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KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA

?

2 AASTA TAGANT - tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (va neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)
1 AASTA TAGANT - tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.
MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL ?
Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti
töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme hea töökord, ohutus ning vastavus tootjapoolt ettenähtud tehniliste nõuetele.
Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme kasutusvalmidust
ja tehakse teisi tootjapoolt ettenähtud toiminguid.
HOOLDATUD
maintenanced

KONTROLLITUD

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?

inspected

JÄRGMINE KONTROLL
next inspection

Tulekustuti hooldus on nende tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse seadme kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti
osised ja teostatakse katsed, et tuvastada tulekustuti töökord, kasutajaohutus jms.

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130,
Katusepapi 35
TARTU Ringtee 37a
RAKVERE Pikk 2
PÄRNU Riia mnt 169a
VILJANDI Riia mnt 42a
JÕHVI Tartu mnt 30

Tel 654 9900
www.tamrex.ee

HOOLDUS
EELMINE HOOLDUS
last maintenance

HOOLDATUD
maintenanced

JÄRGMINE HOOLDUS
next maintenance

SURVETEST

proof test

JÄRGMINE SURVETEST

next proof test

.
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VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

MTR nr FKH000064
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130,
Katusepapi 35
TARTU Ringtee 37a
RAKVERE Pikk 2
PÄRNU Riia mnt 169a
VILJANDI Riia mnt 42a
Tel 654 9900

www.tamrex.ee

Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad või seadme töökorra;
- jõuab kätte perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;
Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua hooldusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete madalama
kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta möödudes, nii nagu vahtkustutite puhul tavaks.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?
Kontroll- ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada hoolduskeskused, millel on vastavasisuline registreering majandustegevuse
registris, inspekteerimisasutuse heakskiit ja tunnistus.
Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest, kes vajalikku pädevust ei oma.
Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).
Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ettenähtud maksimaalne karistus 300 trahviühikut, juriidilise isiku puhul 3200.-€.

KUSTUTI
KONTROLL

-35%

KUSTUTI KONTROLLI SOODUSHIND:

2.99€

KAMPAANIA KEHTIB 2013 MÄRTSI LÕPUNI

(Norm hind 4.60 €)

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Poks sünnilinnas

Eesti poksi sünnilinnas peeti 2010.
a maha Eesti poksi 100. aastapäeva
puhul Eesti meistrivõistlused. Tänu
heale korraldusele usaldati järjekordne juubeliüritus taas tartlastele
organiseerida. Võistlused algavad
A. Le Coqi spordimajas sel reedel,
22. märtsil kl 17 ja jätkuvad laupäeval, 23. märtsil kell 13 ja 17. Finaalid
toimuvad pühapäeval, 24. märtsil
kell 14.
Kohal on Eesti paremik, nende
hulgas üliõpilaste maailmameister raskekaalus Rain Karlson, tema
vanem vend Ainar Karlson, kes
treenib profipoksijana Kasahstanis, ja Londoni WSB profikoondises poksiv Kaupo Arro. Oodata on
põnevaid poksilahinguid. Tartlastest on tules endise poksija Tarvo
Toomsalu poeg Keijo, kes on Eesti
juunioride meister.

kasvasid kolmandiku
Tartumaa omavalitsused
maksavad elektri eest mullusega võrreldes keskmiselt
34 protsenti enam.
Omavalitsustest, kellel vajalik
andmestik kokku kogutud, kallines jaanuaris mullusega võrreldes
kõige enam, 67,8 protsendi võrra,
elekter Peipsiääre valla allasutuste jaoks. Kõige kergemini pääses
8,7protsendise hinnatõusu üle elanud Luunja vald.

Eesti Energia
Elektrum
Baltic Energy
*

Andmed puuduvad

Soodsam kaup lätlastega

Motomehed kogunevad Tartusse
Sel reedel avab Tartu Näituste
messikeskuses uksed motomess
„Motoexotika 2013“. Kümnendat
korda toimuv mess toob külastajateni hulgaliselt mootorrattaid ja
teisi kaherattalisi, ATV-sid, motovarustust, lisaks tutvustavad end autokoolid, liiklusohutusega tegelevad
organisatsioonid, motoklubid, veemoto edendajad jne.
22.–24.
märtsini
toimuv
Motoexotika on projektijuht Andres
Urbeli sõnul seekord tõeline juubelimess: „Rohkelt kaubamärke, esitlusi, meelelahutust. Honda, Suzuki, Yamaha, BMW ja veel mitmed
mootorrattamargid on Motoexotikalt juba varasemalt tuttavad, kuid
sel aastal saavad külastajad näha
ka Motoexotika jaoks uusi mootorrattamarke. Nii on messil esindatud
Husqvarna enduuro mootorrattad,
KTM tsiklid ning esmakordselt saab
Motoexotikal näha ka motomaailma tippu – oma mudelitega on
messil Harley Davidson.“
Messi teisel päeval on võimalus
kohtuda messilaval Kanal 2 „Motoreporteri“ seltskonnaga, kes jagab
muljeid oma hiljutisest reisist Lõuna-Ameerikasse.
Juubeliaastale kohaselt vaadatakse tagasi ajalukku. „Motoexotikal on üleval näitus, mis markeerib nii juubeliaastat kui 80 aasta
möödumist motoringraja avamisest, läbilõige antakse mootorrataste valikust 1900–1980,“ selgitas
Urbel.

Luunjalased ostavad elektrit
lätlaste Latvenergo tütarfirmalt
Elektrum. Vähemalt Tartumaa ja
esimese vabaturukuu näitel paistab
tegemist olevat parima valikuga,
sest Elektrumiga on käed löönud
ka tinglikus edetabelis 9,7protsendise hinnatõusuga teise koha saavutanud Rannu vald ja 22,4 protsendiga viiendaks jäänud Kambja.
Teatavasti tarbib Elektrumi toodangut ka Tartu linn, ent maakonnakeskus peab voolu üle arvestust
kvartalite kaupa ning eraldi kuude väljatoomine oleks linnavarade
osakonna juhi Kunnar Jürgensoni
sõnul “doktoritöö teema”.
Ülejäänud 18 omavalitsusest 17
on truuks jäänud Eesti Energiale.
Neist on teadaolevalt kõige säästlikumalt käitunud Ülenurme vald,
kus jaanuari elektriarve kerkis aastaga 22 protsenti. Piirissaare, Laeva, Võnnu ja Vara vald on aga pidanud välja käima mullusest üle poole suurema summa.
Kolmanda elektrimüüjana on
Tartumaal esindatud Baltic Energy, kellega koostööd tegevas Tartu
vallas tõusid elektrikulud 41,9 protsenti. Baltic Energy poole läheb
aprillist üle ka Puhja vald.

Kasvas ka tarbimine
Siiski ei saa reastatud suhtarvudest teha üksüheseid järeldusi
elektrihinna tõusu kohta. Enamikes omavalitsustes on eelmise aastaga võrreldes kasvanud ka tarbimine. Näiteks Alatskivi vallavanem
Andu Tõrva süüdistas suurenenud
arvetes eeskätt külma talve.
Samuti on mitmel pool suurenenud tarbimiskohtade arv. Olulise energiaröövlina tõi Vara valla
pearaamatupidaja Reet Lvova väl-

Elektriarve
jaanuar 2012

Elektriarve
jaanuar 2013

Elva linn

15 999

20 711

Tartu vald

9 196

13 049

Ülenurme vald

9 870

12 038

Puhja vald

6 753

8 582

Laeva vald

4 214

6 941

Rõngu vald

4 704

5 983

Vara vald

3 726

5 623

Kambja vald

4 321

5 287

Mäksa vald

3 820

4 863

Luunja vald

3 830

4 162

Haaslava vald

3 189

4 105

Konguta vald

3 391

4 084

Rannu vald

3 394

3 721

Kallaste linn

2 593

3 649

Võnnu vald

1 654

2 540

Peipsiääre vald

1 285

2 156

Meeksi vald

847

1 152

Piirissaare vald

53

73

Omavalitsus

ja lõpule jõudnud põhikooli juurdeehituse, Tartu vallas vastavat
ametikohta täitev Maire Teppo aga
Lähte gümnaasiumi remondi.
Omaette tegurina moonutab
protsente omavalitsuste suurus ja
sellest tulenev tarbimisvõimsus.
Kui Elvas tõusis elektriarve aastaga
16 000 eurolt 21 700-le, siis väikseimas vallas Piirissaares võis hüppe
53 eurolt 73-le raamatupidaja Svetlana Krupko sõnul vabalt põhjustada tõik, et aasta tagasi olid mitmed
tarbimiskohad saarel pikemat aega
üldse elektrita.

Eesti Energia venitab?
Peale Tartu puuduvad tabelist
Alatskivi, Nõo ja Tähtvere valla
andmed. Põhjus on ühine – Eesti
Energia pole omavalitsuste esindajate sõnul suutnud neile pädevaid
numbreid esitada.

“Vallale ei ole Eesti Energia jaanuari-veebruari kohta saatnud
korralike arveid,” tõdes Nõo valla
raamatupidaja Pille Sügis. “Mõlema kuu kohta on väljastatud arved
ainult võrguteenuse, taastuvenergiatasu ja elektriaktsiisi eest. Tarbitud elektrienergia kohta summasid ei ole.”
Alatskivi ja Tähtvere kõneisikud
väitsid aga, et mõõtmisvigade tõttu
ei ole neile tulnud arved korrektsed
ja lähevad ümbervaatamisele.
Eesti Energia pressiesindaja Eliis
Vennik märkis vaid, et nimetatud
vallad on ettevõttelt arved saanud.
“Avanenud elektrituru esimestel
arveldusperioodidel on esinenud
erinevaid väiksemaid tõrkeid ITsüsteemides, mis tulenevad väga
suurte andmemahtude süsteemidevahelisest liigutamisest,” möönis
ta siiski.
Kaur Paves

Märtsi lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee
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ASPEKT
ASPEKT
Maailmas ainulaadsed
Elektri vabaturg
jätab külmaks?
Väike ja inimlähedane omavalitsus on tore küll, aga
seda tingimusel, et ta oma
elementaarseid funktsioone
siiski täita suudab.
Arvestades üleriigilist furoori elektrihinna tõusu ümber
võiks arvata, et teemal tahab
sõna võtta iga vallaametnik.
Sestap ei osanud Tartu Ekspressi toimetus aimatagi, milliseks Kolgata teeks kujuneb
näiliselt lihtne ülesanne koguda kokku andmed kõigi Tartumaa omavalitsuste valikute
kohta elektriturul.
“Tunnistan ausalt: ma ei
saa neist arvetest aru,” võttis
omaks näiteks Luunja valla
raamatupidaja pärast seda,
kui väljaanne oli kaks nädalat erinevaid vallavalitsuse
töötajaid küsimustega pommitanud. Kolleegide sõnul
on raske talle ka midagi ette
heita, sest tõelise töömurdjana rabab ta juba kaks ja
pool kuud pärast pearaamatupidaja haigestumist
sisuliselt kahel kohal.
Ometi hoiab Luunja siseministeeriumi viimatises
kohalike omavalitsuste võimekuse edetabelis suhteliselt
viisakat 63., Tartumaa arvestuses seitsmendat kohta…
Täiesti ükskõikset suhtumist valla eelarvest igal kuul
tuhandeid eurosid neelavasse kuluartiklisse paistis ka
mujalt. Tõsi, oma rolli võib
siin mõnel juhul mängida ka
Eesti Energia, kes pole mitte
ainult tuhandetele kodutarbijatele arveid saatmata
jätnud.
Kuid esimese hooga
blokeeris enamik omavalitsustegelasi info väitega, et
kolme lihtsa numbri – elektri
hinna ning tänavuse ja mulluse jaanuari
arve – väljauurimine
kujutab endast
mitme päeva
tööd. Seejärel
leidsid paljud, et
konfidentsiaalse
lepingu tõttu ei
tohi avalik asutus
selliseid andmeid
üldse välja anda. Kui
isegi kiretu statistika
varjatakse kiirkorras
kokkuklopsitud infosulu taha, kerkib paratamatult silme ette Nõukogude miilits, kes imestab
legendaarses Kuldse Trio
videoklipis: “Tekib küsimus,
milleks mind üldse vaja on?”
Kaur Paves

SÖÖDAVAD LILLED
Toomemäe nõlval valmivad maailmas ainulaadsed
šokolaadist lilled. Omamoodi kummastav, et mõte
sulatada üheks tähtpäevade
kaks igipõlist komponenti –
lilled ja kommikarp – küpses ajalooõpetaja peas.

Jõudmaks Laia tänava esimese
majani tuleb Toome nõlval harrastada kergemat sorti mägironimist. Kunagi mänguasjamuuseumi viinud tume metalluks, mille
taga Karila Lilled tegutseb, ei kanna ühtki silti.
„Pole lihtsalt veel jõudnud,“ tunnistab värske ettevõtja Liina Lindsalu, kes näib sama õrn ja kaunis kui söödavad lilled isegi. Kaugel stereotüüpsest ettekujutusest
kondiitriäri pidavast mamslist.
Varem ajalooõpetajana leiba
teeninud nelja lapse ema õhkab,
et sukeldus ärisse olude sunnil.
„Tehes varavalgest hilisõhtuni
pedagoogi tööd, tundsin end pidevalt süüdi, nii õpilaste kui pere ees.
Ettenähtud töömahu juures 24
tunnist ööpäevas lihtsalt ei piisa.“

Ilmutuslik idee
Noorima lapse sirgudes taas
tööturule piilunud Lindsalu avastas, et Põlvasse tööle sõites („Tartu eelistab juba varem siin töötanud õpetajaid, et koolireformi käigus võimalikult vähe koondada“)
ja eralasteaia tasu makstes („kiriku eralasteaed andis veel mõista,
et kui hiljem on plaan laps linna
omasse viia, siis selliste koonritega
pigem asju ei ajakski“) ei jää õpetaja palgast koju toomiseks sentigi.
Lindsalu ei suuda meenutada,
kuidas täpselt tal tekkis
mõte hakata
šokolaadist lilli tegema. „See
oli midagi ilmutuslikku. Sageli ostetakse tähtpäevaks lilled ja
maiustus. Nüüd on
kaks ühes. Neile, kes
muidu lilledest suurt
ei pea, peaks see hästi meeldima,“ puistab
Lindsalu argumente.
Et taoline lahendus
on ainulaadne maailmas, üllatas tegijaid
endidki. Põhjus, miks
magusaid lilli võis seni õite
näol tortide peal kohata,

lausega

Kalm lõi
hiinlastega käed

TÜ rektor Volli Kalm ja Hiina
Shanghai sotsiaalteaduste akadeemia juht Shiwei Pan allkirjastasid koostöölepingu. Ülikool
rakendab hiinlaste kompetentsi
teadustöös võrdleva poliitika,
rahvusvahelise majanduse ning
Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute alal.

1500

eurot, eraldas linnavalitsus oma
reservfondist Supilinna seltsile,
püstitamaks Kartuli, Oa ja Marja
tänavate vahelisele platsile külakiik ja lipumast.

Padar kõnepuldis
Reedel, 22. märtsil kell 14.30 esineb TÜ Euroopa kolledžis avaliku loenguga „Eesti võimalused
Euroopa liidus: uus eelarve ja
ühine põllumajanduspoliitika“
Euroopa parlamendi liige Ivari
Padar. Loengule järgneb diskussioon, kus huvilistel on võimalik
esitada antud teemal küsimusi.
Tööhoos on kondiiter Johanna Ratt ning kunstnik Kristi Valdek (vasakul), kelle loodud on ka lillede kujud, sildid ning ettevõtte logo. 

Rasmus Rekand

Karila müüt
Kord jätsid kreeka jumalad rahva põua kätte. Pika nälja järel
tundis üks hüljatud tüdruk Karila endas ära täiusliku ohvri. Nii
otsustas ta end rahva põuast
päästmiseks jumalatele ohverdada. Ent sellest ei teadnud
keegi. Ja põud püsis. Jumalad
ütlesid rahvale, et kuni nad ei
tea, kes neid päästis, nad päästet ei saa. Tüdruk Karila leiti ja
tema ohvrist räägiti üle kogu
maa. Seepeale lasid jumalad
vihmal taas sadada. Kuni nimi
Karila kõlab inimeste suus, püsib
inimkonnal jumalate heldus.

arvab Lindsalu peituvat pakendis.
Ehkki šokolaadilill ei närtsi kunagi ja realiseerimisaegki on pikk, on
tegu hapra tootega. Endi loodud
eripakendita tulnuks ärile kriips
peale tõmmata.
„Teine raske moment oli tootearendus ise. Kunstiande koha pealt
võiks mulle puude välja kirjutada
ja kondiitrivärgist ei tea ma mõhkugi,“ naerab Lindsalu. „Siin tuleb
aga tunnustada riiki, kes alustajaid
stardikapitaliga toetab. Töötukassa
abiga sain kaks toredat kunstnikku
ja kondiitrit. Usun, et siin on loomingulisem olla, kui öösiti tuhandete viisi kukleid keerutada. Tänu
neile me nii kaugel üldse oleme,“
kiidab Lindsalu oma tüdrukuid, kes

õhtuti peale tööaja lõppugi kipuvad
lillemeisterdamist jätkama.
Mullu aprillis veel mõtete faasis olnud Karila Lillede esimesed
õied jõudsid lettidele vähem kui
aastaga, naistepäevaks. Praegu
leiab kuut eri sorti söödavaid õisi
vaid Tartu lillepoodidest. Esimene
partii pealinna läheb kohe teele.
„Kõik, kes neid näinud on, vaimustuvad,“ usub Lindsalu, et praegune tootmispiir, sadakond lille päevas, jõuab peatselt kätte. Et seejärel
ettevõtmist suurendada.

Noored usuhuvilised
Tartus selgusid TÜ korraldatud
olümpiaadi raames viiendat korda Eesti parimad noored religioonide tundjad. Tihedas rebimises
läks esikoht seekord jagamisele
Tallinna inglise kolledži ja Hugo
Treffneri gümnaasiumi abiturientide Beatrice Rahlini ning MariAnne Leškina vahel, kolmas oli
Linda Eensaar Hugo Treffneri
gümnaasiumist.

Šokolaadist pruudikimp
Samaaegselt šokolaadi mudimisega keerlevad iluloojate peas üha
uued mõtted. Merevaiku meenutav
karamellist lillevars ning samast
materjalist lepatriinud on proovidena juba valmis. Varsti võib mõnd
sellist kohata šokolaadililleõiel.
„Kasvõi buketi või pruudikimbu,“ lubab Lindsalu, et suudavad
soovi korral mistahes dekoratsiooni magusast kokku nikerdada. Probleemile, et nii kaunist asja
ei raatsi ju ära süüa, on Lindsalul
samuti lahendus varuks – tuleb
osta kaks lille, üks vaasi ja teine
põske pistmiseks.
Kui varem sai hõlpsalt lillekinkimisest keelduda, peitudes fraasi taha
„ta ju ei söö lilli“, siis nüüd tuleb vist
hakata oma sõnu sööma. Või lilli.
Rasmus Rekand

ia
aastoran
res

Lehm kukkus kaevu
19. märtsil kutsuti päästjad
Kambja valda Visnapuu külla, kus
vineerplaadiga kaetud kuivenduskaevu oli kukkunud lehm. Umbes
kahemeetrise kaevu põhjast vinnati veis välja kopa külge kinnitatud rihmade abil. Peremees
viis kaevust välja tõstetud looma
lauta sooja.

Säästumarketist
saab Rimi
Anne Säästumarketi asemele soovib oma poe rajada Rimi.
Kuna viie aasta tagune Anne 46,
Anne 48, Anne 48a kruntide ja
lähiala detailplaneering on aegunud, tuleb see korrigeeritud kujul
taas avalikule väljapanekule.

Selveselver
Maikuust alates saavad ka tartlased asuda kasutama Selveekspressi teenust. Seni vaid pealinnas
toiminud süsteem, kus ostleja
skaneerib selvepuldiga ise oma
ostukorvi kaubad, rakendub
Anne ja Ringtee selverites ning
peaks poeketi andmeil aitama
aega säästa.

Liiga kallis mänguväljak
Linnavalitsus lükkas tagasi Anne
55a mänguväljaku rajamiseks
korraldatud riigihankele esitatud
pakkumused, kuna nende kõigi
maksumused ületasid oluliselt
riigihanke eeldatavat summat ja
Tartu linna eelarves väljaku ehituseks ettenähtud vahendeid.

Küüditamise
mälestuspäev
25. märtsil kell 14 toimub KGB
kongide muuseumis märtsiküüditamise mälestuspäev. Küüditamise interpreteerimisest Eesti
süüasja (1949–1952) kontekstis
kõneleb Tartu ülikooli ajaloo- ja
arheoloogia instituudi ja Eesti ajaloomuuseumi teadur Olev Liivik.

Rahvarõiva kirbukas
Laupäeval, 23. märtsil korraldab
Tiigi seltsimaja rahvarõivapäeva
ja kirbuka, kus saab osta, müüa,
vahetada või ära kinkida etnograafiliste rahvarõivaste hamesid, särke
ja käiseid, pükse, seelikuid ja põllesid, veste, liistikuid, kampsuneid,
pikk-kuubesid ja suur-rätte, vöid ja
sukapaelu ning kõiki rahvarõivaste
juurde kuuluvaid esemeid.

Venemaa
kohtusüsteem
Reedel, 22. märtsil kell 15 räägib TÜ aulas Venemaa kõrgema
arbitraažikohtu esimees Anton
Ivanov Venemaa kohtusüsteemist, selle ülesehitusest, funktsioonidest, praegustest eesmärkidest ja arengusuundadest.
Samuti tutvustab ta võimalusi,
kuidas muuta kohtutoimingud
ausamaks ja läbipaistvamaks.

Võrkpalluritel tähtis
kodumäng
Neljapäeval, 21. märtsil kell 19.30
võõrustab Tartu Bigbank meeskond kodusaalis Pärnu VK. Kolme
võiduni kestva poolfinaalseeria
avakohtumise võitsid pärnakad
kodus 3 : 0.

hiina, tai ja india köök
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Palametsa
pajatused

munadepühal kolm lavastust
Üliõpilasteater toob teatrikuu lõpus,
vahetult enne ülestõusmispüha lavale
koguni kolm teost korraga.

Aleksander I ja
Tartu ülikool
1802. a taasavatud Tartu ülikool kandis esialgu Landesuniversität‘i
nime, see tähendab kohalikele mõisnikele, täpsemalt rüütelkondadele alluvat õppeasutust. See ei meeldinud sugugi Saksamaalt tulnud
vabameelsete vaadetega noortele professoritele, kes püüdsid ülikooli
staatust muuta. Peagi avanes selleks soodus võimalus. 22. mail 1802. a
peatus Tartus pooleks päevaks Preisimaale kiirustav Aleksander I.
Tundes huvi ülikooli vastu, tutvus ta ülikooli professorite ja ametimeestega. Tsaarile pidas prantsuse keeles (muide – Aleksander olnud
selles keeles paremini kodus kui vene keeles) hiilgavas stiilis tervituskõne G. F. Parrot. Valitsejale meeldis kuuldu sedavõrd, et palus kõne
teksti endale mälestuseks. Kuna Parrotil oli ainult mustand, lasti ülikooli kirjatoimetajal tekst kalligraafiliselt ümber kirjutada ja ratsakäskjalg kihutas sellega Uderna postijaama, kus tsaar lõunatas. Nii
algas kahe noore intelligendi sõprus, mis püsis ligi 10 aastat ja tõi Tartu ülikoolile mõndagi
1802. a 12. detsembri – head kaasa.
1802. a lõpul saadeoma 25. sünnipäeva –
ti prorektori ametis
hommikul suvatses kei- olev – rektori ametikoht veel puudus – Parser ülikooli uuele põhi- rot Piiterisse ülikooli
asju ajama. Kasutades
kirjale alla kirjutada.
tutvusi pääses ta keisri
jutule. Vesteldi ülikoolist ja talurahva olukorrast Balti kubermangudes. Jutt laabus ja keiser oli nõus edaspidigi Parrotiga kohtuma.
Parrot pidi pealinnas viibima ühe kuu, oli aga kolm kuud ja saavutas
Aleksandri nõusoleku, et Tartu suurkool võetaks rüütelkondade alluvusest riigi alluvusse ja eelarvele. Nüüdsest kandis ülikool keiserliku
universiteedi nime. 1802. a 12. detsembri – oma 25. sünnipäeva – hommikul suvatses keiser ülikooli uuele põhikirjale alla kirjutada. Edaspidi tähistati just seda kuupäeva keiserliku ülikooli asutamispäevana.
Uus põhikiri nägi ette rektori ameti ja arusaadavalt valiti sellele kohale keisri juures soosingus olev Parrot. Riigieelarvest saadavad summad
võimaldasid asuda mitme ülikoolile nii vajaliku hoone püstitamisele.
Juri Lotman märgib, et aus ja üllameelne Parrot oli üks väheseid
inimesi, keda Aleksander I usaldas. Või vähemalt näis usaldavat.
Parrot ei kuulunud valitseja otsesesse lähikonda, ei esinenud mingite isiklike palvete või taotlustega. Kaasaegsed pidasid Parrotit kuni
1812. a suveni – siis algas Naopoleoni sõjaretk Venemaale – Aleksandri usaldusaluseks ja erasõbraks. Kuid ometi on märke sellest,
et keiser ei olnud täiesti siiras, vaid mängis ka Parroti ees ühemeheteatrit. Nii on üles märgitud Parroti kohta käiv valitseja ütlus: „Need
õpetlased näevad ju kõike vildakalt ega taba märki. Ja elu tunnevad
nad vähe, ehkki on seltskonnainimesed.“ Aleksandrile meeldis valitsejana kiiresti maske vahetada, esineda erinevates, teinekord lausa
vastandlikes rollides. Rääkida ja lubada ühte, teha aga hoopis teist.
Tal läinud korda paljusid tüssata, mitte aga suurt vastast Napoleoni,
kes nägi Romanovite dünastia esindaja kavalust läbi.
Tartlased pidasid aga Aleksandrit meeles tema nime andmisega
ühele pikale tänavale ja hiljem – 1904. a ka kubermangugümnaasiumile. 1913. a paigutati uuele Kuradisillale tema bareljeef ja pühendus
ALEXANDRO PRIMO – Aleksander Esimesele. Seda dünastia 300.
aastapäeva tähistamise märgina.

Genialistide klubis esietendub
28. ja 29. märtsil kell 20 Enor Niinemägi dramatiseeritud ja lavastatud “Rääkiv Inimene” (Jüri Ehlvesti samanimelise novelli järgi),
mis vaatleb inimeses peituvate
painete taguseid hämaraid maastikke.
Uuslavastus kõneleb loo paranoilisest noormehest Federicust,
kes ammuse õnnetuse või trauma tõttu midagi väga olulist oma
minevikust unustanud on ning
kes tagasi eneseteadvustamise
poole püüdleb, leidmaks oma hirmude põhjust.
Argimurede sunnil ja lootuses parandada oma elutingimusi,
sõlmib Federic ühe lepingu. Ühtlasi tahab ta leida taas oma kaotatud... mis ta arvabki seda olevat – armastust, hinge, sügavamat mina? Leping kui selline aga
peidab ja peegeldab eneses alati teatavat „deemonlikkust“. Tekkinud olukorra tegelik traagika
annab endast tunda unenägudes
ja ulmades.
Samadel päevadel kell 18 tuleb
Uue Teatri ruumides publiku ette
aga üliõpilaste teinegi lavastus:
Kalev Kudu pöördub kolmandat
korda vene “uue draama“ viljeleja Pavel Prjažko poole. Originaalis “Alukate” nime kandva näiden-

Aadress: Jaama 161, 50705 Tartu
Lahtioleku ajad: E-R 8-20, L 9-15
Telefon: +372 740 7010

A-Ülevaatus Tähe punkt
Aadress: Tähe 106c, 51013 Tartu
Lahtioleku ajad: E-R 8-20, L 9-15
Telefon: +372 736 6002

www.a-ulevaatus.ee

di “Elad muudkui ja ei märkagi,
kuidas teise ilma satud” keskmes
seisab skisoanalüüs: aegruumis
on nihe, katkestus ja mingi seletamatu ärevus on haaranud N linna
elanikke. Nad on justkui mingisse vaakumisse sattunud ja nii nad
mitte ei ela, vaid üritavad ära elada
tühimikku millegagi täita püüdes.
Näiteks Niina kogub aluspükse,
Mendi-nimelist tegelast aga huvitavad vaid minett ja arvutimängud. Naised istuvad seriaalide ees,
noored suhtlusvõrkudes, mehed
joovad niisama. Ent nad üritavad
pingsalt aru saada, miks elu neis ja
nende ümber muutub üha skisoidsemaks, ning mis või kes on haaranud linnas võimu. Miski pole
enam endine, miski pole enam nii
nagu näib. Isegi tulnukad on sunnitud sekkuma. Kas Niina viimane meeleheitlik katse päästa maailma õnnestub?

Kolmas pauk
Eelnevaid lavastusi on välja
reklaamitud juba nädalaid. Ent
teatri kunstilise juhi Kalev Kudu
sõnul on plaanid muutunud ning
tudengid kannavad 28. märtsil
Genialistide klubi alumises saalis ette veel kolmandagi näidendi.
“Esitame teile saksa rahva sure-

matu geeniuse Johann Christoph
Friedrich von Schilleri ajatu –
kuna ta on originaalis väga pikk,
viievaatuseline – teose „Salakavalus ja armastus“,“ jättis Kudu täpsema info enda teada.

“Rääkiva inimese” ja “Elad
muudkui…” pilet maksab õpilastele, tudengitele ja pensionäridele viis ning tavakodanikele seitse
eurot.
Kaur Paves

Ugala „Kalmistuklubi“ Vanemuise suures majas
Ugala toob 5. aprillil Tartusse „Kalmistuklubi“,
mis on lugu armastusest,
sõprusest ja sellest, kuidas
kaotusvalu uuesti elurõõmuks muuta.
Kolm vanemas eas üksikut naist
saavad korra kuus kokku, et koos
kohvi juua ja käia oma abikaasade
haual. Sellest on saanud omamoodi rutiin nende kõigi jaoks. Mõned
inimsuhted tunduvad nii püsivad
ja igavikulised, et miski ei suuda
neid lahutada... isegi surm mitte.
Kui lahkub lähedane inimene, siis
peaks aastatepikkune leinamine
hoidma teda elusana. Üksindus ja
kurbus muutuvad justkui kohustuseks.
Nõnda suletakse end justkui

HEA KOHT
TEHNOÜLEVAATUSEKS!
A-Ülevaatus Jaama punkt

Etenduses “Elad muudkui
ja ei märkagi kui teise ilma
satud” Mendi-nimelist
tegelast kehastav Indrek
Tulp ei mõista, kuidas
naiste aluspesu nii palju
maksta saab.  Kalev Kudu

Elle Kull, Luule Komissarov ja Rita Raave Ugala „Kalmistuklubis“.

Urmas Volmer

kinnisesse ruumi taipamata, et
tegelikult oleks ammu aeg avada
uks ja oma eluga edasi minna, sest
armuda ja armastada ei ole iialgi
liiga hilja. „Kalmistuklubi“ on lugu
armastusest ja sõprusest ja sellest,

kuidas kaotusvalu uuesti elurõõmuks muuta.
Lavastaja Allan Kressi sõnul
on laval koos erakordne kooslus. „Ivan Menchelli näidendis on
kolm üksikuks jäänud sõbrannat,

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

keda mängivad Luule Komissarov, Rita Raave ja Elle Kull. Lavastajale on väga suur õnn kui osalevad need, kelle peale ta oli lavastama asudes mõelnud. Ma loodan,
et ka näitlejatele on see põnev ja
rikastav koostöö,“ sõnas lavastaja.
Näitlejad ise märgivad, et klubidega ja klubidesse kuulumisega neil
varem erilisi kokkupuuteid ei ole
olnud, kui noorpõlves Kuku klubis
käimine välja jätta.
Lisaks mainitud daamide kolmikule astuvad lavale veel Arvi
Mägi ja Vilma Luik. Kunstnikutöö tegi lavastusele Jaak Vaus, inglise keelest tõlkis Anu Lamp. Ivan
Menchelli draamakomöödia algab
5. aprillil kell 19 Vanemuise suures
majas.
Rasmus Rekand
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„Igaüks võiks mesilasi pidada!“
Legendaarne mesinik Hain
Taim on veendunud, et
mesilindudele leiduks koht
iga eestlase majapidamises.

Põlvkondade vahetus Luke vahavabrikus: kokaks
õppinud Raivo Aab, medõena töötav Heli Aab ja
Hain Taim meekärgi tootmas. 
Mari Mets

Eesrindlik kants

Astudes sisse Taime meekarva töötuppa Luke vahavabrikus,
tabab ninasõõrmeid raske magus
lõhn, mis jääb kätele kogu päevaks. Laudadel laiuvad virnad
hiiglaslikke lasanjeplaate meenutavate kollaste meekärgedega,
seintel lõbusad mesilaseplakatid.
„Ma tulen tööle hommikul kell
kuus, laulan ja vilistan, ja lõpetan
siis, kui töö või viitsimine lõpeb.
Ega mesilased pole lehmad, kes
vajavad pidevat lüpsmist,“ leiab
linnaõhu selja taha jätnud ning 32
aastat mesilasi pidanud Taim. „Ma
ei väida, et tomatite ja kurkide kasvatamine pole huvitav, aga mesilastega tegelemine pakub igaühele
erilist salajast rõõmu. Kui inimene
on laisk nagu karu ja ta näeb, kuidas mesilased töötavad kogu hingest, siis see paneb ennastki liigutama.“

Jalakarv toob õnne
„Minu kadunud vanaema ütles
mulle, kui ma veel poisike olin:
„Sul on karvased jalad, sinul on
mesilastega õnne!“ Tegelikult olin
juba noorest peast tahtnud mesilasi kallistada ja kantseldada, aga
sulipoisina ei julgenud ma oma
küla mesinikke kõnetada, neil olid
kõigil lipsud ees. Kui ma lõpuks
mesindusega alustasin, siis polnud mul enam tähelepanu pööramiseks ei naist ega lapsi, ainult
mesilased,“ räägib Hain.
Paari aasta eest andis Luke
lähistel vahavabrikut pidav Taim
oma mesilased ja kunstkärjetootmise üle noortele ülemetsanaabritele Raivo ja Heli Aabile, kes on
tarud tragilt enda hoole alla võtnud. Jaanipäeval 70 aasta juubelit tähistav vanahärra aitab noori
mesinikke oma kodutalus nõu ja
jõuga nii palju, kui jõuab: „Ole sa
kokk või meditsiiniõde, mesilastega tegelemine sobib kõigile.“
„Meie pere ostis 32 aasta eest
Sangastesse talu. Vend hakkas

ning pööran perele rohkem tähelepanu ja olen alati oma aja peremees,“ ütleb ta.

potipõllumeheks, tema äi hakkas
tiigis kalu kasvatama, mina otsustasin, et nüüd on aeg mesilased
võtta. Varsti ei uskunud inimesed, et ma olin neid pidanud vaid
paar aastat. Öeldi, et see on ikka
eluaegne mesinik. Käisin kõikvõimalikel loengutel, lugesin ööd ja
päevad, olin mesilaste järele suisa
segane,“ meenutab Taim.

Kõlab uhkelt
Taimi sõnul oli alates sellest
ajast tema motoks „Mesilane, see
kõlab uhkelt!“. Enne mesilasi olid
Taimil südames tomatid ja kurgid ning tööks peainseneri koht
EPAs. Vähi tähtkujus sündinuna
ei tahtnud mees aga üldse kamandada, ütles ülemuse kohast ära
ning läks füüsika ja matemaatika
õpetajaks Tamme gümnaasiumisse. Pärast 19 aastat koolipapa ametit jättis Taim linnaõhu seljataha,
oma maja ja varad naisele ja lastele ning ostis vana talu Luke lähistel Rundsu külas, kus on nüüdseks
juba üle 20 aasta mesilasi pidanud

ning Olustvere tehnikumi õpilasi
praktikalgi juhendanud.
Meetootmise tippajal elas Taimi tarudes 160 mesilasperet, millest igaüks tootis aastas umbes 50
kilo mett. Nüüd pole mees ülemetsa-Raivo hoolde antud mesilasi torkimas käinud, sest neid ei
tohigi puutuda, kui mett veel pole.
Tema uskumist mööda resideerub
naabrite juures praegu ligikaudu
50 peret.
Oma lapsi pole Taimil aga
õnnestunud mesilaseusku pöörata: „Tütar oli küll alguses suur
huviline, aga muutus allergiliseks ja pojal polnud nii palju püsivust. Väiksena otsisid küll mõlemad suurte preemiate eest usinalt
emaseid. Nüüd elab üks Itaalias
ja teine Soomes ning käivad mul
ikka vahel külas.“
Mesinikuks tasub Taimi meelest aga igal juhul õppida, sest see
annab igapäevase südamerahu.
„Äraelamine sõltub ikka mesiniku enda ettevõtlikkusest. Suvel
tuleb küll rohkem töötada, aga talvel käin jälle teatris ja suusatamas

„Paljud vanad eestlased läksid
pühapäeva hommikul puhta särgiga kirikusse, kuid väga paljud
hoopis mesilasse – oma kirikusse,“ jutustab Taim. Põhjamaine
mesi on tema sõnul hulga toitainerikkam kui lõunapoolne, kuigi
viimane võib väga hästi maitseda.
Kõige kallimad meed tulevad Koola poolsaarelt. Eestis ei leidu Taimi meelest naljalt piirkonda, kus
mesilasi pidada ei saaks, võib-olla
ainult Võrtsjärve saartel mitte.
Valget suhkrut Taimi majapidamises ei leidu, sest seda saab alati
meega asendada, kuigi ega Taim
viimastki suhkruhaiguse tõttu
väga palju ise süüa tohi. Kui eestlane sööb Taimi sõnul aastas paarsada grammi mett, siis LääneEuroopas viis kuni kuus kilo.
Tagasihoidliku loomuga Taim
nimetab kahe kõrghariduse, pere
ja mesilaste kõrval oma neljanda
elutööna praegust kunstkärgede
tootmise meetodit, mille väljatöötamise kallal pusis ta viis aastat.
Taimi looduslikust vahast tehtud
kärjed on kuulsad üle Eesti oma
kuldkollase värvi poolest, sest
just Taim leiutas meetodi, kuidas
mesilasvaha sodist täielikult ära
puhastada. Kunstkärjed on asendamatud igale mesinikule, sest
kui lasta mesilastel ise kärge ehitada, teevad nad selle nii risti-rästi, et mett ei saa pärast kätte. „Tülitasin selleks isegi oma äripartnereid Saksamaal, aga kõik kirjutasid
vastu, et vaha puhastamist ei näita
ette – see on täielik saladus,” meenutab mees.
Taimi kollasest töötoast õue
astudes tabab värske talveõhk
ninasõõrmeid sama äkiliselt kui
mesimagus lõhn sisenedes. Hain
lehvitab mesinikule omase sõbralikkusega ja kodune kärjetootmisliin Luke vahavabrikus vuriseb oranžide kardinate taga vaikselt edasi.
Mari Mets

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.
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„Tahaksin nime vahetada,
sest kõik kiusavad mind.“
„Mis su nimi on?“
„Kalle Kakkanen.“
Ja millist nime soovid?“
„Ville Kakkanen.“
***
„Mu koer on suur luiskaja.“
„Eh- eh-ee.. Selliseid koeri
pole olemas.“
„Oota, kohe kuuled. Musti,
tule siia ja ütle, mis häält kass
teeb?“
„Auh- auh.“
***
Mees õpetab puudlit rääkima.
„Teenin sellega vähemalt
miljoni,“ on mees kindel.
„Kes küll rääkiva koera miljoniga ära ostab?“
„Mitte keegi,“ ütleb mees.
„Aga ma olen kindel, et paljud
koeratoidufirmad maksavad
mulle miljoni selle eest, et mu
koer oskaks suud pidada.“
***
Telefonitraadil said kokku
kaks varblast.
„Taevane aeg, milline sa välja
näed! Kaklesid või?“ küsis üks.
„Ei, veel hullem – sattusin
sulgpallimängu.“
***
Loomaaias.
„Uskumatu! Kolm ahvi istuvad puuris ja mängivad kaarte.“
„Mis seal hullu. Ega nad raha
peale mängi – need on ainult
pähklid.“
***
„Miks kaelkirjakul on nii pikk
kael?“
„Et ta ulataks puulehti sööma.“
„Aga miks lehed nii kõrgel
on?“
„Sellepärast, et kaelkirjak
kummardama ei peaks.“

***
Kord juhtus nii, et tsirkusest
lasi jalga elevant. Londikandja
jõudis lõpuks ühe vanamemme
aeda. Naine helistas kohe politseisse: „Mu aias on imelik elukas. Ta kaevab sabaga mu kapsaid maa seest välja. Ja kui ma
teile veel ütlen, kuhu ta need
pistab, siis ei usu te mind iial.“
***
Kaks meest omavahel:
„Kas oled nüüd naisega ära
leppinud ega lähegi lahku?“
„Pole midagi ära leppinud.“
„Aga ma nägin, kuidas te eile
kahekesi õues puid saagisite.“
„Need polnud puud. Me
jagasime omavahel mööblitükke.“
***
Õpetaja räägib söögipalvetest, millest enamikku lapsed
juba teavad.
„Mina tean ühte uut söögipalvet,“ ütleb väike Kalle. „Isa
õpetas selle mulle eile.“
„Ja milline see on?“
„Armas Jumal, kas see on
tõesti pihv?“
***
„Kalle, kas sa oskad nimetada mõnd haruldast Aafrika
looma?“
„Jääkaru.“
„Vale. Jääkarusid Aafrikas ei
ole.“
„Aga siis ta ju on seal haruldane.“
***
„Parandasin auto teie töökojas. Pärast seda on mootorist
kuulda olnud kolinat, ka siis,
kui auto ei käi. Mis asi see küll
olla võib?“
„Ilmselt on see meie remondimees. Ta on kadunud sellest ajast peale, kui oma auto
parandusest ära viisite.“

ristsõna
Ristsõna

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.–24.03 kell 12.30, 14.05,
14.35, 15, 16.15, 17.05, 18.30;
25.–28.03 kell 13, 14.35, 15,
16.45, 17.05, 18.50 Kruudid
(eesti keeles)
22.–24.03 kell 15.45, 17.45,
19.45, 21.45; 25.–28.03 kell
16, 18, 20, 22 Täitsamehed
22.–25., 27.–28.03 kell 20.15,
22.15; 26.03 kell 22.15 Metsik
koolivaheaeg
22.–24.03 kell 11.30, 14.45,
17.15; 25.–28.03 kell 12,
14.45, 17.15 Suur ja kõikvõimas Oz
22.–24.03 kell 11.45, 13.25;
25.–28.03 kell 12.10 Makaak
Marco (eesti keeles)
22.–24.03 kell 15.15; 25.–
28.03 kell 15.25 Kohtumõistja
22.–24.03 kell 12, 20;
25.–28.03 kell 12.30, 19.45
Gambiit
22.–24.03 kell 13; 25.–28.03
kell 13.50 Patune kirg
22.–28.03 kell 19.05 Argo

G. I. Joe: Kättemaks
28.03 kell 21 Cinamonis
Aastal 2009 nii Eestis kui mujal maailmas edu ja populaarsust nautinud
“G.I. Joe: Kobra rünnak”, mis teenis kokku üle 300 miljoni dollari, on
saanud väärilise järje: „G.I. Joe: Kättemaks“.
Tempoka action-seikluse uues peatükis ei võitle G.I. Joe üksus
enam ainult oma verivaenlase Kobraga, vaid peab seekord vastu
astuma ka USA valitsusele, milles peituvad ohud ähvardavad kogu
maailma.
Režissöör Jon M. Chu lavastatud filmi peaosades möllavad Dwayne
“The Rock” Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum ja Jonathan Pryce.

Tiit Rammuli ühisnäitus Sünnipäevad

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 27.03 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus Signatuurita

kuni 28.03 näitus Endisaegseid teatriraamatuid

22.–27.03 kell 21; 28.03 kell
17.30 Pelgupaik

Karlova-Ropka
raamatukogu

22.–24.03 kell 17.30; 25.–
27.03 kell 12.45, 17.30; 28.03
kell 12.45 Elavad pildid

kuni 28.03 Silja Härma maalinäitus Abstraktsioonid

22.–24.03 kell 22; 25.–28.03
kell 21.45 Mamma
22.–28.03 kell 21.30 Visa
hing: Hea päev, et surra
28.03 kell 21 Esilinastus:
G.I.Joe: Kättemaks

Teater

kuni 22.03 raamatunäitus
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid 2012,
Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna laureaat

kuni 28.03 laste loovtööde
näitus Talveaeg

Linnaraamatukogu
kuni 21.03 Ove Büttneri ja

kuni 27.04 Ülle Mäekala
joonistuste näitus Pliiatsiga
paberile”

Tammelinna
raamatukogu
kuni 25.03 fotonäitus Põnev
tööpäev

REHVID SÕIDUAUTODELE,

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

ILA

anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku

Neljapäev, 21. märts 2013

Sadamateater

AUTOABI 24h: 5618 5701
BETOONI
AUTOAKUD alates 43 €/tk
TALVEREHVID alates 25 €/tk www.sadloy.ee
SUVEREHVID alates 30 €/tk
www.pkp.ee
RAV
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23.03 kell 19 Üksildane lääs

Teatri kodu
24.03 kell 12 Kuldvõtmekese
lugu

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

Vanemuise teatri
suur maja
23.03 kell 19 Kalendritüdrukud

aastat Eestis

Vanemuise teatri
väike maja
24.03 kell 16 Paplid tuules
24.03 kell 16 Kaunitar ja
koletis

Kontsert
Tartu Jazz Club

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

21.03 kell 20 Tudengijazz

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

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
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tartuekspress

3-4toal korter. Tel 502 2728.

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

Pakun tööd

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.
Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Ehitusliku saematerjali müük.
Tasuta vedu Tartu ümbruses.
Tel 5656 4624 või
oliver@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük

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.
Matemaatika eratunnid Tartus
igale tasemele vilunud pedagoogilt. Tel 5559 5233.
Seltskonnatantsu kursused peredele Hugo Treffneri gümnaasiumis kolmapäeviti kl 19.30–20.45
(27. märts – 22. mai). Lastele alates 3. eluaastast lastehoid. Registreerimine ilme.tiik@gmail.com,
tel 528 6482.
Tule tantsima! Tel 5682 7216,
www.eleedance.webs.com.

Riided
Külastage meie põnevat kaltsukat
aadressil Turu 5. Taskukohased
hinnad! Palju soodustusi!

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma paigaldab veemõõtjaid ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Tellimine tel 509 0750.

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

Mis
juhtub
talvel?

Küte
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

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

Kuivad puud. Tel 518 3616.

Aquaphor veepuhastus kogu
majale. Joogivee filter, eelpuhastus filtrid, veepehmendi ja rauafilter. Tartu, Kalda tee 24, tel 501 0731.

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

team

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

Suveks rannavormi! Rasvapõletajad, proteiinid, vitamiinid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

Muu
Kauplus AVALANCELI STIIL
kutsub tutvuma meie käsitööde
sortimendiga. Tartu, Turu 5,
tel 5566 0797.
Ostan elektroonika trükkplaate
ja mikroskeeme.
Tartu, tel 5676 4964.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin tasuta ära kasutatud kodumasinad ja muu tehnika. Tel 520 2155.

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.

Võtan enda juurde koju hooldada
eaka. Tel 5364 1761.
Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, margus@
muraia.ee.
nd
info@reverens.ee, www.reverens.ee.
Õmblustööd Tartus: Võru 50 ja
Turu 5. Taskukohased hinnad! Kiirtööde võimalus! Tel 5566 0797.

Tutvus

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi

MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine, järelvalve.
Tel 5833 6638.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

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

Teated

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.
Kupongima! Soodsad pakkumised! www.vipkupong.ee

KÜTA,
suusakunn!

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

Müüa heas korras Ergoline solaarium (2500 €). Tel 5647 9101.

i
u hÕigusabi. Tel 772 2299, e-post
u
p
te

Kolimisteenus: auto ja kaks meest
17 €/h, linnast välja lisandub 0.30
€/km. Teeme ka üldehitustöid. Tel
5670 0092.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.

Vedu-kolimine-laadijad.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.
Kaardid ennustavad! Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

1toal korter. Tel 503 2345.

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

Teenused

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

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

Põllundus

Kinnisvara ost

Üürile võtta

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele ja KÜ-dele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

Jää- ja lumetõrje katustelt, ohtlike
puude langetamine ja äravedu.
Hinnad soodsad. Tel 5559 3732.

Tel 5366 5327

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

Müüa Ford Focus 2.0 (1999. a,
universaal, 1400 €, tingi).
Tel 5662 2687.

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

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

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

us

Fassaadide krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ, www.
ramest.ee, tel 516 6152.

A - 260 €, B - 340 €, C - 320 €,
CE-kat, ADR, veoauto- ja taksojuhi ametikoolitused, libedasõit.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

ist

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

Paadipood OÜ võtab tööle klaasfiibermaterjalide lamineerija,
väljaõpe kohapeal. Vestlus kokku
leppida tel 5558 0099. Firmast
www.paadipood.ee.

Tervis

äp

Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

70 a aus ja hooliv lesknaine sooviks
tutvuda mehega, kes tunneb end
samuti üksikuna. Tel 5608 5675.

an

Boilerite, aurusaunade jm santehnika paigaldus jt ehitustööd.
Tel 5813 5779.

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

lm

Koolitus

kontoritehnika müük ja hooldus

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

piirkonna

su

arvu ja
urima trüki

Eesti meistrivõistlused poksis
A. Le Coqi spordimajas reedel,
22. märtsil kl 17, laupäeval, 23.
märtsil kell 13 ja 17 ning finaalid
pühapäeval, 24. märtsil kl 14.
Võistlemas Eesti paremik.

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
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
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ja põnevaid inimesi! Registreeru
kiirkohtingu üritusele meie veebilehel! www.speeddating.ee

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Kü

Ehitus

reklaam
Vangla

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

8

tartuekspress
reklaam
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+

50 000 - 100 000
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
10. motomess

Motoexotika 2013
Tartu Näitused messikeskuses

22. - 24. märts
Re ede
2 2 . mär t s
L aupäev 2 3 . mär t s
P ühapäev 2 4 . mär t s

12-18
10 -18
10 -16

Info:
AS Tartu Näitused,
Kreutzwaldi 60, Tartu
Tel: 742 1662
anders@tartunaitused.ee

www.tart unait used.ee

PALJUD TOOTED

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!

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

