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märke ja parkimiskohti

Möödasõidurajad
Tallinna suunal
Maanteeamet ja EA Reng AS sõlmisid lepingu Põltsamaa-Tartu
lõigule 2+1 möödasõiduradade eskiisprojekti koostamiseks, millega selgitatakse välja sobivaimad möödasõidualade asukohad.
„Eskiisprojekti tellimisega määratleme ära, kuhu saame 2+1 möödasõidurajad teha. Eesmärgiks on leida sellised teelõigud, kuhu on
võimalik rajada teelaiendused ilma maantee õgvendamise, eritasandiliste ristmike ning rohkete kogujateede ehituseta,“ rääkis maanteeameti lõuna regiooni direktori asetäitja ehituse alal Janar Taal.
Teisisõnu on projekteerimislepingu eesmärgiks leida need lõigud Põltsamaa linna ja Tartu linna vahelisel põhimaantee trassil,
kuhu on võimalik ehitada ühes sõidusuunas kõrvuti kaks sõidurada vähemalt 1,2 kilomeetri pikkuselt. Sõidusuunad eraldatakse
möödasõidualadega lõikudel piirdega. Eeskuju on võetud Soomest ja Rootsist, kus sõiduradade arvu vaheldumine on liiklust
rahulikumaks ning ohutumaks muutnud.
„Kui esimene etapp on möödas, siis saame järgmisel aastal
otsustada, millistele lõikudele koostame tehnilise projekti ning
millised möödasõidualad reaalselt välja ehitatakse,“ ütles Taal.
Projekti valmimise tähtaeg on novembris ning see läheb
maksma üle 50 000 euro. Avalikustamine on valdades plaanis
septembrikuus. 2011. a liiklusloenduse andmetel ulatub Põltsamaa-Tartu teelõigu liiklussagedus 6000 autoni ööpäevas ning
raskeliikluse osakaal on sellest 17%. Alates 1996. aastast on kõnealusel maanteelõigul toimunud 424 liiklusõnnetust, milles hukkus
48 ning sai vigastada 428 inimest.

Härra Maurusele saab
eksamit anda bussis
Anton Hansen Tammsaare 135. juubeliaasta puhul testib Sebe Tartu-Tallinna täistunnibussides puutetundlike ekraanide vahendusel
sõitjate kirjandusalaseid teadmisi legendaarne härra Maurus.
Täistunniekspressidesse paigaldatud Tammsaare muuseumi
koostatud “Mauruse viktoriin” esitab reisijale küsimusi kokku seitsmes kategoorias.
Legendaarne koolidirektor “Tõe ja õiguse” teisest osast testib
teadmisi eesti kirjanduse algusaegadest kuni 21. sajandi alguseni,
sinna vahele jäävad nii rahvusliku ärkamisaega kui ka Nõukogude
okupatsiooni aegset kirjanduselu puudutavad küsimused.
Kokku on “Mauruse viktoriinis” ligikaudu 50 küsimust, igaüks kolme vastusevariandiga. “Kindlasti tulevad mitmed vastused paljudel
kiiresti, kuid on ka tõsisemaid pähkleid, nagu näiteks küsimus 1938.
aasta romaanivõistluse võitnud Karl Ristikivi romaani pealkirjast või
nõukogudeaegse mõiste vulgaarsotsialism tähendusest,” kirjeldas
Tammsaare muuseumi juht Maarja Vaino viktoriini.
Vale vastuse korral pakub härra Maurus viktoriinist osavõtjale
võimalust uuesti proovida, mis tähendab, et teadmistekontrolli
saavad edukalt lõpetada kõik mängijad.

Kuigi mõned omale kodu
ukse ette hoolikalt parki
misplatsi puhastanud auto
omanikud paigaldavad sinna
teistele juhtidele keelumär
ke, niimoodi siiski ühismaa
ga omavolitseda ei tohi.
Lume saabudes võib küll parkimine niigi kitsastes suurte kortermajade ümbrustes keeruliseks
muutuda, kuid see ei anna autoomanikele õigust tükki ühismaast
enda omaks nimetada, liiatigi veel
ise meisterdatud või varastatud
liiklusmärgiga.

Varastatud märk
„Sõidutee vasakusse serva paigaldatud ajutine liiklusmärk ja kaks
lauajuppi ei vasta standarditele
ning ei kohusta teisi juhte millekski,“ kommenteeris ühe Mõisavahe
tänaval liiklusmärkidega omavolitseva kodaniku tegevust linna ajutise liikluskorralduse peaspetsialist
Toomas Henno.
Linna liikluskorraldusteenistus teavitas vales kohas vedelevast
keelumärgist liiklusmärke rentivat
firmat, kes tundis oma vara fotolt
ära ning lubas sellele järele minna.
Märk läks kurjadesse kätesse ilmselt läheduses toimunud Nõlvaku
tänava teetööde ajal.
„Tänava pühkimine ei anna kellelegi õigust tänavat enda omaks

Hiljuti Eestis filiaali avanud
Itaalia juurtega rahvusvahe
line modelliagentuur ICON
alustab üle-eestilise model
liotsinguga, et leida model
le, keda maailma moela
vadele lähetada. Tartlased
on moeotsijate hindavate
pilkude alla oodatud juba
20. veebruaril.
„Otsime laheda välimuse, mõnusa oleku ja isikupäraga noori,“ rääkis Tartu Ekspressile Eesti filiaali looja, Itaalia peakontoris aastaid
praktikat omandanud Terje Kissa.
„Casting’ule tulijad midagi kartma
ei pea. Kohe kindlasti kedagi ei kritiseerita ning tagasi ei lükata.“
Need noored, keda mingil põhjusel modellipoolele ei valita, jäävad agentuuri people kataloogi,

Tule oma sõiduautoga korralisele ülevaatusele
ja saad kaasa KINGITUSE.
*pakkumine kehtib jaanuar, veebruar 2013.
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nimetada, küll aga võib legaalselt
jaotatud või müüdud parkimiskohtadel kehtida korrashoiu kohustus,“
ütles Peeter Rehema Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroost.

Ähvardus hanges
„Tihti pannakse parkimiskohtadele pehmelt öeldes vihjeid, et roogi ise oma lumi ära, silt auto numbrimärgiga või tool ette,“ tõi liikluskorralduse spetsialist Henno näiteid varasematel aastatel laekunud
kaebuste seast. Eelkõige on probleeme Annelinna üheksakorruseliste majade piirkonnas, kuigi täna-

vu on olukord tänu vähesele lumele
rahulikum.
Linn võtab kaebuste peale ühendust korteriühistute esimeestega, sest linna avalikus ruumis pole
lubatud Henno sõnul niimoodi toimetada. “Äärmuslikematel juhtudel peavad linna menetlusametnikud minema silte ja esemeid ise ära
korjama, kuid enamik juhtumeid
laheneb rahumeelselt,“ lisas ta.
Korrakaitsebüroo spetsialisti Rehema sõnul saab korteriühistu parklas liiklust korraldada konsensusliku otsusega. “Kui ühistu
on nummerdanud parkimiskohad
asfaldile majaesisel parkimisplat-

sil, siis jää alla jäänud teekattemärgistus siiski ei kehti. Kui aga ühistu
korra järgi dubleerivad seda sildid
korteri või sõiduki numbriga, siis
tuleb neist kinni pidada,” selgitas
Rehema.
Tallinnas jääb parkimiskohtadel
omavolitsemise probleem mupo
pressiesindaja sõnul paari aasta
tagusesse aega ning viimasel ajal
sellega suuremaid probleeme pole.
Küll aga on pealinnas täheldatud
üksikuid juhtumeid, kus parkimiskohtadele on paigutatud suuremaid parkimist takistavaid esemeid, nagu rattakummid ja lindid.
Mari Mets

Tartust otsitakse supermodelle

HEA KOHT TEHNOÜLEVAATUSEKS!
A-Ülevaatus Tähe

Pildil olev liiklusmärk on varastatud Nõlvaku tänava teetöödelt ning uus omanik kasutab seda koos paari lauajupiga, et omale õhtul koduukse ees parkimiskoht kindlustada. 
Mari Mets

kust Kissa kinnitusel võib tulla nii
mõnigi huvitav filmi- või reklaamipakkumine.“
Modellikatsetele on oodatud
neiud vanuses 14–22, kellel pikkust
vähemalt 170 cm ning 16–24aastased noormehed, kel kasvu vähemasti 183 cm. Casting toimub tuleval kolmapäeval, 20. veebruaril kell
15–19 Werneri kohvik-restoranis
(Ülikooli 11).
ICON loodi 10 aastat tagasi Itaalias Juan Carlos Micheli poolt, kes
on saanud sealses moemaailmas
juba tuntud persooniks olles töötanud agentuuris Beatrice Models
Management (Milano).
ICONi praegused modellid on
osalenud maailmatuntud brändide reklaamides, nagu Valentino,
Cavalli, Dolce&Gabbana, Armani.
Rasmus Rekand
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Lugeja
Milleks nuumata
Lugeja kiri
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Kuna teeseaduse järgi võib muru kasvada 25sentimeetriseks, lubab ka Tartu linn nüüd kergemat
sorti heinamaad pidada. 
Rasmus Rekand

kohtutäitureid?

Käisin mullu veebruaris oma tühjaks jäänud korteri postkasti kontrollimas, kui
kuulsin seest kahtlast pahinat. Veetoru
oli lõhkenud, köögipõrandal vesi kaugelt
üle pahkluu! Uskuge mind, sellisel hetkel
ei mõtle auto parkimiskellale.
Pärast vee kühveldamist ja ruumide
kuivatamist auto juurde jõudnud, leidsin
eest kollase lipiku. Trahviülekande selgitusse kirjutasin midagi väga otsekohest
– isegi sõnastus on mul veel meeles ...
ja sellega oli minu jaoks asi unustatud.
Sügisel tõi kuller kohtutäiturilt kirja:
trahv maksmata, menetlus käib. Linna
trahvisummast 15,34 € oli saanud koos
kohtutäituri tasudega 53.10 €.
Et olin trahvi tasumises veendunud,
pidasin seda esialgu eksituseks. Kontrollimisel tõdesin, et raha polnud tõesti üle
läinud, ilmselt jätsin kogemata makse
kinnitamata.
Mind hämmastab, et heade mõtete
linn ei või oma elanikest niivõrd palju
lugu pidada, et enne täiturite hambusse
viskamist kasvõi üks meeldetuletav e-kiri
või SMS saata? Kas tõesti pole kolmel
selle valdkonnaga tegeleval linna töötajal võimalik kordusarvet või paarisõnalist
meeldetuletust saata?!
Selle ligi 4 euroga, mis nüüd Viljandi täituri kaukasse läheb, toetanuks ma
meelsasti mullu põlengus pereema, väikevenna ja kodu kaotanud mitmelapselist peret, kodust Jaani kirikut või kasvõi
Kroonuaia kooli!
Töötan eraettevõttes, kus maksmata
arveid vajadusel mitmeid kordi meelde
tuletatakse – inkassofirma või kohtutäitur
on viimased abinõud! Miks ei võiks Tartu
oma elanikest sama palju lugu pidada?
Kas on võimalik, et tulevikus proovitakse vähemalt kord viivistasu võlga
meelde tuletada, mitte ei alustata kohe
kohtutäiturist?!
X. Y.

Rein Haak,
Linnamajanduse osakonna juhataja
Viivistasu otsustega seonduvat reguleerib liiklusseaduse 12. peatükk. Viivistasu
loetakse õigeaegselt makstuks, kui see
on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsusel märgitud pangakontole.
Tasumise tähtpäev ei tohi olla lühem kui
14 päeva viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.
Seaduse alusel võib kohalik omavalitsus viivistasu tähtpäevaks tasumata
jätmise korral esitada viivistasu nõude
koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile.
Samad nõuded on kirjas mootorsõiduki
külge kinnitatud viivistasu otsusel ning
täiendaval eksemplaril, mis toimetakse
mootorsõiduki omaniku elektronposti
aadressile või rahvastikuregistrisse märgitud aadressile.
Eeltoodust tulenevalt on Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond viivistasu
tasumise korra ja tasumata jätmisega kaasnevad tagajärjed Teile teatavaks teinud.
Kohalikul omavalitsusel puudub
kohustus mootorsõiduki omanikku
täiendavalt viivistasu tasumise kohustusest teavitada. Viivistasu on kohalik
maks, mille õigeaegne tasumine on
mootorsõiduki omaniku riisiko. Teie olukord on mõistetav, kuid viivistasu tasumisel tuleb olla piisavalt hoolas ja pidada
kinni liiklusseadusest ning maksukorraldusest tulenevatest nõuetest.
Maksja peab kontrollima, et viivistasu
summa oleks õigeaegselt maksukorraldusel näidatud arvelduskontole laekunud.
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Aarded laulupeo
muuseumis

Piletisüsteemi loomist
nõustab Nortal

15. veebruarist 8. märtsini on laulupeomuuseumis avatud näitus,
mis sisaldab Eesti teatri- ja muusikamuuseumi 90 aasta jooksul
kogutud materjale, sealhulgas ka
haruldusi.

Linnavalitsus tunnistas
elektroonilise piletisüsteemi loomiseks
nõustamisteenuse tellimise riigihankel edukaks Nortali pakkumuse 16 800
euroga.

Terve kuu kadunud
Politsei otsib
64aastast
Kalev Pavlovi,
keda nähti viimati 6. jaanuaril Tartus. Pavlov on 175 cm
pikk ja kiilaspäisusele kalduv. Seljas kandis ta karvase kraega musta nahktagi, jalas
siniseid teksapükse ja heledaid
tossusid, peas aga mustvalget
kootud mütsi.

Tartumaa trallam
16. veebruaril toimub Tartus Tiigi seltsimajas Tartumaa trallami
talvepidu, mis on ühtlasi rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica
eelfestival. Kesklinn täitub folkloorirühmade ja rahvamuusikutega ning peale avapeo Vanemuise kontserdimajas toimuvad
X Tartumaa trallami raames erinevates festivalipesades kontserdid ja õpitoad.

Minipeaministrid
O. Lutsu majamuuseumis (Riia
38) on avatud Alma Maari näitus „Taasiseseisvunud Eesti peaministrite miniatuursed kujud“.
Päkapikumõõtu peaministreid
saab uudistada kahe nädala
jooksul.

Muru võib nüüd
vaksapikkune olla
Peatselt kehtima hakkav
linna heakorraeeskiri on
varasemast lühem, liht
sam ja leebem. Põhiline
on kohustus, et igaüks
peab oma kinnistu kor
ras hoidma.
„Oleme õigusliku minimalismi pooldajad,“ andis linnasekretär Jüri Mölder lootust, et
linnal on soov määrusteentsüklopeediad ajalukku heita.
„Eks võrrelge mõne teise Eesti omavalitsuse ja Tartu linna
heakorranõudeid. Ma arvan,
et taolised asjad, nagu näiteks
pesu rõdul kuivatamise lubamine või keelamine, ei pruugi
aidata kaasa ei linnapildi ega
kodanikutunde paranemisele.“

Neli käsku
Heakorra tagamine on uues
sõnastuses kokku võetud laias
laastus nelja punkti. Oma maa
tuleb hoida puhas prügist, riisuda tuleb puulehed, koristada
lumi ning jää katuselt-räästast.
Ja kui varem tuli niiduk käima
tõmmata, kui muru oli kõrgem
15 sentimeetrist, siis nüüd võib
oodata, kuni lible kerkib 25sentimeetriseks.
Mölder põhjendab muudatust asjaoluga, et samasugused
on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt
kehtestatud nõuded linna tee-

de hooldamisel. Miks peaks
siis kodanikke rohkem piitsutama. „Üldse tegime ettepaneku, et riik võiks heakorranõuetes oma sõna sekka öelda ja see
oleks üldine, mitte igas omavalitsuses erinev, ent meid ei võetud kuulda.“
Ajendiks, miks linn koondas kaks varemkehtinud akti
(„Heakorra eeskiri“ ja „Koormise kehtestamine heakorra eeskirja täitmiseks“) üheks
„Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine“, sai riigikohtu otsus, mis juba tunamullu
märkis vastuolu põhiseadusega.
Lugu sai alguse 2009. aastal,
kui ärgas linnakodanik Olev
Lauk keeldus pügamast enda
krundiga piirnevat teeäärset
rohumaad. Pikkade arutluste
järel kõigis kohtuastmetes tuli
linnal tunnistada, et kinnistu omanikke saab peale enda
maa kohustada vaid kõnniteid
puhastama.
Mölder möönab, et uue
määruse järgi pääsevad linna maa kraamimise kohustusest ka ühistud. „Näiteks paljudel Annelinna korrusmajade vahelistel linna maatükkidel hoidsid seni korda ühistud.
Nüüd linn vabaplaneeringuga
alade hooldamist ei nõua, küll
aga loodame leida koostöövõimalusi. Mitmed ühistud soovivad ja kasutavadki linna maad

parkimiseks, prügikastide või
mänguplatside tarvis. Usun,
et seal leiame kokkuleppe ka
haljashalade hooldamise osas.
Üldse on linn väga tänulik neile, kes on nõus panustama linna heakorda ka väljaspool enda
kinnistu piire, aidates sedasi kaasa kogu elukeskkonna
paranemisele. Kodu mõiste ei
peaks lõppema korteriukse või
aiaväravaga.“

Vähem reguleerimist
Vana korraga võrreldes ei
nõuta uues enam ka hekkide
pügamist, kuni oksad ei sega
kõnniteelisi. Samuti puudub
piirang, kus oma krundil ehitusmaterjali ladustada, varem
võis seda teha hoonestusjoonest tagapool.
Ka lumekoristuse reeglit pole enam linna määruses, aga kohustus pole kuhugi
kadunud. „See on juba teeseadusesse kirjutatud, meil puudub mõte seda linna eeskirjas
korrata. Samuti on päästeamet
sätestanud, kus tohib või ei
tohi puuriita hoida. Proovime
vältida ülereguleerimist,“ kostis Mölder.
Linnasekretär toonitas veel,
et ka menetlusteenistus on
võtnud joone eelkõige suhelda,
mitte iga rikkumist või küsitavat olukorda karmilt karistada.
Rasmus Rekand

2.24.17
on uus Eesti noorsooklassi sisetippmark 1000 m jooksus, mille püstitas kohalik välejalg Allar
Lamp. Sedasi purunes 1979. aastast Gennadi Beszrodnovi nimel
püsinud rekord pea kolme sekundiga.

Uued aknad
noortekeskusele
Linnavalitsus otsustas esitada
EAS-ile Anne noortekeskuse
välisakende osalise vahetamise
projekti, mille kogumaksumus
on 37 700 eurot Välja vahetatakse Uue tänava poolsed
aknad.

Küüni peksutänav
Ööl vastu pühapäeva kella 4 ajal
ründasid kaks tundmatut meest
Küüni tänaval 1985. aastal sündinud sookaaslast, äsades talle
jalgadega näkku ning pudeliga
pähe. Teine sama vana mees sai
aga reedel kell 23.30 tundmatult
noormehelt samal tänaval vaid
korra peaga näkku.

Püstoliga laenu järgi
12. veebruaril käis Riia tänava laenukeskuse kontoris 1991. aastal
sündinud mees. Tema lahkudes
märgati, et kaasasolevas kilekotis
on riiete all relvataoline ese. Mehele järgnenud kontoritöötaja võttis
tänaval tekkinud rüseluse käigus
temalt ära raketipüstoli. Juhtumi
üksikasjade väljaselgitamiseks
alustati kriminaalmenetlust.

Ettevalmistus
matusteks

Trükimuuseum laieneb

Rahvakultuuri keskus korraldab
11. märtsil Tartu maavalitsuses
koolituse matusekorraldajatele
ja leinakõnelejatele. “Meile teadaolevalt on eriti Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonnas neist ametimeestest puudus,” teatas keskuse pressiesindaja Hille Tarto.

Linnavalitsuse ja trükimuuseumi
uue lepingu kohaselt suurendatakse muuseumi ruumide üldpinda 233 ruutmeetrini, sest asutus soovib laiendada oma tootmistegevust, võttes kasutusele
praegu üüritud ruumide kõrval
paikneva vaba pinna.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Neli päeva sula ja eestlased on muutunud lumevoolijarahvaks.

Potsataja

Eedeni kauplustes 14.02–3.03.2013

SOODUSKUPONGIGA kuni -30%
Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee
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Läbi vine tähtede poole
maraton

Neljapäev, 14. veebruar 2013

Meeletud peod ja karmid
treeningud – Tartu Eksp
ressi ajakirjanik on viimase
aasta pühendanud hullu
meelsele eesmärgile läbida
Tartu suusamaraton sooja
peaga.
Saabastesse tungiv lumi, liibuvad kostüümid ja põskedel jäätuv
ila – talisport on mulle alati vastik olnud. Vähe sellest, et mu elu
ainuke lumelauasõit lõppes väikelaste vahel kuklale maandudes
saadud peapõrutusega: ka murdmaarada pole olnud mulle armulisem. Kui tõusudest suudan veel
toore jõuga üles pressida, siis laskumised, eriti veel kurviga, tõotavad ainult verd, sinikaid ja avalikku alandust.

Varjatud iha
Ometi taipasin täpselt aasta
tagasi, et minu suhtumine peab
muutuma. Lörtsisel pühapäeval
lehetoimetuses konutades lugesin üksteise järel finišisse jõudvate keskpäraste amatöörsportlaste
kommentaare, mis kõlasid sama
uhkelt, nagu oleks neile olümpiamedal kaela riputatud. Siis sai
mulle selgeks, et kuulsuste halli
pean astuma ka mina.
Aga kuidas ikkagi üle saada
sellest kõikehõlmavast hirmust
küngaste ees? Eks lahendus sai
Eesti mehe jaoks ikka olla see,
mis igas teiseski ebakindlas olukorras: julgus pudelist. Minu
ainus võimalus Otepää nõlvadel
tuhandete inimeste vahel ellu
jääda on enne kõvasti sooja teha.
Jumal pidi ju lolle ja joodikuid
hoidma.
Kindlamad raamid sai idee
sõber Kalev Pihlakuga spordiklubi
saunas elu põhiväärtuste üle arutades. Meenutasime eelmise õhtu
prallet ning jõudsime järeldusele,
et jääknähtudega treeningul on
küll palju ilmselgeid miinuseid,
aga ka plusse. Tõdesime, et intensiivne pingutus ei aita mitte ainult
kiiremini kaineneda, vaid joomise
käigus kahanenud testosterooni
ületaastumine annab ka raskuste
tõstmisel ja jooksulindil hüplemisel särtsu juurde.

Kogu elu kirja
Et suure hurraaga alustatud
projekt elukeeristesse ei takerduks, otsustasin oma plaane jagada laiema avalikkusega. Selleks
avasin igal nädalal uuendatava
spordi- ja joomablogi. Seal olen
juba 51 nädala jooksul piinliku
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Treener Kalev Pihlak (paremal) jälgib isaliku pilguga
hoolealuse esimesi suusasamme Tähtvere dendropargis. Praegu on mõlemad veel kained.  Rasmus Rekand

Treeneri soovitused
algajale maratonihundile
Kalev Pihlak on murdmaasuusatamise entusiast, kes on osalenud
maratonidel nii kodu- kui välismaal. Mees ei pea paljuks kogemust ka
esmakordsete startijatega jagada.
∞∞ Vaheajapunktides võta aega ning söö ja joo korralikult. Ära ürita jäljendada tippe, kes omale käigupealt kehakinnituse sisse valavad – sa
ei saa hakkama ja võid lämbuda. Pealegi on mustikakissell ja muud
hõrgutised osavõturaha sees.
∞∞ Stardirägastikus ära tõmblema hakka. Pensionäridest ja lastest möödumiseks on sul aega maa ja ilm… kui muidugi jõudu ikka jätkub.
∞∞ Vali pigem pikemad kui lühemad suusakepid. Kuna sul tehnikat
nagunii pole, aitab suurem külmrelv vähemalt tasakaalu hoida.
∞∞ Palveta umbes –5kraadise ilma eest. Nulli ümber muutub suuskade
määrimine sinusuguse võhiku jaoks loteriiks, oluliselt külmem õhk
aga röövib juba energiat.
∞∞ Metsapeatuste tegemine pole häbiasi. 6000. koha nimel ei tasu
hügieeni ohverdada.

täpsusega kirja pannud iga viimase kui treeningu ja tõstetud klaasi.
Nii olen nädal enne suurt finaali jõudnud olukorda, kus kõrist alla
on kallatud 15,8 liitrit absoluut
alkoholi. Võrdluseks: konjunktuuriinstituudi andmetel tarbis
keskmine eestimaalane 2011. aastal 10,2 liitrit piiritust. Nii et olen
kaasmaalastele pooleteistkordselt
ära teinud.
Samas ei ole ma tagasi hoidnud
ka trenniga. Lehe ilmumise seisuga on kivisse raiutud 171 jõusaalis
veedetud tundi ja 883 jooksukilomeetrit.

Ent suusakogemusega on lood
endistviisi kehvad. Hirm libeduse
ja külma ees pole kuhugi kadunud
ja nii sain suusad esimest korda
alla alles kolm nädalat enne maratoni, kui amatöörspordi guru Priit
Pullerits oli juba ammu teatanud,
et nüüdseks peab põhi võistluseks
laotud olema.

Kits libedal jääl
Esimesed liigutused Tähtvere dendropargis tulid väga raskelt. Juba 1980ndatest pärinevate Tundra suuskade allasaami-

ne (varustus olgu ikka võimetega
proportsioonis!) oli minu tasakaalutunnetuse jaoks keerulisemat
sorti väljakutse. Treener Pihlaku
valvsa pilgu all sain siiski kuidagi
suusajälge ukerdatud ning alustasin kõigi raja kasutajate meelehärmiks oma okkalist teed.
Nagu algajad ikka, ei suuda
minagi jalgade ja käte tööd mõistlikult koordineerida. Puusad eriti
ei tööta ja seetõttu raiskan paaristõugetega rassides meeletult energiat. Väiksemaid nüansse leiaks
muidugi veel, kuid neid nagunii
enam enne sooritust lihvida ei
jõua.
Ka kõrgusekartus püsib sees.
Isegi Tähtvere lauged nõlvad võtavad põlved nõrgaks ja panevad selja taha vaatama, et mitte pikali
käies mõnd kolleegi kaasa võtta.
Maratoni krooniks olevale Harimäele ei julge praegu mõeldagi.
Mis mind ehk siiski aidata võivad,
on vanakooli suusasaabaste laiad
klambrid, mis tänapäeva klassikajälge hästi mahtuda ei taha ja seega hoogu pisut pidurdavad. Mõistagi pärsivad nad ühtlasi liikumist
tasasel maal.
Kuid salarelv kõigi hirmude vastu on veel käiku laskmata. Laupäeva õhtul kavatsen end kaaskonnaga unustusse pidutseda, nii
et soe püsiks veel startigi minnes
sees ja eks näis, kaugele sellega välja veab. Rajal näeme!
Kaur Paves
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musta metalli ja selle sulameid
roostevaba ja alumiiniumi Tig- Mig ja MMAseadmetega
vajadusel tuleme ka kohale
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Marco Tasane
strippar

nii etiketidiiva kui meesstrippari
Tartus elavale 50 Valentinile ja 458 Valentina
le on 14. veebruaril tähistatav valentinipäev
kindlasti eriline sündmus, vähemasti nimepäe
vana. Toimetus päris, kuidas suhtuvad impor
ditud tähtpäeva avalikkuses tuntud tegelased.

Valitsuse sõbrapäevakaardi kavand 

Karmo Ruusmaa

Maaja Kallast
etiketispetsialist
See on tegelikult väga vana püha. Sel päeval tehti vanasti palju
kingitusi ja tüdrukud olid sealjuures palju aktiivsemad kui poisid.
Näiteks sulasetüdrukud tegid õlgedest igasugu vidinaid, millega nad
hakkasid poisse taga ajama. Praegusel ajal aga tehakse muid kinke,
näiteks igavesti kalleid šokolaade. See on hea päev kihluseks – näiteks südamekujulise sõrmuse kinkimise kaudu.
Mis ma sellest arvan? Ta ei ole eestlaste püha, aga kommerts
oskab kõik asjad üles korjata, olgu see ükskõik mis päev. Suhtumine
oleneb inimese südametunnistusest: kas ta ka näiteks vabariigi
aastapäeva tähistab?
Tegelikult on pühasid, mida võiks rohkemgi tähistada. Näiteks
2. veebruaril oli küünlapäev. Me lihtsalt ei tea neid, meil on igasuguseid pühi. Eestlastele palju olulisemaid kui näiteks holokausti
tähistamise päev.
On mul endal plaane selleks päevaks? Ei ole, mina olen vana
inimene, pean vanasid pühi. Olen nendega lapsepõlvest saadik
harjunud. Aga lapselapsed ikka peavad meeles, saadavad kaardikesi,
mõni toob lilli, šokolaadist südame.

Esinemisi sel päeval mul pole. Olen
1975. aastal sündinud ja minust on see
päev mööda läinud. Mul pole huvi selle
vastu. Kui on vaja kedagi meeles pidada,
siis ma teen seda mõnel muul päeval.
Võiks ju arvata, et mul on sel päeval palju
esinemisi, kuid paraku mitte. Praegu on
näiteks 15., 16., 17. kinni, kuid 14. veebruar vaba.
Kui ma oleksin sündinud 1980ndate
lõpul, siis võib-olla mängiks see mingit
rolli minu jaoks, aga praegu mitte.
Minu jaoks on olulisem päev 8. märts,
see on küll pool aastat ette broneeritud.
Arvatakse ka, et jõuludel võiks mul palju
tööd olla, kuid tegelikult on see rahulik
püha ja ei taheta tellida.
See päev on kuidagi lapsik. Kopikas
muidugi artistidele kukub, aga siiski…
Selline trilallaa-trallallaa, läikivad kaardid, vilkuvad südamed, see on kuidagi
läila. See pole isegi teatraalne, see on
lausa tsirkus, kuidagi halvas mõttes värvikas. See on ära leierdatud ja hakkab
juba 12. veebruaril peale tegelikult kaubanduses. Ma ei ole üldse tähtpäevade inimene, kingin vaid sünnipäevade
puhul lilli.

Gerli Padar
laulja
Kolmandat aastat viibime sel nädalal
perega Egiptuses – see lihtsalt on selline nädal, kus on kõige lihtsam puhkust
võtta. Kuid asi pole mitte sõbrapäevas.
Samas ikka teeme väikseid romantilisemat laadi üllatusi ja joonistame pudru peale südameid. See on ikkagi lapse
pärast.
Me ise pole sellised inimesed, kes sisseostetud pühade puhul hakkaks kingitusi tegema, aga lastele on see siiski
oluline. Koolis ikka tehakse sõbrapäevakaarte ja väikseid kinke.

Igor Maasik alias Onu Bella
Muusik ja kirjanik
Ei tähista seda päeva mitte kuidagi. See püha on meile imporditud
ja pigem tekitame haipi, et on selline asjade ostmise päev. Ja inimesed jooksevadki südamekesi ostma. Ei ole ta ei Vene ega Eesti
püha. Minu jaoks on tegemist täiesti tavalise päevaga. Kellel on
sõpru, armastab neid mitte üks päev, vaid 365 päeva aastas.

NISSAN QASHQAI - NR 1 CROSSOVER EESTIS.
PIIRATUD KOGUS ERIHINNA JA TASUTA TALVEPAKETIGA NISSAN QASHQAISID.

SINU VÕIT KUNI 3 600 €!
QASHQAI
• Crossoveri disain
• 1,6 dCi, 130 hj
• 4,5 l/100 km, CO2

Nissan. Innovation that excites.

emissioon 119 g/km

KAASA TASUTA
TALVEPAKETT:
• Valuveljed • Talverehvid • Salongimatid
• Pagasiruumi matt • Alarm • Metallikvärv
• Auto registreerimine • Ohutuspakett

Kasuta võimalust!
MUDEL
1.6 l 5M/T 2WD Acenta
1.6 l CVT (AT) 2WD Visia
2.0 l CVT (AT) 2WD Acenta

TAVAHIND*
€ 20 161
€ 20 151
€ 23 411

KAMPAANIAHIND
€ 17 281
€ 17 321
€ 20 131

1.6 l 5M/T 2WD Acenta koos Connect navigatsioonisüsteemiga
1.6 l CVT (AT) 2WD Acenta koos Connect navigatsioonisüsteemiga
1.6 dCi 6M/T 2WD Acenta
2.0 l 6M/T 4WD Tekna

€ 21 011
€ 22 251
€ 23 711
€ 26 011

€ 18 061
€ 19 131
€ 20 391
€ 22 411

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!
Autospirit Tartu OÜ
Turu 47, Tartu
tel 734 1126
www.autospirit.ee

Vaata QASHQAI täispikka nimekirja: www.autospirit.ee
* Tavahind on auto hind talvepaketiga. Pakkumine kehtib kuni 28.02.2013, autode arv on piiratud. Pakkumist ei saa kombineerida teiste soodustustega. Piltidel on illustreeriv tähendus. Küsi lisainfot lähimast esindusest! Nissan Qashqai keskmine
kütusekulu alates 4,5–8,1 l/100 km, CO2 emissioon alates 119–187 g/km.
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Palametsa
pajatused

„Karikakramäng II“ osutus sedavõrd populaarseks, et 22. veebruaril toimub Elektriteatris lisaseanss.

Kuule kilu – kisu
kintsud kiilaks!
Selge eesti keel, ainult kas saate aru, mida teha kästi? Ja kellel? Tõlgituna normikeelde kõlaks öeldu järgmiselt: kuule poja, võta püksid jalast! Ja väljendatud on see teismeliste noorukite (nimetatud ka
lõngusteks) erikeeles nii 40 aastat tagasi. Oma erikeel, mida prantslased nimetasid argooks, inglased slängiks, on omane paljudele sotsiaalsetele rühmadele. Näiteks kriminaalkurjategijatest vangidele
(venekeelne tähistus blatnaja mužõka), sõjaväelastele madalamates
auastmetes, meremeestele, üliõpilastele ja eelkõige meie õppivale
noorsoole.
Ammustest aegadest on teada, et eksisteerib isegi kooliti erinev õpilaste suhtlemiskeel. Kasutatakse ikka selleks, et näidata
oma eriseisundit ühiskonnas; lihtsustada ja lühendada sõnu –
näiteks õppeainete nimetused: esta, lota, mata, võmma või kehka; varjata asjasse mittepühendatute eest öeldu mõtet; väljenduda humoorikalt (kehka asemel hoopiski pikem kondiväänamise tund) jne.
Eestis hakati õpilaste slängi, mis teatavasti on vägagi kiiresti muutuv, jäädvustama ja uurima küllaltki hilja. Üheks algatajaks oli väsimatu Paul Ariste, kelle innustusel koguti üle 3000 slängisõna. Sajandivahetusel nägid trükimusta esimesed eesti õpilaste slängisõnastikud. Ja töö selles vallas jätkub.
Gerda Laugaste, kes juhendas 1960ndatel aastatel metoodikuna
filoloogide pedagoogilist praktikat Tartu keskkoolides, lasi tulevastel eesti keele õpetajatel üles märkida kuuldud õpilasargood.
Kogutu alusel pani ta 1967. aastal kirja artikli „Õpilaste keelekultuurist“, millest ongi välja nopitud järgmised näited. Autor kirjutas: Lausa vapustavalt mõjuvad kaasõpilasi tähistavad argoosõnad.
Mida küll arvata inimesest, kelle sõpradeks on jumbud, pätid, jokod,
faanid, patsaanid, sulid, sellid, kutid, tüübid või näod. Pilt õpilasest
tema enda keelepruugis saab õige nukker. Tal on peas lätu, seljas
kuhti või kott, jalas tarundid, makaronid või juustud, banaanid või
lihtsalt käimad. Tunnis teda tiritakse letti, peedistatakse ära, tõmmatakse orki või keeratakse kraavi kummuli. Ta ei kõnele, vaid möliseb, mökutab, krõbiseb või pritsib vahtu. Sööklas ta ei söö, vaid ajab
näost sisse või poleerib kihvu. Ta ei naera, vaid hirnub või irvendab.
Kodus kuulab plärakasti, käib kintsis või kulturkas, kus tantsimise
asemel siblib, siiberdab, veab poognaid või lükkab kummutit. Partnerit nimetatakse man’na, eit, tips, tibens. Väikest kasvu tütarlaps on
idu või sipsik.
Järgmisel aastakümnel võis tähendada õpilasslängis mõneti erinevat kujundlikkust. Kas teate, kes oli puberpeedik? Ei keegi muu, kui
puberteediealine peediveinimanustaja elik algaja napsivend. Mahakirjutajat nimetati puksiirlatikaks, suvetööd lambapäevadeks, kaugõppe üliõpilast distantstuupuriks. Üliõpilastelt oli üle võetud rebasteks löömise ehk repsimise üha jõhkramaks muutuv kombestik. Kõlaliselt lähedane ropsimine tähendas aga hoopiski oksendamist pärast
ilksalt männat prallet – jube toredat pidu. Televisoonisõltlast märkis
hoopis lühemalt ja ilmekamalt vidioot. Ilmne oli ka eesti kirjanduse
õppimise mõju. Kes olid keskkooliõpilaste omavahelises kõnepruugis kilter, kubjas, aidamees? Ei keegi muu, kui klassijuhataja, õppealajuhataja ja kooli direktor. Ning kehkast sökavakasse panema tähendas söögivahetundi minekut pärast kehalist kasvatust. Tõepoolest,
näib, et inimvõimetel ei ole piire. Seda ka kalliks peetava emakeele
argoo valdkonnas.

Homosuudlus ja
pool ekraani tühjust
Johannes Naani ja Ivo
Reinoki kuum suudlus
rannaliival pani Elekt
riteatrisse kogunenud
täismaja filmi “Kari
kakramäng II” tegijatelt
küsima, kas tegu on Eesti
esimese geilinateosega.
“Aga “Kevade”?” päris ilmses
joobes kultuurieliit vastu.
Kolmest lühifilmist kokku pandud teose vastuvõtt
andis Andres ja Katrin Maimikule, Elina Naanile ja JanErik Nõgistole igati põhjust
end linastuseks sellisesse konditsiooni viia, et viimane hästi püstigi ei püsinud. Viimastele huvilistele pidi teater ukse
peal tõdema, et rohkem ruumi
lihtsalt ei ole, mispeale ahastas
vanem naisterahvas: “Te peate
mind sisse laskma, see on minu

14. veebruaril kl 11 esietendus
Teatri Kodu saalis Vanemuise uus tantsulavastus lastele
„Kuldvõtmekese lugu“.
Buratino on tegelane vene
kirjaniku Aleksei Tolstoi lasteraamatust „Kuldvõtmeke ehk
Buratino seiklused“. Tegelikult
on lustakas Buratino tegelaskuju loodud Itaalia kirjaniku
Carlo Collodi (1826–1890) pikaninalise puunuku Pinocchio
otsesel eeskujul. Küll on Tolstoi
oma muinasjuttu lisanud uusi
osalisi ja lugusid. Carlo Collodi „Pinocchio seiklused. Lugu
ühest puunukust“ ilmus raamatuna 1883.
Teatri Kodus jõuab Buratino
ja kuldvõtmekese lugu lavale
Vanemuise tantsu- ja balletikooli nooremate klasside õpi-

Muusikal

Getter Jaani
Uku Suviste
res majas

tehnilised eripärad, mis aga
“võib-olla sobivadki Tartule”.
Teises osas “Foto” on elektrit
juba rohkem. Võimsa rolli teeb
tegelikult grimeerija ametis
olev Helen Ehandi, kes Katrin
Maimiku sõnul näitlejaks täiesti juhuslikult värvati. Naispeaosatäitja seiklused õela invaliidist isa ja ligiajava torumehega,
kes ka eraelus iseenda uriiniga sooritatavast klistiirist lugu
peab, võtsid publikul silmad
naerust märjaks.
Südamliku lõppakordi paneb
seeriale klassikalist Eesti suguvõsaläbu kujutav “Hõbepulm”.
Kartulisalati, õõvastava estraadi
ja “onu Heino” naljade taustalt
paljastub aastaid vindunud tragöödia, mis hirmkõrge üksik
emade osakaaluga riigis ilmselt
igaüht isiklikult puudutab.
Kaur Paves

Tantsulavastus lastele

Jim Jacobs/Warren Casey

Esietendused

viimane võimalus!”
Siiski peab filmi autoritele
au andes tunnistama, et vaatamata Andres Maimiku korduvale kinnitusele “oleme väga
täis” ei olnud otsest lõhna publikusse tunda. Nii võis joobega
kelkimine olla ka pelgalt meediatrikk. Nagu ka teose nimi,
mille kohta Katrin Maimik
tunnistas, et seos 1977. aasta
“Karikakramänguga” sisuliselt
puudub: “Kes oleks vaatama
tulnud, kui filmi nimi olnuks
“Tulp 4”?”
Peale mahlase suudluse avafilm “Aitäh, et sa minuga juhtusid” millegi erilisega silma ei
paista. Silma ei paistnud sõna
otseses mõttes midagi, sest
suur osa ekraanist oli Nõukogude “Sherlock Holmesi” kombel tühi. Andres Maimikutki
häirisid kadreeringut muutnud

4. mail Tartus Vanemuise suu
8. mail Tallinnas Nokia Kontserdimajas

laste osalusel. Buratino ei ole
just pai poiss, aga tal on hea
süda. Sõprus võidab ja ühendab

mitte ainult tegelasi laval, vaid
ka tegelasi publikuga.
„Kuldvõtmekese loo“ lavastaja, kujundaja ja koreograaf on
Mare Tommingas, muusikalise kujunduse on teinud Mare
Tommingas ja Julia Litvinenko, valguskujundaja on Martin
Meelandi ning helirežii autor
Toivo Tenno.
Osades: Aivar Kallaste, Siim
Sander Sonn või Kaspar Kiisk,
Oliver Aunbaum, Melani Mõtlik või Veronika Schmidt, Heleri Savolainen, Valeria Radionova või Andra Palla, Johanna-Brigitta Tarand, Kairi Kilgi,
Lisabet Loigu jt.
Aprilli lõpuni astub Buratino
Teatri Kodus lavale veel tosinal
korral.
Rasmus Rekand

Maailma muutev näitemäng
Teater R.A.A.A.M. toob 17. ja 18. veebruaril Tartu Sadamateatrisse Tšiili ühe
parema lavastaja Marco Layera lavastuse „Me tahame luua näitemängu,
mis muudaks maailma”.
Näitemängu pealkiri on ambitsioonikas. Kui tõsine nende kavatsus on ja milliseks kujuneb maailma
muutmine, sellest saab aimu alles
etendust külastades. Maailmaparandustruppi kuuluvad Margus
Prangel, Nero Urke, Marilyn Jurman, Jüri Tiidus ja Leino Rei.
Margus Mikomägi on suvel Jänedal Pulli tallis esitatud etenduse
kohta ajakirjanduses avaldanud nii
tunnustust kui imestust. „Ajavahemikul esietendusest viimaseni on
trupp kokku saanud. On uus teater.
On teistsugune. Nad mängisid nõnda, et uskusin – näitlejad ongi (nagu
näidendi käsikirjas) neli aastat koos
olnud, maailmast eraldi, selleks, et
muuta maailma.
„Me tahame luua näitemängu,
mis muudaks maailma“ mängitakse
nii, et publik jääb uskuma: nad tahavadki paremat maailma. Näitlejad ei
ole rasvunud, heaolusse uppunud
ja silmaklappidega muidusööjad,“
resümeerib Mikomägi.

Abrakadabra
Mister Universum
Tartu
Kunstimajas
avatakse
15. veebruari õhtul performance ja
maagilis-muusikalise etteaste saatel
Ville-Karel Viirelaiu näitus „Abrakadabra Mister Universum“.
Näitus pakub kummalist vaadet
elu ja surma maastikule läbi metafüüsilise naljaloogika. Lagunemise
ja au lõpmatut kordust läbi aja lõpu.
Autor käsitleb üksikisiku ja universumi vahelisi suhteid, de-digitaliseerib hävitatud dokumentatsioonidest loodud kollaaže, nii reaalseid
kui mõttelisi. Meditatiivsed ekspressioonid paljastavad meediumite
sidustamise protsessis ilmnevaid
eksistentsiaalselt tähelepanuväärseid kombinatsioone.
Ville-Karel Viirelaid on õppinud
kunsti Academia Non Gratas ja
Eesti kunstiakadeemias. Olnud
kaastegev kunstirühmitustes F.L.Ü,
CnOPT ja Non Grata. „Abrakadabra Mister Universum“ on kunstniku
esimene isiknäitus Tartus.

Lavastaja Georg Malvius (Rootsi)
Muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm
Kunstnik Ellen Cairns (Šotimaa)
KOREOGRAAF Adrienne Åbjörn (Rootsi)
Valguskunstnik Palle Palmé (Rootsi)
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Uue kirjanduse puudus hoiab
tartlasi raamatukogust eemal
Õhukese rahakoti tõttu
soetas Tartu linnaraama
tukogu mullu varasemast
vähem uusi raamatuid, see
omakorda kärpis lugejate
arvu.

Tartu linnaraamatukogu lasteosakonna teenindaja Triin Põldveri sõnul armastavad lapsed kõige
rohkem Kristina Kassi teoseid. 
Kaur Paves

Kokku registreeris Oskar Lutsu nimeline raamatukogu 2012.
aastal 613 000 külastust, mida
on 5,6% vähem kui aasta varem.
Vähemalt ühe teaviku laenutas
aasta jooksul 32 400 klienti ning
kokku kogunes laenutusi 1,3 miljonit – ka need näitajad jäävad 2011.
aastale vastavalt 3,3% ja 1% võrra
alla.
Üheks põhjuseks, miks raamatukogu kasutus vähenes, pidas
teenindusjuht Merike Karolin
väiksemat hulka uusi raamatuid,
mis lugeja jaoks tähendab väiksemat valikut ja pikemaid laenutusjärjekordi. Seitsme protsendi võrra
kasinama ostueelarve ja kallinevate hindade tõttu oli raamatukokku ostetud eksemplaride arv 16%
ja erinevate raamatute arv koguni
20% väiksem kui 2011. aastal.

Uusi hitte vähe
Klassika jätkuvat võidukäiku
ja uute tulijate vähesust näitab
ka laenutatud kirjanduse edetabel. Kuigi Tartu Ekspressi kokku
pandud tabel sisaldab vaid linnaraamatukogu andmeid, võib selle alusel teha üldistusi kogu linna eelistuste kohta. Tartu ülikooli
raamatukogust laenutavad ilukirjandust teenindusosakonna juhi
Olga Einasto kinnitusel peamiselt
kirjandusteadlased programmkirjandusena ja seda vähesel määral.
30 edukaima teose seast võib
leida vaid viis 2012. aasta väljalaset. Neist kõrgeimat, 15. kohta
jagavad Ann Alari ja Mika Keräneni “Minu...”-sarja lood Inglismaast
ja Supilinnast.
Üle-eelmise aasta toodanguga on seis pisut parem: TOP 30sse
on pääsenud kuus raamatut, mille saavutusi kroonib Vahur Kersna
elulooraamatu “7x7” teine koht 555
laenutusega. See teeb Kersna hittteosest ka populaarseima kodumaise teaviku.

Kohustuslik otsus
Kersna elulugu jääb alla vaid 60
aastat vanemale J. D. Salingeri kultusteosele “Kuristik rukkis”, mida
on aastaga laenutatud 611 korral.
Siiski ei saa Salingeri võitu pida-

da päris “ausaks”, sest erinevalt
Kersna eluloost kuulub “Kuristik rukkis” koos 16 teise edetabelisse jõudnud raamatuga koolide
kohustusliku kirjanduse nimekirja. Samal põhjusel platseerub
näiteks kolmandale kohale Erich
Maria Remarque´i igihaljas “Läänerindel muutuseta” – õpilased ja
üliõpilased moodustavad kokku
ligi poole raamatukogu lugejatest.

Petrone edulugu jätkub
Kui aga koolikirjandus välja jätta, ei teki raamatukogu esindajatel suurima eduloo nimetamisega
kahtlust: endisel teevad ilma Epp
Petrone algatatud “Minu…” sarja
reisilood, mida leidub 30 parima
seas tervelt kümme ja mis on sundinud raamatukogu statistika
arvestuses suisa eraldi kategooria
looma.
Eesti kirjanike teostest olid
menukad veel Olev Remsu “Supilinna poisid”, Andrei Hvostovi “Sillamäe passioon” ja Margus Karu
noorteromaan “Nullpunkt”. Tõlkeilukirjanduse osas suudavad koolikirjandusega võistelda ennekõike
Sofi Oksaneni “Puhastus”, Põhjamaade kriminaalromaanid ja Stephenie Meyeri noorteromaanid.
Kaur Paves

Koht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-16
15-16
17-18
17-18
19
20
21
22-23
22-23
24-25
24-25
26
27
28-29
28-29
30

Tartu linnaraamatukogu laenutatuimad
raamatud 2012. aastal

Laenutusi

Kuristik rukkis J. D. Salinger (1951)
7x7 Vahur Kersna (2011)
Läänerindel muutuseta E. M. Remarque (1929)
Minu Ameerika III Epp Petrone (2011)
Rehepapp ehk November Andrus Kivirähk (2000)
Minu Venemaa Manona Paris (2011)
Kärbeste jumal William Golding (1954)
Kuidas elad, Ann Aidi Vallik (2001)
Dorian Gray portree Oscar Wilde (1890)
Keisri hull Jaan Kross (1978)
Kalevipoeg Eno Raud (1961)
Tõde ja õigus I A. H. Tammsaare (1926)
Libahunt August Kitzberg (1911)
Meister ja Margarita Mihhail Bulgakov (1967)
Minu Inglismaa Ann Alari (2012)
Minu Supilinn Mika Keränen (2012)
Kääbik ehk Sinna ja tagasi J. R. R. Tolkien (1937)
Minu Kreeka Ester Laansalu (2011)
Hamlet William Shakespeare (1603)
Veel üks Lotte Erich Kästner (2000)
Kuningas Oidipus Sophokles (430 eKr)
Kunksmoor Aino Pervik (1973)
Minu Ameerika II Epp Petrone (2010)
Minu Sitsiilia Mae Marusk (2012)
Supilinna poisid Olev Remsu (2012)
Minu Jaapan Maret Nukke (2011)
Minu Eesti II Justin Petrone (2011)
Ekke Moor August Gailit (1941)
Kõrboja peremees A. H. Tammsaare (1922)
Minu Hispaania Anna-Maria Penu (2012)

611
555
500
432
417
385
380
378
374
368
366
365
358
351
347
347
337
337
332
331
330
329
329
323
323
322
318
313
313
304

KARIN
JA PEARU

TAMMSAARE KANGELASTE KAUAOODATUD KOHTUMINE
Autor: Andrus Kivirähk / Lavastaja: Aare Toikka / Kunstnik: Kaspar
Jancis / Valguskujundaja: Sander Põllu / Video: Peeter Ritso /
Osades: Katariina Unt, Raivo Trass ja Meelis Põdersoo

13. märtsil ja 30. aprillil Vanemuise Väikses majas
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides ning
Vanemuise Teatri kassas

Gérald Sibleyras

lavastaja

Uku Uusberg (Eesti Draamateater)

Esietendus 22. veebruaril Vanemuise teatris

Aivar Tommingas
Hannes Kaljujärv
Jüri Lumiste

vanemuine.ee
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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raha vastu kaupa anda
Sotsiaal- ja haridusteadus
konna õppehoones asuv
kioskiautomaat on üks kii
remaid võimalusi loengute
vahepeal midagigi hamba
alla saada, kuid tihti ei
pruugi inimesed masinast
soovitut kätte saada, sest
see jääb sinna lihtsalt kinni.

Kunagises sünnitusmajas mitmeid vabaaineid võttev ajaloolane
Kaarel pusis samuti masina kallal,
kuna noormehe ostetud Kismet ei
tahtnud kuidagi oma riiulilt alla
kukkuda.
„Minul juhtub selline asi esimest korda, kuid olen mõnel korral pealt näinud, kuidas ka teistel midagi kinni jääb. Ühel korral
oli mingi joogipudel, teine kord
samuti Kismet. Selle pakendi
otsad on natuke liiga laiad ja see
jääb sinna rippuma,“ selgitas ta.
Noormees näitaski reporterile oma sõnade kinnituseks kaljapudelit, mis toetas alumise otsaga vastu riiulit, ülemisega aga vastu klaasi. Masinat kõigutades sai
Kaarel siiski oma šokolaadi kätte
ning ruttas järgmisesse loengusse.

Alternatiive pole
Põhjus, miks tema ja paljud teised neist automaatidest suupisteid
ja jooke ostavad, on lähedalasuvate söögikohtade puudus. „Üle
tee pargis asuv Rotund on pisike
ja kallis, pealegi tuleb seal kaua

Sotsiaalteaduskonna snäkiautomaadist soovitud maiuse
kättesaamiseks tuleb aparaadi
vastu tihti jõudu kasutada.

Laurits Leima

oodata. Kesklinna aga ei jõua minna,“ sõnas Kaarel.
Automaate haldava firma Selecta Eesti müügikonsultant Fred
Müür ütles, et kauba kinnijäämise
puhul tuleks helistada automaadil oleval numbril, misjärel suunatakse murelik klient masinate
hooldamise eest vastutava Tartu
tehniku jutule. „Võtame kliendi
kontaktid ja lahendame tekkinud
probleemi – kas tagastame temale sobivas paigas raha või anname
üle soovitud toote. Rahast keegi
ilma ei jää,“ selgitas Müür. Samuti on võimalus jätta soovitud kaup
või raha hoone valvelauda, kui see
olemas on.

Müüri sõnul tuleb neile paar
murekõnet nädalas, kuid seda kõigi nende üle Eesti asuva 50 masina kohta. Konkreetselt sotsiaal- ja
haridusteaduskonna õppehoone
kohta info puudub.

Kangiga kallale
Kuigi ekstreemseimal juhul on
ühes pealinna ühiselamus masinale ka kangiga kallale mindud, ei soovita Müür aparaadile ise käsi külge
panna: „Masinad kaaluvad paarisaja
kilo ringis ning millegi kätte saamiseks tuleb mitmekesi rammu katsuda.“ Lihtsam, kuigi aeglasem viis
oma kauba kätte saamiseks on siiski

firma numbril helistamine.
Müür lubas Tartu piirkonna tehnikule edastada probleemsemate
kaupade nimed (ka siinkirjutajal
on mitmel korral Kismeti šokolaad
masinasse kinni jäänud) ning kinnitas, et võimalusel muudetakse
nende paiknemist masinas. „Jookidega oli see mure, et need asusid liiga madalal ja kippusid vastu klaasi
vajuma. Tõstsime need mõne riiuli
võrra kõrgemale ja probleem lahenes,“ selgitas Müür.
Samuti peaks masinale ilmuma
infosilt, mida sellise mure korral
teha. Praegu on seal vaid telefoninumber.
Laurits Leima

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

tartuekspress
Võrguhooaeg lõpusirgel
SPORT
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Tartu BIGBANK võrkpal
limeeskonda lahutavad
põhiturniiri lõpust kaks
kodumängu, kus vastasteks
tabeliliidrid Selver ja Pärnu.
Neljapäeva, 14. veebruari õhtul
võõrustatakse igipõlist rivaali Tallinna Selverit. Kui mullu õnnestus
tartlastel finaalis pealinna pallurid üle mängida ja meistriks tulla, siis senised tänavused kohtumised on lõppenud Selveri paremusega.
Pall pannakse mängu sõbrapäeva õhtul kell 19.30. Peatreener
Andrei Ojamets kinnitab, et sõbralikkusest on tegelikult asi kaugel ning selja taha ei vaadata. „Selge see, et meil on seis üpris keeruline,“ viitas juhendaja asjaolule, et
12 võidu kõrval on kontos suisa 13
kaotust, mis jätab tartlased hetkel
pingereas seitsmendale positsioonile. Punkti kaugusel on Daugavpils, kahe punktiga hingab kuklasse Ozolnieki/Poliurs.
„Pärnu on kindlalt esimene
ja ega Selveri teist kohtagi keegi
ähvarda,“ viitas Ojamets vastaste tugevusele. „Aga meil on mängupildis parandamisruumi päris
kõvasti. Oma mänguga on tarvis tõsiselt tegeleda, mitte vastaste seniseid numbreid imetleda.
Kui jääd seda tegema, on kaotus
garanteeritud.“

Pisiasjad otsustavad
Enne jõule Rainer Vassiljevilt taktikepi üle võtnud Ojamets
usub, et kui lisada hoolealuste
oskustele stabiilsust ja närvituge-

LOOMA

veel suurt rõhuasetust lihtsate pallide mängimisele. „Rünnak
on lõppfaas, mis ei saa olla edukas, kui eelnevad asjad logisevad.
Meetrike ebatäpsust vastuvõtustõstes saab määravaks.“
Teine probleem, millele peatreener viitab, on lünklik suhtlus väljakul. „Facebooki põlvkonna noored on harjunud vist ainult arvuti
abil lävima. See täitsa häirib mind
mingitel hetkedel. Platsil tuleb aga
suu lahti teha! Rääkida – õigel ajal
õigeid asju. Oskus, millest tikub
noorematel vajaka jääma. Ka väljendusrikkam tasuks olla – sportlast võib võrrelda näitlejaga. Publik
hindab sära ja isiksusi. Ja ise põledes tuleb mäng ka paremini välja.“
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Tartu Kutsehariduskeskus võtab tööle puhastusteenindaja.
Sobivalt kandidaadilt ootame:
eesti keele oskust suhtlemistasemel, ausust, kohusetunnet,
vähemalt keskharidust, valmidust läbida katseaja jooksul
puhastusteenindaja algkursus.
Pakume:
nüüdisaegset töökeskkonda, väljaõpet kohapeal,
moodsaid töövahendeid, tööriietust ja -jalanõusid.
Riina Piir, tel 5782 71 62, e-post riina.piir@khk.ee

Eesmärk on medal

Renee Teppanilt (paremal) nagu ka teistelt noortelt mängijatelt ootab
peatreener stabiilsemat esitust. 
SK Duo

vust, on kõik võimalik. „Võtame
kasvõi viimase mängu TTÜ vastu.
Tulime küll raskest 0 : 2 kaotusest
mängu tagasi, aga viiendas geimis
tegime kõik võimalikud vead ära,
et vastane võiks end rahulikult
tunda,“ meenutab Ojamets napilt
kaotatud mängu Saaremaal.
Olenevalt enda ja Läti konkurentide edust järelejäänud kohtumistes võivad tartlased põhihooaja lõpetada kohtadel 6–8.
Kõrgeim positsioon tooks playoff ’i vastaseks suure tõenäosusega TTÜ. Seitsmes koht Selveri ja
kaheksas põhiturniiri võitja Pärnu. Seni vaid 4 korral kaotuseki-

bedust tundma pidanud suvepealinlastega kohtub BIGBANK
kodusaalis eeloleval pühapäeval,
17. veebruaril kell 16.

Suu tuleb lahti teha
„Noored mehed ei tohi hakata
kätt väristama ja peavad sportlikus mõttes olema nahaalsemad,“
vaeb Ojamets variante, kuidas
vastasseisud enda kasuks pöörata.
„Kõik teevad vigu, aga oluline on,
kuidas edasi mängida, mitte põdema jääda.“
Enda soovidest ja treenerikäekirjast rääkides mainib Ojamets

Asise kriitika kõrvale toonitab
juhendaja aga kohe, et on meeskonna töössesuhtumisega üldiselt
rahul, peab seltskonda toredaks
ning näeb noortes suurt potentsiaali. Ja kuigi juhtkond töölepingut sõlmides karmi eesmärki
rusikaga lauale ei virutanud, on
Ojamets ise maksimalist: „Olen
harjunud püstitama eesmärke võimaluste ülemisele piirile. Medal
igal juhul! Selle võistkonna jaoks
minu arvates normaalne tulemus.
Lihtsalt see tänavu ei tule, see on
ilmselge. Aga see hooaeg ongi klubi seisukohalt ülimalt tähtis noorematele mängijatele, kes peavad
tegema pika sammu edasi. Medal
on boonuseks. See on veel käeulatuses – usun, et meie viimane sõna
on veel ütelda.“
Rasmus Rekand

TULE KOHALE!

Tartu Kutsehariduskeskus Kopli 1, Tartu
A-korpuse II korrus (ruum 208 või 212)
736 1876 või 736 1890,
noored@khk.ee
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

355.-

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

SÕBRAPÄEVAÜLLATUSED MEILT!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

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

TALLINNA OPTIKAS
VEEBRUARIKUUL-sõbrakuul:
PRILLIRAAMID kuni -70%
Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Joodik istub kuupaistel
luhal. Ligi astub miilits:
„Misasja sa siin istud?“
„Ameeriklased maandusid
Kuul, aga mina, kas mina siis
ei tohi?“
„Hea küll, istu seni, kuni ma
kuukulguri välja kutsun...“
***
Hiinlased saavad ühel päeval teate, et tšuktšid on neile sõja kuulutanud. Lähevad
Tšuktšimaale asja kaema.
Lõpuks leiavad kaugelt-kaugelt merede ja jäämägede
vahelt onnikese, kus elab üks
tšuktši perekond. Astuvad sisse, tervitavad viisakalt.
„Tere, meie oleme hiinlased,
kellele te sõja kuulutasite. Me
tahaksime teada, palju teid siis
ka on.“
„Mina elan siin oma naise ja
kaheksa lapsega. Kolme koerarakendi päevatee kaugusel
põhjas elab mu vend naise
ja lastega. Vaadates teisele
poole, elab viie koerarakendi
päevatee kaugusel mu onu
oma perega. Nii palju meid siis
ongi.“
„Vaadake, aga meid, hiinlasi,
on miljoneid...“
Vana tšuktši võtab kahe
käega peast kinni ja vangutab
pead:
„Ohh, issand! Kuhu me teid
küll matame!“
***
Isa Jukule:
„Kuule, poiss, ajalehes kirjutatakse, et põder tungis õpetajale kallale.“
„Kuidas põder küll teadis,
et see on õpetaja?“ imestab
Juku.
***
Õpetaja: „Kumb on kaugemal, kas Kuu või Prantsus-

maa?“
Juku: „Prantsusmaa on kaugemal. Kuud ma näen, Prantsusmaad mitte.“
***
„Ooperiteatris käib proov.
Armastusstseeni ajal käratab
kannatuse kaotanud lavastaja
ühele näitlejatest:
„Kuulge, Vestman! Teie
mäng on ebaloomulik. Kas teil
kunagi elus pole sellises situatsioonis tulnud naisterahvaga
kokku puutuda?“
„Muidugi on,“ pomiseb Vestman. „Ainult mulle pole pähegi tulnud sealjuures aariaid
laulma hakata...“
***
Hilja õhtul istub takso tagaistmele alasti naine. Taksojuht
vaatab sõidu ajal tihti selja
taha.
See tüütab naise ära ja ta
küsib:
„Huvitav, kas te pole varem
alasti naist näinud?“
„Olen-olen, kuid ma ei taipa
veel, kust te sõidu eest maksmiseks raha võtate?“
***
Vanemõele ei meeldi uue
õe komme teda lõunasöögi
ajal igasuguste pisiasjadega
häirida. Ta teeb oma noorele kolleegile selgeks, et tuleb
seni ukse taga oodata, kuni
ta einestamise on lõpetanud.
Järgmisel päeval märkabki ta
oma alluvat kannatamatult
ukse taga ootamas, kuid ei
kiirusta söömisega. Lõpuks
astub ta oma toast välja, öeldes:
„Tubli, Mary! Seekord käitusid viisakalt, ei tülitanud mind.
Milles on asi?“
„Oh, ainult selles, et haigla
ülemine korrus põleb...“

ristsõna
Ristsõna

Neljapäev, 14. veebruar 2013

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15., 18.–21.02 kell 14.05, 15,
17.30, 19.35, 20.20, 21, 22.15;
16.–17.02 kell 14.05, 16, 18.15,
20.20, 21, 22.30 Visa hing:
Hea päev, et surra
15.–21.02 kell 12.05, 16.40,
19.05, 21.30 Ilusad olendid
15., 18.–21.02 kell 15.45,
17.45, 22; 16.–17.02 kell 15,
17.30, 22 Nende esimene
aasta
15.–20.02 kell 12.30, 18.30;
21.02 kell 13.15, 18.30 Anna
Karenina
15., 18.–20.02 kell 13.15, 20;
16.–17.02 kell 13, 19.45; 21.02
kell 16.15, 20 Armastuse
õppetunnid
15., 18.–21.02 kell 15.15, 21.15;
16.–17.02 kell 15.15, 21.45 00.30
15.–21.02 kell 14.30
Hitchcock
15., 18.–20.02 kell 12, 12.45,
16.15; 16.–17.02 kell 11.30,
11.45, 16.15; 21.02 kell 12,
12.45 Lammutaja Ralf (eesti
keeles)
15., 18.–20.02 kell 18.15;
16.–17.02 kell 18.45; 21.02
kell 12.15, 18.15 Hüljatud
16.–17.02 kell 13.45 Eelli
nastused: Kollide kompanii
(eesti keeles)
21.02 kell 18.15 Eellinastus:
Elavad pildid

Teater
Sadamateater
15.02 kell 19 Paanika
16.02 kell 19 Tappa lauluräs
tast
17.02 kell 19 Tahame luua
näitemängu, mis muudaks
maailma

Teatri kodu
15.02 kell 18 Kuldvõtmekese
lugu
16.02 kell 12 Väikese onu saaga
17.02 kell 12 Kunksmoori
mäng

Vanemuise teatri
suur maja
16.02 kell 19 Kaos
17.02 kell 19 Cabaret

Visa hing: Hea päev, et surra
14.02 kell 20.25 Cinamonis
Bruce Willis naaseb kinoekraanidele oma kõige ikoonilisema rolliga,
kehastades taas kord John McClane‘i - tõelist, luust ja lihast kangelast,
kellel olemas vajalik oskustepagas ja suhtumine selleks, et mistahes
olukorrast omal jalal võitjana väljuda. Sel korral on sõnadele tegusid
eelistav New Yorgi võmm tõepoolest sattunud valel ajal valesse kohta,
olles reisinud Moskvasse, et aidata oma poega Jacki (Jai Courtney),
kellega tal pole viimasel ajal olnud just kõige soojemad suhted. Olukorras, kus nende kannul on pealtnäha terve Venemaa allmaailm ning
kaalukausil pole midagi vähemat kui maailma päästmine, avastavad
kaks põlvkonda McClane‘i mehi, et nende üsna vastandlikud meetodid
toimivad raskes olukorras võrdselt hästi.
Plahvatuslik märulifilm „Visa hing: Hea päev, et surra“ on juba viies
peatükk saagast, mis algas 25 aastat tagasi. Osades Bruce Willis, Jai
Courtney, Sebastian Koch, vene superstaar Julia Snigir, Cole Hauser,
Amaury Nolasco jt. Lavastas John Moore.

Vanemuise teatri
väike maja

kuni 18.02 Danel Ülperi
maalinäitus Teekond

14.02 kell 19 Werther

kuni 23.02 raamatunäitus
Maakera kuklapoolel

17.02 kell 16 Puhastus

Kontsert
Tartu Jazz Club
19.02 kell 20 Jamman
20.02 kell 19 Raivo Sildoja
21.02 kell 20 Brian Melvin
Modern Times Quintet

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 28.02 näitus Poola las
teraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest
kuni 28.02 näitus Väike Chopin

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 28.02 Katrin Moora
maalinäitus Aknast vaadates

Linnaraamatukogu
kuni 18.02 fotonäitus Minu
Supilinn

kuni 15.03 näitus Maapõue
saladused
kuni 16.03 Eesti koomikaseltsi
näitus Eesti film koomiksina

Tammelinna
raamatukogu
kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg
kuni 28.02 Tiina Sääliku
fotonäitus Kingitus

Muu
Annelinna
raamatukogu
20.02 kell 17.30 Reisimuljete
õhtu Montenegro: musten
davad mäed ja sinine meri.
Külas on loodusajakirjanik
Toomas Jüriado

Linnaraamatukogu
14.02 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Janika Tamm, raamatu Minu Keenia: rääkima
ta lugude maa autor
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REHEALUNE
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Reklaam

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

Põllundus

Müüa toidukartulit (Laura, Vinet-

Korterite ja vannitubade reno
veerimine. Tel 5670 0092.

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

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

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

Tel 5366 5327

Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.
Müüa 2,5 a kuivanud 30 cm
kaseküttepuud 40 l kotis.
Väikesed kogused! Vedu tasuta!
Tel 554 6945.
Puitbrikett (pakendatud 30 kg kottidesse hinnaga 155 €/t). Võimalik
osta ka lahtist n.ö big-bag hinnaga
145 €/t. Tel 524 2595.

Koolitus

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

Mis
juhtub
talvel?

El

ri
ekt

d

hin

Kü

Vannide emailimine. Tel 557 0877.

Tasku autopesula Tasku keskuses
0-korrusel ootab kliente kõigil
päevadel nädalas. Info ja broneerimine www.taskupesula.ee või tel
56 995 505.

Ohtlike puude raie ja puude hool
dustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Teenused
kontoritehnika müük ja hooldus

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

Õigusabi perekonnaõiguses.
KORTERIÜHISTUTE
Tel 509 4908, info@juriidika.ee,
• RAAMATUPIDAMINE
www.juriidika.ee
• REVISJON
OÜ Rakall pakub 20- kuni
ÕIGUSABI. Tel 772 2299, e-post
• AASTAARUANNETE
50kohalisi busse sõitudeks Eestis
info@reverens.ee, www.reverens.ee.
KOOSTAMINE
ja välismaal. Soodustused koolideKüsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
le. Tel 5556 4138, info@rakall.ee,
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.rakall.ee.
www.juntson.ee

Tervis

Pottsepatööd ja -materjal. Kon
sultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. Tel 503 2665.

A-, B-, C-, CE-kat, ADR, veoauto
juhi ja taksojuhi ametikoolitused.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.

piirkonna

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

1-2toal korter. Tel 509 3455.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Maalikunsti kursused ja eratun
nid. Seina ja laemaalid.
Info www.atma.ee.

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

odavaima

• soojussõlmede tehnohooldus,
• santehnilised tööd,
• boilerite
Uus kogus
villastpuhastus,
6/2 lõnga 15
• veearvestite vahetus,
€/kg,
heegelniit,
lõim
10 €/kg,
• lepinguline avariivalve
akrüüllõng
10 €/kg,
efektlõng
teenus
24/7
25 €/kg. Aardla Kaubandus, RopKüsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
kamõisa
10 (Dentese hoov), E–R
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
10–16, L 10–14.
Tel 520 7727,
www.juntson.ee
www.aardlakaubandus.ee.
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KINNISVARA HALDUS
ja HOOLDUSTEENUS
KORTERIÜHISTUTE
• JUHTIMINE
• RAAMATUPIDAMINE

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

ko

(k

ht

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

KINNISVARAHALDURITELE

Nõutav on kutsetunnistus või eelnev töökogemus.
CV saata: jyri@juntson.ee

Küsi
jyri

a) korteriühistute raamatupid
revisjon, aastaaruannete ko

b) kinnisvara haldus ja hoold
korteriühistute juhtimine ja

c) kanal. ummistuste likvidee

d) kojamehe ja sisekoristaja t

e) soojussõlmede tehnohoold

SUUR KATLAVALIK
Neidudele 18+, palk 2000–8000 €
kuus. Tel 505 6055,
info@starlife.ee, www.starlife.ee.

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsinee
rimine. Tel 734 6404, 514 8998.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Kandlelood tantsimiseks ja kuulamiseks! simmaniduo@gmail.com,
www.simmaniduokannel.eu
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

k

õh

hinnaga le

Kinnisvara korrashoiuga tegelev Juntson Haldus OÜ
pakub töömahtude kasvu tõttu tööd
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(1,09 €/min). Ennustuse tellimine
meilile: ennustus.ee.

Kuivad 50 cm lepa ja haava kütte
puud. Tel 522 5810.

Kingi õnne oma perele! Abi alko
holisõltuvuse korral 98%. Hiina

Pakun tööd

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Küte

suuri

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

u ja
ma trükiarv

Keha trimmi Olimpi toidulisanditega: olimp.ee.

KUS KUULUTADA?
3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:
Tartu Ekspress 1€

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Veo- ja kolimisteenused, koli
jad, utiliseerimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utili
seerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Perejuuksur. Maarika, tel 5197 8719.

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

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

Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.

1-2toal korter. Tel 509 3455.

1toal korter. Tel 503 2345.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Tel 514 9885.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
Viktor, viktorgo@hot.ee.

Kinnisvara ost

Üürile võtta

Soodne õigusabi. Tel 5350 9617,
e-post juriidiline.n6ustamine@
gmail.com.
ind

uh

pu
tte

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kinnisvara müük

Elamukrunt Valgas kaunis rahulikus linnaosas (1235 m², 5400 €).
Tel 5660 3399 (hommikuti).

Sõidukid

.EU

vanavara ost ja müük

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

Kü

Suur allahindlus Sarapuu riide
poes! Kõik kaubad -70%! Aadress
Sarapuu 1 (endine Sarapuu kommipood), E–R 10.30–18.

San-tehnik, katlamajad.
Tel 5344 8170, 5359 8960.

Tel 5622 6747

us

Riiete, kardinate õmblemine ja
rõivaste parandus Tartus: Võru 50
ja Turu 5. Tel 5566 0797.

Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Tel 5680 7666.

Töö- ja eluruumide remondija lammutustööd, ka elekter,
san-tehnilised tööd, plaatimine.
Tel 5837 2544.

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

MÜÜA Saksa kaupu müüvasse
kauplusteketti kuuluv toimiv
HARUKAUPLUS TARTUS.

äp
ist

Ehitus, remont, viimistlustööd,
lammutus, lumekoristustööd jm.
Tel 5858 6953.

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

www.12kuud.eu.

Kauplus Avalanceli Stiil, Turu 5,
I korrus. Soodustus: riided, kotid
ja muu -50%. Külastage!

Muu

an

Ehitus ja remonditööd Tartus
ja Lõuna-Eestis. Tel 58 096 966,
kristjan@krestonehitus.ee.

meditsiin. Ly Chini OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.

lm

Alemat OÜ renoveerib kortereid
ja maju. www.alemat.ee.

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

Raamatupidamisteenus soodsalt.

ta). Tel
3898. ehk combine
Katus + tekst
=503
ctrl+L
Tel 5551 1130, e-post merlesar@
Müüa toidukartulit ja siia
porgandit.
Pilt (logo taustapilt.jpg)
- Effects - Power Clip - Placegmail.com.
Inside Container
Tel 501 9902.
Raamatupidamisteenused.
Tel
ja siis klikid combainitud teksti+katuse peale.
5566 0740, opsveega@gmail.com.
Riided
Raamatupidamisteenused.
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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

tartuekspress

12 reklaam

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

RAV
ILA

S

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
siaran
a
S
Y
a
A O KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE sto
L •Mootori ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
re
AD
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd

AUTOABI 24h: 5618 5701
BETOONI
AUTOAKUD alates 43 €/tk www.sadloy.ee
TALVEREHVID alates 20 €/tk www.pkp.ee

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

hiina, tai ja india köök
E - L 10-22, P 12-21
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www.sadloy.ee

VARSTI AVAME

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele,
tudengitele -10%
www.sadloy.ee
söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, kam296@hotmail.com

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

+
5

TALVINE HOOLDUS:
Kokku üle 25 erineva
tööoperatsiooni
õli ja õlifilter
hinna sees

99 €

(bensiin)

149 €

(diisel)

Mazda AKUD

KONTROLLIME: salongi- ja
õhufiltri seisukorda, generaatori rihma, laadimispinget,
siduripedaali vabakäiku (vajadusel reguleerimine), summuti
seisukorda, kliimaseadme
seisukorda (kas jahutab), pidurivedeliku taset ja võimalikke
lekkeid, jahutusvedeliku taset
ja võimalikke lekkeid, jahutusvedeliku tihedust (külmakindlust), rehvide seisukorda ja
rõhku, veovõllide kaitsekumme, õli taset käigukastis,
klaasipesu vedeliku taset, aku
elektrolüüdi taset ja tihedust
(võimalusel), käsipiduri seisukorda, hoiatustulesid, kontrolltulesid ja helisignaali, varuratta seisukorda, klaasipuhastajate seiukorda, veermiku ja
pidurite seisukorda, aku ja
generaatori seisukorda, tulede
valgustugevust, alusvankri
hoobasid, vardaid, liigendeid ja
vedrusid, tulede reguleerimine,
ukselukkude määrimine, akuklemmide puhastamine ja määrimine, mootoriõli ja õlifiltri
vahetus, vee sisalduse määramine pidurivedelikus, hooldusjärgne hooldevälba nullimine,
kanne hooldus-raamatusse,
Mazda puhul Mazda serverisse.

(bensiinimootorile)

Aardla 25a, Tartu
Tel 736 6399 • www.eurostauto.ee

59 €

SMILE SERVICE

