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Aitaja jäi kohtus süüdi

Tartu maakohus tunnistas Jaan
Aitaja eile kokkuleppemenetluses
süüdi sugulise kire rahuldamises
lapseealistega. Süüdistatavale
mõisteti kaheaastane tingimisi
vangistus ühe aasta ja kuue kuu
pikkuse katseajaga, mille jooksul
peab ta alluma kriminaalhoolduse
kontrollnõuetele.
Süüdistuse kohaselt rahuldas Aitaja õppeasutuse näiteringis töötades sugulist kirge kolme 10aastase tütarlapse suhtes. „Politsei sai esmakordselt informatsiooni
lapse võimalikust seksuaalsest väärkohtlemisest 2011.
aasta lõpus. Lõuna prefektuuri lastekaitsetalituse uurijad hakkasid kohe saadud andmeid kontrollima, saades
laekunud informatsioonile kinnituse. Lisaks tulid ilmsiks
2005.–2006. aastal aset leidnud analoogsed juhtumid,
milles õppeasutus saadud kahtlustest politseid ei informeerinud,“ kommenteeris Lõuna ringkonnaprokuratuuri
ringkonnaprokurör Raul Heido.
„Selles kriminaalasjas on kokku viis episoodi. Politseile
peab laste- või õppeasutus informatsiooni igal juhul
edastama ka siis, kui lapse jutt tundub olema ebausutav,“
sõnas kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud ringkonnaprokurör Raul Heido.

Politsei palub abi
7. märtsil kella 7.30 ajal juhtus liiklusõnnetus Vitamiini
tänava Selveri juures reguleerimata ülekäigurajal, kus
noorele naisele sõitis otsa hõbehalli värvi välismaine
sõiduk, mille roolis oli vanem naine.
12. märtsil ajavahemikul kella 16.50–17.10 juhtus liiklusõnnetus Tartus Lao tänava maja juures, kus sõideti külge
sinna pargitud sõiduautole Toyota Yaris ja lõhuti vasakpoolne küljepeegel. Süüdlane lahkus sündmuskohalt.
13. märtsil kella 9.38 ajal juhtus liiklusõnnetus Nurme
tänaval, kus valget värvi Renault Master kaubik põrkas
küljepeegliga kokku vastassuunas otse liikunud sõidukiga. Külgesõitjaks oli väidetavalt tumedat värvi kastiga maastikusõiduk. Politsei palub kõigil, kes juhtumeid
nägid, ühendust võtta telefonidel 730 8814 või 110.

Sportimine soodsam
Koolivaheajal (16.-24.03) kehtivad kuni 19aastastele
noortele A. Le Coqi spordimajas, Turu tn spordihoones, Tamme staadioni tribüünihoones ja Visa hallis
poole odavamad hinnad. Tavapärasest noorte hinnakirjast 50 protsenti soodsamad koolivaheajahinnad
kehtivad kõikidele spordiklubide treeningutest vabadele aegadele. Palli-, jõu- ja teiste saalide ning jooksuradade kasutamiseks tuleb eelnevalt aeg administraatori juures või telefoni teel broneerida. Koolivaheajasoodustus kehtib isikut tõendava dokumendi alusel
ainult üksikpääsmetele, kuu- ja mitmekorrapääsmetele
see ei laiene.
Tamme staadionil ja Annelinna hokiväljakul avatud
liuväljade jääolud sõltuvad ilmastikust. Sobivate ilmade
korral on koolivaheajal uisuväljakud avatud kl 12-20, mil
töötavad ka uisulaenutused. Kuni 19aastasele noorele
maksab laenutus 1,50 eurot tund.

Annelinna uut jäähalli
Hokientusiastist ärimees Mati
Madisson püüab ühendada
Tartu harrastajad osaühinguks, mille abil Annelinna
püsti panna kolm miljonit
eurot maksev jäähall.

Luunjast pärit jäähokisõber
Madisson ei ole rahul meelisa la
olukorraga Tartus. Niigi aja- ja
rahakuluka spordiala harrastajad
peavad sõitma kaugele Lõunakeskusesse, kus tuleb tihtipeale leppida väga hiliste treening- ja mänguaegadega.
Sestap ongi mehel tekkinud suurejooneline visioon: Annelinna
kunstmuruväljaku ja kõrgema usuteadusliku seminari kõrvale võiks
tema nägemuses kerkida täismõõdus jäähall. Veel enam: energeetiliselt otstarbekas oleks Madissoni
sõnul halli kõrvale ehitada ka ujula ning mõistagi ei oleks pääsu ka
6000ruutmeetrisest parkimisplatsist. Kõik kokku läheks Madissoni
arvutuste kohaselt maksma umbes
kolm miljonit eurot.

Praegustele tühjadele lumeväljadele
kerkiks ärimees Mati Madissoni unistuse
täitudes 6000ruutmeetrine parkimisplats,
kuhu Annelinna jäähokisõbrad mugavalt
ära mahuks. 
Kaur Paves

Tartu jäähoki amatöörmeistrivõistluste hetkeseis
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Madisson rõhutas siiski, et hetkel
esineb ta ainult hokihuvilise eraisikuna ning kava on veel väga toores.
“Ilmselt tuleb ära teha mingi osaühing, OÜ Annemõisa Jäähall või
midagi sellist, mis meie häälekandja edaspidi oleks,” sõnas Madisson.
“Oleme aru saanud, et seda on vaja –
kui iga klubi eraldi hakkab oma saadikuid linnavalitsusse saatma, siis ei
esinda nad kõiki.”
Madisson eitas kategooriliselt väidet, nagu oleksid plaani taga tema
erahuvid. “Minu käest on küsitud,
mis mina sellest saan,” ütles ta. “Ma
ei peaks enam sõitma Lõunakeskusesse, saaksin normaalsel ajal kodu
lähedal mängida. Kui nüüd tõesti see
osaühing tehakse, siis võin seal mingi juhtiv isik olla, aga esiplaanil on
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avalik huvi.”
Juba linnavalitsuse jutul käinud
Madisson on nüüdseks aru saanud,
et oluline on projektile saada EASi
garantii, mis toetaks tulevikus linna 85protsendilise hoonestusõiguse
ostmisel. “Siis linn enam taganeda ei
saaks,” arvas ta. “Erasektor nii suurt
hoonet pikemas perspektiivis üleval

Kaotused Väravad

Punktid

pidada ei jõua.”
Ometi kardab Madisson, et kuivõrd tegemist oleks valmisprojektiga, võib EAS garanteerimisest keelduda. Sarnaselt talitab keskkonnainvesteeringute keskus, kes toetab
ainult nullist alustavaid. “Miks selline pidur peale on pandud?” küsis
Madisson. “Saksamaal ja mujal

Euroopas makstakse küll ka valmisprojektidele. On meil Euroopa Liit
või ei?”

Linn lootis enamat
Madissoniga eelmisel nädalal kohtunud abilinnapea Tiia Teppan märkis, et vestlus jäi toona väga üldisele tasandile. “Olime suurema lootusega,” tunnistas Teppan. “Madissoni visioon oli väga pealiskaudne ning
põhimõte, kuidas linn ja erasektor
saaksid koostööd teha, jäi täiesti lahtiseks. Jääme ootama tema järgnevaid samme.”
“Võib-olla ei tule midagi. Kõik oleneb rahastajatest ja milliseid garantiisid antakse,” lausus ka Madisson
ise. Ta lisas siiski, et huvi ideed rahaliselt toetada leidub ka teiste harrastajate seas, ning avaldas lootust, et
amatöörklubid peatsel koosolekul
seljad kokku löövad.
Kaur Paves

SUUR KATLAVALIK

TALLINNA OPTIKAS
MÄRTSIKUU-naistekuu:
PRILLIRAAMID kuni -70%
Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

Kõik märtsis
registreeritud koolitused

-30%

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

Abella Ilusalong
Pepleri 32, Tartu
www.abellailusalong.ee
info@abellailusalong.ee
tel. 740 3004
Uuri lähemalt www.abellailusalong.ee!
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Lugeja
Lugeja kiri

Nukralt tühjenevas kaubamaja
muusikaosakonnas kostab
varsti rõõmukilkeid: siia laieneb
lastemaailm. 
Kaur Paves

Teater ei arvesta
vaheajaga?
Ees on koolivaheaeg, aga kurvastuseks on meie linna suurel
ja enda jutu järgi ka rohkelt laste
peale mõtleval teatril koolivaheaja
nädalal kavas vaid kaks Lottet ja
üks Otto, ent see on ka kõik?
Teatri Kodu ainus koolivaheaja
etendus „Kuldvõtmekese lugu“
on välja müüdud. Lapsevanemana just lootsin, et sel koolitööst
vabal nädalal on võimalik lastele
teatrielamusi pakkuda, aga polegi midagi valida väga. Mida pole
nähtud, on välja müüdud ning
nädala sees valik kesine.
Kes teatris neid plaane teeb ja
millisel moel arvestatakse koolivaheaegadega?
Teatrisõbrast ema

Ave Svarts
reklaami- ja müügiosakonna juht
Teater arvestab koolivaheaegadega vägagi, seda sõltumata kolmežanriteatri pingelisest
tööplaanist. Nii on sellel kevadel
koolivaheajal 16.-24.03 mängukava järgmine:
17.03 kell 12 „Kunksmoorimäng“ ja kell 16 „Helisev muusika“; 19.03 „Kosmonaut Lotte“ kell
12 ja 18 ning „Ninasarvik Otto“
kell 18. 20.03 kell 18 „Kuldvõtmekese lugu“ ja sama etendus ka
24.03 kell 12. 24.03 kell 16 „Kaunitar ja koletis“.
Saalide suurusi arvestades on
teatrielamuseks võimalus 3500
külastajal. Kahjuks ei ole parimagi tahtmise juures võimalik kogu
mängukava lasteetendustega täita – näiteks on koolivaheaeg ka
gümnasistidel, kes meelsasti just
sel ajal teatris käivad.
Teater püüab vastu tulla erinevate huvigruppide soovidele ja
leida parima võimaliku lahenduse, mis mängukavana publikuni
jõuab. Et mängukava valmib ja
piletid saavad müüki varakult,
peaks kõigil soovijatel olema
piisavalt aega oma plaane seada. Järgmiseks hooajaks ja ka
koolivaheaegadeks saab pileteid
soetada juba 15. maist alates –
ootame publikut lahkesti varase
piletiostja eeliseid kasutama!

tartuekspress
lausega
UUDISED

Politseile laekus teade, et ööl
vastu 12. märtsi tungis mees Pika
tänava maja hoovi ja ründas labidavarrega terrassil olnud tuttavat
naisterahvast, põhjustades kannatanule füüsilist valu.

Tartu kaubamaja muusikaosakonnas on juba mõnda aega kestnud
lõpumüük, sest osakond on plaanis nii Tartus kui Tallinnas sulgeda.
Kaubamaja tegevdirektor Erkki
Lauguse sõnul on tegu strateegilise otsusega ning edaspidi tahetakse keskenduda kaupadele, kus
kaubamaja on turuliidrite seas
ja on näha pikemaajalist edukat
müüki.
Turundusdirektor Anne-Liis
Ostov täpsustas, et peale lastemaailma, mis Tartus peatselt
tekkivale vabale pinnale laieneb,
on sellisteks kaupadeks veel nii
meeste- kui naiste moe- ja ilukaubandus ja ka kodukaup. Tallinnas saabki lisaks lastekaubale
oma kaubapinda laiendada naistemaailm.

Apollo asendab
Kuna tühjasid ruume vabalt
ei vedele, peab laienema millegi
arvelt. Kaubamaja plaanib täielikult lõpetada veel ka spordi- ning
audio- ja videotehnika müügi
ning tasapisi suurendatakse juba
mainitud tootegruppe.
Lapsed ja lapsemeelsed saavad
aga lastele mõeldud muusikat, fil-

me ning arvutimänge edaspidi
osta laienenud lastemaailma osakonnas.
Kuigi mitmete plaadimüüjate sõnul on heliplaadiäri viimasel
ajal end taas positiivsemast küljest näidanud, siis Tartule mõjub
kaubamaja otsus valusalt. Teist
ainult muusika ja filmide müügile
keskenduvat poodi Tartus ei ole.
Mingil määral pakub leevendust Apollo raamatupood, mis
nende turundusjuhi Eha Panki
sõnul on eelmisest aastast oma
plaadiriiulit jõudsalt laiendanud.
„Tehtud tööd on vilja kandnud,
sest muusika müük on viimase
aasta jooksul üle kahe korra kasvanud.“ Kuna Apollo jääb Panki
sõnul oma kahe kauplusega kaubamajas ja Lõunakeskuses ainukeseks plaadimüüjaks Tartus, siis
jälgitakse kindlasti tähelepanelikumalt plaadivalikut ja reageeritakse tarbijate soovidele.
Veel osaliselt avatud muusikaosakonnas vinüülplaate uurinud
Mihkel Tammele tegi kuuldud
uudis küll tuska, ent ta möönis,

et käib poes vaid ajaviiteks ja ei
mäleta, mil ta viimati mõne CD
ostis.

Plaat on hea kingitus
„Vinüülid pakuvad mulle huvi
ja neid peab enne ostmist ka käega katsuda saama,“ sõnas ta ja
arvas, et kuigi kadumas on üks
suurimaid plaate pakkuvaid
osakondi, ei ole see karm kaotus. „Tänapäeval on kõik internetis ja mobiilse netiga nutitelefoniga võid sa kus iganes olles
YouTube’ist laule kuulata.“
Jutuajamist pealt kuulnud Helle
torkas aga vahele, et temal on küll
kahju, et pood ära kaob, sest noorusliku hingega vanaprouana käib
ta tihti uurimas, mis Eesti muusikud avaldanud on. „Teate, üks suurepärane kingitus peale raamatu
on just hea muusika,“ lisas ta.
Laurits Leima
Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

19. koolinoorte teatrifestival

„Näitemängude päevad“
30. märtsil kl 10 alg- ja keskastme õpilastele
31. märtsil kl 10 gümnaasiumiõpilastele
Festival toimub Tartu Uues Teatris (Lai 37).

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
SA Erametsakeskus kutsub metsaomanikke

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k
• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

Alma linnasprint

Labidaga üle küüru

Tartu Koolirahva Teatriselts korraldab:

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

lausega

Eesti Maaülikooli spordiklubi korraldatav rahvaspordiüritus Tartu
linnasprint kannab järgmised
kolm aastat peasponsor Valio
soovil Alma linnasprindi nime.

Lasteosakond
hõivab muusikapoe

METSANDUSTOETUSTE INFOPÄEVALE
18. märtsil Tartus, Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a
Infopäev kestab orienteeruvalt kella 12 - 16ni.
Infopäeval saab ülevaate 2013. aastal erametsaomanikele antavate
toetuste taotlemise tähtaegadest, saamise nõuetest ja tutvustataks
erinevaid toetusliike (nt erametsaomanike metsa inventeerimine ja
metsamajandamiskava koostamise toetus; metsa uuendamise
toetus; metsamaaparandustööde toetus;
Natura 2000 toetuse erametsamaale jt).

Infopäevast osavõtt on kõigile erametsaomanikele TASUTA!
Infopäeva läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Registreerimine: Evelin Huul, SA Erametsakeskus,
tel 683 6066 või aadressil www.eramets.ee
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füüme ja muud vara, kokku 53
pakendis.
Kaup on pärit Skandinaaviast,
on tänapäevane ja kasutamata.
Esindatud on mitmed populaarsed kaubamärgid. Pakkumisi saab
teha oksjonikeskkonnas www.
haamer.net 3. aprillini.

Rihmad peale
Sel nädalal pöörab politsei kõrgendatud tähelepanu turvavarustuse kontrollile sõidukites.
Iseäranis suurt rõhku pannakse
turvavööde kinnitamisele ning
seda ka sõiduki tagaistmel.

Linnas kargas kits

Tuhajuust ja pisike
punane
Tänavu püüab Eesti parima toiduaine tiitlit 32 teise toote kõrval
Tartumaa päritolu Breti tuhajuust
ning Breti Pisike Punane. Kuidas
Luke Farmimeierei hõrgutised
žüriiliikmetele maitsesid, selgub
25. aprillil.

Õlletehas laieneb

Nädala hakul kargas Paju tänava
elumaja aeda metskits. Päästjad
püüdsid metsiku külalise kinni
ning toimetasid ohutult linnast
välja.

Verine naistepäev
Politseile laekus 8. märtsil kell
20.13 teade, et ühes Kaunase pst
korteris on 1961. aastal sündinud
mehe rindkeres asuva torkehaavaga surnukeha. Alkoholijoobes
korteris viibinud kaks meest (42
ja 51) on kahtlustatuna kuriteo toimepanemises vahi all.

Linna heakskiidetud planeeringu
järgi suurendab õlletehas Laulupeo 15 tootmis- ja laopindu ning
ehitab peavärava kõrvale uue
kauplusehoone. Laiendamine
ootab ees ka Tähtvere tänava
müügipunkti juures olevat õlle
kääritus-säilitusmahutite hoidlat.

Uus ringristmik
Linnavalitsus määras Jõhvi – Tartu – Valga maantee – Aruküla tee
– Kvissentali tee – Astelpaju tn
ristmiku rekonstrueerimise projekteerimistingimused. Uus ühetasandiline ringristmik peaks suurendama kergliiklejate turvalisust ja
ühistranspordi kasutusmugavust.

19,9

miljonit eurot laekus aasta kahe
esimese kuuga Tartu linna eelarvesse tulusid, mis moodustab
15 protsenti tänavuseks kavandatust.

Traktor uppus tiiki
ERMi uue peahoone ehitus algas
õnneliku õnnetusega, kui kaevetöid teostanud traktor vajus läbi
tiigijää ning uppus. Päästjad tõid
juhi pinnale ning esialgsetel andmetel ta tõsiselt viga ei saanud.

Maavalitsus müüb
konfiskeeritud vara
Tartu maavalitsus müüb avalikul
e-enampakkumisel konfiskeeritud riideesemeid, jalatseid, par-

Kanali jäärada suletud
Anne kanali jäärada, mis oli avatud nädalavahetusel toimunud
jäärajavõistlusteks, on linna otsusel praegu suletud. Kanali ümbruses kehtib tavaline liikluskord
ja sõidukitel on keelatud sõita nii
rannaalal kui jääl.

Rahvuspühad Lätis
Laulupeomuuseumis (Jaama 14)
on avatud näitus “Rahvuspühad
Lätis”. Kuidas lõunanaabrid omi
pühi tähistavad, mida söövadjoovad ning milliseid mänge
mängivad, saab uudistada kuu
lõpuni.

Teeninduse tipud
Tartu parimaks teenindajaks tunnistati hea teeninduse päeval
Tairi Leis kosmeetikapoest Eva
Boutique, teise koha sai Karl Ird
reklaamifirmast Impressive ja
kolmandaks tuli Viasati esindaja
Kadri Laar. Tartu linn pani kolmele paremale välja ka rahalised
auhinnad: vastavalt 300, 200 ja
100 eurot.
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Que vadis,
mood
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kaubamaja?
Eestimaise glamuuriga on
nagu eesti filmiga – alati
natuke veider ja mõistetamatu, kuigi avalikkus räägib
sellest palju.

Kinosaalist lahkudes valdavad
vastakad emotsioonid – mis see
nüüd siis oli? Nii juhtus ka Tartu
kaubamajas Moekuulutaja raames etendunud moesõuga, mille
välja reklaamitud suurejoonelisus
ei küündinud tegelikkuses isegi
keskpärase turundusürituse tasemeni.
Sissejuhatus on tõepoolest paljulubav. Kaubamaja on tavakundedele suletud, sissepääs palistatud
küünaldega, kutsutud ulatavad
mantlid ratastel riidehoidu, suured värvilised ekraanid ja catwalk
püsti pandud. Mida ei ole, on inimesed. Esmapilgul vaid paarkümmend laiali hajunud külalist, peamiselt hilistes kahekümnendates
reede õhtul šampuseklaasi seltsis glamuurselt auru välja laskev
naisteseltskond, kes moeüritusele
kohaselt on oma välimusega tohutult vaeva näinud ning mõrvarlikel kontsadel snäkilauast tasakaalu otsides juttu puhuvad.

Naistepäeval esitles Tartu kau
bamaja uusi trende moemaail
mas. 
Ruts Vakulenko

Kõrgmood madallennul

KAMPAANIA
8.-26. märts
Käes on AKNAVAHETUSEKUU, sest meil on

SÜNNIPÄEV!
Ainult nüüd on pvc-, puit- ja puitalumiiniumaknad

SUURIMATE
ALLAHINDLUSTEGA
Vaata lisaks www.aknakoda.ee

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128
tel 744 1129
e-post tartu@aknakoda.ee
E-R 9.00-18.00
KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

Õhtu naelaks jääb Shaté tantsukooli tüdrukute esinemine, mis on
tõepoolest pilkupüüdev nii koreograafia, kostüümide kui üles-alla
sõitvates klaasliftides tantsivate
neiude olekuga.
Pärast kaubamaja tegevjuhi
ebalevat avakõnet ning moeõhtut
juhtima palgatud telenäo Marko
Reikopi tervitust lubatakse lavale
Soome kõrgmoebrändi Ivana Helsinki kevadsuvist kollektsiooni
esitlevad modellid.
Külastajale, kelle ainus kogemus
kõrgmoega piirdub Fashion TV
vahendusel koju kätte jõudnuga
ajal, mil telerivaatamine veel moes
oli, valmistab kaubamajas esitletav kõrgmood ilmselt paraja pettumuse. Oodanud raamiga seelikuid,
nabani kasukaid, lambikupli motiiviga kübaraid, arulagedate lõigetega nahkpükse või vaevu ühel õlal
rippuvaid siidpluuse – tõeliselt fantaasiaküllast kõrgmoodi, ei tekita 15 ühesugust rohelist kittelkleiti
erilist emotsiooni.
Robustselt väljendudes oli tegemist ühe kangaga, mis oli riputa-

tud modellide selga lihtsalt erinevates asendites – eks see ju kollektsioon olegi, kuid mitte eriti vaatemänguline, pigem keskpärane
tänavamood.
Väike „oo“-hetk saabub publikus paari identseks meigitud
meesmodelli lavale astudes. Noormehed tammuvad surmtõsiselt
kitsal moelaval mööda püüdlikult kõrgetel kontsadel – välimuse põhjal 15aastastest – modellineiudest, seljas ühesugused mustad pildiga T-särgid. Rohelised kitlid tüdrukute seljas on asendunud
suvisemate värviliste kleitidega.

Reikop paneb ära
Etenduse algusest vaevanud
küsimus – kas kõrgmoodi esitlevad ka tippmodellid? – saab vastuse neiude kehahoiakuid jälgides.
Ka võhikusilm julgeb arvata, et
isegi supermodell ei tohiks kõndida laval, õlad längus, selg küürus,
või vastupidi – õlad kramplikult
seljataha tõmmatud.

Pärast paarikümneminutilist
etendust teatab Marko Reikop
lõbusalt, – ajakirjanikule omast
kriitikameelt kaotamata – et saalis viibijad ei pea üldse muretsema, kas nemad esitletud hilpudesse mahuvad, sest Eestis Ivana
Helsinki kevadassortiid nagunii ei
müüda ja eestlastel jääb raha raiskamata. Reikop avaldab arvamust,
et veel tunnikeseks avatud kaubamaja sulgemise järel sõidavad kõik
Tallinna tagasi ning soovib head
koduteed.
Kuigi Moekuulutaja korraldas
nädalavahetusel Tartus mitmeid
avalikke moeüritusi, mis olid
arvatavasti ja loodetavasti hulga lõbusamad, suutis kaubamaja ainulaadsena esitletud kinnise moeüritusega külalisi omajagu
pahandada – mitmed suurejoonelist etendust oodanud ning selleks reede õhtu planeerinud kutsutud lahkusid nõutute nägudega, ukselt kaasa pandud kingikott
näpus – mis see siis nüüd oli?
Mari Mets
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MÜÜTE PÄIKESEST
16. märtsil AHHAA keskuses korraldataval päikesele pühendatud
kosmosepäeval astub üles ka veebikeskkonna Skeptik.ee eestvedaja
Martin Vällik, kes veebruaris tekitas üleriigilise furoori üleskutsega mitteusklikele, kus soovitas viimastel vaikida Eesti hümni kolmanda, jumalat paluva salmi ajal.
Palju ebausklikke müüte seostatakse skeptikust harrastusastronoomi
sõnul ka päikesega.

Martin Vällik teab ja tutvustab, kuidas päikest ohutult vaadelda. 

Kl 11–15 päevapakkumised: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

viimsi.edu.ee

VÄIKELAEVAJUHTIDE
KURSUSED
10. aprillist 16. maini

TARTUS

Palun kergitage pisut
saladuseloori: millest
laupäeval AHHAAs juttu
tuleb?

Kursuse edukalt läbinutele
rahvusvaheline
väikelaevajuhi
tunnistus.

Päike kui meile lähim täht on
ikka huvipakkuv objekt nii oma
omaduste, ilu kui tähtsuse poolest ja kuivõrd tema aktiivsus on
jõudnud maksimumini, siis annab
sealt palju vaadata. Kui vähegi selge ilm on, siis me kindlasti ka vaatame päikest teleskoobiga ja püüame ära näha ja nimetada erinevad
detailid, mis tema pealt paistavad.

Olete siis kohal eeskätt
hobi korras, harrastus
astronoomina?

Jah. Siiski tasub meeles pidada
ettevaatusabinõusid, mida rakendada; juttu tuleb ka ohutust vaatlemisest, et keegi endale liiga ei
teeks.

Mida meeles pidada,
mida kindlasti teha ei
tohiks?

Kindlasti ei tohi niisama ilma
kaitsevahenditeta päikesesse vaadata, ka igapäevases kasutuses olevad päikeseprillid ei sobi selleks.
Päike on väga hele ja võib kahjustada silma võrkkesta juba niisamagi vaatamisel, seda enam, kui
kasutada on mõni optiline vahend
nagu teleskoop või binokkel – sel
juhul koondatakse valguskiired
suuremalt alalt väga väikesele. Eks

Info ja registreerimine:
www.amiks.ee
agnes@amiks.ee
+372 5151 120
kõik oleme prilliklaasi abil midagi
päikesega kõrvetanud, sama võib
juhtuda ka silmaga.

Nii et ilma erivahendite
ta ei tasu üldse päikest
uurida?

See võib teie silmanägemist jäädavalt kahjustada. Muidugi kasutatakse ammustest aegadest ka
koduseid vahendeid, näiteks päikesevarjutuse jälgimiseks tahmaklaase, ja sellest täiesti piisab. Kuid
sel juhul tuleks jälgida, et ühekordse vaatluse pikkus ei ületaks
kümmet sekundit. Silma võrkkest
ju valu ei tunne, kui ta üle kuumeneb ja kahjustada saab. Ka infrapunakiirgus, mida me registreerida ei suudagi, kahjustab silma ning just infrapuna- ja ultraviolettkiirguse filtreerimine on
kodustele vahenditele tundmatu.
Professionaalsed seadmed aga filt-

reerivad need välja ja tagavad ohutu vaatluse ka pikema aja jooksul.

Teist rääkides ei saa möö
da ka Teie hoiakust eba
usu ja astroloogialaadsete
libateaduste suhtes. Lük
kate ka AHHAAs mõned
müüdid ümber?

Viimane müüt, mis ümber on
kukkunud, on muidugi detsembris 2012 aset leidma pidanud maailmalõpp. Sellele poogiti külge
igasuguseid põhjuseid, muu hulgas ka päikesega seotud asjaolusid. Kuni selleni välja, et pirakas
tükk päikesest võib siinsed elektrisüsteemid ja muu elu untsu
ajada. See stsenaarium muidugi
tõeks ei osutunud, sest ega päikesetorme ei ole võimalik nii pika
ajavahemiku peale ette ennustada. Me saame küll jälgida päikeseplekkide arengut, mis on tihti

väljapursetega seotud, ning silma peal hoida nende aktiivsusel
ja kui mingisugune loide peaks
toimuma, siis saab välja arvutada, kui suure tõenäosusega purse maakera tabab. Päikese “ilma”
ennustusega tegeletakse kogu
aeg, kuid seeläbi saame me tundide või heal juhul ööpäevade pikkused eelteated, millal varjendisse minema peaks. Kindlasti aga ei
ole võimalik kuude ja aastate lõikes ette ennustada, et just sellel
kuupäeval midagi juhtub.
Levib ka libauudis, mis omistab
NASA teadlastele väite, et seoses
päikesega on avastatud portaalid, mille kaudu on võimalik käia
läbi teiste dimensioonide ja kohtuda tulnukatega. Ulme ja teadus
on ära segatud ja tõlgendajad ei saa
enam millestki aru – inimese fantaasia on ju piiritu.
Kaur Paves

Pensüstli nõelad

Haigekassa
soodustus 90%
Küsi arstilt digitaalset
meditsiiniseadme kaarti!
www.diabeet.ee

Täiendav info: sanofi-aventis Estonia OÜ, Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317 Tel. 627 3488
Tegemist on meditsiiniseadmetega. Vajadusel konsulteerige arsti või diabeediõega. S.EE.DEV.13.01.03
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Specialists in self care.
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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.

PALJUD TOOTED

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

„Kõik kaasasolev ning üleriided pange siia kaussi. Astuge
palun siia, jalad kollastele jälgedele, käed üles.“ Midagi uriseb ja teeb
poolringi ümber uuritava. Kontroll on umbes nagu lennujaamas,
ent märgatavalt hoolikam. Enne
„röntgenit“ tuleb ära anda nii isikutunnistus kui mobiil.
Sülearvutigi jääb turvaruumi.
Mitte et see otseselt ohtlik oleks,
aga kuna kohtumist planeerides
sai üles loetletud vaid fototehnika, ent mitte raal, seda kaasa võtta ei lubatagi. Karm kord ja punktuaalsus on selles majas arusaadavalt kõrges hinnas. Diktofonil on
õnne rohkem, tema pääseb enda
kõhtu koguma jutte omapärase
asutuse elust.

Neljapäev, 14. märts 2013

lisena planeeritud vangla paisus
pea tuhandepealiseks. Rahvas
saatis tõsimeeli linnale ja lehetoimetustesse murekirju, et peatselt
jalutavad ärakaranud vangid mööda linna ringi. Mäletate?

Nagu jalutuskäik pargis

Ometigi ehitati esimene tänapäevane, kambertüüpi kinnipidamisasutus ikkagi Tartusse. Jõksi
kinnitusel pole seni mitte ühelgi
pätil putku panna õnnestunud.
Kõige tõsisema põgenemiskatse
kuupäev on Jõksil peas – 6. detsember 2004. Kaks vangi jõudsid administratiivhoone katusele,
kust nad tabati.
„Nagu näha, pole moodsatel
vanglatel automaatureid katustel.
Inimlik peremees
Me valvame küll ka väljastpoolt,
ent mitte nende vahenditega,“
Trellitatud akendega maja peresõnab Jõks tõsiselt.
mees, hallisilmne Raini Jõks surub
Vanglahoovile satume jalutama
turvaskännerist pääsenutele kärkoos kinnipeetavatega. Ei, mitte
melt kämbla pihku. Stereotüüpe
samas kohas, vaid samal ajal. Tunlõhkudes pole tegu kahemeetrise
nike jalutust värskes õhus on kinsiilisoengus kapiga. Keskmist kasnipeetava igapäevane õigus. Kõrge
vu, kolmekümnendates, sõbraliku
traataia taga kõnnivad mehed rinilme ja mis jõuasutustes eriti hargiratast. Peamiselt kahe-kolmesva kohatav – „normaalse inimese“
te salkadena. Mõned pumpavad
kõnepruugiga.
askeetlikul võimlemiskonstrukt„Astub edasi! See pole pildissioonil lihaseid. Kõlaritest üle jalutamiseks! Võetagu teadmiseks!“
tusplatsi kostuv The Connelsi pala
ja muu politsei või kaitseväega
„’74-’75“ mõjub nostalgiliselt. Jõksuheldes esinev ülevalt alla leksi sõnul raadiojaama ikka aegajalt
sika pole Jõksile omane. Tema
muudetakse ja autorite ühingki
sõnul algab rehabilitatsioon
saab vangide meeleolu hoidmise
vanglatöötajate enda olekust
eest ettenähtud tasu.
ja suhtumisest. Kes meist ikka
Vanglahoovis tatsav direktor
ihkaks, et käitutaks külmalt, ole
pole igapäevane nähtus. Saati siis
sa siis vang või ajakirjanik. Jõks
veel koos usutlevate külalistega.
on selles hea eeskuju.
Kinnipeetavad ilmutavad märVangla avamisest saadik seal
gatavat uudishimu ja kahe traattöötanud mees on jutukas ja oskab
aia vahel jalutades ei saagi täpselt
iga nurga peal nähtavast pikalt
aru, kumb meist peaks end parasrääkida. Ka neil hetkedel, kui täpjagu rohkem puuri pistetud looma
seim seletus kõlanuks „pole teie
moodi tundma ja kumb loomaaia
asi, sellest ei tohi ma rääkida“ leikülastajaga samastuma.
dis direktor palju diplomaatiliNeljakorruseline kinnipeetasema vastuse. Leidsime vaid ühe
vate eluhoone meenutab pisut
tudengielu ja ühikaaega.
Pika sinaka koridori sein
Kodanikule tundub
peamiselt kollasvanglatööliste ja vangide koosneb
test ustest. Iga taga ahtake kodu kahekorruselise
suhtarv kindlasti suur,
nari, laua ja tooliga. Terkuid võrreldes Skandivele tiivale ühise „elutoa“
naaviaga on see tilluke. aksessuaarideks on pinksilaud, tilluke teler lae all
teema, mis Jõksile nähtavalt tuska
ja taksofon. Vähemalt korra nädatekitas, ent aumeeste kokkuleppel
las saab asunik kodustega suhelda.
seda sel korral ei kasta.
Olmeruumi otsaseinale on kleebi„Ühest suurest ja heast tööandtud paar tosinat trükitud paberijast,“ kostab Jõks küsimusele, millehte – sisekorraeeskiri kohe käelest Tartu ilma jäänuks, kui vangpärast vaadata, kui miski ununela oleks ehitatud mujale. Ajal, mil
ma peaks.
vanglat alles planeeriti, kiskus
Valveruumi meeste elu mööteema rohkelt kirgi üles. Kas headub 12tunniste vahetustega peade mõtete linnast saab peatselt ka
miselt ekraane vaadates. Pole just
heade pättide linn? On’s ikka hariväga lõbus saade? „Mida igavam,
dushälli vahetusse naabrusse tarseda turvalisem,“ naerab vanemvis kurjategijate pesa. Poleemikat
valvur Endel Rebane vastu. Ehktekitas ka asjaolu, et alul 500kohaki vangivalvuri elu märulifilmides

Kevadiste sulavete ajal on vanglat hakatud
Tartu Alcatraziks kutsuma. 
Ove Maidla

Liigset luksust kambris ei kohta. 

ja Tartu vanglas erinevad teineteisest nagu kirves ja kukk, tuleb töös
siiski ette müdistamist. Peamiselt siis, kui vang ei soovi korraldusi täita. Häda korral tasub aga
valvuril vaid taskusaatja punast
nuppu vajutada, kui tema asukoht
on hetkega selge, lähim kaamera
annab keskusse pildi ning kolleegid tormavad appi.

Vormis valvurid
Valvuriametis on peale keskhariduse nõutav plekita minevik.
Paari kiiruseületamisega võib ju
proovima minna, aga regulaarsetel seaduserikkujatel vanglasse asja pole. Vähemasti personali

Laurits Leima

hulka mitte. Tööotsijal tasub aga
vangla kodulehte külastada küll.
Meie külaskäigu ajalgi oli täitmata
27 ametikohta.
Kas meist kumbki saaks valvurileivale? Jõks muigab. „Siin on ka
füüsilised katsed vaja läbi teha.
3000 meetri jooks, kätekõverdused ja kõhulihased. Normid on eri
vanuses ja ametis erinevad,“ möönab direktor, kes ka ise iga kolme
aasta tagant peab tõestama, et
suudab kolm kilomeetrit 25 minutiga maha silgata. Järelvalves töötajatel on see ajalimiit mõistagi
väiksem.
Haridusega valvuri brutopalk
on 876 eurot, vanemvalvuril küünib see ligi tuhande euroni. Jõksi

Tartu Luterlik Peetri Kool

+

50 000 - 100 000

Alustav
Tartu Luterlik
Peetri Kool
ootab lastevanemaid
• 1. klassi infopäevale
21. III kl 17.30 (Õpetaja 5)
• lasteaia infopäevale
22. III kell 17.30 (Roosi 1).
Vt ka www.luterlik.edu.ee

lugejat Tartus, Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaal
Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee

Ühispakkumise hinnakiri: www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf

Lastekaupade
komisjoniood

KUTSUB OSTMA!

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

Neljapäev, 14. märts 2013

tartuekspress
Vangla

Tartu vangla

∞∞ asub 94 000 m² krundil.
∞∞ töökohti 439,8.

∞∞ neist valvureid 187 (lisaks 42
kriminaalhooldajat, kes töötavad Tartu, Viljandi, Valga,
Jõgeva, Põlva ja Võru maakondades).
∞∞ vange 937.
∞∞ 2013. aasta prognoositav
eelarve 10 miljonit eurot.
∞∞ alustas tööd 16.10.2002.

vähenemine kindlasti positiivne
tulemus.“

Spordisaal, kabel ja kool

Seal on ametis 7 kokka, 9 arsti, 14 õde, 3 autojuhti ning 4 vaimulikku. See kümme aastat
Tartus tegutsenud ettevõte on tööliste arvu
poolest linnas kliinikumi ja kahe ülikooli järel
neljas. Arvasite ära? Just – oleme külas linna
suurimas „majutusasutuses“, Tartu vanglas.

Avamisest saati vangla palgal olnud Raini Jõks asus direktoritoolile
selle aasta alguses. 
Rasmus Rekand

hinnangul on teenistus vanglas
kopsakam kui teistes turva- või
korrakaitsesektorites, kust sageli
neile töötajaid tuleb.
Kuldset vanust, millises eas kõige sagedamini hea valvuri leiab,
Jõks öelda ei saa. Seda polegi.
Nagu ka vangide läbilõige on noorukist raugani, läheb tarvis igas
eas valvureid. Peaasi, et täisealine,
aga noorem kui 57.
Jõks tunneb rõõmu, et see protsent, mis näitab kaadri voolavust,

on viimase kolme aastaga langenud 8lt 5le. Stabiilsus ja järjepidevus valmistab head meelt iga asutuse juhile, saati siis siin, kus usalduse mõistet pole võimalik ülehinnata.

Kaks vangi töötaja kohta
Juba vangla ehituse ajal sai kondiks irisejate hambus ehituse
maksumus. Lahti rehkendatuna
tuli ühe kongi maksumuseks mil-

jon krooni. Sama summa eest sai
toona perele väga korraliku eluaseme.
Tänaseid hoolealuste ja hoolitsejate numbreid võrreldes võiks
kodanik pahuralt küsida, miks on
kahe vangi kinnipidamiseks tarvis
üht töölist? „Kodanikule tundub
see suhtarv kindlasti suur, kuid
võrreldes Skandinaaviaga on see
tilluke. Ja pealegi, kui enamasti
kujutavad inimesed ette, et vanglatöötaja võrdub vangivalvur, siis
tegelikult ei ole see nii. Isegi päeva kõige kiiremal ajal on meil tööl
vaid 70 valvurit, ülejäänud 130 inimest tegelevad sootuks teiste ülesannetega – vangide õpetamise,
ravimise, neile toidu valmistamise
ja palju muuga.“
Peaks tulevikus reaalsuseks saama endise justiitsministri Kristen
Michali välja käidud kava Eestis
vangide arvu kaks korda vähendada, tähendaks see muutusi ka Jõksi alluvate hulgas. Töötajate ja vangide arv pole lineaarses suhtes, aga
selges sõltuvuses küll. Seniste aastate jooksul on Tartu vanglas aga
pigem kohti puudu kui üle olnud
ning vaevalt see tendents niipea
muutub. „Vangla töö efektiivsust
saab ühest aspektist mõõtagi sellega, kui palju siin olijatest on sunnitud tagasi pöörduma. Meie jaoks
oleks kinnipeetavate arvu üldine

Lisaks kodukambrile ja jalutusplatsile on kinnipeetavate jaoks
vanglas veel kolm suuremat asutust. Spordihoone, kus on pallimängudeks paslik võimla. Võõrustajate sõnul on see hoone väga
populaarne ka töötajate hulgas
– tervis ja hea vorm on au sees.
Koostöös täiskasvanute gümnaasiumi ja kutsehariduskeskusega saavad osad kinnipeetavad ka
koolipinke nühkida. Seegi on üks
osa rehabilitatsioonist – omandad
ameti, saad töö ja pole enam vargile ning türmi asja.
Keset platsi lösutab valge torniga madal maja, mille ukselt lööb
ninna viiruk ning kõrva liturgiline
meloodia. „Ainus aken, millel pole
trelle,“ viipab vanemkaplan Olavi
Ilumets kabeli lae alla. Et vanglasse saates usutunnistust ei küsita,
on kinnipeetavate hulgas vägagi
erinevate religioonide esindajaid.
Nii pole ka kabel ühe konkreetse
konfessiooni koda, vaid oikumeeniline keskus. Saab käia jumalateenistusel, pihil, piiblitunnis, leeris või ristimiselgi.
„Peamiselt tegutseme kristlastega. Aga just eelmine nädal käis
juudi rabi ning pikisilmi ootame,
et meie moslemitele tuleks mufti rääkima. Usk on üks võimalus meeleparanduseks. Uuringut
tehes vastas pea 80% vangidest
mulle, et huvituvad usust,“ näeb
hingekarjane just vanglas, kus
aega mõelda, tähtsat kohta usule.
Lahkudes torkab silma jalkaväljaku aia otsas hingetuna lösutav
tühi pall. Ilmselt juba sügisest saati seal. Pole märgatud maha võtta ja „ega redeleid siin lahkelt välja
jagama ei kiputagi“. Jõksi ärasaatmisrepliik „kohtumiseni“ tekitab
hetkelise kohmetuse. „No mitte
selles mõttes …“ oskab tõsise asutuse asine mees muhe olla.
„Another day in paradise“ kähiseb Phil Collinsi hääl jalutusaediku kohal.
Laurits Leima,
Rasmus Rekand

SA Elva Haigla TM
PAKUB TÖÖD
järgmistel ametikohtadel:
• ARST (töö statsionaaris,
soovitav üld-, sise- või taastusravi eriala)
• ÕDE
• ABIÕDE
• SOTSIAALTÖÖTAJA
• HOOLDAJA
• ABITÖÖLINE KÖÖGIS
• TOIDUJAGAJA
Nõudmised kandidaadile
• erialane kvalifikatsioon (arst, õde,sotsiaaltöötaja, hooldaja)
• oskus töötada meeskonnas.
• korrektsus töös, empaatiavõime
Omalt poolt pakume
• diferentseeritud palk vastavalt võimekusele
• kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda
• vahetustega tööd (õde, hooldaja sh. töötamist öisel ajal)
CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 18. III 2013
aadressile elvahaigla@ehaigla.ee
Lisainfo tel 7370 330
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Lugejate lemmikteemadeks
Palametsa on friigikogu ja masohhism
pajatused

Vastuoluline valitseja Aleksander I
Pisut enam kui 300 aastat võimul püsinud Romanovite dünastia
üheks kõige mõistatuslikumaks ja vastuolulisemaks valitsejaks
peetakse Aleksander I. Ta oli tõusnud troonile küllaltki noorena –
eluaastaid napilt üle 23 – pärast seda kui õukondlastest vandeseltslased olid 1801. a märtsis mõrvanud tema isa Paul I. Võimupööre
toimus troonipärija teadmisel ja heakskiidul. Tõsi – ta olla palunud, et kukutatud keisrile kingitakse elu, kuid see soov jäi rahuldamata, nii et kaassüü isa surmas vaevas teda elu lõpuni. Ja egas
ta vanaks saanudki – suri 1825. a õige segastel asjaoludel Taganrogis, kusjuures levisid kuuldused, et Piiteris olla maetud kellegi teise põrm, Aleksander ise elanud pühamehe-erakuna edasi kusagil
kolkas.
Aleksander Pavlovitš, neljast vennast esimene, kasvatati üles
laveerijana võimuka vanaema Katariina II ja teda kui usurpaatorit
vihkava poja Paul I õukondade vahel. Välimuselt nägus troonipärija paistis silma hea hariduse ja laitmatu seltskondliku käitumisega.
Ajastut süvitsi uurinud kirjanik Juri Tõnjanov iseloomustas Aleksander I järgmiselt. Uuel keisril oli kähisev hääl ja oma isa torm iseloom. Kuid lapsest saadik oli teda õpetatud ennast valitsema. Nii
võis ta istuda tunde ja omaette naeratada, ilma, et oleks midagi näinud ja kuulnud, sest ta oli ühest kõrvast kurt. Õuedaamid leidsid, et
valitsejal olla lausa ingellik naeratus, mistõttu nimetasid Aleksandrit „meie ingel“. Ta silmad olid kahvatusinised, nägu suur ja tütarlapselikult kahvatu. Pilk tundus salapäraselt hajameelsena, mis oli
tingitud tugevast lühinägelikkusest.
Kõige rohkem armastas Aleksander iseennast. Oma aastatega tüsenevat keha, heledat nahka ja musti vormikuubi, mis veelgi
rõhutasid tema naha valevust. Jälgis murega kortsude ilmumist ning
juuste hõrenemist. Kui keiser muutus kiilaks, läksid tsaaririigi kõrgemas seltskonnaski moodi paljad pealaed.
Ta armastas armeed ja rividrilli, millega karmikäeline isa oli
teda juba poisikesepõlvest peale harjutanud. Väeosade marssimist oli meeldiv jälgida ega olnud tarvis mõelda ja seegi meeldis
talle. Ta oli viisakas ja lahke inimestega silmast silma kohtudes.
Kuid pööranud selja, või hetkeliselt muuta meelt ja murda äsja
antud sõna.
Just diplomaadina, välissaadikute ja teiste valitsejatega suheldes oli ta võimekas. Kiirelt analüüsiv ja osavalt sõnu valiv teeskleja. Aga just teesklusele, tõe varjamisele oli diplomaatia suuremas osas rajatud. Talle meeldisid Euroopa linnad ja teed, meeldisid välismaalased, kelle ees ta tundis ennast hiidriigi tõelise isevalitsejana. Põlgas Venemaa põhjatuid ja sõnnikulõhnalisi teid,
väikseid ja korrast ära linnu, kirjaoskamatuid talupoegi, keda
elas tsaaririigis üle 50 miljoni. Räägiti, et ta ajanud taga Euroopa äärmuslikku moejoont, mis nägi ette tihedalt ümber jalgade
liibuvaid trikoopükse. Eelistatavalt valgeid. Kord proovis öelnud
Aleksander rätsepale: „Meister, kui need püksid mulle jalga lähevad, siis ma neid ei võta.“
Pärast võitu Napoleoni üle tegeles ta rohkem välispoliitika ja
„Püha liidu“ asjadega kui oma riigi probleemidega. Reisis ühest
Euroopa riigist teise, ühelt kongressilt teisele, kus mängis ikka esimest viiulit. Langes müstitsismi ja suri, jätmata järele järglast – troonipärijat, nii et 1825. a lõpul tekkinud segadust püüdsid kasutada riigikorra muutmiseks noored ohvitserid-dekabristid.
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JOKK-särk
ERMile

Veebruarikuu raamatumüügi
edetabeli tippu on E. L. Jamesi peamiselt naisi erutava
loomingu kõrvale rühkinud
Juku-Kalle Raid oma blogiliku
„Eelarvega“ ning üllatuslikult
leiab esikümnest ka vana hea
„Naksitrallid“.
Tartu Ekspressi palvel panevad raamatupoed Apollo ja Rahva Raamat järjekorda just tartlaste
eelistused. Kui Apollo esikümnes
on kaks kõrgeimat kohta ülemaailmse bestselleri käes, siis Rahva
Raamatust osteti küünlakuul kõige rohkem mitte vähem skandaalset ülevaadet riigikogu ööistungitest.
Autor ja riigikogu liige JukuKalle Raid ei oska isegi öelda,
kas venitamisistungil toimunu
on pööraselt kurb või kohutavalt
naljakas, pigem mõlemat korraga. Raidi verbaalsele tulevärgile on oma kommentaarid lisanud
Mart Laar, Mart Nutt ja Eiki Nestor ning pildid joonistanud Marek
Strandberg.
Rahva Raamatu müügiedetabeli teiselt kohalt vaatab vastu Justin Petrone tõsieluliste lühilugude kogumik „Misjonäripoos“. Kolmesajaleheküljelisse raamatusse
on Eesti eluga kohanev välismaalane kokku seganud jutud mobiilidest ja ahiküttest, jobudest ja joodikutest, hapukurkidest ja tuumatalvest, kuulsusest ja püksilukust,
nõuka-nostalgiast ja kalapäevast,
lõbutüdrukutest ja pornosõltlastest, rasedusest ja dementsusest, saladustest ja saunasüütusest ning isegi lendavast diivanist.
Autor ei pääse mööda ka Liis Lassist, Marju Lauristinist ning teistest tähtsatest tegelastest, nagu
näiteks Jänksist ja Mustikust.
Apollo müügitulemustes on
paremuselt kolmas raamat Ene
Hioni käsitlus legendaarse Valdo Pandi elust. Endise kolleegina
avab autor Pandi fenomeni läbi enda ja töökaaslaste mälestuste,
tutvustades mehe tegemisi ja avades tema isikupära kujunemise
telgitaguseid, andmata sealjuures liigseid
hinnanguid ning kiskumata esile suhte
draamasid.
Esmapilgul võib
üllatusena tundu-
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AEKOJA PPLATS
LATS 111
1
RAEKOJA

RAHVA RAAMAT

APOLLO

Eelarve
Juku-Kalle Raid

I

Viiskümmend tumedamat
varjundit
E. L. James

Misjonäripoos
Justin Petrone

II

Viiskümmend halli varjundit
E. L. James

Viiskümmend tumedamat
varjundit
E. L. James

III

Valdo Pant – aastaid hiljem
Ene Hion

Viiskümmend halli varjundit
E. L. James

IV

Universumi suurejooneline
ehitus
Stephen Hawking,
Leonard Mlodinow

Johannes Soodla VR II/2,
II/3 relva-SS-i kindral
Rauno Võsaste

V

Naksitrallid
Eno Raud

Eesti kirivööd
Piia Rand

VI

Maalehe tomatiraamat
Ingrid Bender

Eesti Vabariik. Maa. Rahvas.
Kultuur.
TEA entsüklopeedia
eriväljaanne

VII

Kooparahvas läheb ajalukku
Mihkel Mutt

Meri ja kuked
Marko Matvere

VIII

Prillitoosi nipiraamat
Marika Kaasik, Reet Linna

Salamõrtsuka teekond I osa
Robin Hobb

IX

Parimad kodused pirukad
Pille Enden, Lia Virkus,
Tiina Lebane

Raamat
kirjanduslik mälumäng

X

Mandala
Tõnu Õnnepalu
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da Apollo paremiku keskpaika
potsatanud Eno
Raua „Naksitrallid“. Edgar Valteri illustratsioon idega Mu hv i,
Kingpoole ja Sammalhabeme jutud
ilmusid esmakordselt aastal 1972.
Vahepealse nelja
kümnendi jooksul

51,83
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on teos kerkinud koduse lastekirjanduse nurgapostiks ning pole
siis imestada, et tänavu veebruaris trükipressi vahelt tulnud raamatud lähevad ka praegu kaubaks
nagu soojad saiad.
Praktilistele eestlastele kohaselt
mahuvad loomingulisema materjali kõrval esirinda ka Maalehe
tomatiraamat, Prillitoosi nipiraamat ning trükis parimatest kodustest pirukatest.
Rasmus Rekand
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Keskerakondlane Meelis Kaldalu annetab Eesti Rahva Muuseumile vabariigi aastapäeva
tähistamisel furoori tekitanud
linase särgi, milles Evelin Ilvest
kätlemast keeldunud Rahvakogu aktivist presidendi vastuvõtule ilmus.
Särgi lubas kätlemistseremooniale järgnenud vastuvõtul ära osta Tanel Padar, ja kanda seda populaarse ansambli
The Sun kontserdil Moostes,
ent hiljem teatas meedias, et
see tehing jääb katki. Samas
rääkis Kaldalu enda sõnul särgi võimalikust muuseumile
annetamisest selsamal vastuvõtul ka ERMi direktori Tõnis
Lukasega. Hame-nimelise särgi eeskülje katab Tartu stencilkunstniku Von Bombi töö
„Let´s JOKK”, kus Kristen Michali nägu on vastuvõtu tarbeks
asendatud Siim Kallase näoga.
Särgi tagaküljele on punase aersosoolvärviga kantud
„§ 1”, mis viitab põhiseaduse
esimesele paragrahvile. ERMi
andmetel kanti taolisi arhailise lõikega kotitaolisi särke viimati Halliste ja Karksi mulkide
poolt, kelle hulka kuulub rahvariietelt ka president Toomas
Hendrik Ilves.

Maailmafilmi
festival
10. maailmafilmi festival toimub 18.–24. märtsil ERMi näitusemajas ja Tartu Uues Teatris, tuues ekraanile ja festivali
programmis esile rea põnevaid
dokumentaale maailma kultuurilisest mitmekesisusest.
Maailmafilmi sünnipäevaaasta kattub Eestis kultuuripärandi aastaga. Juhtlause
„Pärijata pole pärandit“ suunab tähelepanu inimestele kui
pärandi kandjatele ning sellele, et pärand on kõikjal meie
ümber ja seega meie kõigi asi.
„Kuigi festival on selle teemaga orgaaniliselt seotud ka
oma läbivate eesmärkide ja
huvide kaudu, pühendame
tänavu kultuuripärandile ja
pärandkultuurile terve päeva,“
rääkis ERMi kommunikatsioonispetsialist Reimo Rehkli.
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Mälumäng viib gümnasistid Ungarisse
Miina Härma gümnaasium
ja korporatsioon Sakala
korraldavad gümnasistidele mälumängu, mille
võitjameeskond saadetakse
nädalaks Ungarisse reisile.
„Esimene voor toimub interneti teel, meie saadame küsimused
ja ootame vastuseid nädala jooksul tagasi,“ selgitas Kristofer Vähi,
üks korp! Sakala poolsetest korraldajatest.
Ta täpsustas, et see ei tähenda, et piisab vaid korraks brauseri
avamisest, kui kõik vastused käes.
„Küsimused on valitud sellised,
mida ei saa esimese Google’i vastusega kätte ning kindlasti tuleb
tuhnida ka raamatutes ja vaeva
näha.“
Küsimused, mille üle kuni neljaseid võistkondi pead murdma
oodatakse, on koostanud peamiselt Miina Härma gümnaasiumi
erialaõpetajad ning valdkondadeks on – nagu mälumängudes
tavaliselt ikka – ajalugu, muusika,
teadus, sport. „Omaette blokk on
ka korp! Sakala teemaline,“ lisas
Vähi.
Kui esimese vooru vastused
käes, selgitatakse tulemuste
põhjal välja poolfinaali pääsejad,
keda oodatakse juba 6. aprillil
Miina Härma gümnaasiumisse,
et kohtuda oma konkurentidega
ja astuda samm lähemale peaauhinnale.

Huvilisi üle Eesti
Finaal toimub Tartus 20. aprillil
ja sedakorda korporatsioon Sakala saalis. Siis selgub võistkond, kes
sõidab suvel nädalaks Ungarisse.
Vähi kinnitusel ei unustata teisigi nii kaugele jõudnuid. Auhinnad pole veel paika pandud, kuid
temaatika on ikka üks – haridus,
teadmised, õppimine.
Kuigi mõlemad korraldajad asuvad Tartus, ei ole vaja osalemiseks
mõnes siinses koolis käia – võistle-

Mälumängu üks korraldajatest
Kristofer Vähi kontrollib proo
viküsimuste kallal pusiva võist
konna tööd. 
Laurits Leima

ma oodatakse kõiki noori üle Eesti
ning juba registreerunute seas leidub huvilisi nii Tallinnast, Rakverest kui ka Põlvast, Haljalast ja
Vinni-Pajustist. „Info on edastatud kõikidesse koolidesse üle Eesti
ja me ootame kõiki, sõltumata elukohast,“ rääkis Vähi.
Teine korraldaja Mihkel Stamm
rääkis, et mälumänguga loodetakse koondada aktiivseid ja mõtlevaid noori ning pakkuda neile võimalust midagi põnevat teha. Heade auhindade näol loodetakse osalema meelitada ka neid, kel muidu
viitsimist ei oleks.

Huvi korral korratakse
Varasemalt on meeskorporatsioon korraldanud abiturientidele mõeldud esseekonkurs-

aastat Eestis

Kuni 50% juhtidest võiks näha paremini.
Tule tasuta nägemiskontrolli!

Prillid
alates

69 €

Hinnas on optometristi nägemiskontroll,
raamid, ühevaatelised õhendamata kõva
pinnata plastikklaasid +4,00...-6,00/cyl 3.

Päikeseprillid

optiliste tugevustega

0€

Valitud raamid, ühevaatelised
õhendamata kõva pinnata värvitud
plastikklaasid
aasid +5,00...-6,00/cyl 2.

Ostes ühevaateliste klaasidega prillid, saad tasuta ühevaatelised päikeseprillid.
äikeseprillid.
Ostes mitmevaateliste klaasidega prillid, saad tasuta mitmevaatelised
ed
päikeseprillid. Pakkumine kehtib kuni 28.04.2013.
Just Sinule sobivad prillid.

TALLINN: Viru Keskus tel 610 1361, Ülemiste Center tel 603 4727, Stockmanni
kaubamaja V korrus tel 668 0460, Kristiine kaubanduskeskus tel 665 0317,
Magistrali Keskus tel 677 4190, Lasnamäe Centrum tel 600 8923, Sikupilli Keskus tel
600 6775. TARTU: Tartu Kaubamaja tel 731 4849, Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025, Lõunakeskus
tel 730 3818. PÄRNU: Rüütli 24, tel 445 3111. HAAPSALU: Rannarootsi tee 1, Uuemõisa küla tel 473 3899.
VILJANDI: Centrum tel 435 1163. NARVA: Tallinna mnt 19c tel 35 66 466. RAKVERE: Vilde 14 tel 322 3830.
www.instru.ee

se, millest on osa võtnud kokku
pea paarsada huvilist. Teemad
on olnud isamaalised, näiteks
„Minu panus Eesti kodanikuna“ ning „Minu põlvkond ja selle
tulevik Eestis“.
Stamm rääkis, et ettevõtmiste
finantseerija Sakala stipendiumifond keskendub eelkõige just abiturientidele, sest üliõpilastel on
palju rohkem erinevaid stipivõimalusi. „Lisaks on see muidugi
hea võimalus akadeemilist maailma juba gümnaasiumiastmes tutvustada,“ ütles ta.
Nii Vähi kui Stamm ütlesid, et
mälumäng on nende jaoks uus asi
ning tegu on n-ö pilootprojektiga. „Vaatame, kuidas läheb ja kui
noortele meeldib, siis miks mitte
korrata,“ sõnas Stamm.
Juhan Lang
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Külas oli päästeõppus. Kõik
pidid kogunema keskväljakule
ja liikuma põhja suunas.
„Kas koduloomad tuleb ka
kaasa võtta?“ küsis üks mees.
„Ei,“ ütles õppuse juht. „Kõigile loomadele pannakse kõrvamärgid ja viiakse metsa.“
„Sa mu meie!“ kostis mees.
„Mul on kolmkümmend tuhat
mesilast!“
***
Turismigrupp on Aafrikas
safaril.
„Kuidas me öösel end kiskjate eest kaitsma peame?“ küsib
keegi mustanahaliselt saatjalt.
„Tuleb tõrvikuga käia,“ õpetab mees.
„Kas see tõesti aitab?“
„Oleneb sellest, kui kiiresti
sa sellega käid…“
***
„Jah, pojake, kui Alaskal käisin, siis ründas mind kaheksa
hunti.“
„Aga, isa, eelmisel aastal
ütlesid, et neid oli neli!“
„Ütlesin küll. Aga siis olid sa
liiga väike, et kogu tõde kuulda.“
***
„Te tahate väita, et kolmeaastane poiss sattus rahalistesse raskustesse? Kuidas see on
võimalik?“
„Ta neelas mündi alla.“
***
„Kuule paps, laena mulle
õhtuks auto.“
„Või nii. Mis sa arvad, milleks
inimesel kaks jalga on?“
„Üks gaasi ja teine piduri
jaoks.“
***
„Kas sa tähestikku tunned?“
„Tunnen.“
„Ütle, mis tuleb pärast t-d?“
„Küpsised ja kompott.“

***
„Kas oled oma kollase autoga rahul?“
„Enam-vähem. Aga tal on
üks väike viga: kohe kui küljeakna laht teen, tuleb keegi ja
pistab postkaardi sisse.“
***
Mees kelkis sõpradele:
„Ma sain üleöö rikkaks, avasin eile kulla- ja kellaäri.“
„Kuidas see sul õnnestus?“
„Torutangidega.“
***
Varastel oli just õnnestunud
avada viiekümnes rahakapp,
kuid selgus, et ka see oli tühi
nagu eelmisedki.
„Jälle tühi kapp!“ hüüdis üks
varas. „Aga ega siin imestada
olegi, sest oleme ju rahakapi
vabrikus.“
***
Vana naine läks arsti juurde
ja kaebas seljavalu. Tohter kirjutas retsepti ja keelas trepist
käia. Nädala pärast tuli naine
tagasi.
„Nüüd võite ka trepist käia.“
„Oh, kui hea! Oligi nii raske
iga päev mööda vihmaveetoru
üles tuppa ronida.“
***
„Kas tead, mis vahe on hamburgeril ja salvrätikul?“
„Ei tea.“
„Olgu. Siis mina söön hamburgeri ja sina salvrätiku.“
***
Lennuk on maandumas
Londoni lennuväljale. Kõlarist
kostab hääl. „See on lindistus.
Olete lennanud ilma piloodita. Lennukit on juhtinud
supermodernne autopiloot.
Nüüd, mil me laskume, ei ole
teil idagi karta. See autopiloot
ei ole kunagi läinud rikki…rikki..rikki…“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15.–21.03 kell 11.30, 12,
14.30, 16.15, 17.05, 19, 19.35
Suur ja kõikvõimas Oz
15.–21.03 kell 11.45 Makaak
Marco (eesti keeles)
15.–21.03 kell 19.50 Kohtumõistja
15.–20.03 kell 15.45, 18.15;
21.03 kell 15.45 Gambiit
15.–20.03 kell 20.45; 21.03
kell 18.15 Patune kirg
15.–21.03 kell 17.30, 20 Argo
15.–21.03 kell 12.45 Suured
lootused
15.–21.03 kell 14.50, 21.50
Pelgupaik
15.–21.03 kell 12.10, 17.10
Elavad pildid
15.–21.03 kell 22.20 Mamma
15.21.03 kell 15.15, 22.05 Visa
hing: Hea päev, et surra
15.–21.03 kell 13.30 Lammutaja Ralf (eesti keeles)
15.–21.03 kell 14.05 Eellinastus: Kruudid (eesti keeles)
21.03 kell 20.45 Esilinastus:
Täitsamehed

Teater
Sadamateater
14.03 kell 19 Üksildane lääs
17.03 kell 19 Karjäär
19.03 kell 19 Tappa laulurästast

Teatri kodu
15.03 kell 11 Kunksmoorimäng
17.03 kell 12 Kunksmoorimäng

Vanemuise teatri
suur maja
14.03 kell 19 Kaunitar ja
koletis
15.03 kell 19 Lõbus lesk

Makaak Marco
15.03 kell 11.45 Cinamonis
Makaak Marco töötab rannavalvurina, kuid enamiku ajast üritab ta võita
kaunitar Lulu südant. See hakkab tal juba õnnestuma, kui äkki ehitab
Marco rivaal Carlo tema rannale hiigelsuure ahvikujulise kasiino. Lulu
on võluvast Carlost sisse võetud ning armukade Marco asub Carlo
kummalise kasiino tausta uurima. Varsti tulebki lagedale tõde: Carlo
tahab saarel võimust võtta ja sundida Lulut endaga abielluma. Kui
Marco üritab Carlot vahistada, kerkib uus probleem: selgub, et Carlo
kasiino on tegelikult hiigelsuur robot.

– JOSQUIN DESPREZ. Kavas
Josquin Desprez’ looming ja
20. saj klarnetiteosed. Kaastegev Toomas Vavilov (klarnet), dirigent Daniel Reuss.
Pool tundi enne kontserdi
algust tutvustab muusikateadlane Tooma Siitan renessansskultuuri. Piletid 10/3 €
Piletilevis, Piletimaailmas ja
tund aega enne kontserti
kohapeal. www.epcc.ee

Näitus
Annelinna
raamatukogu

Linnaraamatukogu
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 Sünnipäevad
kuni 22.03 raamatunäitus
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid 2012,
Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna laureaat
kuni 22.03 raamatunäitus
Meie rikas emakeel

kuni 27.03 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus Signatuurita

kuni 28.03 näitus Endisaegseid teatriraamatuid

Karlova-Ropka
raamatukogu

Tammelinna
raamatukogu

kuni 28.03 Silja Härma maalinäitus Abstraktsioonid

kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg

kuni 28.03 laste loovtööde
näitus Talveaeg

kuni 25.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

17.03 kell 16 Helisev muusika
18.03 kell 19 Uhkus ja eelarvamus
19.03 kell 12 Kosmonaut Lotte

Vanemuise teatri
väike maja
14.03 kell 19 Paplid tuules
15.03 kell 19 Mina hakkan
peaministriks
16.03 kell 19 Õhtu Straussiga
16.03 kell 19 Musta pori
näkku
17.03 kell 16 Sviit
19.03 kell 18 Ninasarvik Otto

Kontsert
Tartu Jazz Club

HELI!

ÕNNE JA TERVIST
IGASSE AASTASSE!

15.03 kell 21 Liisi Koikson Trio
20.03 kell 19 Tuule Kann
20.03 kell 21 Oleg Pissarenko Band
21.03 kell 20 Tudengijazz

Tartu ülikooli aula
22.03 kell 18 Eesti Filharmoonia kammerkoori kontsert RÄNNAK RENESSANSSI

• Liis, Virgo, Mare, Raido, Rasmus, Marleen, Malle, Jaan •

tartuekspress
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MTR registreeringu abi. Ehitus,
Viin tasuta ära kasutatud kodumaKüt
talvel?
sinad ja muu tehnika. Tel 520 2155.
projekteerimine, järelvalve.

Pere soovib osta maja Tartus
Veerikul (4-5toal, võib vajada
remonti, hinnaga kuni 105 000 €).
Tel 502 0075.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

Üürile võtta

Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
1toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Müüa saun (3 ruumi: leili-, pesu- ja
eesruum, kõrgus ja laius 2,1 m;
pikkus 4,1 m; 3500 €).
Tel 5665 6976, 5667 2008, info@
saunasell.ee, www.saunasell.ee.

Plekk- ja kivikatuste ehitus ja
remonditööd. Tel 525 8053,
kaido@viropro.eu, www.viropro.eu.
Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remontööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. Tel 503 2665.
Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara müük
2toal korter Alasi tn (II k, korralik,
rõduga, vahetatud aknad, san-tehnika, elektrisüst). Tel 5841 7373.

Koolitus

A - 260 €, B - 340 €, C - 320 €,
CE-kat, ADR, veoauto- ja taksojuhi ametikoolitused, libedasõit.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kestvus 24 akadeemilist tundi,
tasu 340 €. Osavõtja saab tarkvara
ZWCAD 2011 Standard litsentsi
osta hinnaga 140 €, ZWCAD 2011
Professional litsentsi – 200 €.,
AviCAD 2011 Professional litsentsi – 300 €. Kui on ühest firmast 2
või rohkem soovijat, saab kursuse
aega kokku leppida. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.
Eratunnid matemaatikas
60 min/6 €. Ettevalmistus
eksamiks (9,12 kl) - 90 min/10 €.
Tel 5347 0668, Jelena.

Maja Külitses (5 tuba, hubane, üp
270 m², ep 133 m², krunt 1329 m²,
137 000 €). Tel 5558 5567, www.
aabakv.ee.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

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

Pakun tööd

Kuivad puud. Tel 518 3616.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.

Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.
San-tehnik, -keevitaja. Vee,
kütte, kanalisatsiooni paigaldus.
Katelde, soojussõlmede ja torustike väljavahetamine ja ehitus.
San-seadmete paigaldus.
Tel 5388 9355.

Loeng „Hiina traditsiooniline
meditsiin“ ja Fohow toodete
tutvustus 21.03.2013 kl 14 Ropkamõisa 10. Tel 512 9433.
Suveks rannavormi! Rasvapõletajad, proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

Tutvus

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

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

Riided
Komisjonikauplus Kastani riidepood. Võtame müüki kevad-suvist
hooajakaupa. Kõik mis üle, tooge
meile ja mis puudu, ostke meilt! Tartu, Kastani 42. Tel 5598 2666.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Paigaldame kiiresti ja kvaliteetselt
teie autole neljanda põlvkonna
gaasiseadmed. Tel 5378 0570,
gaasiservis@gmail.com.

Teenused
AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu. Tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee

Vedu-kolimine-laadijad.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.

Firma paigaldab veemõõtjaid ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Tellimine tel 509 0750.

Kaardid ennustavad! Tel 900
Veo- ja kolimisteenused, utili1727. Kogenud ennustajad Eesti
seerimine suure kaubikuga. www.
vanimal ja parimal ennustusliinil
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste
telliKORTERIÜHISTUTE
mine ka meilile: ennustus.ee.
• RAAMATUPIDAMINE

• REVISJON
Kodumasinate tasuta äravedu
(pesumasinad, pliidid, külmikud,
• AASTAARUANNETE
arvutid, jne. Tel 5386 9008.
KOOSTAMINE

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt

Korstnapühkija MarkoKüsi
Mesiinfot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
puhastab Teie küttekolded.
www.juntson.ee
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.
Kupongima! Soodsad pakkumised! www.vipkupong.ee
Külmikute remont. Tel 505 0124.

tel 5557 7007

KINNISVARA HALDUS
ja HOOLDUSTEENUS
KORTERIÜHISTUTE
www.sadloy.ee
• JUHTIMINE
arvu ja
• RAAMATUPIDAMINE
urima trüki
iirkonna su
p

ILA

Muu
Käsitööpoes Avalanceli Stiil (Turu 5,
I k) taskukohased hinnad käsitööle! Tel 5566 0797.
Ostan elektroonika trükkplaate
ja mikroskeeme.
Tartu, tel 5676 4964.

Veo- ja kolimisteenus. Veoteenus
8 €/h linnas ja 0.20 €/km. Kolimisteenuse hind: auto ja üks mees
9 €/h, vajadusel 2 meest, siis hind
15 €/h. Tel 5670 0092.

Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, dokumente, kellasid jne. Tel 5829 9810.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 5458 3370.

• 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

www.sadloy.ee

odavaima

ht

hinnaga le

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

SI
(k

Küs
jyri

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 3-realise
5566 1888
kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:
www.juntson.ee

RAV

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

Tervis

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

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

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

Õmblustööd Avalanceli õmblustöökodades. Turu 5 ja Võru 50. Taskukohased hinnad! Tel 5566 0797.

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

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

AUTOABI 24h: 5618 5701
BETOONI
AUTOAKUD alates 43 €/tk
TALVEREHVID alates 25 €/tk www.sadloy.ee
SUVEREHVID alates 30 €/tk
www.pkp.ee

Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Puksiirteenused, rehvitööd, rehvide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

Põllundus

Neptun sõiduauto haagised. Tel
656 6205, 525 0221, www.haagis.
ee. Kohtume Motoexotikal!
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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

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

Autopesula Tartu kesklinnas otsib
juurde tööjõudu (naine või mees).
Väljaõpe kohapeal. Vajalik juhiluba.
Palk motiveeriv ja kokkuleppel.
Tööleasumine kohe. CV palume
saata ratmari@hot.ee.

Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, margus@
muraia.ee.

Ohtlike puude langetamine soodsalt sertifitseeritud saemeeste poolt.
Töö kiire ja korralik. Tel 5559 3732.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

AS Sangar pakub pidevat tööd
õmblejatele ja triikijale. Ettevõte
annab täienduskoolituse tootmisliinis vajalikule õmblusoperatsioonile
nii eesti kui ka vene keeles (tööaeg
on 8-16.30). Töösoovijail tulla isiklikult kohale aadressil Tartu, Sõpruse
pst 2 või saata CV e-postile krista.
tonisson@sangar.ee. Lühiinfo tel
730 7302.

Võtan enda juurde koju hooldada
eaka. Tel 5364 1761.

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

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

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

Rehielamu Rõngu vallas
(renov, ep 124 m², krunt 23 985
m², 52 500 €). Tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.

Kinnisvara ost

Mööbel

kontoritehnika müük ja hooldus

Sõidukid

Maja Sepakuru tn (4 tuba, üp 149
m², krunt 698 m², hind 105 000 €).
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee.

Ridaelamusektsioon Toominga
tn (4 tuba, hubane, üp 154 m²,
krunt 139 m², 110 000 €).
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Tartus Turu 5 avatud hea kaltsukas! Taskukohased hinnad! Olete
oodatud kl 10–17.

Küte

Tel 5833 6638.

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

Küttepuud lahtiselt, võrgus, konteineris + lõikamisjäägid ja 3 m
küttepuu. Tel 504 3100.

Ehitusliku saematerjali soodusmüük! Tasuta vedu Tartumaal! Tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.
Fassaadide krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ, www.
ramest.ee, tel 516 6152.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Kü
lm

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Ehitus
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äp
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us

Neljapäev, 14. märts 2013

KANLISATSIOONIUMMISTUSTE
likvideerimine
REKLAAM • tel 730 4455
linna PARIMA
HINNAGA:
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
päeval vaid 25 €,
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
õhtul ja nädalavahetusel
35 €. (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE
Vastutav
väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
Küsi infot ja TASUTA
hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

tartuekspress
Hoolduse ja remondi

12 reklaam

Neljapäev, 14. märts 2013

+
3 29.90!

tunnihind märtsis

Kingituseks
Autoabi teenused:

• Kiire kohalejõudmine sündmuskohale. Tartus 30 minutiga.
• Nõustamine liiklusõnnetuse korral, õnnetuse blanketi täitmine ning edasised nõuanded.
• Sõiduki pukseerimine.
• Reisijate toimetamine sihtpunkti Mandri-Eestis, kui sõidukiga edasiliikumine pole võimalik.
• Kütuse lõppemisel toome tasuta kütuse lähimasse tanklasse sõitmiseks.
• Aitame sõiduki kraavist või pinnasest välja.
• Tühja aku korral käivitame auto.
• Paigaldame varuratta, selle puudumisel parandame purunenud rehvi.
• Toome võimalusel sõiduki tagavaravõtmed.
EUROSTAUTO 24h AUTOABI on lepingu sõlminud kliendile tasuta
nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Puudub omavastutus.
Kehtivusaeg 12 kuud Eestis, Baltikumis ja Euroopas.
AUTOABI teenuse tavahind on 22€/ aastas.

SMILE SERVICE

Aardla 25a, Tartu •
KELLELE:

EMT kliendid

KUIDAS:

TEE ISE OMA
SIDEKULUD PISEMAKS!
TOIMI SEDASI:

1.

KÜSI PAKKUMIST

Mine oma praeguse sideoperaatori
konkurendi juurde ja küsi võrdlevat
pakkumist. Seda saad teha kas
esinduses, telefoni teel või e-kirjaga.
ETTEVÕTMIST TOETAB:

TELE2

2.

NÄITA PAKKUMIST

Mine saadud pakkumisega oma
praeguse operaatori juurde. Anna
teada, et plaanid operaatorivahetust
ja küsi "letialust" pakkumist.

736 6399 • www.eurostauto.ee
Küsi “letialust” pakkumist!

EMT-l on “letialune” pakett
EMT 4, mida pakutakse
klientidele, kes teatavad
soovist EMT-st lahkuda.

LETIALUSED PAKKUMISED
paketi nimi

kuumakse €

sisaldab tasuta
kõneminuteid

EMT 4

4.00

800

(3€/6 kuuks, edaspidi 4€/kuu)

VÕRDLUSEKS TELE2 PAKKUMINE

Tele2 Mikro

3.

4.

VALI SOODSAIM

Kui sa mingil põhjusel „letialust“
pakkumist ei saa, siis vaheta
operaatorit ja võta Tele2 2,50
pakkumine.

PAKKUMISTE DETAILID:

Letialuste pakettide ja Mikro paketi hinnad on toodud märtsi 2013 seisuga. Mikro paketiga saab liituda vaid Tele2
esindustes kuni 31.03.2013. Tele2 klient saab teha paketivahetuse Mikro paketi vastu ainult siis, kui toob endaga
kaasa ühe uue kliendi.

2.50

1000

SÄÄSTA!

Ükskõik millise pakkumise valid, igal
juhul saad senisest palju soodsamalt
rääkida!

LISAINFOT LEIAD:

WWW.RÄÄGISOODSALT.EE

