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Nüüd 800 tootel jaanideni
Hinnagarantii
Pere
PIIM
2,5 %,
1l

Pere
HAPUKOOR
20%
500 g (1.26/kg)

Päikese
SULATATUD
JUUST
200 g (3.95/kg)

Maks ja Moorits
LASTEVORST
500 g (3.38/kg)

Hinnagarantii

Hinnagarantii

Hinnagarantii

Hinnagarantii

0.50

0.63

0.79

1.69

Maks Ja Moorits
PEREMEHE
KODUNE
HAKKLIHA
400 g (3.48/kg)

1.39

Hinnagarantii

Hagari
SAI
320 g (1.00/kg)

0.32

Hinnagarantii

Leiburi
LEIB RUKS
800 g (1.44/kg)

1.15

Hinnagarantii

Rainbow

TUUNIKALATÜKID
õlis, vees
140 g (7.07/kg)

0.99

Hinnagarantii

Rannamõisa
BROILERIKOIB
1 kg

2.49

Hinnagarantii

Palmolive
DUŠIGEEL
Thermal Spa
250 ml (6.76/l)

1.69

Hinnagarantii

Rainbow
HUULEPALSAM
2 tk (0.80/tk)
KÄSITÖÖLÕNG
Lisa 50 g (19.80/kg)
Mayeri Sensitive
PESUPULBER
400 g (2.48/kg)

0.99

Hinnagarantii

Mayeri Sensitive
NÕUDEPESUVAHEND
450 ml (1.53/l)

X-tra
PÜKSMÄHE
Maxi+ 42 tk (0.19/tk)
Junior 38 tk (0.21/tk)

Hinnagarantii

Hinnagarantii

0.69

7.95

Hinnagarantii garanteerib, et hinnad ei tõuse, küll aga võivad
Hinnagarantii hinnad antud perioodil hoopis langeda.

0.99

1.59

Hinnagarantii

Hinnagarantii

+ veel 785 toodet
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Eesti Energia jätab aednikest „veteranid“

VÄRAVA TAHA
Linna serval, kõrgepingeliinide all on „energeetikute“ pered
peenraid kõblanud pea pool sajandit. Nüüd soovib Eesti Energia
aiandi peavärava endiste kolleegide jaoks igaveseks sulgeda.
Aiandusühistu Tiigiaed eksisteerib mittetulundusühinguna äriregistris 1999. aastast.
Tegelik ajalugu on aga hoopis aukartustäratavam. Lõuna Kõrgepingevõrkude Aianduskooperatiivi asutamisdokumendid registreeris
Tartu Linna TSN Täitevkomitee juba 1966. aasta märtsis.
Ravila 49a kümnel hektaril asub ühtekokku
92 põllulapikest. Viljapuudest kõrghaljastus,
omapäraseid ehitusvõtteid ning materjalikasutust tutvustavad kasvuhooned, kõige krooniks
lahmakas tiik. Kui jätta tähelepanuta lugematu arv pea kohal õõvastavalt surisevaid elektritraate, rullub kevadrohelises kujutluspildis lahti hobiaedniku paradiis.

Tee asemel murulapp
„Läbi aegade on peaväravaks olnud just see
siin,“ näitab aiandi juhatuse liige Heino Tikk
ligipääsu Ilmatsalu tänavalt. Harjumuseks
saanud rada kulgeb aga otse üle Eesti Energia
kinnistu ning omanik on algatanud detailplaneeringu, milles Tiku sõnade järgi „põllumehi
näha ei taheta“.
„Seoses Eesti Energia vajadusega hoida edaspidi oma autosid peale tööaega kinnisel valvataval territooriumil on planeeritud sulgeda
pääsud Ilmatsalu 7 ja Ravila 49a krundile,“ seisab selgituskirjas. Skeemilt selgub aga, et aiandi väravani viiva tee asemel on hoopis haljasala.
Peale selle soovib ettevõte olemasolevat maja
suuremaks ehitada ning selle taha lisaks veel
üht 9-korruselist püstitada. „Valvatav territoorium on vajalik, olenemata, kas seal hoitakse
autosid või midagi muud. Läbipääsuteede raja-

mine vähendab kahtlemata territooriumi kontrollitavust“ seisab pressiesindaja Eliis Venniku
vastuses.
Aiand on juhatuse liikme Endel Orase sõnul
Ilmatsalu tänavalt ligipääsu säilimiseks, olgu
siis servituudi või kasutusloa näol, aktiivselt
asju ajanud 2006. aastast. „Omal ajal loovutasime Eesti Energiale liini mastide rajamiseks
isegi paraja portsu aiandi maast. Vastutasuks
panid nad väravaesisele asfaldi. Ka see osa, kust
praegu tee kulgeb, oli algselt aiandi oma. Nüüd
aga on arhiiv hävinud ja uus juhtkond kokkuleppeid mäletada ei taha. See on endistele
töötajatele näkku sülitamine!“ peab staažikas
energeetik olukorda solvavaks.
Ravila tänava kolm väravatki on rajatud eelkõige vaid seepärast, et energiamehed ise liine hooldama pääseks. Suurema tehnika jaoks
need passivad, ent „põllumeeste“ sõiduautodele
teeks kõrged äärekivid liiga.
Suur osa aiandi liikmeid elavad just Ilmat-

salu tänava äärsetes, nõukogude ajal energiaettevõttele kuulunud majades. Praegune värav
on sisuliselt koduukse ees. Tulevikus kõblas seljas ja juurikakastid kärul Ravila tänava kaudu
ringe teha tundub oma kuldsed aastad energiaﬁrma heaks rüganud „veteranidele“ mitte ainult
konte-, vaid ka vaimu murdev perspektiiv.

Linn loodab kompromissile
Aire Priks linnaplaneerimise osakonnast
on naabrite konﬂ iktist teadlik. „Kui asja seaduse poole pealt vaadata, siis Eesti Energial
pole otsest kohustust üle enda krundi ligipääsu lubada, sest aiandisse pääseb veel kolmest Ravila tänava väravast,“ puudub Priksi
arvates linnal otsene võimalus survestamiseks. „Ootame aiandi ettepanekut, seejärel
Eesti Energia vastust. Vajadusel istume veel
kord koos maha, et kompromisslahendust
otsida.“
Eesti Energia on nõus osalema linna poolt
korraldataval uuel avalikul arutelul, kus aiandusühistult oodatakse täiendavat infot ja alternatiive, ent soov endine peavärav mööndusteta
sulgeda, on resoluutne.
Emotsionaalselt on neil kahju inimestest, kes
on ettevõtte heaks töötanud ja tunnevad end
tõrjutuna. „Täna peame me hakkama korrastama minevikus suuliselt sõlmitud eritingimusi, mille kinnistamine võib põhjustada konflikte ka tulevikus. Läbipääsu sulgemise otsus
on langetatud vaadates pikemas perspektiivis
tulevikku. Tegu on maakorralduslikult vajaliku
planeeringuga,“ tõdes Vennik.
RASMUS REKAND

Aiandusühistu esimees Heino Tikk viipab selja taga
olevale sissepääsule, mille Eesti Energia kavatseb
eaka mehe arvates ülekohtuselt sulgeda.
Millist alternatiivlahendust ühistu üldsus
soovib, pole sugugi selge, sest selle juhatuse liikmed on toimetusele esitanud vastandlikke seisukohti.
RASMUS REKAND

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!

www.läätsed365.ee
24.65€ 51.00€
+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parimad arvutikasutajale +26.35€

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

-39%

46.80€

28.32€ säästad

• Mootori ja veermiku remont
• Tehnoülevaatuseelne kontroll
• Rehvide täitmine lämmastikuga
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaž
• Keretööd ja keevitustööd

ILA

S

RAV

-52% Tavahind*
Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
S
Y
A O KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
5675 5474
L
AD AUTOABI 24h: 5618 5701

BETOONI

www.sadloy.ee

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

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

Muretud laenud
al 3 eurost

KÕIGIL kontaktläätse tellijatel võimalus võita 10.000 EURi!

-62%

48.00€

SofLens 38 4tk või 2+2tk 18.25€ säästad
(Optima FW) 3 kuulised kontaktläätsed +29.75€
Kõik, kes vajutavad
„Like” ja jagavad seda
pakkumist, loosime välja 30.märts 2012 100€ puhtalt kätte!
* Tavahind Pro Optika kaupluses seisuga 07.02.2012

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

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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Kadunukeste järelt
kraamimine odavnes
märgatavalt
Tartu kalmistutelt hakkavad kuni
2014. aasta lõpuni prügi vedama
Ragn-Sells AS ja AS
Veolia Keskkonnaateenused. Tänu
teravnenud
konkurentsile
maksab linn
jäätmeveo eest
211 405 eurot, mi
mida
da
on vanas vääringus
gu
us
14 000 euro võrra
ra
vähem kui varem.
„Hästi tugev õlatunne viis hinnad
alla, muidugi oleme rahul, mõlemad on korralikult läbiproovitud
ﬁrmad,“ lausus linnamajanduse
osakonna juhataja Rein Haak.
Ometi võiks kalmistutelt jäätmevedu olla veelgi odavam. Kuna
linn maksab teenuse eest eelnevalt
ette antud veomahtude järgi, tõstavad oluliselt hinda prügikastidesse sokutatud segaolme jäätmed.
Haagi selgitusel on tegemist
peamiselt jääkidega, mida inimesed armastavad kohale tarida
kodudest. „Küsimus on sorteerimises, kahjuks tuuakse ka autokumme, vanu saapaid ja prügist leitud
plekk-karpide järgi võib arvata, et
kadunukesed on söönud räime
tomatis,“ tõdes ta. „See palett on
väga suur – kalmistu äärmistes
prügikastides on ka Pamperseid
olnud ja see kõik kajastub veohinnas.“
Raadi ja vanausuliste matmispaigalt lubab Ragn-Sells prügi vedada
99 807 ning Rahumäe kalmistult
35 619 euro eest. Veolia Keskkonnateenused matavad Pauluse kalmistult jäätmete eemaldamise alla
53 010 eurot. Puiestee surnuaia
peale kulub eurosid 22 969.

Näitus kaevub toidumaailma telgitagustesse
Homme avatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis näitus
„Biotehnolooogia ja tervislik toit
meie laual“. Väljapanekul selgitatakse skeemide, fotode, tekstide ja
videolõikude abil biotehnoloogilist
tootmist ja selle olulisust, uuritakse
toidu stabiilsust, kvaliteeti ja tervislikkust.
Muu hulgas näidatakse,
kuidas seedetrakti mudeli abil
saab simuleerida noorte ja
vanade, haigete ja tervete inimeste
seedetrakti ning uurida seedimise käigus toimuvaid protsesse.
Ülevaade antakse ka teaduslikult
uuritud leiva, juustu ja jäätise valmistamise tervisesõbralikest tehnoloogiatest.
g
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ÜHE LAUSEGA

Huligaanid
tuuseldasid autodes

Ööl vastu 11. veebruari murti
Tartus Lääne tänaval sisse viide
sõidukisse, lõhuti süütelukke ja
puistati kindalaekaid, autodest
midagi ei varastatud.

Isikupärased
kondoomikarbid

Tänu mööduja tähelepanelikkusele pääsesid turuväravate ette jäetud neli kutsikat vaid kerge külmetusega.
JUHAN LANG

Tartu kunstigümnaasiumi ettevõte 4Safe valiti Eesti õpilasﬁrmade
laadal 107 konkurendi seast
kaheksa tugevama hulka, nende disainitud kondoomikarbid
kaitsevad preservatiivi vigastuste
eest.

Loomahülgajate
1,35
meelispaik on turg
Hiljutiste rekordkülmade
ajal leiti Tartu avaturu
väravate tagant pappkastist neli paarikuist koerakutsikat. Nii koduta loomade varjupaiga töötajad
kui turumüüjad kinnitavad, et tegemist on üsna
tavalise vaatepildiga.
„Peaaegu iga nädal tassivad
inimesed oma kassipojad või
kutsikad sinna,“ tõdes koerahakatised avastanud poemüüja
Olga Kotkin. Kuigi vahel võtavad
turutöötajad ilusamad loomad
enda juurde koju, siis enamasti
jõuavad nad varjupaika.
Suurem osa inimestest katsuvad Kotkini sõnul jääda
lemmi-

südamed. Kuidas muidu seletada
kuid hüljates märkamatuks, ent
tõika, et viimase kuu aja jooksul
kauplejate vilunud pilkude eest
on peale turu eest leitud lemminad üldjuhul peitu ei poe. Seekute avastatud linna prügikastitõttu on turuväravasse saatuse
dest kaks kilekotis hingevaakuhooleks jäetud neljajalgsetel veidi
vat kassipoega ja kuus mõnepäesuurem tõenäosus katsumusest
eluga välja tulla, kui
näiteks maanteekraa„Ei oska öelda, miks järsvi või prügikasti heiku on neid juhtumeid nii
detud isenditel.
Siiski leidis varju- palju tulnud, inimesed
paiga projektijuht Kirke Roosaar, et külma võiksid juba õppida“.
trotsinud pesakonvast kutsikat. Rääkimata neist
nal võinuks minna märksa täbaisenditest, kelle peremees on jätramalt. „Mitte ükski koht ei ole
nud surema linnatänavale või
hülgamiseks hea – selle aja peamaanteeserva.
le oleks võinud kõike juhtuda...“
„Ei oska öelda, miks järsku on
Varjupaiga pereV
neid juhtumeid nii palju tulnud,
naise
Mairi Pein
inimesed võiksid juba õppida,“
poneni sõnul
kurvastas Peiponen. „Külmujõudsid hallimise surm pole sugugi lõbus
karvalised kutk
surm.“
sikad
küll pisut
si
ik
Kolm lühikarvalist kurbade
külmetada,
kuid on
kü
ülm
ü
silmadega õde: Britty, Brina ja
praegu
prae
g tragid ja täie
Brindy koos vennaraas Benjiga
juures.
tervise juu
ur „Nad on vahon äsja karantiinist vabanenud
vad, lahedad
lahed
da ja korralikud
ja ootavad uut kodu. Kusjuures
pontsakad,“
pontsakad
d, kiitis ta.
varjupaik tuletab meelde – lapsi
arvata,
et külmad
Võib ar
rv
ketikoerteks ei anta!
jääkirmega kaailmad on jä
JUHAN LANG
netanud k
ka loomaomanike

Linn asub ise raudteeülesõitu remontima
Eelmisel nädalal kirjutasime
segadusest Betooni tänava raudteeülesõidu remondi ümber.
Nüüd teatas linnavalitsus, et
rööpapaaride tegelik omanik on
metsatööstusettevõte Lemeks ja
sõidutee kuulub linnale.
Küsimusele, kuidas on võimalik, et linn ei teadnud, kellele kuu-

lub tema maal asuv raudtee, ei
osanud teedeteenistuse spetsialist
Mart Sootla vastata. „On olnud
palju omanikevahetusi. Kui tehnilise järelvalve amet ütles, et kogu
ülesõidu omanikuks on linn, hakkasime asja täpsemalt uurima.“
Ülesõidu juurde pandi juba
varem hoiatavad märgid, remon-

ditöödega alustati täna. Sootla sõnul ei saa veel kindlalt öelda,
millal teeolud parandatud saavad.
Esialgu tasub tööde eest linn,
kuid arve plaanitakse esitada ka
Lemeksile. „Neilt tuleb saada
kirjalik kinnitus, et ülesõit kuulub neile,“ täpsustas Sootla.
TARTU EKSPRESS

miljonit laenutust kogunes läinud aastal linnaraamatukogus,
kusjuures kultuuritemplit külastati selle aja jooksul ligi 650 000
korral.

Tasuta turg alustab
Aasta esimene Väga Väga Vaba
Turg kutsub kapitalismile trääsa
näitama sel laupäeval kell 12–16
Genialistide klubisse, kus kaubad
liiguvad inimeselt inimesele kinkimise või vahetamise teel.

Tunnustatakse
vanavanemaid
Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiooni (EENA) Tartu klubi ootab
ettepanekuid tunnustust väärivate vanavanemate kohta, kõik
soovijad saavad kandidaate esitada 30. märtsini.

Tartu bändid
Eesti Laulul

Otsitakse edukaid
daame
Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (EDA) kuulutab naistepäeval, 8. märtsil Athena keskuses
välja Tartu eduka daami ja Tartu
aastate daami, kandidaate saab
esitada esmaspäevani aadressile
mirjamkippasto@gmail.com.

Laupäeval astuvad Eesti Laulu I
poolﬁnaalis üles ansamblid Loss
Paranoias ja Erasmus Rotterdamist, järgmisel laupäeval, 25.
veebruaril astub II poolﬁnaalis
püünele Mimicry.

Linnapea kommenteerib ametnike palku
Urmas Kruuse vastab tänasel
linnavolikogu istungil sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimehe
Tõnu Intsu järelepärimisele linnavalitsuse liikmete ja ametnike
palkade kohta.

Vene turistid
eelistavad Tartut
Läinud aastal suurenes Venemaalt pärit turistide arv võrreldes
2010. aastaga 40 protsenti.

RÄÄGITAKSET
…
RÄÄGITA
...et veel enne järgmise õppeaasta algustt plaanib
p
ameti maha panna Tartu Mart Reiniku kooli
oo
oli direktor Toomas Samm. Kas üle 20 aasta Rei-nikut tüürinud mehe taandumisplaanide
taga on vanus, kooli hiljutine lahutamine
e
põhikooliosaks ja Poska gümnaasiumiks
või hoopis pinged algklasside peatsest
kolimisest Riia 25 hoonesse, pole kahjuks teada.
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Ära lase
end kurnata!
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Tartu ja Pärnu ühine

Kuulus kell andis otsad
Tartu Ekspress uuris, mida arvavad kella rikkest linlased
Maire: Mind ei häiri see absoluutselt, sest käin
Tartus võib-olla korra kuus. Ma ei ole seda üldse
märganudki, vaatan kella käe pealt.

NÄIDE!

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

2€
5,76€
10,80€

linnaleht

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee
Heino Elleri
nimeline
Tartu
Muusikakool

KUTSUVAD VABARIIGI AASTAPÄEVA EEL KUULAMA TUNTUD EESTI AUTORI HELILOOMINGUT

22. veebruaril kell 19
Vanemuise Kontserdimajas

HEINI VAIKMAA
AUTORIKONTSERT

On Palju Öelda Veel
MAHAVOK
ansambel

Mägede hääl

Lootus

E STuudio tütarlastekoor ja
kammerkoor

Tunnete keel
Tants läbi elu
jpm

GALAKTIKAD
Meridiaanid
Valehäire

Elleri kontsertkoor ja
noortekoor
Solistid

Planet Z
Pulsar

Piletimüük toimub
Vanemuise Kontserdimaja piletikassas,
Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides.
Pileti hind 8 €
õpilastele ja üliõpilastele 5 €

Neljapäev, 16. veebruar 2012

Egert: Minul seda kella vaja ei lähe, ma bussi peale ei jookse, kuid külmade ilmadega oli huvitav
vaadata, mis suured numbrid seal sel korral on.
Siiri: Talvel häirib, sest taskust telefoni võtmiseks,
et kella vaadata, peab kindad käest võtma ja siis
on külm.

Mari-Liis: Ei häiri, sest ei pööra eriti
iti tähelepanu
tähelepanu.
Mõni aeg tagasi jäin aga temperatuuri vaatama ja
ei näinud midagi, peaks ikka korda tegema.

Epp: Häirib, sest alati vaatan seda kella ja ka külmakraade. Maalt bussilt tulles on hea vaadata, ei
pea telefoni otsima.

Juba 12 aastat on linlased harjunud kellaaega,
kuupäeva ja temperatuuri
vaatama vana kaubamaja
küljelt. Hiljuti ootamatult
aiateibaid teadustama
hakanud ajanäitaja on
nüüdseks täiesti pilditu.

Kiirtoidukohad peibutavad rusikakangelasi
Politsei eelmise aasta analüüsist
selgub, et Tartu linnas on kokku
kolm ööklubi, mille juures täheldati
ohtralt korrarikkumisi. Nendeks on
Atlantis, Maasikas ja Tallinn.
Tartu politseijaoskonna juht Kaja
Suur märkis, et kurba tendentsi
iseloomustab kõige paremini
lõbustusasutuste asukoht. Põhjus,
miks rikkumiste poolest ei hakka
silma näiteks klubid Illusioon ja
Ahi, on tema hinnangul asjaolu,
et nende lähikonnas puuduvad
alkoholimüügiloaga toidukohad.
Samas kui klubi Tallinna ja Maasika
juures asetsevad kiirtoitlustused
on registreeritud restoranidena ja
võivad seega müüa alkoholi.
Ka ööl vastu pühapäeva rünnati
klubi Tallinnas kahte naist ja tekitati
neile tervisekahjustusi. Politsei teatel olid konﬂiktis osalenud alkoholijoobes ja üks naine toimetati kainenemisele. Samuti on juhtumi kohta
alustatud kriminaalmenetlust.
Inimese tervise kahjustamise,
samuti löömise, peksmise või muu
kehalise väärkohtlemise eest on
süüdimõistetut võimalik karistada
rahatrahvi või kuni kolmeaastase
vangistusega.

Kuna mures bussiootajad olid
kärmed hoone omanikke teavitama juba esimeste tõrgete ilmnemisel, käivad praegu kibedad
parandustööd.
Mis kellal täpselt viga on, pole
Tartu Tarbijate Kooperatiivi
objektijuhi Ahto Pariotsa kinnitusel veel päris selge. „Et ilmad
on soojemaks läinud, püüdsime
seda esmaspäeval tööle panna,
kuid ei õnnestunud,“ kurtis ta.
„Ilmselt on tõsisem viga.“
Praegu püütakse leida kedagi, kes parandustöödega hakkama saaks.
TARTU EKSPRESS

Hiie kool astub suure sammu
uute klassiruumide suunas
Aastaid ruumikitsikuses
vaevelnud kuulmis- ja
kõnepuuetega laste koolil
on hiljemalt käesoleva
aasta lõpuks lootust avada
uued õpperuumid. Mõne
päeva eest välja kuulutatud riigihankega plaanitakse täielikult korda teha
ja peamajaga liita päevinäinud kõrvalhoone.

Osturalli näitusesaalis
Tulevikus muutub Tartu Hiie kooli kõrvalhoone tundmatuseni.
AS RTG PROJEKTBÜROO

kavas ehitada judosaal.
Kuna toetus katab ainult soojustuse ning eriosade süsteemide rekonstrueerimise osa, siis
raha kõrvalhoone ühendusgalerii ehituseks tuleb leida koolil
endal. Siiski tunnistas direktori
asetäitja majandusalal Ain Kallavus, et soojustamine on suureks
kergenduseks ja hädavajalik. „Siis
jääb üle koera saba veel hüpata,
kasvõi jupphaaval saab ruumid
kasutusele võtta,“ ütles ta ja märkis, et juhul kui raha ei jätku, võib
hoone kasutusluba jääda mõneks
ajaks siseviimistluse taha.

CO 2 projektirahadest eraldatud veidi enam kui 600 000
euro eest on ette nähtud kogu
maja soojustamine ja kütte-,
ventilatsiooni- ning elektrisüsteemi rekonstrueerimine. Just
korraliku õhutuse tagamine on
eelduseks kauaoodatud keemia- ja füüsikaklasside avamisele. Lisaks peaks remondikuuri läbinud hoones koha leidma
käsitöö-, kunsti-, metallitööja robootikaklassid. Samuti on

Osaliselt on 1968. aastal ehitatud kõrvalhoone klassid sisustatud praegugi. Näiteks saavad õpilased juba mõnda aega
moodsa tehnikaga varustatud
puidutööklassis kätt harjutada
arvutipõhisel freespingil.
Ehitushanke tähtaeg on
kuuendal märtsil. Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonija turundusjuht Madis Idnurme sõnul soovitakse ehitajaga
leping sõlmida hiljemalt sama
kuu lõpuks. „Suhteliselt kiireks
muidugi läheb,“ lisas ta.
JUHAN LANG

Alates

Alates

Reedel avatakse Eesti Rahva
Muuseumi näitusemajas tarbimiskultuuri käsitlev väljapanek
„Ostupalavik: tarbimiskultuur Eestis
1990.–2000. aastatel“. Andmaks
külastajatele palavikulist osturalli
kogemust, on võimalus vahetada
üks euro maksev pilet kilogrammi
suhkru vastu.
Väljapanekult leiab 1990ndatel
hangitud, varutud ja „kokku kahmatud“ esemeid, mis näitavad,
millega end üle-eelmisel aastakümnel ümbritseti. Muu hulgas
vaadeldakse ka, kuidas räägib tarbimisühiskonnast meedia ja mida
sellest esile tõstab.
Koos näitusega avab uksed
näituselabor, mis aitab kaasa uues
majas avatavate püsinäituste valmimisele.
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Facebooki surnud kontod –

MONTAAŽ: KAAREL JOHANNES

MIKS TE KUMMITATE?

Õnne, õlut ja
trussikuteta naisi
Mis ühele on mälestuse hoidmine, see võib teise jaoks olla
piin. Digitaalne vaim põhjustab
kahtlemata kellelegi negatiivseid
emotsioone ja asjatuid kannatusi. Seetõttu peaksid lahkunut
digisäilitada soovivad inimesed
enne mitu korda mõtlema, kui
kadunukese proﬁ ili alles jätavad.
Sinna kogunenud mälestusi saab
salvestada ja vajadusel jagada ka
privaatselt. Nii, et nad ei oleks
pidevaks meeldetuletajaks neile,
kellele kaotus oli valus ning kelle
lein venib pidevalt lahkunu nägu
või n i me
nähes üha
pikemaks.
Lisaks
sellele on
sotsiaalvõrgustik täis juhututtavaid, kes
inimese teise ilma minekut isegi märganud pole. Sellesama, ligi

Kustuta konto

kolmveerand aastat tagasi lahavaldada kaastunnet ka Facebookunud mehe tütar kirjutas viis
kis, kui see tumesinise peaga
kuud pärast isa surma oma bloahvatlus on niigi osake meie elust.
gis nii:
Kuid nii, nagu me ei istu igavesti
„Täna on isa sünnipäev. Tema
peielauas ega käi iga päev surnufeisbuki lehel kirjutab üks vant
aias, ei peaks me lõputult säilitav a i mu k a lt , et
ma ka lahkunu digielu. See tekitab
n äed s i s , jä l le
põhjendamata kannatusi neile,
üks samm surkes tahavad kadunukest mäletada
ma poole. Soooma südames, mitte iga päev arvuvib õnne, õlut ja
tiekraanil.
trussikuteta naisi. Mees ei tea,
Testamendi
et isa ongi surnud. Nii et kontrollige üle, enne kui f-friendile õnne
Facebooki-klausel
soovite.“
Varem kustutas Facebook lahAjal, mil meie privaatsus ja
kunu konto automaatselt üks
isiklik ruum kahaneb pea iga
kuu pärast inimese surma, et leht
päevaga, tuleks mõelda sellele,
ei muutuks leinamiskohaks ega
mis saab siis, kui me ühel päerikutaks kellegi privaatsust. Kasuval siit ilmast lahkume. Elu ajal
tajate palvel võttis sait aga kasutuoma tegemisi, rõõme ja kurbusele nn mälestamise funktsiooni.
si sotsiaalvõrgustikus jagada on
See tähendab, et juhul kui ei taheigaühe enda otsus. Kui aga teie
ta kadunukese kontot kustutadigitaalne vaim jääb kummitada, tuleb täita lühike
ankeet, kus küsitakKuid nii, nagu me ei istu
se muu hulgas surmatõendit ja ankeeditäit- igavesti peielauas ega
ja ning surnu omavakäi iga päev surnuaias, ei
helist suhet.
N n m ä l e s t a t u d peaks me lõputult säilitakontole pääsevad ligi
ma ka lahkunu digielu.
vaid sõbranimekirja liikmed, kes saavad
surnu seinale edasi postitada.
ma lähedasi, kelle jaoks see on
Selleks, et konto lõplikult kustuvalus ja ebameeldiv, tuleks seda
tada, peab lähedane isik saatma
kindlasti vältida.
Facebookile ametliku avalduse.
Seetõttu soovitan kõigil, kel
Kuna aga mälestamise võimaFacebookis konto, mõelda järelust nõudsid kasutajad ise, võib
le. Kas te tahate olla digitaalselt
järeldada, et surnuid säilitatakse
surematu? Kui mitte, siis leidke
maailma suurimas sotsiaalvõrenda lähedalt see inimene, keda
gustikus üha rohkem.
saate usaldada, ja usaldage talKõigil on vaja aega, et leinata.
le ka oma moodsa ajastu testaLein on psühholoogiline seisund,
mendi Facebooki-klausel: „Kusaeg surmast ülesaamiseks. Ja see
tuta mu konto, kui mind ükspäev
aeg on iga inimese puhul erinev.
enam pole.“
KAIDI KASENÕMM
Miks mitte väljendada leina või

Leinan

180€

140€

Eckerö Line’i seeriapiletitega
võid sõita Tallinn-Helsingi liinil
kõikidel nädalapäevadel aasta
lõpuni. Pilet kehtib ka autole.

Piletid müügil Eckerö Line Tallinna kassas
telefoni 66 46 000, www.eckeroline.ee
Kahele reisijale autoga

HOMMIKUKS
HELSINGISSE

59€

69€

2 — 5 reisijale autoga

AUTOGA
HELSINGISSE

47€
63€

T
K
N
R
L
P
E

57€
69€

Sõiduauto max pikkusega 6 m ja kõrgusega 1,9 m

ÕPPIDA ON HEA

Tekipiletid E, T, K

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE
Veebilehe loomine tarkvaraga WordPress
Esmaabiandjate täiendõppekursus
Esmaabiandjate väljaõppekursus
Ripsmepikenduste paigaldamine ja hooldus
Töötervishoid ja tööohutus
B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaabialane väljaõpe
Soome keel ehitusvaldkonna töötajatele
Maniküürija- küünetehniku koolitus
Toitlustusteenindaja koolitus
Raamatupidamise algõpe
Toiduhügieeni koolitus
Raamatupidamine edasijõudnutele
MS Excel algtase

korra
piletid

31.03–28.04
15.03
14.03–15.03
13.03–27.03
12.03–14.03
10.03–15.03
06.03–05.04.2012
06.03–30.04.2012
05.03–20.04.2012
03.03–14.04.2012
02.03.2012
01.03–12.04.2012
21.–29.02.2012

173,60 €
39,00 €
62,00 €
210,00 €
130,00 €
30,00–32,00 €
120,00 €
940,00 €
318,00 €
178,00 €
23,00 €
180,00 €
90,00 €

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

KESKNÄDALA
ERIPAKKUMINE

16€
10€

LAPS

Täna on tema konto Facebookis endiselt alles. Mehe sõbranimekirjas on 547 inimest ja tema
seinale kirjutatakse endiselt aegajalt tervitusi, mälestusi ja mõtteid, justkui suudaks mees neid
teispool lugeda. Mehe abikaasa
ei tahtnud kontot sulgeda, kuna
soovis sealset infot ilma ümbersalvestamata alles hoida.
Facebooki kasutab Eestis ligikaudu 450 000 inimest. Kui igal
kolmandal eestlasel on Facebooki konto, võib vist järeldada, et
meile meeldib seal, nagu ka ülejäänud maailmale. Mitmed peavad aeg-ajalt tunnistama, et
Facebook röövib liigagi suure osa
päevast. Nagu üks kasutaja sealsamas keskkonnas hiljuti tabavalt oma staatuseks kirjutas:
„Facebook on nagu külmkapp –
tead küll, et seal midagi head ei
ole, aga ikka käid aeg-ajalt vaatamas.“
Kuid sugugi mitte kõikide kontode omanikud pole enam elavate kirjas. Osad neist kuuluvad siit
ilmast lahkunuile.
Mõnda pole
jõutud veel
kesk konnast kustutada, kuid paljud on lähedas(t)e
soovil tahtlikult üles jäänud. Olgu
selle põhjuseks siis soov säilitada
mälestust kallist inimesest või las-

ta tal digitaalselt „edasi elada“.
Lääne Elu peatoimetaja Tarmo
Õuemaa kirjutas hiljuti Twitteris:
„Õudne. Facebook pakub mulle
sõbrakandidaadiks hiljuti traagiliselt hukkunud meest, kelle konto
on täitsa aktiivne.“
Mida toob selline digitaalne järelelu
kaasa kadunukese ülejäänud lähedastele, sõpradele ja
isegi kaugelt tuttavatele? Kuidas
reageerida, kui su uudisvoogu
ilmuvad postitused või pildid inimesest, kelle lahkumine oli väga
valus? Ja kuidas siis suhtuda sellesse, kui näoraamat pakub sulle
sõbraks pooltuttavat, kes alles äsja
õnnetult teise ilma läks?

TÄISKASVANU

Umbes kolmveerand aastat
tagasi suri üks armastatud
kirjutaja ja mõtleja. Ta oli
lähedaste ja sõprade sõnul
selline mees, keda paljud
imetlesid ja kellelt paljud
õppisid. Tema tutvus- ja
silmaring olid võrdselt
kadestusväärsed.

Supersoodne!
10

18€
11€

Pileteid saab broneerida 14.2-29.2.2012 ja kasutada kuni 31.03.2012
v.a. seeriapiletid.
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Palametsa
pajatused
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Tegelikult ongi ju herilased armsalt karvased nagu utetalled ning käärinud õunamahlast permanentselt joviaalsed.
GEORG ROSMA

Kuidas Majakast sai Rajacas
Oli aeg, mil ühiselamutes telekaid veel ei olnud, küll aga raadiod.
Eesti Raadio Rameto (raadio meelelahutussaadete toimetus) saated olid muutunud vägagi populaarseteks. Meil kujunes väike sõpruskond, peale minu veel Toomas Sutt ja eesti ﬁloloog Kalle Kurg.
Siis anti meie teaduskonnale sisustada järjekordne õhtu Tähe tn
alguses paiknenud ülikooli klubis. Mõtlesime, mida teha uutmoodi sellist, mis üliõpilasi ka tõmbaks. Valisime vormiks raadiosaadete parodeerimise. Nooremale kuulajaskonnale suunas tol ajal
oma programmi üleliiduline venekeelne raadio Majak. Eesti keeles
siis Majakas. Esimest korda astusime, õigemini küll – istusime –,
publiku ette Majaka nime all. See toimus 27. märtsil 1966. a. Istusime raadiostuudiot markeeriva laua taha – Toomas Sutt ja mina
– panime suure äratuskella lauale ja kohe kostis: trrrr! Diktor ütles:
„Lugupeetud kuulajad, kell on umbes 8. Neile, kes ei jõudnud oma
ajanäitaja täpsust kontrollida, anname õige aja signaali veel kord:
piiks, piiks, piiks, piiks, piiks ja piuks!“
Edasi pilasime Eesti Raadio populaarsemaid saateid. Näiteks
„Tere hommikust, põllumehed!“ Meie variandis „Tere hommikust,
pullimehed!“ Andsime teada, et
Mättad juba hal- mättad juba haljendavad, mistõttu on käes paras aeg kunstlijendavad, misku seemendamisega alustada.
tõttu on käes aeg Edasi tulid hommikuvõimlemisoovikontsert ja teisedki kuukunstlikuks see- ne,
latavamad saated. Muidugi tugevalt parodiseerituina. Tudengitemendamiseks.
le igatahes meeldis ja meile tehti ettepanek samas vaimus ja vormis jätkata. Arvasime, et Majaka
nime all on ebasobiv esineda ja võtsime pundile uueks nimeks Rajakas. Esialgu k tähega sõna keskel. Siis hakati meilt küsima, mida see
Rajakas ikka tähendab? Et ansambli nimi kõlaks „peenemalt ning
saladuslikumalt“ asendasime k c-ga ja nii sündiski vorm Rajacas.
Kui mõni aeg hiljem saime kõrgemalt poolt kõva kriitikat „programmi madala ideoloogilise taseme“ pärast, olla juhtivad seltsimehed vähemalt ansambli nimega rahule jäänud: „Nimi on niisuguste
programmide kohta päris sobiv. Mis neilt rajakatelt ikka tahta... „
Ansambel ise arenes edasi niimoodi. Saime teada, et linnataguses Kvissentali intris elab bioloogide I kursuse ärksa huumorimeelega poisse – Priit Pärn, Rein Tenson ja Nikolai Laanetu, kes annavad
välja oma toa satiirilist laualehte. Lugesime selle mõningaid numbreid ja leidsime mõndagi sobivat oma programmide tarvis. Kuna
Toomas Sutt jäi peagi kõrvale, tulid tema asemele noored bioloogid.
Vapilinnuks joonistas Priit Pärn jalad püsti lebava ronga. Asi oli selles, et Rameto sümbol oli ronk Jaagup täies elujõus. Meie rääbaka
ronga kujutus ilutses esinemiste ajal alati lava taga seinal.
Uute kavade väljamõtlejateks ja kokkupanejateks olid Pärn, Tenson ja mina. Istusime kolmekesi koos, jõime kohvi, arutasime nii 3–4
päeva enne etendust, mida seekord uut pakkuda. Oli kondikava paigas, tegi iga mees oma osa valmis ja tulime veelkord kokku, et panna
kõik klappima. Täielikku teksti meil ei olnud, lootsime rohkem improvisatsioonile, kuid seejuures ettevalmistatud improvisatsioonile.
Mõnikord tegime ka proove, tavaliselt jõudis programm aga tudengite ette ehedal kujul, ilma proovide ja kontrolletendusteta.
Omajagu tegemist oli vajaliku rekvisiidi hankimisega. Mõnikord
oli vaja potte ja panne, mütse ja lipse, teinekord rapiire ja muud taolist, mida sketšid ette nägid. Aga tutvuste kaudu me neid kusagilt
ikka saime ja Rajaca järjekordne etendus võis alata. Ikka laupäeva
õhtuti klubi suures saalis.

Putukahuviline
kapten Morten Viks
Vanemuise värskeimas lastetükis peab nooruke kapten ulgumerel hakkama
saama lülijalgsetest meeskonna keskel. Toimetus uuris esietenduse järgselt,
millised emotsioonid noores publikus pulbitsema pääsesid.
Johanna (5)
See oli nii ilus etendus ja ämblik oli kõige lahedam, sest ta katsus poissi ja ta oli
hea südamega ämblik. Kõige naljakam
tegelane oli rohutirts, sest ta muudkui selgitas ja selgitas, aga sõnadega, millest ei
saanud aru. Kui putukas liblikaks muutus
ja laeva tuli ja ütles, et laevas on auk, siis
tuli äge muusika.
See oli ka lahe, kui ta kohtus isaga ja läksid laeva peale, siis pritsis isale vett peale.
See oli etenduses kõige lõbusam.
Etendus õpetas seda, et nii palju burgereid ei tohi süüa, sest muidu lähed paksuks ja on halb olla. Herilast, ämblikku
ja lepatriinut sain ka tundma. Ta ütles, et
lepatriinu on nii ohtlik, et ta võib hammustada. Laev oli ka väga äge. Lepatriinu
toimetas seal all burgeritega.
Lasteaia kaaslastele soovitan küll seda
etendust, see oli kõige ägedam etendus,
sest seal oli õudne muusika, kurb muusika
ja lõbus muusika.

helilooja A R D O R A N VA R R E S
lavastaja ja koreograaf R U S L A N S T E PA N O V

tantsulavastus

E S IE TEN D U S SEL LAUPÄE VAL ! 1 8 . 0 2
VANE M U I SE SU U R E S M AJAS
5. a p rillil Ta l l i n n a s N o k i a K on tse rdima ja s
vanemuine.ee

Laura Maria (7)
Kõige ilusam kostüüm oli päevaussil
(päevakoer – toim). Ja see oli veel ilusam
siis, kui ta hiljem liblikaks muutus. On
vale mõte, pidad a putuk aid pinalis ja
neile mitte süüa anda, sest muidu nad ei
saagi kasvada imeilusateks liblikateks.
Ka ämblik jäi välimuse poolest meelde, sest tal olid nagu püksid, aga ka
mingi hästi huvitav seeliku moodi asi.
See putuk as, kes must kunsti tegi
(prussakas), rääkis väga naljakalt. Aga
päris trikk see polnud. Nii võib igaüks
kellegi kasti peita.
Kartsin pisut, kui putukad ähvardasid algul Morteni vette visata ja siis ka,
kui laev uppuma hakkas.
Osad lapsed kisasid ja rabelesid toolidel enne etenduse algust ega kuulanud
üldse õpetajat. Aga nii põnev oli ka, et
üks mu sõbranna, kes istus päris lähedal, et näinudki mind üldse ära.

Sebastian (4)
Mulle meeldisid prussakas ja rohutirts. Prussaka
suured saapad ja kostüüm olid kõige lahedamad
.
Aga ka päevakoer ja lepatriinu olid huvitavad.
Nalja kas oli see, kui herilane ütles, et lepatriinu on nii paks. Kartsin natuke ämblikku, ei teagi,
miks. Ja meeldis ka laev, kuigi see ei olnud ju päris
laev. Tähtis on see, et tuleb süüa kapsast ja toma
tit.
Samuel (6)
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ata.
vaad
ti
uues
s
võik
d
sõideti. Mõnikor

Neljapäev, 16. veebruar 2012

tartuekspress
KULTUUR

Millise paari rasket
tööd kroonib edu,
selgub 8. märtsil.
GITTA VEBER

Õpetajad kepsutavad
lavahirmu kiuste
Telesaatest innustatuna
toimub Tartu Descartes‘i
lütseumis juba teist aastat
üritus „Laulud ja tantsud
õpetajatega“, mida korraldavad algusest lõpuni õpilased.
Viiel nädalal toimuval üritusel
astuvad laulu- ja tantsunumbritega üles õpilastest ja õpetajatest
moodustunud paarid.
„Eelmisel aastal oldi skeptilised,
sest olin alles lütseumisse õppima
asunud ja mind ei tuntud seal veel
üldse,“ jutustas idee autor, kooli
abiturient Mariliis Maisla alusta-

mise raskustest. Ehkki abikäe on
ulatanud ka õpetajad ning kooli juhtkond, kuuluvad korraldusmeeskonda vaid õpilased.
Descartes‘i lütseumi huvijuht
Karin Jõks kinnitab, et koolipoolne toetus üritusele on suur. „Meil
on väga loominguline kollektiiv,“
lisas ta. Kinnituseks toob ta näite eelmisest aastast, kui lauluosa
võitis kooli direktor Jaan Reinson,
tantsupoole gümnaasiumi õppealajuhataja Tõnis Eelma.
Huvilisi on nii osalejate kui
pealtvaatajate poolel palju rohkem
kui eelmisel aastal. Kuid tihti jääb

osavõtjatel puudu julgusest. „Väga
palju registreeriti, kuid siis hakati
jälle ära ütlema,“ selgitas Maisla.
Viimased arglikud andsid otsusest
teada vaid poolteist tundi enne
ürituse algust.
Eelmisel aastal osales nii tantsu- kui laulupaare kokku kuus, sel
aastal on mõlemas kategoorias
viis paari. „Osalejate arvu vähesus
ei ole tingitud huvi-, vaid ajapuudusest,“ rääkis Maisla. „Iga ürituse pikkuseks on umbes kaks ja
pool tundi, seega ei saaks väga palju rohkem osalejaid vastu võttagi.“
LAURITS LEIMA

Teatripilet nutitelefonist
Ammu on möödas ajad, mil teatripileti lunastamiseks tuli kannatust varuda pikkades järjekordades seismiseks või lapata meelepärase etenduse leidmiseks kortsunud mängukava. Nüüd pääsevad uuendusmeelsed spektaaklisõbrad ka arvuti taga klõbistamisest, sest Vanemuine võttis
esimese Eesti teatrina kasutusele
kodulehe lugemise tarkvara nutitelefonile.

Nimelt on sellest nädalast võimalik tutvuda kogu Vanemuise repertuaariga ja sooritada piletioste ka üksnes mobiiliekraani
vahendusel.
Kel vähegi soovi imeasja oma silmaga näha, neil soovitatakse Android Marketist või AppStore‘ist
Android ja iOS platvormidele
rakenduse tasuta allalaadimiseks
kasutada sõna „Vanemuine“.
TARTU EKSPRESS
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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

Kalevipoja
IV Uisumaraton

Laupäeval, 25. veebruaril 2012. a
Peipsi järve jääl
start ja finiš Mustvees
30 km start kell 11.00
10 km start kell 13.00
5 või 10 km uisumatk
start kell 13.05

30 km distants
N (kuni-1973); N40 (1972-1953); N60 (1952 ja varem sündinud))
M (kuni-1973); M40 (1972-1953); M60 (1952 ja varem sündinud)
10 km distants
N14 (sünd 2000-1998); N16 (1997-1996); N18 (1995-1994)
M14 (sünd 2000-1998); M16 (1997-1996); M18 (1995-1994)
30 km distantsil võivad osaleda 1998.a ja varem sündinud võistlejad
10 km ja 5 km distantsil võivad osaleda 2000.a ja varem sündinud võistlejad
Soovijatel on võimalik osaleda jalgsimatkal Peipsi järve jääl
OSAVÕTUTASU
30km
10km
uisumatk
Kuni 22.02.2012
20 EUR
10 EUR
5 EUR
25.02.2012
30 EUR
20 EUR
5 EUR

Osavõtjate registreerimine ja võistlusjuhend www.sportinfo.ee
Registreerimine 25.02.2012.a. Mustvees võistluspaigas

Korraldajad Mustvee Linnavalitsus Kasepää Vallavalitsus Jõgeva Maavalitsus

Eesti Uisuliit

Jõgevamaa Spordiliit Kalju
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Peatreeneri hinnangul on Pere Leiva paranenud mängukvaliteedi põhjusteks enesekindlus ning sujuvaSK DUO
maks muutunud koostöö sidemehe Artis Caicsi ja ründajate vahel.

Kuni 30.04 2012
Felivet
loomakliinikus

Sporditarvete
t rvete
täikal saab
aab kaubelda
da
tasuta

Emase kassi steriliseerimine 38.- €
Isase kassi kastreerimine 25.- €

Registreerimine kliiniku telefonil:
55 629 545
www.felivet.ee
Loomasõbralikult, Felivet loomakliinik
Aardla 130, Tartu

Pere Leib lõpetab
põhihooaja Lätis
Järjestikku 6 mänguvõitu noppinud Tartu võrkpalluritel seisab
nädalalõpul Lätis ees kaks põhihooaja viimast kohtumist.
„Käeulatuses on ka teine koht,
kui ise viimases voorus maksimumpunktid võtta ja Pärnu
kaotaks Jelgavale,“ teoretiseeris peatreener Rainer Vassiljev.
„Esimesena keskendume aga
kohtumisele Jelgavaga, et kolmandast kohast mitte allapoole langeda.“
Sama meeskonda võideti esimeses ringis kodus 3 : 2. Nüüdseks on lätlaste koosseis tugevnenud kaks hooaega Pärnus
pallinud sidemängija Agris Leitise võrra. Vassiljev peab Jelgava üheks tugevuseks ka libero
positsioonil pallivat „eestlast“
Austris Stalsi. „Lisaks on igale
positsioonile võrdväärne vahe-

tus, millega Läti klubid üldjuhul
kiidelda ei saa.“
Pühapäevase vastase Riia
Lase trumbina märkis Vassiljev
esimest tempot, mille halvamiseks tuleb neid serviga võrgust
kaugemale suruda. „Eelkõige on mõlema võistkonna vastu vaja asjadega oma võrgupoolel hakkama saada, siis peaks
ka tulemus positiivne olema.
Kuna Pärnu kohtumine algab
varem, peaks meie teise mängu alguseks tabeliseis juba selge
olema. Play-oﬀ algab järgmisel
neljapäeval ja nii on võimalik,
et soodsa stsenaariumi korral
saan mõnele mängijale natuke
rohkem puhkeaega anda,“ arut-

les Vassiljev.
Eelmisest kahest mängust
põlvehädaga eemale jäänud
Martti Juhkami on eelduste
kohaselt taas mängukõlbulik.
Elia Lullale teeb endiselt häda
kõhulihas, mistõttu on tema
osalemine Läti mängudel vähe
tõenäoline.
Play-off ‘i vastane sõltub viimase kahe vooru mängudest.
Kindlasti ei saa Pere Leib 23. ja
25. veebruaril peetavates veerandfinaalides kokku minna
Selveri ega Pärnuga. Põhiturniiri kolmandana on kõige tõenäolisemalt vastaseks Poliurs/Ozolnieki.
RASMUS REKAND

Kergejõustikumeistrid selguvad Tartus
Sel nädalavahetusel, 18.19. veebruaril selgitatakse
Tartu ülikooli spordihoones Eesti talvised meistrid
kergejõustikus.
Meistritiitlite nimel asub
võistlustulle suur osa Eesti tippudest – Anna Iljuštšenko, Maris
Mägi, Rasmus Mägi, Igor Syunin,
Lembi Vaher, Grit Šadeiko, Gre-

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

KES TELLIB TALVEKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Sisustus E Kaubamaja, Tehase 16

te Šadeiko, Mikk Pahapill, Tiidrek Nurme, Jekaterina Patjuk,
Karl Lumi ja paljud teised. Mitmed sportlased on võtnud eesmärgiks märtsis Istanbulis toimuva kergejõustiku sise-MMi
normide täitmise ning püüavad
seda saavutada just Eesti meistrivõistlustel.
Come-back‘i teeb Tartus viimati 2008. aastal võistlenud ning

vahepeal abiellunud ja tütre sünnitanud Egle Uljas-Černá. Tema
nime leiab nii 800 kui 1500 meetri jooksude stardinimekirjast.
Oma vormi 60 meetri jooksus, tõkkejooksus, kõrgushüppes, teivashüppes ja kuulitõukes
tuleb proovima ka kümnevõistleja Andres Raja. Pealtvaatajatele
on sissepääs tasuta.
TARTU EKSPRESS

SA Tartu Sport korraldab laupäeval,
25. veebruaril kell 11–15 A. Le Coq‘i
spordimajas taaskasutuslaada,
kuhu linlased on oodatud oma
kasutatud sporditarbeid ja -riideid
müüma. Samas toimuva heategevusmüügi tulust toetatakse TÜ
Kliinikumi Lastefondi.
„Teatavasti on spordikaubad
üsna kallid ja selline laat pakub
inimestele hea võimaluse müüaosta-vahetada või niisama ära
anda spordikaupu, mida ise enam
ei vajata,“ tutvustas laada ideed SA
Tartu Sport juhatuse liige Eve Lill.
„Sellest, et taaskasutus on tartlaste
hulgas populaarne eluviis, andis
kõnekalt märku ju sellesuvine kirbuturg.“
Laadale on kauplema oodatud
eraisikud ja spordiklubid, mitte
aga äriettevõtted ja kasutatud
riiete poed. „Põhjust kohale tulla
on kindlasti kogu perel, ent väikseks jäänud asju võivad müüma
tulla ka lapsed ise,“ viitas Lille sihtgrupile, kelle seas sporditarvete
pidev uuendamine on iseäranis
aktuaalne.
Müügi eest tasu ei küsita, ka
pole tarvis eelnevalt registreeruda.
Kiirematele on kohapeal varuks
müügilauad.
Avatud on
leiunurk, kust
tasub otsima
tulla spordihoonetesse
unustatud asju.
Peale A. Le
Coq‘i spordimajja jäetud esemete
tuuakse kohale ka Tamme staadionilt, Turu spordihoonest ja Visa
hallist leitud riided-jalatsid. Kaotatud asjad ootavad endisi omanikke
laadapäeval kell 11–14. Alles jäänud
kraam läheb viimasel laadatunnil
sümboolse hinna eest müüki.
Sporditarbeid ja -riideid võib
annetada ka heategevusmüügiks.
Saadud rahaga toetatakse TÜ
Kliinikumi Lastefondi projekti „Toetame rakmete ostmist kõnniraja
juurde“.
Lille sõnul sõltub esimese spordikaupade laada edust, kui sageli
neid tulevikus korraldada. „Esialgse
plaani järgi ehk kolm-neli korda
aastas, et pakkuda spordisõpradele
soodsat võimalust hooajavarustuse uuendamiseks“.

tartuekspress
Eestlased Austraaliast: Tööd
KIRI KODUSTELE
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otsides aususega kaugele ei jõua
Tartu Ekspress uuris kolme kuu eest kängurude maal kanda kinnitanud tartlannadelt muljeid planeedi kuklapoolelt.
Kuna viibime siin töö- ja puhkeviisaga ja võiSelles multikultuurses keskkonnas on inimalik, et soovime jääda ka teiseks aastaks, siis
mesi igasuguseid. Paljud on väga toredad ja siiotsustasime alguses vähemalt enamiku farmirad, nende ellusuhtumine on pisut boheempäevadest ära teha. Nii et alustasime Queenslaslik. See omakorda on jäigale eestlasele meelandis kanafarmist ja jätkasime farmipäevadeletult värskendav. Nagu igas kultuuriruumis,
ga Canberra lähistel virsikufarmis. Nüüdseks
leidub ka siin negatiivset, kuid oma teekonnal
oleme jõudnud Sidneysse, kus töötame baaridaamide ja ettekandjatena.
„Don‘t worry“ – enamik
Sellel mandril on palju, mida
austraallasi võtavad elu palju
armastada, kuid kõige sügavama
kergemalt kui eestlased.
mulje on jätnud siinne loodus ja positiivse ellusuhtumisega inimesed. Mis
aga häirib, on see, et linnades on tööandjatel
oleme kohanud ülimalt veidraid ja omapäratöötajatele liiga suured nõudmised (näiteks
seid inimesi, kes on meie elu palju rikkamaks
kohvikutesse otsitakse kolme- kuni viieaasteinud.
tase kogemusega kohvi valmistajaid) ja seega
Üllatav on olnud, et oleme kanafarmis töötööd otsides aususega kaugele ei jõua.
tamise ajal ja praegu Sidneys elades leidnud
Kõige rohkem on hämmastanud erinevad
täiesti võõraste inimeste näol omamoodi uued
kokkupuuted loomadega. Näiteks ühes väikeperekonnad, sest enamik meist on siin samas
in
oluko
ses Queenslandi linolukorras
(kodust ning sõpradest kaugel) ja see
lähen
n
än
nnas kohtasime känlähendab
inimesi väga palju. Praeguseni on
essgurusid, kes inimesväga eeredad mälestused tähistaeva all rannas
ööbim
m
tel aias pikutamass
ööbimistest,
lõkkeõhtutest ja igaõhtustest livemuu
usi
käisid; ammumuusikaga
verandal istumistest (millegipärast
oskasi esimeses farmis pea kõik poisid kitarri
li sui jäime vaataoskasid
män
ng ja laulda). Kõige kurvemad hetked on
ah
hes
ma, kui nägime lahes
mängida
um
mas
ol
delﬁine mööda ujumas
aga o
olnud juba kalliks saanud inimestest lahkum
min
ko
ohtuning päris huvitav kohtukuminekud
ning aegajalt tugevnev koduigatku
m ühe
ma
mine oli ka maailma
sus, k
kui taipad, et ei saa soovi korral nädalavagaa. Inihetuse koju sõita.
mürgiseima maoga.
hetuseks
ga üllataKin
K
meste puhul on aga
Kindlasti
tuleme Eestisse tagasi. Praeguse
kk
kus ja abivalmidus.
pl
p
nud nende sõbralikkus
plaani järgi juunis (ja võib-olla tuleks milusstraallasi võtavad elu
Näib, et enamik austraallasi
lalgi teiseks aastaks Austraaliasse tagae
palju kergemalt kuii eestlased...
„Don‘t worsi), kuid nagu elu on näidanud, muutureetse) on põhiline fraas,
vva
ry“ (ing k – ära muretse)
vad plaanid siin pidevalt ja päris täpset
es öeldud on.
aeg ei oska öelda.
mida meile siin olles
aega

Vaprad tartlannad tööd ei pelga: kohalike poolt „hulludeks eestlasteks“ ristitud Teele (vasakul) ja Karin teenisid mõnda
aega elatist Queenslandis Warwickis kanafarmis metalljubinaid pestes.
ERAKOGU

Kvaliteet viimse detailini.
Hyundai

HYUNDAI ON K䟇IGE KVALITEETSEM AUTOMARK JUBA 2. AASTAT J䞸RJEST!*
Hyundai ix35 voolujooneline disain, mugav interj䟢䟢r, suurep䟒rane varustus ning uue p䟡lvkonna
mootorid garanteerivad nauditava ning turvalise s䟡iduelamuse. Nelikveoga v䟡i esirattaveoga.
Manuaal- v䟡i automaatk䟒igukastiga. Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma!

ix35 2wd hind alates on 17 900 䩉
ix35 4wd hind alates on 20 990 䩉
Keskmine k䟦tusekulu 5,7 – 8,2 l /100 km ja CO₂ heitmed 135 – 195 g/km
*AUTO BILD kvaliteediuuring 2010-2011

TARTU, Ilmatsalu 28, tel. 742 4677, 74 25797; www.toptartu.ee
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Jalakäija saab autolt löögi,
kukub maha ja jääb liikumatult
lamama. Kohalejõudnud arst
tunnistab kannatanu surnuks.
„Mis surnud, ma olen
elus!“ oigab mees.
„Ära vaidle,“ manitseb
kannatanut tema naine, „arst
teab paremini!“

Pärast matuseid silmitseb
hauakaevaja pisarais lahkuvaid peielisi. Värske kääpa
juurde jääb ainult keegi vanamees. Too otsib piibu välja,
kuid ei leia tikke. Hauakaevaja
läidab tal välgumihkliga piibu.
„Tänan väga,“ ütleb vanake.
„Pole tänu väärt,“ vastab
hauakaevaja.
„Kas te teate, kui vana ma
olen? Sada kuus aastat! Mis
te selle peale kostate?“
„Ma arvan, et siis ei tasu
teil tõesti enam koju tagasi
minema hakata,“ kostab
hauakaevaja.

Vestlevad kaks meest:
„Nägin laupäeval tsirkuses
mustkunstnikku, kes muutis
ühekroonise rahatähe suureks roosikimbuks.“
„See ka mõni asi! Minu naine muutis eile viiesajakroonise rahatähe kübaraks.“

„Sa ei või ette kujutada,
kuidas ma lõunauinakute üle
rõõmustan,“ räägib mees
sõbrale.
„Kas sa siis magad pärast
söömist?“ küsib sõber.
„Mina mitte, mu naine
magab.“

Televiisoris kantakse üle
jalgpalli ﬁnaalmängu. Uksele

U
M
Õ
Õ
R
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

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.
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koputab naaber:
„Lubage mul teie juures
mäng lõpuni vaadata.“
„Palun väga, aga mis teil
juhtus?“
„Ei midagi, korteris puhkes
lihtsalt tulekahju.“

„Oled sa Petersoni kauni
abikaasaga juba tuttav?“
„Ei. On tal siis kaks naist või?“

„Jood?“
„Ei.“
„Suitsetad?“
„Ei.“
„Mängid hasartmänge?“
„Ei.“
„Kas sul siis ühtegi pahet
pole?“
„Üks on.“
„Milline?“
„Ma valetan.“

Külaline annab kelnerile
juba mitmendat korda märku. Lõpuks see tuleb ja jääb
tema kõrvale.
„Juba kolmandat korda
tellin ma teilt biifsteeki!“
„Kui tore, et see teile nii
meeldib!“

Kohtunik: „Kaebealune,
miks te eitate, et olite kuriteopaigal, kui kakskümmend
tunnistajat tõendavad, et
nägid teid seal?“
Kaebealune: „Kuid Teie
Ausus, ma võin tuua teile
sadu tunnistajaid, kes mind
seal ei näinud.“

„Miks, sa naisuke, oled jälle
nii palju raha kulutanud?“
küsib mees.
„Ma avastasin ühe odava
kaubamaja.“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Pensionär sai uue lõua
Tänu 3D-printeri valmistatud titaanist lõuaproteesile saab 83-aastane belglanna taas süüa ja rääkida.
Uus titaanist alalõug kaalub
natuke üle 100 grammi ja on vaid
pisut raskem „tavalisest“ lõuast.
Patsient paranes kiiresti ja suutis
neelata ning arusaadavalt rääkida
juba päev pärast operatsiooni.

Geenitehnoloogia
abil nägijaks
Philadelphia ülikooli teadlased
on suutnud pimedana sündinud
inimesed osaliselt nägijaks teha.
Ravijärgselt olid patsiendid võimelised hämaras valguses paremini
nägema ja eristama isegi inimeste
nägusid.
„Sellise geeniteraapia kasutamine inimese silmas on ohutu. Ravi
mõjub ning ka aju saab aru, et silma võrkkesta olukord on paranenud,“ selgitas uurimisrühma juht.

Mees riskis koera
päästes enda eluga
Inglismaal ei suutnud 48-aastane
mees jääkülmas jões rabeleva koera pingutusi kõrvalt vaadata ja ronis
vaid aluspesus jääle. Päästeoperatsioon osutus aga peaaegu enesetapumissiooniks, sest mõned
meetrid enne koera kukkus ka
päästja vette. Mehel õnnestus siiski
koos koeraga kaldale jõuda.
Päästjate sõnul oli tegemist
vastutustundetu käitumisega, kuid
mees jäi endale kindlaks: „Päästjate jõudmisel oleks koer juba
uppunud.“

Murtud süda võib
päriselt tappa
Teadlased uurivad potentsiaalselt
surmavat südamehäiret, mille
põhjuseks võib olla mõni tugev
emotsioon, näiteks lein või kurbus,
kirjutab The Guardian.
Saatusliku seisundi võib tingida
ka mõni teine tugev emotsioon,
näiteks lotovõit. Keha toodab
liiga suurtes kogustes adrenaliini,
mis halvab südame alumise osa.
Seetõttu peab ülemine pool kompenseerimiseks palju rohkem tööd
tegema.
Niinimetatud murtud südame
sündroomi tõttu tekitab adrenaliin
meis hoopis nõrkust.

Mõnus
kõhutäis
ainult

Maailmalõpupaanika

Pannkookidest
nkoo
k okidestt
pelmeenideni,
hõõgveinist õlleni

Ainult veebruaris!
P-R 15.00-18.00

Laudade broneerimine
Tel 7 301 893
info@suudlevadtudengid.ee
Oleme avatud:
PE
11:00 – 24:00
TKN
11:00 – 01:00
RL
11:00 – 07:00

Lokaal Suudlevad Tudengid
Raekoja plats 10, Tartu

USA eriolukordade föderaalamet
soovitab loodusõnnetuste puhuks
hoida kodus vähemalt kolme päeva toidumoona, kirjutab Forte.
Kaks Texase osariigi elukaaslast
on läinud aga natuke kaugemale.
Nende kogutud varudest saaks 22
inimest rahus ära elada 15 aastat.
Samuti on neil piisavalt relvi, laskemoona ja erisõidukeid, et maha
pidada pisike sõda.
Kõige selle põhjuseks on hirm
Maa pooluste vahetumise ees, olenemata sellest, et mitmete teadlaste sõnul ei ole seda meie eluea
ajal veel põhjust oodata.
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Teater
SADAMATEATER
16.02 kell 19 Tappa laulurästast
23.02 kell 19 Elling
25.02 kell 19 Tappa laulurästast
26.02 kell 16 Tappa laulurästast

tartuekspress
s

21.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

kuni 28.02 Tartu Eksliibriseklubi näitus „Kalevipoeg“ ja
Kalevipoeg

TARTU
LAULUPEOMUUSEUM

kuni 28.02 Eesti Rahva Muuseum lapse pilgu läbi

18.02 kell 14 Eesti klaverimeister Robert Rathke –
175, esineb Andre Hinn

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

TARTU RAEKODA

TEATRI KODU

18.02 kell 16 TÜ Akadeemilise
Naiskoori vilistlaskoori kontsert Kõik mis meil head on

17.02 kell 11 Kessu ja Tripp

TIIGI SELTSIMAJA

21.02 kell 11 Kessu ja Tripp

18.02 kell 15 kontsert-kohtumine Ühtelaulmine

21.02 kell 13 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

Kino

16.02 kell 19 Maria Stuarda

CINAMON

18.02 kell 19 Carrrmen!

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

21.02 kell 19 Helisev muusika
22.02 kell 19 Onegin
25.02 kell 19 Carrrmen!
26.02 kell 19 Lõbus lesk

17.–20., 22.–23.02 kell 12.45,
14.45, 16.45, 19, 21.45; 21.02
kell 11, 14.45, 16.45, 19, 21.45
Nüüd läheb sõjaks

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

17.—21., 23.02 kell 17.15,
22.05; 22.02 kell 15, 22.05
Vasaku jala reede

17.02 kell 19 Tabamata ime

17.–23.02 kell 21.15 50/50

18.02 kell 19 Vihmamees

17., 20.–22.02 kell 13.30, 18,
20.15; 18.–19.02 kell 13.15,
18, 20.15; 23.02 kell 13.30,
20.15 Vanne

19.02 kell 12 Ninasarvik Otto
19.02 kell 19 Sviit
21.02 kell 19 Kontsert diktaatorile
22.02 kell 19 Hispaania öö
23.02 kell 19 Rigoletto
25.02 kell 19 Maria Stuarda

26.02 kell 12 Nukitsamees

Kontsert
ATHENA KESKUS
16.02 kell 19 Kohtumised:
Doris Kareva, Riho Sibul ja
Robert Jürjendal
18.02 kell 16 Viimane tango
1944 – Pallase lõpp

TARTU JAANI KIRIK
17.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

VABA AEG

17.–21., 23.02 kell 15, 19.45,
22.15; 22.02 kell 19.45, 22.15
Turvamaja

kuni 25.02 Kadri Toome
maalinäitus Vaikus

LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.02 näitus fotovõistluse Kultuurimälestised
Vikipeediasse äramärgitud
töödest
kuni 17.02 raamatunäitus Tiibadel kantud
kuni 18.02 Kilekott kui aja
märk
kuni 28.02 Kristi TuhkruTamme illustratsioonide
näitus
kuni 10.03 raamatunäitus
„Looduse“ raamatusarjad:
Ajaviitekirjandust (1932–
1940)
kuni 10.03 Janar Kulli fotonäitus Ajatud raamid

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 16.02 Fantaasia 9
kuni 28.02 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

17.–23.02 kell 14.15, 18.45, 21
Järeltulijad

18.02 kell 11.30 lemmikloomaring, vaatluse all on kilpkonnad

17., 20.–23.02 kell 12.30,
17.30; 18.–19.02 kell 11.30,
13.30, 15.30 Lõvikuningas
(3D, eesti keeles)

22.02 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Katri Kuus, raamatu
Minu Kasahstan: asumisele
omal soovil autor

17.–23.02 kell 12, 16.30 Mees
raha eest

Katusetööd (ehitus,
remont, lume- ja jääkoristus).
Tel 5625 1750, e-post
outomeli@gmail.com.
Projekteerimine, omanikujärelvalve, ehituskonsultatsioon. Tel
5833 6638, kdgrupp@mail.com.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara
kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV
Suurim üürikorterite valik

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

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

17.–23.02 kell 12.10 Sõjaratsu

Näitus
23.02 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on austria kirjaniku
Thomas Glavinici romaan
Öötöö. Külas on tõlkija Terje
Loogus

Draama, alla 12 a keelatud

Esilinastus 17.02 kell 21.15
27-aastasel Adam Lerneril (Joseph Gordon-Levitt) näib olevat kõik, mida
d üks hing ihkab
da
– tal on seksikas ja andekas kunstnikust kallim, fantastiline töö. Adamit tabab
a
abab
aga piinav
seljavalu ning ta saab teada, et põeb üliharuldast ning tõenäoliselt surmaga
aga lõppevat
vähivormi. Selgroogu haaranud pahaloomuline kasvaja keerab tema elu
u pea peale. Kohvikud asenduvad keemiaravi-kliinikutega, näituseavamised psühholoogii konsultatsioonidega ja tulevikuplaanid ellujäämiskavaga.
Stsenarist Will Reiser ammutas ainest isiklikust võitlusest vähiga ning kirjutas
k
loo, milles huumor ja südamevalu põrkuvad sedavõrd liigutaval ja tihtipeale
e
eale
pisarateni naerutaval teekonnal, milleks peategelane sugugi valmis ei olnud.
nud.
„50/50“ on vaimukas linateos, mis tuletab meelde, et mõnikord on naerr tõ
ttõeepoolest see parim ravim.
Osades Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Bryce Dala
allas Howard, Anjelica Huston jt.
Režissöör Jonathan Levine, stsenarist Will Reiser.

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

Tel 5197 8500.
Kodurada OÜ pakub

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.
Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.

Põhiteenusena
• Kivi-, plekk- ja eterniitkatuste
ehitus- ja remonttöid
• Lamekatuste ehitus- ja remonttöid
•Tellis- ja moodulkorstnate ning korstnapitside
ehitust ja renoveerimist
Lisateenusena
• Ventilatsioonisüsteemide ja lõõride puhastustöid
• Lume ja jää koristamist katustelt
Tel 55 579 399
info@kodurada.ee

Kuivad küttepuud (40 l võrgus,
Tartus transport alates 10 võrgust
tasuta, 2.50 €/võrk). Tel 5596 7943.
Kuivad küttepuud (al 38 eurot/
m³, kojutoomisega). Tartu, Elva, tel
5565 7810.
Kuivad küttepuud (kuivanud üle 2
aasta, 35 eurot/m³). Tel 515 9140.
Kuivad küttepuud alates 27 €.
Kottides 50 l, alates 2.20 €.
Tel 553 3663, 5559 6800.

Sõidukid

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.

Müüa ridaelamusektsioon Variku
linnaosas (renov, kena, 4 tuba,
saun, garaaž, oma aed, 87 000
eurot). Tel 5841 7373.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.

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

Otsin tööd
Kogemustega jurist otsib lepingulist lisatööd. E-post juriidiline@
gmail.com või tel 5873 2912.

Riided
Uued H&M riided ning toredad
kasutatud riided Euroopast saate
hiljuti avatud avarast Sarapuu
riidepoest. Veebruari lõpuni on
kolmas toode tasuta! Asume aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu
kommipood Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee.

Teenus

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

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

Veo- ja kolimisteenused.
Simplycar OÜ. Tel 551 6906,
simply.car@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

Tervis
SOOLAKAMBER – head pakkumised veebruaris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu,
www.soolakamber.ee.

Muu

Anname soodsalt ja kiiresti laenu
kuni 5 a. Tutvuge tingimustega,
konsulteerige spetsialistiga.
Tel 5199 7679.

Ostame tehnilist hõbedat ja
nõukogudeaegsete elektrikilpide
sisu. Tel 5458 3370.

Firma sulatab lahti külmunud
torud ja teeb santehnilisi töid.
Tel 509 0750.

Ostan vanu raamatuid, paberraha, ikoone, dokumente, münte,
mööblit, maale, postkaarte, nõusid, hõbedat jne. Tel 5829 9810.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Üürile võtta 2-3 toal korter.
Tel 5561 4114.

Koolitus

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879,
740 5307.

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

Ostan 2-3 toal korteri.
Tel 5561 4114.

50/50

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Lõhutud küttepuud, ka väikesed
kogused. Tel 511 5637.

Müüa renov elamu Annelinnas
(hea asuk, 172 m²,krunt 600 m²,
saun, kasvuhoone, 105 000 eurot).
Tel 5841 7373.

23.02 kell 18 Esilinastus:
Minu suur O!

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

Materjal

Müüa 2-toal mug korter Tartu
piirist 10 km (ahik, korralik, aknaduksed vahet, 13 300 eurot).
Tel 5841 7373.

17.–23.02 kell 15.30 Videopäevikud

kuni 20.02 Karmen Vigori
näitus Postkaardid

Erinevad ehitus- ja remonttööd,
vannitubade ehitus.
Tel 503 4805.

LINNARAAMATUKOGU
18.02 kell 10.30 muinajututund lastele, kavas on Lugusid Lohe Lembitust

Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Küte

Muu

17., 20.–23.02 kell 15.15,
19.35; 18.–19.02 kell 17.30,
19.35 Reis 2: Saladuslik saar
(3D)

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

Ehitus

11

Küttesüsteemide keemiline
läbipesu. Veepuhastusﬁltrid.
www.redsom.ee, tel 5373 8556
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

VÄRVILISE METALLI KOKKUOST!
Lõuna-Eesti parimad hinnad.
Metallikaubanduse Grupp OÜ,
Tartu, Tähe 114B, tel 5836 7801.

KUULUTA
LEHES JA
VEEBIS!
www.tartuekspress.ee/kuulutused

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
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TALLINN: Vesse 3ģtģE-R: 10:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-16:00ģtģtel.: 603 6514
NARVAģ /TŮJHMHģ ģtģE-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00ģģtģtel.: 356 3000
TARTUģ 3DFTQHģSM ģģ,vvAKHJDRJTRģtģE-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00ģtģtel.: 776 0201

W W W. G I G A N T M O O B E L . E E

TARTU z Teguri tn. 39 z tel.: 776 0201
$˸1 10.00-19.00 z +˸/ 10.00-16.00
köögimööbel MORENO

227.¨

527.-

135.-

nurgadiivanvoodi ARESSO

¨

230.-

diivanvoodi MARS

z vedruplokk
z pesukast
z lahtikäiv

649.-

voodi JONNY

1100.-

109.-

¨

610.-

al.

nurgadiivanvoodi MINIJA

¨

389.-

!!

D!
N
I
H
R

E

SUP

!!!

US

KOG

TUD
A
R
I
PI

nurgadiivanvoodi BITE

429.!!!

UD
T
A
IIR

SP
U
G
O

z

vedruplokk

K

585.740.-

¨

z vedruplokk
z 2 pesukasti
z suur
magamiskoht

nurgadiivanvoodi BOSTON

*Pilt on illustratiivse tähendusega

¨

640.-

!!!
!!!
D
D
N
I
U
T
ERH
IRA
I
P
SUP
US
KOG

/
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