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Tartu ehitusplatsid
on eluohtlikud

Eelmisel nädalal juhtus traagiline tööõnnetus Ida-Virumaal, kus Estonia kaevanduse
töötaja sai varingus surma. Paraku on tööinspektsioon tuvastanud sarnaseid olukordi
ka Tartu ehitusplatsidel.
Eelmise aasta lõpus leidis Tartus aset
sarnane lugu: kaevikus töötanud 22aastane noormees sai varingus surma. “Täna
võiks mõelda, et sellistest õnnetustest õpitakse, aga kahjuks näitab kogemus vastupidist,” tõdes tööinspektor Harri Alaru.
Veebruari alguses pöörduti tööinspektsiooni poole palvega kontrollida ehitust Võru tänaval. Inspektor käis kohapeal
ning tuvastas, et ehitusel toimus parasjagu viie meetri sügavuse kindlustamata
seintega kaevandi põhja tasandamine ja
kinnitampimine. Kaevandis oli kaks töötajat ja inspektor peatas eluohtliku töö
tegemise.
Sama päeva pärastlõunal, kui inspektor
järeltoiminguid tegema läks, ilmnes aga, et
kaevandi seinad olid jätkuvalt toestamata,
ent töötajad olid sellegipoolest tööd jätkanud. Inspektor pidi teist korda töö peatama
ja rakendas sunniraha 1000 eurot.
Sarnane olukord oli aasta alguses ka teisel ehitusplatsil, kus töötajad viibisid seitsme meetri sügavuses kaevandi põhjas.
Kaevandi seinad olid kindlustamata-toestamata ja seinte kalle ohutuse tagamiseks
ebapiisav.
Sein oli umbes viie meetri pikkusel lõigul varisenud. Põhja paigutatud kaitsekilbi
mõõtmed olid ebapiisavad – kilp ei kaitsnud töötajate elu ja tervist kogu ohualal
viibimise aja, sest suur osa töid, sealhulgas
kaevandisse laskumine ja sealt väljumine
toimus väljaspool kaitstud ala. Kaevandi
põhjas töötamine peatati ohu tõttu töötajate elule ja tervisele kuni piisavate ohutusmeetmete rakendamiseni. Tööandja suhtes
algatati väärteomenetlus.
“Samasuguseid näiteid on kahjuks veel,”
märkis Alaru. “Kindlustamata-toestamata kaevandid võivad saada saatuslikuks, kuna nende
vahetus läheduses toimub pidev raskeveokite
ja ekskavaatorite liikumine, mis paneb pinnase vibreerima ja nõlvade
varingu oht on väga
suur. Sellised tööõnnetused lõppevad
enamasti töötaja
surmaga.”
Viimase viie aasta
jooksul on igal aastal mõni töötaja kaevandi varingu
tõttu surma
saanud.

tudengitele: ei ole maksta
Mullu suvel Tartus
Euroopa gastronoomia
kongressi raames giidina
töötanud tudengid oota
vad vinoteek Veinimaa
ilmalt endiselt töötasu,
viimase esindaja aga
süüdistab neid töö ajal
joomises.

Suvisel gastronoomiakongressil Itaalia külalisi
kantseldama pidanud tudengid jäid kogemusega väga rahule. Siiski tahaksid nad töö eest
saada ka siiani maksmata palka.
Erakogu

Tartu ülikooli tudengid
Kristi ja Maarja astusid juulis
gastronoomia- ja veiniühingute Euroopa nõukogu (CEUCO)
kongressi korra ldustiimi.
Neiude ülesandeks oli teha
itaallastele, hispaanlastele ja
teistele välismaalastele Eestit tutvustavaid ekskursioone ning vahendada suhtlust
kohalikega.
Noored värbasid üritusele vinoteek-kaupluse Veinimaailm esindajad Tea ja Jaanus Lajal, kes suuliselt lubasid
giididele peale kogemuse ka
mõõdukat palka. “Jaanus Lajal
ütles, et väga suurt tasu nad
maksta ei saa, aga 150 euro ringis ikka,” meenutas Kristi.

Lõputu lunimine
Siiski on kokkuleppest olemas ka kirjalikud tõendid.
13. juulil, viis päeva pärast
kongressi lõppu palus Tea ja
Jaanuse tütar Anu Kristil omale meilitsi saata pangakonto number, et abi eest tasuda.
Kindlat summat ega ülekande
aega ei osanud Anu Lajal täpsustada, kuid väljendas usku,
et see leiab aset nädala jooksul.

ning sai vastuseks, et ülekanne
seisab laekumata toetuste taga.
Edasised kirjad jäid juba vastuseta. Oktoobris saatis Kristi
pangakontaktid Lajalitele kolmandat korda. “Vastu sain palve veel täpsustada, kellega ja
mis tingimustes mu tasu kokku lepiti,” märkis ta.

Inimlik teene

Kuude jooksul on Veinimaailma kõnede ja meilidega pommitanud ka Kristi
Meie kultuuriruumis keh ja Maarja saatusekaaslastest kolleetib põhimõte, et joodi
gid, keda on vähekuid ei peaks tasustama. malt kolm. Teadaolevalt pole aga kellegi arvele seni midagi laekuParaku raha ei tulnud.
nud – põhjuseks toodud ikka
24. juulil võttis Kristi Veinivenivad toetused.
maailmaga uuesti ühendust

Juhtunut kommenteerides
selgitas Jaanus Lajal palkade viibimist esmalt aga hoopis
4500 euro eest maksmata osalustasudega. “Kuna osa hispaanlasi alles tilgutab meile
raha, siis sellepärast ta venib,”
väitis Lajal. “Aga ma arvan, et
märtsikuu lõpuks on meil asi
omavahel klaar.”
Lajal rõhutas ka, et lepingulisi kohustusi giidide ees tal
pole ning võimaliku tasu saavad töötajad tema puhtinimlikust vastutulekust. “Diplomid
saavad nad meie käest kõik. See
läheb neile CVsse, et on kongressi asjal osutanud tõlketeenust. Selline oli meie lubadus,
aga rahaline osa on vastavalt
võimalusele,” sõnas Lajal. “Nad
ei olnud minu jaoks otsene
prioriteet – lepingulised kohus-

tused tuli enne täita. Oma taskust mul ei ole seda maksta.”
Siiski tõdes Lajal, et üldjoontes võib tüdrukute tööga rahule
jääda. “Kõik oli väga okei, kuigi
mõni tüdruk oli ka parajas vintis, aga see käis ürituse raamide
sisse,” märkis ta.

Joodikule ei maksa
Päev hiljem oli Lajali seisukoht töötasude suhtes aga
muutunud. “Kristile pole lubatud sentigi raha. Tal ei ole
õigust midagi saada peale tunnistuse, et ta praktikal osales,”
sõnas ta. Olemasolevat töötasu-teemalist meilivahetust
kommenteeris Lajal väitega, et
konkreetsetest summadest või
tähtaegadest pole seal midagi
juttu.

Murega ajakirjanduse poole pöördudes tegelevad giidid
Lajali sõnutsi musta pesu pesemisega. Väitele, et meie kultuuriruumis on tavaks töö eest
tasu saada kiiremini kui poole aasta jooksul, vastas ta lähemalt täpsustamata: “Meie kultuuriruumis kehtib ka põhimõte, et joodikuid ei peaks tasustama. Töö ajal on tehtud apsakaid.”
Kristi tunnistas, et ühel
kongressipäeval pakkusid veinitegijad oma toodangut tõepoolest ka giididele. “Me sõelusime niigi seal ringi ja otsisime igasugu vahendeid, mis neil
vaja. Aga et me oleks suisa purjus olnud või oleksid tööülesanded selle tõttu kannatanud,
seda polnud,” kinnitas ta.
Kaur Paves
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lausega

Spordiklass tüdrukutele

võõrustas varblast
Tartu kaubamajas elas
novembri algusest varbla
ne, kes kohanes nii sooja
toa, kaubanduskeskuse
rohkete klientide kui ka
muffinitega.

Alles eelmise nädala alguses
leiti sobiv hetk, mil turvatöötajatel õnnestus lind võrgu abil kinni
püüda ning taas vabadusse lasta.
Kaubamaja turvatöötaja Mihhail Goidov selgitas, et sügisel küll
püüti külaliseni jõuda nii tõstukite kui võrkudega, kuid edutult.
Niivõrd suure territooriumi pealt
oli teda pea võimatu püüda, seetõttu otsustati uuesti proovida
kevadel.

Head kombed
Tartu Kaubamaja haldusjuht
Gunnar Mäll nentis, et kuigi linde satub majja harva, juhtub see
pigem suvel ning siis leiavad nad
enamasti väljapääsu ise üles.
Kaubanduskeskuses pesitsenud
lindu peeti rõõmsatujuliseks ning
heade kommetega külaliseks,
keda ka suur
hulk kliente ei peljanud. Coffe
In’i klienditeenindaja
Elin Kurgpõld jutustas,
kuidas inimesed kohvipausi ajal
peale enda ka
varblast muffiniga kostit a sid. “Nad
pa n id mu f f ini lauale, läksid

Sügisel avab Descartes´i lütseum
koostöös võimlemisklubiga Janika võimlemisklassi, kuhu oodatakse tüdrukuid, kelle sünniaasta
on 2006.

Tasuta õigusabi

eemale ning siis teadiski lind, et
võis sööma tulla. Tundub, et lemmikud olid ikka heledad muffinid,
eriti mustika- või sidrunimaitselised,” lisas Kurgpõld.
Varblane pakkus rõõmu nii lastele kui ka kaubamaja töötajatele. “Mõnikord, kui ta hommikuti
ei laulnud, oli lausa veider,” sõnas
Kurgpõld ning lisas, et linnu meelispaigad olid Coffe In’i lähedal
asuvad suured aknad ja korrustel
olevad kunstlilled.

Tartu ülikooli üliõpilaste õigusbüroo jätkab alates 4. märtsist
tegevust. Nõu hakkavad andma
õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja
magistrandid ning see on kõigile
tasuta.
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Tartu konkursi „Nutikas energialahendus 2012“ võitjateks tunnistati madalenergiamaja Hommiku
6b, kortermaja Kaunase pst 19 ja
maaülikooli tehnikamaja.

Neuroloogid 18 riigist
1.–3. märtsini kogunevad Tartu ülikooli kliinikumis Euroopa
noorte neuroloogide talvekoolis
40 noort neuroloogi 18 riigist, et
osaleda liigutushäirete teemalistel loengutel, praktilistel patsientide demonstratsioonidel ja ajulahangutel.

sülearvutit varastas tundmatu
kurjategija 22. veebruaril Vara
vallas Matjama külas asuvast korterist. Rahaline kahju on selgitamisel.

Muffin pole linnutoit
Klientide tähelepanekud värvukesest jõudsid ka kaubamaja haldusjuht Mällini: “Enamasti olid
inimestel ikka positiivsed emotsioonid.” Mäll lisas, et klientidele
pakkus enim huvi varblase hoones
viibimise põhjus.
Eesti ornitoloogiaühingu tegevdirektori Andres Kalamehe sõnul
on varblased inimkaaslejad, kes
tegutsevad enamasti inimeste
läheduses. Seal on neile tagatud
head pesitsusvõimalused, vähem
vaenlasi ning rohkem toitu. Siiski
kartis Kalamees, et soola ja suhkrut sisaldav toit, mida värvukesed
tavaliselt ei tarbi, võib saada linnule saatuslikuks hoolimata tõsiasjast, et ta end kaubamajas näiliselt
hästi tunneb.
Üks murelik kaubamaja klient
pöördus samuti ornitoloogiaühingu poole, paludes linnuteadlaste abi, et värvuke taas vabadusse
pääseda võiks. Erinevaid variante kaalunud, pidi Kalamees siiski
tõdema: “Kahjuks ei olnud meil
hetkel selle linnu püüdmiseks
sobivaid vahendeid varnast võtta,
eriti arvestades asjaolu, et ta viibis
suuremalt jaolt selles hiiglaslikus

Nutikad energia
lahendused

Segavõistkonnad
sportima
Pühapäeval, 3. märtsil kell 14 on
Tartu ülikooli spordihoonesse
oodatud kahest mehest ja kahest
naisest koosnevad segavõistkonnad, kes soovivad mõõtu võtta
“võistkondlikus mitmevõistluses”.
Tiimid pannakse proovile 60
meetri jooksus, kaugushüppes,
kuulitõukes, kõrgushüppes ja
4 x 200 meetri teatejooksus.

Andrese ja Sirje
ülemvõim
Tartu ülikooli tudengid lõid Eesti elanikkonna sagedasemate
nimede jaotuse interaktiivse kaardi. Kõige populaarsemad meestenimed kohalikes omavalitsustes
üle Eesti on Andres, Rein ja Jaan
ning naiste seas on menukaimad
Sirje, Tiina ja Anne.

Coffee In‘i külalised harjusid kuude jooksul varblasega sedavõrd, et
jagasid temaga ka toidupoolist. 
Laurits Leima

aatriumis.”
Linnupüügi jaoks kõige ohutumateks ning hõlpsasti käsitsetavateks pidas Kalamees eluspüügilõkse, kuid kui linnul puudub
huvi lõksu pandud toidu suhtes,
on efektiivseim võimalus ilmselt

siiski võrguga püüdmine, mida ka
ornitoloogid rõngastamise eesmärgil kasutavad. Kui sobilikku
võrku kasutavad inimesed, kes on
asjaga varem kokku puutunud, on
see Kalamehe sõnul linnule ohutu.
Greete Palmiste

Metsmaasikas võitis
Karusmarja
Seoses uue detailplaneeringuga
muudab linn Maarjamõisa linnaosas asuva Põldmarja tänava ruumikuju ja paneb nime uuele tänavalõigule. Kuna uus tänav asub
Põldmarja tänava naabruses, siis
pakub linnavalitsus uuele tänavale nimeks Metsmaasika. Kaaluti
ka nimevariante Karusmarja, Viigimarja ja Kuremarja.

Karis riigikontrolöriks
President Toomas Hendrik Ilves
saatis riigikogule ettepaneku
nimetada alates 7. aprillist 2013
riigikontrolöriks endine Tartu ülikooli rektor Alar Karis.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Tartupeedia ootab vabatahtlikke
Vabatahtlike algatatud
projekt Tartupeedia üritab
katta Vikipeedia artiklitega
kogu Tartu linna.
Korraldajad üritavad kirjutada
artiklid kõigist tähelepanuväärsetest objektidest Tartus nii paljudes
keeltes kui võimalik, kuid keskenduda eelkõige eesti keelele.
Tartupeedia teine eesmärk

on katta Tartu tähelepanuväärsed paigad Vikipeedia artiklitega ka füüsilises mõttes, paigaldades hoonetele ja infotahvlitele
QRpedia koodid. Kui nutitelefoni loetakse QRpedia kood, suunab see telefoni Vikipeedia artiklile selle paiga kohta, kuhu kood
pandi.
Artiklitele saab omakorda lisada koordinaadid, nii et mobiilira-

kenduste abil saab luua audiogiididega turismimarsruute kogu
linna jaoks, soovi korral ühendatult Vikipeedia kihiga Google
Streetview‘s.
Tartupeedia idee pärineb Walesi linnakeses Monmouthis 2011.
aastal loodud projektist Monmouthpedia, mille käigus kaeti kogu
linn tasuta wifiga.
Kaur Paves

Tammeka jalgpallimeeskond demonstreeris hooajaeelsel pressiüritusel värskeid ideid. Abikapten Siim Tenno näiteks läheb jalgpalliaastale vastu punkharjaga. 
Kaur Paves

25. veebruar – 02. märts
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Priit Võigemasti sõnul on Hardi Volmeri looming selgelt äratuntav. Elektriteatrisse kogunenud täismaja haaras teos igatahes enda lummusesse. 
Mikk-Mait Kivi

Palametsa
pajatused

Romanovite dünastia
algusaegadest
Nelisada aastat tagasi tänasel päeval, seega 1613. aasta 28. veebruaril,
valis Moskvasse kogunenud maakogu uueks tsaariks Mihhail Romanovi, pannes, sellega aluse Romanovite dünastiale. Kaks neid dünastiaid Vene riigi enam kui tuhandeaastase ajaloo jooksul on olnudki.
Alguses Rjurikute, siis Romanovite oma, kelle võim kestis 304 aastat
– 1917. a Veebruarirevolutsioonini. Viimase Rjuriku, Ivan Julma noorema poja Fjodori surmale järgnes suur segaduste, sõdade ja hädade aeg,
vene keeles smutnoje vremja. Selle 15 aasta jooksul tehti neli katset seada troonile mingi uus dünastia, aga alati ebaõnnestunult. Lõpuks see
siiski läks korda, kuigi läbi suurte vaidluste, intriigide ja lahkhelide.
Ilma pikemata lükati tagasi ettepanekud kutsuda õigeusklike riigi
etteotsa katoliiklasest poolakas või luterlasest rootslane. Muide – viimatimainituks ei olnud keegi muu kui noor Gustav II Adolf. Valitagu
ikka keegi omadest, endale nime teinud bojaariperekondadest. Seejuures selline mees, kes oleks leebe valitsejana, kuulaks aadli ja kasakkonna, samuti jõukate kaupmeeste soove ning jälgiks nende huve.
Selline leitigi Romanovite hulgast. Bojaar Nikita Romanov oli
silma paistnud osava diplomaadina Liivi sõja aastatel. Poegi oli tal
7, tütreid 6 ja need antud abikaasadeks teistesse bojaariperekondadesse. Nii et sealtpoolt võis toetust loota. Poegadest oli võimekam Fjodor, kelle Boriss Godunov oli pagendanud koos abikaasaga Beloozerosse ja lasknud pügada mungaks ning nunnaks. Fjodor
sai vaimulikuna nimeks Filaret. Oskas Vale-Dmitri II juures tõusta
õigeusu kiriku peaks – patTsaariks sobis 16aas riarhiks, viibis aga 1613. aastane poeg Mihhail – tast Poolas vangipõlves.
Tsaariks sobis aga tema
tahtejõuetu ning
16aastane poeg Mihhail –
tahtejõuetu ning haiglane
haiglane nooruk,
nooruk, keda suunas intrikeda suunas intri
gaanist ema Marfa. Esialgu näis kõik minevat valijagaanist ema Marfa.
meeste – maakogulaste tahtmist mööda. Kuid siis jõudis Poolast tagasi patriarh Filaret, kes vaatamata oma vaimulikuametile võttis riigivalitsemise ohjad kindlalt
enda kätte. Nii kestis see Filareti surmani 1633. aastal. Mihhail hoolitses rohkem pere juurdekasvu eest – tal oli 7 tütart ja 3 poega, kellest
vanim – Aleksei – tõusis 1645. a troonile ja valitses surmani 1676. a.
Aleksei aegu hakkas tsaaririigis kujunema absolutism, mida jõuliselt
arendas tema kuulus poeg Peeter I.
Romanovitel oli algusest peale selge välispoliitiline suund. Moskva tsaaririigile tuleb allutada kogu hiiglasliku Vene tasandik koos
kõigi seal elavate rahvaste ning hõimudega. Seejärel jõuda tasandiku
loomulike piirideni – Balti mere rannikuni ja hõivata ka need alad,
et saada väljapääs merele. Ühtaegu tõrjuda kaugemale läände tugev
ja sõjakas naaber – Poola-Leedu aadlivabariik. 1654. a alustati koos
Rootsiga edukat sõda poolakatega, kuid vallutatu jagamisel pöörasid
liitlased tülli. See viis 1656. a Vene-Rootsi sõjani ning Tartu langemisele ligi 5 aastaks Romanovite võimu alla. Tsaariväel ei õnnestunud
aga hõivata Riiat ega saada siitkaudu pääsu merele. Pealegi puhkes
Moskvas katk ja vastavalt 1661. a suvel Kärdes sõlmitud rahule loobus
Aleksei kõikidest vallutustest Baltimail ja Tartu jäi edasi enam kui
40 aastaks Rootsi kuningriigi linnaks, kus ülikool jätkas tegevust,
aga alles 1690. aastast. Kuid mitte kauaks – Romanovite väed olid
peagi jälle sõjateel.

Uskumatult elavad pildid
Autori ja režissööri Hardi
Volmeri sõnul eklektilise
seebiooperina välja kukku
nud „Elavad pildid“ pakkus
tartlastele nii suurt huvi, et
kõik soovijad ei mahtunud
seda vaatamagi.
„Seebiooperit“, mille tegevus
algab 1908. aastal ja lõpeb eelmise
aastatuhande lõpul, kogunes teisipäeva õhtul Elektriteatrisse vaatama nii palju inimesi, et saali paigutati mitu rida lisatoole. Inimesed
istusid ka treppidel ning põrandal
ja kümmekond huvilist pidi hoopis ukse taha jääma. Pidevalt ringi jooksvate korraldajate nägudelt
oli näha nii rõõmu kui kerget paanikat, sest nii suurt huvi ei oldud
osatud oodata. Kõik mahutati siiski ära ning Volmeri „Hakkame
vaatama!“ saatel kustutati tuled
ning aeti käima projektor.

Tummfilmist laiekraanini
Ka mina koos kaaslasega pidin
istuma trepile pandud suurtel patjadel, mis esmalt hirmutas. Film
pidi kestma mitu tundi ja olek polnud kõige mugavam. Minu suu-

reks rõõmuks ja üllatuseks käis
aga edasise kahe ja poole tunni
jooksul vaid korra peast läbi, et
tahaks mugavamat istumisalust.
Filmi sisuks on ühe maja ja seal
elanute lugu läbi terve sajandi.
Koos riigikorra ja tegelastega areneb ka filmikunst ning erinevaid
ajaetappe on kujutatud vastavate
tehniliste võimalustega: esmalt
tummfilm, mille saateks lõbus
klaverimäng, hiljem tulevad vaikselt juurde heli, värv, laiem formaat, kvaliteetsem pilt.
Kuigi tundub, et kaks ja pool
tundi on pikk aeg, tuleb meeles
pidada, et selle aja jooksul tuleb
katta pea 90 aastat ajalugu. Tegevused toimuvad kiiresti ning mis
aastas tegelased parajasti on, tuleb
tihti oletada selle järgi, mis ekraanil toimub. Kuigi Vabadussõda,
siinsete sakslaste tagasi kodumaale kutsumine, Teine maailmasõda
ja Lasnamäe valmimine on piisavateks teetähisteks, tundsin noore inimesena, et ajaloo ja kõigi
nüansside täpsemaks mõistmiseks vajanuks rahulikumat tempot ja rohkem aega.
Samas ei jäänud film kuhugi liigselt toppama ning kuna kogu aeg

KUNSTNIK
OSADES

SILAS STUBBS

IIR HERMELIIN

MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT

KOSTÜÜMIKUNSTNIK

LAURI SIRP

LOUISE FLANAGAN (SUURBRITANNIA)

ANTHONY MALONEY, LAWRENCE MASSIE, HAYLEY BLACKBURN, NASHUA MIRONOVA,
ILJA MIRONOV, BRANDON ALEXANDER, VANEMUISE BALLETITRUPP JA SÜMFOONIAORKESTER

ESIETENDUS

9. märtsil

2. märtsil korraldab AHHAA
keskus järjekorras kolmanda
robootikapäeva.
Ürituse jooksul saab kaasa
elada Eesti ja Läti noortele tehnikutele, aga ka ise roboteid
ehitada ja koos robot Naoga
tantsu lüüa. Robootikapäeva
üritustele pääsevad kõik keskusepileti omanikud.
Hommikul kell 10 kogunevad keskusesse ligi 250 õpilast
Eestist ja Lätist, kes osalevad
võistluse First Logo League
finaalis. Osalejad panevad
oma teadmised ja oskused
proovile robotimängus ja
meeskonnatöös ning ehitavad valmis päris oma robotid.
Finaalmängu võitja sõidab
Eestit esindama Saksamaal
toimuval Euroopa turneel.
Žürii eriliikmena osaleb
robootikapäeval laulja Getter
Jaani, kes õhtul tublimaid osalejaid ka premeerib.

miskit toimus, kadus ajataju. Kella ei vaadanud ma sel ajal kordagi.

Üheshingamine
Priit Võigemast on mitmes
intervjuus öelnud, et vaataja saab
ka eelnevate teadmisteta aru,
et tegu on Volmeri filmiga. „Kui
ma vaatan Tarantino teost, saan
ma kohe aru, et see tema tehtud on, sama lugu on selle filmiga,“ tõi ta võrdluse Hollywoodist. Just Tarantino viimase filmi
„Vabastatud Django“ puhul kogesin ma sama, mida sel korral Volmeri teose puhul: kogu saal hingab kui üks, naerab ühtedel kohtadel, hoiab hetk hiljem hinge kinni, et siis jälle kergendatult hingata. Mingil hetkel kostis üle saali
mitmest kohast nuuskamist, oli
märgata silmi pühkivaid inimesi,
järgmisel oli tunda suure koorma
kadumist meie õlgadelt.
Ma ei mäleta, mil ma viimati
sain mõne kodumaise filmi kohta
„uskumatult hea“ öelda, eriti kui
ma olen pidanud seda põrandal
istudes vaatama. Sel korral teen
ma seda täie meelekindlusega.
Laurits Leima

Lõunaeestlased
teatrisse
Vanemuise teater toob märtsis Lõuna-Eesti teatrihuvilised
etendusi vaatama uue kahekorruseline teatribussiga.
15. märtsil sõidab buss
marsruudil Otepää-RõnguElva-Nõo-Tartu opereti “Lõbus
lesk” viimasele etendusele.
Kogu paketi hind on 11 eurot.
22. märtsil korjatakse suunal
Räpina-Mooste-Ahja-VõnnuTartu peale teatrisõbrad, kel on
huvi 15 euro eest kaeda kontsert-lavastust “Õhtu Straussiga”.
28. märtsil viib buss huvilised draamalavastusele “Musta
pori näkku” marsruudil VõruKanepi-Saverna - Kambja.
Pakett maksab 15 eurot.
Teatripaketi hinnas sisaldub
teatripilet ja edasi-tagasi bussisõit.

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
info@laatsed.com
Mugav, kiire ja sõbralik! Tel 56 821 121.

BALLETT A. GLAZUNOVI, J. TURINA JA M. ARNOLDI MUUSIKALE

LAVASTAJA JA KOREOGRAAF

Robotite päev
AHHAAs

VANEMUISE SUURES MAJAS
VANEMUINE.EE

tartuekspress
austraalia

Kaks kuud Austraalias: rusikavõitlus ja isevärki vallandamised
Tartu Ekspress pistis kahele
reisisellile enne kängurude
maale põrutamist suled
ja plokknoodi märssi, et
meiegi lugejad saaks vahel
duva eduga Robert Roosi
ja Jüri Mätase seiklustele
maakera kuklapoolel kaasa
elada.

Rändureid endidki ei maksaks
pühakuiks pidada. Kui toidu
kraam võib suure õnne korral hostelite ühiskööki alleski jääda, siis

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

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

ia
aastoran
res

Peks ilmarahva silma all

Kõlvatud vandersellid

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

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

Eestlase silmade jaoks harjumatult räpased tänavad, kaardimakseterminalidega lõbumajad otse
südalinnas, mootorimüra ning
pumbatud torsod – kindel tööja elukoht on andnud võimaluse
mõista sügavamalt AC/DC sünnimaa maskuliinset kultuuri.

Juba Perthis viibimise esimestel
päevadel kuulsime legende austraallaste keskmisest kõrgemast
löömahimust. Et kesklinna klubid
ja kõrtsid on tubliks tööandjaks
nii politseile kui kiirabile, hoiatasid peale seljakotirändurite kohalikud kolleegidki.
Kuna olime seni pidanud juhuse tahtel rammu katsuma üksnes röövlihakatistega ja liikunud
enamasti suurema seltskonnaga ohutuma mainega hostelites,
oli huvi pahaendelist ööelu kaeda seda suurem. Tõsi, vaatepilt
tänaval kisklevatest ja lärmavatest
aborigeenidest ei pane juba ammu
peadki pöörama. Kordades jaburam on aga aeg-ajalt näha keskpäeval otse linnatänaval üksteist
rusikatega vemmeldavaid keskealisi mehi, keda välimuse järgi võiks
pigem liigitada raehärradeks.
Kui meie alalhoidlik seltskond
laupäeva õhtul kesklinna ööklubi
ette jõudis, tervitas meid juba ees
politseibrigaad, kes oli raudvarbade taha lukustanud neljaliikmelise
märatseva seltskonna. Ehk just ajastuse tõttu jäi meil sel õhtul kohalik
kultuurifenomen nägemata.
Järgmisel hommikul kuulsime
see-eest tuttavalt seljakotirändurilt, et sama hästi polnud eelmisel
õhtul läinud tema inglasest sõbral,
kelle kohalikud mehepojad olid
lähedalolevas klubis nüpeldanud
koguni haiglapalatisse. Muljetaja
ise oli suutnud õnnekombel õigel
hetkel plehku panna.
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Prantsuse verd elukunstnik Bruno sõnul on iga töö hea, kuniks seda ei tule ise teha. Ametit lillefarmis peab ta
ligi kahe Austraalias viibitud aasta jooksul üheks paremaks. 
Erakogu

alkoholi külmikusse pannes on
targem see mõttes maha kanda.
Eestlastest sõbrad, kes kord sattunud neljasesse tuppa rootslase
ja sakslasega, siunavad aga tänini viimaste häbituid elukombeid.
Nimelt otsustanud liidukaaslased
maandada oma sugutungi kõige
valjemal viisil otse meie rahvuskaaslaste halvakspaneva pilgu all.

Hiigelkasvu eesti vägilastest hoiavad isegi kohalikud riiukuked targu
eemale. Kuivtrenn tagaõues võib sellegipoolest kunagi marjaks ära
kuluda.

hiina, tai ja india köök
E - L 10-22, P 12-21
Aardla 25a

NÜÜD AVATUD

kl 10.30–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, kam296@hotmail.com

Pisaraid ei usu
Võibolla on just eurooplaste ja
austraallaste erinev temperament
või kultuuritaust põhjus, miks
ikka ja jälle kuuleme ränduritelt
jutte tragikoomilistest vallandamistest. Isegi füüsilist farmitööd
tehes võib kinga saada nii liigse
kui vähese sotsiaalsuse eest. Just
nõnda said nädalapäevad tagasi
betoonitehasest sule sappa kaks
kaasmaalast, kellele ülemus heitis headest tulemustest hoolimata
ette vähest sädet silmades.
Meiegi leivaandja juurest on
töökaaslaste kinnitusel erinevatel põhjustel aasta jooksul minema kihutatud üle viiekümne reisiselli. Kätel ei kanta aga ka kohalikke. Vaid paar päeva tagasi sai
kinga meie üks usinamaid ametikaaslasi. Elisabethi-nimeline noor
neiu ei ilmunud ühel päeval tööle,
kuna oli eelmisel õhtul poiss-sõbralt jõhkralt peksa saanud.
Et hilinemisi naljalt ei tunnistata ja tuhanded töötud kulutavad iga päev värbamisagentuuride
uksi, lasti tütarlaps pikema jututa lahti. Kuna ka madalapalgalis-

tele ametikohtadele on meeletu
tunglemine, ollakse sageli nõus
töötama lepinguta, mis omakorda võtab igasuguse aluse hilisemateks pretensioonideks.

Nutikad prantslased
Üle kümne aasta lillesektoris
leiba teeninud kaasvõitlejate väitel
saab inimeste virkust rahvuspõhiselt vaat et ilmeksimatult hinnata.
Asiaatide ennastsalgavas töökuses
ei kahtle keegi. Iirlaste kuulsusrikas huumorimeel muudab nende
vallandamise raskeks ka kõige raevukamale juhile. Sakslasi peetakse
seevastu vähemalt lilleäris kohutavateks laiskvorstideks. Ka teistest maadest päevavaraste kohta
armastavad kohalikud tähendada:
“Näe, töötab nagu sakslane.”
Kindlasti maksaks kõigi rahvas-

te töölistel õppust võtta prantslastest, kes suudavad lillegi liigutamata jätta mulje sõnulseletamatust usinusest. Nii oskavad
nad alul veerandtunnisest lihtsast
ülesandest mängleva kergusega
keerutada mitmetunnise hoogtöö, millel pole lähemal vaatlusel
vähimatki mõtet.
Meie prantslasest kamraad
Bruno suudab aga suisa kameeleoni kombel nõnda osavalt nurgataguseid pidi hiilida, et liighõivatud ülemuste käsud ja keelud
jäävad tal tihtipeale kuulmatagi. Teadaolevalt ühtki konnasööjat meie farmist siiani vallandatud
pole. Eestlastegi kohta oleme seni
kuulnud üksnes kiidusõnu. Paraku pole aga stereotüüpset portreed
vähemalt seni keegi meile esitada
mallanud.
Jüri Mätas

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

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Vestlus kupees:
„Eile oli mul ilus elamus.
Pärast etendust kutsus publik
mind viis korda lavale tagasi.“
„Mõtleks vaid! Mind kutsutakse igal õhtul vähemalt sada
korda välja, aga ma pööran
sellele vähe tähelepanu.“
„Kas olete samuti näitleja?“
„Ei, olen kelner.“
***
Ihnel peremehel on sünnipäev. Teener läheneb aupaklikult ja õnnitleb oma isandat.
„Tänan,“ ütleb peremees.
„Mida te mult eelmisel aastal
õnnesoovide eest saite?“
„Mitte midagi, armuline härra.“
„Siis võib see ka sel aastal nii
jääda,“ ütleb peremees suuremeelselt.
***
Õde lükkab lamamishaiget
röntgenipilti tegema. Koridoris
on peegel ja patsient palub:
„Üks hetk. Enne pildi tegemist pean end kammima.“
***
Madriid. Kuulus härjavõitleja, kes viimasel corrida‘l viga
oli saanud, väljub haiglast, ise
üleni sidemetes.
„Maksan talle kätte!“ kuulutab ta austajate parvele.
Härjavõitleja siseneb taverni. Rahvasumm järneb talle
aupaklikus kauguses. Torrero
istub lauda ja kamandab:
„Palun biifsteek härjalihast!“
***
Kaks meditsiiniõde omavahel:
„Kuulsid, see mees kuuendast palatist heitis ikkagi hinge.
Ei tea, mis olid tema viimased
sõnad?“
„Ta ei saanudki ju rääkida, naine oli kogu aeg tema juures...“
***
Nõukogude tööline külas-

tab Ameerikat.
„Kelle tehas see on?“
„Fordi.“
„Aga kelle autod need seal
seisavad?“
„Tööliste.“
Ameerika tööline külastab
Nõukogude Liitu.
„Kelle tehas see on?“
„Nagu kõik tehased, kuulub
seegi töölistele!“
„Aga kelle auto see seal seisab?“
„Tehase direktori.“
***
Kaks politseinikku on võpsikus.
„Pakun 120.“
„Ei, 130.
„Ma ütlen sulle: 120.“
„Ei, 130.“
„Oeh,“ ohkab üks politseinik,
võtab püstoli kätte ja suunab
maanteele.
„Viuhh!“ kihutab auto mööda.
„Ma ju ütlesin, et 120.“ ütleb
esimene ning topib kogu raha
taskusse.
***
Üks mehhiklane reisis Texasesse. Hotellis küsis portjee:
„Teie nimi, palun?“
„Don Manuel de la Fuente
de los Sanches.“
„Tulgu kõik sisse, aga viimane paneb ukse kinni,“ toriseb
portjee.
***
Orkestriproov. Rezissöör
palub dirigenti, et puhkpille nii
väga ei forsseeritaks ja lisab:
„Me ei kavatse surnuid üles
äratada.“
Dirigent noogutab nõusoleku märgiks ja pöördub orkestri poole: „Puhkpillidel paluks
mängida rohkem piano. On
täiesti piisav kui elavad magama ei jää.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1.–7.03 kell 12.30, 15.15,
18.15, 20.45 Suured lootused
1.–7.03 kell 14.40, 17.45,
19.40 Pelgupaik
1.–7.03 kell 22 Õnneteraapia
1.–5., 7.03 kell 12.45, 15;
6.03 kell 13.30, 15.45 Kollide
kompanii (eesti keeles)
1.–7.03 kell 12, 17.05 Elavad
pildid
1.–7.03 kell 20, 22.20 Mam
ma
1.–5.03 kell 15.50, 18, 20.10,
22.15; 6.03 kell 18, 20.10,
22.15; 7.03 kell 15.50, 20.10,
22.15 Visa hing: Hea päev, et
surra
1.–5., 7.03 kell 13.25; 6.03 kell
12.30 Ilusad olendid

Suured lootused
28.02 kell 20.45 Cinamonis
Heasüdamlik Pip on orb, kelle elu jäävad mõjutama kaks olulist lapsepõlvekogemust. Ühel päeval leiab aset saatuslik kohtumine vanglast
põgenenud kurjategijaga, kellele ta surma ähvardusel söögipoolist
hangib. Mõni aeg hiljem kutsutakse Pip ekstsentrilise preili Havishami
süngesse häärberisse, mängukaaslaseks tema kasvandikule Estellale.
Aastakümneid tagasi oma pulmapäeval altari ees hüljatud vanamoor
on võtnud tüdruku enda kasvatada vaid ühel eesmärgil - murdmaks
meeste südameid. Tüdruk on imekaunis ja poiss armub temasse jäägitult, kuid neiu jääb tema vastu külmaks.

1.–6.03 kell 21.45; 7.03 kell
16.30 Nende esimene aasta

3.03 kell 16 Kalendritüdrukud

1.–7.03 kell 14.15 Armastuse
õppetunnid

5.03 kell 16 Eduard Tubina
mälestusõhtu

1., 4.–6.03 kell 12.10, 16.30;
2.–3.03 kell 11.30, 16.30; 7.03
kell 12.10 Lammutaja Ralf
(eesti keeles)

9.03 kell 19 Kaunitar ja koletis

Linnaraamatukogu

10.03 kell 19 Härra Amilcar

kuni 15.03 näitus Maapõue
saladused

1.–7.03 kell 18.45 Hüljatud

Vanemuise teatri
väike maja

6.03 kell 15 Kirjandus kinos:
Hamlet

28.02 kell 19 Werther

7.03 kell 21.45 Eellinastus:
Patune kirg

3.03 kell 16 Werther

7.03 kell 18 Eellinastus: Gam
biit

7.03 kell 19 Puhastus

2.03 kell 19 Tagasi Eestisse
5.03 kell 12 Ninasarvik Otto
8.03 kell 19 Paplid tuules

Teater

9.03 kell 19 Tagasi Eestisse
10.03 kell 16 Tosca

Sadamateater
1.03 kell 19 Tappa laulurästast
2.03 kell 19 Paanika

Kontsert

kuni 28.03 Tartu lasteaed
Rukkilille laste loovtööde
näitus Talveaeg

kuni 16.03 Eesti koomikaseltsi
näitus Eesti film koomiksina
kuni 20.03 Tartu kõrgema
kunstikooli nahaosakonna IV
kursuse ühisnäitus Meie nahk
kuni 21.03 Ove Büttneri ja
Tiit Rammuli ühisnäitus Sün
nipäevad
kuni 22.03 raamatunäitus
Eesti Kultuurkapitali kirjan
duse sihtkapitali aastaau
hindade nominendid 2012,
Eesti Kultuurkapitali aasta
auhinna laureaat

3.03 kell 16 Harmoonia

Tartu Jazz Club

kuni 22.03 raamatunäitus
Meie rikas emakeel

5.03 kell 19 Oblomov

28.02 kell 20 Deniss Pashke
vich Trio & George Steele

kuni 28.03 näitus Endisaeg
seid teatriraamatuid

1.03 kell 21 Jungert

Tammelinna
raamatukogu

6.03 kell 19 Tappa lauluräs
tast
7.03 kell 19 Remondimees

5.03 kell 20 Jamman

8.03 kell 19 Oblomov

6.03 kell 20 Kuukiired

9.03 kell 19 Rumm ja viin

7.03 kell 20 Kadri Voorand
Kvintett

10.03 kell 19 Karjäär

8.03 kell 21 Johansonid

Teatri kodu
3.03 kell 12 Väikese onu
saaga
6.03 kell 11 Kuldvõtmekese
lugu
9.03 kell 12 Pettson ja Findus
10.03 kell 12 Kuldvõtmekese
lugu

Vanemuise teatri
suur maja
28.02 kell 19 Musta pori
näkku
1.03 kell 19 Mary Poppins
2.03 kell 19 Cabaret

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

Näitus

Muu

Annelinna
raamatukogu

Linnaraamatukogu

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
kuni 28.03 Silja Härma maalinäitus Abstraktsioonid

KORTERIÜHISTUTE
• RAAMATUPIDAMINE
• REVISJON
Meie kaastunne • AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE
Hillar Palametsale armsa
abikaasa

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

Lia Palametsa

surma puhul.

Tartu Ekspressi toimetus

KINNISVARA HALDUS
ja HOOLDUSTEENUS
KORTERIÜHISTUTE

7.03 kell 18 vestlusõhtu, külas
on Uku Randmaa, raamatu
Minu maailmameri: esimene
eestlane, kes purjetas üksi
ümber maakera autor. Autoriga vestleb raamatu toimetaja Evelin Kivimaa

Karlova-Ropka
raamatukogu
1.03 kell 15 Silja Härma maalinäituse Abstraktsioonid
avamine

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
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3-4toal korter. Tel 502 2728.

Loomad

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

AS Rait võtab tootmismahtude
kasvu tõttu tööle kogenud tõstu
kijuhi. Töökoht asub Tartu lähedal
Reolas. Tasu alates 4,5 €/tunnis.
Info meister Ragnar Schmidt,
tel 5305 0188.

Küte

Materjal

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

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.

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

Riided

Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.

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

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

Põllundus

Keha trimmi Olimpi toidulisanditega: olimp.ee.

Tutvus

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi
ja põnevaid inimesi! Registreeru
kiirkohtingu üritusele meie veebilehel! www.speeddating.ee

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

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

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

Sõidukid

Kinnisvara müük

Kinnisvara ost

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

Toidukartul kojutoomisega
Tartus, Tõrvandis, Ülenurmel
(Leyla, Quarta, Läti kollane, Laura).
Tel 5556 6600.

Müüa saunaboileri paenutatud
plekk 620 x 400 x 4 (70 €).
Tel 505 4468.

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

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. ESRÜ Lootus, tel
748 4677, 505 8381.

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

4toal korter Tartus Mõisavahe tn
(9. k, korralik, soe, katus uus,
46 000 €). Tel 5841 7373.

Perejuuksur. Maarika, tel 5197 8719.

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

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

Tel 5366 5327
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Veo- ja kolimisteenused, utili
seerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee,
tel 501 5312.
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Töö- ja eluruumide remondija lammutustööd, ka elekter,
san-tehnilised tööd, plaatimine.
Tel 5837 2544.

Reiki I kursus 9.–10.03 kl 10–
17.15 Raekoja plats 20. Hind 96 €.
Õpetab Reet Karro, www.hingamisstuudio.ee, tel 5649 2769.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
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Plekk- ja kivikatuste ehitus ja
remonditööd. Tel 525 8053,
kaido@viropro.eu, www.viropro.eu.

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

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

Tervis

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

Koolitus

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

Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
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FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Tel 509 4908, info@juriidika.ee,
www.juriidika.ee
Õigusabi. Tel 772 2299,
e-post info@reverens.ee,
www.reverens.ee.

Neptun sõiduauto haagised. Tel
656 6205, 525 0221, www.haagis.
ee. Kohtume Motoexotikal!

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad 50 cm lepa ja haava kütte
puud. Tel 522 5810.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Küt
teklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Täiesti kuiv 30 cm kask võrkkotis.
Ka väikesed kogused! Vedu tasuta!
Tel 554 6945.

piirkonna

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

Teenused
Abistan vanureid ja puudega ini
mesi. Tel 5664 0259.
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1€

Kodumasinate tasuta äravedu
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
arvutid, jne. Tel 5386 9008.

Tartu Ekspress
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Jaan!

Õnne!

Tartu Ekspress

KORTERIÜHISTUTE
• RAAMATUPIDAMINE
• REVISJON
• AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE

infot ja TASUTA hinnapakkumist
ostabKüsi
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
metsakinnistuidwww.juntson.ee
ka saartelt

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

Reiki ja reikikursuste tutvustus N,
28.02 kl 18 Raekoja plats 20. Reikiõpetaja Reet Karro, tel 5649 2769.

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

Teravat pilku
ja sulge!

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

trükiarvu ja

Teated

KUS KUULUTADA?

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(1,09 €/min). Ennustuse tellimine
meilile: ennustus.ee.

tel 5557 7007

Uus kogus villast 6/2 lõnga 15
€/kg, heegelniit, lõim 10 €/kg,
akrüüllõng 10 €/kg, efektlõng
25 €/kg. Aardla Kaubandus, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), E–R
10–16, L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
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Korterite ja vannitubade reno
veerimine. Tel 5670 0092.

Pakun tööd

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

an

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

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

kontoritehnika müük ja hooldus

lm

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

Müüa dalmaatsia kutsikad, EKL,
vaktsineeritud. Tel 522 2389,
spotsplanet@gmail.com.

Kupongima! Soodsad pakkumi
sed! www.vipkupong.ee

Kü

Ehitus

reklaam
Reklaam

• soojussõlmede tehnohooldus,
• santehnilised tööd,
• boilerite puhastus,
• veearvestite vahetus,
• lepinguline avariivalve
teenus 24/7
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.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
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

(k

Küsi
jyri

a) korteriühistute raamatupid
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tartuekspress
Eliit tulistas pidupäeval
uudised

Neljapäev, 28. veebruar 2013

meediat kolmeraudsest
Traditsioonilisel vabariigi
aastapäeva eelpeol Vane
muise kontserdimajas
rõhutasid peakõnelejad
koosmeele vajadust, kuid
viibutasid näppu ajakirjan
duse suunal.

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

Peaminister Andrus Ansipi meediakriitilist pöördumist toetasid ka
kaaskõnelejad.  Jassu Hertsmann

Peaminister ja endine Tartu linnapea Andrus Ansip alustas kõnet
küll Postimehest laenatud keeleteadlane Urmas Sutropi tsitaadiga, mille kohaselt pole eesti keele
positsioon kunagi ajaloos olnud
nii tugev kui praegu, peagi keeras
valitsusjuhi hoiak aga meedia vastu.
“Eesti rahvas on valitsuste terve
mõistuse poliitikat toetanud,” kinnitas Ansip. “See võib ahastavaid
ajaleheartikleid lugedes tunduda
ootamatu, kuid nii see on.”

Meedia murdis tamme?
Peaminister võttis neljandat võimu kritiseerida ka eraldi kõnepeatükis. “Mulle tundub,
et liialt sageli on ajakirjandus
probleemi ilmnedes koheselt
valinud poole, ning heitnud kõrvale faktid või tõlgendused, mis
võiksid muuta kuvandit, mida
kinnisilmselt tahetakse kinnistada,” väitis Ansip, jõudes järelduseni, et mõttemaailma täitev
tigedus aitab luua soodsat fooni ja õigustust füüsiliseks vägivallaks.

“Ka mitte milleski süüdi oleva
puu maha raiumine on vägivald,”
tõi Ansip näite. “Nagu see juhtus siinsamas Tartus, Teerajajate alleel noore tammepuuga, mille olin mõned aastad tagasi istutanud.”

Järeltulija sekundeerib
“Poliitika, aga kindlasti ka ajakirjandus ja õiguskaitse, ei pea

mitte ainult olema aus, vaid ka
seda näima,” resümeeris Ansip.
Tegelikkuses juhtub aga peaministri hinnangul pahatihti nii,
et aus näib valena ja vale ausana.
“Kuid eksitav näilisus ei too kaasa näilist, vaid tegelikku ülekohut.
Ja sellega on raske leppida,” sõnas
Ansip.
Peaministri meediakriitiline,
kuid leheneegrite kisast üle olla
suutev hoiak näis olevat nakata-

nud järgmistki kõnelejat, praegust
linnapead Urmas Kruuset, kes
eelkäija mõtteid kordas. Ka Tartu
aukodaniku preemiaga pärjatud
biomeditsiinitehnoloogia professor Mart Ustav alustas tänukõnet
kummardusega võimude suunas:
“Ükskõik, mida ajakirjandus ei
kirjutaks...”
Publik tervitas esinejaid tuliste
ovatsioonidega.
Kaur Paves

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

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

