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

99 €

(bensiin)

149 €

(diisel)

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 hooldusraamatusse,
Mazda puhul Mazda serverisse.

Mazda AKUD

(bensiinimootorile)

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

59 €

SMILE SERVICE

Puhkusepakett

al.

39€

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused

Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik

www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee
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Kuus puuda soola

Sellest, et Tartu maratonil oli tänavu rekordarv osalejaid, on ohtralt räägitud-kirjutatud.
Aga kas teadsite, et suusarahvas paneb pintslisse pea sada kilo soola ning viis korda enam
suhkrut, pea tuhat ämbrit kisselli
ja veerand tonni banaane?
Või seda, et stardis
on kempse üks iga 80
võistleja kohta ning rajal
tuiskab kuus meedikutega
mootorsaani, viis tavalist ja üks
kiirabiautoks kohaldatud džiip. Meedikuid on ka igas teeninduspunktis, stardis
ning finišis, lisaks askeldavad kõikides katkestajate bussides Punase Risti vabatahtlikud.
Kokku oli priitahtlikke abikäsi ligikaudu 1200
paari. Liikluskorraldusega oli seotud kokku 133
inimest. Alljärgnevas loetelus on summeeritud kõik 42. Tartu maratoni üritused – avatud
raja nädalavahetus, Tervis Plussi naistesõit,
teatemaraton, lastesõidud ja põhivõistlus.

Tartu Maraton arvudes
Tee
Mustikasupp
Borš
Hernesupp
Spordijook
Puljong
Kuum õlu
Kohv
Soolakurk
Leib
Rosinakukkel
Sool
Suhkur
Banaan
Rosinad

Vahepunktides
käisid ajakirjaniku saabudes
juba koristustööd. Tõnis Järs

Alkomaraton päädis
tagant viienda kohaga

5500 liitrit
7500 liitrit
1500 portsu
9200 portsu
9750 liitrit
1400 liitrit
7500 liitrit
11 000 portsu
520 kg
1250 pätsi
21 000 tükki
95 kg
550 kg
2300 kg
300 kg

Krambid, lõhkuv peavalu ja teadvushäired…
ning pool distantsi on veel ees. Kas ikka
tasus end enne Tartu maratoni täis juua?

Vabariigi aastapäeva
üritused Tartus
22. veebruaril kell 13 tähistab Tartu ülikool aastapäeva kontsertaktusega. Aktusel
antakse üle Eesti suurim, 12 000 euro suurune Ernst Jaaksoni stipendium ning 38
ülikooli töötajale Tartu ülikooli aumärk.
24. veebruaril kell 8.15 viivad linnavalitsuse liikmed pärjad Pauluse kalmistul asuva
Vabadussõja monumendi jalamile, Raadi
kalmistul Kuperjanovi hauale ja Lõuna-Eesti vabastajate mälestussambale ning Tartu
vabadussamba jalamile.
Kell 10 toimub liputseremoonia Tähetorni juures. Esinevad Tartu meeskoorid,
Tartu poistekoor ja puhkpilliorkester Tartu. Jaani kirikus on kell 11 jumalateenistus,
kell 16 aga tasuta kontsert „Muusikalised
mõtisklused“.
Tiigi seltsimajas esineb kell 11 ettekandega teemal „Eesti Vabariik 95” ajaloolane Küllo Arjakas. Kell 12 annab kontserdi Big Band
Tartu Lirike Langeleri juhatusel. Solistina
astub üles Aivar Tommingas. Keldrisaalis on
avatud Tartu linnamuuseumi poolt koostatud näitus „Eesti Vabadussõda 1918–1920”.
Eesti Rahva Muuseumis pakutakse kell
10–13 pannkooke ja avatud on käsitöömeistrite töötuba „Rahvuslikus stiilis näputöö“. Fuajees mängib elav muusika.
Tartu linnamuuseum tähistab riigi sünnipäeva piduliku perepäevaga. Muuseum on
külastajatele avatud kell 11–15.

“Kuidas sul pidamine on?”
No kõht just lahti ei ole. Mis
kuradi pidamine, millega ma
seda võrdlema peaks, kui praktiliselt esimest korda elus suuskadel olen?
Just seda tüüpi vastuseid
suutsin anda end piiravate huviliste armeele Kuutse teeninduspunktis Tartu maratoni keskpaigas. Pealtnägijate väitel oli
naeratus ja entusiasm mu näolt
kadunud ning ma olevat ka ise
tunnistanud, et ei suuda end
enam kuigi selgelt väljendada.

Eufooriast masendusse
Tõreduseks oli ka põhjust,
sest ilmselgelt hakkas 30. kilomeetri paiku joove tasapisi
pohmelliks üle minema. Kurk
kuivas, peavalu tahtis maha
murda ja kõht tõmbus laskumistel krampi. Et suurem osa
võistlejatest mu selleks ajaks
kaugele selja taha oli jätnud, ei
üllata ilmselt kedagi.
Ometi oli kõik alanud nii
roosiliselt. Korrektset joovet
stardis fikseerida ei õnnestunudki, sest alkomeeter läks
mu puhumise peale rikki. Saan
vaid ausõna peale kinnitada, et
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Kiirabi: tegu ei tasu korrata
Andras Laugamets,
Tartu maratoni meditsiiniteenistuse juht

jõin varaste hommikutundideni veninud peol kaheksa õlut
ja pisut likööri ning ei mäleta,
kuidas mind stardipaika suundunud autosse saadi. Teel aasta
rahvaspordiüritusele tühjendasin igatahes veel ühe õllepurgi
ja tundsin, et elu on päris ilus.
Stardikoridoris kerkis meeleolu lausa ülevaks, sest näis,
et kõva promill ei sega mu edasiliikumist sugugi: esimesed
viis kilomeetrit kulgesid kui
lennates. Pidin end isegi tagasi
hoidma, et konkurente kindlasti mitte takistada, sest olin
enne võistlust saanud kiirabilt
hoiatuse, et olen nende kõrgendatud tähelepanu all. Sestap hoidsin vahelduvtõukelise
sammu nii tihedana, et tagusin omale alatasa keppidega
vastu jalgu.

Mõttekaaslasi jagub
Mure teiste suusatajate segamise pärast kadus juba pärast
teist vaheajapunkti, kus ühtlasi
teatati, et liidrid on juba finišis.
Üsna pea leidsin end olukorrast, kus mõlemas suunas paistis vaid lage väli. Publiku puudumisel otsustasin end pide-

Vaatamata heale treenitusele võib maratoni läbimine joobeseisundis kaasa tuua terviseriske nii endale kui teistele osavõtjatele.
Võistlusmääruses ei ole küll punkti, mis puudutab joobes suusatamist kui mingit väärtegu. Varasemastest aastatest on aga
analoogsed kogemused olemas ja meetmed ohutegurite likvideerimiseks teada. Sageli leidub muidu normaalseid inimesi, kes
suurte spordiürituste raames proovivad miskit hullumeelset teha.
Põhisõnum on maratoni ohutus kõigile osavõtjatele. Ohutuse
eirajatega käitume resoluutselt ja oleme valmis pärastisteks vaidlusteks nende mis iganes õiguste rikkumise osas.

vast vigastamisest säästa ja võtsin kõik laskumised, kus suusajälge ees polnud, heaga pooleldi
käpuli.
Kui rajal ei tundnud minu
vastu keegi huvi, siis peatustes
oli olukord sootuks teine. Tundus, et minu pealtnäha arulage
ettevõtmine oli suure meedia
kaudu jõudnud enamiku viimase otsa võistlejateni, korraldajatest rääkimata.
Erinevalt netikommentaaridest kohtasin raja ääres eranditult sooja vastuvõttu. “Julge
plaan” ja “hea alternatiiv Pulleritsu blogile” on vaid mõned
positiivsed kommentaarid,
millega lahke rahvas mind kostitas.
Paar kogenud suusahunti
kinnitas lausa, et ei ole purjus
peaga võistlemine neilegi võõ-

ras – kuid mõistagi ei julgeks
nad sellega minusarnaselt oma
nime all kiidelda. Toodi ka näide kunagiselt rattamaratonilt,
kus üks osaleja oli peaaegu finišisse jõudnud, kui politsei ta
raske joobe tõttu rajalt maha
võttis. Kõige krooniks möödusin (!) distantsil kahest mehest,
kes mulle võistlusinnu kasvatamiseks kanepit pakkusid: “Just
lihasvalu vastu tegime!”

Joobe mõju väike
Tõele au andes pean tunnistama, et tegelikult ei saagi ma
oma ääretult kehvas tulemuses süüdistada niivõrd alkoholi kui olematut sõiduoskust.
Võib-olla pool tundi andnuks
kainena lõpuajast kärpida, ent
mitte enam. Tõusudel ei olnud

tagumises grupis püsimisega ju
mingit probleemi, kuid täiesti
katastroofiliseks kujunesid laskumised, mida paaniliselt kartsin. Võib isegi öelda, et distantsi esimesel poolel, kus hea kilk
veel peas, võtsin allamäge liikumist kergemalt.
Nii libises minu jaoks liiga
kiiresti eest isegi teine tagumise stardikoridori staar, karukostüümis spordifanaatik, kes
varem on maratonil osalenud
ka näiteks pingviinina. “Mulle
lihtsalt ei meeldi kiiresti sõita,”
kõlas tema kommentaar minu
viimase piiri peal rassimisele
paraja mõnitusena.
Viimasel 15 kilomeetril hakkas pohmelus kaduma ning
paaristõuked muutusid lausa
meeldivaks. Tõepoolest võib
suusatamist nautida ka kaine
peaga! Leidsin aega isegi looduse värvide ja varjude imetlemiseks, selmet kogu maailma
kirudes finiši poole pressida.
Ajaga 8:49:39.7 ning tagantpoolt viienda ehk 5968. maratoonarina lõpujoont ületades
tajusin, et olen lõpuks inimeseks saanud. Tänan nii kaasaelajaid kui avalikult südant
valutanuid – on üllatav, kui paljudele võõra kodaniku sõgedad
tembud korda lähevad.
Aga lubatud sooja õlut ei saanudki.
Kaur Paves
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musta metalli ja selle sulameid
roostevaba ja alumiiniumi Tig- Mig ja MMAseadmetega
vajadusel tuleme ka kohale

1691

E-R 8.30-17.30 kaimo@cedo.ee

Ottimo Metall OÜ
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Joonistades
tulevikku
Veel 15. märtsini on võimalus esitada
oma töid Tartu ülikooli ajaloo muuseumi ja Tallinna tehnikaülikooli muuseumi
poolt välja kuulutatud joonistusvõistlusele „Eesti aastal 2057“.
„Kas neljakümne aasta pärast sõidame
kooli hõljukiga? Kas linnas majad on nii
kõrged, et taevast enam näha ei ole? Milline võiks Eesti välja näha Sputniku 100.
aastapäeval? Kõik need küsimused võiksid lapsi inspireerida joonistama ja oma
töid esitama. Joonistusvõistlus kuulutati
välja seoses näitusega „Eesti jälg kosmoses – kosmose jälg Eestis” ning parimaid
töid eksponeeritakse 11. aprillil TÜ ajaloo
muuseumis näituse avamisel,“ selgitab
näituse projektijuht Viljar Valder.
Võistlus toimub neljas vanuserühmas:
eelkooliealised ja I–III klass, III–VI klass,
VII–IX klass ja gümnaasiumiaste. Piltide
maksimaalsed mõõtmed võivad olla
841 x 594 mm (formaat A1). Täpsemalt
saab joonistusvõistluse tingimuste kohta lugeda Tartu tähetorni koduleheküljelt www.ajaloomuuseum.ut.ee/tahetorn. Parimaid töid ootavad kosmilised
auhinnad, mille hulgas on galileoskoope,
põnevaid filme ja nutikaid mänguasju.
Pärast näituse avamisel eksponeerimist
asetatakse parimad tööd ajakapslisse, mis
avatakse aastal 2057.

tartuekspress
lausega

12. veebruaril ajavahemikus 9.30–13.10
lõhuti Kaunase pst 69 ja Tartu Kivilinna
gümnaasiumi vahelisele alale pargitud
rohelise sõiduauto Volvo S80 esitule
pesuri katik.
15. veebruaril kella 9 paiku sõideti Akadeemia 2 lasteaia juures parkinud tumehallil Citroen Berlingol katki küljepeegel.
16. veebruaril kella 14 paiku sattusid
Turu tänav 5 maja ees külgkokkupõrkesse
Ford Galaxy ning Opel Omega.
Juhtumite lahendamiseks palub politsei sündmusi pealt näinutel ühendust
võtta telefonil 730 8748 või 110.
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Kasupojad ja töölis
tüdrukud

17. märtsini saab Tampere maja
galeriis uudistada näitust „Kasupojad ja töölistüdrukud“, mis
koondab Soome koomiksikunsti
esinimede stsenarist Pauli Kallio
ja kunstnik Tiitu Takalo üheksat
koomiksit Tampere linna ajaloost.

Prii leil

Bussist pääseb
nupuvajutusega
Tähelepanematud või
vad linnaliinibussiga
sõites soovitud peatu
ses mitte maha pää
seda, sest bussijuhid
peatuvad vaid juhul, kui
peatuses on inimesi või
väljuda soovijad vajuta
vad stopp-nuppu.

Politsei kutsub appi

UUDISED

Iga nädal bussiga sõitev pensionär Helje Nõmm juhtuski
olema üks „ohvritest“, kes ei
teadnud uut korda. „Astusin
peatuse saabudes uksele paar
sammu lähemale, et märku
anda, et soovin väljuda, kuid
juht ei aeglustanudki,“ kurtis
Nõmm.
Raudtee peatuses väljuda
soovinud vanaproua pääses
õnneks mõnisada meetrit kaugemal asuvas Tamme pst peatuses bussist välja, kuid seda
teiste reisijate kaasabil, kes
vajutasid vajalikule nupule.
„Eks seal mingisugune kiri

oli küll, kuid reklaami on kõik
kohad täis ja mul ei olnud prille ees,“ selgitas Nõmm, miks
bussi väljapääsude juures olevate õpetuste kiuste ta õigesti
talitada ei osanud.
Olemuselt igati krapsakas daam lubas järgmine kord
tähelepanelikum olla, ning
ka iga kord nuppu vajutada. „Mõistan, miks nii tehakse, olen isegi rõõmus, kui buss
mingitest peatustest niisama
mööda sõidab, jõuan ju ise kiiremini kohale!“

Soojemad bussid
Linnavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Madis
Oona selgitas, et sedaviisi loodetakse tagada mugavam ja
sujuvam bussiliiklus. Samuti püsivad talvel bussid seest
soojana, sest ei pea kogu aeg
uksi avama-sulgema. Tema
sõnul on selline komme ena-

mikus Euroopa linnades levinud tavaks.
Nupule vajutamine on kasulik ka bussijuhile – reisijaid täis
sõiduvahendis on keeruline
aru saada, kas keegi soovib väljuda. Kui keegi nupule ei vajuta ning ka peatus on tühi, pole
tarvis tervet bussitäit rahvast
loksutama hakata ja võib peatustest rahus mööda sõita.
Kuna tegu pole suure muutusega, loodetakse, et inimesed harjuvad uue korraga juba
mõne nädala jooksul ning sõit
muutub kõigile sujuvamaks.
Ka Helje Nõmm lubas kõigile oma sõbrannadele edasi
rääkida, kuidas olukord nüüd
on, et nemad teadmatusest ei
eksiks. „Minul jalad liiguvad
ja jõuan kõndida küll, kuid
mitmel sõbrannal oleks sadu
meetreid oma peatusest eemale sattumine talvel raske katsumus,“ rääkis ta.
Laurits Leima

21. veebruaril kl 14st kuni 20.30ni
saab Anne saunas leili võtta ja
vihelda täiesti tasuta. Traditsiooniliselt korraldatakse tasuta saunapäevi neli korda aastas ning
linnakassast kulub selleks 9450 €.
Järgmine võimalus end tasuta
puhtaks küürida avaneb enne
jaanipäeva.

38 736
eurot maksab linnavalitsus OÜ-le
Juveel 1200 vapiga kaunistatud
hõbelusika eest, mis jagatakse
aasta jooksul sündivatele linnakodanikele.

Keenia“ autor Janika Tamme,
pakutakse Ghanast pärit sheavõid, Keenia põhirooga ugalit
ning käsitöid.

Uus mänguväljak
Linn rajab kevadel Anne 55a krundile uue mänguväljaku kiikede,
karusselli, ronimisseade, lauatenniselaua, liivakasti ja liurenniga.
Koos valgustuse, istumiskohtade,
rattahoidikute, haljastuste ja muu
vajalikuga kulub kokku 62 000
eurot.

Kassid saavad maja
Linn eraldas reservfondist 1002
eurot Koduta Loomade Varjupaiga uue kassipoegade maja
transpordikuludeks. Vana soojak
hävis jaanuari lõpus tulekahjus.
Soojaku enda eest tuleb välja käia
veel üle 10 000 euro.

Veelauad Auras
Laupäeval, 23. veebruaril kell 13
algab Aura veekeskuses esimene
sisetingimustes peetav veelauavõistlus Baltikumis „Winter Wake
2013“. Võistlema on oodata üle
40 parema veelauduri Eestist ja
naaberriikidest.

Bigbank play-off’is
Bigbank Tartu võrkpalliklubi võõrustab neljapäeval, 21. veebruaril
kell 19.30 põhiturniiri kolmandana lõpetanud TTÜ-d. Veerandfinaali kordusmäng toimub 23.02
kell 18 Tallinnas.

Keenia toit ja käsitööd
MTÜ Mondo kutsub 21.02 kell 18
huvilisi Loomemajanduskeskusse kuulama Ghanast, Keeniast ja
Ugandast naasnud vabatahtlike
muljeid ning vaadama pilte ja
filme. Kohal on raamatu „Minu

Liug ja laul riigi auks
Vabariigi juubeli auks astuvad
24. veebruaril kell 16 Lõunakeskuse
uisuväljakul ülesse Tartu Uisukooli
uisutajad ning laulja Gerli Padar.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Eile kogunes 20 noort tartlast modelliagentuuri ICON katsetele.
Kes päris modelliks ei sobi, saab agentuuri Eesti filiaali looja Terje
Kissa (mõõdulindiga) sõnul tavainimeste ehk people-kataloogi.
“See ei ole mingi lohutusauhind, sealtkaudu võib tööpakkumisi
rohkemgi tulla,” märkis Kissa. 
Kaur Paves

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!

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

www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.
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Palametsa
pajatused

24. veebruar 1943 Tartus
1918. aasta veebruaris sündinud Eesti Vabariik jõudis oma esimese tõelise juubelini II maailmasõja haripunktis 1943. a 24. veebruaril. Vägagi ebasobiv aeg eestlastele selle märkimisväärse sündmuse tähistamiseks. Natsi-Saksamaa juhid ei tahtnud midagi kuulda
okupeeritud Balti riikide iseseisvusest. Aga Staliningradi katastroofi
järel välja kuulutatud „totaalse sõja“ tingimustes oli vaja Eesti ja Läti
mehi värvata hea või kurjaga natsliku sõjamasina teenistusse. Seepärast tuli minna mõningatele järelandmistele.
Nii oldi nõus, et märgitakse ära EV loomist kui „idast lõpliku lahkulöömise“ tähtpäeva. Ainult et see toimugu mitte 24. veebruaril,
nädala keskele jääval tööpäeval, vaid pühapäeval 21.02. Lubatud olid
päevakohased jumalateenistused, haakristid ja eesti rahvuslipud
hoonetel ning aktused Tallinnas Estonias ja Tartus Vanemuises.
Need tuli pidada nii saksa kui eesti keeles koos mõlema rahva saatuseühtluse rõhutamisega.
Ka Tartu ülikoolis pidi olema 24.02 tavaline tööpäev. Ainult selle mööndusega, et keskpäeval peetakse aulas aktus. Rektor E. Kant
aimas halba ja sõitis ootamatult Tallinna, asetades oma Tartu ülesanded prorektor A. Mathieseni õlgadele. Akadeemilise kõne temal
„Saavutusi eesti rahvusteaduste uurimistöös iseseisvuse ajal“ pidas
professor G. Ränk.
Saksa võimumehi ärritas tõsiasi, et ööl vastu 24.02 oli Tartus mitmelt asutuselt maha kistud saksakeelsed sildid. Üliõpilaste osavõtt
loengutest ning praktikumidest oli väga napp. Küll kogunes akadeemiline noorus Kalevipoja kuju juurde, kus lauldi Eesti hümni. Seejärel jalutati salkadena kesklinnas ja paljud läksid aulasse aktusele, kus sümfooniaorkester mänSaksa võimumehi gis kontsertosas mitte Wagnerit,
vaid hoopiski Sibeliuse „Finlanärritas tõsiasi, et
diat“.
ööl vastu 24.02
Tartus toimunust teavitati
kindralkomissar K.-S. Litzoli Tartus mitmelt kohe
manni, kes saatis viivitamatult
asutuselt maha
kohale SD ja julgeolekupolitkistud saksakeel sei ülema M. Sandbergeri korda
majja looma. Toimus juurdlus,
sed sildid.
mis lõppes prorektor A. Mathieseni tagandamise ja ülikooli sekretärile H. Kaurile noomituse avaldamisega. Võimude pahameele
pälvis ka Postimehe 24.02 rõhutatult rahvuslik ja pidulikult kujundatud number. Peatoimetaja M. Kuldkepp vallandati päevapealt ja
– viidates suurele paberipuudusele – kärbiti tunduvalt Tartu päevalehe tiraaži.
Üldse oli 1943. a kesktalv ülikoolile sündmusterohke. 25.01 algas
kevadsemester. 27.01 ründas punaväe lennuk äsja taastatud Vabadussilda. Pommid langesid aga ülikooli allasutustele Laial tänaval
ja botaanikaaias, kus hukkus professor T. Lippmaa koos abikaasa ja
tütrega. Kasvuhoonete purunemisel hävis palju soojalembelisi taimi.
Järgmisel päeval, 28.01 kolis Saksa sõjaväe välikomandatuur koos
osa suurkooli mööbliga Raekoja kõrvale rõduga majja. Nüüd läks
kogu peahoone ülikooli kasutusse, mis leevendas küll ruumikitsikust, põhjustas aga lahkarvamisi allasutuste juhtide vahel, kes leidsid, et just neile olevat liiga vähe ruume antud.
Ja 24.02 kuulutas H. Mäe välja kõigi 1919–1924. a sündinud tervete meeste sundvärbamise. Kas siis „vabatahtlikuna“ Eesti leegioni,
tööteenistusse Saksamaal või abijõuks (nn „hifi“) Wermachti üksuste juurde. Meesüliõpilaste arv kahanes järsult, seda just noorematel
kursustel.

Kui tahad elada natukene
teiste inimeste elu ja igal
nädalal oma parimate sõp
radega kokku saada, siis
tuleks teha teatrit, leiab
Altermanni näitetrupp,
tudengite teatripäevade
kolmekordne publiku lem
mik.
Neljatunnise proovi lõpus
esmaspäeva õhtul Tiigi seltsimajas arutavad Altermannid, kuidas veeta viimane tund enne lavale astumist. Kust saada nii valget
teipi, et märgistused lavapõrandalt kottpimedas välja paistaksid?
Kas päris etenduseks peaks ostma
kallimad õhupallid, et need valel
hetkel katki ei läheks? Kui kuidagi ei saa, siis saab ikka teha viimase proovi mõnes Viljandi pargis.
Selliste mõtetega läksid tudengite
teatripäevadele (TTP) vastu võidu
koju toonud suurfavoriidid Altermannid.
„TTP on kindlasti meie aasta
tippsündmus,“ ütlevad Altermannid kui ühest suust. Seda on neil
ka põhjust väita, sest juba kolm
korda on toonud Altermanni näitemängutrupp Viljandis toimuvalt festivalilt koju publiku lemmiku preemia ning tänavu ka Kolme Targa ehk ekspertidest žürii
eripreemia.

Elas kord armastus
Oma laupäeval Viljandi kultuuriakadeemia black box‘is etendatud näidendit „Arm“ iseloomustavad Altermannid lakooniliselt:
„Elas kord armastus ja ta suri ära.“
„Alguses näitame armastuse helgemat poolt ja siis...edasi ei räägi!

„Tegelikult me alles õpime, kuidas lavastajale alluda, sest mitu
aastat oleme teinud lavastusi grupitööna, aga nüüd andsime noortele võimaluse ja järgmine kord
peame vist kokku leppima, mis
lavastaja roll täpselt on, sest kõik
võtavad kogu aeg sõna,“ naerab
Mirja Meriste. „Viimases proovis
vaidlesime näiteks veerand tundi,
kas võtame etendusse valged või
punased õhupallid, meil on ikka
kõik detailideni läbi mõeldud,“
lisab Kadri.

Toob sõbrad kokku

Alternmanni näitetrupi proov Tiigi seltsimajas: vasakult Annes Aus,
Evelin Rootsi, istub Jürgo Väli. 
Erakogu

Meie etenduste tutvustused on
alati olnud väga segased, seekord
on isegi soliidne,“ arvab Hedvy
Arula. Trupp lubab võidulavastust
kindlasti kevadel ka Tartus mängida, sestap ei saa rohkem reeta.
„Meie lavastus oli ikka hästi
teistsugune, tekitas publikus pisut
wow-efekti, inimesed jõudsid ilmselt selle emotsiooni ajal otsuse
ära teha,“ arvab Evelin Rootsi, üks
tüki lavastajatest. „Konkurents oli
muidugi kõva nagu alati, seekord

oli kohal üks suurepärane trupp
Lätist.“
Teatripäevade jaoks hakkasid
Altermannide värskelt lavastaja ametisse astunud liikmed Evelin Rootsi ja Kadri Toomsalu koos
trupiga etendust ette valmistama
juba novembris. „Enne jõule panime teksti paika, selle etenduse
juures oli see eriti raske, sest tekst
paneb kõigele aluse – kuidas stseenid jooksevad ja kes kellega laval
paaris on,“ räägib Kadri.

Altermannidel on juba õppeaasta algusest nädalaplaanis kirjas, et kolmapäev on teatripäev,
vahel ka esmaspäev. Enamus trupi
liikmeid lööb kaasa juba kolmandat aastat, Mirja ja Hedvy veelgi
kauem. „Teatritegemine on nüüd
juba eesmärk omaette, kui seda ei
oleks, siis oleks elus täielik auk,“
arvab Kadri. „Siin saab teha neid
asju, mida muidu ei saa ning seeläbi end välja elada ja mõttemaailm avardub ka,“ leiavad Altermannid. „Kui ei oleks näiteringi,
poleks aega sõpradega kokku saada,“ võtavad nad kokku põhjused,
miks teatritegemine on vinge.
Igapäevaselt õpib Altermannide värvikas seltskond ülikoolis
täiesti erinevatel erialadel – prantsuse keel, matemaatiline statistika, ajalugu, sotsioloogia, disain...
Oma teatrihooaja tippsündmuselt
tõi Altermanni trupp võidu koju
koosseisus Hedvy Arula, Annes
Aus, Mirja Meriste, Evelin Rootsi, Rait Rebane, Madli Rööp, Jürgo
Väli ja Kadri Toomsalu.
Mari Mets

“Karin ja Pearu” jõuab Tartusse
13. märtsil ja 30. aprillil kell 19 saab
Tartu publik Vanemuise väikses
majas kaasa elada Anton Hansen Tammsaare kirjandusteoste
tegelaste Karini ja Pearu kauaoodatud kohtumisele – lavale jõuab
VAT Teatri fantaasiamäng “Karin
ja Pearu”.
Autor Andrus Kivirähk on toetunud näidendi loomisel Tammsaare loomingule. Lisaks romaaniseeriale „Tõde ja õigus“ on seal aimata
motiive teostest „Vanaisa surm“ ja
„Tähtis päev“, kuid sellele vaatamata on tegu iseseisva teosega, milles
on äratuntavad Tammsaare elulised ja igavikulised küsimused.
„Tammsaare Karin ja Pearu –
esimesel pilgul ei seo neid tegelasi

justkui mitte miski,“ selgitab autor.
„Kuid tegelikult on nad omal kombel hingesugulased. Ikka ihkavad ja
otsivad nad meeleheitlikult midagi uut ega soovi leppida olemasolevaga. Nad tahavad mängida ja
elust rõõmu tunda, mitte Paaside
kombel tööd tehes ja vaeva nähes
vaguralt armastust oodata. Nemad
tahavad kõike ja kohe ning nende
armastus on nii suur, et viib trammi alla või kõrvetab hinge surmani.
Tammsaare ei lase Karinil ja Pearul
kordagi kohtuda. Meie anname
neile selle võimaluse.“
Tammsaare muuseumi juhataja
Maarja Vaino on lavastuse kavalehel kirjutanud nõnda: „Kuigi tegelased räägivad Tammsaare sõnade-

ga, on näidendis ette tulev olukord
väljamõeldis, intrigeeriv mäng.
Mõlemad tegelaskujud on
Tammsaare loomingus n-ö narritüüpi tegelaste esindajaks. Mida
see tähendab? Üldiselt tähistab
narr tavatu ja kerglase käitumisega
inimest. Seda võib öelda ka Pearu
ja Karini kohta: nende käitumises
on omajagu kergemeelsust. Kuid
narrilikkuse sügavam sisu seisneb muus. Selle meelelaadi kaudu
võib argiellu tungida ettearvamatute tagajärgedega sündmusi, mis
annavad tõuke edasistele protsessidele. Selles seisneb ka Karini
ja Pearu (ning tegelikult veel mitme Tammsaare tegelase) roll, isegi
omalaadne missioon.“

Kivirähk on pannud Karini ja
Pearu otsima imet, teistsugust elu
ja maailma. Neid ei rahulda tavaline argipäev, mõistusele allutatud
olmeline maailm. Siin on üks kirjanik väga peenelt tajunud teise kirjaniku poeetikat. Sest Tammsaare
on nii Pearust kui ka Karinist teinud tegelased, kes on selle maailma provotseerijad, ettearvamatuse
ja irratsionaalsuse kehastajad.
Loo lavastaja on VAT Teatri
kunstiline juht Aare Toikka, peale VAT Teatri näitlejate Katariina
Undi ja Meelis Põdersoo mängib
lavastuses külalisena kaasa Raivo
Trass. Lavastuse kunstnik on Kaspar Jancis.
Rasmus Rekand

Gérald Sibleyras

lavastaja

Uku Uusberg (Eesti Draamateater)

Esietendus 22. veebruaril Vanemuise teatris

Aivar Tommingas
Hannes Kaljujärv
Jüri Lumiste

vanemuine.ee
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pakasega šoki saada
TTÜ arvutitehnika instituu
di professor Gert Jervan
annab mõned soovitused,
kuidas olmeelektroonikaga
käituda nii, et pakane liiga
ei teeks.

Mobiiltelefonide, digikaamerate ja teiste elektroonikaseadmete
suurim vaenlane ei ole mitte nii
väga ekstreemne külm, vaid pigem
järsud temperatuurikõikumised.
Pikemalt õues viibides tungib niiske õhk seadmesse ning moodustab seadme sees mikroskoopilisi
jääkristalle.
Kui seade seejärel sooja ruumi
viia, siis jääkristallid sulavad ning
seadme sisse tekib niiskus, mis
on aga igasuguse elektriga töötava seadme suurim vaenlane. Kindlasti tuleb meeles pidada, et paljud tootjad ei ole nõus niiskuskahjustusi garantiiremondi korras
parandama.

Töökindlus vaid soojas
Eraldi temaatika on kaasaskantavate seadmete akud, millede mahtuvus hakkab vähenema
juba null-kraadi lähedastel temperatuuridel. Kui vaadata näiteks
iPhone’i tehnilist spetsifikatsiooni, siis Apple garanteerib iPhone’i
töötamise ainult temperatuurivahemikus 0 °C ... +35 °C ning isegi mittetöötavat telefoni ei tohiks
viia külmemasse keskkonda kui
-20 °C.
Tavaliste patareide ja Li-Ion
akude (selliste, mida kasutatakse

vad oma töövõime, kuid lõpptulemusena võib lüheneda seadme
tööiga.

Väldi niiskust

näiteks digikaamerates) taluvuspiir on samuti -20 °C juures. Seetõttu tuleb külmas keskkonnas
hoida vähemalt akud alati soojas,
näiteks hoides neid võimalikult
kehalähedastes taskutes.
Kui võimalik, siis sülearvuteid
ning tahvelarvuteid ei tohiks miinuskraadide juures käivitada, sest
miinuskraadid mõjutavad negatiivselt nii kõvaketaste kui ka
ekraanide tööd. Samuti ei ole väga
hea mõte jätta arvutit talvel autosse (ja seda mitte ainult varaste tõttu). LCD-tehnoloogial põhinevad
ekraanid võivad väga madalate
temperatuuride juures isegi „jäätuda“. Nad küll soojenedes taasta-

Külmast põhjustatud niiskuskahjustuste vältimiseks peaks
elektroonikaseadmed püsima
suhteliselt ühtlasel temperatuuril.
Näiteks mobiiltelefoni võiks kanda jope sisemises, mitte välimises
taskus. Lisaks on talvel soovitatav
kasutada käed-vabad lahendusi ka
väljaspool autot.
Kui võimalik, siis võiks seadme sisse lülitada alles pärast seda,
kui see on mõnda aega „aklimatiseerunud“ ehk saavutanud sama
temperatuuri ümbritseva keskkonnaga. Kindlasti peaks vältima olukordi, kus seade satub väga
niiskesse keskkonda, nagu näiteks
suusapükste välistaskud.
Kui on olemas risk, et seade võib
olla kokku puutunud niiskusega,
siis esimese asjana peaks seadme
välja lülitama ning eemaldama
aku ja muud eemaldatavad osad
(nagu näiteks kaameraobjektiivi). Seejärel peaks asetama seadme sooja ja kuiva ruumi, et niiskus
saaks ära aurustuda. Ning alles
peale mõningast kuivamist võib
proovida seda uuesti käivitada.
Ja kui seade on olnud pikka aega
külmas keskkonnas, siis kindlasti ei tohi (eriti veel töötavale seadmele) tekitada temperatuurišokke. Kõik temperatuurimuutused,
ka soojenemine, peaksid toimuma
aeglaselt.

Eesti maitsed
Taskus
Vabariigi aastapäeva
eel on Tasku Eesti
pidupäevamaitsetest
tulvil. Sel laupäeval,
23. veebruaril alates kella 11st
on Tasku keskuses ainulaadne
võimalus nautida kohapeal ja
osta kaasa presidendi vastuvõtul
pakutud suupisteid.
Eelmise vastuvõtu kokad
Joel Ostrati juhtimisel pakuvad muu hulgas näiteks külmsuitsupardi rinnafileerulle,
maapähklisiga, Lõuna-Eesti
veiselihast rostbiifi ja mitmeid
muid soolaseid ja magusaid
maitseelamusi.
Joel Ostrati sõnul oli eelmise aasta vastuvõtumenüü
koostamine ja valmistamine
suurepärane, hoopis uudne
kogemus võrreldes köögis
töötamisega.
”Suupistete valikus lähtume
võimalikult Eesti toorainest
ja sellest, et pakutavat oleks
pidulikus riietuses võimalikult mugav süüa. Oluline on
ka see, et suupiste peab soojas ruumis kandikul säilitama
endiselt ilusa ja apetiitse välimuse ning maitse.
Laupäeval tuleme lahingusse nii eelmise aasta suupistete
kui tänavuste uute mõtetega –
kindlasti soovitan Taskust läbi
astuda. Kõik meie kohal olevad
viis kokka jagavad ka juhtnööre ja mõtteid pühapäevaks, et
teleka ees kõht korisema ei
hakkaks.”
Veel saab laupäeval Tasku
aatriumist osta mahetooteid,
koduleiba, moose, kastmeid.
Esmakordselt on Tartus oma
tootevalikuga Juustukuningad,
kelle pood saab kevadest olema uuenevas Kesklinna keskuses Küüni tänaval.

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

Innovation
that• excites.
TuruNissan.
14, Zeppelini
Keskus
tel 7 344 244 • E-P 10-20

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

5

€ 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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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Õpetaja: „Millest me ära
tunneme, et maakera on
ümmargune?“
Juku: „Viltutallatud kingakontsadest.“
***
„Te koperdate juba tükk
aega selle ukse luku kallal, ilmselt pole see siiski teie maja,“
ütleb politseinik joobnule.
„See on minu maja,“ lällutab
joobnu vastu, „sest minu naine
on mulle juba kaks ämbritäit
vett kaela visanud.“
***
Venelane, ameeriklane ja
prantslane vaidlevad, kellel on
suuremad laevad.
Prantslane:
„Meil on jubedalt suured
laevad. Igavesed pirakad! Kapteni käske ei saa muidu ühest
laeva otsast teise saata, kui
käskjalg peab mootorrattaga
sõitma!“
Ameeriklane:
„Aga meil on nii suur laev,
et käsundusohvitser sõidab
autoga ringi, kui on vaja käsku
ninast pärasse viia!“
Venelane:
„Meie laevad on nii suured,
et kokk peab allveelaevaga
supipotti pelmeene püüdma
minema!“
***
Näidendi peaproovil ütleb
lavastaja noorele näitlejannale:
„Ma kardan, et nii lühikese
kleidiga te seda osa vastutusrikkalt täita ei saa.“
„Miks?“
„Vaadake, näidendi lõpus
ütleb teie mees: „Kallis, sa varjad midagi minu eest.“ Kas teile
ei tundu, et see fraas kõlaks
naljakana?“
***
Politseinik peatab öösel

tänaval kakerdava joobnu.
„Kuulge, kas te oskate seletada, miks te siin öösel ringi
tuiate?“
„Kui ma oskaksin seda seletada, siis oleksin ammu kodus
naise juures.“
***
Taksojuht ütleb autost väljuvale naissõitjale:
„Üks kroon, mis te mulle
jootrahaks andsite, on lihtsalt
minu solvamine.
„Oo, kas tõesti? Ja kui palju
ma siis oleksin pidanud andma?“
„Vähemalt ühe krooni veel.“
„Oh ei! Ma ei taha teid kaks
korda solvata.“
***
Piltilus õde esitab vanemõele lahkumisavalduse:
„Ma olen pettunud. Võiks
öelda, et kaudselt mind isegi
solvati.“
Vanemõde rahustab teda ja
palub ühtlasi täpsustada, milles on asi. Kaunitar on endiselt
nördinud:
„Ma mõõtsin meeste palatis
patsientide pulssi ja, kujutage
ette, kõigil oli see normaalne!“
***
Käib põllumajanduskonverents.
Prantslane: „Meie külvame
kartuli maha 15. aprillil ja saagi
koristame 16. augustil.“
Tšuktši: „Meie paneme kartuli maha 15. juunil ja saagi
koristame 16. juunil.“
„Ühe päeva pärast? Miks nii
vara?“
„Süüa tahaks ju.“
***
„Tulin teie tütre kätt paluma,“
ütles noormees lihakaupmehele.
„Kas tervelt või viiludena?“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.02 kell 12.10, 14.15, 16.15;
23.–24.02 kell 12, 14.15;
25.–28.02 kell 12.45, 15.15,
17.30 Kollide kompanii (eesti
keeles)
22.02 kell 14.05, 16.45; 23.–
24.02 kell 11.30, 14.05, 16.45;
25.02 kell 12.20, 17.45, 19.25,
20.45; 26.–28.02 kell 14.05,
17.45, 19.25, 20.45 Elavad
pildid
22.–24.02 kell 18, 20.15,
22.15; 25.–28.02 kell 20.15,
22.15 Mamma
22.02 kell 13.45, 16, 18.15,
20.25, 22.30; 23.–24.02 kell
13.45, 16.15, 18.20, 20.25,
22.30; 25.–28.02 kell 13.30,
16, 18.15, 19.40, 21.50 Visa
hing: Hea päev, et surra
22.02 kell 14.45, 19.10;
23.–24.02 kell 12.30, 19.10;
25.–28.02 kell 19.10 Ilusad
olendid
22.02 kell 12.30, 22; 23.–
24.02 kell 15, 22; 25.02 kell
19.30, 22; 26.02 kell 14.45,
17.10, 22; 27.–28.02 kell 17.10,
22 Nende esimene aasta
22.–24.02 kell 13; 25.02 kell
12.10; 26.–28.02 kell 12.30
Anna Karenina
22., 26.–27.02 kell 21.35;
23.–24.02 kell 21.45; 25.02
kell 14.15; 28.02 kell 14.45
Armastuse õppetunnid
22., 26.–28.02 kell 20.45;
23.–25.02 kell 21.35 00.30
22.02 kell 15.30; 23.–24.02
kell 11.40; 25.02 kell 14.45;
26.–28.02 kell 15 Hitchcock

Kollide kompanii 3D
22.02 kell 12.10 Cinamonis
Paljude poolt palavalt armastatud Mike Wazowski ja James P. Sullivan
jõuavad esmakordselt Eesti kinoekraanidele 3D-formaadis ja lisaks
originaalversioonile ka kohalikus keeles!
Lapsed ei tea, et kollidel ei ole midagi laste vastu. Nad teevad lihtsalt
oma tööd.
Monstropol on koduks igasugu vormi ja sorti kollidele, kelle peamiseks elatusallikaks on inimkarjed. Linna suurima, Kollide Kompanii
töölisteks on hoolikalt valitud meeskond parimaid ja koletumaid kolle,
kes öösiti läbi kapiuste laste juurde minnes koguvad nende karjeid.
Kollide tööülesande teeb eriti raskeks asjaolu, et kollide arvates on
lapsed mürgised. Kollide Kompanii juhataja Henry J. Vesinukk seisab
silmitsi kriisiga, mis võib hävitada kogu kompanii, sest lapsed ei karda
enam kolle nagu vanasti. Kompanii päästmiseks pannakse tööle parimad kollid. Number üks koll kompaniis on sinakas – roheline lillade
täppide ja sarvedega mürakas Sulli. Tema assistendiks on ühesilmne
heleroheline koll Mike Wazowski.
Ühel järjekordsel kollitamisööl ületunde tehes avastab Sulli, et “kollitamise kapiuks” ei ole korralikult suletud ja inimlaps on sattunud
kollide maale. Mike ja Sulli võtavad ette väga riskantse operatsiooni
Buu-nimelise lapse koju toimetamiseks enne, kui keegi märkab tema
kohalolekut.

27.02 kell 19 Lõbus lesk
28.02 kell 19 Musta pori
näkku

Vanemuise teatri
väike maja

Näitus
Annelinna
raamatukogu

22., 25.–28.02 kell 12; 23.–
24.02 kell 16 Lammutaja Ralf
(eesti keeles)

23.02 kell 19 Tagasi Eestisse

kuni 28.02 näitus Poola las
teraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest

25.02 kell 19 Meresõitja

kuni 28.02 näitus Väike Chopin

22., 26.–28.02 kell 17.45; 23.–
24.02 kell 15.30, 18.45; 25.02
kell 16.30 Hüljatud

26.02 kell 19 Paplid tuules

Karlova-Ropka
raamatukogu

28.02 kell 21.35 Eellinastus:
Suured lootused

28.02 kell 19 Werther

Teater

22.02 kell 19 Paplid tuules

27.02 kell 19 Inimese pari
mad sõbrad

Kontsert

kuni 28.02 Katrin Moora
maalinäitus Aknast vaadates

Linnaraamatukogu

Tartu Jazz Club

kuni 23.02 raamatunäitus
Maakera kuklapoolel

21.02 kell 19 Remondimees

21.02 kell 20 Brian Melvin
Modern Times Quintet

kuni 15.03 näitus Maapõue
saladused

22.02 kell 19 Üksildane lääs

22.02 kell 21 Maria Väli Trio

23.02 kell 19 Rumm ja viin

26.02 kell 20 Jamman

kuni 16.03 Eesti koomika
seltsi näitus Eesti film koo
miksina

26.02 kell 19 Rumm ja viin

27.02 kell 20 Kontsertfilm
Norah Jones at We Love
Green Festival 2012

Sadamateater

27.02 kell 19 Kadunud käsi

Teatri kodu
27.02 kell 11 Kuldvõtmekese
lugu

28.02 kell 20 Deniss Pashke
vich Trio & George Steele

Tammelinna
raamatukogu
kuni 28.02 Tiina Sääliku
fotonäitus Kingitus

Vanemuise teatri
suur maja
21.02 kell 19 Uinuv kaunitar
22.02 kell 19 Kaos
23.02 kell 12 Helisev muusika
23.02 kell 19 Moonlight Exp
ress
26.02 kell 18 Kosmonaut
Lotte

lastekaupade jaeja komisjonimüük.

TULE OSTMA JA KAUPA TOOMA!

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

LASTEKAUPADE JAE- JA KOMISJONIMÜÜK

ostab
VÕTAME MÜÜKI
metsakinnistuid
vankreid, turvatoole, turvahälle, voodeid,
ka saartelt
mänguasju,
maneeže, söögi- ja käimistoole jms.
E-R 10-18, L 10-15, Tartu, Ilmatsalu 34 ( II k)
Tel 506 7595,
E-POOD: www.illikuku.ee

tel 5557 7007

tartuekspress
reklaam
Reklaam
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Üürile võtta

1toal korter. Tel 503 2345.

1-2toal korter. Tel 501 3219.
1-2toal korter. Tel 509 3455.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

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

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

Tel 5366 5327

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

1-2toal korter. Tel 509 3455.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

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

Kuivad 50 cm lepa ja haava kütte
puud. Tel 522 5810.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Küt
teklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb elamukruntide ja
kõnniteede (ka talvist) koristust.
Tel 509 0750.

E

ral 98%. Hiina meditsiin. ESRÜ
Lootus, tel 748 4677, 505 8381.

Kandlelood tantsimiseks ja kuulamiseks! simmaniduo@gmail.com,
www.simmaniduokannel.eu
Kodumasinate tasuta äravedu
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
arvutid, jne. Tel 5386 9008.
Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.

LEIA SOBIV HIND?

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

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

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

Pottsepatööd ja -materjal. Kon
sultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. Tel 503 2665.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(1,09 €/min). Ennustuse tellimine
meilile: ennustus.ee.

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

ia
aastoran
res

hiina, tai ja india köök
E - L 10-22, P 12-21

NÜÜD AVATUD

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
söögi kaasa tellimine -10%

Kontakt: 742 9036, kam296@hotmail.com
KORTERIÜHISTUTE
• RAAMATUPIDAMINE
• REVISJON
www.sadloy.ee
• AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE

ILA

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

te

Küt

Infovälja puhastamine, tervise

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

RAV

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

indALKOHOLISÕLTUVUSE kor
hAbi
u
pu
us

tr
lek

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

Tervis

nd
i hi

äp
ist

Mis
juhtub
talvel?

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

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

Perejuuksur. Maarika, tel 5197 8719.

OÜ Haluküte müüb lõhutud küt
tepuid konteineris, lahtiselt ja võr
gus + lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Silmaarst Dr. Merle Piik soovitab:
Kas teadsid, et läätsed saab osta 50% soodsamalt?
Tule meie kodulehele, sisesta sooduskood “tartumaa”
ja saad kõik tooted 10% soodsamalt!
Sooduskood kehtib kuni 15.04.2013.
www.läätsed.com
Mugav, kiire ja sõbralik! info@laatsed.com
Tel 56 821 121.

Tel 5622 6747

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.

Täiesti kuivad 30 cm küttepuud
(lepp/kask) võrgus. Väikesed kogused! Vedu tasuta! Tel 554 6945.

MÜÜA Saksa kaupu müüvasse
kauplusteketti kuuluv toimiv
HARUKAUPLUS TARTUS.

Õigusabi. Tel 772 2299,
e-post info@reverens.ee,
www.reverens.ee.

kontoritehnika müük ja hooldus

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

Muu

Veo- ja kolimisteenused, koli
jad, utiliseerimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.

Sõidukid

Teenused

Keha trimmi Olimpi toidulisanditega: olimp.ee.

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

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

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

Materjal

Kinnisvara ost

Vannide emailimine. Tel 557 0877.

Õigusabi perekonnaõiguses.
Tel 509 4908, info@juriidika.ee,
www.juriidika.ee

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

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

Mööbel

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

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

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

Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
Viktor, viktorgo@hot.ee.

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

Küte

Kinnisvara müük

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Tel 514 9885.

Põllundus

Korterite ja vannitubade reno
veerimine. Tel 5670 0092.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Lääne-Siberi laika emased kut
sikad ja 8 a emane. Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

Odavalt müüa hele sektsioon
(11 osa, kapid-riiulid) Tartus.
Tel 55 584 585.

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

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

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

an

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

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Lemmikloomade ravi ja vaktsinee
rimine. Tel 734 6404, 514 8998.

taastamine kvantvalgusega ja hin
geravi. Tel 5801 5290, 5650 8112.

lm

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

Raamatupidamisteenus kogemustega raamatupidajalt.
Tel 527 3899, rp.teenus@gmail.com.

Loomad

Kü

Ehitus

7

www.sadloy.ee

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

KANLISATSIOONIUMMISTUSTE
likvideerimine
linna PARIMA HINNAGA:
päeval vaid 25 €,
õhtul ja nädalavahetusel 35 €.
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

KINNISVARA HALDUS
ja HOOLDUSTEENUS
REKLAAM • tel 730 4455
KORTERIÜHISTUTE
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
• JUHTIMINE
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
• RAAMATUPIDAMINE
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee

SI
(k

Küsi
jyri

Vastutav
väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
Küsi infot ja TASUTA
hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

• so
• sa
• bo
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tartuekspress
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Hubane ravi- ja puhkehotell Emmi kutsub Teid nautima paketti

"Kosutav puhkus Pärnus”

supersoodsa hinnaga 55€/in

Hinnas: 2 ööd majutust,
3 lõõgastavat protseduuri
(käsimassaaþ, pärlivann,
soolaravi), 5 toidukorda,
kohvipaus

Pakkumine kehtib
23.02. - 21.03.
Soodustused ka lastele!

Info ja broneerimine:
emmi@emmi.ee
tel. 447 6444
www.emmi.ee
Laine 2, Pärnu

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

Eesti odavaima kõnekaardiga
on kulud kontrolli all
Soodusoperaator Tele2 langetas detsembris Smart
kõnekaardiga helistamise minutihinna kõikidesse
võrkudesse kolme sendini, millele ei lisandu varjatud
makse. Esmakordselt on kõnekaardiga helistamine
sama odav kui lepingulistel klientidel ja mis peamine
– suur arve ei tule kunagi üllatama.

Kõnekaardiga helistamise oluline lisakulu on
tihti varjatud maksud. Näiteks lisandub enamiku
kõnekaartide (Elisa, Diil, Simpel) tariifidele
5 senti kõnealustustasu ja soodsama kõnehinna
saamiseks suure summa laadimiskohustus.

Eesti kõnekaartide hinnavõrdlus
Smart on Eesti soodsaim kõnekaart, mille hinnakiri on aus ja läbipaistev
ning ilma igasuguste varjatud tasudeta. Vaata ise hinnavõrdlusest.
Smart

Simpel

Diil

Zen

Elisa
kõnekaart

Kõneminuti hind

3 senti

5 senti

5,05 senti

18 senti

4 senti

Kõnealustustasu

0

0

5,11 senti

0

5 senti

SMS

3 senti

9,78 senti

5,05 senti

5 senti

5 senti

Helistamine Soome

6 senti

34,74 senti

64,93 senti

35 senti

6,4 senti

Helistamine Venemaale

9 senti

51,68 senti

64,93 senti

51 senti

9,6 senti

Helistamine Suurbritanniasse

36 senti

44,18 senti

64,93 senti

44 senti

44 senti

*Lähtuvalt kõnekaartide Smart, Elisa, Simpel, Diil ametlikest hinnakirjadest 06.02.2013 kuupäeva seisuga

VAHETA VOUCHER TASUTA STARDIKA VASTU
star dika s sisa ldab :

Voucheri saab Smart stardika
vastu vahetada perioodil
19.02-03.03 jägnevates
Tele2 poodides ja Tele2
edasimüüjate juures:

• 250 kõneminutit Tele2 võrgus
• 250 SMSi Tele2 võrgus
• 250 MMSi Tele2 võrgus
• 250 MB internetti
• 14 päevaks

BoON US:
20 minutit või 20 SMSi
teistesse võrkudesse

Kui laed peale aktiveerimist
kõneaega saad 50% laetud
summast kingituseks, ning
TASUTA kõned ja sõnumid
Tele2 võrgus üheks kuuks

Tartu, Eedeni Keskus
Tartu, Lõunakeskus
Tartu, Kaubamaja
Võru, Kagukeskus
Valga, Starfeld OÜ
Elva, Starfeld OÜ
Põlva, Starfeld OÜ
* Stardikaid jagatakse seni,
kuni kaupa jätkub

