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musta metalli ja selle sulameid
roostevaba ja alumiiniumi Tig- Mig ja MMAseadmetega
vajadusel tuleme ka kohale

1691

Ottimo Metall OÜ

E-R 8.30-17.30 kaimo@cedo.ee

-20%

KÕIK TALVETOOTED TAVAHINNAST SOODSAMAD
KÕIK SOOJAD TÖÖRIIDED, TÖÖKINDAD, TÖÖJALANÕUD JA MUUD TALVETOOTED NÜÜD 20% SOODSAMAD.

-34%

-25%

TAMREX Pilot
talvejope

TAMREX
talvekindad

(norm 49.- €)

(norm 4.50 €)

36.74 €

-25%

-20%

art 760-0404

KONTROLL
tulekustutile
veebruaris

-25%

TAMREX
talvetäiskombe

TAMREX Pilot
talvepoolkombe

art 766-0404

art 761-0404

(norm 89.- €)

(norm 45.- €)

66.76 €

33.76 €

-57%

TALVEKINDAD
Jersey-kangast

-60%

TALVEKINDAD
kitsenahast

-20%

TAMREX
seanahast kindad

-35%

TALVEKINDAD
seanahast

2.98 €

-20%

TAMREX Winter
talvesaapad

art 44-301

art 44-332

art 44-1065W

art 44-408

art 44-T109WS

art 81783

(norm 5.10 €)

(norm 2.30 €)

(norm 6.20 €)

(norm 4.60 €)

(norm 3.80 €)

(norm 49.- €)

4.08 €

1.- €

2.48 €

3.67 €

2.47 €

39.19 €

Kampaaniahinnad kehtivad MÄRTSI LÕPUNI või KUNI KAUPA JÄTKUB!
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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„Oi proua, teil on
uudised
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SUUR NEEDUS!”
Politsei hoiatab Lätist tulnud – ilmselt mustlaspäritolu –
kelmide eest, kes Lõuna-Eestis just eakamatelt heausksetelt inimestelt mitmesugust kaupa pakkudes suuri
rahasummasid välja petavad.

78aastane Lõuna-Eesti vanaproua Õie võttis ühel detsembrikuu varahommikul kaubanduskeskuse pangaautomaadist suurema
summa raha välja, et hiljem hambaarstile minna. Et see asi sai kähku korda aetud ja aeg oli nii varane, et poodi ei saanud veel minna,
otsustas proua ajaviiteks külastada
üht bussijaama lähistel elavat sõpra. Ühtäkki kõndis talle aga vastu
naisterahvas, kes jättis vanaprouale
kuidagi ebameeldiva mulje: kahvatu
jumega keskealine vastutulija tundus justkui joobnud olevat.
„Vaatasin eemalt, et issand, kas
purjus. Mõtlesin, et ei vaata ka
tema peale,” meenutas Õie. „Aga
tema kohe hõikas üle tee: „Proua,
proua, teil on nii suur needus peal!
Hea, et me kohtusime, võtan selle
kohe maha.””
Vanadaam lasi end mõjutada ja
nõustus naisega teelt veidi kõrvale
minema, et sel teemal segamatult
kõnelda. Too teatas, et vanaproual

KIRJAKLAMBRITEST VÖÖ
MARE SABOLOTNY NOORSOO ROMAANI JÄRGI
Autor: Mare Sabolotny / Lavastaja: Rein Agur /
Kunstnik: Inga Vares / Muusikaline kujundaja:
Rivo Laasi / Valguskunstnik: Luise Leesment /
Liikumisjuht: Olga Privis (VENE TEATER) / Osades:
Katariina Ratasepp, Margo Teder, Ago Soots,
Meelis Põdersoo, Rivo Laasi

13. veebruaril kell 19.00 Tartu Uues Teatris

LIBLIKAPÜÜDJA
PSÜHHOLOOGILINE THRILLER

Autor: John Fowles / Tõlkija: Urve Hanko /
Dramatiseerija: Diana Leesalu (EMTA LAVAKUNSTIKOOL) /
Lavastaja: Peeter Raudsepp / Kunstnik:
Maret Kukkur / Osades: Marilyn Jurman,
Margo Teder

14. veebruaril kell 19.00 Tartu Uues Teatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides ning tund enne
etendust kohapeal.

annetusraha ei puutunud, vaid lasi
Õiel endal 50eurose
kaasasolnud ploki vahele panna.
„Oli mõte, et panen jooksma,
aga siis kartsin, et äkki paneb veel
suurema needuse peale,” tunnistas
Õie. „Siis ta hakkas veel jutustama, lubas, et ma elan 91-aastaseks.
Ütles, et on ise Kuremaa kloostrist
ja et paneb seal küünlaid põlema,
siis läheb mul elus hästi. Et ma olen
väga hea inimene ja saan veel soovida kolm soovi. Niipalju jutustas,
et mõistuse võttis täitsa ära. Panin
siis teise viiekümnelise veel ausalt
öelda.”
Proua tunnistas, et teise viiekümnelise andiski ta
naisele eeskätt kartuAndis mulle kaks tordiet too paneb talle
küünalt. Üks tuleb panna sest,
muidu veelgi vägevama
needuse või võimu peavette ja selle veega kolm
ja ei lase üldse enam
päeva nägu ja käsi pesta, lenormaalselt
elada. Lahkuminekul öelnud naiteine poja auks põlema.
ne veel, et vanaproua
ja tema lastel pole elus õnne just
juhtunust kellelegi ei räägiks.
needuse pärast ja see saab – sealHunnik eurosid ja kuldkett
juures ilma rahata – maha võetud.
Õie meenutas oma keerukat elu,
Pensionärina kokkuhoidlik
pojaga juhtunud õnnetust, tuleÕie kahetses kergekäeliselt kulukahju üleelamist, abikaasa hiljutatud rahasummat ning ehkki ta
tist traagilist kaotust ning kaopolitseisse ei pöördunud, tunnistas pea. Liiatigi oli üks ravitseja
tas petturiga kohtumise lähedaste
pärast mehe surma talle võimaliseltskonnas üles. „Meheõde ütles,
kust needusest juba rääkinud.
et oleks sa seda varem rääkinud,
„Täitsa mõistuse võttis peast,”
siis mina poleks selle naise ohvtunnistas proua. „Mõjutas ära.
riks langenud, oleksin teadnud
Ütles, et on Kuremäe kloostrist.
hoida,” nentis vanaproua.
Andis mulle kaks mingisugust
Selgus, et Õie meheõed – mõletordiküünalt. Ütles, et üks küümad samuti 70ndates eluaastates
nal tuleb panna vette ja selle veega
– olid samal kuul ja samas piirkolm päeva nägu ja käsi pesta. Teikonnas kohtunud sama naistene küünal tuleb panna poja auks
rahvaga. Neilegi räägitud samapõlema. Läksin segi omaga.”
sugust needuse juttu. Üks neist
Märkamatult jõudis aga jutt
jäi needust uskuma, kuna tema
raha peale – kuigi esmalt oli lubapojad on alkoholiga pahuksis ning
tud needus maha võtta tasuta.
teinegi lasi end veenval „Kuremäe
„Needusest vabastaja” küsis, kui
kloostri elanikul” ära rääkida.
palju aidatu on nõus kloostri toeÜks vanaprouadest andis needuse
tuseks annetama. Oma käega ta

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

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

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

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

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

www.a-ulevaatus.ee

kütuse jaoks raha
küsimine,” kirjeldas Võru politseijuht Madis Soekarusk.
eemaldamise eest raha, teine, kel
raha polnud, võttis vabatahtlikult
kaelast kalli kuldketi. Ühele eakatest daamidest oli see juba teine
kohtumine sama naisega.
„Ta on erinevatel aegadel järjekindlalt siinkandis laveerinud,”
teadis proua Õie rääkida. „Mina ei
tarvitanud neid küünlaid, vett ega
midagi. Enesetunne oli sellest nii
kehv, tütar lohutas, et küll saad üle
sellest rahaasjast.”
Ülimalt veenev „needuse mahavõtja Kuremäe kloostrist” on Õie
kirjelduse kohaselt sale umbes
50aastane heledat verd ja pikemat
kasvu naine, kes ei jäta mustlase
muljet ning räägib eestlase moodi
eesti keelt. Nagu märkis Õie tütar,
on naine psühholoogina nii osav,
et lõikab oma jutuga mõjutatavalt
vanainimeselt kõik taganemisteed
ära.
Politseile sellistest juhtumitest
teatatud ei ole. Mis puutub võimalikku pettusse, siis tõdes politsei- ja piirivalveameti esindaja Liina Pissarev, et annetamine pole
karistatav.

„Pankrotivara” ja
kütuseraha
Proua Õie ja tema meheõdede juhtum meenutab peategelase
välimusest ja eesti rahvusest hoolimata klassikalist mustlaste skeemi. Nood kasutavad aga viimasel ajal kergeusklike tüssamiseks
ja eurode väljapetmiseks hoopis
teistsuguseid võtteid.
„Näiteks on viimasel ajal
petuskeemiks enda tutvustamine Kiievi Stockmanni esindajana ja tutvumiseks pakendis kauba
kinkimine ning peale seda hoopis

Sulidel lai ampluaa
„Samuti liigutakse ukselt uksele, pakkudes väidetavat pankrotivara soodsa hinnaga. Niimoodi õnnestus petturitel saada Põlvamaal ühe eaka inimese käest
95 eurot, pakendis oli aga lubatud
kvaliteetsete jopede asemele neli
vana riideeset. Võrumaal tegutsesid petturid kahekesi ning riiete näitamise eesmärgil tuppa saades varastati samuti eakalt naiselt
rahakotist 100 eurot. Erineva kauba pakkujaid on nähtud ka teistes maakondades ning kaupluste
juures ja tänavatel, ringi liigutakse
Läti numbrimärkidega autodega.”
Soekarusk märkis, et sellistesse
kaubapakkujatesse tuleks suhtuda ettevaatlikkusega – seda tõde
peaks kindlasti meenutama oma
eakatele sugulastele, eriti neile,
kes elavad üksi.
„Vene keelt rääkivad erineva
kauba pakkujad on piisavalt osavad psühholoogid, pannes inimese uskuma, et tal on hädasti vaja
näiteks nelja jopet, mootorsaage, mobiiltelefoni või muud sellist „ülisoodsa“ hinnaga,” selgitas
politseijuht.
Politsei teatel ei saa kedagi
karistada selle eest, et too kingituse teeb ja pärast kütuse jaoks raha
küsib – kui raha antakse, on tegu
annetamisega. Kaup ei pruugi olla
oma hinda väärt, lisaks võib see
olla varastatud ja ost seega soodustab kuritegevust.
VIDRIK VÕSOBERG

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee
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Linn ajab kohtu abil
krattide vara taga
112 päev
Häirekeskus kutsub 11. veebruaril tähistatava üleeuroopalise 112
päeva puhul kõiki peresid ja lasteaedu valmistama lumest või
lumele hädaabinumbrit 112 ja
arutama, millised on erinevad turvariskid ning kuidas hätta sattudes
abi kutsuda.
„Kuigi Euroopa Liidus saavad
hätta sattunud tasuta 112 numbrile helistades nii erakorralise
meditsiini-, pääste- kui ka politsei
abi, ei ole uuringute kohaselt pooled Eesti elanikud sellega kursis,“
kommenteeris häirekeskuse peaspetsialist Edvi Freiberg.
„Nii lastele kui ka vanaemadele-vanaisadele võiks meelde
tuletada hädaabinumbrit 112 ning
koos arutada, kuidas kutsuda abi
või selgelt kirjeldada sündmust ja
asukohta. Kiiresti antud võimalikult täpne info on elu päästmisel
äärmiselt oluline. Nii täiskasvanutel kui lastel on kasulik situatsioonid läbi arutada või läbi mängida,“
lausus Freiberg.
Häirekeskus palub lumest või
lumele 112 tegemise pildid saata aadressile lumest112@112.ee.
Kõik enne 15. veebruari saadetud
pildid avaldatakse häirekeskuse
Facebooki lehel: facebook.com/
hairekeskus. Iga maakonna parimatele paneb häirekeskus välja
auhinnad.

Politsei otsib
tunnistajaid
5. veebruaril kella 12.40 ajal sõitis
Nooruse 20 maja vastas hallikat
värvi sõiduauto külge pargitud sõidukile Audi A6 ja vigastas peeglit.
5. veebruaril kella 2.10 ajal sõitis
tundmatu sõiduk Kalda tee ja Mõisavahe tänava ringristmikul maha
liiklusmärgi.
Ööl vastu 1. veebruari on Rahu
15 maja juures külge sõidetud
autole Ford Focus ning süüdlane
on sündmuskohalt lahkunud.
29. jaanuaril kella 13.56 ajal
avastati, et Aleksandri 6 maja
hoovis on külge sõidetud sõidukile Mini Cooper. Arvatavasti sõideti
autole külge 28. jaanuaril päeva
jooksul.
28. jaanuaril ajavahemikul kella 15.50–16 sõideti Jakobi 4 maja
juures külge valget värvi sõidukile
MB Sprinter, millel purunes vasakpoolne tahavaatepeegel.
Politsei palub kõigil, kes nägid
neid juhtumeid ning saavad anda
tunnistusi, võtta ühendust telefonidel 730 8814 või 110.

Endine koolidirektor ja
linnavolikogu liige Jevgenia Lindevaldt peab peagi
taas kohtukulli ette astuma. Seekord koos tütrega, sest linn kahtlustab
neid varade kantimises.
Mullu märtsis tunnistas Lindevaldt end kohtus süüdi omastamises. Annelinna gümnaasiumi juhina aitas ta süüdistuse kohaselt koos Andres Anti ja
Boris Goldmaniga kolme aasta jooksul fiktiivsete arvete abil
linnalt pihta panna enam kui
77 000 eurot.
Nüüd peab ta 39 171 eurot ise
ja veel 37 992 solidaarselt Antiga
linna kassasse tagasi maksma.
Kohtutäituri abiga on seni kätte
saadud pisut üle 1000 euro.

Kahtlased tehingud
Linn palub aga kohtul hoolega vaagida üht kinnisvaratehingut. Nimelt kirjutas Lindevaldt
2011. aasta lõpul talle kuuluvad
korteri Märjal ning garaaži Tartus tütre Ingridi nimele. Viimane müüs need möödunud suvel
OÜ-le Nekland. Pooled väidavad, et müügisumma oli vaid
1500 eurot.
„On alust arvata, et kinnisvara on võõrandatud ebamõistlikult madala hinnaga,“ resümeerib linnasekretär Jüri Mölder
napisõnaliselt. Ajalugu sirvides
nähtub, et sama korteri hind on
eri aegadel kinnisvaraportaalis

lausega

Uus tänav jalakäijatele

Linn soovib rajada Supilinna jalakäijate tee, mis ühendaks Oa ja
Herne tänavat. Seetõttu otsustati muuta Oa tänav T1, Oa tänav
T14 ja Oa tn 10b kruntide piire
ning omandatakse osa Oa 10b
krundist.

2,56

miljonit eurot on kolme aastaga
kulunud Tamme staadioni renoveerimistöödeks.

Vikatimees edukam
Jaanuaris registreeriti Tartumaal
158 surma ja 148 sündi. Mullu suri
samal perioodil 146 ja sündis 164
inimest. Tänavu näärikuul sõlmiti
22 abielu, lahutusi toimus 25.

Endine koolidirektor Jevgenia Lindevaldt

pendeldanud lühikese perioodi
jooksul uskumatus ulatuses –
5000 ja 52 000 euro vahel.
Kas Lindevaldt on teinud
end meelega varatuks, et sedasi pääseda linnale raha tagasi
maksmisest? Kas ja kes püüab
segaste müügipakkumistega
vara tegelikku väärtust moonutada? Möldri sõnul taotleb
linn kohtult tehingute tagasi
pööramist.

Raha tuleb visalt
Sarnast skeemi kahtlustas
linn ka libaarvetega firma OÜ
Latente juhi Andres Anti puhul,
kellelt täiturid on seni linna
kasuks välja pitsitanud 53,56
eurot.

Internet

Luunja vallas asuva seni Antile kuulunud krundi uueks omanikuks sai mullu jaanuaris
Katrin Ant. Isa Andrese sõnul
sai maalapike ammu koos abikaasaga soetatud eesmärgiga,
et tütar saaks peale ülikooli sinna kodu rajada. Linn taotleb sellegi tehingu tühistamist ja vara
ennistamist endisele omanikule. Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.
Ainsana süüdimõistetud hariduskrattidest on linnale tekitatud kahju tagastama asunud
toonane osakonnajuhataja Boris
Goldman. 8738 eurost on makstud 3226 ja kokkulepitud tempoga jätkates peaks arved klaariks
saama sügiseks.
Rasmus Rekand

3

Kavandatav 1-korruseline klaasseintega juurdeehitus võtaks
enda alla umbes 90–95 m².

Aleksandri tänavale
kortermaja
Linnavalitsus kiitis heaks eskiislahenduse, mille alusel Aleksandri
tn 37 plaanitakse rajada 2korruselist korterelamut. Avalikul arutelul saab sõna sekka öelda 27.
veebruaril kell 15 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna
nõupidamisruumis.

„Peko“ ka sel suvel
Teater Vanemuine esitab ka sel
suvel Värska laululaval setukeelset muinasrokki „Peko“. Kokku
antakse 5. juulist kuni 14. juulini
kuus etendust.

Lapsekasvatusloeng

Uued aukodanikud

Esmaspäeval, 11. veebruaril
arutleb Rootsi West University
dotsent dr Emma Sorbring lapsevanemaks olemise kultuuriliste
aspektide üle ning räägib, kuidas
peresuhted mõjutavad lapse
arengut. Ingliskeelne avalik loeng
algab Lossi 36–214 kell 14.15.

Linnavalitsuse ettepanekul esitatakse
tänavu aukodaniku kandidaatideks
matemaatik Ülo
Kaasik, kirjanik Ene
Mihkelson ja biomeditsiiniteadlane Mart
Ustav. Aukodanik pälvib koos tiitliga ka teenetemärgi Tartu Suurtäht. Teenetemärki Tartu Täht
soovitakse anda ettevõtja Mati
Meosele, õpetaja Aime Pungale
ja kirurg Toomas Välile.

Hotell laiendab kohvikut
Tartu hotell soovib oma kohviku
ruume laiendada hoone mahust
väljapoole Soola tänava suunas.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Lapsi häirivad videosaidid
Kui lastelt küsida, mis neid
internetis häirib, peavad nad
kõige riskantsemaks videote jagamise keskkondi, näiteks
YouTube’i, selgub projekti EU
Kids Online värskest raportist.
Tänasel turvalise interneti
päeval avaldatud aruanne „Nende endi sõnutsi: mis häirib lapsi internetis?“ põhineb laste vastustel lahtisele ankeediküsimusele. Kokku avaldas arvamust
9904 last 25 Euroopa riigist.
Lapsed seostavad oma vastustes videosaite vägivalla ja pornograafiaga, aga ka teiste sisuga seotud riskidega. Konkreetset platvormi nimetanud lastest
mainis kolmandik mõnd video-

jagamise saiti, 29% tõi esile kodulehti, 13% suhtlusvõrgustikke ja
10% lastest viitas mängudele.
Laste vastuste põhjal võib öelda, et nad tajuvad videosaite ohtlikuna, kuna nende sisu on reaalne või äärmiselt usutav ning sõprade vahel kergesti jagatav. Kõige
rohkem šokeerib lapsi julmuse,
tapmise, loomade piinamise ja
isegi mõnede uudiste nägemine.
„Pole vahet, kas kiusatakse/piinatakse loomi või lapsi,
mõlemad on vastikud,“ väitis
11-aastane Eesti poiss. Hirmutavat sisu maininud lastest väljendas 23% selgelt hirmuemotsiooni. Vastikuse tunne seostus
kõige rohkem pornograafilise

Kui seni teadsime Vietnamist vaid salvi ja sõjakoledusi, siis sel
nädalal jõudsid Eestisse 27 usinat võõrtöölist. Meedia piiramisrõngasse sattunud Thi Ly Pham kinnitas, et oskab õmblustööd. Sangari kurvastuseks saadetakse ta ilmselt koju tagasi. 
Kaur Paves

EEDENI KONSUMIS

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus
Kalda tee 1c, Tartu

neljapäevast laupäevani, 7.–9.02
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Neljapäeval

Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

SPORTLAND

50%, KOTID 50%, SUUSAVARUSTUS 30%
TRENAŽÖÖRID, JÕUPINGID JA JÕUSAALI VARUSTUS 30%
JOPED

DENIM DREAM SOODUSMÜÜK
VALIK MEESTE JA NAISTE PÜKSE 20 € (piiratud kogustes)
MÜTSID, SALLID, EHTED ALATES 5 €
SHU
SHUUR LISAALLAHINDLUS! NÜÜD VEEL ROHKEM SAAPAID

sisuga. Kommertssisu kirjeldati
enamasti „tüütuna“. Huvitaval
kombel väljendasid lapsed teiste riskide (vihkamine, rassism,
vägivald, enesevigastamine jne)
puhul vähe emotsioone.
Tartu ülikooli meediauuringute professor Veronika Kalmus
kommenteerib: „Lapsed ei ole
ühesugused. Näiteks torkab Eesti
laste puhul üllatavana silma loomadevastase vägivalla mainimine.“ Aruande kõige olulisemaks
soovituseks peab Kalmus küsida
laste endi käest, mis neid internetis kõige enam häirib, ja võtta laste arvamust senisest veelgi enam
arvesse.
Kaur Paves

70%

KODUNE HAKKLIHA

Maks&Moorits, 750 g, /kg 4.65/

7.02 3.49

1.

49

4.35

Reedel

EESTI JUUST

25,2%, viilutatud , 1 kg

8.02 5.
Laupäeval

99

HELE ÕLU PREMIUM

A. Le Coq 0,5 l, /l 1.18/

9.02 0.

+ pant 0.08

2.57

KOHV PAULIG CLASSIC

filtrikohv, 500 g, /kg 5.98/

2.

99

7.29

59

TOMATIKETŠUP FELIX

970 g, ilma suhkruta, /kg 1.54/

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

4.35

Hind kehtib kahe
paki ostul, alates
3. pakist tavahind

4.35

TUALETTPABER SERLA ORAVA

3-kihiline, 16 rulli, /rl 0.19/

2.

99

5.89
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„Perepeol“ tuleb võidurõõ
KULTUUR

Neljapäev, 7. veebruar 2013

Palametsa
pajatused

Tartu Ekspress käis omakandi perele, Mõtsmeestele, populaarse laulusaate
lindistusel kaasa elamas
ning teletöö telgipragudesse piilumas.

Oli ja võitles omal ajal Saaremaa juurtega noor ja vihane keelemees
Johannes Aavik (1880–1973 Stockholm). Erakordselt võimekas keeli õppima ja omandatu alusel eesti keelt uuendama. Astus juba sadakond aastat tagasi välja radikaalsete muudatuste eest. Eesti iseseisvumine andis
talle hoogu juurde. 1922. a kirjutas raamatus „Keeleuuenduse äärmised
võimalused“: „Kunstlik keeleparandamine ja täiendamine on ainus pääsetee – selle tõe tahaksin tuliste tähtedega meie inimeste ajudesse kõrvetada. Meile ei jää muud üle. Alles siis saame KEELE!“ Ja lisas „Julgegem
ykskord ka yhes asjas olla esimesed maailmas, olla sel alal arenemise
kõrgeimal tipul, pakkuda eeskuju muile keelile. Ning siis on vaja, et jaunis uuendet keel ka kõnekeeleks saaks, praeguse halvakõlalise kõnekeele asemelle astuks. Esialgu hakkaksid uuendet keelt igapäevases kõnes
tarvitama haritlased, ajapikku kogu rahvas. Selleks on tarvis kunstlikult
luua, anda tähendus ja tarvitusele võtta vähemalt 600 uut juursõna“.
Aavik ise tegi otsa lahti. 1913. a suvel konstrueeris ta esimese tehistüve
jaunis – noobli, suursuguse tähenduses. Tema vastased pakkusid välja
õilis, mis paraku ka peale jäi. Murranguline, meie ühiskonda vapustanud 1917. a sõja- ja revolutsiooniaasta innustas Aavikut paljude tehissõnade vermimisele, et muuta emakeelt „kõlavamaks, nõtkemaks ja
peenejoonelisemaks“. Ta alustas sõnaloomet kokkuliidetud, pikkadele
ja aegunud tüvedele lühemate ning sobivamate vastete konstrueerimisega. Kui seni öeldi surnukeha, siis Aavik pakkus laip. Pealuust sai kolp,
mõrtsukatööst mõrv. Kuritöö olgu roim, sõjariist relv, vali, karm – range.
Mitte külgehakkav, vaid nakkav haigus, mitte tühi koht, vaid lünk.
Mõnedki Aaviku uudissõnad ei löönud aga läbi. Nagu nisv pahe
asemel, ürm õnnetusjuhtumi tähenduses ja reivik rivaali asemele. Samal ajal soovitas ta keelest tõrjuda halvakõlalised põhisõnad
nagu – seda küll vaid Aaviku arvates – rääkima (parem olevat kõnelema, pajatama) ja mälu – tuletavat meelde mälumist ja alandavat
memuaaride kõrgkultuurilist tähendust. Aga egas temagi pakutud
gratsioosse vaste solge (solkjas tantsitar) just hästi kõlanud.
Sõnavara uurijate arvestuste kohaselt olla Aavik välja pakkunud
kokku 200 tehistüve, millest vähemalt 40 ka eesti keelde juurdunud (embama, laup, meenuma, reetma, süüme, veenma jt). Aga neid
kerkib pikast varjusurmast tänapäevalgi taas elule. Alles see oli, kui
hoomasime õõvastavat tõika, – kõik puha Aaviku sõnad, et nüüdiseesti keelt ähvardab võõrkeelsete sõnade hukatuslik invasioon.
Oma eelmainitud raamatu lõpetas Aavik – kirja pandud Tartus 1914–
1918 – õige pateetiliselt ja poeetiliselt „Oo tulevane eesti keel, harit ja
peen, omapärane ja ühtlasi üldnimeline, painduva lauseõpi ja kõlavate
lõppudega keel, imeväärselt varjundirikas, triumfeeriv ja uhke, diskreet
ja intiim, tõusnud orjaikkest kängu rõhut emast, oma kodust lõhna,
maa-aroomi alal hoidev, kuid samal ajal literaarne ja kunstlik, ses suhtes ainulaadne maailmas – niimoodi kujutlen ja näen sind, oo tulevane
parem eesti keel, õnnelikuma ja kaunima Eesti eeldus ning ehe!“

Kaugeltnurga mehed-naised on
aegsasti kohal. Teevad telemaja
kohvikus ajaloolise dringigi – paljudel ju esimene kord kuulsas hoones viibida. Üksteist naeratuse,
mõne toetava fraasi või kaasa võetud käratekitajatega turgutades
nihelevad nii võistlejad kui toetajad stuudio ukse ees priske veerandtunni. Siis avaneb uks hämarasse stuudiosse …

Publik taltsaks
Perede soovidega arvestades
paigutatakse otse nende selja taha
publiku see osa, mis tekitab kindlama tunde ja üksiti ka kärarohkema toetusfooni. Ülejäänud kaasaelajad saavad koha kõrvaltribüünidel. Kahe pere peale kokku
saja kisakõri koolitamisega tegeleb publikukorraldaja. Dressuur
pole just raketiteadus: käed üleval
tähendab aplausi, vilet, huilgeid,
kisa-kära, käed all vaikust.
Riburadapidi sisenevad saatejuht Maire Aunaste, ansambel ning külalised Olav Ehala ja
Kaire Vilgats. Stuudio administraator annab külalistele käskivat
nõu: „Hindeid andes ärge tõstke
neid näo ette, vaid rinnale või pea
kohale.“
Sama mees nõustab lühilausetega ka peresid: „Teil on ees mikro-

ma märkmikud, pliiatsid, telefonid ja loomulikult hea tuju,“ lajatab Aunaste sissejuhatuse esimese
raksuga purki.
Peagi lükatakse rahva ette suur
teler, millele ilmuvad lõigud külaskäikudest Tartumaa perekond
Mõtsmeeste ning Lääne-Virumaa
esindaja Tiia ja ta tütarde juurde.
“Mõtsmehed, Mõtsa talust, Kitseküla künkalt, Vooremäe veerelt“
ja „200 kilomeet„Me oleme ainukesed naised, ri kaugusel Tallinnast, Sillaotsa
kes saavad öelda, et oleme
kooli juures ootab
meid nagu üks
ka mehed. Mõtsmehed.“
mees perekond
fonid. Te ei pea nende juurde kumMõtsmees“ kõlab kaadritagumardama.“ Minut-paar hiljem
ne hääl. Misjärel jätkab pereema
ennetab Ehala publikule öeldud
Anneli: „Me oleme ainukesed naisõnu ning lülitab oma mobiili esised, kes saavad öelda, et meie olemesena välja. Salvestus võib alata.
me ka mehed. Mõtsmehed.“ Naer.
„Tere õhtust, on “Perepeo” aeg.
Aunaste ilmselt ei aimagi, et
Ja see tähendab, kallid televaataMõtsmeeste saatesse sattumijad, et te peate enda lähedale võtse eest vastutab osaliselt ka tema.

Nimelt olnud teletäht “Ringvaate”
saates Marko Reikopi küsimustetulva all nii õnnetu näoga, et perekonnal hakanud temast kahju.
Teiseks põhisüüdlaseks peab pere
pisitütar Retit.

Mitte väga paha
Säilitamaks vaatajahuvi, jäävad kahe esimese laulu pealkirjad
nimetamata. Mõtsmeeste esimest
esitust nimetab Kaire Vilgats aga
puhtaks ja võimsaks ning imetleb
pereema Annelit, kelle häält kaasatantsimine sugugi hingeldama
ei ajanud. Ehala vastab matialaverlikult: „Pole mitte väga paha.“
Teise Mõtsmeeste laulu ajal aga
elavneb ka Ehala. „Kui esimene
laul oli ühehäälne nagu kõik vastu võetud Nõukogude otsused,
siis nüüd kuulsime kolmehäälset laulu. See kõlas väga kenasti,”
tunnustab ta. Kaire Vilgats teeb

Salvestuse lõpupildil on kõik mehed koos.
Mõtsmehed.

taas verbaalse pai Annelile, kiites
head väljanägemist ja nooruslikku häält.
Ladusalt kulgenud salvestus
koperdab korraks, kui viimane
laul lauldud. Ansamblijuht on kin-

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

AUTOABI 24h: 5618 5701
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Keelemees Johannes
Aavik – tehistüvede looja

Kolmas laul – „Aeg ei peatu.“ Pildi tegemise hetkel on Mõtsmehed peaaegu paigal. Pereisa poosist on aimata, et siiski vaid viivuks.  Kaupo Torim
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www.sadloy.ee
www.pkp.ee
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del, et saksofoni algussoolo kadus
publiku aplausi, aga helipuldist
kinnitatakse viiv hiljem, et uut salvestust pole siiski vaja.
Mõtsmeeste versioon kolmandast laulust on tempokas, Tiial
tütardega aeglane. Ei saatejuht ega
külalised ütle esinejate aadressil
ühtegi halba sõna ning Aunastegi
kiidab mõlemat peret.
„Tavaliselt bändid, kes nii hästi laulavad ja liiguvad, on aastaid harjutanud,” sõnab saatejuht
Mõtsmeeste suunas. “Ma ei tea,
mida te seal oma metsas teete, aga
(vaatab kaamerasse) siin on nad
proovis käinud ainult kolm korda!“
Kaire Vilgats: “Sellist julgust ja
enesekindlust nagu Mõtsmeestel
polnud minus, kui ma alustasin,
mitu aastat ... ja muidugi nende
relvituks võttev tants.“

Kaks õnnelikku lõppu
Saate võitja edeneb poolfinaali,
kaotaja osaks jääb võimalus suvisel Pärnu Räimefestil pereansamblina esineda ning magada
kosutav uni merevaatega majas.
Et aga parima selgitavad alles televaatajate hääled, on saate tootjad
teinud saalomonliku otsuse: tuleb
üles võtta kaks lõppu.
Esimesena hõigatakse võitjaks
Tiia ja tütred. Saatejuht ja külalised tõttavad õnnitlema, ulatavad lilled, kallistavad. Vahetult
peale õnnitlusi antakse Tiia perele konkreetne ja publikut naerutav korraldus: „Nii, pange nüüd
ära oma lilled!“ Seejärel nõutakse mõlemalt perelt: „Kui keskele
lähete, siis lilli kaasa ei võta!“
Viiv hiljem kuulutatakse võitjaks perekond Mõtsmees. Taas
õnnitlused, lilled, ovatsioonid.
Sedapuhku valjemad ja kestvamad. Saate finaaliks kogunevad peakangelased keskpõrandale kokku ning kaamerad püüavad
nende kollegiaalseid kallistusi.
Kas Mõtsmehed pääsevad
„Perepeol“ edasi, selgub ETV
ekraanil 8. veebruaril.
Kaupo Torim

KULTUUR

Mõtsmehed
Anneli (38) on Sillaotsa kooli
õppealajuhataja. Klaverit õppinud pereema armus hiljaaegu basskitarri. Ta on laulnud
Tarmeko kooris aga 12. viimast
aastat kaunistab tema sopranihääl A. Le Coqi kammerkoori.
Talle meeldivad eestikeelsed
laulud ja muusikud, kes teevad eeskätt seda, mis on neile
endile oluline.
Hart (39) juhatab AS Benefit
Tartu kontorit. Koolis „väikemetsikuks“ kutsutud spordipoisist sai 4. klassis puhkpilliorkestri liige. Koos Anneliga
erinevates kammerkoorides
laulnud mees asutas 2009.
aastal Tamme gümnaasiumi
vilistlasorkestri. Mängib kornetit, tenorit, tuubat ja kitarri.
Viimase kohta ütleb: „Maal
kaob vahel elekter pikemaks
ajaks ära, siis on küünlavalgel
ja kitarri saatel väga lahe terve
perega koos laulda.“
Johanna (19) on Poska gümnaasiumi abiturient. Aastaid
Külliki Lauluaias laulnud neiu
on õppinud soololaulu Elmet
Neumanni juures, laulnud koolikoorides, lõpetanud muusikakoolis viiuli eriala ning tegeleb
rahvatantsuga.
Susanna Viktoria (14) õpib Sillaotsa kooli 8. klassis ja Elleri
muusikakoolis. Flöödi eriala
õppimise kõrval mängib ta isa
asutatud orkestris pikoloflööti.
Laulmist on õppinud Anu Markovska ja Külliki Levini juures. Kui
liita pillimängu- ja lauluoskusele
võistlustants, ei saa mitte punkti
panna: lisada tuleb ka joonistamisoskus ning disainihuvi.
Reti Maarja (7) käib Sillaotsa
koolieelikute rühmas ja alustas
Elleri eelkoolis klaveri õppimist. Üle kõige laulda armastav tulesäde oli väga kurb ja
nuttis, kui kuulis, et tema saatesse ei mahu. Anneli: „Ta on
meie tulesäde ja meile kõigile
väga kallis.“

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Kuidas elab teie pojuke?“
„Tal on praegu väikesed
finantsraskused.“
„Kuid ta on ju alles kaheaastane!“
„Seda küll, aga ta neelas
täna viiesendise alla.“
***
Ajakirjanik küsib vabriku
direktorilt:
„Kas te võite mulle öelda, millised on teie toodangu hinnad?“
„Meil on kokkuleppehinnad.“
„Mida see tähendab?“
„Me leppisime omanikuga
kokku, et oma kaupa me odavalt ära ei anna.“
***
Kuveidi šeik näitab Ameerika
miljonärile oma uut autot.
„Aga mis nupp see siin on?“
küsib külaline.
„Ma vajutan sellele siis, kui
vihma sajab.“
„Ja kohe sulgub auto katus?“
„Ei, vihm lõpeb otsa.“
***
Dramaturg kaebab sõbrale:
„Mul ei vedanud oma uue
näidendiga praeguste ilmade
tõttu.“
„Mida sa selle all mõtled?“
„Kui ilm oli hea, sõitsid inimesed linnast välja ega tulnud
teatrisse. Kui ilm oli halb, ei tulnud nad samuti teatrisse, vaid
istusid kodus.“
***
Püha Peetrus märkab paradiisi värava taga tuntud näitlejat.
„Miks teie siin olete? Kas olete juba siis surnud?“
„Ei, seda mitte, aga teatrikriitikud ülistasid mind taevani.“
***
„Kui palju see pilt maksab?“
küsib ostja kaupluses.
„Kaks tuhat dollarit. Kakssada maksab pilt ise ja ülejäänu

tuleb tasuda mööbli eest, mis
tema juurde sobib.“
***
Poola pankur tellis kunstnikult pildi, mis kujutaks juutide
üleminekut Punasest merest.
Kunstnik sai raha kätte ja
kadus pikaks ajaks. Pärast pikki
otsinguid leiti ta üles ja oli sunnitud välja tooma oma meistritöö. See kujutas endast suurt
lõuendit, mis oli üleni punaseks värvitud.
„Mis see on?“ küsis pankur.
„Punane meri.“
„Aga kus on vaarao väed?“
„Uppusid ära.“
„Noh, oletame. Aga kuhu on
juudid jäänud?“
„Nad on juba üle mere läinud.“
„Aga kus on egiptlased?“
„Oodake, küll nad varsti
tulevad.“
***
„Kuidas sulle mu uus maal
meeldib?“
„Hm! Oleks võinud ka hullem olla.“
„Kuidas nii? Oli ta siis nii hull?
Võta kohe oma sõnad tagasi!“
„Hea küll, võtan. Hullem olla
ei saagi!“
***
Režissöör:
„Teie stsenaarium ei ole üldjoones paha, aga mõnda dialoogi tuleks teil veidi lihtsustada,
et iga idioot nendest aru saaks.“
Stsenarist:
„Hea küll! Öelge, millistest
kohtadest te aru ei saa?“
***
„Mis vahe on raadio, helifilmi
ja maksude vähendamise vahel?“
„Raadios kuuldakse, aga
ei nähta. Helifilmis kuuldakse midagi ja nähakse midagi.
Maksude vähendamisest pole
aga midagi näha ega kuulda.“

ristsõna
Ristsõna

Neljapäev, 7. veebruar 2013

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.–10., 13.02 kell 14.15, 18;
11.02 kell 15, 19.15; 12.02 kell
11, 13, 19.15; 14.02 kell 12.45,
19.05 Anna Karenina
8.–13.02 kell 14.25, 16.25,
21.30; 14.02 kell 15, 17.05,
21.45 Armastuse õppetunnid
8.–14.02 kell 12.15, 15.15,
18.15, 21.15 00.30
8.02 kell 12.25, 17.35, 20.30;
9.–10.02 kell 12.25, 17.35;
11.–12.02 kell 12.25, 21.45;
13.02 kell 12.25, 17.35; 14.02
kell 13 Hitchcock
8.–10., 13.02 kell 17.05; 11.–
12.02 kell 18; 14.02 kell 15.30
Nõiakütid Hans ja Grete
8.–13.02 kell 19.45, 22; 14.02
kell 22.15 Parker
8.02 kell 12, 13.35; 9.–10.02
kell 11.30; 12, 13.35, 15.45;
11.–12.02 kell 12, 12.45, 17.15;
13.02 kell 11.30, 12, 13.35,
15.45; 14.02 kell 12 Lammutaja Ralf (eesti keeles)
8.02 kell 15.45; 9.–10., 13.02
kell 20.30; 11.–12.02 kell
13.30 Viimane võitlus
8.02 kell 16.45; 9.–10., 13.02
kell 14.45; 11.–12.02 kell 16;
14.02 kell 13.30 Lincoln
8.02 kell 13.15, 18.25; 9.–10.,
13.02 kell 11.45, 18.25; 11.–
12.02 kell 14.15, 18.25; 14.02
kell 16.15 Hüljatud
8.–10., 13.02 kell 19, 22.15;
11.–12.02 kell 20.30 Vabastatud Django
14.02 kell 17.30, 20.25, 22.30
Eellinastused: Visa hing: Hea
päev, et surra
14.02 kell 19.45 Eellinastused: Ilusad olendid
14.02 kell 14.15, 19.30, 21.30
Eellinastused: Nende esimene aasta

Teater
Sadamateater

Anna Karenina
7.02 kell 21.15 Cinamonis
Keira Knightley ning hinnatud lavastaja Joe Wright toovad maailma
ekraanidele oma kolmanda koostöö, mis on julge, suurejooneline
nägemus Lev Tolstoi korduvalt ekraniseeritud klassikateosest „Anna
Karenina“. Stsenaariumi kirjutas Oscari-võitja Tom Stoppard. See on
lugu armastuse võimalikkusest kõrgklassi ahistavates tingimustes.
Anna Karenina (Keira Knightley) kohtub noore ja sarmika ohvitseri
Vronskiga (Aaron Johnson) ning hakkab seepeale kahtlema nii oma
abielus kui selles, kas ta ikka on sellise elu juures õnnelik. Sellistel
kõhklustel ja kahtlustel on aga saatuslikud tagajärjed.
Osades Keira Knightley, Jude Law, Aaron Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Ruth Wilson, Domhnall Gleeson, Olivia
Williams, Emily Watson jt.

Vanemuise teatri
suur maja
8.02 kell 19 Kalendritüdrukud
9.02 kell 19 Uinuv kaunitar
10.02 kell 16 Kosmonaut
Lotte
16.02 kell 19 Kaos
17.02 kell 19 Cabaret

Vanemuise teatri
väike maja
7.02 kell 19 Sviit
10.02 kell 12 Ninasarvik Otto

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 16.02 Riin Palloni maalinäitus
kuni 28.02 näitus Poola lasteraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest
kuni 28.02 näitus Väike Chopin

Karlova-Ropka
raamatukogu

13.02 kell 19 Casanova

kuni 28.02 Katrin Moora
maalinäitus Aknast vaadates

14.02 kell 19 Werther

Linnaraamatukogu

17.02 kell 16 Puhastus

kuni 16.02 näitus Tablettide
asemel muusika

12.02 kell 19 Õhtu Straussiga

Kontsert

kuni 18.02 fotonäitus Minu
Supilinn

Saksa Kultuuri
Instituut

kuni 18.02 Danel Ülperi
maalinäitus Teekond

12.02 kell 19 Üksildane lääs

9.02 kell 19 Hiina aastavahetuse õhtu

kuni 15.03 näitus Maapõue
saladused

13.02 kell 19 Üksildane lääs

Tartu Jaani kirik

14.02 kell 19 Tappa laulurästast

8.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

kuni 23.02 raamatunäitus
Maakera kuklapoolel

15.02 kell 19 Paanika

9.02 kell 20 Eesti segakooride kontsert

9.02 kell 19 Üksildane lääs
10.02 kell 19 Karjäär

Tammelinna
raamatukogu

17.02 kell 19 Tahame luua
näitemängu, mis muudaks
maailma

7.02 kell 20 JaZZeppelin

kuni 11.02 Soome instituudi rändnäitus Kirgas, kerge
ja karge nagu vesi. Soome
nüüdisproosa

8.02 kell 21 Tõnis Mägi &
sõbrad

kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg

Teatri kodu

12.02 kell 20 Jamman

10.02 kell 12 Kunksmoorimäng

13.02 kell 20 Kontsertfilm
Yellowjackets

14.02 kell 11 Kuldvõtmekese
lugu

14.02 kell 20 Abraham‘s Café

Linnaraamatukogu

15.02 kell 21 Sofia Rubina
Kvintett

9.02 kell 11 Muinasjututund

16.02 kell 19 Tappa laulurästast

15.02 kell 11 Kuldvõtmekese
lugu
15.02 kell 18 Kuldvõtmekese
lugu
16.02 kell 12 Väikese onu
saaga
17.02 kell 12 Kunksmoorimäng

Tartu Jazz Club

Tartu ülikooli aula
9.02 kell 17 Eesti segakooride kontsert

Vanemuise
kontserdimaja
8.02 kell 19 Ooperigala

Muu

14.02 kell 18 Vestlusõhtu:
külas on Janika Tamm, raamatu Minu Keenia: rääkimata lugude maa autor

Tammelinna
raamatukogu
8.02 kell 16.30 Lauamänguring

tartuekspress

Kinnisvara müük

Aitame kinnisvara müümisel ja
üürimisel! Tel 5853 6766, 5853 6767,
www.kinnisvaracentrum.ee.

Ehitus ja remonditööd Tartus
ja Lõuna-Eestis. Tel 58 096 966,
kristjan@krestonehitus.ee.
Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Tel 5680 7666.
Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.

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

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Alemat OÜ renoveerib kortereid
ja maju. www.alemat.ee.
Ehitus, remont, viimistlustööd,
lammutus, lumekoristustööd jm.
Tel 5858 6953.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

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

Üürile võtta
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
1-2toal korter. Tel 509 3455.

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.

.EU

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

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

reklaam
Reklaam
ist
us
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Loomad

Keha trimmi Olimpi toidulisanditega: olimp.ee.
Kingi õnne oma perele! Abi alkoholisõltuvuse korral 98%. Hiina
meditsiin. LY CHINI OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.

OÜ Rakall pakub 20- kuni
50kohalisi busse sõitudeks Eestis
ja välismaal. Soodustused koolidele. Tel 5556 4138, info@rakall.ee,
www.rakall.ee.
Perejuuksur. Maarika, tel 5197 8719.

Muu
Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

Prilliraamide parandus (laseriga).
AS Erakliink Dentes, Ropkamõisa
10. Tel 733 3005.

Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.

Raamatupidamisteenused. Äriplaanid. Tel 5626 7815, rp@edio.ee.
Santehnik, katlamajad.
Tel 5344 8170, 5359 8960.
Sulasetööd suve- ja maakodus
Lõuna-Eestis aastaringselt.
Tel 529 7080, priit55@hotmail.com.

Plaatimis- ja üldehitustööd.
Tel 5918 5915, banheiro@hot.ee.

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, reklaame, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Tel 514 9885.

Plastakende müük ja paigaldus,
küsi julgelt pakkumist! Tel 511 1272,
Annika, valga@aknakoda.ee.

Tasuta katkiste kodumasinate
äravedu (külmkapid, pesumasinad,
pliidid, telekad jne). Tel 5386 9008.

Müüa PIKAKARVALISED TAKSID
(kutsikad ja 17 k emane). Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv
A-, B-, C-, CE-kat, ADR, veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitused.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.
Seltskonnatants algajatele,
edasijõudnutele alates 07.02.
Tel 511 4081, Eva Kouhia.

Küte

Mööbel

Põllundus

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Firma teeb elamukruntide ja
kõnniteede (ka talvist) koristust.
Tel 509 0750.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 7. veebruaril kell 10–14 ja
8.–9. veebruaril kell 10–16 Tartu
Laste Turvakodus, Tiigi 55.
Suur allahindlus Sarapuu riidepoes! Kõik kaubad -70%. Aadress
Sarapuu 1 (endine Sarapuu kommipood).

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 509 3455.

Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
Viktor, viktorgo@hot.ee.
Veo- ja kolimisteenused, kolijad, utiliseerimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Riided

Ehitusliku saematerjali soodusmüük! Tasuta vedu Tartumaal. Küsi
parimat pakkumist tel 5656 4624
või oliver@puiduplats.ee.

Uued maastikurattad käikude ja
amortidega. Tule vaatama. Kevad
pole enam kaugel. Tel 56 503 503.

Lai valik vähekasutatud nurga- ja
tavadiivaneid Soomest. Tartu, Riia
138-2, tel 5850 0180.

Müüa toidukartulit (Laura, Vinetta). Tel 503 3898.

Materjal

ÕIGUSABI. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, www.reverens.ee.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(1,09 €/min). Ennustuse tellimine
meilile: ennustus.ee.

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

Teated

Tervis

Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.
Ohtlike puude raie ja puude hool-

ellad, Teenused
dustööd.
Tel 5686 6157, info@
Aprilli lõpuni kõik
kaubad
akotid, käek
h
ra
,
d
e
id
ri
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.
te
is
a
n
FIE Raivo Kägo. Likvideerin 10 eurot/tükk.
.
Meeste ja
m
jp
d
ti
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
3-4toal korter.
llid, käeko
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
epri2688.
es5770
päikTel
1-2toal korter. Tel 5770 2222.

Kessu mängumaal E–R kl 9–16
päevasel mängimisel uued hinnad:
3 tundi – 2 eurot.

www.tuletee.ee
9. veebruaril 2013 kell 19.00
Saksa Kultuuri Instituudi saalis
(Kastani 1, Tartu)

HIINA
AASTAVAHETUS
KONTSERTMEDITATSIOON
Gongidel ja helikaussidel
AIVAR TÄPSI
Peale kontserti Hiina uusaastatoidud
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Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Koolitus

Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

uu
tep

kontoritehnika müük ja hooldus

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Puistevilla paigaldus. Tel 506 7846.

El

d

hin

vanavara ost ja müük

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

ri
ekt

an

Ehitus

Mis
juhtub
talvel?

Kü
lm

Neljapäev, 7. veebruar 2013

piirkonna

• Naiste riided
Sobrakeskus
• Ehted ja kaekellad
Voru tn 55f Tartu
• Suur valik kaekotte
Avatud E-R 10-19, L 10-15
• Hinnad vaga soodsad
Tel 5805 8851

rvu ja
rima trükia

suu

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

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

E-R 10-19 ja L 10-15 • Sõbrakeskus, Võru 55f.

restoranilt

Pääse kohapeal:
6 EUR/10 EUR (idamaise toiduga)
Õpilased, tudengid, pensionärid ja invaliidid
3 EUR soodsamalt

Kohal ka TULETEE KRISTALLIPOOD
Info ja broneeringud:

tel 5136470, aivar@tuletee.ee

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

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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TALLINNA OPTIKAS
VEEBRUARIKUUL-sõbrakuul:
PRILLIRAAMID kuni -70%

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

Neljapäev, 7. veebruar 2013

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

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

SÕBRAPÄEVAÜLLATUSED MEILT!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

peab sünnipäeva!

13. veebruaril algav
B-kat kursus 333.Meil saab õppida mopeedi-,
mootorratta- ja sõiduautojuhiks!

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

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

Tule maratoni
peaproovile!

Prillid!
Läätsed!
Päikeseprillid!
Lai valik
Parim kvaliteet
Professionaalne teenindus
Tallinnas Endla 12 kaupluses prillid kiirtööna!
Püsiklientidele alati soodsamad hinnad ja eripakkumised.

Kohtume 10. veebruaril Avatud Rajal!
Autopartner:

Meediapartner:

Registreeru www.tartumaraton.ee
Peasponsor:
Suusapartnerid:

TALLINN
Pärnu mnt 10
telefon 627 0110
E-mail: parnumnt@eagle-vision.ee

TARTU
Tasku keskus, Turu 2
telefon: 733 3938
E-mail: tartu@eagle-vision.ee

Endla 12
telefon 662 1150
E-mail: endla@eagle-vision.ee

Lõunakeskus, Ringtee 75
telefon: 731 5638
E-mail: lounakeskus@eagle-vision.ee

Paldiski mnt 102 (Rocca al Mare
kaubanduskeskuse 1. korrusel)
telefon 665 9105
E-mail: rocca@eagle-vision.ee
RAKVERE
Põhjakeskus, Tõrremäe
telefon 326 0500
E-mail: rakvere@eagle-vision.ee

PÄRNU
Rüütli 39
telefon 445 1900
E-mail: parnu@eagle-vision.ee
Kaubamajakas, Papiniidu 8/10
telefon 445 5979
E-mail: kaubamajakas@eagle-vision.ee

www.eagle-vision.ee

