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Pilvega suhtlev piletisüsteem
UUDISED
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Lembitu tänav suletakse
Eilsest kuni 23. septembrini on
veetorustiku ehitustööde tõttu liikluseks suletud Lembitu tänav Väike
kaare ning Puusepa ristmike vahelisel lõigul. Ümbersõidud toimuvad
Riia või Vambola tänavate kaudu.
Puusepa tänavalt tagab ehitaja
juurdepääsu Maarjamõisa polikliiniku parklasse, samuti pääsevad
kodudesse kohalikud elanikud.
Linnaliini busside nr 18 ümbersõidud toimuvad marsruudil Lembitu - Väike kaar - Elva tn - Kesk
kaar. Bussid ei läbi Polikliiniku ja
Kaare peatusi. Ajutine Polikliiniku
peatus asub Väike kaare tänaval
peale Riia ristmikku ning Kaare peatus Elva tänaval enne Kesk kaare
ristmikku.

külvab segadust ja sööb raha
Tartlanna Anu Kuura
üllatus oli suur, kui läinud nädalal Tarbusiga
Elvast Tartusse tehtud
sõit tema sõidukaardilt 91
sendi asemel 17 eurot ära
hammustas. Asja uurides
selgub, et vaid paar kuud
toiminud uus piletimüügisüsteem on alles nii verisulis, et ei tule digikaugeis
maapiirkondades iseendaga toime.

Läinud nädalal laadis Anu
Kuura Tarbusi bussijuhi abiga
oma kontaktivabale sõidukaardile 20 eurot lähipäevade sõitude tarbeks. Järgmisel hommikul
bussiga Tartust Elvasse minnes
oli raha kaardil alles, ent õhtul
linna tagasi toonud bussi makseterminal rääkis juba teist keelt
– päeva jooksul oli kaardile paigutatud summa 17 euro võrra
kokku kuivanud.

Emajõele tulevad
puidust platvormid
Tartu on jõudnud Emajõe kaldakindlustuste rajamisega lõpusirgele
– novembriks saab korda viimane
kaldaäärne lõik, kus vee tasapinnale ehitatakse jõevaate nautimiseks
puidust platvormid.
Praegu on käsil tööd Võidu silla
ja Turusilla vahelisel vasakkaldal,
kus on valminud samasugune jõeäärne munakividest kaldakindlustus
nagu ülejäänud kaldalõikudel.
Täielikult uuendatakse kaldapealsel
olev teedevõrk ja ehitatakse välja
uus valgustus. Kõnniteega ristuvad
rajad pikendatakse jõe poole ning
veetasandile ehitatakse puitplatvormid, kust avaneb vaade jõele ja
vastaskaldale.

Üsna tavaline juhtum
„See ei ole üldse eripärane, see
on praegu üsna tavaline,“ polnud
OÜ Tarbus direktor Valter Keis
juhtunust kuuldes karvavõrdki
üllatunud. „Kõikidel nendel juhtudel on vastus see, et olge inimesed rahulikud, see raha ei ole
kuhugi kadunud – lihtsalt aparaat ei ole selleks hetkeks veel
saanud serveriga ühendust.
Lühidalt öeldes on see andmevahetuse küsimus.“
Rahakao juhtumid hakkasid
esinema pärast seda, kui Tartu
maakonnaliine teenindav Tarbus võttis maanteeameti toel

Tarbusi maakonnaliinidel Eestis esmakordselt kasutusel olev kontaktivaba sõidukaardi terminal on tartumaalastele toonud nii seniolematud
mugavused kui ka paraja segaduse. Tehnoapsud loodetakse tulevikus vältida tarkvaravigade lappimise ning infovahetuse tõhustamise abil.
OLIVER KUND

või – kui seda bussijuhile juurde
makstakse – siis lisada.
Probleem võib tekkida aga
juhul, kui klient sõidab lühikese aja vältel mitme eri bussiga.
Kuna terminalid saavad serverist
piletikaartidega tehtud tehingute kohta infot teatud aja – näiteks poole tunni tagant – siis ei
pruugi ühes bussis asuv terminal olla kursis sellega, mida on
kaardiga teinud teise bussi terminal. Kaardisaldo aegHetkel ei saa bussides
lane uuenemine on iseäranis sage maapiirkonasuvad terminalid 15
dades, kus kehv mobiiprotsendil piletikaardi- lilevi ei lase bussitermiga tehtavatest ostudest nalidel endale vajalikku
infot uuendada. Näitehingu tegemise hetkel teks Anu Kuura juhtumi puhul polnud Elvast
serveriga ühendust
naasev buss teadlik, et
varasemal päeval on kaardile
tänavu juulis kasutusele uudse
raha kantud. Kuura õnneks oli
piletimüügisüsteemi. Selle tuujärgmine buss raha kandmisemaks on igas bussis asuvad pilega siiski kursis ja kaardil taastus
timüügiterminalid, millest igaendine summa.
üks suhtleb mobiilside kaudu
keskserveriga. Terminal loeb
Parandatakse iga päev
bussi sisenevate inimeste piletikaartidelt infot ning saadab serTa rbusi teenindusdirekverisse käsu sõidu eest inimese
tor Ervin Nõmme ütles Tartu
kaardilt raha vähemaks võtta,

Ringtee äärde kavandatakse uut katlamaja
Linnavalitsus otsustas algatada
Ringtee tn 8 krundi detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks
on anda ehitusõigus 4,5 hektari
suurusele krundile äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Ka praegu
asub krundil Ropka katlamaja.
Planeeringuga soovitakse määrata
ehitusõigus uutele hoonetele ning
olemasolevate hoonete laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
Põhilise uusehitisena kavandatakse
ligi 100-megavatise gaasikatlamaja
rajamist. AS-i Hendrikson&Ko ning
keskkonnaameti hinnangul ei ole
vajalik algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist, kuna Ringtee tn 8 krundile uue katlamaja
rajamisega ei kaasne kasvuhoonegaaside heitkoguse suurenemine
võrreldes juba väljastatud kasvuhoonegaaside kauplemislubadega.

Ekspressile, et piletisüsteem on
algusjärgus ja selle parandamisega tegeletakse iga päev. Viimaste andmete kohaselt ei saa
bussides asuvad terminalid 15
protsendil piletikaardiga tehtavatest ostudest tehingu tegemise hetkel serveriga ühendust.
Tehtud tehing küll salvestatakse terminali, kuid andmed jõuavad serverisse järgmise regulaarse saatmise ajal ja juhul, kui buss
leviaugust välja on jõudnud.
Selleks, et inimesed tehnilise vea tõttu bussi ukse taha ei
jääks, võimaldab Tarbus pileti siiski soetada ka siis, kui reisija kaardil on vähemalt 1 sent.
Sel juhul läheb kliendi saldo lihtsalt miinusesse, mis kustutatakse järgmisel raha juurdelaekumisel. Samuti viidi edaspidiste
segaduste vältimiseks sisse muudatus, et kui piletiterminal pole
kindel, kui palju inimese kaardil
raha jääki on, siis seda ka müüdaval piletil ei kuvata.
Kõigele vaatamata ei ole Nõmme seda meelt, nagu oleks uus
süsteem läbi kukkunud. „Eks siin
kasvuraskusi on, aga kuna ta on
Euroopas esimene selline süs-

pakkumised kehtivad kuni 30.09.2011

Woodster lauakäi gg 76, kivi 150mm

Metabo akutrell PowerMaxx 12 Basic,
kohvris

69€
30€
Tavahind: 99€

Walkie Talkie raadiosaatja
TRX 3000 kmpl 2tk

29,90€
129€
40€
Tavahind: 169€

STOKKER TÖÖRIISTAKESKUS, Ringtee 79, Tartu.
vaata veel üle 80 pakkumise www.stokker.com

15€
Tavahind: 45€

Kaks järjestikku ostetud bussipiletit erinevad nagu öö ja päev:
ettemaksu jääk on poole päevaga 17 euro võrra kahanenud.
ANU KUURA

teem, siis selle kohta ei ole neid
ebaõnnestumisi sugugi nii palju.“

Andmevahetust
tuleb tõhustada
Kontaktivaba piletimüügisüsteemi eestvedava IT-ﬁrma Webpartner juht Ado Are selgitas, et
uue süsteemiga alustades puudus firmal ülevaade, kui hästi
Tartumaa mobiilileviga kaetud
on. Tekkinud olukorrale näeb
Are mitut lahendust.
Käesolevast nädalast tehti süsteemis muudatus, mis
kohustab makseterminale andmeid uuendama iga reisi alguses,
samuti saavad seda teha bussiju-

hid, kui bussis tekib kaardi jäägiga probleeme. Lähiajal on plaanis seadistada terminalid andmeid pidevalt uuendama. Seni
pole seda tehtud seetõttu, et nii
kasvaks saadetav andmemaht
ja osaliselt ka kulud Tarbusile. „Otseselt selleks takistust ei
ole. Aga me lootsime, et mobiilside kvaliteet on parem. Täna me
kasutame Elisa võrku, alternatiiv
oleks EMT võrk,“ sõnas Are.
Lähikuudel on ﬁrmal plaanis
avada ka veebileht, kust iga sõidukaardi omanik saab reaalajas
jälgida oma kaardiga ostetud
pileteid ning kaardile internetis
või mobiiltelefonis raha kanda.
OLIVER KUND
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Turvakodu õueala võib
saada uuenduskuuri
Linnavalitsus otsustas esitada
EASile taotluse saamaks rahastust
projektile, mille eesmärgiks on
korrastada Tartu Laste Turvakodu
välisterritoorium. Õueala korrastamise esimeses etapis rajatakse
territooriumile välisvalgustus, pallimänguväljak, lehtla, mänguväljak
liivakasti, kaalukiige ja välimale
ruudustikuga, korrastatakse teed ja
platsid ning haljastus.

Mobiiliga varustatud
marjulist otsiti 8 tundi
Esmaspäeva hommikul läks Tartumaal Võnnu vallas Järvselja lähistel
64-aastane mees metsa kuremarju
korjama. Kella 21.40 paiku teatas
mees politseile, et ei oska metsast
enam omal jõul välja tulla. Kuna
marjulisel oli kaasas mobiiltelefon,
tegid korrakaitsjad sellele positsioneerimise, et tuvastada isiku
asukoht. Patrull otsis marjulist ning
andis lisaks ka alarmsõiduki sireenidega märku. Kella 00.25 ajal tuli
appi veel üks patrull, kelle varustuse hulgas olid juba ka signaalraketid. Pärast seda, kui taeva suunas
oli saadetud 17 raketti, mõistis
mees, millisest suunast need tulevad ning peagi leidsid korrakaitsjad
ka marjulise üles. Ilmnes, et mees
oli jäänud väga sügavate kuivenduskraavide vahele lõksu ning
hädasolija abistamiseks tuli kohale
kutsuda päästjad.

Autovabal nädalal
avatakse jalgrattakool
Autovaba nädala raames avatakse
jalgrattakool. Proovieksamit saab
teha 24. septembril Tähtvere mänguväljaku juures kell 12–16. Samas
on võimalik ka registreeruda jalgrattakooli.
Jalgrattakooli on oodatud nii
noored kui vanad. 10–15-aastastel
on võimalik registreeruda jalgrattajuhi koolitusele ning edukalt
eksamite sooritamisel saab noor
jalgrattur endale jalgratturi juhiloa.
Täiskasvanutele mõeldud kursusel jagab kogenud õpetaja teadmisi, kuidas liigelda jalgrattaga linnaliikluses ohutult ja korrektselt.
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ja odavaimate
korterite top kolm
Kui veel mõned aastad
tagasi asus lõviosa Tartu
kalleimatest korteritest
kesklinna lähistel uutes
majades, siis tänavu
vallutavad soolasemate
hindade esikolmiku juba
kindlalt vanalinna piiril
valminud uusarendused.
Tartus kaubeldavate korterite seas küsitakse ülekaalukalt
kõrgeimat hinda Laial tänaval asuva ligi 200-ruutmeetrise uusarenduse eest, mille soetamiseks tuleb tulevasel omanikul välja käia 444 000 eurot
(6 947 090 krooni).
Korter asub hoone neljandal
korrusel, kust avaneb vaade nii
Tartu vanalinnale, Jaani kirikule kui ka Toomemäele. Ülejäänud
korrused on kasutusel äripindadena.
Korterit müüva Raar Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Rait
Sinimäe kinnitusel on hoolimata oluliselt pikemast müügiperioodist nõudlus analoogsete
pindade järele olemas. Ostjaid,
kes seda endale lubada saavad,
on aga vähe.
Näiteks küünib kümnest
enim maksvast korterist odavaima müügihind 223 690 euroni (3,5 miljonit krooni) ja hindade keskmine jääb pisut alla nelja
miljoni krooni. „Paljud on neist
väga hea asukoha ja vaatega,
neil on mitmeid lisamugavusi ja
isiklikud parkimiskohad,“ tunnistas Sinimäe ja lisas, et näiteks Raekoja platsi läheduses
asuva kinnisvara väärtust tõs-

Kolm kallimat

RAAR KINNISVARA

Kesklinn, Lai 13; 191,6 m²
Hind: 444 000 € (6,9 mln kr)

TEL • 7 300 200 • 1555 • 1200

www.gotaksopark.ee

ERAKOGU

Raadi-Kruusamäe, Peetri 10;
7,7 m2
Hind: 4000 € (62 586 kr)

Laupäevases kohtumises said Tammeka puurilukk Tanel Toom ja
Paide Linnameeskonna poolkaitsja Ervin Kõll omavahelist kana
kitkuda täpselt nii kaua, kuni kohtunik mängureeglitesse mittekuuluva tegevuse lõpetas. Toomi pahameeletormi juured võivad
peituda Tammeka nutuses seisus – meistriliiga tabelis on meeskonnal tänaseks kirjas kaheksa järjestikust kaotust. REIO LAURITS

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
ERAKOGU
RAAR KINNISVARA

Kesklinn, Lossi 21/23; 110 m²
Hind: 287 600 € (4,5 mln kr)

BPE KINNISVARAEKSPERT

Kesklinn, Lai 28; 125 m²
Hind: 271 625 € (4,25 mln kr)

dus,“ möönis ta. ,,Pigem on
kuulda kommentaari, et kui
tahad midagi korralikku ja
head, siis tuleb ise ehitada.“
Kui neli aastat tagasi
Korraliku, hea planeeringu
ja asukohaküündis keskmine ruutga kinnisvara eest on
meetri hind Tartus 1400 Sinimäe kinnitusel
inimesed nõus ka roheuroni, siis praegu on
kem maksma. ,,Unisee veidi üle tuhande.
kaalsed ja leidlikud
lahendused ning energiasäästlikkus aitavad kindlasti
tab tõik, et midagi juurde ehitamüügiedule kaasa,“ toonitas ta.
da sinna ei saa, ega mahukski.
Samuti ollakse Sinimäe hinKortereid poole vähem
nangul korterite ostmisel oluliselt valivamad, kui seda oldi
müügis
buumi ajal. „Praegu süvenetakse rohkem ja kuna uusi korKinnisvaraportaali City24.ee
tereid ja eramuid valmib täna
statistikakeskkonna Spot andvähem, on ostjatel valikupuumetel oli 2007. aastal septemb-

TEIE SOOVID
LIIGUTAVAD MEID

Kolm odavamat

Uus, Ülejõe; 25 m²
Hind: 6990 € (109 370 kr)

Aukodanikud
saavad tammed

Varas himustas
kartulikrõpse

Homme istutavad Ihastes Lammi teel asuvasse Tartu tammikusse oma puud kahel viimasel
aastal valitud Tartu linna aukodanikud Madis Kõiv, Henn Käämbre, Enn Tarto ja Marika Mikelsaar,
oma tamme saab 60. aastapäeva puhul ka Eesti Maaülikool.

Ööl vastu 7. septembrit murti
Tartus Tuglase tänaval sisse
furgoonautosse Iveco Daily ja
varastati 1597 euro väärtuses
kartulikrõpse ning printer.

EASi aasta ettevõtte auhinna sai
SMS-rakendustega maailma vallutav Tartu ﬁrma Fortumo, aasta
arenejaks nimetati noor Tartu
ettevõte LCDVF OÜ ning kõige
mitmekülgsemalt konkurentsivõimelisima ettevõtte tiitli sai
Fortum Tartu AS.

ERAKOGU

Kesklinn, Kalevi; 14,4 m²
Hind: 9500 € (148 642 kr)

ri algul Tartus müügil 1627 korterit, esmaspäevase seisuga oli
pakkumisi aga 878. Käsikäes
pakkumiste vähenemisega on
oluliselt langenud ka hinnad.
Kui neli aastat tagasi küündis
keskmine ruutmeetri hind 1400
euroni, siis praegu on see veidi
üle tuhande.
Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel on aga Tartus alates aasta algusest kaubeldud 731 korteriga, mille
keskmine ruutmeetri hind on
olnud ligi 860 eurot. Sinimäe
kinnitusel on mõnel juhul odavamate korterite hinnad langenud aga juba üle 50%. „Odavamate korteritega käib aktiivsem tegevus ja müük läheb kiiremini,“ märkis ta.
JUHAN LANG

EASi auhinnad
tulid Tartusse

Puulehed veab ära
Ragn-Sells AS
Tänavu sügisel teeb Ragn-Sells
puulehtede äraveoks kaks
ringi – ühe oktoobris ja teise
novembris; puulehed veetakse
tasuta ära nendes piirkondades,
kus eraisikutest krundiomanike
hooldusaladel kasvavad linna
puud ning millelt langevad lehed
on elanike poolt pakitud 100-liitristesse kottidesse.

KGB kongid said
kaardile
Tartu KGB kongid Riiamäel on
nüüdest märgitud Taani ajaloolaste koostatavale Euroopa
külma sõja aegsete olulistemate
paikade kaardile, kus on objekte
Islandist Murmanskini ja raketibaasidest tuumavarjenditeni.

15 134
teatripiletit müüdi 7.-10. septembrini toimunud Vanemuise
Piletisaju jooksul, mis tõi teatri
kukrusse 174 826 eurot ehk
10 000 eurot mullusest enam.

Tartu politsei otsib
kadunud meest
Tartu politsei
otsib taga 1937.
aastal sündinud
Heino Purikut,
keda nähti
viimati 3. septembril Tartus,
Lõunakeskuse
läheduses kella
20.15 paiku.

4

tartuekspress
KULTUUR

Neljapäev, 15. september 2011

Palametsa
pajatused

LMK-sse tuli
Eesti disaini pood

1941. a sõjasügis Tartus

väikese
onu
saaga
Lastelavastus
Barbro Lindgreni raamatu järgi

Saabuv autovaba nädal rõhub veloliiklusele ja paneb vanalinna lukku
Esmaspäeval algav autovaba nädal koondab
taaskord tähelepanu
ratturitele, jalakäijatele ja
ühistranspordile. Nädala
tuumiküritused leiavad
aset aga neljapäeval, kui
nende tarbeks suletakse
liikluseks terve vanalinn.
Veidike autovabamana saab
end tunda juba esmaspäeva hommikul, mil iga soovija
võib ühineda linnaisadega kella 10–12 vältaval linnavalitsuse rattasõidul. Kella 15–17 saab
raeplatsil aga oma tervisenäitajaid kontrollida ja spetsialistilt
nõu küsida.
Autovaba nädal paneb kõrgema käigu sisse neljapäeval, mil
vanalinn suletakse esmakordselt autoliikluseks ja täidetakse autovabadusele pühendatud
üritustega. „Meie eesmärgiks on
läbi turvalise liikluskeskkonna

loomise väärtustada kergliiklejaid ning näidata, et Tartu kompaktsus võimaldab nii jalgsi kui
ka jalgrattaga sujuvalt jõuda erinevatesse soovitud sihtkohtadesse,“ selgitas vanalinna sulgemise tagamõtet abilinnapea Raimond Tamm.

Autojuhid mingu
bussi peale
Neljapäevase autovaba päeva avalöögiks on tasuta sõit linnaliinidel neile, kes auto hommikul Võru ja Ringtee ristmiku parklasse või Lõunakeskuse
parklasse jätavad ning sealt bussiga edasi liiguvad. Kella 17–19
õhtul saab oma sõiduki juurde
ka tasuta tagasi sõita.
Hommikul algavad raeplatsil liiklusalased üritused lastele,
mis päädivad keskpäeval vanade
ja uute busside ning vanade jalg-

rataste näitusega. 16–18ni leiab
aset GPS-i põhine võistlus kõigile linnakodanikest ratturitele ja
jalakäijatele ning Veloralli linnakodanikele.
Reedel suunduvad autovaba
päeva üritused loengusaalidesse – Genialistide klubis peetakse
noorte subkultuuride seminari
ning Anne noortekeskuses üritus Anna Minna Annelinna.
Autovaba nädala üritused
lõpevad laupäeval, kui kella
12–16ni toimub raeplatsil trikiratturite show. Samal ajal avab
linn koostöös keskkonnahariduse keskusega jalgrattakooli
kõigile kodanikele, kus saab testida oma teadmisi ja oskusi tehes
jalgrattasõidu proovieksamit.
OLIVER KUND

Järgmist Draamat
kureerib Anu Lamp
Pühapäeval lõppes teatrifestival
Draama 2011,
kus osales kokku
19 lavastust ning
anti 28 etendust.
Külastajaid oli
tänavu ligi 4500.
Lisaks 30 väliskülalist, kelle hulgas
teatriuurijad, kriitikud, näitlejad
ja lavastajad Prantsusmaalt, Saksamaalt, Inglismaalt, Soomest ja
mujalt. Festivali eelviimasel päeval
tegi festivali peakorraldaja Margus
Kasterpalu pidulikult teatavaks ka
järgmise aasta kuraatori. Tänavuselt kuraatorilt Priit Raualt võtab
teatepulga üle näitleja, lavastaja
ja tõlkija Anu Lamp. “Kõhutunne
on ikka see õige, mille järgi uued
lavastused põhiprogrammi valida.
Ja unustada ei tohiks, et see kõik
on siiski omamoodi mäng,” soovitas uuele kuraatorile Priit Raud.

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

ILA

Teatati, et peale linnavalitsuse ametnike saadetakse turule
hindu jälgima ka
Saksa välisandarmid
kui kõrgema võimu
esindajad.

Nagu varasematel aastatel nii ka tänavu on autovabal nädalal kangelasteks kaherattalised. LILIAN LUKKA

RAV

1941. a sõjasügis kujunes Tartule ja tartlastele õige raskeks. Ligi veerand linna oli tuhas ja varemetes, enam kui 6000 inimest kaotanud
senise peavarju koos varaga. Ees ootas talv, mille erakordset karmust
ei osatud veel karta. Tuhanded purunenud aknad vajasid klaasimist,
kuid klaasi, mida loodeti saada nii Järvakandist kui Petserist, ei jagunud kaugeltki kõigile. Osa ruute tuli katta vineeri või papiga. Hea
seegi, et metsavendadel oli läinud korda päästa Ulila elektrijaam
õhkimisest, kuid piisava koguse energia tootmiseks nappis turvast.
Õhukaitse nõudis täielikku pimendamist, mis eeldas spetsiaalse
musta pimendamispaberi olemasolu. Linnavalisusel läks korda seda
piisavas koguses hankida. Hea seegi.
Probleeme oli tartlaste varustamisel toiduainetega. Neid nappis,
mistõttu ei saanudki kohe sisse viia sõjaajale omast kaardisüsteemi.
See kehtestati hiljem kogustes, mille kohta rahvas ütles: elamiseks
vähe, suremiseks palju. Väheseid varusid jagati ühekordsete talongide alusel. Nii võis lugeda kohalikust ajalehest, et 1941. a oktoobrikuu
1. poolel antakse kodanikele
talongiga A 300 gr suhkrut ja
talongiga B 200 gr pesuseepi.
Nii kuidas linnavalitsusel oli
õnnestunud saada.
Paljud tartlased läksid
maale tuttavate ja sugulaste
taludesse appi sügistöödele,
eelkõige saaki koristama.
Külades toidupoolist veel
jagus. Pealegi tasuti tehtu
eest natuuras – jahu, tangude, herneste, kartulite,
kaalikate ja muu taolisega.
Heal juhul koguni liha, peki ja võinatukesega. Kel selline võimalus
puudus, pidi seadma sammud Emajõe kaldapealsele turule. Et
takistada toiduainetega spekuleerimist ja hoida hindu kontrolli all,
kehtestasid okupatsioonivõimud nõude: hinnad vastaku 1941. a
22. juuni eelsele tasemele. Kes rohkem nõuab, seda karistatakse
kas rahatrahvi, vabadusekaotuse või mõlemaga koos. Ajalehes
toodi ära põllumajandussaaduste piirhinnad, mis olid mõnevõrra
kõrgemad nõukogude ajal kehtinutest. Vastasel juhul ei oleks talumees üldse turule tulnud. Teatati, et peale linnavalitsuse ametnike
saadetakse turule hindu jälgima ka Saksa välisandarmid kui kõrgema võimu esindajad.
Kehtis komandanditund ehk öise liikumise keeld. Välikomandant,
baierlasest joviaalse olemisega tüse major Hans Gosebruch, keda
kohalikud ametnikud pidasid päris mõistlikuks meheks, lasi teatada:
„Eraisikud, kellele pimedas Saksa sõjaväe posti või patrulli poolt hüütakse: „Halt! Wer da!“ („Seis! Kes seal on!“) peavad otsekohe seisma
jääma. Kes hüüdest hoolimata edasi liigub, asetab oma elu ohtu, sest
valvepost võib siis oma laskeriista kasutada.“ Selliseid tulistamisi olla
ka ette tulnud.
Välikomandatuur asus ülikooli peahoones, täpsemalt selle keskosas ja rektoraadi tiivas. Füüsikatiib oli jäetud kuidagi hingitsevale
suurkoolile ja sinna pääses läbi ühe otsaakna ehitatud puutrepi
(eestlased ütlesid „häbitrepi“) kaudu. Peahoone frontoonilt rippus alla
suur Saksa sõjalipp ja välisukse kõrval seisid kaks teraskiivrites tunnimeest vintpüssid jalal. Nemad andsid mööduvatele ohvitseridele au
ja takistasid ebasoovitavatel isikutel peauksest sisenemist. Mingu aga
otsmist puutreppi mööda, kui ülikooli asja on.

Tartu Loomemajanduskeskuse äsja
valminud Kalevi 15 hoone esimesel
korrusel avas oma esinduskaupluse seni e-poena tegutsenud
Disainimaja, kus müügil ligi 40
kodumaise disaineri looming. Poe
juhataja Hedviga Vei sõnul on
Disainimaja eesmärgiks olla kohaks,
kust on võimalik soetada kodumaise moeloomingu parimaid palasid.
Näiteks leiab sealt ehteid, kunstkäsitööd, tootedisaini ja muud. Vei
sõnul on valiku puhul tegemist
miniseeriate või üksikeksemplaridega, millest tingitult on hinnaklass
keskmisest kallim. „Hinnad võivad
küll massitoodangust kallimad
olla, aga püüame neid siiski hoida
sellisel tasemel, et soovijad saaksid
endale ilusat kodumaist loomingut
lubada,“ sõnas ta.

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Lavastaja Finn Poulsen (Rootsi)
Kunstnik Gunnar Steneby (Rootsi)
Osades Hannes Kaljujärv, Andres Mähar,
Monika Ruusmaa ja keelpillikvartett

ESIETENDUS 16. SEPTEMBRIL
TEATRI KODUS (Lutsu 2)
www.vanemuine.ee

Hooaja peasponsor
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kasutamine võib kodutuks jätta
tama. Jutt, et ma teen sama hästi, aga odavamalt, sest paberit ei
anna, peaks muutma ettevaatlikuks. Pole teada, kas või millal päästeamet – sarnaselt kohustusliku suitsuanduri kontrollile –
kodudesse ka korstna puhastamise reide korraldama asub, küll võib
paber tuleõnnetuse korral eluliselt
oluliseks muutuda kindlustuses.
Korstnapühkijal lasub kohustus töö käigus midagi tuleohtlikku avastades sellest teavitada peale
omaniku ka päästeametit. Parveots
möönab, et klientides tekitab see
mõistetavalt pahameelt. „Samas
tegutsetakse ju omaniku huvides,
et ennetada põlengut. Päästeamet
annab seejärel mõistliku aja, mille
jooksul oht tuleb kõrvaldada, mitte
ei asu kohe trahvima. Teavitamata
jätmise korral määratakse karistus
hoopis korstnapühkijale.”

Mullu sügisest kehtiv tuleohutuse seadus nõuab
iga-aastast kvaliﬁtseeritud
korstnapühkija külaskäiku.
Selleta ei pruugi kehtida ka
kodukindlustus.
Et välistada küttekehades tahmapõlengu oht, sunnib seadus neid
puhastama vähemalt kord aastas.
Eramus võib oskustega peremees
neljal korral järjest ise tahmase töö
ette võtta, ent kord viisaastakus
peab ikkagi kutsetunnistusega isiku kohale kutsuma. Ridaelamus,
paaris- või kortermajas tohib küttesüsteeme puhastada ainult paberitega korstnapühkija.
Tartu suurima korstnapühkimist pakkuva ettevõtte OÜ Tartu
Tuli juhataja Siim Parveotsa kinnitusel pole paljud juba aasta kehtiva seaduse nüanssidega kursis.
„Ikka pühitakse ise või kutsutakse
vanast harjumusest tööd tegema
mees, kel kutsetunnistust pole. Ei
saa välistada, et mõne lihtsama
küttesüsteemi puhul ei jää tulemus proffidele alla, ent kas tuleoht
on asi, millega tasub riskida?”

Kevadel on parem
ja odavam
Mida siis korstnapühkijale soovida- nina nõgiseks? „Pigem, et kõik
nööbid alles jääks,“ muigavad Mart (vasakul) ja Tõnu hommikusaginas.
RASMUS REKAND

Küsi pabereid
Kutsetunnistusega korstnapühkijaid tegutseb Tartus ligikaudu
tosin. Et kindel olla, kas kohaletulnud mustakuuemehel ikka vajalik
paber taskus, tasub talt seda otse
küsida. Tunnistuse olemasolu
saab kontrollida ka kutsekoda.ee

kodulehelt, piisab vaid korstnapühkija nime teadmisest.
„Seega kui korstnapühkija keerutab või ei taha oma nime öelda,
võib oletada, et tal on miskit karta,” selgitas Parveots. Hoiatades
eriti uhke kõvakübar peas jalgrattal mööda linna patseeriva korst-

napühkija eest. „Tore välimus,
justkui muinasjuturaamatust välja hüpanud, aga tema teenuse kvaliteet ei kannata mingit kriitikat.”
Korralik korstnapühkija jätab
peale kraamitud tulekollete
endast maha ka ametliku akti ja
arve, mille omanik peab talle-

Kuklasse kulunud tarbimistarkusega pöördutakse korstnapühkija poole sügisel, vahetult enne
kütteperioodi. Sestap on praegu,
septembrist novembrini kõrgaeg,
mil ootejärjekorrad päris pikad.
Põhimõtteliselt saab korstent
pühkida aastaringselt. Vaid liiga vali
tuul, jääst-lumest libe katus ning
olematu või tagurpidi töötav tõmme
suvekuumuses saavad takistuseks.
Parveotsa sõnul on parim

• Korstnapühkijal peab olema kutsetunnistus ning klient peab saama
tööde kohta akti.
• Tavalise korsten-pliit-ahi küttesüsteemi puhastamine võtab vilunud
mehel umbes tund aega.
• Tööde hinda arvutatakse küttekehade kaupa (keskmiselt 8 € tükk),
keskmise eramaja korstnapühkimise kulu algab 30 eurost.
• Enne korstnapühkija tulekut veendu, et kolded poleks tulised ning
on tagatud ligipääs nii korstna tippu kui selle jalamile. Puhastusavade lähistele põrandale laota vanad ajalehed.
• Enamik korstnapühkijaid kasutavad soovi korral ka tolmuimejat. See
aitab töökohta puhtamana hoida ning peenemat mustust eemaldada. Ainult tolmuimejaga lõõre puhtaks ei saa – kindlasti tuleb
kasutada ka harja.
Allikas: www.tuleohtus24.ee

Eve-Liis Arvisto, Seesam kindlustuse turundusspetsialist
Kodukindlustuse tingimuste
kohaselt on igal kliendil kohustus
täita kõiki tuleohutusnõudeid.
Inimene peab tegema enda
poolt kõik, et tuleõnnetust ära hoida ja seetõttu ka regulaarselt oma
maja korstnaid ja tulekoldeid korstnapühkijal puhastada laskma.
Kui peaks selguma, et õnnetuse otseseks põhjuseks oli

aeg, mil nõginina külla kutsuda,
kevadel. „Pole järjekordi, mistõttu saame ka allahindlust pakkuda. Lisaks on tulemus mõnevõrra
parem – vahetult peale kütteperioodi on tahma, mis sügiseks ära
jõuab kivistuda, hõlpsam rookida.”
Harvemini kui kord aastas küt-

puhastamata
korstnas süttinud tahm, võib
kindlustusselts
kahjuhüvitise
suurust vähendada.
Praktikas meil siiani veel selliseid juhtumeid ei ole olnud, kus
tulekahju otseselt korstnast alguse
oleks saanud, mis aga ei tähenda,
et inimesed tuleohutusele tähelepanu pöörama ei peaks.

teseadmeid puhastades Parveotsa
arvates kokkuhoidu ei teki. Tuleoht suureneb ning korstnapühkijal läheb paar aastat pühkimata ahju või pliidi juures sedavõrd
kauem aega, et kokkuvõttes tuleb
hind sama.
RASMUS REKAND

„Ma ei tea kedagi, kes töötaks oma õpitud erialal!“
Just see pealkirjaks olev bravuurikas lause pani alguse
käesolevale loole inimestest, kelle põhitöö on sootuks
erinev sellest, mille nimel nad kunagi koolipinki nühkisid
ning unetuid öid kursusetöid kirjutades veetsid. Usun, et
igal lugejal on tutvusringkonnas üks „keemiaprofessorist
koristaja“ ehk inimene, kes teeb oma õpitud erialast oluliselt erinevat tööd.
Viljar Sepa õpitud erialaks on
ettevõttemajandus (turundus ja
välismajandus) ning seda õppima minnes ei olnudki tal kindlaid eesmärke. „ Valisin majanduse, sest see tundus midagi,
kuhu ma sisse ka saan,“ räägib
Sepp ülikooli astumisest. „Võtsin TÜ bukleti enne sisseastumist, kriipsutasin maha asjad,
mis mind üldse ei huvitanud ja
need, mis isegi huvitaks, nagu
ajalugu, aga kuhu ilmselt sisse ei
saa – majandus jäi järele. Praegu
töötab Sepp aga Skype’is tehnilise tõlkehaldurina ja poole kohaga eestikeelse blogijana Skype’i
blogis. “Esialgse õpitud teema
ja praeguse ameti vahel on mingi teoreetiline nabanöör olemas
– lokaliseerimist võib vaadelda
turundusvahendina, aga praktilise poole pealt need kaks ametit

siiski ei kattu,“ leiab Sepp kahe
eriala vahel ühenduslülisid.

Hunt kriimsilma ametid
Sel kevadel Tartu ülikoolis suulise tõlke eriala magistrikraadi
omandanud Mari (nimi muudetud – toim) on oma lühikese elu
jooksul jõudnud teha palju oma
erialaga seonduvat, aga ka oluliselt
erinevat tööd. Nii on Mari ülikooli
ajal olnud ööklubis baaridaamiks,
rahvaküsitleja ja vajadusel aegajalt politseid ka suulise tõlgina
abistanud, suvevaheaegadel Šveitsis ja Lõuna-Prantsusmaal eestikeelse giidina töötanud. Aga põhitööks on Maril juba viimased neli
aastat olnud administraatoritöö
ühes kesklinna hotellis.
Gümnaasiumi 100-punktilise
kirjandiga lõpetanud Mari kohtas

Kesklinna Tartu Tattoo salongis tätoveerijana töötav Victor Emeliyanenko on koolis õppinud hoopis veebi- ja arvutidisaini ent oma tõelise kutsumuse – tätoveerimiskunsti – omandas omal käel. KÄRT OJALA

hotellis töötades ka oma endist kirjandusõpetajat. „Kas selleks oli siis
vaja kirjandis 100 punkti saada?“
olevat õpetaja pillanud sarkastili-

se kommentaari, nähes Marit teenindussektoris töötavat. „Hotellitöö mulle iseenesest meeldib, kuna
graafik lubab õppida ja teha ka

Algavad

SOOME, ROOTSI ja
INGLISE KEELE KURSUSED

(erinevad tasemed)
Vaata lisaks www.ahltartu.ee
Info ja registreerimine: info@ahltartu.ee, tel 509 8606.

muid asju, ma saan rääkida võõroma esimese tätoveeringu saakeeli ning kuuluda lõbusasse kolmist. „Mul tekkis selle ala vastu
lektiivi,“ iseloomustab Mari oma
suur huvi, tahtsin sellest üha rohtöökohta. Tuleviku kohta Mari
kem teada. Hakkasin ise vaikselt
veel spekuleerida ei oska, hetkelgi
otsima, uurima, proovima. Esialon tema tööstaatus kirju, olles küll
gu töötasin ühes väikses ilusalonveel hotellis tööl,
kuid samal ajal vaa„Kas selleks oli siis vaja kirdates uusi pakkumisi. „Abikaasa mul
jandis 100 punkti saada?“
tegeleb põllumajandussaaduste kasvatamise ja turusgis, kus mul oli oma väike nurk.
tamisega ning kaalume hetkel ka
Mõne aja pärast kutsuti mind aga
oma ettevõtte rajamist, see oleks ju
Saksamaale, kus ma ühes kohaliminu õpitud erialast sootuks erikus salongis töötasin ja õppisin,“
nev,“ naerab Mari.
räägib ta. „Nüüd olen ma tagaTartu kesklinnas Tartu-Tatsi, töötan Tartu-Tattoos ja olen
too salongis tätoveerijana töötav
väga õnnelik. Programmeerimine
Victor Emeliyanenko on õppiikka ei ole minu teema, ainult tatnud hoopis veebi- ja arvutidisaini.
too-valdkonnas tahan ma ennast
„Sõbrad läksid sinna kooli (Võrunüüd edasi arendada.“
maa kutsehariduskeskus – toim),
„See on minu arust nii äge keskmõned tuttavad olid ees ja vanemise Eesti inimese puhul, et kui
mad palusid ka, et ma kuhugi
erialast tööd ei saa, ollakse valõppima läheks, et mingigi paberi
mis ka muud tegema,“ iseloomussaaksin,“ põhjendab esialgset eritab tüüpilist töökat eestlast üks
alavalikut Emeliyanenko. „Mul oli
Suurbritannias elav ja töötav noor
plaanis välismaale minna. Mõtletartlanna. „Suurbritannias ollakse
sin väga pikka aega, mida ma elult
valmis pigem abirahadest elama,
tegelikult tahan.“ Praeguse amekui erialast tööd ei ole.“
KÄRT OJALA
tini jõudis Emeliyanenko pärast
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„Kuidas te oma mõlemad
kõrvad nii ära olete põletanud?“
„Vaadake, doktor, asi oli nii.
Kui ma eile triikisin, helises
parajasti telefon. Hajameelsusest surusin ma telefonitoru
asemel triikraua vastu kõrva ja
nii see juhtuski.“
„Aga teine kõrv, kuidas see
põletada sai?“
„Aga ma pidin ju helistama,
et arst välja kutsuda!“

„Proua,“ pärib naabrinna,
„kas Teie mees on poksija?
Tal on nii lame nina.“
„Ei,“ naeratab küsitu, mu
mees on striptiisikooli aknapesija.“

Abielumees tuleb koju
ja helistab kella. Ukse avab
tundmatu meeskodanik.
„Kes sa niisugune oled?“
küsib ta.
„Abikaasa.“

Härra Müller püüab asjatult
oma autot käivitada. Lõpuks
võtab ta vända ja proovib
mootorit käsitsi käima vändata. Sel hetkel läheb temast
mööda lõbus, kuid veidi lühinägelik ja nokastanud mees.
Ta võtab taskust kümnekroonise ja küsib:
„Vabandage, hea inimene,
kas teie leierkast valssi ka
mängib?“

See lugu juhtus Kanadas.
Kena noor koduperenaine
astus väravast välja ja üks seelikukütt pidas kohe auto kinni:
„Kas ma võin teid sõidutada?“

Muretud laenud
al 3 eurost

Pandimajade liider
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

„Kuhu te suundute, kas
põhja poole?“
„Just nii,“ rõõmustas mees.
„Siis tervitage minu poolt
eskimoid,“ muigas naine ja
sammus vastassuunda.

Ameerika kirjanik William
Faulkner tunnistas kord, et
enam kui Nobeli preemia,
liigutas teda ühe šotlase kiri.
Too kirjutas:
„Mister Faulkner, Teie
romaan meeldis mulle nii,
et ma oleksin selle raamatu
äärepealt ära ostnud.“

„Meie salaluures õpetatakse seife avama jalaga! Muidugi võtab see kauem aega,
aga kujutage ette vaenlase
rumalat nägu, kui hakatakse
võtma sõrmejälgi!“

„Minu mees on väga hella
hingega,“ räägib naine oma
sõbrannale.
„Kui me teatris käime,
siis lähevad tal iga vähegi
kurvema koha peale silmad
märjaks.“
„See pole veel midagi,“
ütleb sõbranna üleolevalt.
„Minu oma valab juba siis
pisaraid, kui teatripileteid
ostab.“

Noorsõdur kurdab psühhiaatrile:
„Ei, sõjaväeteenistusse ma
ei kõlba, sest mul pole üldse
mälu.“
„Ja mida te siis ei mäleta?“
„Kolme asja: nimesid,
nägusid ja ... ja...“
„Mis see kolmas asi siis on?“
„Seda ma enam ei mäleta.“

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Seltskondlikkus
kahandab kehakaalu
Ohio osariigi ülikooli teadlased
tegid kindlaks, et hiirte omavahelise sotsiaalse suhtluse määra ning
nende kehakaalu vahel kehtib selge
seos, vahendab ERR teadusportaal.
Kui tavaliselt peetakse laborihiiri
ühe- või paarikaupa suhteliselt
minimalistlikult sisustatud puuris,
kus neil eriti midagi muud teha
ei ole, kui passiivselt järjekordset
toidupalakest oodata, siis Matthew
Duringi juhitud teadlasrühm pani
hiired elama 15 kuni 20 kaupa
kokku ja sisustas nende elamise
mitmesuguste mänguasjade,
tunnelite, labürintide, onnikeste ja
jooksuratastega, mis soodustasid
peale kõige muu ka hiirte omavahelist aktiivset suhtlust.
Kuigi kontrollrühma hiired said
samasugust toitu samamoodi
piiramatus koguses, selgus, et
põnevalt sisustatud ja suhtlemist
võimaldavas miljöös elanud hiirte
kehakaal oli märgatavalt väiksem.
Teadlased väidavad, et põhirolli
mängib just teiste hiirtega suhtlemine, mis oma paratamatute
pisikeste konﬂiktide ja tülidega
tekitab loomakestes kerget stressi
ja paneb rasvarakud rohkem kaloreid põletama.

Delﬁinid kutsuvad
üksteist nimepidi
Rühm delﬁiniuurijaid väidab, et
targad mereloomad oskavad üksteist nimepidi hüüda. Stephanie
King Šotimaal asuvast St Andrewsi
ülikoolist ja ta kolleegid on jälginud
Florida ranniku lähedal elavaid
laiksilm-delﬁine ja märganud, et
mõned neist häälitsevad viisil,
mida võib pidada kaaslase nimepidi hüüdmiseks.
Oli ka enne teada, et delﬁinid
toovad aeg-ajalt kuuldavale isikupärase häälitsuse, teatava signatuuri, millega nad iseennast teistele
delﬁinidele identiﬁtseerivad. Seda
häälitsust võib siis pidada justkui
häälitseva delﬁini nimeks.
Kuid King ja ta kolleegid on
nüüd avastanud, et mõned delﬁinid toovad aeg-ajalt kuuldavale
mõne teise delﬁini signatuuri meenutavaid helisid.
Teise delﬁini nime hüüdmist
täheldasid teadlased ainult kas
emadelﬁini ja tema poja vahel või
siis muidu sagedasti koos aega
veetvate delﬁinide vahel. Ja kaaslase nime hakatakse hüüdma ka
ainult juhul, kui ollakse teineteisest
lahus. King oletab, et sellise häälitsuse taga on tõepoolest soov
uuesti kokku saada.

Salakütte peletatakse
mürgiste ninasarvikusarvedega
Lõuna-Aafrikas on ninasarvikute
kaitseks võetud kasutusele uus
meetod. Loomade sarvi töödeldakse parasiiditõrjevahendiga nii, et
selle tarbimine põhjustaks inimestel
peavalu ja krampe. Aine, millega
sarvi töödeldakse, näitab aga juba
maha võetud sarve lennujaamades
kasutatavate skännerite all neoonroosana. Ninasarvikutele on sarvetöötluseks kasutatav segu ohutu,
vahendab Physorg.com.
Sel moel loodetakse hoida ninasarvikutest eemal nii väikesed kui
suured parasiidid. Looduskaitsjad
loodavad, et pikapeale õnnestuks
ehk nii kaotada nõudlus ninasarvikusarvede järgi. Alates selle aasta
algusest on Lõuna-Aafrika vabariigi
loodusparkides tapetud sarvede
pärast 279 ninasarvikut.
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Fotosilm püüdis pildile Tartu pinkide eraelu
26. novembrini on linnakodaniku
muuseumis avatud Tiia Reisneri
fotonäitus PINGID.
Ma olen alati armastanud pinke. Pingid on tagasitõmbumise
kohaks, kust elu kõrvalt vaadata,
olla rahulikult maailma äärel.
Nad on vaatlemise priviligeeritud
kohad, omamoodi varjupaigad,
teeäärsed puhkepaigad neile, kes
oskavad peatuda. Ma olen veetnud pinkidel pikki tunde maailma
jälgides. Mõned pingid on suurepärased, mõned ei sobi oma
kohale, mõned on täiesti uskumatus kohas, nende leidmine on
nagu avastus. Pingil istuv inimene asub väljaspool reaalsust või
siis eemaldub sellest siin ...
(Laurent Graff, „Õnnelikud
päevad“, Tallinn 2008)
Tiia Reisneri huvi selle vastu,

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

kuidas Tartu istumisalused elavad,
tärkas poolteist aastat
tagasi just sellest
tekstikatkendist.
Tartus on palju eriilmelisi peatuskohti,
ent kahetsusväärselt
vähe pööratakse neile
tähelepanu.
„Me kiirustame
tööle ja kooli ja poodi.
Vahel harva võtame
aega jalutamiseks,
kuid nii mõnigi kord
tahaks ka istuda ja jalga puhata.
Leiame pingi, võtame istet, jälgime mööduvaid inimesi, mõtiskleme, oleme lihtsalt niisama. Kas
märkame istet, mis meile seda
mõnusat äraolemist pakub? Kas
me silmame tema kuju, värvi,
olemist?“ küsib Tiia Reisner oma

16.09 kell 13; 17.09 kell 16;
18.09 kell 13.30; 19.–22.09
kell 12.45 Smurﬁd (3D, eesti
keeles)
16.09 kell 18, 20.20; 17.09
kell 17.45, 20.05; 18.–22.09
kell 19, 21.30 Rumal pöörane
armastus
16.09 kell 17.15; 17.09 kell 13
Halb õpetaja
16.09 kell 12.15, 14.25;
17.–18.09 kell 12, 14.15; 19.–
22.09 kell 12.15, 14.30 Autod
2 (eesti keeles)

22.09 kell 18.30 ESILINASTUS: Seksisemud
Romantiline komöödia, alla
12.a keelatud!
Dylan (Justin Timberlake)
ja Jamie (Mila Kunis) on
tööasjus tutvunud noored, kes püüavad hoiduda
Hollywoodi romantiliste
komöödiate klišeedest
ning elada ilma koormavate suheteta. Mis aga saab
sõprusest, kui sellele lisada
muretu, ilma mingite kohustusteta seks?
16.–17.09 kell 19.30;
18.–22.09 kell 20.45 3
16.09 kell 15.15, 20, 22.30;
17.09 kell 18.15, 20.30, 22.45;
18.09 kell 16, 21.45; 19.–22.09
kell 15, 19.30, 21.45 (v. a
22.09) Lõpp-punkt 5 (3D)
16.09 kell 13.30, 15.45, 19.15,
21.15; 17.09 kell 11.45, 13.45,
15.45, 19.15, 21.15; 18.–22.09
kell 13.15, 15.15, 19.15, 21.15
Südaöö Pariisis
16.09 kell 17.05, 22; 17.09 kell
17.05; 18.09 kell 15, 18.15;
19.09–22.09 16, 18.25 (v. a
22.09) Kauboid ja tulnukad
16.–17.09 kell 12.30, 14.45;
18.09–22.09 kell 16.45 Loomaaednik
16., 19.–22.09 kell 12, 13.45,
15.30, 17.30; 17.09 kell 11.30,
13.30, 15.30, 17.30; 18.09
kell 11.30, 13.45, 15.30, 17.30
Lotte ja kuukivi saladus
16.09 kell 16.35, 18.45, 21;
17.09 kell 16.35, 18.45, 21,
23.05; 18.–22.09 kell 17.45,
20, 22.05 Kehad vahetusse

16.09 kell 22.45; 17.09 kell 22
ÕÕVAÖÖ: Luba mind sisse
16.09 kell 23.05; 17.09 kell
22.30 ÕÕVAÖÖ: Karje 4
16.–17.09 kell 23.15 ÕÕVAÖÖ: Elusalt maetud

Ehitusmaterjal

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

1-toal korter. Tel 511 5949.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.

2-toal korter. Tel 554 5900.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Küte
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Otsin tööd

fotodega. „Kardan, me ei pane
seda tähele, kuid kas sel ongi
tähtsust? Ehk vaid niipalju, et iste
oleks puhas ja kuiv.“
Autori sõnul loodab ta, et piltidel nähtu võiks tuua nii mõnelegi
linlasele sooja äratundmisrõõmu.
TE

Näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 17.09 Tartu lastekunstikooli lõputööde näitus
kuni 17.09 raamatunäitus
Sugrimugri
kuni 7.10 raamatunäitus
„Looduse“ raamatusarjad.
Eksponeeritud on sarjad
„Mehed, maad ja mered“,
„Marseljeesist Internatsionaalini“, „Maailm vaekausil“ jt
aastatest 1937–1940

Muu

Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk. Tartu, Riia
136c, tel 5343 0334, 739 0196,
katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.

Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.

Ehitustööd
Firma teeb plaatimistöid.
Tel 5350 9303.
Firma teeb üldehitustöid.
Tel 5350 9035.
Katusetööd bituumensindel
materjalidega! www.sindelkatus.ee,
tel 738 1740, 521 9599.

Materjal

EKRAAN 16.–22.09

17.09 kell 10.30 muinasjututund lastele. Kavas on iiri
muinasjutt Jack ja seltsilised

kell 11.30, 15.45, 17.45 Lotte
ja kuukivi saladus

17.09 kell 11.30 lemmikloomaring, vaatluse all on maod

kell 13.30, 19.45 (v. a 20.09),
22.15 (v. a 20.09) Lõpppunkt 5 (3D)

22.09 kell 18 vestlusõhtu,
külas on Hendrik Relve ning
Alo Põldmäe

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

AS Salvest võtab tööle
haldustöölise. Vajalik C- ja
R-(traktor) kat lubade olemasolu.
CV saata: anneli@salvest.ee,
tel 7408 617.
Pakume müügitööd. Tasu alates
400 €. Väljaõpe tasuta, vajalikud
juhiload ja auto. Vestlusele reg tel
5552 1016.

Riided
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Samas müügil valik uusi
ﬁrmariideid. Raatuse 61 ja Raua 22,
Tartu E-R 10-18, L 10-15.

Anname laenu kuni 5 aastaks, tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga. Tel 5199 7679.

Hallituse ja majavammi tõrje.
Ekspertiisid, analüüsid, tõrje- ja
taastustööd. Mõõdistused. Niiskuskahjustused. www.niiskusabi.
ee, tel 5662 9559.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

Kontsert

Sanitaartehnilised tööd laup ja
pühap. Tel 5393 2693.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10-20 m3. Tel
553 2140, www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo-, kolimis- ja puksiirteenused.
Tel 5348 4653.
Veoteenus tõstukiga ja autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.

Tervis

Sõidukid

Kinnisvara ost

kell 19.30 Kobras

San-tehnilised tööd.
Tel 5359 8960.

MASSAAŽ TARTUS. Erinevad
tehnikad. Oman IREK-i diplomit,
mitmeaastane kogemus.
Tel 5378 8972.
SOOLAKAMBER - head pakkumised septembris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu, www.soolakamber.ee.

Harrastus

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

kell 14.30, 21.30 (v. a 20.09)
Kehad vahetusse

Raha kulub bensiinile palju, auto
kulutab palju bensiini. Pihustite
puhastamine ultraheliga, kontrollimine stendil. Estpresto - AUTODE HOOLDEKODU. Riia 138,
Tartu, tel 734 4110, 5656 8767.

Pakun tööd

Teenus

kell 21 (20.09) Pearl Jam
Twenty (ilma tõlketa)
kell 12, 17 Kauboid ja tulnukad

Meditsiinikooli lõpetanud põetaja
otsib tööd hooldajana eraisikute
juures. Vajadusel aitan kodutöödes. E-post silvia52@hot.ee, tel
5550 2479.

Müüa Volvo S40 (1.8, 96 a, 85 kw,
bensiin, 1200 €). Tel 5340 8320.

LINNARAAMATUKOGU
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Tantsu- ja treeningtundi Sansaara
stuudios. Kõhutants, ﬂamenco,
latiino, tribal, jooga, Pilates.
www.sansaara.ee, tel 529 4740.

Muu

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

CINAMON

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.

18.09 kell 18 Ooperipärlid
kinoekraanil: Rigoletto

2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega korstnapühkijatelt tolmuimejaga/ilma.
Tel 730 5387.

TARTU PEETRI KIRIKUS
Rendile anda

Narva mnt 104, Tartu
Tartu Peetri koguduse leer
algab 27. sept kl 18 kirikus.
Koguduse kammerkoor
ootab uusi lauljaid igal
kolmapäeval kl 18 kirikus.
Info ja reg tel 733 3261,
tartu.peetri@eelk.ee.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.

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

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Rendile võtta

www.eelk.ee/tartu.peetri

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

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.

Uus kogus lõnga. Villane al 7 €/kg.
Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese õues, väravast sisse,
vaata silte), Tartu. E-R 10-16, tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Raamatupidamisteenus OÜ-le,
MTÜ-le, KÜ-le. Aastaaruannete
koostamine. Tel 506 9518.
REKLAAM • tel 730 4455
Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

8

tartuekspress
Lastesõitude stardiSPORT

Neljapäev, 15. september 2011

Eesti Maaülikool kutsub külla!

möll saab leevendust
Eesmärgiga vähendada trügimist lastakse mudilased
rattamaratonile varasemast
väiksemates gruppides.

23. septembril
lahtiste uste päev
ja teadlaste öö
Eesti Maaülikooli 60. aasta juubeli üritused:
28. septembril tulevikukonverents
29. septembril linnarahvapäev
30. septembril vilistlaspidu
Rohkem infot:
www.emu.ee

„Varasematel kordadel kahe
vanuseaasta kaupa toimunud
stardid tõid stardikoridori korraga väga suure hulga lapsi, mis ei
olnud aga osalejale kõige mugavam,” selgitas ürituse kuraator,
Tartu Suusaklubi treener Kerstin
Margus. Sooviga korraga startijate arvu vähendada saadetakse
mudilased tänavu rajale eluaastate kaupa 10-minutiliste vahedega.
Esimesena stardivad kell 11 kõige nooremad, 3-aastased ratturid.
Sõidud lõpetab 8-aastaste start
kell 11.50. Margus lisas, et kui keegi
ei peaks oma vanuseklassis õigeks
ajaks stardijoonele jõudma, saab
ta loomulikult ühineda järgmise
grupiga. „Kellelgi sõit sõitmata ei
jää,“ kinnitas ta.
TILLUsõitude distantsid on
pikkustega 500 m ja 1 km. Kooliealistele mõeldud 5,2 km pikkune MINImaraton stardib samuti
kahes vanusegrupis. Kell 12 alustavad 11-aastased ja vanemad ning
10 minutit hiljem 8-10-aastased
ratturid.
Lastega koos lustivad maratonijänesed, Limpa ja Mõmmik. Uusi
teadmisi pakub hariv loodustelk,
kus huvilised saavad õppida tundma Eestis kasvavaid puid ja erinevaid puuliike ning mõistatada
meie metsades elavate loomade
kasukaid.

Selleks, et sajad noored spordisõbrad maratonirajale turvaliselt ära
mahuksid, tehakse igale vanusele eraldi stardigrupp.
KAIMO PUNISTE / KMZPHOTO.EU

Alates neljapäevast, 15. septembrist on lastesõitude rajad ka
tähistatud, et neid soovi korral
juba eelnevalt proovima minna.
Osalemine on tasuta, registree-

rida saab klubi kodulehel www.
tartumaraton.ee. Kohapeal on
kiivrilaenutus, et hajameelsedki
starti pääseks.
RASMUS REKAND

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee

Peasponsor:

Rattapartner:
J O G E V A
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