontorit ka Vanemuise tänaval, siis nii Venniku
kui müügi ja teeninduse direktori Sten Argose sõnul räägivad
Lõunakeskuse kasuks väga palju
suurem parkla ning tasuta bussiliiklus kesklinnaga.
Vennik põhjendas, et praegu
on igasuguste teenuste kaubanduskeskustesse kolimine muutunud trendiks, sest inimestel
on lihtsam kõik asjatoimetused
ühe korraga ära teha. Näiteks tõi
ta Eesti Posti, mis kolis kontorid eraldi hoonetest mitmetesse

suurematesse poodidesse. Kolimise maksumusest keeldus Vennik aga rääkimast.

Eakatel raske
Kuigi Lõunakeskuse teenindusbüroo avati juba eelmise aasta sügisel, jäeti esialgu paralleelselt avatuks mõlemad kontorid,
sest uuest aastast avanes elektriturg ning inimeste tung personaalsele konsultatsioonile oli
suur. Venniku väitel on praeguseks teeninduste tavapärane töörutiin ja külastussagedus
taastunud ning aeg üks kontoritest sulgeda.
Eesti Energia pole otseselt
külastajate osas statistikat teinud, kuid vaatluste põhjal võib
öelda, et peamisteks klientideks
on siiski vanemad inimesed. „Kel on internet ning
oskused, need ajavad oma
asjad suures osas e-teeninduses ära. Vanematel inimestel on aga personaalne kontakt tähtis,“ rääkis
Vennik. „Muidugi käivad
ka nooremad, kel keerulisemad asjaajamised käsil.“
Peale telefoni ja interneti teel näitude teatamise on klientidel võimalik
jätta oma näidukaardid ka
suvalisse Eesti Posti postkasti, kust jõuavad vajalikud
numbrid firmani. Selle eest
ei pea midagi lisaks maksma.
Laurits Leima

Lang ja Meikar raamatukogu sünnipäeval
Tartu linnaraamatukogu korraldab 100. sünnipäeva puhul 1.–12.
aprillini eriprogrammi. Erinevatel
üritustel astuvad üles linnapea
Urmas Kruuse ja kultuuriminister
Rein Lang, aga ka näiteks inimõiguste instituudi nõunik Silver Meikar ja humorist Mart Juur.

Peldik leekides
25. märtsil kl 1.30 teatati häirekeskusele tulekahjust Elva linnas Kesk
tänaval. Päästjate sündmuskohale
jõudes põles elumaja kõrval asuv
välikäimla (1 x 1,5 m). Päästjad

suutsid ära hoida tule leviku elumajale, käimla hävis tules.

Kährik käes
26. märtsi lõuna ajal püüdsid
päästjad kinni ja andsid keskkonnaameti töötajatele üle Tartu linnas Jaama tänavas olnud kähriku.

Lauamängupäev
Rahvusvahelise lauamängupäeva
puhul toimub Eesti Spordimuuseumis 30. märtsil algusega kell
12 suur lauamängupäev, kus osalejailt piletiraha ei küsita.

Munadevärvimine
talu moodi
30. märtsil kell 12 stardib põllumajandusmuuseumis lihavõtteteemaline perepäev, kus värvitakse mune talu moodi, peetakse
munade veeretamise võistlust,
minnakse külla kanadele-kukkedele ja lihavõttejänkule ning
mekitakse maiust “Tibu üllatus”.

Meeletu rüütel
Uderna algkooli
üks
kuulsamaid
vilistlasi, näitleja ja laulja
Voldemar
Kuslap astub
taas tartlaste ette 31.
märtsil kell
16 Vanemuise kontserdimajas. Ühes „meeletu rüütliga“ astuvad lavale Henn
Rebane, Urmas Lattikas ja Janne
Ševtšenko.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Silver Vahtre graafikanäitus “Lahtiveeretamine” saab alguse kultuuriklubi Promenaadiviis uksel, mida kaunistab juba kaks nädalat
vihmas vettinud kritseldis peatsest avamisest. 
KAUR PAVES

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Uus toetusliik:

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.

metsamaaparandustööde toetus
Metsamaaparandustööde toetuse eesmärgiks on metsamaa
veereþiimi ja juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku
kasutamise parandamine.
Toetust saab taotleda Erametsakerskusest.
Taotlusvooru tähtpäev on 01.10.2013
Tutvu taotluse esitamise tingimuste ja vajaike
kooskõlastustega aadressil
http://www.eramets.ee/metsamaaparandustoode-toetus
ja alusta ettevalmistusi toetuse taotlemiseks juba praegu.
Taotlust saab esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil
siseriiklik@eramets.ee.
Samuti võib taotluse saata posti teel või tuua käsipostiga
SA Erametsakeskus aadressil Mustamäe tee 50, Tallinn 10621.

4

tartuekspress
KULTUUR

Palametsa
pajatused

Neljapäev, 28. märts 2013

Svingijad tähistavad
kevadpühi Tartus

Remondi käigus avastatud hauakambrit
saavad huvilised tulevikus läbi klaasist
põranda uudistada. 
Andres Tennus

Kui paraadid olid
lahingutest tähtsamad

Pjotr Tšaikovski

Remont paljastas
keskaegse hauakasti
Tartu ülikooli ajaloo muuseumi fuajee
remondi käigus leiti ajalooline ja kõrge arheoloogilise väärtusega
keskaegne hauakast.
Toomkirikust pärit üksi
asetsev hauakast viitab
väärika isiku matusepaigale.
„Sedavõrd tervena säilinud keskaegset hauakasti pole
toomkirikust varem leitud,“
sõnab Tartu ülikooli arheoloogia vanemteadur Heiki Valk.
Tellistest laotud u 0,8 x 2 meetri suuruse hauakasti sügavam
osa on säilinud tervena. Valgu
hinnangul on omaette küsimus telliste kvaliteedis. „Osad
tellised on väga korralikud, teised aga kehvasti põletatud. Ilmselt on hauakambri ehitamisel
kasutatud ka praaktoodangut,“
sõnab Valk, arvates, et seeläbi
on keskaegset tellijat kasutatud

materjaliga petetud.
Arheoloogi sõnul piirdub
väljakaevamine hetkel avatud
umbes 5 m² suuruse pinnaga.
„Hauakast on üksik ega moodusta osa suuremast hauakambrite süsteemist, nii nagu
see oli näiteks Jaani kirikus,“
sõnab Valk. Sellist uusaegsete
hauakambrite kärge nagu Jaani kirikus kiriku aja lõppemisega keskaegsesse toomkirikusse tekkida ei jõudnud. „Ilmselt
olidki toomkirikus vaid üksikud, eriti tähtsatele tegelastele kuuluvad hauakastid,“ tõdeb
Valk.
Järgmiseks sammuks on
augu seinte kindlustamine
ning hiljemalt ülejärgmisel
nädalal hauakasti seest tühjaks
kaevamine. „Antud hauakasti
sisu on Liivi sõjas Vene sõjaväe
poolt segi keeratud. Suure tõenäosusega tervet skeletti sealt
välja ei tule, aga alati võib olla
võimalus, et mõni kasti sisu

või põhi jäi rüüstamata,“ räägib Tartu ülikooli arheoloogia
kabineti tehnik Martin Malve
edasisest töökäigust.
„Ülikooli ajalooline hoonestus on täis üllatusi, mis ühel
või teisel moel avanevad, rikastades Tartu ajalugu. Tartu ülikooli arheoloogid viivad lõpuni selle haruldase leiu uurimise
ning kindlasti leitakse sobiv viis
selle jäädvustamiseks ajaloohuvilistele tartlastele ja Tartu
külalistele, suurendades toomkiriku kui turismiobjekti atraktiivsust,“ sõnab Tartu ülikooli
teadusprorektor Marco Kirm.
„Analüüsime eri valdkonna
spetsialistidega variante, kas ja
kuidas nelja-viie sajandi vanust
hauakasti kõigile nähtavalt
eksponeerida või on võimalik
see säilitada pigem maapõues,“
täpsustab Tartu ülikooli ajaloo
muuseumi direktor Mariann
Raisma.
Laurits Leima

REHVID SÕIDUAUTODELE,

ILA

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

AUTOABI 24h: 5618 5701
BETOONI
AUTOAKUD alates 43 €/tk
TALVEREHVID alates 25 €/tk www.sadloy.ee
SUVEREHVID alates 30 €/tk
www.pkp.ee
RAV

Romanovite dünastia kolme järjestikku valitsenud keisri: Paul I ja
tema poegade Aleksander I ja Nikolai I suureks hobiks olid kaardiväepolkude mundrid ja paraadid. Nende korraldamine, vastuvõtmine ja
seega tuhandete meeste ning sadade hobuste tõelise balletietenduse nautimine. Sõdalaste treenimist paraadideks peeti hoopis tähtsamaks kui väljaõpet lahinguteks. Preisi sõjalise drilli austaja Paul I lasi
korraldada iga päev toimuvat pealinna vahtkonna vahetust väikese
paraadina. Võttis neid etendusi isiklikult vastu, kaks vanemat poega
– Aleksander ja Konstantin kaasas. Sealjuures olles ilma sinelita või
kasukata ning peakatteta – seda ka talvel, pakasele vaatamata. Keiser
ise andis vahtkondadele käsklusi, Preisi ohvitseride eeskujul käes pilliroost kepike, millega lõi marssimiseks takti. Kohe pärast Pauli surma
lõpetati Peterburis
Allohvitseridelt ja reavahtkonnaparaameestelt nõudis paraadiks did kui tarbetud.
Aga muud ja
ettevalmistamine pidevat hoopis suuremad
paraadid jätkusid.
kehalist ettevalmistust.
Valitsejaile meeldis,
kuidas terved kolonnid alluvad automaatidena ühe isiku – keisri tahtele, mida valitseja väljendas lakooniliste käsklustena. Talle meeldis
olla paraadi pealavastaja, olles ühtaegu kõige tähtsam pealtvaataja ja
kõige karmim kriitik. Allohvitseridelt ja reameestelt nõudis paraadiks
ettevalmistamine pidevat individuaalset, aga ka kollektiivset kehalist
ettevalmistust, lõputut rividrilli, mida tähistati kurjakuulutava venekeelse sõnaga šagistika. Õppeplatsidel tuli lõputult harjutada, et sirgelt
väljasirutatud jalg tõuseks kogu rivil täpselt üheaegselt lõua kõrgusele.
Juhtusid eksima, sammu segi ajama, ootas ees karm kehaline karistus.
Hea seegi, et oma peaga ei pidanud midagi mõtlema – kuula vaid ja
täida püüdlikult ohvitseride ning allohvitseride käsklusi.
Paraku ei kõlvanud paraadiks drillitud vägi tõeliseks relvavõitluseks, lahinguks. 18. sajandil ja ka Napoleoni sõdade perioodil rivistati enne lahingut hiilgavates mundrites sõjamehed vastavalt ülemjuhataja ideele ja plaanile kolonnideks, mis pidid olema valmis kõiki
käske punktuaalselt täitma. Ainult et lahing ei olnud paraad. Niipea, kui heitlus algas, läks kõik segi. Hobused perutasid suurtükitules, mürsud niitsid tihedates kolonnides seisjaid viirgudena maha.
Käsud jäid täitmata või ei jõudnud üldse kohale. Ohvitserid, selle asemel, et kasutada muutunud olukorda, improviseerida, seisid
ja ootasid – nii oli neid kasvatatud ja õpetatud. See ei olnud enam
kaunis etendus, vaid verine tragöödia, kus eeskujuliku korra asemel
valitses suur korralagedus.
Napoleoni edu paljudes lahingutes oli tingitud sellest, et ta andis
oma marssalitele (need omakorda ohvitseridele) vabad käed. Õiguse
tegutseda vastavalt kiiresti muutuvale situatsioonile. Näidata isiklikku algatust ja vaprust. Sama hakkasid tegema ka temperamentsemad noored Vene väe ohvitserid, kes mõistsid, et nendest oleneb
sadade meeste elu, lahingu saatus ja väeosa kuulsus. Kui neid õigel
ajal märgati, võis sellega kaasneda kiire tõus karjääriredelil, ordenid
koos kallite kingitustega.
Pärast lüüasaamist Austerlitzi lahingus 1805. a detsembris hoidusid Vene keisrid ise lahinguid juhtimast. Võit polnud ju kunagi kindel ja kaotus tähendas hoopi isevalitseja autoriteedi pihta. Las juhivad ja pälvivad kaotaja häbi parem professionaalid. Saavutatud võidu
loorberid asetuvad aga niigi keisri jalgade ette.

Vaiksel laupäeval, 30. märtsil kohtuvad kevadises Tartus viiendat korda
svingtantsijad tantsuklubi Swingiring korraldatud võistlusel „Kevadswing 2013“. Veski 69 saab olema
alates kella 13 täis särtsakaid svingtantse – blues, balboa, charleston
ja lindy hop.
Osalejaid on kokku üheksast erinevast tantsuklubist. Eestit esindavad Tallinna, Tartu, Viljandi, Värska
ja Järva-Jaani tantsijad. Viimasest
kohast on võistlustulle astumas ka
vallavanem isiklikult. Välismaalt on
oodata suurimat esindust Ukrainast, aga ka Hispaania, Poola, Portugal ja Rootsi on esindatud.
Võistlejate vanus jääb vahemiku
5–55 eluaastat. Selleks, et kõigil
võimalikult võrdne seis oleks, on
tantsijad jagatud 8 erineva kategooria vahel. Põnevaimad neist
on grupid, show, professionaal ja
amatöör ning Jill&Jack. Gruppides
osaleb lavastatud tantsus vähemalt
3 tantsijat. Show on paaristantsukategooria. Professionaali käe all on
ainult selleks võistluseks tantsuoskust lihvinud tavaline harrastaja,
kellega koos esitatakse võimalikult
tasemel tants. Maalimas väga levinud võistlus Jack&Jill on Tartus
pööratud vastupidi. Tavaliselt juhib
tantsu mees ja naine järgib. Seekord on rollid vahetatud ja hoopis
naised juhivad mehi.
Võistluse vaheaegadel tantsitab
publikut bänd Just Friends. Õhtujuht on Meelis Kompus.
Peale võistlust on kõik oodatud
Eduard Vilde lokaali ühiselt svingima.

LOOMA

E-R 8-18, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

KLIINIK

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

Moskva ooperiteatri Helikon lavastusgrupp:
DMITRI BERTMAN,
IGOR NEŽNÕI, TATJANA TULUBJEVA
Muusikajuht ja dirigent PAUL MÄGI / dirigent LAURI SIRP
Osades: Linus Börjesson (Rootsi), Maria Fontosh (Rootsi), Karmen Puis,
Jovita Vaskeviciute (Leedu RO), Teele Jõks, Merunas Vitulskis (Leedu),
Roland Liiv (Soome RO), Valentina Kremen, Merle Silmato (Soome RO),
Annaliisa Pillak, Koit Soasepp (Soome RO), Märt Jakobson, Simo Breede,
Jaan Willem Sibul, Aivar Kaseste, Mehis Tiits

Esietendus 6. aprillil Vanemuise väikeses majas
vanemuine.ee

PÄwww.sadloy.ee
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Shaté juht pälvis Urbeli stipendiumi
Reedel, 22. märtsil tähistas
juubelit tantsukool Shaté.
Õhtu krooniks andis abilinnapea Tiia Teppan kooli
loojale Krõõt Kivistele üle
Ida Urbeli nimelise stipendiumi.
Tähtpäeva auks korraldati
Vanemuise teatris suurejooneline juubelikontsert, mis kulmineerus võimsa broadway stiilis tantsuetendusega.
Shaté on 15 aastaga kasvanud 8
õpilasega tantsugrupist enam kui
500 õpilasega tantsukooliks. Tantsukool on viiel korral tunnistatud
Koolitantsu laureaadiks, võitnud
kaks estraaditantsude festivali kõrgeimat kohta ning mitmeid
esikohti ka IDO rahvusvahelistel
võistlustel.

Ida Urbeli nimelist stipendiumi annavad välja sihtasutus Tartu
Kultuurkapital ja Tartu linn.
Stipendium määratakse professionaalsele tantsuartistile või
koreograafile, kes on stipendiumi
üleandmisele eelnenud aastal näidanud märkimisväärseid kunstilisi tulemusi ning toonud tunnustust Tartu tantsukultuurile
ja seega edendanud oluliselt Eesti
tantsukunsti taset laiemalt. Tasub
rõhutada, et sel aastal omistati preemia esmakordselt just sõutantsu valdkonnas tegelevale tantsuõpetajale.

Legally Blonde
Et juubeli puhul vaatajaid üllatada, valmistuti terve aasta suurejooneliseks tantsuetenduseks

muusikali „Legally Blonde“ ainetel. Pärast kahte vaatust nimedega “Tantsus on kirge” ja “Tantsus
on rõõmu”, mis koosnesid Shaté
22 erineva tantsugrupi parimatest võistluskavadest, oli läbiva
süžeega hoogne tantsuetendus justkui kirss tordil.
Tegemist oli tõeliselt mastaapse etendusega, kus tantsis
10 tantsugruppi ning
finaalkavas oli korraga laval üle 200 tantsija. Etenduse lavastas
Krõõt Kiviste, peaosades tantsisid Linda Tusti ja Kristjan Ploomipuu.
Kaasa tegid ka tänavatantsijad sõprusklubist
Black&Brownie.
Rasmus Rekand

Purjus pitsakuller ja krooniline huligaan
Tartumaa politseipatrullidel olid nädalavahetusel
käed-jalad tööd täis: lubadeta ja alkoholilembesed
roolikeerajad andsid tooni
mõlemal õhtul.
Reedel kella 22 paiku pidasid
piirkonnakonstaablid Elva linnas Valga maantee ja Maisi tänava nurgal kinni päevinäinud
Fordi. Sõidukijuhi kontrollimisel ilmnes, et roolis oli 15aastane
Martin, kes oli tulnud sõpradega
Paluperast Elvasse pitsat sööma.
Lisaks juhtimisõiguse puudumisele oli nooruk ka alkoholi tarvitanud.
Peale Martini olid sõidukis kaks

18aastast ja üks 15aastane noormees, kes olid kained. Vestluses
politseinikega selgus seegi, et sõidukit juhtinud nooruk oli võtnud
salaja kasuisa tagant autovõtmed
ja sõitu läinud.
Politsei andis noore juhtimisõiguseta ja alkoholi tarbinud sõidukijuhi üle lapsevanemale. Juhtunu uurimiseks alustati väärteomenetlust.
Laupäeval aga tabas politsei sõidukiroolist mehe, keda on varemgi korduvalt juhtimisõiguseta
sõitmise eest karistatud. Kella 18
paiku silmasid Lõuna prefektuuri liikluspolitseinikud Nõo vallas
sõiduautot Honda, mida otsustati kontrollida. Kui juht peatumis-

märguande peale masina seiskas,
nägid korrakaitsjad läbi tagaklaasi, kuidas ta kiirelt tagumisele istmele ronis ja roolitaguse tühjaks
jättis, püüdes nii ilmselt vastutusest pääseda. Politseinikud selgitasid, et roolis oli 29aastane lubadeta Margus.
Mehe enda selgitused rikkumise toimepanemise osas jäid
napiks: “Oli lihtsalt tarvis sõita.”
Kohus määras paadunud liiklusrikkujale karistuseks 30päevase
aresti ning Margusel tuli pärast
kohtusaalist lahkumist kohe ka
karistust kandma hakata.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juhi Ove Saare sõnul
on tegu sõidukijuhiga, kes juba

aastaid sihilikult eirab liiklusreegleid ning paneb selliselt ohtu
ka kõik teised. „ Kuna Margusele
ükski varasem karistus pole oodatud mõju avaldanud, on praegu
parimaks võimaluseks ohtlik juht
korraga kuuks ajaks liiklusvoolust
lihtsalt füüsiliselt eraldada,“ selgitas Saar.
Pitsa järele sõitnud purjus noormehe juhtumi kohta ütles Elva
konstaablijaoskonna piirkonnavanem Alik Säde aga, et vastutustundetu pole ainult roolis olnud
noormehe käitumine, vaid ka kainete sõprade oma, kes alkoholi pruukinud ja kogenematu juhi
masinas kaasa sõita otsustasid.
Kaur Paves

hooaja peatoetaja
Eesti Kontserdi
suurtoetaja

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.

ia
aastoran
res

Voldemar Kuslap
Meeletu rüütel

Henn Rebane, Urmas Lattikas, Janne Ševtšenko
P 31. märts kell 19 Vanemuise kontserdimaja

hiina, tai ja india köök
E - P 11-22
Aardla 25a

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
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Peate hakkama dieeti pidama. Mis ametit peate?“
„Olen mõõganeelaja.“
„Nüüdsest peale kasutage
ainult juurviljanuge.“
***
Rootslane oli ostnud lipsu ja
läks nüüd poodi seda ümber
vahetama.
„Mis sel viga on?“ küsis müüja. „Kas värv ei meeldi?“
„Asi pole värvis – lips pigistab.“
***
Jänes pagariäris.
„Kas teil sinepisaiu on?“
„Ei ole,“ vastas müüja.
Järgmisel päeval tuli jänes
jälle.
„Kas teil sinepisaiu on?“
„Ei ole,“ vastas müüja.
Kui jänes oli ära läinud,
otsustas müüja, et tuleb teha
sinepisaiu, kui ikka küsitakse.
Mõne päeva pärast tuli jänes
jälle kondiitriärisse.
„Kas teil sinepisaiu on?“
„On küll!“ vastas müüja
rõõmsealt.
„Öäk-öäk, iiveldama ajavad!“
ütles jänes.
***
„Miks sina jõudsid matkalt
tagasi poole hiljem kui teised?“
küsis skaudijuht skaudilt.
„Tuul viis mu bareti peast,
kui otse läbi lehmakopli läksin.“
„Miks sul seal nii kaua läks?“
„Mul tuli vähemalt poolt
tosinat pähe proovida, enne
kui õige üles leidsin.“
***
Mälumängus.
„Olete jalgpallispets?“
„Olen küll.“
„Ja teate jalgpallist kõike?“
„Tean küll.“
„Kena. Mitu auku on väravavõrgus?“

***
Leitnant sõdurile:
„Olete peast segi või? Te
panite hobusele sadula tagurpidi selga.“
„Kust mina tean, kus suunas
härra leitnant ratsutada tahab!“
***
„Meil on hea koer. Ta toob
meile igal hommikul ajalehe.“
„Tõesti ime!“
„On küll, seda enam, et meil
pole ajaleht tellitud.“
***
„Oled ikka tuulepea. Jälle oled unustanud tiigripuuri
ukse kinni panna.“
„Mis selles halba on? Niikuinii ei tule keegi tiigrit varastama.“
***
Mees läks loomakauplusesse ja tahtis osta niisugust
lemmikut, keda kellelgi teisel
pole. Müüja läks tagaruumi
ja tõi sealt välja jääkaru. Mees
läks elevile:
„Jääkaru! Ma võtan selle!“
Kui mees minema hakkas,
hoiatas müüja, et jääkaru nina
ei tohi puudutada. Ühel päeval
aga muutus mehe uudishimu
nii suureks, et ta otsustas jääkasu nina katsuda. Jääkaru tõusis
tagajalgadele, urises kõvasti ja
hakkas meest ümber maja taga
ajama. Kui jääkaru mehe nurka
oli ajanud, palvetas too, et suur
lemmik teda ära ei sööks. Karu
vaatas hämmastunult meest,
tõstis oma võimsa käpa, puudutas sellega õrnalt mehe
nina ja lausus: “Piip-piip sullegi.
Nüüd oleme tasa.“
***
„Kas sa oskad ujuda?“
„Oskan küll.“
„Kus sa seda õppisid?“
„Vees.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
29.–31.03, 2.–3.04 kell 14.15,
19.15, 19.30 (3D), 21, 22 (3D);
1., 4.04 kell 14.15, 19.15, 21,
22 G.I.Joe: Kättemaks
29.–31.03 kell 13.15, 20.20;
1.–4.04 kell 16, 20.20 Kõrvalnähud
29.–31.03 kell 11.45, 12.30
(3D), 13.45, 15 (3D), 15.45,
17.15 (3D), 17.45; 1.–4.03 kell
12.30 (3D), 13.45, 15 (3D),
15.45, 17.15 (3D), 17.45 Kruudid (eesti keeles)
29.–31.03, 2.–3.04 kell 16.45,
18.45, 21; 1., 4.04 kell 16.45,
18.45 Täitsamehed
29.03–4.04 kell 22.25 Metsik
koolivaheaeg
29.03–4.04 kell 12, 16.30
Suur ja kõikvõimas Oz
29.–31.03 kell 11.30 Makaak
Marco (eesti keeles)
29.03–3.04 kell 19.45; 4.04
kell 21 Argo
29.03–4.04 kell 18 Pelgupaik
29.03–4.04 kell 12.15 Gambiit
29.03–31.03 kell 15.20;
1.–4.04 kell 13.15 Elavad pildid
29.03–4.04 kell 22.15 Mamma
29.03–4.04 kell 14.45 Visa
hing: Hea päev, et surra
1.04 kell 19.30, 21; 4.04 kell
19.30 Eellinastus: Identiteedivaras
4.04 kell 19.45 Esilinastus: Keha

Teater

Identiteedivaras
1.04 kell 19.30 Cinamonis
Filmist „Vastikud ülemused“ ja kultussarjast „Arrested Development“
tuntud Jason Bateman ning filmiga „Pruutneitsid“ tähelennu teinud
volüümikas naiskoomik Melissa McCarthy on meie ekraanidel tagasi
tempoka komöödiaga „Identiteedivaras“. See on lugu ühest täiesti
tavalisest mehest, kes on sunnitud kasutusele võtma äärmuslikud ja
loomulikult koomilised meetmed, et oma nimi puhtaks pesta ja pangakrediit jälle tasakaalu saada.
Miami äärelinnas elav Diana (McCarthy) omab näiliselt piiramatuid rahaallikaid. Kaubanduskeskuste põhikundena šoppab ta kõike,
mis pähe tuleb ja on sealjuures täiesti õnnelik. Lool on ainult üks
konks - krediitkaartidele, mida naine selle laristamise finantseerimiseks
kasutab, on kirjutatud nimi Sandy Bigelow Patterson – see on mees
(Bateman), kes töötab riigi teises otsas finantshaldurina ja kelle identiteet on piistu pandud. Mehel on aega üks nädal, et päästa oma elu
kokkuvarisemisest ja petis kätte saada. Selgub aga, et see pole sugugi
nii lihtne kui esmalt tundub.

6.04 kell 19 Remondimees

Vanemuise teatri
väike maja

7.04 kell 16 Üksildane lääs

6.04 kell 19 Jevgeni Onegin

5.04 kell 19 Remondimees

Teatri kodu

Tartu Jazz Club

7.04 kell 12 Pettson ja Findus

28.03 kell 20 Ene Rämmeld

Vanemuise teatri
suur maja

29.03 kell 21 Kristiina Päss
Kvintett

28.03 kell 19 Musta pori
näkku
2.04 kell 19 Musta pori näkku

Sadamateater

4.04 kell 19 Kalendritüdrukud

28.03 kell 19 Remondimees

5.04 kell 19 Kalmistuklubi

3.04 kell 19 Oblomov

6.04 kell 19 Härra Amilcar

4.04 kell 19 Tappa laulurästast

7.04 kell 19 Ootamatu ettepanek

Kallis Terje,

õnne Sulle!

Kontsert

2.04 kell 11 Kunksmoorimäng

2.04 kell 20 Jamman
3.04 kell 20 Al Jarreau –
Leverkusen Jazztage 2004
4.04 kell 20 Trio Sooäär–
Vaigla–Ruben
5.04 kell 21 Erkki Otsman Trio

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 28.03 Silja Härma maalinäitus Abstraktsioonid
kuni 28.03 laste loovtööde
näitus Talveaeg

Linnaraamatukogu
kuni 28.03 näitus Endisaegseid teatriraamatuid

Jane

kuni 27.04 Ülle Mäekala
joonistuste näitus Pliiatsiga
paberile

ÕNNE!

Terje
Oiken
Paljon
Onnea!
Jane

Onnellsia päiviä aina
niin kuin suvella sunnuntaina!

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

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

Külastage meie põnevat kaltsukat
aadressil Turu 5. Taskukohased
hinnad! Palju soodustusi!

.EU
vanavara ost ja müük

Oliveri pood Tartus pakub kvaliteetülikondi (mustad, sinised,
beežid, valged) hinnaga 129,95 €,
päevasärke (kõik moesolevad värvid), meeste kingi (mustad, hallid,
beežid), naistele õhtu-, lõpu- ja
pruutkleite. Hinnad soodsad!
Narva mnt 92, tel 733 3243,
www.oliveripood.ee.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Ehitusliku saematerjali müük.
Tasuta vedu Tartu ümbruses.
Tel 5656 4624 või
oliver@puiduplats.ee.

Sõidukid

Kinnisvara müük
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Maja Tähtveres Tüki külas. Täpsem
info www.city24.ee. Tel 501 9739.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.

pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Müüa Ford Focus 2.0 (1999. a,
universaal, 1400 €, tingi).
Tel 5662 2687.

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

kontoritehnika müük ja hooldus

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

Mis
juhtub
talvel?
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Neptun sõiduauto haagised.
Tel 656 6205, 525 0221,
www.haagis.ee.

Teenused

Põllundus
Toidukartul ja porgand.
Tel 501 9902.
Toidukartul kojutoomisega
Tartus, Tõrvandis, Ülenurmel
(Leyla, Quarta, Läti kollane, Laura).
Tel 5556 6600.
A - 260 €, B - 340 €, C - 320 €,

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu. Tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma paigaldab veemõõtjaid ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Tellimine tel 509 0750.
Haagise-, koorma- ja paadikatted. Remont. Tel 435 9339,
5553 0334, info@scantarpgroup.ee.

hin

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

Muu
Kauplus AVALANCELI STIIL
kutsub tutvuma meie käsitööde
sortimendiga. Tartu, Turu 5,
tel 5566 0797.
Ostan elektroonika trükkplaate
ja mikroskeeme.
Tartu, tel 5676 4964.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, dokumente, kellasid jne. Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Võtan enda juurde koju hooldada
eaka. Tel 5364 1761.

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, reklaame, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara. Tel
5649 5292.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 5458 3370.

Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, margus@
muraia.ee.
Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, www.reverens.ee.
Õmblustööd Tartus: Võru 50 ja
Turu 5. Taskukohased hinnad! Kiirtööde võimalus! Tel 5566 0797.

Aquaphor veepuhastus kogu
majale. Joogivee filter, eelpuhastus filtrid, veepehmendi ja rauafilter. Tartu, Kalda tee 24, tel 501 0731.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.
d

Vedu-kolimine-laadijad.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.

Kodumasinate tasuta äravedu
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
arvutid, jne. Tel 5386 9008.

Paadipood OÜ võtab tööle klaasfiibermaterjalide lamineerija,
väljaõpe kohapeal. Vestlus kokku
leppida tel 5558 0099. Firmast
www.paadipood.ee.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Jää- ja lumetõrje katustelt, ohtlike
puude langetamine ja äravedu.
Hinnad soodsad. Tel 5559 3732.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

Raamatupidamisteenused.
Rehnung OÜ, tel 736 6322,
508 8429, www.rehnung.ee.

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

Pakun tööd

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Puksiirteenused, rehvitööd, rehvide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

Kaardid ennustavad! Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

Dispetšerile. Tel 524 4802.

Koolitus

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
info@baltasar.ee, www.baltasar.ee.

Kuivad puud. Tel 518 3616.

1toal korter. Tel 503 2345.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Linased särgid S-XXXL.
Tel 55 661 624,
www.linakaubamaja.com.
Müüa hulgihinnaga uusi ja kasutatud väga korralikke riideid
(3-5 €/kilo) ja erinevaid riidepuid
(5 senti/tk). Tel 505 8851.

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

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

Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

us

Teeme betoonitöid (vundamendid, trepid, vahelaed). Tel 5625 4171.

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

70 a aus ja hooliv lesknaine
sooviks tutvuda mehega, kes tunneb end samuti üksikuna.
Tel 5608 5675.

äp
ist

Küte

Tutvus
54 a naine tutvuks lihtsa tõsise
mehega. Tel 5834 6078.

Matemaatika eratunnid Tartus
igale tasemele vilunud pedagoogilt. Tel 5559 5233.
Plekk- ja kivikatuste ehitus ja
remonditööd. Tel 525 8053,
kaido@viropro.eu, www.viropro.eu.

Uus Stjanna ilustuudio Mustvee
linnast pakub iluteenuseid: püsimeik, küünemeisterdamine jne.
Tel 5456 3786.

an

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.

Jõe butiigis (Soola tn 10, kasutatud riided) uus kaup! Suusariided
kuni-70%. Avatud E-P 9-16.

Tervis
Kolimisteenus: auto ja kaks meest
17 €/h, linnast välja lisandub 0.30
€/km. Teeme ka üldehitustöid. Tel
5670 0092.
Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.
Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

piirkonna

su

arvu ja
urima trüki

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. LY CHINI meetod. ESRÜ Lootus, tel 505 8381.
Suveks rannavormi! Rasvapõletajad, proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

odavaima

ht

hinnaga le

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

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

Tel 5833 6638.

Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.

reklaam
Vangla

Kü

Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.

tartuekspress

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects - Power Clip - PlaceMTR
Inside
Container
CE-kat, ADR, veoauto- ja taksoregistreeringu abi. Ehitus,
juhi ametikoolitused,
projekteerimine, järelvalve.
jalibedasõit.
siis klikidRiided
combainitud teksti+katuse peale.

Neljapäev, 28. märts 2013

Ehitus

REHEALUNE

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

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
Hilinev kevad mängib
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ilmatarkadele vingerpussi

Kuigi enamik ilmatarku uskus, et kevadine sula
peaks juba ammu käes olema, pole talisuplejail
siiani põhjust muretsemiseks, et karastav vesi
liigsoojaks muutuks. 
Jassu Hertsmann

Aasta kõige külmema kuu nimetust
kandev veebruar möödus suhteliselt
leebelt ning tundus, et talv on sedakorda ninanipsu saanud. Märts aga tõi
kaasa krõbedad miinuskraadid, mis
ka optimistlikemail kevadeootajail on
meele mustaks teinud. Ka Kagu-Eesti
ilmatargad tõmbas hiline kevad lohku.
Siinse kandi vahest kõige kuulsam ilmatark
Elmar Kuus ehk Kuuse-taat ennustas Lõunalehes, et kevad tuleb järsku ning oodata võiks
teda 20.-21. märtsi paiku. Sedavõrd täpselt julgeb Kuus kevade tulekut ennustada aastate
jooksul kogunenud tähelepanekute najal. Tema
sõnul muutub ilm alati kas viie ja poole, üheteistkümne või kahekümne kahe päeva tagant.
Sellisest seaduspärasusest on tal tuua ka hulgaliselt näiteid.
„Möödunud aastal kirjutas üks ajaleht 13.
detsembril, et ilmamuutust pole loota, aga
mina olin just mõni päeva varem öelnud, et
15. detsembril ilm muutub. Ja muutuski ning
püsis 5. või 6. jaanuarini,“ meenutas Kuus. Selline muster on ilmajaamadele tundmatu, kuid
1995. aastast ilma jälginud Kuuse-taat kinnitas,
et see toimib.
Kuuse-taadi sõnul peaksid märtsilõpu soojakraadid sulatama ära ka lume: „Kui on päikest
ja 8-10 kraadi sooja, siis kaob see kiiresti. Vallid
võivad jääda, aga põldudelt läheb küll.“
Suvi tuleb tema sõnul aga äärmiselt seenerohke ning metsast võib leida ohtralt kõikvõimalikke seeneliike. Paraku tuleb suve teine
pool tema sõnade kohaselt pigem vihmane.

Lume-Sass: aprillis võib tulla
vähest lund
Ka Põlvamaalt Vastse-Kuustest pärit ilmavaatleja, praegu veel Tartu waldorfgümnaasiumis õppiv Aleksander Lumi avaldas lootust, et
kevad võib Eestimaale jõuda umbes märtsi viimasel nädalal. „Ma arvan, et särgiga veel välja

minna ei saa, aga eks ta vast sinna 10 kraadi ligi
jää, mitte rohkem,“ oletas Lumi.
Aprilli keskpaigas võib Lumi sõnul tulla veel
mõni külmem periood, kuid pärast seda peaks
kevad lõplikult päral olema. Noore ilmavaatleja
hinnangul võib märtsi plusskraadidega kaduda ka lumi. „Aprillis võib tulla selline kirme või
umbes viis sentimeetrit lund, seega mitte eriti
palju,“ sõnas Lumi.
Selline prognoos oli tal enda sõnul tegelikult
valmis juba talve alguses, kuid milliste märkide
põhjal see sündis, ta enam ei mäletanud. „Praegu ma võiks öelda, et see on sisetunde põhjal,“
ütles ta. Pikemaks prognoosiks on Lumi hinnangul veel liiga vara, seega ei tihanud ta öelda,
milline võiks tulla suvi.

Palmi-Peedu: pärast ilusat talve
tuleb ilus kevad
Elupõline ilmauurija, Võrumaal Raiste kandis elav Peedu Palm ennustas kuu alul samuti,
et kevad võiks alata koos kalendriga ehk umbes
20. märtsi paiku. Ehkki ta ei olnud tutvunud
EMHI prognoosiga, leidis ta, et ennustus soojemast märtsi viimasest dekaadist peab paika.
Palmi sõnul ei tasuks ka imestada, kui märtsi
lõpuga lumi ära kaob.
„Põldude pealt kaob kindlasti,“ ütles ta. „Ega
see on ju täitsa tavaline, et 30–35 sentimeetrit lund on võimeline nelja päevaga minema.
Kui veel vihma ka viskab ja on 5–6 kraadi sooja, siis on ju varemgi nähtud, et lumi läheb.“ Ta
meenutas möödunud talve, mil oli samuti rohkelt lund, mis aga kadus märtsi keskel tulnud
kaheksa soojakraadiga üpris kiiresti.
Palm ei pelga reeta ka oma nippe, mille järgi
ta prognoosid paika paneb. „Ma vaatan enamvähem eelmiste kuude käikude põhjal, et millal kõrgrõhkkonnad ja madalrõhkkonnad omavahel vahelduvad. Ja millal põhjavool asendub
lõunapoolsete edelavooludega,“ selgitas ta.
Palm arvas, et pärast ilusat talve võib ilmselt
loota ka ilusat kevadet. „Ilusa korraliku talve

järel on niimoodi tulnud. Eks ole näha, kui esimesed rändlinnud tulevad,“ sõnas Palm.
Lindudest rääkides julges ta arvata, et
80protsendise tõenäosusega võib märtsi lõpus
kuulda ka lõokese ja kuldnoka laulu. Pikema
prognoosi paikapanemiseks soovitas Palm jälgida lähema aja märke. „Nüüd, kui kevadine
pööripäev tuleb, peab jälgima, kust poolt see
tuul puhub. Peab vaatama kolme päeva jooksul,
pööripäevast päev ette ja taha,“ õpetas ta.

Räpina loodusmees: suurvett ei
tule
Räpina aianduskooli loodusõpetaja, jahimees ja linnu-uurija Arvi Lepisk ütles, et tegelikult oli juba sügisel ette teada, et enne märtsi
lõppu midagi rõõmustavat ei juhtu. Ta kinnitas
ka praegu, et enne kevadist pööripäeva ei juhtu
midagi, küll aga andis ta lootust, et märtsi viimasel nädalal hakkab talv järele andma ja kevade märke on rohkem tunda. „Senini on aga ikka
päris talvine olek ja paarkümmend kraadi külma ei ole ka mingi haruldus,“ ütles ta.
Erinevalt Palmist ja Lumist arvas Lepisk, et
lume minek jääb pigem aprilli algusesse. „Lumi
on tihe ja tugev, kohati kannatab isegi põdra
raskust,“ lausus ta.
Kui aga lumi sulama hakkab, siis Lepiski hinnangul ei ole oodata suuri üleujutusi ja suurvett, sest maa ei ole külmunud ja peaks kõik
endasse võtma. „Tänavu pinnas sügavalt ei külmunud, lumi tuli peale ja kuluhein jäi veel alla,“
selgitas loodusevaatleja.
Lepiski hinnangul jääb kevad pisut venima
ning on pigem jahe. „Kevad väga soe ei tule.
Aprill on vilu, mõni päev võib soojem olla, aga
pikemaajalist kõrget temperatuuri mitte,“ lausus ta.
Lepisk rõhutas, et kõik tema ennustused käivad Kagu-Eesti kohta. „Lääne- ja Põhja-Eestis
võib kõik olla hoopis teisiti. Seal on meri ja asjad
toimivad teistmoodi.“
MARIA GONJAK

PALJUD TOOTED

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