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uudised

6. septembril kella 16 paiku teatati politseile, et Ringtee tänaval
Lõunakeskuse parklas on külge
sõidetud tumesinisele sõiduautole Chrysler Grand Voyager,
millel sai kahjustusi parem külg.
Otsasõitja ise oli parklast nelja
tuule poole kadunud.
9. septembri varahommikul sõitis tundmatu sõiduauto
Kambja alevikus Pargi tänava alguses pimedal teelõigul
tagant otsa alkoholi tarvitanud
ning helkuri ja muu valgusallikata 31-aastasele mehele.
Kiirabi toimetas kannatanu
haiglaravile. Ka seekord pääses autojuht sündmuskohalt
minema, kuid avarii tagajärjel
jäi sõidukist teele maha esimene vasakpoolne suunatuleklaas, mis kuulub tõenäoliselt
Volkswagen Passatile.
Kõigil, kes juhtusid avariisid
pealt nägema, palutakse ühendust võtta telefonil 730 8814.

Võrkpallurite
avalöök
14. ja 15. septembril toimub
TÜ spordihoones traditsiooniliseks saanud rahvusvaheline
Premium7 Cup võrkpalliturniir.
Lisaks BIGBANK Tartule on
seekord osalemas Rakvere VK,
RTU/Robežsardze (vana nimega Riia Lase) ning külalised Soomest VaLePa võistkonna näol.
Kodupublikul on võimalus
näha, kuidas on võistkonda
sulandunud Argo Meresaar,
Andres Toobal, Kristo Kollo ja
Karl Jaani ning millises vormis
on teised meeskonna liikmed.
Turniiri avamängus lähevad
kell 11 vastamisi BIGBANK Tartu ning uuenenud Rakvere VK,
mida juhendab tartlaste endine peatreener Rainer Vassiljev.
Jätkavad VaLePa ja Riia meeskonnad.
Igas kohtumises mängitakse
3 geimi. 3 : 0 võit annab võitjale 3, kaotajale 0 punkti.
2 : 1 tulemus võitjale 2, kaotajale 1 punkti. Sissepääs mängudele on tasuta.

„Algus jäi natuke hõre …
See on su otsustav sooritus, ole … sedasi … just! Sul
on suure südamega naine
ju, kes mõistab mehe vajadusi ... Everipodi on valmis
või? Palun alustame,“
stardib Andres Maimiku
rangete juhtnööride saatel
võtte 151-1 teine duubel.

hakkab jälle pihta

Pool kümme hommikul. Wer
neri kohviku klaasvitriini taga
pakub heeringavõileib ebavõrd
set konkurentsi mango brülee
kreemile. Sädeleva olekuga Betti
võitleb kiusatusega kohvimasin
käivitada – ehk jõuab enne järje
kordset salvestust musta märju
kese valmis susistada. Koogitelli
jate hämmelduseks askeldab pea
le vormis teenindajanna leti taga
veel keegi T-särgis mees. Sätib
prožektorit, misjärel lülitab süda
merahuga tordikülmiku välja –
tikub muidu surisema.

Ja hakkabki jälle pihta

Võtted Tartus
Eelmisel hooajal tuttavaks
saanud perekond Vesilind tuleb
ekraani vahendusel vaatajaile
koju külla taas uue aasta hakul.
Peresarjale, mis tegijate sõnul on
ühteaegu nii komöödia kui draa
ma sugemetega, filmitakse järge
Tartus.
„Vasara tänavas, Tähtveres,
Karlovas,“ loetleb režissöör And
res Maimik võttekohti.
„Elvas tegime ka,“ täiendab kol
leeg ja kaasstsenarist Rain Tolk.
„Peedul küll. Vanas kirjani
ke majas. Sarja noor pere tahaks
Tõnis Mägi naabriteks kolida.“
Üks stseen võetakse üles lau
päeva hommikul Tasku raama
tupoes. Kel isu teletootmise köö
gipoolele pilk peale visata, tasub
kohale minna. Hea õnne korral
saab ehk ninapidi kaadriservas
telepurkigi.
Sarja kuus uut osa kappavad
edasi sealt, kus eelmisel hooajal
pooleli jäädi. Isa surma järel sun
nitud elu ühetoalises üürikorte
ris avardub ühtäkki vaatega oma
majale. Elavhõbeda tähtkujust
kaksikud on ära laagris. Aega
peaks jaguma nüüd teineteisele
pühenduda ja abielu värskenda
da. Algus tundub peaaegu loo

„Kasvatuspained, võimusuh
ted, ämmad-äiad – me kõik ju
teame endi kogemustest, kui
das elu perekonnas käib. Het
ked, kus pere muutub mõnusast
kooseluvormist teatavaks koor
maks või piirajaks. Ent kui sa sel
lest lahti rebid, hakkad todasa
ma turvatunnet taga igatsema,
mida perekond pakub,“ paneb
Maimik – ilmselt enesele mär
kamatult kullast sakkidega sõr
must nimeta näpu ümber pööri
tades – hooaja põhiteema paari
lausesse kokku.
12-tunnised tööpäevad, mida
pisike võttegrupp Emajõelin
nas harrastab, olla parajaks kon
diprooviks. Aega, nagu ikka,
vähe, eelarve raamitud ning rat
sionaalsus kreedona kukil. Uue
nädala keskpaigaks peab joone
alla saama.

„Alustades ratsionaalselt. Kui käest kinni, siis emotsioonid, aga esmalt su konstitutsioon. Nagu raamatutarkusi,“ kõlab režissöör Andres Maimiku nõuanne Helgur Rosenthali ja Ragne Pekarevi suunas. 

Rasmus Rekand

tustandev. Aga nagu elus ja kuns
tis ikka, ideaalne olukord ei kesta
väga pikalt.
„Kui eelmises tsüklis asetus
valupunkt lastekasvatusele, siis
nüüd on fookus muudel abielu ja
kooselu aspektidel.“ Maimik juba
sõnu teab seada.
„Vana hea keskeakriis. Või noo
rema keskea kriis. Ehk abielu
kriis,“ täiendab suhtespets Tolk.
„Olen ma ikka ihaldatud?“
„Suhtes räägitakse kolmanda
aasta kriisist. Siis seitsmenda ja

üheteistkümnenda.“
„Ongi – siin valitseb nelja-aas
tane tsükkel.“
„Kasvatusteadlane Jesper Juul
kirjutas, et siis kui „ja“ muutub
„ja-jahiks“ on põhjust muret tun
da. Meie töös öeldakse päris palju
„ja-jahhe“.“

Elust enesest
Mis osas täpselt mehed teksti
koostades endi või lähikondse
te elu kopeerinud on, jääb sala

duseks. Enamik narratiivist olla
fantaasia vili, ent üht-teist tuleb
tuttav ette.
On see ehk kirjandusamat
soon, keda kehastab KristiinaHortensia Port? Või on argielu
line seos Urmas Tärnoga. Võla
nõudjate bossi kehastav mees
peab päriselus kohtutäituri ame
tit.
Kaamera eest käivad pea
le perekond Vesilinnu (Helgur
Rosenthal, Ragne Pekarev ning
Martin ja Anders Hollo) läbi veel
Andres Tabun, Piret Simson,
Maris Nõlvak, Aarne Soro, Mar
tin Meius, Tanel Joonas, Jaan
Willem Sibul ning tubli kvantum
Tartu kirjanikke.
Miks just pereteema?
„Tundub universaalne,“ ühmab
Maimik. „Kui me üritasime käivi
tada sarja „Umbkotid“, öeldi mei
le, et tegu on liiga kitsa ringi asja
ga. Oma naba koukimine.“
„Kõige paremini tulevad asjad
välja, kui tead, millest räägid,“ teab
Tolk, millest rääkida. „Kriitikute
silmis oli „Umbkotid“ edukas.“

Ka algus hommikutundidel
pole Maimikule probleemiks.
„Elame hotellis nagu Miškad.
Vaatame õhtul natuke Kanal2
või mõned Woody Alleni filmid,
mitte ei konda hommikuni väl
jas Kuku klubis. Hommikul kõht
munarooga täis ja võtteplatsile.“
„Lülitab intiimsuse sisse,“ aasib
aktsendiga helimees, võttes ise
seejärel iluvõimleja poosi, et mik
rofon kohvikulaua kohal õigesse
paika ulatuks.
„Või ootame, kuni vanaema
tortidega välja läheb?“
Välisuksel valvav poiss saa
dab kurja pilguga mööda logis
tavat veokit. Samasuguse läkitab
assistent lae suunas – no pole just
parim aeg teise korruse mööbli
kolimiseks.
Pealik peaaegu malbe häälega
„Palun algame.“ Klapp kolksub,
kaamera ei surise.
„Kuidas sul läheb?“ Proua Vesi
lind tundub kohmetu.
„Keskpäraselt,“ ei hiilga ka
tema abikaasa innukusega.
„Mõtlesin, et .. kui prooviks
alustada puhtalt lehelt …“
Kristeli näole, kes meetrike
eemal kliendi tarvis hommiku
putru kaussi vohmib, pilk kin
ni võttepaigal, sugeneb mõtlik
muie.
Rasmus Rekand

REHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
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175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 38 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 36 € 225/45 R17 al 57 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 35 € 195/70 C15 al 53 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk
E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

LADU PUHTAKS!
KÕIK SÄRGID ALLA

30% –70%
Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

DINEngschrift Alternate
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Tüli tõusis tulest

9. septembri õhtul tekkis Jalakakuru tänaval konflikt kahe mehe
vahel. Väidetavasti oli üks meestest autotulesid vilgutanud ning
need paistsid teise mehe koduaknast häirivalt sisse. Viimane
läks seepeale õue, astus sõidukile ette ning sai masinalt löögi.
Autoga kokkupõrkes mees viga
ei saanud, politsei uurib asjaolusid.

Aprillis alguse saanud arutlus, millega otsitakse lisaparkimiskohti korrusmajade ümbrustes, hakkab lõpusirgele jõudma. Linnavalitsuse istungil vaeti eskiislahenduse avalikustamisel laekunud ettepanekuid.

Kuidas aga juba olemasolevad
poeparklad ristkasutusse võtta?
Seda, kuidas motiveerida poekette
nende parklaid teatud osas ja ajal
elanike kasutusse andma, alles
nuputatakse.

Parkimiskohtade probleemi,
mille tõsidust teab iga autooma
nikust annelinlane ilmselt väga
gi hästi, tunnistab ka abilinna
pea Raimond Tamm. „Teemapla
neeringu põhiülesanne ongi lei
da põhimõtteline lahendus suur
te kortermajade piirkondade par
kimisprobleemile. Olemasole
vad võimalused ei rahulda enam
ammu inimeste tegelikke vajadusi
ning planeering puudutab ligikau
du 60 000 tartlase igapäevast elu
keskkonda,“ andis Tamm teema
ulatusele mõõtme.

Üksikud piirangud

Nõuded poeparklatele
Planeeringu arutelus lõid aktiiv
selt kaasa nii linnakodanikud kui
ka ühistud. Kokku laekus üle 30
ettepaneku. Nende hulgas näiteks
soovitus rentida linna maad konk
reetselt parklate rajamiseks. Seda
si võiks leevenduda mure lasteae
dade juures, aga ka mujal.
Ettepanek lubada senisest suu
remal mahul parkimist linnatäna
vail, valitseja heakskiitu ei pälvi
nud. Küll aga plaan teha koostööd

kaubanduskeskustega.
Tamm möönab, et poodide kas
vuga on üle kogu linna rajatud
tuhandeid parkimiskohti, mida
kasutatakse intensiivselt üksnes
sel perioodil, mil kaubanduskes
kused on avatud.
„Olekski äärmiselt mõistlik neid
kasutada mingis ulatuses ka lähe
duses paiknevate korterelamute
parkimismure leevendamiseks.
Ent valdavalt on tegu eramaaga,
linn otseselt parklate kasutamist
reguleerida ei saa. Kõige reaalsem
oleks kokkulepeteni jõuda ehitus
õiguse määramise protsessis ehk
siis juba enne keskuse ehitamist,“
selgitas Tamm
Selline tingimus seati Jaama 203
planeeringusse, kuhu peaks ker
kima Maxima. Kohalike elanike
sõidukitele on seal kavandatud 30
parkimiskohta ning need markee
ritakse teekattel. Ka Anne Säästu
marketi kohale kerkiva Rimi pla
neeringu seletuskirjas seisab nõue
anda 60 parkimiskohta elanike
kasutada. „Sama liini,“ kinnitab
Tamm, „kavatseme hoida ka tule
vikus.“

ka. Praktika näitab, et piiranguta
parkimisalale tükivad talvel tek
kima ka autokujulised lumeskulp
tuurid.“
Punger, kes ise on ka linna pla
neerimiskomisjoni liige, usub, et
korrusmajade juures on praegugi
üksjagu maid, mida hea tahtmise
korral annaks parklaks kujunda
da. Arusaadavalt nõuab see inves
teeringuid ja pole välistatud, et
kulutuste katmiseks võib eriti
tihedatesse piirkondadesse tasuli
si parkimisalasid lisanduda.
Annelinna keskuse parklas

Maxima avalike suhete juhi
Erkki Erilaiu kinnitusel on piiran
gud vaid neis parklais, kus mui
du tekib klientidel ruumipuudus.
„Linn on ilmutanud huvi koostöö
osas. Ega meilgi otseselt midagi
selle vastu pole, kui park
la on öösel elanike auto Olekski äärmiselt mõistde jaoks, ent siis on vaja
kokku leppida korista lik kasutada poeparklaid
mine, eriti talvel. Samu läheduses paiknevate
ti tagada, et poe lahtiole
ku ajal kliendid ei kanna korterelamute parkimistaks. On ju praegugi neid mure leevendamiseks.
muresid, kus mõni auto
seisab ühe koha peal mitu nädalat
samuti mingeid parkimispiiran
või isegi kuid.“
guid pole. Eve Teder Kaarsilla
Kivilinna Konsumi parklas öisel
Kinnisvarast tõdeb, et vaid talvi
ajal parkida ei tohi. TTK juhataja
sel lumekoristuse ajal paluvad nad
Tarmo Punger ei välista, et pea
kordamööda parkida platsi eri
le läbirääkimisi linnaga võiks see
nevatesse otsadesse. „Mõni must
muutuda. „See eeldab väga konk
lammas leidub ikka, aga üldiselt
reetseid kokkuleppeid. Parkla
on suhtumine väga mõistlik. Vas
võib avatuks teha ajal, kui pood
tasmaja ühistust käidi lausa küsi
ei tööta. Aga kuhu inimene seni
mas, kas nad tohivad ikka meie
auto paneb? See pole mõeldav, et
juures oma autosid hoida,“ mee
peale tööd sõidad kohale, haarad
nutas Teder.
poest toidukoti ja auto jääbki pai
Rasmus Rekand

Tule Kuud kaema

12 670

12. ja 13.
septembril
kell 20–22
on huvilised
taas oodatud tähetorni, et veidi
lähemalt
uudistada Kuud, mis neil päevil
on oma esimeses veerandis ning
liigub suhteliselt madalalt. 13.
septembri vaatlusõhtul on lisaks
võimalik näha ka sidesatelliitide
Iridium ülelendu.

Tartu pood
uuskasutajatele

Kadunud aer

eurot maksab linn Eesti Keskkonnateenused AS-ile, et sügisel
kahel korral saaks ära veetud
elanike poolt kokku kraamitud
puulehed.

Linn otsib magalate
parklapõuale leevendust

se ala Ilmatsalu tn 26b krundist.
Kasutaja on kohustatud sinna
rajama mänguväljaku ning vastutama selle korrashoiu ja ohutuse eest.

Riia tn 11 äriruumide üürile andmiseks korraldatud enampakkumise võitis MTÜ Uuskasutus,
mis nagu nimigi ütleb, tegutseb
kasutatud asjade uuesti kasutusele andmisega. 738 m² pinna
eest tuleb neil kuus maksta üüri
3837 €.

6. septembril õhtul said piirivalvurid teate paatkonnast, kes murdunud aeru tõttu olid võimetud
Peipsi järvel edasi liikuma. Varnja
kordoni ametnikud leidsid kahemehelise paatkonna tund hiljem
Koosa jõe suudme lähistelt roostikust ning pukseerisid nad turvaliselt kaldale.

Kaldapinkide hange
nurjus

Fiat Tartus

Emajõe vasakkaldale purrete
ja istepinkide paigaldamise riigihanke kõik pakkumised lükati
tagasi, kuna osutusid eeldatust
palju kallimaks. 5 purde ja 20 istepingi planeeritud maksumus on
10 000 eurot. Nüüd plaanib linn
tööde mahtu vähendada ja uue
hanke korraldada.

Lastehoiule
mänguväljak
Linnavalitsus andis OÜle Satirmo Ravila tn 45 krundil tegutseva lastehoiu tarbeks neljaks
aastaks üürile 400-ruutmeetri-

Alates oktoobrist hakkab Fiati sõidu- ja tarbeautosid Lõuna-Eestis
müüma ning teenindama Autospirit Tartu OÜ. Müügimahtudelt
piirkonna suurimaks kasvanud
autoesindus avab selleks puhuks
suisa uue müügisalongi.

Roosa jalgpall
13. septembril kell 19.30 toimub
Tamme staadioni peaareenil
heategevuslik jalgpallimatš „Roosa jalgpall “, kus kohtuvad Tartu
Tammeka ja Tallinna Kalevi naiskonnad. Piletitulu läheb rinnavähiteadlikkuse edendamiseks
Eestis.

SÄHVATUS
Tüütab!
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SETU ERI: Sellega, et Keskerakonna loosungid peavad
ennekõike töötama vene ja
alles seejärel eesti keeles,
on varemgi spekuleeritud.
Ehk tuleks lõunaeestlaste
hinge põhjani jõudmiseks
need ka murdesse panna?

August Lumm

Heimar
Lenk

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.

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.
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ÄRA ASTU
REHA OTSA.
TOO SEE
VANAMETALLIKS.

KAS OLED
ÕUNASAAGIKS
VALMIS?
MAHLAPRESS V20 INOX
• korvi maht 9 l
• korvi kõrgus 300 mm
• korvi läbimõõt 200 mm
• pressi kaal 11 kg
• roostevaba teras

ÕUNAPURUSTAJA B100
• tootlikkus kuni 300 kg/h
• kaal 15 kg
• täitekolu 40x40 cm
• täitekolu roostevabast
terasest

ERIPAKKUMINE:
mahlapress ja õunapurustaja
komplekti hind

369 €
359
(tavahind 499 €)

Hinna sees kiire kohaletoimetamine koju,
suvilasse või otse õunaaeda.
Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

OÜ RIKSMAN • tel +372 518 8835

www.mahlapress.ee
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Aadu Must (62)
Aivar Riisalu (52)
Natalja Trošina (50)
Silver Kuusik (29)
Vladimir Šokman (65)
Olev Raju (65)
Jelena Frunze (40)
Igor Abarenkov (50)
Raul Kivi (39)
Artjom Suvorov (24)
Riina Kallas (53)
Udo Viilukas (63)
Tiina Mürk (72)
Holar Sepp (25)
Silvia Pütsep (49)
Väino Land (64)
Kadri Mosin (29)
Igor Rosenfeld (59)
Jelena Kalbina (27)
Toomas Mälksoo (68)
Kädi Alanurm (22)
Nadežda Aleksandrova (57)
Oleg Bulkin (49)
Maria Fessai (26)
Armine Grigorjan (25)
Boriss Hrabrov (67)
Kristo Järv (25)
Mark Kantšukov (31)
Toomas Kink (61)
Priit Kivisikk (57)
Imre Külm (44)
Ahto Laur (41)
Aleksandr Litvinenko (59)
Svetlana Lokk-Kidava (63)
Meelis Ludvig (47)
Jaak Mõttus (28)
Sergei Ottšik (31)
Jaak Paulson (61)
Kerli Paur (31)
Väino Peebo (59)
Svetlana Rand (39)
Riina Rattik (55)
Malle Salk (69)
Ilse Sarap (72)
Tatjana Sibiljova (18)
Johannes Siivask (59)
Karl Oskar Tammiste (18)
Alvian Tõsjatšnikov (22)
Tõnis Uibo (67)
Marina Valjuk (38)
Helju Võsumägi (65)
Veera Baranova (29)
Nikolai Põdramägi (69)

Imre Mürk (36)
Jüri Saar (56)
Merle Jääger (48)
Indrek Hirv (56)
Hannes Klaas (30)
Heiki Krips (60)
Margo Plaado (32)
Sille Siniavski (34)
Elmut Paavel (58)
Piret Tarto (45)
Margus Maidla (44)
Raho Langsepp (45)
Tõnu Lust (54)
Mika Arto Juhani
Keränen (39)
Meelis Jukk (50)
Lauri Talumäe (25)
Kersti Loim (33)
Ken Viidebaum (33)
Toivo Perend (22)
Alvar Tipp (39)
Heilika Leinus (26)
Urmet Külaots (39)
Elin Grigorovitš (31)
Hardo Lilleväli (46)
Peeter Järve (40)
Helena Pertmann (47)
Jaan Lõivukene (23)
Karin Tormis (43)
Rein Rohtla (39)
Marko Kass (33)
Andres Jaeger (77)
Indrek Mäe (23)
Tarmo Leheste (49)
Airi Lehemets (31)
Arvo Lehemets (31)
Tõnis Lukas (51)

Tartu linnavolikokku pürib tänavu 437 kodanikku. Kohti, meenutagem, jagub vaid neljakümne üheksale neist. Seega konkurss, kui nii võib väljenduda, on 8,9 kandidaati kohale. Nelja
aasta eest oli pretendente võimule 74 võrra vähem ehk 363.
Naisi on nimekirjades kokku 158 ehk 36 protsenti. Esinumbriks
on kaunima soo esindaja valimisliidul Vabakund ja Sotsiaal
demokraatlikul erakonnal.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
1. Tulvet Noormägi (57)
2. Viivi-Helbe Peljuhhovska (72)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gea Kangilaski (34)
Jüri Ginter (59)
Egle Pullerits (31)
Jüri-Ott Salm (37)
Jussi Santeri Junttila (39)
Rasmus Toompere (26)
Dagmar Mattiisen (54)
Märt Põder (34)
Sergei Dolgov (51)
Aleksandr Škut (31)
Andrei Tuch (29)
Mart Jüssi (48)
Raul Kübarsepp (38)

Peeter Laurson (42)
Margus Tsahkna (36)
Ene Ergma (69)
Jaak Aaviksoo (59)
Rein Kilk (60)
Argo Annuk (36)
Kaspar Kokk (31)
Jüri Kõre (60)
Toomas Väli (64)
Joel Luhamets (61)
Mihhail Lotman (61)
Olavi Ilumets (59)
Kertu Valjala (32)
Toivo Maimets (55)
Oleg Tšertov (72)
Peeter Tulviste (67)
Marina Riisalu (49)

Üksikkandidaadid
1.
2.
3.
4.

Margus Sarap (48)
Lembit Langell (68)
Gilbert Nahksepp (44)
Veiko Rämmel (49)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Triin Veber (37)
Siim Vatalin (36)
Henry Narits (20)
Katrin Org (43)
Jürgen Rakaselg (39)
Getter Juuremaa (27)
Marko Kaasik (47)
Heiki Ojasild (20)
Kristiina Praakli (35)
Aapo Reitsak (26)
Katri Jaanimägi (35)
Laur Lõhmus (27)
Ester Veskimets (34)
Jaak-Albert Metsoja (34)
Andres Laidvee (43)
Raik Vürst (41)
Katrin Alekand (38)
Jana Adari (44)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Tarmo Punger (46)
Ennu Sepp (74)
Kristel Vissor (19)
Tauno Trink (27)
Ants Kask (75)
Teet Jagomägi (44)
Sheila Kodanik (33)
Margit Rosental-Tustit (38)
Hillar Aigro (81)
Olev Allik (51)
Tambet Anja (27)
Urmas Aunin (53)
Merike Bander (48)
Madis Eenlo (46)
Hagani Gayibli (49)
Õnne Hauasorg (29)
Lembit Kalev (52)
Merike Kaunissaare (56)
Herman Kelomees (25)
Karl Kull (23)
Tarmo Kulmar (63)
Ene Künnap (53)
Renar Künnarpuu (30)
Tiiu Laan (54)

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Velda Lauringson (38)
Aleksander Helberg (60)
Margus Räst (30)
Tiiu Zibo (48)
Sven Salumets (42)
Kaarel Veskis (37)
Neeme Kahusk (50)
Joel Arula (37)
Priit Truusalu (50)
Siim Kala (40)
Lii Laanoja (41)
Lauri Lipping (32)
Vivika Ustav (53)
Martin Oja (35)
Leelo Kund (36)
Margus Kiis (38)
Tajo Kadajas (60)
Marja Unt (31)

Kristjan Mugra (27)
Rein Muoni (65)
Marju Mägi (61)
Martin Naggel (23)
Oskar Narusberk (23)
Jaak Nigul (52)
Toivo Niiberg (59)
Aksel Ojaste (88)
Peeter Olesk (59)
Kristjan Pallav (29)
Raul Parts (26)
Uno Pauts (68)
Peeter Rehema (66)
Marliis Reinkort (18)
Avo Rosenvald (61)
Silvia Russak (83)
Olev Salum (53)
Anu Telling (51)
Mait Trink (42)
Tarmo Tähnas (58)
Jaan Vaiksaar (56)
Andrus Vill (47)
Merike Villemson (52)
Daner Voolaid (24)
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ON…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Henn Käärik (63)
Merike Lillenberg (59)
Ruuben Kaalep (20)
Mait Kraun (20)
Toivo Järvis (68)
Triin Pisuke-Roos (27)
Indrek Kalda (52)
Egge Haiba (27)

Heljo Pikhof (54)
Tõnu Ints (47)
Kajar Lember (37)
Arno Arukask (63)
Kadri Leetmaa (38)
Toomas Jürgenstein (49)
Piret Uluots (58)
Alina Aruoja (21)
Lemmit Kaplinski (33)
Sirli Peterson (34)
Maire Koppel (54)
Tarmo Kikerpill (36)
Roman Mugur (63)
Ilana Smuškina (64)
Ülo Veldre (51)
Jaan Sõrra (58)
Tiina Merkuljeva (50)
Janar Tiiroja (25)
Sirje Kants (62)
Algis Astmäe (37)
Pille Rives (44)
Juri Desjatnikov (35)
Maret Väljak (62)
Rivo Vesik (33)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Urmas Kruuse (48)
Ants Laaneots (65)
Triin Anette Kaasik (41)
Tarmo Noop (45)
Toomas Kapp (45)
Raimond Tamm (35)
Tiia Teppan (51)
Mihkel Lees (26)
Hele Everaus (60)
Veljo Ipits (54)
Senta-Ellinor
Michelson (60)
Verni Loodmaa (51)
Kristjan Karis (34)
Alina Braziulene (41)
Raul Oreškin (46)
Valvo Semilarski (47)
Alo Pettai (52)
Kristina Sõritsa (30)
Sirje Eomõis (69)
Toomas Tein (58)
Jaak Adamsoo (67)
Merike Adojaan (54)
Viktor Ainsar (35)
Risto Alberg (21)
Ilmar Alles (54)
Tiiu Arr (75)
Kelli Bendeliani (27)
Margot Fjuk (64)
Valentina Frunze (65)
Meeta Helm (68)
Harri Jallajas (64)
Helmer Jõgi (61)
Veiko Järv (26)
Peeter Järva (37)
Toivo Kabanen (63)
Ando Kaldalu (65)
Raul Kallaste (22)
Ragnar Kekkonen (25)
Marvi Kibe (75)
Peeter Kikas (55)
Hiie Kimmel (70)
Vello Kivi (51)
Andres Kivivare (61)
Viktor Konošin (55)
Katre Koolman (29)
Mare Kotselainen (59)

Aili Tuhkanen (47)
Timo Avi (23)
Tõnu Sepp (67)
Ado Seire (61)
Kalev Muru (58)
Tanel Tamm (42)
Savo Tilk (52)
Tiit Järv (47)
Sulev Nulk (42)
Kalev Essenson (51)
Tõnu Toomla (41)
Anatoli Petti (74)
Madis Linnamägi (70)
Rein Härmoja (69)
Liidia Laaneoja (80)
Urmas Lest (59)

Vilve Pohla (51)
Kaido Kriisa (42)
Tiina Talvik (75)
Gediminas Jürjo (32)
Rita Hade (57)
Allan Padar (26)
Katrin Kreegimäe (43)
Oliver Aland (25)
Rita Mubarakšina (29)
Jüri Org (38)
Lea Taul (62)
Aksel Johannes Part (18)
Tiina Kossinkova (52)
Heiki Vilep (53)
Sirje Kõvermägi (48)
Karl-Martin Kruse (20)
Anne Räis (66)
Jari Pärgma (21)
Kristel Reim (43)
Gennadi Suhhov (62)
Varje Matisen (58)
Rainer Hüdse (25)
Helen Pahk (39)
Anton Tuul (59)
Kristin Aavakivi (40)
Paul Post (20)
Arma Eensalu (46)
Risto Kase (28)
Krista Piirimäe (67)
Juha-Matti Aronen (41)
Maret Konson (58)
Vladimir Tatartšuk (36)

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Urmi Kukk (51)
Väino Kull (69)
Kalle Kull (47)
Heleri Kõre (21)
Ivo Känd (55)
Maiu Laanemann (39)
Helen Laas (31)
Eevi Lainemäe (71)
Ene Liivapuu (56)
Mihkel Lember (57)
Tiit Lepasaar (69)
Andrus Liba (54)
Lauri Linamägi (34)
Ruth Mering (70)
Matis Merivee (32)
Ats Mitt (19)
Tiia Murumets (66)
Tõnis Märtson (31)
Janika Mölder (43)
Oleg Nesterenko (62)
Allan Ojarand (43)
Martin Parmas (29)
Freddy Pets (34)
Maia Ploom (62)
Eino Poltan (66)
Andres Põhjala (58)
Aida Rehelem (66)
Anu Rein (53)
Jaan Reinson (58)
Vello Rätsep (64)
Aili Rätsep (63)
Evert Rööpson (22)
Olav Saar (65)
Imre Sarv (33)
Priit Tannik (42)
Merike Teder (34)
Taisa Tihomirova (76)
Ilme-Tiiu Tinni (69)
Indrek Tolmann (30)
Mati Tolmoff (56)
Reet Troon (59)
Merike Tubli (52)
Margus Ulst (52)
Ille Vaher (40)
Anne Valk (49)
Ljubov Villemson (56)
Kersti Viru (49)
Risko Vislapuu (26)
Martin Vähi (69)
Ingrid Ääro (41)
Ain-Alar Juhanson (37)
Hannes Astok (49)
Margus Hanson (55)
Tarmo Leinatamm (56)

Ragnar Neevits (35)
Aivar Krull (51)
Margret-Ive Hanni (71)
Luule Pungar (78)
Raimond Soon (20)
Meelis Tõns (55)
Milvi Unt (80)
Raido Noobel (30)
Tõnu Kaua (40)
Erika Pedak (65)
Kadri Tammur (62)
Vello Halling (69)
Tõnis Paberit (60)
Heidi Raig (70)
Ülo Siimets (65)
Robert Närska (65)

Maria Isabel Runnel (28)
Toivo Laht (51)
Hille Kõrgesaar (37)
Erkki Laaneoks (31)
Marika Ilisson (54)
Paul Lupkin (67)
Meril Kristi Hauand (18)
Rait Mänd (19)
Eerika Vassila (57)
Andres Lundalin (36)
Taimi Russ (56)
Kristo Eamets (24)
Ingrid Saarna (60)
Rait Prits (24)
Kairi Kirisaare (31)
Marek Ranne (39)
Liis Ivaste (18)
Tanel Käämbre (42)
Indra Tago (59)
Enn Valgma (75)
Katrin Lendok (58)
Jaan Kroon (29)
Marika Paris (36)
Rivo Lemmik (35)
Epp Pärn (28)
Lauri Ööpik (18)
Mare Dreyersdorff (65)
Lembit Vaab (61)
Silja Metsoja (49)
Nele Kaiv (43)
Anders Urbel (33)
Marju Lauristin (73)

Registreeru soodushinnaga
kuni 27. septembrini!

Maraton
on elamus!
n.eeee
www.tartumaratoon.

Jooksupartner:
upartner:

Suurtoetajad:

Autopartner:

Meediapartner:

5

6

tartuekspress
KULTUUR

Neljapäev, 12. september 2013

Palametsa
pajatused

Sada aastat kolmandat Kuradisilda
Hämmastunud lugeja võib ju nüüd küsida: miks kolmandat? Üks ja
ainus Kuradisillaks kutsutud kuivamaa sild meil Tartus ju on. Vas
tan – aga sellepärast, et enne kui 1913. a septembris avati Toomemäel
raudbetoonist sild – mälestusmärk, oli samal kohal olnud juba kaks
puidust Kuradisilda. Esimese projekteeris 1809. a ülikooli arhitekt
J. W. Krause ja teine sild püstitati lagunenu asemele 1844. a. Aga aeg
tegi oma töö, puit kõdunes ja uue silla ehitamise võttis oma südame
asjaks kuulus Tartu kirurgiaprofessor Werner Zoege von Manteuffel
(1857–1926). Pälvinud Vene-Jaapani sõjas osutatud teenete eest keis
ri au-ihuarsti nimetuse, pöördus ta 1911. a isiklikult Nikolai II poole
ülikoolile Maarjamõisa kahe moodsa kliinikuhoone ehitamiseks. Ta
palve rahuldatigi ja vastuteenena algatas professor vahendite kogu
mise, et rajada arhitekt A. Eichorni kavandi järgi uus, Romanovite
dünastia 300. aastapäe
Dünastia daatumid sil- vale pühendatud ja Alek
I mälestust jääd
lal on saja aasta jooksul sander
vustav esinduslik sild.
ometi püsima jäetud,
Tolleaegne Tartu päe
valeht kirjutas: umbes
kuigi nende eemalda- 10 aastat tagasi võeti
mist nõuti juba 1920.
vana sild maha ja meie
linn jäi ühest kauni
aastate keskpaiku.
dusest ja loomulikust
ühendusest kahe mäerinnaku vahel ilma. Professor Zoege von Man
teuffel pani Keisri Majesteedile uue silla plaanid ette. Keiser ja Keis
riproua Maria Fjodorovna annetasid oma eravarandusest summa,
et silda ehitama saadi hakata. Uuele sillale anti õnnistamispäeval,
12. septembril Aleksander I nimi. Talitusest võtsid peale õigeusu vai
mulike ja ülikooli juhtkonna osa veel mitmed kõrgemad aukand
jad, neist tähtsaim Liivimaa asekuberner vürst Kuropatkin, kes selle
tarvis koguni automobiiliga meie linna sõitis. Kohal olid avalikkude
asutuste, sõjaväe ja mõisnikeseisuse asemikud, arvukalt professoreid
ja üliõpilaskorporatsioonide esindused oma lippudega.
Professor Zoege von Manteuffel kõneles keiser Aleksander I ja
ülikooli esimese rektori sõprusest ning G. F. Parroti teenetest, mil
le äramärkimiseks oli paigutatud Inglisillale ladinakeelne tekst
koos G. F. Parroti reljeefpildiga. Tema ettepanekul lauldi ka talituse
lõpuks vana akadeemilist laulu „Gaudeamus igitur“. Et meelde tule
tada valitseva dünastia juubelit, oli uuele sillale pronksist pärjaga
ümbritsetult kinnitatud aastaarvud „1613–1913“.
Kes siis võis aimata, et Romanovite võimu jagub veel vaid 4 aastaks ja
Nikolai II mõrvatakse koos perekonnaga bolševike poolt Jekatrinburgis
1918. a juulis. Dünastia daatumid sillal on saja aasta jooksul ometi püsi
ma jäetud, kuigi nende eemaldamist nõuti 1920. aastate keskpaiku. Tar
tus on juba Aleksandri nime kandev tänav, on‘s talle veel omanimelist
silda tarvis? Ometi jäid kirjad sillal püsima, sest rahvasuu nimetas raja
tist endiselt Kuradisillaks, mitte aga Aleksandri omaks. Jäid püsima ka
siis, kui punavõimu käsul võeti „ideoloogilise puhtuse säilitamise huvi
des“ maha Gustav Adolfi ja Kalevipoja kujud – nähtavasti peeti Alek
sandrit rohkem „omaks poisiks“ kui eelnimetatuid.

Noorte kunst haamri all
Neljapäeval, 12. septembril
kell 17 avatakse loomemajanduskeskuses Tartu noore
kunsti oksjoni töid tutvustav näitus. Oksjon toimub
10. oktoobril kell 18.

Kevadel kolksus oksjonihaamer näitleja Jaak Printsi käe all. Lilian lukka

Reedel, 13. septembril algusega kell 17.30 esitlevad
Vanemuise teatri suure maja
ülemises fuajees Vanemuise
sümfooniaorkester ning teatri muusikajuht ja peadirigent
Paul Mägi uut heliplaati.
Orkester on Paul Mägi käe
all plaadistanud kaks Eesti
sümfoonilise muusika paremikku kuuluvat teost – Villem
Kapi sümfoonia nr 2 c-moll
ning Artur Kapi „Fantaasia viiulile orkestriga teemal B-A-CH“, kus solistipartiid mängib
teatriorkestri kontsertmeister
Kristel Eeroja-Põldoja.
Orkestreeringu on teinud
Kirill Raudsepp ja Paul Mägi.
Helirežissöör on Maido Maadik. Plaat on salvestatud Tartu
Jaani kirikus tänavu mais.
Plaadiesitlusele järgneb
sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja tänavuse
hooaja avakontsert. Maestro
Paul Mägi dirigeerimisel tuleb
ettekandmisele Felix Mendelssohni oratoorium „Elias“.

Seekordsele oksjonile esitati 73
tööd, millest komisjon valis välja
25. Lisaks valisid kuraatorid Lii
na Raus ja Triin Tulgiste oksjonile
ka kutsutud kunstnike 22 valitud
teost. Kokku on oksjonil esinda
tud 45 kunstnikku 47 tööga.
Kunstiteadlase Indrek Grigori
sõnul on oksjoni kunstiline tase
tugev: “Oksjonitööde valiku tege
misse on taas kaasatud kuraato
rid, millega seoses on oluliselt kas
vanud oksjonil müügile tuleva
te tööde professionaalne tase. Ja
seda mitte ainult kuratoorsel teel
valitud tööde eneste näol. Tugev
üldfoon, mida kuraatorite valik
komisjonile lõi, piiras nii valita
vate tööde üldarvu, kui sundis ka
komisjoni lähtuma oma otsustes
ennekõike kunstilisest tasemest.”

Klassikud kohal
Oksjonil tulevad esitamisele vii
mastel aastatel tähelepanu ja tun
nustust pälvinud noorte kunstni
ke Anna Hõbemäe, Kristi Kongi,
Marta Stratskase, Mihkel Ilusa ja
Eike Epliku teosed ning 2013. aas
tal Tartu ülikooli maaliosakon
na ja Tartu kõrgema kunstikooli
lõpetanud kunstnike valitud tööd.
Lisaks on oksjonile kutsutud
mõned nüüdiskunstimaastikul
juba klassiku staatuses olevad
kunstnikud, nagu näiteks maa
likunstnik Rauno Thomas Moss
ning fotokunstnikud Toomas Kal
ve ja Marge Monko, kellel nii oma
kunsti kui ka õppejõu ameti kau
du on suur mõju nooremale põlv
konnale.
Oksjoni jaoks kureeritud foto
valikus leiab erineva lähenemise
ga põhiliselt noorema põlvkonna
põnevamate fotokunstnike AnnaStina Treumundi, Madis Katzi,
Alan Proosa, Taavi Piibemanni,
Reimo Võsa-Tangsoo, Renee Alt
rovi jt töid.

Otsitakse
hiie sõpra

Oksjonitöödega saab alates
13. septembrist tutvuda veebis
www.lmk.ee/oksjon_sygis2013
ning mõnevõrra hiljem ilmub
kataloog ka trükist. Kataloogile
lisavad väärtust nii kunstnike endi
selgitused oma tööle kui ka kuns
titeadlaste Indrek Grigori ja Kadri
Asmeri kirjutatud kommentaarid.

Nimekas žürii
Sügisene oksjon keskendub oma
eelprogrammis koostöös Tartu
kõrgema kunstikooli fotoosakon
na ja Tallinna Fotokuuga foto
kunstile. Enne oksjonit on kavas
mitmed sisukad fotokunstiteema

lised loengud. Oksjoni program
miga saab lähemalt tutvuda veebis
www.lmk.ee/oksjonid.
Konkursile laekunud töödest
valis oksjonitööd välja komisjon,
kuhu kuulusid Indrek Grigor Tar
tu kunstimajast, Tiiu Talvistu Tar
tu kunstimuuseumist, fotokunst
nikud ning TKK õppejõud Madis
Katz ja Taavi Piibemann, kunsti
teadlased Triin Tulgiste ja Kadri
Asmer, TÜ maaliosakonna õppe
jõud ning maalikunstnik Rauno
Thomas Moss, kunstisõber Riivo
Anton, Külli Hansen Tartu loo
memajanduskeskusest ning oks
joni projektijuht Liina Raus.
Rasmus Rekand

Maavalla koda kutsub üles esitama ettepanekuid hiie sõbra
aunime andmiseks, et tunnustada hiite ja teiste ajalooliste
looduslike pühapaikade häid
hoidjaid.
Kiiduväärt inimeste ja juhtumite avaliku tutvustamise
kaudu tahame näidata head
eeskuju teistelegi. Looduslike pühapaikade haldamisel,
kaitsmisel ja kasutamisel saab
järgida ajaloolisi häid tavasid ning seeläbi aidata kaasa
pühapaikadega seotud vaimse
ja ainelise pärandi ning keskkonna säilimisele. Hoides hiisi, hoiame oma rahva elujõu
sügavamaid lätteid.
Hiie sõber võib olla inimene,
ühendus, ettevõte või asutus,
tänu kelle sihikindlale tegevusele on sellel või eelmistel
aastatel looduslik pühapaik
säilinud või selle seisukord
paranenud.

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

VANEMUISES

11.-14.09
Ainult 4 päeva!

Piletisaju hinnad kõigile Vanemuise teatri etendustele!
Müügil üle Eesti ja vanemuine.ee
(ei kehti varasematele broneeringutele)

Sümfoonia
orkester esitleb heliplaati

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

tartuekspress
Mustlasvennad peavad
I
L
EL
TARTU POKSI PÄÄSTMA
Neli venda tõestavad, et uue põlvkonna Tartu mustlased ei jää bussijaama ennustama ega poe ette kerjama. Rusikatega.

T

T
H
LE

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

ÕPILASED,
ASED
ÕPETAJAD, ÜLIÕPIL

“Käed kõrgemale! Löök ei vaju ära!” kaikuvad
legendaarse poksitreeneri Vello Kibe juhised
Tartu ülikooli spordihoones. Ent sparringu
partneriteks, kes käskluste peale üksteise löö
ke blokeerivad, pole mitte ülespumbatud torso
dega jõmmid, vaid kaks pisikest rosinasilmset
mustlaspoissi.
Ehkki poiste madistamist saadab rumeenia
keelne jutuvada, pole kahtlust, et nad Kibe kor
raldustest probleemideta aru saavad: Annelin
na mustlaspere kahele noorimale, 12- ja 10-aas
tasele mehepojale on antud igati eestipärased
nimed Jaan ja Eduard. Eilando (19) ja Rekardo
(13) kannavad küll traditsioonilisemaid tiitleid,
ent vuristavad riigikeelt sellest hoolimata puh
talt.

Kvaliteetsed
kõvendatud pinnaga
plastikklaasid

Liitu meiega
Facebookis

TASUTA!

(kõvendatud pinnaga plastikklaasid sph +/-6,00 cyl 2,00)

KÕIGILE
PRILLITELLIJATELE
2 KLAASI = 1 HIND

(peegeldusvastase kattega plastikklaasid
sph +/-6,00 cyl 2,00)

VALIK PRILLIRAAME -70%
Pakkumised kehtivad raamide ja klaaside koosostul
kuni 30. IX 2013

Poks või suits
Need on mehed, kes peaks treener Kibe hin
nangul kiratseva Tartu poksi tuhast tõstma.
Eeldusi jagub: emapoolne vanaisa tulnud omal
ajal Läti tšempioniks. Poiste isa aga on rahva
mällu sööbinud episoodilise rolliga Arvo Kuku
mägi “Karikakramängus”: “Teeme parem suit
su!”
Ent selle tsitaadi mõtet Kibe ei jaga. “Olen
andnud poistele valida: kas poks või suits,” sel
gitab ta. “Tuleb aru saada, et suits, alkohol ja
naised on sinu jaoks alati olemas. Poks aga kaob
ära, kui õige aeg mööda lasta.”
Samal ajal kui Jaan ja Eduard põrandal vehi
vad, on Rekardo päris poksiringis ette võtnud
endast peajagu pikema Mardi. Eakaaslastest
märkimisväärsemalt kiiremas füüsilises aren
gus näebki Kibe mustlaste võimalusi läbi lüüa,
eeskätt noorteklassis. “Kui eesti poiss võtab
täismehe mõõdud alles 24–25-aastaselt, siis
neil juhtub see juba kümme aastat varem, mis
annab poksis eelised,” seletab Kibe.
Väikesed, kuid kiired ja tehnilised must
lased võiksid tema hinnangul edu saavutada
kerges kärbeskaalus, mis jääb juunioride klas
sis vahemikku 46–48 kilogrammi. “Kategooria
on asiaatide pärast loodud,” räägib Kibe. “Eesti
tasandil tähendab see, et käi ainult kaalu peal
ära ja võta medal vastu.”
Kõige rohkem loodab Kibe vendadest pisut
turskemast Jaanist, kes kolgib telesarjas “Ees
ti nokitseb” leiutatud liikuvat poksikotti lausa
väsimatult. Ise sealjuures küll eri keeltes “Ma ei
oska!” hüüdes. “Mis ei oska, oskad küll! Võimas
mees, igiliikur!” ei ole Kibe kiitusega kitsi.
Jaan ei saagi praegu võistlustel osaleda, sest
kehakaal 37 kilogrammi on üle oma vanuse
klassi normi. “Võtaks kümme kilo veel juurde ja
läheks kärbeskaalus ringi,” unistab Kibe.
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TARTUS:
Maarjamõisa polikliinik
Puusepa 1A
tel 731 9151

Kesklinna Keskus TÜ Kesklinna apteek
Poe 8
Küüni 7
tel 742 3593
tel 744 1167

VILJANDIS:
Kaubanduskeskus Uku
Tallinna mnt 41
tel 449 4343

Treenerilt igiliikuri tiitli pälvinud Jaan (12) on kolmest väiksest mustlaspoksijast sitkeim. Taamalt
seiravad duelli poksikotiga vennad Rekardo (13, vasakul) ja Eduard (10). 
Reio Laurits

lest märki ei näita. “Ega ta trennis käia väga ei
viitsi, tahaks ainult võistelda,” märgib Kibe.
Kärsitut loomust tunnistab ka oma kaaluka
tegoorias Tartu meistriks ja Eesti teiseks kroo
nitud Eilando ise. “Tahaks juba maailmameist
rivõistlustele minna,” paugutab ta. “Aga kohe,
mitte alles kümne aasta pärast. Tahaks midagi
oma eluga saavutada.”

Purjus peaga juhtub

Eilando igatseb tõeliselt suuri matše: vahet
pole, kas neis võita või kaotada, kogemus loeb.
Ringi minnes valdab teda enda sõnul praegugi
kirjeldamatu tunne. “Kujutan ette, et vastane
on minust madalam, et ta ei saa mulle vastu,”
meenutab Eilando ettevalmistusi.
Aga kui läheb vastupidi? “Kui läheb, siis
Kohe ringi
läheb,” väljendab Eilando kartmatust. “Võib
küll öelda, et tervis on elus kõige tähtsam, aga
Ent üleriigilisel tasandil jõu katsumise ees
minu jaoks see tähtis pole.”
seisab teisigi takistusi. Nii jäi Eilandol käimata
Nii ei pelga Eilando treeningutel kogutud
riiklikel võistlustel Narvas, sest kohalik omava
tarkusi ka päriselus realiseerida: ta on koguku
litsus oleks sportlasele hüvitanud küll bussipi
sega paika pannud koguni koolidirektori enda.
letid, kuid mitte majutust. Kolmetoalises korte
“Enesekaitseks võib, see on klubides ja baarides
ris kümnekesi elavale perele käinuks hotelliko
käies normaalne,” väidab ta. Viimati läinudki
ha ost treeneri sõnul aga üle jõu.
rusikad käiku paar päeva tagasi Rüütli täna
Siiski raputab Kibe veidi tuhka pähe ka pois
va kõrtsis Feel Good. Aga ise agressiivne ei ole?
tele endile, kes aluspõhi
“Vahel ikka, kui mõned
mõtete omandamise ase Enesekaitseks võib, see joogid sees.”
mel kohe paremsirgete
Eesti poksi maine pole
juurde tahaks jõuda. “Pean on klubides ja baarides kiita, 1990ndatest kül
poisse ikka tagasi hoidma, käies normaalne.
ge jäänud poolkriminaal
et nad kohe lööma ei hak
ne aura saadab spordiala
kaks,” tunnistab Kibe ja räägib veneaegse anek
Kibe sõnul siiani. Seetõttu kardavad lapsevane
doodi Moskva turust, kus ühte puuri on topi
mad oma võsukeste pärast – need vähesed poi
tud karu ja lammas. Küsimuse peale, kuidas nii
sid, kes trenni tulevad, teevad seda oma initsia
saab, vastavad talitajad: paneme igal hommikul
tiivil. “Tullakse suure kambaga, aga tuleb vasi
uue lamba! “Aga minul pole uut lammast ette
kaiga või tänapäeval peenema nimega puber
anda. Ennekõike tuleb ikka tehnika ja jalgade
teet ja vajutakse laiali,” lisab Kibe. “Vanemad
töö paika saada,” tõdeb Kibe.
eelistavad ikka jalgpalli, korvpalli, ujumist, ker
Justkui treeneri sõnade kinnituseks polegi
gejõustikku.”
vanemat venda Eilandot täna kohal. Telefoni
Kui meestel on muud huvid, tasub ehk poksi
teel teatab ta raskest haigusest, ent tunni lõpul
ringkondadel panustada hoopis õrnemale soo
vennakestele hõbehalli BMWga järele tulles sel
le? “Naiste seas on lihtsam läbi lüüa, konku

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Kõik püsililled nüüdsest

35%

soodsamalt!

Kampaania kehtib 31. oktoobrini
või kuni kaupa jätkub.

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Vaata sortimenti www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa
Eilando põlgas võistlustel osalemise Narvas
liiga kalliks, kuid särava BMW kõrval poksiliigutusi imiteerida paljuks ei pea.

rents on väiksem,” kinnitab Kibe.
Üle aastate kohtabki just täna spordisaalis
poksikottide vahel ka soolist mitmekesisust.
Trenni on oma silmaga kaema tulnud varem
džuudoga tegelenud 15aastane Iris. Tõmmusid
rusikakangelasi ta nähtavasti ei pelga, sest lööb
tunni lõppedes Kibega käed.
Kaur Paves

A Le Coq’i kammerkoor

ootab uusi meeslauljaid
igasse häälerühma.

Kui oled huvitatud, suhtle dirigendiga: Eve Paap
5624 9112
paap.eve@gmail.com

NB! A

eg!

de hooa

lupidu
lgab lau

Emajõe kallaste peal, ahoi!
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SUUR KATLAVALIK

Politsei saab aastas umbes sada teadet LõunaEesti maakondades kaotsi läinud inimestest,
kellest kümmekond vajab pikemalt otsimist ning
üks või kaks jääbki teadmata kadunuks.
41-aastane Andrus Sild oli juh
tivtöötaja, abikaasa ja isa. Temast
tehtud piltidelt vaatab vastu soliid
ne tumedapäine triiksärgi, vesti ja
prillidega mees, küll keskmisest
lühemat kasvu ja kõhnema keha
ehitusega. Mullu 17. novembril lah
kus ta Tallinnast, päev hiljem näh
ti teda Võrus. Seljas must talvejope
ja pruunid teksad, peas tume vil
lane müts, liikus ta hilissügisesest
külmast hoolimata hallil jalgrattal
Rõuge poole – ja kadus.
Andrust asusid otsima lähe
dased ja politsei, mehe leidmi
seks ulatas abikäe ka sihtasutus
Kadunud. Sotsiaalvõrgustikus
jagas mehe kadumisteadet enam
kui 6500 inimest. Paraku ei and
nud otsingud pika aja jooksul
tulemusi.
„Käesoleva aasta juunikuus tea
tati politseile, et Võru maakonnas
Viitina külas müüdi maja, mida
vaatama läinud ostja avastas mehe
surnukeha,” selgitas politsei esin
daja Kerly Peitel. „Võru kriminaal
talitus alustas juhtunu uurimiseks
kriminaalmenetlust, vaatas sünd
muskoha üle, surnukeha saadeti
kohtuarstlikku ekspertiisi ja kuu
lati üle tunnistajad. Menetluse käi
gus selgitati, et surnuks oligi Sild.
Uurimise käigus ei tuvastatud kri
minaalkuriteole viitavaid asjaolu
sid, mistõttu menetlus lõpetati.”

www.tartumaraton.ee

Maraton on
elamus!

Laip kilekotis

15. september
89/40 km
Peasponsor
r:
Peasponsor:
Autopartner:

Meediapartner:

Rattapartner:
Ratta
t

Suurtoetajad:

Silla juhtum pole ainus selli
ne kurb lugu tänavusest suvest.
24. juuli õhtul leiti Valgamaal Hel
me vallas Õhne jõest meesterah
va tugevate lagunemistunnustega
surnukeha. Politsei teatel aga pole
seni selgust mehe isiku ega tema
surma asjaolude kohta: laip on
siiani kohtuarstlikul lahangul ja
tulemusi politseil veel pole.
Õhne jõgi on õudseid leide väl

ja andnud ka varem. 2010. aasta
1. juunil leiti Tõrvas jõest mees
terahva vägivallatunnustega sur
nukeha, mis oli pakitud kilekot
ti, seotud heinapallinööriga kin
ni ja siis veel vaiba sisse rullitud.
Teadmata aja jões vedelenud laip
osutus 2008. aasta augustis kaotsi
läinud valgamaalaseks Aare Lavi
niks, kes oli pikalt teadmata kadu
nud isikute nimekirjas.
Lavini tapjaid pole siiani õnnes
tunud kindlaks teha. „Selle krimi
naalasja kohtueelne menetlus kes
tab,” teatas Lõuna ringkonnapro
kuratuuri pressinõunik Kristina
Kostina septembris 2013. „Täna
seks ei ole kedagi kahtlustatavana
üle kuulatud.”
„Juhtimiskeskusele tuleb Lõu
na prefektuuris aastas umbes sada
teadet kadunud inimestest,” tõdes
prefektuuri tagaotsimiste koordi
naator Mart Sisask. „Neist 90 osu
tub selliseks, kus pikemat otsimist
ei tule, inimene on kümne päeva
jooksul välja tulnud.

Kümme otsingut aastas
Aastas on enam-vähem kümme
pikemat otsimist ja üks-kaks ini
mest jääb ikkagi leidmata. Nad ei
pruugi küll jääda kadunuks – kas
järgmisel või ülejärgmisel aastal
leitakse sageli ikkagi üles.”
Politseil ei jätku vahendeid, et
kõiki kadunud inimesi tähtaja
tult aktiivselt taga otsida – tuleb
ju uusi ja värskeid juhtumeid pide
valt peale. Sisask märkis aga, et
pikemaajaliselt kadunute juhtu
mite puhul kontrollitakse vähe
malt kord kvartalis andmed üle ja
püütakse leida lisainfot.
Sisask on teadmata kadunud
inimeste temaatikaga politseis
tegelenud aastast 2005. Viimasel
ajal on ta keskendunud otsimi
se koordineerimisele ja kolleegi

de nõustamisele. Kuid nende aas
tate jooksul pole Sisask puutu
nud kokku ühegi juhtumiga, mida
oleks aidanud lahendada lähedas
te poolt info eest välja pandud vae
vatasu. Ehkki kadunud inimese
lähedased haaravad õlekõrrestki,
tuleb välja, et pigem tasuks uskuda
politsei töösse kui imedesse – abi
pole olnud ka sensitiividest.
„Oleme proovinud, aga tule
musteta,” kommenteeris tagaotsi
miste koordinaator nõidade ja sel
geltnägijate kasutamist.
Teadmata kadunuks jäämise
juhtumid jagunevad üldjoontes
neljaks. Üks osa on sellised, mille
taga on inimese enda soov ja tahe:
näiteks pageb mees alimentide
eest, teismeline otsib seiklusi või
on inimene otsustanud elust lah
kuda. Juhtub sedagi, et lähedastele
põhjustatakse valu lihtsalt ruma
lusest või teadmatusest.
„Näiteks minnakse reisile ja eel
datakse, et kõik teavad, aga lähe
dased ei tea ja inimest hakatak
se paaniliselt otsima,” manitses
Sisask, et lähikondseid ikka oma
liikumistega kursis hoitaks.

TALLINNA
OPTIKAS
SEPTEMBRIS

TANTSUKURSUS ALGAJATELE
(16.sept - 31.okt) E/N 20.30 - 22.00

Edasijõudnutele

(al.02.sept) E/N 19.00 - 20.30
Tartu, Kaunase pst 68 saalis

Tantsuklubi Sinilind www.sinilind.ee // 55675011

Kampaania
tingimuste ja
lisapakkumistega
tutvu
www.opti.ee
TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

tartuekspress
UUDISED

Neljapäev, 12. september 2013

9

Alkoholi tarvitanud mees eksis
Obinitsa kandis seeni korjates ära,
jäi ööseks T-särgi väel metsa ning
suri alajahtumise tõttu.

Seenele mobiiliga

Kuigi enamik kadunuks kuulutatutest ilmub mõne päeva pärast joomaurkast või armukese juurest välja, võib lähedase avastada ka kilekotist või jõest. 
Kaur Paves

Juhtumeid, kus teadmata kadu
nud inimene on langenud kuriteo
ohvriks, pole Sisaski sõnul lõuna
piirkonnas viimasel ajal ette tul
nud. Kui aga selline kahtlus üles
kerkib, siis alustatakse kindlasti
kriminaalmenetlust, mis tähen
dab, et juhtumit uuritakse veelgi
tõsisemalt.

Sensitiiv ei aidanud
Osa kaduma läinud inimesi lan
geb paraku õnnetuse ohvriks, näi
teks kukub peolt koju mineja jõk
ke. „Ikka jah,” ohkas Sisask tõde
des, et selliseid kurbi juhtumeid
esineb. „Konkreetselt mul endal,
kui selle tööga tegelesin, oli Jaak
Lõivukese juhtum.”
21-aastane üliõpilane Lõivukene
asus ühel 2009. aasta septembri
ööl Tartust Narva maanteelt kodu
teele, mis pidi viima ta üle Ema
jõe, ja jäi kadunuks. Sõbrad algata
sid tema otsimiseks laiaulatusliku
kampaania, välja pandi vaevatasu
ja abi otsiti ka sensitiividelt. Paraku
edutult: 2010. aasta mais leiti Ema
jõest noormehe surnukeha.

Teadupärast on vaesevõitu Lõu
na-Eesti see kant, kust paljud
lähevad välismaale tööd ja leiba
otsima. Selliseid juhtumeid, kus
näiteks mõni Soome ehitajaks läi
nu oleks pikemaks ajaks või lõpli
kult perekonna vaateväljast kadu
nud, tagaotsimiste koordinaatori
le õnneks teada pole. „Ei saa öel
da konkreetselt, et ei ole või on –
iga juhtumit eraldi ei tea,” sõnas
Sisask. „Sellised juhtumid või
vad olla kümne päeva omad, tean
lugusid, kus inimene on läinud ja
perekond ei saa temaga ühendust,
aga politsei on kümne päeva jook
sul tema asukoha välisriigis välja
selgitanud ja kontakti saanud.”
Ette aga tuleb ka lugusid, kus
kadumise taga on vähemal või
enamal määral alkohol. „Naiste
rahvas oli kuu aega kadunud, leid
sime ta ühest korterist, kus ta oli
sisuliselt kuu aega joonud,” kirjel
das Sisask üht juhtumit.
Juhtub sedagi, et napsu võtnud
inimene läheb metsa seenele või
marjule ning eksib saatuslikult
ära. Näiteks juhtus mullu sügisel
Võrumaal nii 47-aastase Arvoga.

Kõige magusam seenekorjamise
aeg ongi parajasti käes – kahjuks
aga toob iga sügis teateid (eeskätt
eakatest) korilastest, kes loodus
ande jahtides sihi käest kaotavad
ning metsa eksivad. Nii mõnigi
neist jätab nii ka oma elu. Kõige
halvemal juhul ei saa lähedased
isegi surnukeha väärikalt maa
mulda sängitada.
Politsei kodulehel ripub siiani
2009. aasta septembris kaduma
läinud Olimpiada Karaseva (sün
dinud 1928) tagaotsimiskuulutus.
81-aastane Tartu proua läks Põl
vamaal Ahja lähistel seenele ning
kadus. Karasevat ei õnnestunud
leida hoolimata sellest, et teda
otsis mitme päeva jooksul sada
kond inimest.
„Kindlasti laetud mobiiltelefon
kaasa, ka natuke söögi- ja joogi
poolist – muidugi mittealkohool
set – ja vastavalt ilmale end riides
se panna,” manitses Sisask inime
si, kes neil päevil korvi ja noaga
metsaande korjama siirduvad.
Sisask märkis, et politsei saab
eksinud inimese mobiiltelefoni
positsioneerides tuvastada tema
ligikaudse asupaiga. Seal, kus
tugijaamu on vähem, annab posit
sioneerimine, tõsi küll, üsna umb
kaudse tulemuse. Küll aga näitab
see igal juhul politseile kätte vähe
malt suuna. Teada on ka lugusid,
kus äraeksinu on kuulnud polit
seiauto sireene, sellest telefoni teel
otsijatele teada andnud ning seelä
bi peatselt ka üles leitud.
„Kui telefon on olemas, siis
mõistlik on helistada päästetee
nistusse või politseile ja anda tea
da, et on juhtunud õnnetus,”
sõnas tagaotsimiste koordinaator.
„Kindlasti ei tuleks ähmi täis min
na, vaid rahulikult mõelda.”
Vidrik Võsoberg,
Lõunaleht

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

www.aknakoda.ee

KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

KAS ENERGIA HIND ON
LIIGA MADAL, ET SA EI
SOOJUSTA OMA MAJA?
MIKS ON TÜHJA ÕHUVAHEGA SEIN KÜLM?
Seinavahes olev õhk, mis on seina sisemise osa mõjul soojenenud, tõuseb üles. Selle
asemele tungib altpoolt hõredatest kohtadest
külm õhk. Katusealusesse ruumi tõusnud õhk
viib pragudest välja kuni 80 protsenti seinte
kaudu kaduvast soojusest. Soe õhk, mis ei ole
veel katusealuse kaudu väljuda jõudnud, puutub kokku külma välismüüritisega ja langeb jahtudes allapoole, kuni seina sisemise osa mõjul
taas soojeneb. Niisugune konvektsiooniring põhjustab umbes 20 protsenti seinakaudsest soojuskaost. Sellest „korstnast” väljub soojus hoonest
palju kiiremini, kui seda ette kujutatakse.

SÜSTIME SEINAD SOOJAKS!

Spetsiaalsete ainete vesilahused segatakse vajalikes
suhetes kokku ja muudetakse suruõhu abil vahuks, mis
pumbatakse seinatühimikesse. Soojustusvaht koosneb
miljonitest väikestest purunenud õhumullidest. Tahkudes
muutuvad need pehmeks, valgeks, veeauru läbilaskvaks
materjaliks − termovahuks. Materjal on mõeldud spetsiaalselt elumajade seintes olevate õhuvahede täitmiseks.
Vaht ei paisu ega riku hoone konstruktsioone. See on
ainus võimalus, kui sinu maja seinakonstruktsioonis on
õhutühimikud.
• Soojustatava maja fassaadi ei ole vaja lõhkuda.
• Soojustamine on kiire ja efektiivne.
• Küttekulud vähenevad märgatavalt.
• Termovaht on veeauru läbilaskev ja vett mitteimav materjal.
• Termovaht on suurepärane soojusisolaator.
• Termovahul on hea tulepüsivus.
• Termovahuga soojustamine on väga soodne.
OÜ Therm kasutab alates 2013. aastast uut täiustatud
tehnoloogiat Aminotherm Saksamaalt. Pakume ka kaua
oodatud põrandate ja siseseinte süstimist.

www.therm.ee
tel 5660 6010
info@therm.ee
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Kino

anekdoodid

Kaks Aafrika hõimu ühinesid ja
võitsid sõjas kolmanda suguharu.
Võitjad söövad ära võidetud suguharu juhi. Üks ütleb:
„Üldse pole maitsev.“
„Ent ikkagi parem kui see lurr,
millega meid toideti Lumumbanimelise ülikooli sööklas.“
***
Noor idaeurooplane põgenes
Lääne-Saksamaale. Immigratsiooni
talituses küsiti:
„Kas teil polnud piisavalt süüa?“
„Ei või kurta,“ vastas noormees.
„Või oli korter kehv?“
„Ei kurda.“
„Miks te siis jalga lasksite?“
„Siin võib kurta...“
***
„Mida te küll siin riigikogus istute?
Te ei tee ju iialgi suud lahti?“
„Eksite, lugupeetud kolleeg. Iga
kord, kui teie sõna võtate, ma haigutan.“
***
Aastate eest: „Riigikogu tänase
istungi päevakorras on kuningriiklaste anekdoodi kolmas lugemine.“
***
„Mis on Väike Teater?“
„See on Suur Teater pärast välismaal esinemist.“

***
„Milline on kõige sõltumatum riik
maailmas?“
„Mongoolia. Temast ei sõltu mitte midagi.“
***
Ärimees: „Ma maksan teile 500
dollarit, kui võtate osa minu muredest enda kanda.“
Jurist: „Olen nõus. Kust ma need
500 dollarit saan?“
Ärimees: „See ongi teie esimene
mure.“
***
Seersant viib läbi õppust. Ta selgitab: „Aatomipommi lõhkemisel on
vaja kiiresti pikali heita, peaga pommi suunas, tõmmata kiiver otsaette
ja panna automaat enda alla.“
„Miks on vaja panna automaat
enda alla?“
„Selleks, et ta ära ei sulaks.“
***
Kondiiter annab õpipoisile iseseisva ülesande: teha tordile kiri
„Palju õnne sünnipäevaks!“. Tunni
aja pärast on poiss tagasi.
„Noh, kuidas õnnestus?“ küsib
kondiiter.
„Kõik on korras! Kõige keerulisem
oli torti kirjutusmasinasse ajada.“
***

Mees kurdab psühhiaatrile, et näeb
igal ööl kohutavat unenägu, milles
tema magamistuppa tuleb ämm, kellel on keti otsas õudne koletis.
„See on väga võigas, doktor,“
seletab mees. „Punased silmad,
pulstunud kõrvad, suured küünised, lõugade vahelt tilgub ila...“
„Kõlab jäledalt,“ märgib psühhiaater.
„Oh, doktor, see pole veel midagi,“ lööb mees käega, „te peaksite
hoopis seda koletist nägema!“
***
Bioloogiatunnis.
„Kuidas lendab mesilane?“ küsib
õpetaja Jukult.
„Mesilane pole võimaline lendama,“ vastab Juku. „Aerodünaamika
seaduste kohaselt on ta tiivad liiga
nõrgad või vale ehitusega, et ta keha
õhku tõsta. Paraku ei tea mesilane
ise sellest midagi ja lendab ikkagi.“
***
„Nüüd arutab kohus kodanik
Agenesjani grupiviisilise vägistamise asja,“ teatab kohtunik. „Grupp
vägistatuid, palun tõusta!“
***
Arst patsiendile: „Olge rahulik:
teil on peas küll väga raske haav,
kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida...“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13., 16., 18.09 kell 14.25, 19,
21.30; 14.–15.09 kell 14.25,
16.50, 21.30; 17.09 kell 17.05,
19.30; 19.09 kell 14.25, 19 jOBS
13., 15., 16., 19.09 kell 16,
18.15, 20.30; 14.09 kell 15.45,
17.45; 17.09 kell 11, 16, 18.15,
20.30; 18.09 kell 16, 20.30
Kurb Jasmine

13., 15.–17., 19.09 kell 12,
14.15, 16.30, 18.45, 20, 21;
14.09 kell 12, 14.15, 16.30,
18.45, 20.15, 21; 18.09 kell 12,
14.15, 16.30, 17.45, 18.45, 20,
21 Me oleme Millerid
13., 15.–17., 19.09 kell 17.30,
22.15; 14.09 kell 17.30, 22.30;
18.09 kell 18, 22.15 Riddick
13., 16.–19.09 kell 16.50; 14.–
15.09 kell 19.15 Kaks ema
13., 15.–19.09 kell 22.30;
14.09 kell 22.30 Kurja kutsumine
13., 16., 18.–19.09 kell 14.45,
13, 13.50, 15.15; 14.–15.09
kell 11, 11.30, 13.35; 17.09 kell
13, 13.50, 15.15 Smurfid 2
13.–16., 18.–19.09 kell 12.15;
17.09 kell 15 Percy Jackson:
Koletiste meri
13.–16., 18.–19.09 kell 15,
17.15; 17.09 kell 17.15 Kollide
ülikool (eesti keeles)
13.–19.09 kell 19.30 RED: Eriti ohtlikud agendid 2

ristsõna
Ristsõna

13., 16.–19.09 kell 12.45; 14.–
15.09 kell 10.45, 12.45 Mina,
supervaras 2 (eesti keeles)
13.–19.09 kell 22 Karm paar
13., 16., 18.–19.09 kell 13.15;
14.–15.09 kell 13.15, 15.30;
17.09 kell 11, 13.15 Eellinastused: Lennukid (eesti
keeles)
14.09 kell 19.45 Eellinastus:
Ainult aja küsimus

Kontsert

jOBS
12.09 kell 20 Cinamonis
Tehnoloogiafirma Apple‘i kaasasutaja ja endise tegevjuhi Steve Jobsi
elul põhinev film jutustab tema hasardist, visadusest ja tahtejõust!
Luues Apple’i, muutis Jobs alatiseks maailma! Aus ja kompromissitu
film näitab meile erinevaid katkendeid Jobsi elust 40 aasta vältel. Peaosas Ashton Kutcher, lavastaja Joshua Michael Stern.

19.09 kell 21 Kondakov-Volkov-Rull (Eesti, Vene)
20.09 kell 21 Laura Põldvere
Trio
21.09 kell 21 Autumn Leaves

Tartu Raekoda
13.09 kell 14 Professor Jenny Anvelti meistrikursuste
lõppkontsert

Tartu ülikooli aula
19.09 kell 20 Koit Toome

Vanemuise
kontserdimaja
13.09 kell 19 Vanemuise
kontserdimaja ja Vanemuise
Sümfooniaorkestri hooaja
avakontsert
20.09 kell 19 Anna-Liisa
Bezrony (viiul) ja Irina Zahharenkov (klaver)

Vilde
12.09 kell 19 Andres Vago
13.09 kell 20 Vilde majabänd
14.09 kell 20 Vilde majabänd
19.09 kell 19 Andres Vago
21.09 kell 20 Vilde majabänd

14.09 kell 22 Hüvasti, Suusabaasis on tantsupidu

Volga7

Pahad poisid

13.09 kell 22 Tom Valsberg &
Indigolapsed

Tartu Jaani Kirik
13.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

Annelinna
raamatukogu
kuni 30.09 3D raamatute
näitus Arhitektuur paberis ja
paberist

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 7.10 Lemme Haldre
maalinäitus Meelepeegel

Linnaraamatukogu
kuni 21.09 raamatunäitus
Mahe: mahepõllundus ja
mahetoit
kuni 14.09 Tartu lastekunstikooli 2013. aasta lõputööde
näitus
kuni 14.09 Harta Ehelaidi
akvarellinäitus Suverõõm
kuni 5.10 raamatunäitus Helidest sündinud luule

Tammelinna
raamatukogu
kuni 19.09 maalinäitus Üheskoos loovalt ja värviliselt

20.09 kell 20 Vilde majabänd

Genialistide klubi

14.09 kell 21.30 Blueshound

Näitus

Uus hooaeg uued mänguasjad!

14.09 kell 22 Jana Kütt
(vokaal) ja Karl-Madis Pennar
(kitarr)

Laste sünnipäevad, peod
Tulbi 2c, Tartu
E-R 18-21, L 10-21 ja P 12-19

21.09 Helen Adamson

Laste Mängumaailma
lastehoid
Tulbi 2c, Tartu
E-R 7.30-17.30

Tartu Jazz club

Tamme Lastehoid
Tamme pst 58a, Tartu
E-R 7.30-18
Vaata lisa kodulehelt
www.seremaro.ee/mangumaailm
Küsi infot 53345299 või kirjuta
mangumaailm@seremaro.ee

12.09 kell 21 Paabel
13.09 kell 21 Susanna Aleksandra Trio
14.09 kell 21 Myrddin (Belgia)
17.09 kell 21 Jam Session nr 39
18.09 kell 19 Indrek Kalda

WWW.SHOEBOX.EE
jalatsid | rõivad | käekotid

*
*
*
*

Soodsad hinnad
Iga nädal uus kaup
Kaup käes paari päevaga
Tartus proovimis- ja
järeletuleku võimalus

info@shoebox.ee
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Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Ehitus

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

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

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

Hävitame kodust vara ja purustame lootusi. Hinnad soodsad.
Tel 517 0933.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 507 4635.
1-toal korter. Tel 503 2345.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Alemat OÜ teeb järgmisi ehitustöid: üldehitus-, fassaadi-, siseja maalritööd. Tel 5695 0175,
alematou@gmail.com,
www.alemat.ee.
Annan Tartus rendile
miniekskavaatori (1,6 t, hind 75 €).
Tel 5551 0990.
Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.

Fassaadide krohvimine.
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5815 2101.
Korstnad, korstnapitsid, plekitööd.
Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
www.tomeli.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
4-toal korter Tartus Anne tn
või Kaunase pst piirkonnas
(hind 60 000 €). Tel 516 6749.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Erainvestor soovib osta
korteri Tartus. Vaatan kõiki ja igasuguses seisukorras pakkumisi.
Tel 5648 0009.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Üürile anda
3toaline korter kesklinna
piirkonnas üürile anda või müüa.
Tel 5450 7528.

Üürile võtta

Liiv, kruus, kild, muld, äärekivibetoon transpordiga. Tel 525 7628.

1-2toal korter. Tel 550 0225.

Piirdeaedade, väravate ja väravaautomaatika müük ning paigaldus. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Koolitus
2. oktoobril algab Tartus kursus
tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, universaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

Küttepuud (kuiv lepp, 50 cm,
al 38 €/rm, märg lepp al 30 €/rm).
Tel 5340 1637 või 5664 1413.
Küttepuud, küttepinnud, kütte
klotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Loomad
Müüa collie kutsikad (5. juunil sündinud, tõutunnistusega, isased). Tel
5395 4260, anne@wau.ee.

Kastani riidepood võtab müüki
sügis-talvist hooajakaupa. Kastani 42, Tartu, tel 5598 2666.

Autorent Tartus (hinnad alates
23 €/päev). Tel 517 9445, 521 6571,
www.baltasar.ee.

Põllundus
Järve aiand müüb hea kvaliteediga
toidukartuleid. Kojuvedu Tartus ja
Elvas. Tel 509 1117.

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Müüa aiavõrgud, paneelid,
postid, okastraadid, kinnitustarvikud, väravatarvikud, väravad,
metallaiad väravaautomaatika,
garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara müük
Kinnisvaraalane konsultatsioon
tasuta! Tel 550 0225.

Küte
Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 525 7628.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Salvkaevu kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete vahetamine ja remont. Tel 5672 7555.
Teeme kodude remonti.
Tel 5332 4708,
korteriteremont@hot.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine.
Tel 5620 0065,
www.kolimisteenused.ee.

Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin. Vajalik eelregistreerimine. Ly Chini OÜ,
tel 505 8381, 5837 9246.

Korterite remont, torutööd. Kuivatite ning katlamajade hooldustööd üle Eesti. Tel 528 3920.

Klassikaline massaaž.
Tel 5562 2121.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Müüa kuivatatud kasevihad
(1,90 eurot/viht). Tel 5663 9310,
hasso@eratreening.ee.
Ostan Tsaari-Vene münte. Samuti
maailmasõjaaegseid rinnamärke,
ordeneid. Tel 5622 9981,
tsaari.myndid@gmail.com.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, ordeneid, dokumente, kellasid jne.
Tel 5829 9810.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg
Seminaride sari „Tahan Sind hoida“ paaridele. Uurimustel põhinevat infot suhte hoidmisest jagavad
Einike ja Toivo Pilli ning Karita ja
Meelis Kibuspuu seitsmel järjestikul
kolmapäeval. Algus 18. septembril
kell 18-20 Tartu Loomemajanduskeskuses, Kalevi 13. Kogu koolituse hind 50 eurot paari kohta,
üliõpilastele 35 eurot. Registreerimine ja info kyllihansen@tmk.ee,
tel 510 6865.
Jooksu- ja üldfüüsilise treeningud Tartus, harrastus- ja võistlussport, www.eratreening.ee.
Lahtiste uste päev
Sansaara stuudios.
Vaata päevakava
www.sansaara.ee.
Kõik huvilised on
oodatud.
Tel 529 4740, Riina Kikas.

Hambaproteeside-alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna hambaravis. Tel 744 2122.
Hea enesetunne Rootsi massaaži
ja reiki abil. Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Tutvus

Lõbus ja lustlik suvelõpusimman kõigile reedel, 13. sept kl
20 Tartus baaris Sodiaak (Riia tn
22b, Pauluse kiriku vastas)! Parimat
tantsumuusikat mängib Dj Heiki,
mängud ja auhinnad, peaesineja
ans Parvepoisid. Sissepääs 7 €,
pensionäridele ja lastele 5 €.

57 a majaga naine Nõost tutvub
tõsisel eesmärgil autot omava töötava härraga. Tel 5817 1985.
Sale, haritud naine tutvub kristlasest mehega vanuses 55-65
Tartust. Tel 5859 9158.

Muu

PANDIMAJA
V.E.M.M.
T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Anda rendile autoremonditöökoda. Tel 527 9598.
Ohtlike puude langetamine ja
äravedu sertifitseeritud saemeestelt. Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad -20%. Uuri lähemalt
www.vikatimees.eu, tel 5559 3732.

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

Halupuud (kuiv lepp 40 €/rm).
Veoga al 3 rm. Tel 529 0183.

Kuiv lepp, poolkuiv kask.
Tel 5683 3404.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus toob Tartu linna eakatele
sooja toidu koju. Esmaspäevast
reedeni tuuakse koju suppi ja
magustoitu või praadi ja magustoitu. Komplekti maksumus 2,5 €.
Info ja tellimine tel 736 1510.

Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Remondin spiraalvedrudel
valmistatud pehmet mööblit.
Tel 5669 3410.

Tervis

Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623,
502 6732 või
info@muinasmoobel.com.
Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ametining lõppastme libedasõidu koolitusi soodsalt. Tel 507 8230, Kalda
tee 30, www.sõiduõppe.ee.

SAEMATERJAL

Korstende ja korstnapitside ehitus koos kõige vajalikuga. Töö
kvaliteetne, pikaajaline kogemus.
Hind kokkuleppel. Tel 5618 9517.

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

Materjal

PAREMAD HINNAD

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727,
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee

Mööbel

Sõidukid

Puitpõrandate hooldus.
Tel 518 7207.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

Laia profiiliga ehitaja saab tööd.
Tel 508 7538, info@albero.ee.

Riided

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

Trepikodade remont
kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Pakun tööd

Teenused

Teenustööd 18 t ekskavaatoriga.
Hind 38 €/tund. Tel 5661 5334.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Võru 132a,
tel 659 1109, www.mastersport.ee,
Master Sport OÜ.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
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Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Firma teeb koristustöid ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Pakume kvaliteetse ja paindliku
hinnaga elektriteenuseid.
Tel 5375 4881, www.evitel.ee.
Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

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

Müüa 40 l al-piimanõu, nelja
sooneline kummikaabel,
terastraat (läbimõõt 3 mm), liist
parkett. Tel 5650 6714.

Tartu taekwondoklubi Alfa+ võtab
septembris vastu uusi liikmeid.
Treeningud toimuvad haridusteaduste instituudi saalis (Salme 1a,
Tartu). Tel 5569 8303, marti416@
hot.ee, www.alfapluss.eu.

ga

a trükiarvu

suurim
piirkonna

ajaleht

KUS KUULUTADA?
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