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koorub tehnoloogiamaja
Kipsplaatide virnad põrandail, uksi kattev must kile ja
õhtutundideni redelitel kõõluvad töömehed muutuvad
Tartu loomemajanduskeskuse (LMK) Kalevi 17 majas
vähem kui kahe kuu pärast mälestuseks. Detsembris valmima pidanud hoone avatakse märtsi keskel.

„Julgen tõesti öelda, et enam pole
kahtlust – hooned saavad valmis!“
raius LMK juhataja Raul Oreškin, kelle sõnul oli Kalevi 15 ja 17
ehitamise üheks valupunktiks tormiline hinnatõus.
Objektide peatöövõtja OÜ Elinordi teatel on ehituse maksumus oluliselt tõusnud. Oreškini hinnangul pole aga hirmu, et
ettevõte töö katki jätaks ja minema jalutaks. „Hoonete valmimine on neile auasi. Küllap aitab see
järgmistele projektidele paremini
rahastust saada,“ leidis ta. „Loomulikult eeldasime, et kõik valmib tähtaegselt, aga tagantjärele
analüüsides on paarikuune viivitus nii vana maja puhul täiesti
normaalne.“
Pikemas perspektiivis plaanitakse taastada ja korda teha ka
krundil paiknev purskkaev ja veinikelder, mis on hetkel kinni laotud. „Kui hooned sihtasutusele üle
anti, olid keldri hõivanud kodutud
seest kõik põlema pannud,“ selgitas Oreškin müürimise tagamaid.
Inkubatsioonikonkursi kuuenda lennu prioriteedi on LMK välja
kuulutanud peamiselt IT-, audiovideo, 3D- ja uute tehnoloogiate
valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Ruumide rentimiseks on
juba tekkinud ka huvilised, nende seas äriplaani kaitsvad viienda
lennu ettevõtted.

Uued tehnoloogiad
LMK arendusjuht Külli Hansen
tunnistas, et ka PÖFF ja Ameerika
saatkond on ilmutanud huvi neil
ﬁlme näitama hakata. „Uus maja
on tulevikus kõige rohkem avatud.
Seal hakkavad toimuma erinevad
kultuurisündmused, ettevõtete
tootetutvustuspäevad, disaini- ja
kunstiturud ja -oksjonid,“ loetles
Hansen. Rõhutades, et uute ettevõtete leidmisest märksa olulisem on küsimus, kuhu edasi areneda. Just tulevikuväljavaateid silmas pidades alustati äsja taotluste
vastuvõtmist märtsis algavale äriplaanikoolitusele, kus on eelistatud uute tehnoloogiatega seotud
äriideed.
Raul Oreškini sõnul lähtuti
konkursi teema valimisel maailmas pead tõstvatest trendidest.
„Mujal maailmas on tekkinud
juba terve tööstusharu, mis tegeleb QR koodide disainimisega,

aga Eestis laiem avalikkus veel ei
teagi, et tegu on nutitelefonidele mõeldud rakendusega, mis võimaldab kiiresti hankida lisainfot
või luua „suurema pildi“ reklaamitavast teenusest või tootest,“
tõi ta näite. “Usun, et ka Eestis on
QR koodide kasutamine kasvavas
trendis.“
Kahe tegutsemisaasta jooksul on loomemajanduse maastik
oluliselt muutunud. Kui alguses
tulid ärinõu küsima eelkõige otseselt kunstiga seotud inimesed, siis
nüüd on valdkondade spekter oluliselt laienenud.
„Täna seame ise prioriteedid ja
suuname inimesi kasutama uusi
tehnoloogiaid või neid ka ise looma, sest see loob ekspordieelise,“
ütles Oreškin. „Eesti turg on nii
väike – sa võid anda tööd endale,
sõbrale ja perele, aga meie eesmärk
on, et ettevõtted looksid ikka rohkem töökohti.“

Tähelend
Loomemajanduskeskuse äriplaanikoolitustel on osalenud
ligi 70 inimest, asutatud on 24
uut ettevõtet. Peale rendi maksavad kõik ettevõtted 32 eurot
inkubatsiooniteenuste eest. Külli Hansen peab alustava firma
jaoks olulisimaks saada iga kuu
ettevõtlusnõustamist. „Koolitused ja muud tegevused, mis aitavad turule minna, pole odavad.
Meie abil saab neid teenuseid
soodsamalt.“
Paludes Hansenil ja Oreškinil
nimetada LMK kirkaim edulugu, kostub kui ühest suust: „Mikser Disain!“ „Staarettevõte esimesest lennust! Neli otse koolipingist
tulnud noort,“ kirjeldas Oreškin.
Muu hulgas firmagraafika, veebidisaini, välireklaamide ja stuudiofotodega tegelev äri oli ka esimene inkubaatoris võrsunud ettevõte, kes hakkas toodangut välismaale müüma. Lisaks pärjati Mikser Disain eelmisel aastal Tartus
parima loomemajanduse ettevõtte tiitliga.
Kalevi 17 hoone valmimise järel
jätkub LMK-s ruumi 40 ettevõttele, luues sedasi kuni 100 töökohta.
Praegu on ﬁrmasid 24 ja töötajaid
45. Uues majas saab klaase kokku
lüüa avamisnädalal 12.–16. märtsini.
JUHAN LANG

Raul Oreškin tutvustab oma töökabinetis eskiisil pargiala, mille ehituseks praegu raha napib.
JUHAN LANG

Loomemajanduskeskuse ehitus
Facio Ehituse AS ja OÜ Elinord
Ehitus alustasid LMK kompleksi
kuuluva kahe hoone – Kalevi 15
ja Kalevi 17 rekonstrueerimist
1. juunil 2010.
Mõlemad hooned kuuluvad
Karlova linnaosa miljööväärtusega piirkonda. Hoonete
kogumahust üüritakse ligi 500
m2 alustavatele loomemajandusettevõtetele ning lisaks rajatakse
Kalevi 17 hoonesse saal konve-

rentside, seminaride, etenduste,
kontsertide, näituste ja ﬁlmiõhtute korraldamiseks.
Hoonete renoveerimist
rahastatakse EAS-i poolt avatud
loomemajanduse tugistruktuuride toetamise meetmest.
Ehitustööde kogueelarve on
945 892 eurot (14,8 miljonit
krooni), millest Tartu linn kaasﬁnantseerib 383 469 eurot
(6 miljoni krooni).

Laienemine toob suurema kohviku
Detsembri lõpust ei tegutse
LMK-s enam kohvik Cafe
Bianca, kuna omanik ei
soovinud inkubatsioonikeskuse laienemisplaanidega kaasa minna.
Raul Oreškin selgitas, et praegu käib Kalevi 13 endise kohviku
ruumides remont ning veebruarist
asub toidukohta pidama uus omanik. „Nad on toidumaailmas päris
tuntud tegijad, kel plaanis paari aastaga hõbelusikas välja teenida,“ vihjas ta, ent keeldus uue tulija nime avalikustamast.
Kui Cafe Biancas jätkus ruumi
25 külastajale, siis remondikuuri

läbinud uue kohviku ruumidesse mahub keha kinnitama 50 inimest. Lisandub 60-kohaline suvekohvik. Oreškin ütles, et uus koht
peaks olema võimeline teenindama ka peatselt valmiva Kalevi 17
majaga seonduvaid üritusi. „Kohvik on kindlasti üks meie keskuse ankruid, mis toob külalisi ja kui
inimesed on juba majas sees, siis
on ka ettevõtetel võimalik oma
teenuseid pakkuda.“
Enne Cafe Biancat on LMK-s
toitlustusäriga kätt proovinud
kohvik Karlova 2010. ja kultuurikohvik Elushetked 2009. aastal.
TARTU EKSPRESS

2009. aastal tutvustas vastavatud kohvikut Elushetked toonane perenaine Margit Foht.
RASMUS REKAND
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järgi surmaristmikke pole
Kuigi Riia tänava raudteeviadukti betoonpost viis lühikese
perioodi jooksul teise inimelu, ei eksisteeri Tartus politsei
hinnangul kohti, mida võiks sagedaste traagiliste õnnetuste pesaks pidada.
Teisipäeval kell 4.21 teatati raskest avariist, milles hukkus Volvot juhtinud 49-aastane mees.
Kesklinna poolt mööda Riia tänavat tulnud sõiduk kaldus vasakule ning sõitis vastu viadukti
keskmist betoonseina. Juht viibis
autos üksinda ja esialgsetel andmetel oli tema turvavöö kinnitamata.
Sarnase stsenaariumiga õnnetus leidis aset 2008. aasta septembris. Toona tegi BMW-ga surmasõidu 24-aastane mees. „Nende
kahe näite varal ei saa järeldada, et
see koht oma olemuses on ülimalt
ohtlik ning tuleks silda demonteerima hakata,” rääkis politsei
kõneisik Kerly Peitel
„Mõlemal juhul on alust arvata,
et õnnetusjuhtumi asemel oli tegu
juhtide teadliku valikuga. Oluliselt on ületatud kiirust, 2008. aas-

tal võis see pealtnägijate hinnangul olla isegi 150 km/h.”

Kümnendis vaid üks
nullaasta
Viimase kümnendi jooksul on
Tartus liiklusõnnetustesse elu jätnud 24 inimest. Kurvema statistikaga torkavad silma aastad 2007 ja
2011, mil ohvreid oli 4. Vaid 2010.
aasta möödus linnaliikluses laipadeta.
Sündmuste kirjeldusi läbi lapates
tõdes Peitel, et mingit mustrit eluohtlikest kohtadest välja ei joonistu. Küll aga põhjustest, milleks on
enamasti vale kiirus, joove ning –
mis peamine – kahe väga ebavõrdse kokkupõrge. Näiteks hukkus
möödunud aasta lõpul Turu tänaval rekkalt löögi saanud jalgrattur.
RASMUS REKAND

Selline näeb välja Volvo peale kokkupõrget viadukti betoonseinaga.
LÕUNA PREFEKTUUR

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
TÜ nõukogu
esimeheks valiti
Kersti Kaljulaid

Ülikooli kohvikute uus rentnik
lubab paremat kvaliteeti
Teisipäeval allkirjastatud
lepinguga otsustas Tartu
ülikool anda ülikooli raamatukogu ning Liivi tänava
õppehoone kohvikud viieks
aastaks rendile DuNordi
kaubamärgi all tegutsevale
osaühingule Pak L&P. Ettevõtja loodab toidukohad
avada jaanuarikuu jooksul.
Tartus seitset toidukohta ja üht
kulinaariakauplust haldava Pak
L&P juhatuse liikme Rein Muuga
kinnitusel muutub toitude valik
ja hinnad lähevad odavamaks.
„Põhitoidu valmistamine hakkab
olema kohapeal, termossööklat ei
aktsepteeri,“ rõhutas ta. „Kvaliteet
peaks minema paremaks.“
Kuna ettevõte majandab kohvikuid ka TÜ Juridicumi ja Oeconomicumi hoonetes, võetakse Liivi
tänava toidukohas edaspidi šnitti
just sealt.
„Seevastu raamatukogu Gaudeamuse kohvik kindlasti ei hakka nendega sarnanema, seal tuleb
natuke suurem valik ja rohkem

Mis toimub, Tartu? Ülemöödunud kolmapäeval seisis kaubamaja
ees jalgratas, millelt oli kõik vähegi võimalik küljest ära võetud.
Kui ka ülejäänut ära ei varastatud, siis läinud nädalal oli omanik
oma sõidukõlbmatuks muudetud rattast järele jäänud raami siiski
minema toimetanud.
MARI METS

Teisipäeval esimese istungi
pidanud TÜ uus
11-liikmeline
nõukogu valis
esimeheks
Euroopa Kontrollikoja liikme
Kersti Kaljulaiu,
muu hulgas võtab nõukogu vastu ülikooli eelarve ning otsustab
laenu- ja kinnisvaraküsimused.

Linn ootab ettepanekuid arengukavale
Tartu linna arengukavale aastani
2020 saab parandus- ja täiendusettepanekuid esitada kuni
24. jaanuarini, projekt on kättesaadav Tartu linna veebilehel
ja paberkujul raekoja I korrusel
paiknevas infokeskuses.

taotleda kõik Tartus tegutsevad
füüsilisest isikust ettevõtjad
ja juriidilised isikud – projekte
ﬁnantseeritakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve
summast, kuid mitte rohkem kui
2000 euro ulatuses.

98 611 000

eurot ehk 0,4% kavandatust rohkem laekus möödunud aastal
Tartu linna eelarvesse tulu.

Ülikool kutsub
ettevõtjaid
Reedel, 27. jaanuaril kutsub TÜ
ettevõtjaid ettevõtluspäevale, et
tutvustada ülikooli pakutavaid
võimalusi koolituseks, koostööks
ja innovatsiooniks; kuigi tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1) toimuv üritus on tasuta, on vajalik
eelregistreerimine.

Maarja kirik 170

Oeconomikumi kohvikupreili Dagmari sõnul on tudengite lemmikud seljanka ja päevapraad. Üsna sarnase
valikuga söögikoha lubab DuNord luua ka Liivi tänava õppehoonesse.
RASMUS REKAND

võimalusi,“ märkis ta, kuid keeldus täpseid avamiskuupäevi avaldamast. Kindel on tema hinnangul vaid see, et toidukohad avatakse enne esimest veebruari ja á la
carte restorani kumbagi hoonesse
ei tule.
Ülikooli kinnisvaraosakonna
juhataja Erkki Ääremaa ütles, et

toidukohtadele esitasid pakkumise neli ettevõtet. DuNordi kasuks
rääkis varasem koostöö ja usaldusväärsus. „Toit peab maitsema ja olema hinnalt vastuvõetav,
DuNord on seda teistes kohtades
tõestanud,“ lisas Ääremaa.
Kuidas on seis Ülikooli kohviku
tulevikuga, ta kommenteerima ei

soostunud. „Ei ole sellist selgust,
olemasoleva rentnikuga peame iga
päev avamise osas läbirääkimisi“.
TÜ raamatukogu ja Liivi 2
õppehoone kohvikud on suletud
9. jaanuarist, mil ennetähtaegselt
lõpetati rendileping endise operaatori Pere Restoranid AS-iga.
JUHAN LANG

Jaanuaris täituvat
Tartu Maarja kiriku
pühitsemise 170.
aastapäeva tähistatakse 22. jaanuaril koos külalistega Rochesteri
piiskopkonnast
Inglismaalt, kell 12 peetakse kirikus (Pepleri 1) pidulik tänupalvus,
millele järgneb jumalateenistus
kogudusemajas (Õpetaja 5).

Oodatakse avaldusi
väikeprojektide
toetamiseks
Linnalt võivad keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamist

Tähistatakse ülemaailmset lumepäeva
Pühapäeval tähistatakse 39 riigis
esmakordselt üleilmset lumepäeva „World Snow Day“, mille
raames toimub rohkem kui 255
lume- ja suusaüritust erinevates
riikides üle maailma, Eestis tähistatakse suursündmust kell 11
algavate Tartu Maratoni Otepää
lastesõitudega Tehvandi spordikeskuses.

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI
(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

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

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.
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Tartus alustas ligi
1100 äriühingut

Eelmisel
aastal
registreeriti
Tartus 1226
uut ettevõtet, sealhulgas 1096
äriühingut
ja 129 füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE)
ning üks välisﬁrma ﬁliaal.
Tartu äriregistri andmeil
asutati enim äriühinguid hulgi- ja jaemüügi ning mootorsõidukite remondi alal (215),
kutse-, teadus- ja tehnikaalase
tegevuse valdkonnas (151) ja
ehituses (132). Järgnesid info
ja side valdkond ning töötlev
tööstus.
Linnavalitsuse teatel kasvas
uute äriühingute arv 2010.
aastaga võrreldes peaaegu
kolmandiku võrra, kuid seeeest kahanes tunduvalt FIEna alustajate arv. Ettevõtluse
osakonna juhataja Malle
Blumenau hinnangul peitub
põhjus tõenäoliselt selles,
et äriühingute loomine on
viimaste aastatel oluliselt
lihtsustunud. Näiteks saab
eelmise
aasta
eelm
ee
algusest
osaal
ühingut
asuü
tada ka ilma
osakapitali
o
sissemakseta.
s
Kuigi ettevõtteid
kustutati
võt
registrist veidi vähem kui aasta
varem, oli pankrotte pisut
enam kui 2010. aastal. Tartu
äriregistrist kustutati 2011.
aastal 445 ettevõtet, sealhulgas 193 FIE-t. Pankrotte algatati 48. Tartus oli 2011. aasta
lõpu seisuga registreeritud
11 557 ettevõtet.

Neljapäev, 19. jaanuar 2012

Maaülikool müüb kinnisvara, esialgu edutult
Maaülikool on enampakkumistel müüki pannud
rodu kinnistuid, mida
enam ei vajata. Senised
enampakkumised on
paraku nurjunud.

Möödunud nädalal otsiti uut
omanikku 21- ja 32-hektarilisele
sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistule Harkus. Esmaspäevani
oli müügis 65 m2 korter Tammsaare 8–30. Kolmapäeval avati enampakkumised Rõõmu tee
10 hoonestatud kinnistu müügiks, mille kooseisu kuuluvad
kuus elamu- ja kaks tootmismaa
katastriüksust.
27. veebruarini saab soovi avaldada soetamaks osakest Eerika pargist ja selle naabruses asuvast ärimaast või pea 12 000 m2
ühiskondlike ehitiste maast

aadressil Riia 181. 26. märtsil
lõpeb enampakkumine, mille objektideks on Häädemeeste
vallas Kabli külas asuv puhkebaas (2018 m2 kinnistu alghind
on 25 450 €) ja Ilmatsalu katsetiigid (38 186 m2 alghinnaga 222 €).
Vara müüki põhjendab haldusdirektor Kalju Koha arengukavaga, mis käsib „võõrandada
eesmärgi saavutamiseks ebatarvilikud kinnistud ning kasutada
saadud raha ülikooli strateegiliste eesmärkide saavutamiseks”.
Koha nentis, et seni ükski
objekt veel uut omanikku pole
leidnud – enampakkumised
nurjusid, kuna ei esitatud ühtki
pakkumust. Peatselt minnakse
uuele ringile, müüki korraldab
Uus Maa kinnisvarabüroo.
RASMUS REKAND

„Viimnepäev pandi
beebi pärast riiulisse
Vanemuise draamatüki
„Viimnepäev“ aasta alguse etendused jäävad ära
näitleja õnnistatud seisundi tõttu.
„Katrin Pärn on beebiootel,
mistõttu ei olnud tal võimalik
enam sellisel kujul rolli esitada,” tõi Vanemuise pressiesindaja Ave-Marleen Rei selgust, miks
kolm väljakuulutatud etendust
ära jäävad.
„Infot selle kohta oleme jaganud juba alates septembrist. Peaaegu kõigi pileti ostnutega oleme

lahendusteni jõudnud. Erandiks
on üks inimene, kes on ostnud
kaks piletit 29. jaanuariks ja kellega teater pole ühendust saanud. Kui ta lehte loeb, palume tal
kindlasti ühendust võtta. Teater
palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast.”
Tükki päris maha veel ei kanta, vaid pannakse riiulisse ootama.
Mati Undi erinevatel näidenditel põhineva „Viimsepäeva“ on
lavale seadnud Robert Annus.
TARTU EKSPRESS

Õhtupimeduses säravad Plasku tuled reedavad, et üheteistkümnest korrusest on vaid mõned üürile antud.
Tasku juhataja Eveli Opmanni sõnul loodetakse vähem kui kahe aasta jooksul kõik ruumid välja rentida.
JUHAN LANG

Plasku saab uue hingamise
Nädalapäevad tagasi alustati Plaskus ettevalmistustöödega veebruaris algavaks suurremondiks, mille
käigus saavad värske ilme
üldpinnad ja vahetatakse
välja ventilatsioon.
Tasku juhataja Eveli Opmann
rääkis, et miljoni euro suurusest
remondieelarvest lõviosa kulub
uuele jahutile. Kui praegu on majas
üldventilatsioon, siis peatselt on iga
korrus eraldi reguleeritav.
„Õhk on praegu ka puhas, küsimus on selles mitu inimest sinna ühe ruutmeetri kohta paigutatakse,“ märkis Opmann, kelle
sõnul oli 1990ndatel rajatud hoo-

nes algselt igale töötajale ette nähtud 10 m2. „Playtechi aegadel oli
seal asustustihedus oluliselt suurem, eks sellest need jutud kehvast
õhust“.
Just võrgumängude tarkvara
tootja väljakolimine andis võimaluse maja remondiks, sest lahkumisega vabastati 11 korrust. Neist
kolm on praeguseks välja üüritud.
Kui remonditöid ei pruugi tavakülastaja tähelegi panna, siis tõenäoliselt ei jää märkamata Tasku
ja Plasku keskuste kokkuehitamine, mis peaks samuti algama lähikuudel. Ehituse hind jääb miljoni euro piirimaile ja juurde tuleb
ligi 2500 m2 kaubanduspinda. „See

annab väärtust nii Taskule kui
Plaskule ja kontorinimesel on väga
mugav kuiva jalaga ühest hoonest
teise saada,“ kiitis Opmann.
Paari aasta eest välja hõigatud
idee muuta Plasku neljatärnihotelliks on tänaseks maha maetud. „Neljatärnihotelli me teeme,
aga see tuleb Ülikooli tänavale,
planeerimine juba käib. Lihtsalt
ümberehitus oleks läinud umbes
sama kalliks kui uue hotelli ehitamine. Jätkame siin kindlasti kontoripindadega,“ selgitas Opmann
ja lisas, et hoone peaks remonditud saama lähikuudel ja juurdeehitus valmima veel sel aastal.
JUHAN LANG

Maraton
on sõprus!

HYUNDAI ON KÕIGE KVALITEETSEM AUTOMARK
JUBA 2. AASTAT JÄRJEST!*

9$/,*(+<81'$,
Hyundai ix35 voolujooneline disain, mugav interjöör, suurepärane varustus ning uued mootorid
garanteerivad nauditava ning turvalise sõiduelamuse. Nelikveoga või esirattaveoga. Manuaalvõi automaatkäigukastiga. Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma!

www.tartumaraton.ee
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Interneti korvpalliülekanded
võivad muutuda tasuliseks

Kokkuostja pakub
tasu ka vanaelektroonika eest

Korvpalliliidu soov toota
ise meistriliiga mängudest
interneti vahendusel videoülekandeid võib senistele
tasuta ülekannetele Tartust
kriipsu peale tõmmata.

Kuusakoski kogumispunktides pakutakse nüüdsest
raha ka väga laia valiku elektri- ja elektroonikaseadmete eest. Et kasvõi sõiduraha tagasi saada, peab laadung olema kaalukas.

Ülikooli televisioon (UTTV)
pakub korvpalliklubi kodumängudest võrguvideoülekandeid
teist hooaega. Kuna tegemist on
peamiselt entusiasmil ning ülikooli varal baseeruva ettevõtmisega, tasu selle eest ei küsita ega
tohikski.
Korvpalliliit on analoogseid
interneti vahendusel levivaid
korvpalliülekandeid katsetanud
mitmel korral, viimati toodi vaatajateni karikamängude finaal.
Liidu peasekretär Karel Loide hinnangul küündis huviliste arv mitme tuhandeni. „Koos meediapartneriga MIND OÜ oleme praegu
arenguga sellises staadiumis, kus
optimaalne oleks ülekanne teha
igal nädalal ühest, eeldatavalt
enam huvi pakkuvast mängust.
Järgmine ülekanne peaks plaanide kohaselt olema tuleval laupäeval Piimameister Otto/Rapla ja BC
Kalev/Cramo mängust.”
Tagamaks pildi kvaliteeti ning
ohjeldamaks vaatajate hulka – mis
muidu ülekandeserveritele võib
hukatuslikuks saada – küsitakse
jälgimisõiguse eest ka tasu. „Karikaﬁnaalide ajal oli see sümboolsed 96 senti. Et maksmine käib
SMS-i teel, läheb sellestki märki-

Korvpalliliidu otsustest sõltub, kas Tartu ülikooli võistkonna fännid saavad ka edaspidi nautida tasuta videoülekandeid internetis UTTV vahendusel.
UTTV.EE

misväärne osa operaatorite kaukasse. Väljaminekud on seotud
tehnika rendi, kommentaatorite
transpordi ja ennekõike serveritega, millele kulutused vaatajaarvu
kasvades üha kasvavad. Kindlasti pole see tulu teenimise projekt,”
märkis Loide, ent keeldus täpsustamast palju korvpalliliidul tuleb
ülekannete korraldamise eest peale maksta.
Kuigi enamikul spordihallidest on vajalik sidelahendus olemas, jääb lahtiseks millal videopilt jõuab huviliste arvutisse
igalt koduliiga mängult. Mis juhtub aga Tartus ja Rakveres, kus

seni on ülekandeid oma jõududega tehtud? „See on klubi otsustada. Kvaliteedi ja suurema vaatajaarvu huvides on tõenäoline,
et ühtne süsteem rakendub igal
pool.”
Tartu ülikooli spordiklubi
funktsionäär Andres Ottender
tunnistab, et arutelu korvpalliliiduga on olnud, ent otsusteni pole
jõutud. „Oleme ise otsinud võimalusi, kuidas korvpalliülekannete
kvaliteeti ja kättesaadavust veelgi
parandada, näiteks neid ka telesse
suunata. Elioni paketi raames oma
mängude näitamise idee arenduse
oleme nüüd seisma pannud. Män-

gude tele- ja internetiülekannete
õigused kuuluvad korvpalliliidule ning pole mingit selgust, kuidas
nad neid kavatsevad ise rakendada
või mis tingimustel on nõus klubile loovutama,” kurtis Ottender, et
nende senised pingutused võivad
uute plaanide valguses liiva joosta.
Ühtegi lubadust, kaua UTTV
vahendusel priilt Tartu esindusklubi etteasteid näeb, kummaltki
osapoolelt välja pinnida ei õnnestunud. Kindel on vaid see, et telemänge, mida ETV peaks kevadel
vahendama, samaaegselt internetis ei näe.
RASMUS REKAND

Riigieksami valikutähtaeg koputab uksele
Sel reedel kukub tähtaeg,
mil tuleb langetada valik
tänavuste riigieksamite
kohta.
Gümnaasiumidiplomi jahtijail
tuleb sel kevadel sooritada vähemalt kolm riigieksamit, sealjuures
on kohustuslik eesti keele eksam.
Riikliku eksami- ja kvaliﬁkatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna juhataja
Aimi Püüa sõnul saab eelistustest
täpsemalt rääkida alles veebruaris.
Abituriente, keda teema eelkõige puudutab, on EHIS-e andmetel Eestis 10 374. Tartus õpib neist
potentsiaalseid keskkoolilõpeta-

22. jaanuaril
TARTU MAARJA KIRIKU
pühitsemise 170. aastapäev.
Kell 12 Maarja kirikus (Pepleri 1)
tänupalvus, seejärel jumalateenistus
kogudusemajas.
Külalised Rochesterist Inglismaalt.
Pärast teenistust ühislõuna ja
koosviibimine.

jaid 1146. Eksaminandide numbrit kergitavad varem lõpetanud,
kes proovivad varasemat tulemust
parandada või riigieksamit sooritada mõnes uues aines.

Nii esmasest valikust kui ka viimase hetke muutmissoovist tuleb
teada anda hiljemalt 20. jaanuariks. Lähitulevikus peaks rakenduma süsteem, kus igaüks saab

ID-kaardi abil ise end eksamitele
registreerida, praegu käib asjaajamine läbi koolide.
„Riigieksami töid valmistame
ette 14 erinevas aines,” rääkis Püüa.
„Paljud abituriendid valivadki rohkem kui viis erinevat riigieksamit.
Tublimad panevad end proovile ka
6–8 korral. Põhimõtteliselt õnnestuks maksimaalselt teha võibolla isegi kümme riigieksamit ühe
kevadega, kui 30. aprillil eesti keelega alustada ning 12. juunil füüsikaga lõpetada. Iga eksami vahele
jääb kolm päeva, vaid osade võõrkeeleeksamite ajad kattuvad.”
TARTU EKSPRESS

Kõige soodsamad läätsed
EESTIS!!!

www.läätsed365.ee
Acuvue Oasys 6tk 24.65€ 28.74€
1 kuulised läätsed (soovituslik 2 nädlat intensiivsel kandmisel)

1-Day Acuvue
TruEye 30tk

1- päevased läätsed

24.51€ 31.90€

FreshKon mugavad värvilised kontaktläätsed 2tk
(must, pruun, roheline, sinine)

Info:
www.eelk.ee/tartu.maarja

13.61€ 18.90€

www.facebook.com/Läätsed365ee
Liitu meiega ja oled kursis parimate pakkumistega!

Kuusakoski juhatuse liikme Marko Kippa sõnul sisaldab enamik elektri- ja elektroonikaseadmetest ohtlikeks
jäätmeteks liigitatavaid aineid,
mistõttu neid ei tohi kindlasti
tavaprügi hulka visata. „Vanu
ja katkiseid seadmeid võetakse
tasuta vastu elektroonikapoodides ja jäätmejaamades, kuid
Kuusakoskisse tuues on nende
eest võimalik ka raha teenida,”
lausus Kippa“. Näiteks kui mõni
ettevõte otsustab välja vahetada vana kontoritehnika, siis
katab kokkuostupunktis vanade seadmete eest saadav summa osaliselt juba uue tehnika
maksumuse.”

Kümme kategooriat
Hinnakirjas seisab, et suurte kodumasinate, nõudepesumasinate ja toiduvalmistamise
masinate eest saab 50% musta
terase hinnast ehk 12 senti kilo
eest. Kogu ülejäänud elektroonika on hinnakirjas jaotatud 10
erinevasse kategooriasse, kus
näiteks eraldi lahtrites asuvad
suitsuandurid ja elektrirongide komplektid, kõrgekvaliteedilise heliga makid ja seadmed
aja mõõtmiseks; vaibaharjad

ja kandearvutid; taksofonid ja
kuumade jookide automaadid.
Aga olgu teil üle jäämas tavaline sularaha- või hoopis igat liiki
toodete väljastamise automaat
(mõlemad on hinnakirjas mainitud) – hind on peenele jaotusele vaatamata ühtne, 10 senti
kilo kohta, kõigele.

Kaal on hinnas
Paari katkise telefoniga sõitu ette võtta ei maksa, sest alla
1 kilogrammi elektroonikarämpsuga jutule ei võeta. Kippa lubadus, et vana kontoritehnika neile viies saab seemne
uue soetamiseks, on igati õige.
Pärast väikest kaalumis- ja rehkendustööd selgus, et kui kogu
Tartu Ekspressi toimetuse tehnika kilohinnaga Kuusakoskisse viia, jätkuks saadust ühe korraliku arvutihiire ostmiseks.
Suvalise musta metalli eest
makstakse 200 € tonnist ehk
vähemasti kaks korda rohkem.
Kas see on piisav ajend, et inimest kallutada vanavara prügikasti viskamast?
TARTU EKSPRESS
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Palametsa
pajatused

„Väga sageli, kui ma helistasin, kostus siiras naer,“ meenutas Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits
ligi poole aasta pikkust kogumistööd, mil ta võttis ühendust sadakonna Eesti kuulsusega ning palus neilt näituse
jaoks mänguasju.

Wilhelm Ostwald oma rebaseajast Tartus 1870. aastatel
Tulevane Nobeli preemia laureaat meenutas.
Rebastevanem tutvustas meile üliõpilas- ja korporatsioonielu.
Meile loeti ette Fraternitas Rigensise need põhimäärused, mis puudutasid musta rebasetekli kandjate laiemat ringi ning reguleerisid
meie igapäevast elu. Selle järgi pidime kl 10 hommikul ilmuma kõrtsi
ja jääma sinna umbes kella 1-ni päeval. Õhtupoolik oli üldiselt vaba.
Kell 7 õhtul oli ette nähtud rebaseteeõhtu, eriti tore üritus. Ka
vanematel üliõpilastel oli kombeks ühe või kahe sõbraga korterit
jagada. Sageli ühineti suurematesse rühmadesse, et koos õhtust
süüa. Reeglina jäeti ka mõnele rebasele laua ääres koht vabaks.
Rebastel oli õigus veidi enne kella 7 urgu, kus rebaseteed joodi,
sisse astuda ja järele pärida, kas vaba kohta leidub. Kui leidus, võisid
lauda istuda, kui ei, minna järgmisesse urgu. Sellistel kogunemistel
joodi erandina mitte õlut, vaid teed. Seepärast kandsid need õhtud
ka täiesti teistsugust iseloomu, pakkudes sobivat võimalust vestelda ühistest huvidest, luulest, muusikast, kunstist, maailmavaatest,
ﬁlosooﬁast ja vahetevahel ka teadusest. Seal õppisid vanemad üliõpilased rebaseid paremast küljest tundma ja neile samas mõttes mõju
avaldama. See kujutas endast ilma alkoholiuima langemata korporatsiooni eduka ühiselu eeldust. Rebaseteed juues veetsin ma oma
esimese Tartu-aasta meeldivaimad tunnid ning ammutasin materjali vähesekski inimesetundmiseks.
Rebaseteelt mindi jälle kõrtsi ja sealt kell 10 rebasekorterisse. Mis
puutub varandusse, mida söövad koi ja rooste, oli meie burširiigi korraldus üsna kommunistlik. Isiklikult kehtis seevastu range auastmestik. Öiste olengute tarvis õlle ja tubaka hankimine kuulus rebaste kohustuste hulka ja põhjustas väljaminekuid, mis enamasti ühe
üliõpilase semestrielatusraha kaugelt ületasid. Kaupmehed võimaldasid aga ilma raskusteta krediiti, nii et korporant pani tavaliselt
juba esimesel semestril aluse võlakoormale, mille tasumisega tal hiljem tihti palju tegemist oli.
Mis puutub õpingutesse, siis seletati rebastele ikka ja jälle, et
sisseelamine Fraternitase vaimu ja olemusse on meie jaoks kõige
tähtsam. Et sellele ülesandele tuleb end pühendada jäägitult ning
loengute külastamist kui kahjulikku kõrvalekaldumist pigem vältida. Õppima võisime hakata alles pärast seda, kui olime hilisema
vilistlaselu jaoks piisavalt kogunud ilusaid mälestusi „kuldsest buršipõlvest“.
Kõik uus, mida ma korporatsioonis läbi elasin, tõrjus tagaplaanile minu vana armastuse keemia vastu. Ei mäletagi, kas ma esimesel
semestril üldse mõnd loengut kuulamas käisin. Arvatavasti mõned
korrad ikka käisin, igatahes ei avaldanud nad mulle sügavat ning
kestvat muljet.
Kuna olin üles kasvanud Riias kitsas koduses ringis, peaaegu
ilma osa võtmata avaramast seltskondlikust elust, imponeeris mulle
päratult Tartu korporatsiooni suur iseteadev ringkond, millesse olin
äkki sattunud.
Linna esimeste perekondade, valitseva linnapea ja teiste kõrgemate aukandjate pojad istusid õllelauas koos kaupmeeste, käsitööliste ja
teiste nimetute inimeste poegadega, ilma et nende soodsam päritolu
oleks neid eelisolukorda seadnud. Üliõpilast, kui ta oli vastu võetud
kitsamasse ringkonda, peeti kõikjal seltskondlikult võrdõiguslikuks.
Ja see oli neile suur tunnustus.
Olgu lisatud, et 1909. a pälvis Wilhelm Ostwald oma keemiaalaste
uuringute eest Nobeli preemia. Seni ainsana meie ülikooli tudengitest ja õppejõududest.

Et enamasti lösutasid kuulsuste
kunagised lemmikud lapsepõlvekodudes, olid Pärnitsa sõnul kogumisel suureks abiks prominentide
vanemad ja õed-vennad.
Iga mänguasja juurde kuulub
omaette lugu. Kes osanuks arvata, et näiteks poliitiku ja kirjaniku Andres Anvelti lemmikuks
oli plastmassist neegritüdruk
ja Baruto ehk Kaido Höövelson
pidas lugu õega kahasse õmmeldud karust.
Ent peegeldavad unustustehõlma vajunud lemmiklelud ka kuulsuste tänast elukäiku? „Mõne inimese puhul kindlasti, näiteks
mõni tuntud helilooja ütles, et
tema lapsepõlve lemmikmänguasi
oli klaver,“ tõdes mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro.

Väikse mehe
trummikomplekt
Muu s i k a r i i s t a des t m ä rksa populaarsemad on jääkarud,
nukud ja mänguautod ning näha
saab ka selliseid asju, mida esmapilgul mänguasjaks ei pea, kuid
millega omal ajal saadi suurepäraselt mängitud. Võtkem kasvõi
Tartu linnapea Urmas Kruuse
plekk-kauss ja kohver, mis kõlbasid edukalt trummikomplekti pähe.
„Kõik need kuulsad onud ja

Ripsmepikenduste paigaldamine ja hooldus

24.01–07.02

210,00 €

Töötervishoid ja tööohutus

24.01–26.01

130,00 €

MS Excel algtase

31.01–21.02

90,00 €

2.02

23,00 €

B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

06.02–21.03

340,00 €

Iluteenindaja koolitus

06.02–30.03

1 200,00 €

Soome keel teeninduseriala töötajatele

07.02–11.04

207,00 €

UUS!

14.02–14.02

60,00 €

Koolituste eest saab tasuda ka töötukassa koolituskaardiga!
Täiskasvanute koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu, tel 736 1831,
e-post: koolitus@khk.tartu.ee

Näitus „Tuntud inimeste mänguasjad“ avatakse mänguasjamuuseumis laupäeval. Väljapaneku juurde kuulub ka saladuslik mäng, mille abil igaüks saab
kindlaks teha, mis alal tema võiks
tulevikus kuulsust koguda. Toomas Hendrik Ilves, Mati Kaal,
Anu Välba, Marko Reikop, Hannes Võrno ja Peeter Oja on vaid
murdosa neist, kelle lapsepõlvest
on külastajatel võimalik aimu
saada.
Koos näituse avamisega kuulutatakse välja ka juttude ja piltide võistlus „Minu lemmikmänguasi“. Võistluse korraldavad Tartu mänguasjamuuseum ja ajakiri
Hea Laps. Oma lapsepõlvemeenutustega võivad osaleda nii lapsed kui täiskasvanud. Võistlustöid
oodatakse muuseumisse 15. aprilliks, parimad kuulutatakse välja
27. mail toimuval muuseumi sünnipäevapeol.
JUHAN LANG

Urmase lapsepõlve lemmikmänguasjadest on alles jäänud plekist
pesukauss, papist kohver ning labidavartest valmistatud trummipulgad. Väike Urmas kasutas neid trummimängu harjutamiseks
ning tegi seda seni, kuni vanemad enda ja naabrite kõrvakuulmise
säilitamiseks selle ära keelasid. Edaspidi pidi trummi aset täitma
pehme diivaniserv.
Urmas Kruuse on poliitik ja Tartu linnapea, varem on ta tegutsenud ka vabakutselise muusikuna.

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja
täienduskoolitus

Saladuslik mäng

Urmase kohver ja plekk-kauss

ÕPPIDA ON HEA

Toiduhügieeni koolitus

tädid, keda me praegu telekast
näeme ja imetleme, on ka kunagi väikesed lapsed olnud,“ toonitas Vaaro. “Sõnum tänastele lastele ongi: õppige, unistage, mängige,
tundke elust rõõmu ja ühel päeval
võite teiegi saada tuntuks ja tunnustatuks.“

tartuekspress
ad kuulsuste lapsepõlve
KULTUUR
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Toomas Hendriku karu
Andrese nukk
kk
k
Andrese lapsepõlve
ve
e lemmikmänguasi oli plastmassist
tm
massist
neegritüdruk. Ise ta küll
selle saamislugu ei mäleta,
ent ema on rääkinud,
nu
ud, et nad
käisid perega Leningradis
ngradis reisil.
Ühe poe vaateaknal
na
al nägi väike
Andres nukku ja see
ee
e meeldis talle nii
väga, et ta hakkas valjusti
v
nutma. Andres
olla nutnud niikaua,
a, kuni vanemad
selle nuku talle
ära ostsid. Nukk
oli kogu lapsepõlve Andrese
lemmik.
Andres Anvelt
on poliitik ja kirjanik.
ik.
k

Karu, kes kannab nime Kai, on oma elu
elus
us palju
reisida saanud. Kui Toomas Hendrik ol
olili kolmeaastane ja tema vanemad Rootsistt USA-sse
siirdusid, otsustati Kai maha jätta. Ameerikas
e
eerikas
olla aga Toomas Hendrik muutunud erie
liselt jonnakaks ja kiuslikuks, ajades kõik
õiik
enda tehtud pahandused „selle pruuni
nii
karu“ süüks, kelle vanemad olid talle
Kai asemel kinkinud. Nii ei jäänudki
vanematel muud üle, kui Kai lennupostiga järele tellida. Eelmisele tuntud
d
inimeste mänguasjade näitusele, mis toit
mus mänguasjamuuseumis aastal 1999,
9
99,
saabus see karu USA-st ning diplomaatiaa
atilise postiga.
Toomas Hendrik Ilves on
Eesti Vabariigi president.

Jaagu Buratino
Ja
J
1970. aastate lõpus või 1980.
119
aastate alguses tegi isa Jaaa
gule puust osavusmängu, kus
Buratino nina otsa tuli visata
rrõngas.
Jaak Mae on murdmaasuusataja.
sa
a

Indreku kollane karu
Väikese kollase karu kinkis 5-aastasele Indrekule tema tädi Tui
Koort, keda Indrek kutsus Tui-tädiks. Karu osales aktiivselt erinevates Indreku lapsepõlvemängudes, kus kõrvaltegelasteks
olid vve
veel nukud Mann ja Mati. Nukkudele
e jja karule ehitati suurest kortsutatu
tatud
ud paberipoognast lauale maja ja
män
ng
mänguasjad
elasid seal paberi all siis
oma
ae
elu just nagu nukumajas. Oli ka
hetki,, m
mil paber läks vastu laualampi,
ha
ak
hakkas
kärssama ja siis sai Indrek
om
o
oma mängude pärast pisut
n
noomida.
Karu, kellel endal nime
polegi, on elanud Indrekuga
koos Amsterdamis aastatel
1989–1990, Vaba Euroopale
kka
kaastöö tegemise ajal.
Indre
ek Hirv on luuletaja / kirjanik.
Indrek

Marika punane album
m
Marika peres on üks vana
helepunase sametiga kaetud
kuldlukkudega album, kus seess
perekonna pildid 1898. aastast..
Lapsepõlves oli väga huvitav,
kui see lahti võeti ja pilte lastele näidati. Alati kui jõuti ühe
4-5-aastase poisikese pildini,
käis vanatädi Leontine jutt nii:
“See on Allan Markus, ta läks
oma vanematega Ameerikasse
e
ja ma ei tea, mis temast on
saanud. Küll tahaks teada.”
Marika Mikelsaar on meditsiini-mikrobioloog.

Kristina kollane eesel
Davidi kahur ja sõdalased
Kui David oli väike poiss, oli üks tema lemmikmäng sõda plastiliinist
sõdurite ja niidirullist kahuritega. Sõdurid olid valmistatud väikesest
plastiliinitükist, nende käed ja jalad olid lihtsad, ilma käe- ja jalalabadeta.
Hobused olid samuti väga lihtsad – väike plastiliinitükk, neli harkjalga all.
Sõduritel oli tavaliselt väike sulg kaunistuseks peas ja hõbepaberist turvis
rinnal. Suurtükk oli valmistatud puust niidirullist, selle taha kinnitatud
pesukummiga sai hirmuäratava täpsusega lasta puust nooli, mille otsas
omakorda oli väike nööpnõel. Tihti oli kogu Davidi tuba kaetud väikeste
plastiliinist sõduritega ja mäng kestis seni, kuni ema ajas Davidi magama.
David Vseviov on ajaloolane ja pedagoog.
Lelu tutvustab Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Kollane täpilise kleidiga eeslike on
n
ostetud Moskvast Kristinale jõululu
ukingituseks. Vanasti oli Moskvas
as nn
saksa pood (Leipzigi kauplus), kus
k sai
häid ja teistsuguseid asju, selle
e pärast
seisid Kristina vanemad kaua külmal
k
talvepäeval poesabas. Ostetud umbes
ess 31 aastat tagasi.
Õde Katrinile osteti samast poest
p
kingituseks mängukoer.
Kristina Smigun-Vähi on
n endine
e
suusasportlane ja kahekordne
rd
dne
olümpiavõitja.

Kaido iseõmmeldud karu
Karu on valminud Kaido koolitööna
algklassides. Karu õmblemisel aitas
kaasa ka õde Pille – et ikka karu õigel
ajal valmis saaks!
Kaido Höövelson ehk Baruto on
sumomaadleja.

JUHAN LANG

Lood on kogunud ja kirja pannud
Marge Pärnits.

Ära lase
end kurnata!

K

U
U
NÄIDE!

A
T
U
L

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee
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VEEL SUUREM ALLAHINDLUS!
Nurgadiivanvoodi FANNY,

Nurgadiivan SONETA,

suure pesukastiga.
Must kangas Digne

hall, kangas Visby.
Pildil kangas Lens 895 € (1995 €)

395,
(895,-)

Alates

695,
(1495,-)

SUUR VALIK MÖÖBLIT KUNI ҫ60%!
Kattemadrats
kauba peale!

Jenkkivoodi SLEEP,
tugev bonnel-vedrustus,
160x200cm

Alates

495(995,-)

399,(699,-)

Diivanvoodi MONA,
beež Alicante kangas.
Vedrumadratsiga diivanvoodi igapäevaseks
kasutamiseks. Pildil Lens kangaga 595 €

Söögitoakomplekt MOCCA,
6 tooli + laud 180x100 cm
+ pikendus 60 cm

895,
(1395,-)

Raamaturiiul BOOKDALE

Piiratud kogus!

Recliner
tugitool
JIMMY

Diivanikomplekt HAVANNA 3+2,
pruun

399,(699,-)

199,-

tavahinnast

(399,-)

MASKU ON 1983. AASTAL ASUTATUD SOOME JUHTIV MÖÖBLIMÜÜGIKETT, MILLEL ON 50 KAUPLUST SOOMES NING LISAKS POED
TALLINNAS, TARTUS, STOCKHOLMIS JA NORRKÖPINGIS. MEIEGA ON LIHTNE KAUBELDA JA IGAÜKS LEIAB ENDALE SOBIVA MÖÖBLI!

TARK MEES

MASKUS

-35%

Masku Vesse
Peterburi tee 62a, Tallinn
E-R 10-20; L 10-18; P 10-16
Tel.: 633 8929

Jõe Keskus
Sõbra 58, Tartu
E-R 10-19; L 10-16; P 10-16
Tel.: 776 3067

www.masku.ee

UUDISED

Neljapäev,
ev, 19. jaanuar 2012

Soojapügalaid peab tema jaoks
aoks
olema alla 20 kraadi, sest muiinedu kipub tal süda pahaks minertu
ma ning pea ringi käima. Tartu
di
ülikooli geograaﬁa instituudi
doktorant Timo Palo teab väiega,
det, et inimene harjub kõigega,
aga mitte külmaga, ent on selle
reegli puhul erandiks.
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Polaarseiklejast lumevõlur
ootab pikisilmi käredat pakast

Mõnegi teise jaoks võib karm pakane
akane
ning lume üleküllus tunduda ebameeldiva faasina, mis järgmise aastaaja ootuses
lihtsalt ära tuleb kannatada. Palo aga ei
suuda ära oodata ilusaid, külmi ja lumiseid talveilmasid. „Koolis oli ikka nii, kui
lund sadama hakkas, siis kaaslased ütlesid, et Timo on süüdi,“ meenutab lumevõluri nime ära teeninud Palo, kes oli
juba toona talvesse armunud.
Tähistamaks ilusat talve, ronis Palo
mullu kõige käredama külmaga õue lageda taeva alla ööd veetma. Täpseid külmakraade ta öelda ei oska, termomeetrinäit
jäi kolmekümne miinuskraadi juurde,
mis oli ühtlasi ka mõõteriista viimane
piir. Nii oli ta oma magamiskotis keset
tuisku ja hangesid. „Ma ei tea mitte ühtegi paremat lage või katust enda kohal kui
tähistaevas,“ paljastab ta looduses ööbimise võlu.

Esimene ekspeditsioon
Haanjamaa mies Palo võttis 2006.
aastal jalad selga ning pages kuuajalisele teadusekspeditsioonile Põhja-Jäämerele. Toona saadud emotsioon oli võimas ning pärast seda ongi Palo mõne
aja möödudes ikka ja jälle tuisuste väljade vahele tagasi pöördunud. Tundub
lihtsa ettevõtmisena, aga tegelikult on
seal taga palju tööd.
„Kui minna teadusekspeditsioonile, siis on lihtsam, aga kui ise asju korraldada...“ raputab Palo pead. „Kui juba
suusad all, kelk järel ning saad liikuma hakata, siis tekib rõõm: nüüd ongi
käes, ma olen siin,“ naeratab Palo. Raskeim osa ekspeditsioonist on ettevalmistus – läbi tuleb mõelda, kui palju
varustust kaasa saab võtta, otsida toetajad, treenima peab hakkama oma
füüsilist kui ka vaimset poolt.
Palo meelest moodustab vaimse tervise ettevalmistamine 70 protsenti,
keha treenimine ülejäänud 30. „Füüsist
on lihtne treenida, kuna mulle meeldib
sporti teha,“ tunnistab kunagi laskesuusatamisega tegelenud Palo. Seevastu on
psühholoogilise poolega keerulisemad
lood: endale tuleb pidevalt teadvustada,
miks minna tuleb ning mis seal ees võib
oodata. „Sa ei tea kunagi 100 protsenti
ette, mis tuleb, aga sa võid aimata,“ räägib Palo.

Palo esimene ekspeditsioon leidis aset laeval ning emotsioon, mille ta sealt sai, on niivõrd kustumatu, et ikka ja jälle on ta tagasiteel Arktikasse. Siiski eelistab ta nüüd laeva asemel
oma jõududega ringi uidata.
ERAKOGU

Palo eelistab pigem ise ringi uidata, laevadele, millega ekspeditsioone tehakse, ta enam naljalt
ei kipu.

Fotovõlur samuti?
Palost kui polaaralade fanaatikust
on ilmunud hulgaliselt artikleid, ent
mida paljud inimesed ei pruugigi teada,
on see, et tegu on ka väga andeka loodusfotograaﬁga. Palo ülesvõetud seeria teadusekspeditsioonilt võitis mullu

Teadusfoto konkursi ning tema pildid
lummavad kõiki, kes tema blogi külastavad.
Oma esimest Nikon ﬁ lmikaamerat
tutvustades tunnistab ta, et on nüüdseks siiski üle läinud digitaalpeegelkaamerale. „Filmile jääb aga midagi, mida digikaamera sensor ei suuda püüda,“ tunnustab ta oma vana
kaamerat. Vahetusel sai otsustavaks
fakt, et fotokaamera kere on metal-

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
E-R 9.00 -17.00
Tel.74 09 035

list, mis muutub külmas keskkonnas
jäiseks. Kord oli ta kinnasteta pikemalt pilte püüdmas, fokuseerimisega
oli probleeme, kätte polnud jõudnud
seda õiget hetke, aeg möödus. Hiljem
oli tükk tegu, et näpud taaselustuksid. Tookord pääses Palo õnneks vaid
ehmatusega.
Vahepeal tunneb Palo, et on juba
kaua Eestis kohapeal olnud ning süda
kipub tagasi jäise Arktika lähedusse.

-60%
Paljud prilliraamid -80%
Kontaktläätsed -20%
Kampaania kestab kuni 31 jaanuar 2012.a.

Info ja registreerimine tel.74 09 035

katsume pääseda omal jõul tagasi tsivilisatsiooni,“ toob ta asjasse pisut selgust. Ettevalmistused, mis on kestnud
kaks aastat, hakkavad vaikselt lõpuni
jõudma.
Timo Palo tegemistel saab silma peal
hoida aadressil palotimo.blogspot.com.
Huvilised leiavad informatsiooni
vastupidise suunaga retke kohta leheküljelt www.arcticreturntour.com.
SIGNE IVASK

T

Iseliikuv, 2-astmeline

Paiskab lund: kuni 12 m
Mootori võimsus: 5,5 hj
Töölaius: 55 cm
Käigud: 5 edasi,
2 tagasi

superhind

599 €
NB! Piiratud kogus!

Asume Tartus Riia 130 (politseimaja kõrval)

„See, mida kord hinges kannad, muutub peagi taas sosinaks kõrvus, mis
paisub tuuleks ning saab kord tormiks, siis tead, et on aeg jälle minna,“
räägib Palo. Mees, kes ületas Gröönimaa, on valmis uueks väljakutseks:
Põhjapooluse retkega vastupidises
suunas.
Mida see siis õigupoolest tähendab?
„Pärast lennukilt alla heitmist poolusele, pöörame suusaninad kodu suunas ja

TÖÖRIIS AKESKUS
LUMEFREES

KÕIK PRILLIRAAMID

Polaaralad on looduslikult ohtlikud alad. Peale jääkarude kimbutavad ekspeditsioonidel käijaid ka jäälõhed, kuhu kord kukkudes ei pruugigi enam kunagi välja
pääseda.

Sepa Keskus, Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14
Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18, L 10 - 15
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee
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Daam tellib restoranis tordi.
„Kas lõigata see kaheteistkümneks või kuueks tükiks?“
küsib kelner.
„Lõigake palun kuueks.
Kahtteist tükki ei jõua ma vist
ära süüa.“

Hotellikülastaja helistab
teenistujale ja palub tuua
klaas veini.
„Kahjuks see ei lähe. Meil
on kristlik hotell.“
„Saan aru. Saatke siis mulle
armulaud ilma leivata.“

Üks gurmaan palub luksusrestoranis menüüd.
„Meil pole menüüd,“ märgib
kelner uhkelt, „meil on kõike!“
„Väga hea,“ irvitab külastaja, „sel juhul tooge mulle
elevandikõrvu!“
„Suurima rõõmuga, mu
härra. Kas te soovite aafrika
või india elevandi omasid?“
„Mis neil vahet on?“
„Aafrika elevandil on lontis
kõrvad, india elevandil kikkis.“
Gurmaan valib india elevandi kõrvad ja sööb neid
suure naudinguga. Pärast
sööki küsib ta kelnerilt:
„Öelge, palun, kas on kordki ette tulnud, et te pole suutnud mõnda tellimust täita?“
Kelner läheb näost valgeks:
„Tegelikult ei tohiks ma
sellest rääkida, aga ükskord
tellis külastaja röstitud sipelgarindu, ja kujutage ette just sel päeval oli see neetud
röstimisaparaat rikkis!“

Vestlevad kaks sõpra.
„Jack, kas sa juba ostsid
auto?“
„Ei, kuid ma hakkasin auto

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.
Müüme tisleripuitu: mänd, tamm, saar,
kask (servatud ja servamata).
Asukoht Tila küla (Raadi), Tartu vald, Tartumaa
Info: www.vinnal.ee, info@vinnal.ee,
tel 5450 1377, 506 0376.

Neljapäev, 19. jaanuar 2012

ostmiseks raha koguma. Kui
ma aga poole aasta pärast
kõrvale pandud raha üle
lugema hakkasin, otsustasin
parem kinno minna.“

Mees sõbrale:
„Kas tead, miks keegi liikluspolitseinikke ei austa? Selleks
on kaks põhjust. Esiteks nende sotsiaalsetel eelarvamustel
põhineva teadliku subjektiivse
psühholoogilise intolerantsuse pärast ja teiseks seepärast,
et nad on idioodid.“

Direktor pöördub alluvate
poole:
„Ma kutsusin teid kokku
selleks, et välja selgitada, kes
talub suurt kuumust, päikesepaistet ning elamist tolmuses ja umbses õhus.“
„Seda ei talu keegi, härra
direktor,“ vastavad alluvad.
„Väga tore! Siis on puhkus
sel aastal detsembris.“

Kauboi siseneb koos naisega kauplusesse.
„Näidake mulle, palun, sinist
kaelarätikut,“ ütleb ta müüjale.
„Ei, ei!“ vaidleb naine. „Ära
osta sinist, See värv ei sobi sulle.“
„Hästi, näidake mulle siis
punast rätikut.“
„Ei, ei! Ära võta punast. See
on liiga vulgaarne.“
„No näidake siis rohelist!“
nõuab kauboi.
„Oled sa hulluks läinud?“
sõitleb naine edasi. „Roheline
värv toob õnnetust!“
Kauboi tõmbab koldi välja,
kõmmutab naise maha ja
pöördub siis rahulikult müüja
poole:
„Palun mulle must rätik!“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

RISTSÕNA
I
L
L
TE
RISTSÕNA

T
H
LE

Nikotiin toetab
eakate mälu
Teadlaste väikesemahulise uuringu
kohaselt võivad nikotiiniplaastrid
parandada varaste dementsuse
sümptomitega inimeste mälu.
Kuna tegu oli väikese uuringuga, milles osales 6 kuu jooksul 67
inimest, rõhutavad teadlased, et
tulemused pole lõplikud. Analüüs
ainult vihjab võimalikele lahendustele ja kohe kindlasti ei soovitata inimestel suitsetama hakata,
vahendab ERR.

Politseinikud päästsid
metsast maailmaränduri
Teisipäeva õhtul käivitus LääneVirumaal inimotsing, kus Rakvere
politseinikud aitasid metsast välja
teelt eksinud ränduri.
Kõne eksinud Hiina Vabariigi
kodanikult saabus Ida prefektuuri
juhtimiskeskusesse kella 18.30
ajal. Kehva inglise keelt kõnelev
mees teatas, et on Vihula vallas
matkarajal ära eksinud. Kõne
läbikuulamisel selgus, et tegemist
on Lahemaa Rahvuspargis asuva
Oandu matkarajaga. Hong-Kongist
pärit mehega politseinikud enam
ühendust ei saanud ja nii sõideti
sündmuskohale.
Kohas, millele mees oma telefonikõnes viitas, teda ei leitud.
Algasid otsingud mööda matkarada ning kella 21.30 ajal leitigi kolm
kilomeetrit eemalt 28-aastane
kadunud mees tervena üles. Mees
oli ilmselt pääsemislootuse minetanud, sest ta oli juba jõudnud
omale ehitada okstest onni.

Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

Google ennustab
gripilaineid
Gripiga seotud otsingusõnu analüüsiv Google’i töövahend suudab
haiglaid hoiatada gripipatsientide
tulva eest tõhusamalt kui tavapärane haigusstatistika, kirjutab JaakKristian Sutt Novaatoris.
Gripiga seotud otsingusõnu
analüüsiv Google Flu Trends leidis
tugeva ühenduse gripiga seotud
internetiotsingute hulga suurenemise ja suurde linnahaiglasse
saabunud gripisümptomitega
patsientide arvu hüppelise kasvu
vahel. Korrelatsioon oli eriti tugev
lapspatsientide puhul.
Johns Hopkinsi ülikooli teadlase
ja uuringu autori Andrea Dugas‘
sõnul ei ole Google‘i andmed sajaprotsendiliselt täpsed ega asenda
hetkel haiguse leviku jälgimiseks
kasutatavaid muid meetodeid.
„Vaatamata sellele on Google‘i
andmed olemasolevatele jälgimissüsteemidele tublisti toeks,“ märkis
Dugas.
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Teater
SADAMATEATER
20.01 kell 19 Kadunud käsi
22.01 kell 16 Harmoonia

tartuekspress
u s e

27.01 kell 19 Tabamata ime
28.01 kell 19 Sviit

29.01 kell 16 Hispaania öö

Kontsert

23.01 kell 19 Tuulte pöörises

ATHENA KESKUS

24.01 kell 19 Rumm ja viin

21.01 kell 16 Viimane tango
1944 - Pallase lõpp

26.01 kell 19 Elling
28.01 kell 19 Paanika

LOKAAL SUMIN

TEATRI KODU

19.01 kell 21 Kvaliteetaeg:
Jaagup Kreem

24.01 kell 11 Kessu ja Tripp
29.01 kell 12 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

RESTORAN VOLGA
27.01 kell 20 Marek Sadam ja
Tõnu Laikre

RISTIISA PUBI
19.01 kell 20.30 Freddy
Tomingas ja RIFF
21.01 kell 20.30 Tulv

TARTU JAANI KIRIK

19.01 kell 19 Trubaduur
20.01 kell 19 Kaos
21.01 kell 19 Mary Poppins

20.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)
24.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

23.01 kell 12 Tuhkatriinu
23.01 kell 19 Nullpunkt
24.01 kell 19 Huntluts
25.01 kell 19 Härra Amilcar
27.01 kell 19 Onegin
28.01 kell 19 Helisev muusika
29.01 kell 16 Lõbus lesk

TARTU LINNAMUUSEUM
20.01 kell 18 Meistrite akadeemia

TIIGI SELTSIMAJA
20.01 kell 17 Elu Muusika

TREHV
20.01 kell 22 Moonrake

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

19.01 kell 19 Puhastus

20.01 kell 19 Kuldne klassika.
Esineb Pihka ﬁlharmoonia
sümfooniaorkester

21.01 kell 19 Vihmamees
22.01 kell 12 Ninasarvik Otto

26.01 kell 19 The Baltic Trio

VABA AEG

Kino

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20.–24., 26.01 kell 16, 18.25,
20, 22.10; 25.01 kell 16, 19.15,
20, 22.10 Teispoolsus: Ärkamine
20.–26.01 kell 15.15, 17.30,
19.40, 22 Salakaup
20.01 kell 17.15, 19.15, 21.25;
21.–24., 26.01 kell 15.20,
19.15, 21.15; 25.01 kell 15.20,
21.15 Rat King
20.–26.01 kell 18 Tumedaim
tund (3D)
20.–26.01 kell 14.30, 16.30,
20.20 Jack ja Jill
20.–26.01 kell 12.45, 18.15,
21.30 Lohetätoveeringuga
tüdruk

Ehitus-, remonditööd.
Tel 5677 9397, 5387 8608,
yourinvest@hot.ee.

20.–26.01 kell 12.15 Muppetid
20., 23.–26.01 kell 12, 14;
21.–22.01 kell 12 Saabastega
kass (3D, eesti keeles)
20.01 kell 13.15; 21.–22.01
kell 11.30, 13.20, 17.15; 23.–
26.01 kell 13.15, 17.15 Alvin ja
koopaoravad 3 (eesti keeles)
21.–22.01 kell 14 Lõvikuningas (3D, eesti keeles)
25.01 kell 18.25 Kirjandus
kinos: Faktootum

Näitus

Üldehitus, viimistlus- ja fassaaditööd, küttesüsteemide läbipesu.
www.redsom.ee, tel 5373 8556.

Kinnisvara müük
Ridaelamusektsioon Variku linnaosas (täiel renov, üp 104 m2,
4 tuba, saun, 89 000 eurot).
Tel 5841 7373.

22.01 kell 12 Art-Jump

25.01 kell 19 Maria Stuarda

ÕPETAJATE SEMINAR

LINNARAAMATUKOGU

26.01 kell 19 Kontsert diktaatorile

22.01 kell 16 Peeter Lokk ja
Ain Tarro

kuni 20.01 Maailma kirjandusauhindu 2009–2011
kuni 20.01 köitekunstinäitus
Tallinna Suurgild ja gildimaja
kuni 4.02 raamatunäitus:
“Looduse” raamatusarjad:
“Keel ja kirjandus” (1934 –
1937)
kuni 11.02 Tiiu Esnari õlipastellide näitus Tuulevaikus

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240, 506 2212,
www.robinsonkv.ee.
3-toal renov maja ja ehituskrundid Haaslaval, 2-korruseline majaosa Emajõe kaldal Sava külas, 1- ja
2-toal korterid Tartus uues majas.
Tel 511 0681.
Hoonestamata kinnistu Vara
vallas (2,24 ha, millest 2,12 ha
metsamaad, 4000 eurot).
Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.
Ostan kliendile 1-toal mug korteri
Tartus (hinnaga kuni 25 500 eurot).
Tel 5841 7373.

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

Küte

kuni 28.02 Kristi TuhkruTamme illustratsioonide
näitus

Lõvikuningas 3D

ADR-KOOLITUSED JA AUTOJUHI AMETIKOOLITUSED.
Kalda tee 30, Tartu.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Otsin tööd
Pottsepp. Remondin Teie tõrkuvad ahjud ja pliidid. Või ehitan
uued. Tel 5330 1269.

Esilinastus 21.01 kell 14
Filmiajaloo vältel on valmis tehtud sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid
ﬁlme ja võrreldes selle kolossaalse arvuga on kaduvväike nende ﬁlmide
osakaal, millele saab ilma igasuguste süümepiinadeta kleepida külge sildi
nimetusega „legendaarne“.
Üks ﬁlm, mis kindlasti seda sõna kuidagi ei devalveeri, on Walt Disney
animatsioonistuudio tippsaavutus aastast 1994, mis kannab nime „Lõvikuningas“. Sellest ﬁlmist sai omal ajal kiiresti kõigi aegade edukaim animaﬁlm
nii Ameerika kui ka muu maailma kinokassades. Filmi ülemaailmsest
menust andis märku seegi asjaolu, et „Lõvikuningast“ sai kõigi aegade
esimene Walt Disney stuudio ﬁlm, mis dubleeritud zulu keelde. Nüüd –
peaaegu 18 aastat hiljem – astub ka meie väike Eesti selle ﬁlmi oma emakeelde dubleerinud riikide suurde perre.
Täiesti uuel kinosõprade põlvkonnal on võimalik elada kaasa loole
lõvipoiss Simbast ja tema tõusust kõikide savannis elavate loomade üllaks
valitsejaks. Sama on lugu, sama on ülemaailmselt armastatud ning auhinnatud muusika, kuid täiesti uus on selle klassikalise linaloo vorm ja väline
külg. Seda võib julgelt pidada käesoleva aasta suurimaks ja sügavaimaks
kinoelamuseks.

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

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

Ilusalong Crystal pakub tööd
JUUKSURITELE ja KÜÜNETEHNIKULE! Tel 5647 9101, Soola 1a,
Tartu, ilusalongcrystal@hot.ee,
www.ilusalongcrystal.ee.
Seicom Uksetehas OÜ (Ringtee 1,
Tartu) võtab seoses tootmismahu
suurenemisega tööle: servakandipingi operaatori, pressitöölise, viimistleja, puidutisleri.
Töölesoovijatel saata CV meilile
seicom@seicom.ee või helistada
tel 505 1595.

Põllundus
Müüa toidukartulit Anti kojutoomisega. Tel 501 9902.

Riided
Avatud uus kvaliteetsete kasutatud
riiete kauplus Jalaka 40, Tartu.
La Moda secondhand kaupluses
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raua 22, Tartu E-R 10-18,
L 10-15.

Teenus

Pakume autokraana ja veoteenust tõstukiga. Tel 505 4060.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Veo- ja kolimisteenused.
Simplycar OÜ. Tel 551 6906,
simplycar@mail.ee.
Viin ära vana kodutehnika, teleka.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Muu
Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.
Ostan vanu münte, maale,
postkaarte, mööblit, nõusid,
ikoone, medaleid, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

Anname kiiresti laenu. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.

kuni 30.01 harrastuskunstnik
Eha Anieri ülevaatenäitus Tiiger – ja mitte ainult

Ilusalong Crystali jaanuri sooduspakkumised. Ripsmepikenduste
paigaldus vaid 18 €! Huulte püsimeik vaid 80 €! Tel 5647 9101,
Soola 1a, Tartu.

kuni 16.02 Fantaasia 9

Muu

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

Ostame vanametalli ja autoromusid! Raha maksame kohe!
Tel 5612 5006.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Pereﬁlm

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

SÕIDUÕPPE ABC – Kalda tee 30,
A-,B-,C- ja CE-kat koolitus. Veoautojuhi, taksojuhi ametikoolitus, lõppastme koolitus, esmaabi
koolitus. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Pakun tööd

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Koolitus

Üldehitus, fassaadid, viimistlus- ja
remonditööd.
Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee.

20.–26.01 kell 21.30, 15.45,
21.50 Sherlock Holmes: Varjude mäng

kuni 25.02 Kadri Toome
maalinäitus Vaikus

24.01 kell 12 Aja lugu muusikas

Ehitus

11

Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.

LINNARAAMATUKOGU

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

21.01 kell 10.30 Muinasjututund lastele

Kuiv küttepuu (kask ja lepp) kohaletoomisega. Tel 5569 2912.

26.01 kell 15 Kirjanduskohvik, vaatluse all on Andrus
Kivirähki jutustus Liblikas,
külas on kriitik ja tõlkija Raul
Veede

Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.
Kuivad küttepuud, kohaletoomisega. Tel 511 2625.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Uus kaup! Villane lõng ja erinevad lõimed. Hinnad alates 7 €/kg.
Aardla Kaubandus OÜ,
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
E-R 10-16. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
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KUULUTA LEHES JA VEEBIS

tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 REKLAAM

TALLINN: Vesse 3ģģtģģE-R: 10:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-16:00ģģtģģtel.: 603 6514
NARVA: PuškinI 4AģģtģģE-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00ģģtģģtel.: 356 3000
TARTU: Teguri tn. 39 MööblikeskusģģtģģE-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00ģģtģģtel.: 776 0201
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