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Spordijuhtimise kõrgliigasse
IDENTITEEDIVARGUSEGA?
Hannes Võrno ja Märt
Sultsi kõrval olümpiakomitee juhi kohale pürgima suundunud fotograaf
Reio Lauritsa tähelend
sai kiirelt kärbitud, kui
selgus, et tema suurima
toetajana välja reklaamitud spordisangar enda
sõnul mehest tegelikult
suurt ei teagi.
Eelmisel nädalal käis varem peamiselt seadusesilmadega vägikaika vedamise
ning kanepipropagandaga
silma paistnud Laurits Tartu Ekspressi veergudel välja
ootamatult radikaalse programmi, kuidas EOK presidendina siinne spordielu käima
tõmmata. Muu hulgas nägi
see ette dopingukontrolli kui
keskaegse inkvisitsiooni leevendamist.

Kampaaniat arendades on Reio Laurits liibuvad susped ülikonna vastu vahetanud ning lubab ebaõnnestunud stardile
vaatamata edasi kõrgustesse rühkida. 
ERAKOGU

Kuuleb esimest korda

hüppelegendile kustumatu
mulje jätnud.
Enda nime ajalehest avastades tabas Uudmäed aga šokk –
kärmelt tõttas ta avalikkusele
teatama, et pole kõnealuses
vestluses kaasa löönud, ja veel
enam, Lauritsat ei tunnegi.
„Esimest korda kuulen. Eks see
Laurits ise peab teadma, kelle
numbreid ta siin jagab,“ väitis ta.
Kõige suuremad aferistid on
Kandidaatide õrrele ei pääse aga siiski lihtsalt ilusate silmade või pungil musklite eest,
mida Laurits küll Anne kanali
jääaugus naisvalijatele tutvustamast ei keeldunud. Esmalt
läheb vaja 15 täiskogu liikme
toetust 123-st – ent ka siin ei
jäänud tarmukas noormees

ju kavalad vennad, oskavad
usaldusväärse mulje jätta.
vastust võlgu, edastades ajakirjanikule olümpiavõitja Jaak
Uudmäe telefoninumbri, mille
taga peituvat tema vankumatu
mentor.
Edasi kulgeski kõik näiliselt sujuvalt: hääl teisel
pool toru tutvustas end
„just koosolekule suunduva“ Uudmäena, kes Lauritsa
isikuomadusi taevani kiitis.
Samuti sai ära markeeritud
meeste varasem tutvus, mille
käigus olevat spordifotograaf
oma kutseoskustega kolmik-

Peavoolule
vastu

Härra kandidaat
jäi üleriigilisele pahameelelainele vaatamata endale kindlaks, pakkudes, et küllap lõi
Uudmäe end ebatavalises kontekstis märgates lihtsalt kohkuma. „See, et peavoolumeedia mind ründama asub, oli ju
ette teada. Olen ju alternatiiv,
kes harjunud paati kõigutab,“
arvas ta. „Kuidas saab Uudmäe öelda, et ta mind ei tunne? Olen vähemalt kolm korda
tema võistluseid pildistamas
käinud.“
Järele mõeldes tunnistas

olümpiasangar, et selline professionaalne koostöö on tõesti
aset leidnud, kuid sellega „tutvus“ ka piirdub. „Jääaugupildi
peal ei tundnud teda alguses
äragi, on see ikka sama mees?“
küsis ta, nõustudes, et pettus
on olnud hästi läbi mõeldud.
„Kõige suuremad aferistid on
ju kavalad vennad, oskavad
usaldusväärse mulje jätta. Alguses vaatad, et kõik klapib,
aga pärast …“
Identiteedivarguse kaebusega Uudmäe siiski politsei
poolde pöörduda ei plaani. „Ei

tahaks seda asja veelgi suuremaks ajada. Ega siin päris terve
inimesega tegemist pole, mis
sa sellisega ikka teed,“ põhjendas ta.

Jäljed Veiko Rämmelini
Paraku tähendab see, et ka
ajalehel puudub võimalus salapärasele liba-Uudmäele jälile
jõuda. „Kahjuks ei saa kolmas
isik esitada avaldust identiteedi väärkasutamise kohta,“
vastas päringule Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly
Peitel. „Veel enam, kui isik ise

keeldub sellest.“
Peitel vahendas näitena
Tartu uurijate kogemust menetluse alustamata jätmisest,
kus varemgi leheveergudel
ilma teinud šokipoliitik Veiko
Rämmelit oli Delfi kommentaarides solvatud. „Nähes, et
keegi on kirjutanud kui dr
Ennet, arvas ta, et esitab avalduse mitte enda solvamise,
vaid doktor Enneti identiteedi väärkasutuse kohta,“ selgitas Peitel. Ometi selgus, et
andmeid ei saa käsitleda teise
isikuna esinemise teel temast
teadvalt ebaõige ettekujutuse
loomisena seni, kui Jüri Ennet
ei pöördu ise vastavasisulise
avaldusega õiguskaitseorganite poole.
Nii jääb Tartu Ekspress kelmi paljastamisel lootma lugejate abile – skandaalne lindistus on meie kodulehel üleval.
Ühtlasi palume andestada kõigil, kellele oleme haiget teinud.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee
Tartu Raatuse Koolis
Raatuse 88a, Tartu
Loengud ja praktikad,
mis toetavad inimese
tasakaalu ja tervist.
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JURIST VASTAB

Tahaks ise
pühkida

Ruunipizza omanikud Irene ja Berth Sargla ning Taluturu vedaja Merle Vall meenutavad eakamatele lugejatele, et kauplust peeti Rüütli tänava alguses ka Nõukogude ajal.

KAUR PAVES

Allar Laugesaar
advokaadibüroo
Lillo & Partnerid
Esmalt tuleb märkida, et
viie aasta puhul on tegemist teatud erandjuhuga.
Tuleohutuse seaduse kohaselt tuleb kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti
ning nende korstent ja
ühenduslõõri puhastada
üldjuhul vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini,
kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui
vastav dokumentatsioon
puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette
nähtud muud sagedust,
siis tuleb neid puhastada
vähemalt üks kord aastas.
Sisuline põhimõte, millest
tuleneb puhastamissagedus, seisneb selles, et
puhastamine peab välistama tahmapõlengu ohu.
Puhastama peab üldjuhul
korstnapühkija kutsetunnistusega isik.
Seadus näeb ette erandi, et ühe korteriga elamus
ja selle teenindamiseks
vajalikus hoones või kuni
60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie
meetri kõrguses mitte
elamus võib inimene puhastamist (välja arvatud
suitsulõõrides tahma põletamist) enda tarbeks ise
teha. Küsimuses esitatud
olukord ilmselt vastab neile tingimustele. Seejuures
peab aga meeles pidama,
et ka ise küttesüsteemi
puhastades tuleb järgida
küttesüsteemide puhastamise nõudeid.
Tuleohutuse huvides
peab ka eelnevalt nimetatud juhul üks kord viie
aasta jooksul puhastustöid
tegema korstnapühkija
kutsetunnistusega isik.

Meie oma Hilton

Aktiivsele
linnakodanikule
Homme kell 11.15 annab
Tartu Kristjan Jaak Petersoni
gümnaasiumi aulas ühiskonnaõpetuse tunni ajakirjanik ja
poliitik, riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja.

Kolm korraga

Põnevus muusikutele

Neljapäeval, 11. veebruaril
avatakse kunstimajas kolm
uut näitust. Suures saalis
Andres Tali „Tantsib“, väikeses saalis Kuldar Leemet
„Kuldarpunk“ ja monumentaalgaleriis Kadri Nikopensius „Partikkel 5“. Suur saal
avatakse kell 18.

IDeeJazz kuulutas muusikutele taas välja kandideerimise novembris toimuvale
festivalile. Kandidaatidelt
oodatakse korrektset infot
põnevate kavade ja projektide kohta. Kandideerida
saab 1. veebruarist 1. märtsini.

Talendikad
sportlased

Ruunipizza ühendab
jõud Taluturuga
Laudalõhnalembesed saavad nüüdsest
talutooteid nautida
kesklinnale lähemal kui
Lõunakeskuses, sest
Ruunipizzas avatakse
homme taluturg.
Ruuni taluturg avatakse
Rüütli 2 Ruunipizza kohviku
ruumide vanas osas. „Kesklinnas ei ole poodi ja kuna meie
kontseptsioon ühtib Lõunakeskuse Taluturuga, siis mõtlesime oma jõud ühendada,“
ütles söögikoha omanik Irene
Sargla. Taluturul müüakse
Eestimaal kasvatatud ja kohalikust toorainest toodetud
kaupa. Suurem osa kaubast
on pärit Lõuna-Eestist, kuid
ka igalt poolt mujalt Maarjamaalt. Sargla sõnul eelistavad
nemadki Eesti tooteid, näiteks
on nende pitsa tehtud Loona
talu speltajahust.
„Tegelikult avasime enne
Ruunipoe, aga et poe tegemine on suur ettevõtmine,
kutsusime jõudude ühendamiseks kokkusaamisele

i?

Ah, et mismood
ne!

LAUSEGA
Kaubamärk Tartuhotels
koondab hotellid Pallas ja
London ning restorani Polpo.
Uude hotelliketti hakkab kuuluma ka Lõunakeskuse juurde
rajatav hotell, mis avab uksed
2017. aasta kevadel.

Uus seadus ütleb, et korstnapühkija peab käima iga
viie aasta tagant. Kui aga
elumajal korstent ei ole
ja katlamaja asub kõrvalhoones, kas siis kõrvalmajja peab kutsuma ka
professionaalse korstnapühkija?
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Lõunakeskuse Talupoe. Taluturule see idee meeldis ning
30. detsembril saime kokku,“
sõnas Sargla. „Natuke võtsime
aega ka mõtlemiseks ja nüüd
otsustasimegi avada Ruuni
taluturu.“

Vanalinna melu
„Kesklinnas on kaubamajas
ja kaubahallis poed, kuid tegelikult ei ole praegu vanalinnas ühtegi toidupoodi,“ lausus
Sargla, „nüüd saavad inimesed
osta esmatarvilikku toidukaupa – piima, liha ja juurvilju.“
Sargla lisas, et nõukogude ajal
oli nende pitsakohviku vanades ruumides pood. „Taluturu
avamisega saame jätkata oma
ruumides ka poe pidamise traditsiooni,“ märkis ta.
Poe tootevalik on sama, mis
kohvikus. „Meie eesmärk ongi
see, et inimesed saaksid proovitud toodet nii-öelda kaasa
osta, sest nad kõrvalt näevad,
mis tooteid me kasutame ja et
kõik on värske,“ ütles Sargla.
Sargla sõnul jätkavad nad
poe avamisega nii-öelda

öko-mahe-liini, kus on valik
toiduaineid ka taimetoitlastele. Ta märkis, et kui Taluturul on kontseptsioon, et nad
müüvad ainult Eesti talutooteid, siis nemad võtavad natuke laiemalt ja müüvad näiteks
orgaanilist veini, mis tuleb
Saksamaalt ja organilisi kuivatatud tooteid, mis tulevad
võõrsilt.

Lapsed mängima
Kohviku poolel on olemas
lastetuba, kuhu vanemad
saavad oma lapsed jätta ja ise
minna ostma Eesti taluniku
toodangut.
Ruunipizza on juba varasemalt tuntud selle poolest,
et kasutab võimalikult palju
kodumaiseid tooraineid, mahepiim tuleb näiteks Pajumäe
talust. Kastmed ja taignad
valmistatakse kohapeal, mis
tagab lisaaineteta kvaliteedi.
Mikrolaineahju pole, samuti
pikki säilivusaegu. Kõik toidud
valmistatakse kohe tellimuse
kohaselt.
KADRI KÜLAOTS

Linnavalitsus alustas taotluste vastuvõtmist 2016.
aasta olümpialootuse stipendiumile. Tegemist on
linna toetusega tartlastest
saavutussportlastele, kel on
eeldusi olümpiamängudel ja
muudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemiseks.

Ahvid ootavad külma
Nii nagu igal aastal tuleb
selgi talvel raekojaplatsile
idamaist aastat sümboliseeriv jääskulptuur. Alanud ahviaasta skulptuur on valmis,
kuid ootab külmutuskambris
jahedamat ilma.

Stopp kiusamisele!
Homme kell 10-15 toimub
Variku koolis esimest korda linna ja maakonna ühine
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika kogemuspäev.

SÄHVATUS

Rohkem
korrakaitsjaid
Linnapea Urmas Klaas ütles
neljapäevasel kohtumisel siseminister Hanno Pevkuriga,
et sooviks näha rohkem patrulle. Ühiselt tõdeti, et hea
võimalus korrakaitse tõhustamiseks on abipolitseinike
arvu suurendamine.

Värvid ja varjud
Homme kell 16 avatakse Tiigi
seltsimajas XIII villa päevad
tekstiilikunstniku Riina Tombergi näitusega „Värvid ja
varjud“. Kollektsioon on inspireeritud rahvuslike ülerõivaste lõigetest ja detailidest.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VÄHEMALT JÄÄB SADUL KUIVAKS: analoogset
parkimisviisi on täheldatud mujalgi heade mõtete
linnas. 
FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS

KO NT S E R D I SAR I VITR A A Ž I D

LES ANGÉLUS

Väga liht

Crème de la crème Prantsuse koorimuusikast

Rendi meil
boks või riiul
vähemalt kaheks nädalaks,
vabane oma seismajäänud kraamist,
teeni taskuraha ning võid
võita vahva särtspunase Fiat Punto.
Loosiratas keerleb 30. aprillil!
Tule poodi ja kutsu sõber ka kaasa!

19.02.2016 kell 18 H. Elleri nim Tartu Muusikakool, Tubina saal
20.02.2016 kell 18 Mustpeade Maja, Valge saal, Tallinn
Olivier Messiaen • Maurice Ravel • Claude Debussy • Jean-Yves Daniel-Lesur • Gabriel Fauré
Kaastegev Age Juurikas (pianist) • Pool tundi enne kontsertide algust tutvustab Prantsuse kultuuri näitleja Maarja Mitt

Kastani 38
tartu@sahtel.net
telefon 56804451

DIRIGENT KASPARS PUTNIŅŠ
Piletiinfo: Piletid 10/15 € Piletimaailmast ja Piletilevist ning tund aega enne kontserdi algust kohapeal • www.epcc.ee
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Uusi bussipaviljone loodetud kujul ei tule
Linna plaan asendada
vananevad bussiootepaviljonid värsketega
nurjus, kuna pakkujate
arvutused osutusid linna
omadest kordades kallimaks.
Riigihanke korras otsis linn
partnerit, kes võtaks maha 67
juba auväärses eas bussiootepaviljoni, paigaldaks samasse
nägusamad ja moodsamad
ning ühtlasi hooldaks neid
ka järgmise 15 aasta jooksul.
Huvilisi ilmus kaks. AS Eviko
küsis tasuks pea 2,5 miljonit,
Villaare OÜ 4,7 miljonit. Summad ületasid linna rehkendusi
(0,6 miljonit) mäekõrguselt,
mistõttu tunnistati hange
nurjunuks.

Boonuseks reklaam

Esmapilgul tundub lihtne: pisut metalli ja klaasi. Kalleima variandi puhul kujuneks aga
varjualuse tükihinnaks (koos paigalduse ja hooldusega) 70 000 eurot.  RASMUS REKAND

Põhjus, miks linn üldse vahetuse ideega välja tuli, on
proosaline – ooteputkad hakkavad oma aega tasapisi ära
elama. Vanimad neist pakuvad

spetsialist Kadi Metsma palju
linn panustada soovis. „Suurema osa tulust peaks haldaja
saama ikkagi paviljonide reklaampindadelt , m is
Tartus on 290 bussipeatust, neist jääks täieli186-s ka varju pakkuv paviljon.
kult nende
hallata. Ka
ilma trotsides reisijale ulualust praegustest paviljonidest on
teatud osa samalaadsetel tinjärjest juba 22 aastat.
„Meie ettenähtud maksi- gimustel JCDecaux hoole all.“
Hankel osalenud Eviko jumaalne summa oli 50 eurot
kuus ühe paviljoni kohta,“ hataja Kaimo Sepp ei soosselgitas Tartu ühistranspordi tunud ütlema, milliseks

kujuneks ühe paviljoni arvestuslik tootmise hind. Täpselt
selliseid, nagu linn soovib, pole
Eviko varem küll ehitanud, aga
25 aastat kogemust ehituses
lubab kinnitada, et hakkama
saadaks igal juhul. Potentsiaalse reklaamituluga nad aga ei
arvestanud. Paberitest jäänud
selgusetuks, et taoline võimalus üldse olemaski on.

Ohtu ei ole
Imre Soosaar OÜ-st Villaare täiendas, et ehitusettevõttel

paraku puudub reaalne ülevaade reklaamist saadavast tulust
ning sellega ei saa pakkumuse
esitamisel sisuliselt arvestada.
„Esmane investeering bussipaviljonide ehitamiseks oleks
tingimata kaasa toonud pikema laenukohustuse. Lisaks selgus, et seltsid ei ole huvitatud
paviljonide kindlustamisest,
mis aitaks maandada vandaalitsemisega seotud riske,“ tõi
Soosaar välja argumente, mis
hinnakujunduses olulist rolli
mängivad.

Ühistranspordi peaspetsialisti Madis Oona sõnul ükski
praegunegi paviljon kellelegi
otsest ohtu ei kujuta. Miski
kokku kukkuma mingil juhul
ei kipu, kriitilist olukorda ei
ole. Mõlke, mõrasid ja roostet
küll. Kaubanduslik välimus samuti puhuti silmariivav. Mistap loodetigi uue bussihanke
tuules korrastuskuur läbi viia
ka peatustes.
Seda, kuivõrd tasuv võiks
olla paviljonide pidamine
reklaamipindu müügiks pakkudes, soovitas Oona uurida
JCDecaux‘i majandusaasta
aruandest.
Hange kordamisele siiski ei
lähe. Vähemasti sellisel (ehitustööde kontsessiooni) kujul
mitte. Sahtlisse ideed aga ka
päriselt ei pisteta. Nüüd kratsivad ametnikud pead, kuidas
oma kulu ja kirjadega jõudumööda paviljone välja vahetama asuda.
„Alumine ots 2500 euro juures, ülemine kosmoses,“ vastas
Oona küsimusele keskmise
paviljoni hinna kohta. „Selle
aasta eelarves praegu soetamiseks vahendeid tõesti pole.
Samas, kui on tahe, leitakse ka
võimalus. Positiivne lahendus
pole tänavugi välistatud. Kas
just paigaldamisteni jõuame,
aga … uued paviljonid tulevad!
Kunagi kindlasti.“
RASMUS REKAND

Täiesti uus Kia Sportage.

Vau-efektiga!
hind alates

17 990 €

> Kütusekulu alates 4.2 l/100 km

> CO2 emissioon alates 110 g/km

Täiesti uus nii seest kui ka väljast.
Tule proovisõidule, ootame sind Autospirit Tartus.

Autospirit Tartu – Turu 47, tel 734 1126, tartu@autospirit.ee

www.autospirit.ee/kia

RAHVA HÄÄL

Neljapäev, 11. veebruar 2016
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Linlane nõuab lund ja külma
Tartu Ekspress käis linnatänavail uurimas, kuidas
elanikud vihma ja poriga
toime tulevad. Vastustest
saab järeldada, et tartlane on üks õige talveloom
ning kevadet veel ei
igatse. 
STEN SANG

les neljakuune ja temaga veel
kelgutama minna ei kannata,
liiga väike veel selleks. Ise me
ei ole ka erilised talvised atleedid, niisama hingame värsket
õhku ja käime iga päev jalutamas.
Kui on valida talve ja suve
vahel, siis meie pere lemmik on
siiski suvi. Mis sest, et ainult
üks kuu normaalselt sooja on!

Elle (71)
pensionär

Hannes (83)
pensionär

Oi, mulle väga meeldib talv ja
paks lumi! Ise käisin viimati
suusatamas kuuekümnendatel
aastatel kooliajal. Isa meisterdas meile Soome kelgu ja mulle puust suusad. Nendega ma
ikka vuhkisin mööda orgusid
ja mägesid. Käisin Erumäe
koolis ning mingit lumeuputuse pärast puudumist me endale
küll ei lubanud. Kooli kõndisime viis kilomeetrit, ikka nii,
et üks poiss tegi ees raja ette ja
meie kolmekesi tema järel.
Minu nooruses olid lumehanged nii kõrged, et sai alla
lasta ka niisama tagumiku
peal. Panime koti või muu
käepärase vahendi alla ja lustisõit võis alata. Tänapäeva
talvesid vaadates hakkab üsna
kurb, kuna lund on nii väheks
jäänud. Libedusega ma väga
jännis ei ole, astun ettevaat-

likult. Kõige ohtlikumad kohad on ristmikud. Eks ma ühe
korra olen kukkunud ka talvel, ehmusin täitsa ära sellest.
Õnneks üks härrasmees aitas
mind kiirelt püsti ja konte ma
ei murdnud.

Regina (35)
riigiametnik

Minule ja mu kaheksakuusele
koerale meeldivad talv ja lumi
ülivõrdes. Kui veel talveilma
oli, käisin temaga neli korda
päevas jalutamas: hommikul,

lõunal, õhtul ja kord veel enne
magamaminekut. Hea meelega oleks rohkem käinud talverõõme nautimas, aga lapsel
on peal parajasti puberteet.
Olevat piinlik vanematega kelgutamas käia.
Kui lumi tagasi tuleb, on
kindlasti plaanis minna Raadile tuubirada katsetama. Varasemalt oleme Otepääl oma
oskusi proovile pannud. Mul
on pool suusavarustusest juba
soetatud, saapad on veel puudu.
Hetkel nagu väga kevadet ei ootagi. Suvel liigume ringi mööda
Eestit matkates, sest perekond
on väga aktiivse eluviisiga.

Tatjana (41) ja Galina (68)
ema ja pensionär

Lapsevankriga on talvel lumes
mõne koha peal ikka väga võimatu liigelda. Suured teed on
rahuldavas seisukorras, aga
kõrvalisematel annab punnitada käru, et edasi saaks liikuda. Lumepudru sees jäävad
rattad kinni. Meil on beebi al-

Mina libedat ja lund ei pelga – ostsin omale korralikud
roomiktallaga saapad selleks
puhuks. Ei ole ma oma luid libedaga murdnud ja oskan end
ohtlikel lõikudel tasakaalus
hoida. Ma olen kaval ka ja enne
kodust nina välja ei pista kui
alles lõuna ajal. Viimati suusatamas käisin viisteist aastat tagasi, tegin Ihastes suuri
mitmetunniseid ringe. Nüüd
on abikaasa kõrvalt kadunud
ja enam ei tüki suuski alla panema.
Talv mulle üldplaanis väga
meeldib, ilus aeg on silmale
vaadata. Eks ma vabal hetkel
olengi rohkem ikka tubane,
vaatan televiisorist lemmiksaateid ja loen poja toodud ajalehte. Ega palju korraga lugeda

kannata, pean oma silmi ikka
hoidma.

Valentina (68)
pensionär

Kui ilm on hea, siis talv on ikka
meele järele. Kõndida üldjuhul
ikka kannatab nii Annelinnas
kui ka mujal. Lumi teeb talve
kohe helgemaks ja valgemaks,
hinges on kergem tunne. Tegelikult on iga aastaaeg omamoodi väga mõnus ja neist parimat valida ei oskagi.

Krisete (8) ja Sandra (8)
õpilased

Kui lund on, siis meie käime
linnas kelgutamas, lemmikkoht on laululava juures. Mingi erilise pundiga me sinna
ei kogune, pigem sõbrannad
omavahel. Eelistame Salvo
kelke ja vastu peavad need kenasti. Mingeid õnnetuid kukkumisi ei ole olnud ja luud on
alati tervena püsinud.
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Palametsa
pajatused
365.

Nicolas Poussini maali ainetel valminud draama on pärast kahte aastakümmet ootust
viimaks ka Tartu vaatajate ette jõudnud.

Intellektuaalne pusle
nõudlikule vaatajale
Laupäeva õhtul esietendub Vanemuise suures
majas Tom Stoppardi
1993. aastal Royal Shakespeare’i Theatre’is esietendunud „Arkaadia“,
mis on vaieldamatult üks
tänapäeva näitekirjanduse tippteoseid.
Omapärase ajaloolise detektiiviloo tegevus toimub Inglismaal Derbyshire’i maakonna
uhkes mõisas Sidley Parkis paralleelselt minevikus, aastatel
1809 ja 1812, ning tänapäeval.
19. sajandi tasand keskendub
mõisapreili Thomasina Coverly ning tema koduõpetaja
Septimus Hodge’i koolitundidele, kuhu pidevalt sekkub
ümbritsev igapäevane elu oma
värvikirevuses – armulood,
mõisa aia ümberkujundamine,
Hodge’i sõbra lord Byroni külaskäik. Kaasajas toimetavad
selle mõisa raamatukogus ja
arhiivides teadlased, kes haistavad minevikus toimunud
sündmuste tolmukorra alt
põnevaid teaduslikke avastusi
ning efektseid pealkirju akadeemilistes väljaannetes.

Põnev müstilisus
„Arkaadia“ lavastaja Ain

Mäeotsa sõnul on näitemängu
kirjeldatud kui eelmise sajandi ühte huvitavamat lavastust
üldse, see on põnev müsteerium, kus tänapäeva inimesed
püüavad lahti harutada seda,
mis 200 aastat tagasi juhtus.
Koht on sama, kuid aeg on
erinev, 200 aastat tagasi ja tänapäeval. „„Arkaadia“ on oma
ülesehituselt natuke põnevuslugu, natuke armastuslugu,
olles seejuures hästi vaimukas,
väga-väga huvitav ja puudutades põhimõtteliselt nii seksi
kui ka tuumafüüsikat,“ märkis Ain Mäeots. Lavastusse on
segatud lord Byron ja paljud
teised inglise ning Euroopa
kirjanduse ja kultuuri olulised
nimed.
Oma olemuselt on näitemäng üpris keeruline intellektuaalne pusle ja selle tõttu
mõeldud üsna nõudlikule vaatajale, ütles Mäeots.
Võrreldes 1993. aastal esietendunud „Arkaadiaga“ on
tükk küll sama, kuid oluline
erinevus tuleb sisse näitlejatega. „Näiteks see, mida trupp
kaasa toob, need rõhud on juba
natuke teistsugused, olles mõjutatud näitlejate isiksustest.
Rääkimata aspektidest, mis
olid teised 20 aastat tagasi,“

lausus Mäeots.

Nähtamatud
peategelased
Tänapäeva peategelastest
on võimalik laval näha Hannah Jarvis’t (Piret Laurimaa),
Valentine Coverly’t, Bernard
Nightingale’i (Tanel Jonas ja
Karol Kuntsel). Tegelikult on
peategelasi lavastuses palju.
Mäeots rääkis, et peategelasteks on ka mitte-inimesed,
nagu näiteks mõis, tuba ja aed.
Samuti tõi lavastaja välja Tom
Stoppardi huvitava, kuid samas kummalise saavutuse, et
osa sisulisi peategelasi ei ole
publikule laval üldse nähtavad.
Mäeotsa sõnul käib nende ümber tegevus ja nad põhjustavad
kirgi, avastusi ning rõõmu.
Esietenduselt ootab lavastaja, et näitemäng oleks põrgulikult huvitav, elus ja päris.
Mäeotsa sõnul on näitlejad
väga head.
Loos on koomikat, traagikat, saladusi ja kirge ning salapärast aastate hõngu, mida
hoovab vanadest hoonetest,
kus on enne meid elanud, igatsenud, nutnud, naernud ja armastanud möödunud aegade
inimesed.
KADRI KÜLAOTS

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee
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Kõrgepinge õhuliinid tuleb
asendada maakaablitega
Elektrit hakati Tartus
esimest korda kasutama
1892. aastal.
Aastate jooksul on elektrimajandus arenenud ja pärast Tartu
alajaama valmimist alustati 1963.
aastal energiliselt linna toitekindluse tagamiseks 35 ja 110 kV
kõrgepinge õhuliinide ehitamist.
Kõrgepingeliine püüti ehitada
kiirelt ja odavalt, sest kõige tähtsam oli valmisehitamine, jättes
arvestamata läbi elamurajoonide
kulgeva kõrgepingeliini elektromagnetvälja kahjuliku mõju elanike tervisele.

Sobib muinsusobjektiks
Nüüd on tagajärjed käes.
Juhtmed kulgevad Eesti Vabariigi suuruselt teise linna südames sika–saka pärnapuude
kohal nagu leinalindid. Tehtud vea parandamine läheb
nüüd kalliks maksma, kuna
õhuliinide projekteerimisel ja
ehitamisel ei pööratud tähelepanu linnaruumi esteetilisele
väljanägemisele ning arengule.
Samuti ei arvestatud läbi elamurajoonide kulgeva kõrgepingeliini elektromagnetvälja
kahjuliku mõjuga elanike tervisele. Esmatähtis oli siis, et
liinid ruttu rajatud said.
Praegu ei taha liinide valdajad kuuldagi mõtet asendada

linna sees ja ümber kulgevad
õhuliinid maakaablitega. Siinjuures on väga piinlik välisturistidele ja samuti Tartu elanikele selgitada, miks heade
mõtete linna südames, Emajõe
ääres asuva Dorpati hotelli ja
avaturu hoonete vahel on see
inetu kõrgepingeliin. Sageli
pildistavad liini turistid, sest
arvavad, et see on miljööväärtusega linna muinsuskaitse
näidisobjekt, mis on arvatavasti säilitatud selleks, et näidata järeltulevale põlvkonnale,
kuidas ehitada ei tohi.
Tartu majaomanike ühing
pöördus 1999. aastal linna üld
planeeringu arutelul linnavalitsuse poole ettepanekuga
asendada kõrgepinge õhuliinid
maakaablitega, kuid sai eitava
vastuse, sest planeeringu elluviimiseks polnud piisavalt rahalisi vahendeid.
Tänapäeval on elektrimajan-

dus arenenud sedavõrd, et 35
ja 110 kV õhuliinid on võimalik asendada maakaablitega.
See risustaks vähem linnapilti
ning vabastaks sadu hektareid
kallist linnamaad ehitustegevuseks. Samuti väheneks elektromagnetvälja negatiivne mõju
linnaelanike tervisele – see ei
ole inimesel meeltega tajutav ja
kohe märgatav. Erinevatest uuringutest on selgunud, et osas
riikides ei peeta soovitavaks
ehitada kõrgepingeliine elamute vahetusse lähedusse või on
nende rajamine isegi keelatud.

Eeskuju kilulinnast
Kuni 110 kV õhuliinide kaitsevöönd ulatub mõlemale poole
liini telge 25 meetrit. Maakaablite puhul väheneks kaitsevöönd
kordades, kuna on üks meeter
piki kaabelliini mõlemale poole
äärmisest kaablist. Ohutuse tagamiseks on kaitsevööndi kasutamine kitsendatud.
Tallinnas on võetud suund
asendada kõik linnas olevad
110 kV kõrgepinge õhuliinid
maakaablitega. Arvan, et ka
Tartus, kus on üle 97 000
elaniku, tuleks teha kõik, et
kolhoosiaega meenutavad
kõrgepingeliinid linna territooriumilt kaoksid.
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Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,

JÜRI LAURSON
volitatud elektriinsener

Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

WORLDLOPPET
CUP

KUBIJA
SUPerPAKKUmIne
ToUreSTIl 2016 !
Paketi SAUn TervISeKS
kinkekaart kahele hinnaga

50

Pakett sisaldab:
• Majutamine kahele 1 öö
• Hommikusöök buffeelauas
• Spaa- ja saunakeskuse kasutus (E-R 8-11 ja 14-22; L-P 8-22)
• Hommikumantli ja spaasusside kasutamine
• Karastavad saunajoogid ja juustuvaagen saabumisel
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• Reedel ja laupäeval pääsmed Võru ööklubisse Club Tartu
(v.a eriüritused) ja Club Capital
• WiFi ja parkimine

€

tavahind
69-79€

Erihind kehtib messi ajal Kubija
hotell-loodusspaa messipinnal PE08
Kinkekaart kehtib kuni 30.12.2016.

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

Kohtumiseni
Tourestil
12. - 14.02.2016
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KINO

ANEKDOODID
Kirurg uurib patsiendi jalga ja
ütleb lõpuks:
„See jalg tuleb küll ülikooli kliinikusse viia.“
„Kas mina võin ka ikka kaasa
minna?“ küsib patsient ärevalt.
***
Jalgpallimeeskonna treener
kardab, et üks tema õpilane eksmatrikuleeritakse ja palub professorit anda tudengile veel üks
võimalus.
„Olgu,“ nõustub professor,
„kui ta oskab ühele mu küsimusele vastata, siis ma ei kukuta
teda läbi.“
Sportlane kutsutakse eksamiruumi ja professor küsib:
„Kui palju on neli korda neli?“
„Kuusteist.“
Treener pistab kisama:
„Andke talle veel üks võimalus! Halastage tema peale!“
***
Programmeerija kontoris:
„Tere, võib ma istun siin natu-

SUDOKU

ke? Ei-ei, ma ei sega teid üldse.
Öelge, mida te täna õhtul teete?
Ah nii? Kas tahaksite tänase õhtu
minuga veeta? Tänan. Ka minul
on väga meeldiv. Loodan teie
ootusi õigustada...“
„Mis temaga ometi lahti on?“
küsib üks kolleeg teiselt.
„Ära pane tähele,“ vastab teine. „Asi on selles, et ta teietab
oma arvutit.“
***
Stirlitz vaatas tükk aega ühte
punkti. Siis vaatas ta tükk aega
teist punkti.
„Koolon!“ taipas Stirlitz.
***
„Te olete tagasihoidlik väikelinna noormees,“ pöördub
kohtunik kohtualuse poole, „ja
ometi väidavad kolm naiskodanikku, et olete nende lapse isa,
kusjuures nad on kõik ühel ja
samal päeval sündinud. Kuidas
seda mõista?“
„Vaadake, härra kohtunik, asi
on selles, et üheksa kuud varem

kinkis isa mulle kooli lõpetamise
puhul mootorratta...“
***
***
„Kuule, paps, laena mulle õhtuks autot.“
„Või nii. Mis sa arvad, milleks
inimesel kaks jalga on?“
„Üks gaasi ja teine piduri
jaoks.“
***
„Doktor, ma nägin teid terve
eilse öö unes,“ teatab patsient
arstile.
„Kas tõesti, proua?“ on arst
meelitatud.
„Jah, ma olin endale õhtul vist
mingit solki sisse söönud.“
***
Telefonikõne:
„Halloo! Tere õhtust! Kas Triinu võib...“
„Tere, tere, aga Triinu pole kodus. Siin räägib tema abikaasa.“
„Ma tean. Ta on siin minu juures. Sellepärast ma küsingi, kas
Triinu võib...“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15.–16.02 kell 18 Sauli poeg
12.–18.02 kell 14.15 Elu
valikud
12.02 kell 15.30, 21.15; 13.–
16., 18.02 kell 21.15; 17.02 kell
21 Suur vale
13.–18.02 kell 16.15 Brooklyn
12.02 kell 11.15, 13.30;
13.–14.02 kell 10.30; 15.–16.,
18.02 kell 11, 12.30; 17.02 kell
11, 12, 12.30 Hea dinosaurus
12.02 kell 20.45; 13.–17.02
kell 18.30, 21.30; 18.02 kell
18.30 Mees, kes jäi ellu

12.02 kell 13, 17.30, 19.30,
22.15; 13.–14.02 kell 13, 17.30,
19.30, 20.15, 22.15; 15.–16.02
kell 13, 17.30, 20, 21.45; 17.02
kell 13, 18.15, 20.20, 21.45;
18.02 kell 13, 17.30, 20, 21.30
Deadpool

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 26.02 fotogrupp
O.V.E.R-i näitus Talves on
värve
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

12.02 kell 12.15, 18.45;
13.–16., 18.02 kell 12, 18.45;
17.02 kell 12.30, 18.45 Ropp
vanaisa

12.02 kell 11.30, 15.20, 17.45;
13.–16.02 kell 11.30, 14.30,
15.30; 17.–18.02 kell 11.45,
14.30, 16 Alvin ja koopaoravad: oravad rattas

12.02 kell 20; 13.–14.02 kell
17.45; 15.–16.02 kell 20.10;
17.02 kell 18; 18.02 kell 15.10
Taani tüdruk

12.02 kell 15.10, 22.30; 13.–
17.02 kell 15.15, 22.30; 18.02
kell 22.15 Rikutud reeglid

kuni 6.03 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Lume
rõõmud

12.02 kell 17.15; 13.–14.02
kell 10.45, 12.45 Eellinastus:
Robinson Crusoe 3D

LINNARAAMATUKOGU

12.02 kell 11, 13.20; 13.–14.02
kell 11, 13.30; 15.–16.02 kell
12.45, 13.30; 17.–18.02 kell
12.45, 14 Jääkaru Norm
12.02 kell 16.30; 13.–18.02
kell 16.45 Viiskümmend musta varjundit

RISTSÕNA

Deadpool

12.02 kell 12.30, 14.45, 18.30,
19.45, 21.45; 13.–14.02
kell 14.45, 17.15, 20, 21.45;
15.–16.02 kell 14.45, 17.15,
19.30, 22.15; 17.02 kell 14.45,
17.15 19.30; 18.02 kell 14.45,
17.15, 19.30, 21.45 Kuidas olla
vallaline

17.02 kell 21; 18.02 kell 18,
20.20, 22.30 Eellinastused:
Klassikokkutulek

kuni 27.02 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)

kuni 12.02 näitus Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi
kuni 13.02 näitus Sibelius 150:
sädeleva looja karge muusika
kuni 13.02 raamatunäitus
August Gailit 125

MESS
TARTU RAATUSE
GÜMNAASIUMI VÕIMLA
13.02 Tervise- ja rahulolupäev PÄIKE PAISTAB PEALE.
Loengud, praktikad ning laat.
www.tuletee.ee

kunu 17.02 Austria kunstnike
Peter ja Regina Riederi graafika- ja fotonäitus Kui meri
kadus mäe sisse
kuni 18.02 raamatunäitus Blogivad, loovad ja kirjutavad

Virgal villa, laisal lambaid!

12. ja 13. veebruaril 2016 Tartus

Tiigi Seltsimajas
VAATA KAVA: kultuuriaken.tartu.ee
PRII SISSEPÄÄS

Korraldab:

ARMASTUS

Neljapäev, 11. veebruar 2016

9

Uuno Kivilinnast

Ei pagulastele, jah naistepäevale
Selle asemel, et siia
igasugu murjaneid sisse
vedada, võiks riigikogu
tegeleda tõeliselt oluliste
teemadega.
Arvamusliidrina olen oma
seisukoha ammu välja öelnud:
mina pagulasi siia ei soovi
ja kõik. Viimati lasevad veel
minu maja ka õhku ja siis on
mu töökoht kojamehena läinud. Nagu mul venelastega
kaklemisest veel vähe oleks.

Au Luisale
Heade mõtete linnast tahaksin võimuesindajate poole
teele panna hoopis parema ettepaneku. Peaminister Taavi
Rõivasel on väga kaunis naine
ja Luisa laulud on veel kaunimad. Ei tea, millega selline
hamstri näoga mees Luisa oskas ära võluda, aga öeldakse
ju, et armastus on pime. Eesti

naised on üldse ühed maailma kauneimad. Näiteks supermodellid Carmen Kass ja
Karmen Pedaru.
Austagem siis kauneid eesti
naisi. Kui kalendris on mingisugune hõimupäev, millest
keegi midagi ei tea, lipupäev,
siis 8. märts peaks olema riigipüha. Naised on seda väärt.
Praegu on see kirjutatud nii
väikeste tähtedega nagu näiteks mardipäev. Nagunii on 8.
märtsil lillepoodides nii pikad
järjekorrad, et ei mahu uksest
sisse.
Enamiku Eesti elanikest
moodustavad naised. On küll
olemas emadepäev, aga erinevatel põhjustel kõik emaks
ei saa. Kui ma ka riigipüha
staatust ei saavuta, siis lipu
heiskamist vääriksid kõik naised. Kuna ka meie president
Toomas-Hendrik Ilves minu
eeskujul uue naise võttis, siis

Kinnisvarakool kutsub
koolitustele Tartus!
18/02/16 Kinnisvara korrashoid
avalikus sektoris
22/02/16 Üürikoolitus
01/02/16 Kinnisvaraõigus
Vaata ja registreeru:
www.kinnisvarakool.ee
Helista ja küsi lisa: Margot Toompark, 525 6655
Kirjuta ja registreeru kool@kinnisvarakool.ee

olen kindel, et ta on nõus sellele ettepanekule alla kirjutama. Olen sel teemal rääkinud
paljude inimestega, kes kõik
toetavad mind.

Mädane temp
Kuigi õrnem sugu on (asja
eest) omal ajal ka minu rusikat tunda saanud, on mul sees
suur süda ja seisan nõrgemate eest alati. Kas või eksnaine
Merike, kellest ma tegelikult
kohtu ähvardusel kirjutada
ei tohi, võib seda kinnitada.
Lasteaia juhataja lasi medõena töötava abikaasa kord töölt
lahti ja võttis oma sugulase
asemele. Nagu juba teame,
olen kehv vaenlane, samas
kõva pullimees. Juhataja elas
kõrvalmajas, nii et sidusin
prügikasti kõrvalt leitud mädaneva kassikorjuse tema
ukselingi külge ja lasin kella.
Vahva vemp, ehkki pere lap-

sed olla sellest paraja trauma
saanud.
Saatsin oma ettepaneku kõigile kuuele erakonnale tähitud
kirjana, et nad mind eirata ei
saaks. Tähitud kiri maksab
2,95 eurot, kuid naiste heaks
pole mul millestki kahju. Juhin tähelepanu, et minu kuupalk jääb 130 euro kanti ja selle
eest pean veel õlut, muusikat ja
DVD-sid soetama.
Kui see ettepanek ikkagi
riigikogu tähelepanu ei pälvi,
siis alustan kampaaniat allkirjade kogumiseks. Olen kindel,
et saan rohkem hääli kui kõik
riigikogu liikmed valimistel
kokku. Lihtsam oleks teha
rahvastikuregistrist väljavõte
– tahaksin näha seda inimest,
kes poolt ei ole.

Vaata videot
uudised.tv3.ee

ÜLLATUSTEROHKET
SÕBRAPÄEVA!

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

EROOTIKAKAUBAD
Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21

www.desirees.ee
Tel 734 6510.

KAARDID
ENNUSTAVAD

BUSSI RENT alates 50€ päev

Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.
Info: www.luts.ee, tel 736 1390.

Sõbrapäeva allahindlus!
11.02. - 14.02.2016

TCM kvaliteetsed kodu-,
köögi- ja garderoobikaubad

♥♥

Külasta meid Raplas, Nore keskuses,
Viljandi mnt 72

-40%
♥
Ringtee 10, Tartu
www.magaziin.ee

♥
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REKLAAM
Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Neljapäev, 11. veebruar 2016
Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee

Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Küttepuud. Tel 504 6111.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.
Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.
Ehitus, remont. Pikaajaline
kogemus. Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.
Katusetööd, fassaaditööd,
vundamenditööd. Eramud,
korteriühistud.Tel 5649 4929.

Katusetööd, turvatooted, ja
vihmaveesüsteemid. Müük,
paigaldus ja hooldus.
Tel 553 3733, info@steel.ee,
www.steel.ee.
Katuste ehitus ja remont.
Töödele anname garantii. Tel
5905 4325, www.mcykatus.eu.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.
2-toal korras korter (rõdu,
keldriboks) Põlva kesklinnas Piiri
tn 4/4. Tel 5342 5090.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

LOOMAD
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

KÜTE

KINNISVARA OST

56 a mees (B-, C-, D-, E-kat)
soovib leida Eesti-sisest tööd. Tel
5850 8061.
Küsi hinnapakkumist juba täna!
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
Reiem Grupp OÜ.
Üldehitus- ja siseviimistlustööd. Tel 5904 2174.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Tel 514 2173

Kaminapuu (kask, lepp, 30, 40,
50 cm). Vedu. Tel 557 6177.

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

SKP Invest OÜ ostab kehtivate
turuhindadega metsamaad üle
kogu Eesti. Tel 508 0065, info@
skpinvest.ee, www.skpinvest.ee.

Kuiv kuusk (50 cm, 38 €/rm) ja
märg kask (30-50 cm, al 38 €/
rm) koos veoga. Tel 5612 7434.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

MATERJAL
Ehitusmaterjalide müük, soovi
korral saab ka transpordi.
info@sunluna.ee
Müügil impregneerimisained,
samblaseptik, samblapesuaine, erinevad puhastusained,
graffitieemaldusgeelid ja
-vedelikud, sobivad ka klaasilt ja
plastikult värvipritsmete eemaldamiseks. info@sunluna.ee

KINNISVARA VAHETUS
Vahetada 1- ja 2-toal korter
Tartus ja maja Jõgeva lähedal
maja vastu Tartus. Tel 553 9557.

KOOLITUS

Ostan segaverelise väikse toakoera emase kutsika.
Tel 5611 0445.

OTSIN TÖÖD

5-toal korter Varal (Tartust 15
km, eh 1980, üp 89,8 m², 2/3,
keskk, rem vajav, 13 900 €). Kutseline maakler Peeter Meus, tel
506 2212, 786 8080,
www.aadlvillakv.ee.
Maja Võrust 12 km (äri- või
elamispind, ts vesi, elekter 50 A
ja maad 28 ha, sellest metsa 4,4
ha). Tel 5683 6957.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Kuiv lepp 50 cm - 36 €/rm, kuiv
ehituslik kuusk 50 cm - 24 €/
rm. Puu korralik ja vedu tasuta.
Koormad 5-10 rm. Tellimine tel
5356 7062.
Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.

Emajõe Keeltekool: uued
kursused veebruaris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.

Tõstukijuhi load, mis kehtivad
Eestis ja Põhjamaades 190 eurot.
Tõstukijuhi load, mis kehtivad
Eestis 130 eurot. Tartu koolitus
15.-16.02, Tallinna koolitus
12.-13.02. Kahveltõstuk, teleskooplaadur, korvtõstuk. Vaata
lähemalt www.oskuskoolitus.ee.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.

39 a ehitus-remondimees
ootab pakkumisi. Tegelenud 16
a ehitus- ja remonditöödega,
olemas universaalkerega auto ja
haagis 3 x 1,5 m, tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad
tööd jne. Vajadusel paberimajandus OÜ-ga. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com.

PAKUN TÖÖD
Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Raamijuhi abile. Tel 510 0187.
Väikefirma raamatupidajale.
Tel 504 6111.

PÕLLUNDUS
Kartul (Laura/Gala), porgand,
kapsas, punapeet, küüslauk
talust otse koju kätte!
Tel 5370 8010.
Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.

RIIDED
Jõe butiigis alates 15.02 kasutatud joped kuni -50%! Lasteriided alates 1 eurost! Soola 10
Jõe butiigis kuni 14.02 kõik
kasutatud riided ja jalanõud
-20%! Soola 10 (avaturg)
Kasutatud riiete ja jalatsite
hulgimüük (suurte numbrite
eripakkumine, hulgihind alates
50 kg, valikuvõimalus). Koostööpakkumine koos elamispinna
võimalusega. Tel 5683 6957.

Autoklaasid
Müük ja paigaldus
Täkete parandamine
Klaasikahjude käsitlemine
Klaaside toonimine
Tähe 127, Tartu
Tel 506 7180
734 3755
www.sixklaasid.ee

REKLAAM

Neljapäev, 11. veebruar 2016
Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

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

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Kvaliteetsed akud! Garantii 3
aastat. 48 € - 99 €. Vaba 38a,
Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan VW Golf 2 või 3 (sõidukorras). Tel 5853 3250.

Puude hoolduslõikus, võsaraie,
okste koristus ja äravedu. Tel
5344 1304.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kaubikutega veoteenused
Tartus (kiirvedu 9 €), Lõuna-Eestis. Allhanketeenused (jahutusvedu, alusekaubad, jaotusvedu,
paki- või kullerteenus, olemas
laopind). Tel 506 3891.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Septikute müük ja paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Lumekoristus katuselt. Sunluna
Trade OÜ, tel 5565 0673.

Lumekoristus katustelt, jääpurikate eemaldus. Tõstuk. Lume
äraveo võimalus. Tel 5649 4929.
Metsaraie, valgustusraie, võsapuhastus ja metsaväljavedu. Tel
5667 2872, 5344 1304.

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

TEENUSED

Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu. Tel 510 9995.
Autobussiteenused (sh Venemaa). Tel 5373 8770 (Peeter),
5770 2550 (Naima),
www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

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

Septikute, mahutite, kaevupumpade/-pumplate müük
tootjalt. Transport ja paigaldus. Tel 5306 5322.

Minilaaduri rent. Tel 5904 2174.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

Võimendi Carlsbro (uus, 575 €,
tingi!). Tel 5597 3262.

OST
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.
Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõukaperioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.
Vanad rahad (rublad, kopikad,
margad, sendid jne), meenemedalid, rinnamärgid, vimplid jne.
Tel 5872 5458.

Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

VABA AEG

Vannitubade remont.
info@sunluna.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Veoteenus väikekaubikuga.
Arve. Tel 5348 8766.
Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304.

TERVIS
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Väljutav vastuandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe,
maalid jm vanavara. Koduvisiit
ja raha kohe kätte. Tartus ja Elvas,
tel 5649 5292.

Hõbedast ehted, sõled, pitsid,
lusikad jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Töötervishoid ja -ohutus. Konsultatsioonid, riskianalüüs.
Tel 5346 0709,
www.riskihinnang.ee.

Veotakso. Tel 501 5312.

Fotograafiteenus. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Katusepesu ja värvimine. Tel
5565 0673, info@sunluna.ee.

Muusikakeskus Sony make.believe CMT-EH15 (uus, pakendis).
Tel 5597 3262.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning märgikollektsioonid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, 7 päeva
nädalas. Head hinnad!
Tel 513 7844.

Höövlivõll (töölaius 400 mm),
laagripukid, vihmaseib (saab
panna ketassae külge). Hind
kokkuleppel. Tel 5629 6070.

Tasuta kodumasinate, vanaraua ja muu kila kola äravedu.
(va külmikud). Tel 5386 9008.

9-kohalised bussid
Transfeer
Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

CD-salvestaja Philips audio CD
recordable (töökorras, 55 €). Tel
5597 3262.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

Sõidukite ning hoonete klaaside toonimine. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

MÜÜK

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.

9 kohta, püsikiirushoidja
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60 a töötav ja sportlik mees, ei
suitseta. Soov leida 55+ saledat
sõbrannat või elukaaslast.
Tel 5630 5731.

Merevaigust kaelakee (lihvitud
vana kee eest tasun kuni 600
eurot) ja muud veneaegseid
naiste ehteid (sõled, prossid,
sõrmused, käevõrud, käekellad
jne). Huvitavad ka vanad nõud,
kujukesed, rahvariided ja palju
muud! ALATI hea pakkumine ja
aus asjaajmine. Tel 5639 7329,
Liina.
Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.
Ostame/müüme vanavara:
mündid, märgid, medalid,
ordenid, paberrahad. Võib
pakkuda ka kullast ehteid.
Meie pood asub Tartus
J. Kuperjanovi 62.
E-post emilia.collection@mail.ee.
Pioneer pliidi küttekeha,
õunamahla press ja purusti,
sepaalasi. Tel 5844 7898.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. Suhted, raha, töö,
õnn, armastus, tervis... vastused
24 tundi vanimal ja parimal ennustusliinil. Ennustuste tellimine,
ka meilile: ennustus.ee.
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.

Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu või
tel 504 3202.

Raamatud, hõbe ja muu vanavara! Raha kohe kätte! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

Tantsurühm ootab 55+
tantsuhuvilisi meesterahvaid
tantsima. Tel 5687 2799.

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Peatoimetaja asetäitja: Kadri Külaots
kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Ooloog: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee

Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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1.5

8

13

5

Super
AMOLED

5

HD
(1280x720)

Android
5.1

146

142.1 x
71.8 x 7.9

SAMSUNG
GALAXY J5

222.-

•••

4G

12 / 681

1.5 GHz
Quad-Core +
1 GHz
Quad-Core

2.0

8

13

5

LCD IPS

5

HD
(1280x720)

Android
5.0

136

145.5 x
72.6 x 7.3

SONY
XPERIA M4
AQUA

229.-

•••

4G

11 / 380

1.2 GHz
Octa-Core

2.0

16

13

5

LCD IPS

5

HD
(1280x720)

Android
5.0.2

131

143 x
70.6 x 7.7

HUAWEI
ASCEND P8
LITE DUAL-SIM

299.-

••

4G

21 / 553

2.5 GHz
Quad-Core

2.0

16

13

2.1

LCD IPS+

5.5

QHD
(1440x2560)

Android
5.0

149

146.3 x
74.6 x 8.9

LG
G3

315.-

••

4G

14 / 330

1.5 GHz
Quad-Core

1.5

16

13

5

Super
AMOLED

HD
(720x1280)

4.7

Android
5.1.1

132

134.5 x
65.2 x 7.3

SAMSUNG
GALAXY A3
(2016)

200 € -399 €

333.-

•

4G

18 / 440

1.44 GHz
Quad-Core +
1.82 GHz
Dual-Core

2.0

16

12.3

8

LCD IPS

5.2

FHD
(1920x1080)

Android
6.0

136

148.9 x
76.1 x 6.3

NEXUS
5X

399.-

••

4G

10 / 250

1.3 GHz
Dual-Core

1.0

16

8

1.2

LCD IPS

4

Retina
(640x1136)

iOS
9

112

123.8 x
58.6 x 7.6

APPLE
IPHONE 5S

415.-

••

4G

16 / 672

1.6 GHz
Octa-Core

2.0

16

13

5

Super
AMOLED

5.2

FHD
(1080x1920)

Android
5.1.1

155

144.8 x
71 x 7.3

GALAXY
A5 (2016)

459.-

••••

4G

14 / 520

1.5 GHz
Quad-Core +
2 GHz
Quad-Core

2.0

32

23

5.1

LCD IPS

HD
(720x1280)

4.6

Android
5.1.1

138

127 x
65 x 8.9

XPERIA
Z5 COMPACT

499.-

••

4G

17 / 652

1.5 GHz
Quad-Core +
2.1 GHz
Quad-Core

3.0

32

16

5

Super
AMOLED

5.1

QHD
(1440x2560)

Android
5.0.2

138

143.4 x
70.5 x 6.8

SAMSUNG
GALAXY S6

559.-

••••

4G

17 / 540

1.5 GHz
Quad-Core +
2 GHz
Quad-Core

3.0

32

23

5.1

LCD IPS

5.2

FHD
(1920x1080)

Android
5.1.1

154

146 x
72 x 7.3

SONY
XPERIA Z5

400 € - 599 €

TAL L IN N: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151); TAR T U: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164);
JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄ R N U: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); R A K V E R E: Põhjakeskus (6 668 177);
R APL A: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VIL JANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

599.-

••

4G

23 / 288

1.44 GHz
Quad-Core +
1.82 GHz
Dual-Core

3.0

32

20

5

AMOLED

5.2

QHD
(1440x2560)

Microsoft
Windows 10

152

145 x
73.2 x 8.2

MICROSOFT
LUMIA 950

619.-

••

4G

17 / 652

1.5 GHz
Quad-Core +
2.1 GHz
Quad-Core

3.0

32

16

5

Super
AMOLED

5.1

QHD
(1440x2560)

Android
5.0.2

132

142.1 x
70.1 x 7

SAMSUNG
GALAXY S6
EDGE

737.-

••••

4G

14 / 240

1.84 GHz
Dual-Core

2.0

16

12

5

LCD IPS

4.7

Retina HD 3DTouch
(750x1334)

iOS
9

143

138.3 x
67.1 x 7.1

APPLE
IPHONE 6S

745.-

••

4G

17 / 652

1.5 GHz
Quad-Core +
2.1 GHz
Quad-Core

4.0

32

16

5

Super
AMOLED

5.7

QHD
(1440x2560)

Android
5.0.2

153

154.4 x
75.8 x 6.9

SAMSUNG
GALAXY S6
EDGE+

599 € -

845.-

••••

4G

24 / 384

1.84 GHz
Dual-Core

2.0

16

12

5

LCD IPS

5.5

Retina HD 3DTouch
(1080x1920)

iOS
9

192

158.2 x
77.9 x 7.3

APPLE
IPHONE 6S
PLUS

REKLAAM

Suurema valiku leiad meie 22 poest üle Eesti või e-poest www.klick.ee

(320x480)

100

Kaal (g)

145.5 x
72.8 x 9.4

112.2 x
62 x 11.9

Mõõtmed
(KxLxS) mm

ZTE
BLADE A460

ALCATEL
PIXI 3

Tootja/mudel

0 cm

20 cm

NUTITELEFONIDE VÕRDLUS
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Neljapäev, 11. veebruar 2016
Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed.

