LAEN
Pandi tagatisel al 3 eurost!

Maitseb
päeval ja öösel!

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

www.fasters.ee
Küüni 7 ja Võru 79, Tartu

KULD
Parim kulla hind Eestis!
E-POOD
Suurim valik kasutatud tooteid!
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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Avamisel valid
kingituse ise!
Tule 28.-29. aprillil Eedeni keskusesse
uue Tele2 esinduse avamisele ja vali
endale kingituseks telefon!

Ainult
28.-29.04
Samsung
E2530

Samsung
S5230

0€

0€

Täishind 75 €

Täishind 109 €

Telefone jätkub ainult kiirematele - kui soovid ühte kingitust
kindlasti endale, siis pane juba täna oma nimi Eedeni
keskuse infoletis Tele2 kingikasti.
Telefoni saad kingituseks, kui liitud ükskõik millise Tele2 kõneside paketiga. Vaata kõnepakettide kohta lisa tele2.ee.
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UUDISED
2 Kõige
soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!
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www.läätsed365.ee

Poolikud evakuatsioonitrepid, uute akende
vahelt lopendav kile ja ehituspraht kõnelevad, et pankrot lõi ehitusﬁrmat kui välk
selgest taevast.
LAURITS LEIMA

-52% Tavahind*

Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk 24.65€ 51.00€*

+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parima UVA/UVB kaitsega +26.35€

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

46.80€*

28.32€ säästad

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

1 kuulised kontaktläätsed (sinine, pruun, roheline, hall)

-54%

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

Parimaid pakkumisi vaata ka
https://www.facebook.com/Laatsed365.ee
* Tavahind optika kaupluses seisuga 04.04.2012

Esitleb

ESIETENDUSED
5. mail TARTUS

Vanemuise suures majas

25. mail TALLINNAS
Nokia Kontserdimajas

UUS LASTEMUUSIKAL

KOSMONAUT
Autorid Janno Põldma, Heiki Ernits, Priit Pajusaar
Laulusõnad Leelo Tungal, Lavastaja Ain Mäeots
Muusikaline juht ja dirigent Tarmo Leinatamm
Kunstnikud Iir Hermeliin (Tallinna Linnateater) ja
Rosita Raud

Peaosas
Gerli Padar või Luisa Värk

Ehitaja pankrot lükkab
Tõrukese remondi tulevikku
Nädalapäevad tagasi kuulutas Riigi Kinnisvara AS
(RKAS) välja kordushanked
Tõrukese lasteaia ja maaameti büroohoone remontimiseks, sest peatöövõtja
OÜ Ervin Ehitus andis kuu
algul ootamatult sisse
pankrotiavalduse.
Kui mullu CO2 rahaga alustatud maa-ameti büroo ehitustööd ei
jõutud õieti pihtagi hakata, siis lasteaia remont katkestati poole pealt.
„Kannatasime raskusi tõepoolest – tööd on pooleli, neli kuud
pandi aknaid ja siiamaani on osad
paigaldamata,“ möönis Tõrukese direktor Kai Kikkas, kelle sõnul
käib töö lasteaias edasi ja säilinud
on lootus juunis valmima pidanud
maja augustiks siiski valmis saada.
„Vahepeal oleks iga lapsevanem
võinud tõsiselt kaevata, aga nad
kõik saavad väga hästi aru. Töötajad on samuti olnud kannatlikud.“

RKAS oli valmis
Kikkas nentis, et 50 aastat vanas
majas oodati remonti pikisilmi
ja nii suur investeering on esmakordne. Pärast Ervin Ehituse lahkumist on jäänud veel soojustada-viimistleda sokkel ja lõpetada
katusekattetööd. Samuti vahetada aknad ja uksed ning paigaldada

kaks evakuatsioonitreppi.
Maa-ameti pressiesindaja Agnes
Jürgens Akadeemia 4 büroohoone remondi seisakus probleemi ei
näinud, kuna tööd olid alles algusjärgus. „Töötajaid see ei häirinud,
aga kui vastu talve jääb katus soojustamata, on ülemisel korrusel
väga külm,“ tõdes ta.
RKASi teatel on Tõrukese koguinvesteeringuks plaanitud ligi
130 000 eurot ja maa-ameti büroohoone töödeks 225 000 €.
„Kindlasti on tegemist väga ebameeldiva juhtumiga, kuid arvestades, et kvoodimüügi projektis konkureerib enam kui 400 ettevõtet
ja ehitussektor on alles mõõnast
väljumas, olime eelnevalt sellise riskistsenaariumi kaardistanud,“ tunnistas RKASi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Madis
Idnurm, et taolise olukorra lahendamiseks oldi valmis.
Ehkki tööde lõplikud maksumused selguvad hangete tulemusel mai alguses, Idnurm kummagi
objekti puhul ehituse kallinemist
ei prognoosi. Küll nihutavad kordushanked tööde valmimise käesoleva aasta sügisesse. Kuna RKAS
on ehitajale maksnud üksnes teostatud tööde eest, neil ühtegi nõuet
üles jäänud pole.
Ervin Ehituse osanikud on
võrdselt Ando Silla ja Toomas
Pork. Silla selgitusel sai ettevõtte-

le saatuslikuks järsk hinnatõus ja
liialt jäigad hanketingimused.

Nahk üle kõrvade?
„Et tööd saada, peab pakkuma
madalaimat hinda, aga minimaalse summa eest tuleb teha maksimaalne tulemus. Märtsis tõusis
soojustusmaterjali hind ligi 10%,
mida praegu pannakse seina 1000
ruutmeetritega,“ viitas ta äri kirstunaeladele. „Samal ajal, kui asi on
teravaks läinud ja ﬁrmal on makseraskused, nõutakse ettemaksu,
mida kuskilt võtta ei ole.“ Piir, kust
alates ettevõtte jaks rauges, saabus
tema sõnul järsku.
„Kujuneb täpselt nii, aga ei usu, et
pahatahtlikud oleme,“ pareeris Silla
kahtlusi, et üleöö pankrotistumisega taheti hoopis enda ligi kümmekonnal allhankijal nahk üle kõrvade tõmmata. „Muidugi jäime võlgu,
selles suhtes ongi kurb.“
Koondamisteate said 13 inimest,
neist osadel tuleb palga hüvitamiseks pöörduda töötukassasse. Kas
Tartus peale eelmainitute veel
objekte pooleli jäi, Silla kommenteerima ei soostunud. „Pisikesi
asju ei maksa mainidagi.“
JUHAN LANG
Avalda arvamust
toimetus@tartuekspress.ee

Ehitus venib
• Lasteaed Tõrukese juures alustati ehitustöödega
2.11.2011, lepingujärgne
tööde lõpp oleks olnud
30.06.2012.
• Maa-ameti Tartu büroohoones alustati töödega
18.1.2012 ja tööd oleks pidanud lõppema 31.07.2012.
• Uute hangetega on planeeritud mõlema objekti lõpptähtajaks 28.09.2012.

OÜ Ervin Ehitus
∞ Asutatud 1992. aastal.
∞ Tegevusaladeks on muu hulgas üldehitustööd, remonditööd, ehitusjärelvalve, restaureerimine ja katusetööde
teostamine.
∞ Rekonstrueeritud hooneid:
Uppsala maja Tartus Jaani
tn 7, Saksa Kultuuri Instituudi
hoone Tartus Kastani tn 1.
∞ Alvar Aalto projekteeritud
Tammekannu villa Tartus
Kreutzwaldi tn 6 sai Euroopa
Nostra medali eeskujuliku ja
eduka restaureerimise eest.
∞ Maksuvõlg: 9965,58, sh käibemaks 8769,36
ALLIKAS: ERVIN.EE,
ÄRIREGISTER

Korvpallipoisid peavad Riias superﬁnaale
Tartu korvpallipoisid jõudsid Euroopa korvpalli noorteliigas (EYBL) eneselegi
üllatuseks superﬁnaali, mis
peetakse eeloleval nädalalõpul Riias.

vanemuine.ee

„Süües kasvab isu,” põrutas
omanimelise korvpallikooli treener Aivo Erkmaa. „Kui algselt oli
eesmärk tagada järgmiseks hooajaks koht eliidis, siis nüüd, mil
see on juba käes, kipuvad ambitsioonid kasvama. Riias võtame
mängu korraga, ükski vastane

pole võitmatu.”
Avakohtumises 27. aprillil kell
12.30 tuleb Tartu poistel vastamisi minna BS Fryshusetiga Rootsist.
Võidu korral tuleb poolﬁnaali vastaseks edukam paarist BS Riia –
BA Marciulionis.
Põhiturniiri lõpetas Erkmaa KK
1998. aastal sündinud poiste võistkond kolmandana. 15 mängust
tuli kaotusekibedust tunda vaid
kahel korral. Koduse etapi võit ja
teised kohad Veliki Novgorodis ja
Moskvas tuleb Erkmaa hinnangul liigitada positiivsete üllatuste

kategooriasse.
„Eelkõige on hea meel selle üle,
et järgmine hooaeg eliidis annab
poistele tõelise karastuse. Seal
nõrku meeskondi pole,” on treeneri pilk juba tulevikus.
Euroopa omaealiste seas pead
tõstnud koosseisus mängivad
Räim Norman, Stefan Aria, Hugo
Erkmaa, Carlos Jürgens, Greg Kirsimäe, Markus Andreas Auling,
Kaspar Treier, Kaspar Erik Puusepp, Tom Kaldre, Arnold Mitt,
Renalt Pallum ja Marek Ruut.
RASMUS REKAND
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KIRI
LLUGEJA
UGEJA
KIRI

Muinasasula

Kuidas reisivad kassid?
Minu kass on kassinäituste sagedane külaline. Ka laupäeval, 18. aprillil
käisime Tallinnas rahvusvahelisel
kassinäitusel. Samanta on väga tubli
kass ja talub väga hästi nii auto- kui
bussisõitu. Peale näitust istusime 17.35 SEBE Tartu bussi peale.
Samanta oli ilusti transportkotis ja
keegi vastu polnud, et bussis on
kass. Siis aga nägin, et bussi soovib
tulla mees 2 lapse ja kassiga. Kass
tegi häält ainult kord ja bussijuht
kohe tõstis kõik maha. Kas on see
ikka õiglane käitumine? Ma nägin
seda meest kassinäitusel – kuidagimoodi ta ju tuli Tartust Tallinnasse.
Siiamaani mõtlen, kuidas ta Tartusse jõudis. Ei olnud täistund, nii et
see polnud luksuslik täistunni ekspress. Nägin, et mees läks koos laste ja kassipojaga tagasi bussijaama
ja ostis kassast uue pileti.

ELENA

Marel Kallas
SEBE pressiesindaja
Kirjeldatud juhtumeid ei ole eelnevalt ette tulnud. Kindlasti ei põhjustanud reisilt maha jäämist soov
võtta reisile kaasa lemmikloom,
vaid bussijuhil ei olnud võimalik
soovitud arvu vabu istekohti reisida
soovijatele müüa.
Kõikides SEBE kaugliinibussides
on võimalik koos lemmikuga reisida. Oluline on, et oleks tagatud nii
looma kui ka kaasreisijate mugavus. Kindlustamaks eraldi istekoht
tuleb reisijal osta neljajalgsele pilet
ja teda peab hoidma kogu reisi vältel selleks kohaldatud puuris. Koerte puhul on oluline, et nad oleksid lühikese rihma ja suukorviga.
Bussireisija peab kindlustama selle,
et tema loom on puhas, terve ja
ei ohusta kaasreisijate heaolu ega
tekita muul moel kahju.
Reisi planeerides palume tutvuda lemmikloomaga reisimisega
seonduva infoga meie kodulehel
ja varuda pilet eelmüügist. Samuti
võib julgelt SEBE-ga ühendust võtta ning soovitud reisist meile teada
anda, sellisel juhul on meil võimalik
täpsustada reisimisega seonduvaid
küsimusi ja eelnevalt ka reisi teenindavat bussijuhti informeerida.

tartuekspress
spress
ÜHE LAUSEGA
UUDISED

tõmbab teetöödele

PIDURIT

Maanteeameti plaani
uuendada Räpina maantee linna piirist kuni
Luunja ristini hiljemalt
oktoobriks peatas arvatust suuremaks osutunud muinasasula.
„Olukord on kujunenud selliseks, et kuu aega kestnud ehitustööde käigus paljandus hiljuti huumuskihi eemaldamisel
kultuurikiht, mis viitab muinasasula asukohale,” rääkis
Tartu Ekspressile maanteeameti lõuna regiooni direktor
Kuno Männik.
Eelnevalt piirkonnas tehtud
uuringute põhjal olid muinsuskaitsjad teadlikud, et maantee
lähistel paikneb kunagine muinasasula. Aga see, et asula võis
osaliselt paikneda ka teeobjektil, tuli kõigile üllatusena.

Miljon eurot
23. aprillil peatas muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor Karin Vimberg kõik
ehitustööd tööobjekti 350meetrisel lõigul Lohkva ristmiku
piirkonnas kuni arheoloogiliste uuringute läbiviimise lõpuni.
„Kuna tegu on erakordselt

Tartu Ärinõuandla kutsub sind

TARTUMAA ETTEVÕTLUSPÄEVADELE,
kui sul on idee ja soovid saada ettevõtjaks.
Motivatsiooniseminarid toimuvad:
8. mail kell 10 Atlantise konverentsikeskuses
(Narva mnt 2, Tartu)
9. mail kell 12 Võnnu vallamajas (Tartu mnt 24)
Teemad:
• Teenused ja toetused alustavale ettevõtjale.
• Kuidas leida ja edukalt ellu viia oma äriidiidee?
• Kogemused edukatelt praktikutelt.
9. mail ettevõttekülastused Tartumaal
Täpsem info: www.tartu.ee/arinouandla või tel 742 8402
Kõigil üritustel osalemine on tasuta,
kohtade arv on piiratud.
Nõutav on eelregistreerimine hiljemalt 3. maiks:
www.eas.ee/ettevotluspaev

ÜHE LAUSEGA

Prii leivapoolis

Tähtpäev vabadusele

Loomemajanduskeskus kutsub
talgulisi korrastama Kalevi tänava
majade vahelist parki 2. mail kell
14-19 ja 5. mail kl 11-16, mõlemal
päeval pakutakse abilistele kehakinnitust.

Alates 1991. a tähistatakse 3. mail
ülemaailmset pressivabaduse
päeva, mille eesmärk on tunnustada ajakirjandusvabaduse nimel
tehtavat tööd ning tuletada valitsustele meelde sõnavabaduse
tähtsust.

Naisepeks ja
noakangelane
21. aprillil kell 1.30 suskas alkoholijoobes mees Kastani tänava
majas tuttavat meest noaga, misjärel tuli viimane toimetada haiglasse, päev hiljem lõi Alasi tänava korteris alkoholijoobes mees
naist, põhjustades kannatanule
füüsilist valu.

Suur osa Räpina maanteest on
juba üles freesitud. Taibanuks
iidsed eestlased oma küla
tulevikuteest tsipa kaugemale
rajada, võinuks sügisel siin
neljarealist pidi Luunja suunas
vurada.
RASMUS REKAND

4598
ettenägematu olukorraga kõigi
osapoolte jaoks ning uuringute
tegemine on väga aeganõudev
ja kulukas, tegeleb maanteeamet koos töövõtjaga praegu
edasiste tegevusplaanide arutamisega,” sedastas Männik.
Vimbergi jutu järgi on tegemist riikliku kaitse alla võetud
asulakohaga, kus inimasustuse
jäljed ulatuvad hilisesse rauaaega. „Ehitus saab jätkuda alles
pärast arheoloogilisi kaevamisi. Selleta häviks asulakoha kultuurkiht ning meie teadmistepagas minevikust võib oluliselt
kaotada.”
Hinnangut, kui pikalt uurimistööd aega võtaks, ei osanud
Vimberg prognoosida. „Ala
suurust arvestades tundub, et
nii ulatuslikke kaevamisi maaasulakohas käesoleva Eesti ajal
tehtud polegi.”
Maanteeameti arvutuste järgi kuluks uuringutele enam kui
miljon eurot. Et sellist summat
üheltki eelarverealt võtta pole,
kaalutakse ehitust väiksemas
mahus. Kas see tähendaks loobumist ringristmikust, neljast
sõidureast või veel millestki,
pole selge.
Männiku arvates on võimalik nii lisarahastuse saamine

uuringute ﬁnantseerimiseks kui
ka projekti muutmine. „Mõlemad nõuaksid põhjalikku alternatiivide läbikaalumist, uut eelarvemenetlust ning ministeeriumi heakskiitu, mis on kõik
väga aeganõudvad protsessid.”

Kaks uut ringi ja rattatee
Räpina maantee TartuPõvvatu 3kilomeetrise lõigu
ümberehituse käigus plaaniti
laiendada sõiduteed ning rajada kaks ringristmikku. Ühega
luuakse võimalus planeeritava Idaringtee liitumiseks Räpina maanteega ning teine peaks
tulema Lohkvasse praeguse
lihtristmiku asemele.
Lisaks rajatakse kahe ringi vahelisele alale maanteevalgustus ning liiklusohutuse
parandamiseks linnast väljuval suunal teest paremale kuni
vana Luunja maanteeni 3 meetri laiune kergliiklustee.
Tööde maksumuseks arvutati esmalt 4,49 miljonit eurot.
Ehitus linnapiirist kuni Idaringtee ristmikuni, mida
arheoloogilised uuringud ei
puuduta, peaks ehitajate sõnul
valmima plaanitud ajaks.
RASMUS REKAND
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eurot ja 83 senti ehk lavastuse
“Kalendritüdrukud” esietenduse
tulu annetas Vanemuine TÜ kliinikumi hematoloogia-onkoloogia
kliinikule.

Vaimulikud
vallutavad linna
24.–29. aprillini lahkavad TÜs
14. rahvusvahelisel teaduse ja
teoloogia konverentsil „Mis on
elu?“ sedasama küsimust 120
teadlast ja vaimulikku üle ilma.

200-meetrine võileib
Laupäeval, 28. aprillil, kell 14 valmistatakse kaubamajas rohkem
kui 200 meetri pikkune ja ühtlasi
Eesti ajaloo kõige pikem võileib.

Sild saab korda
21. aprilli öösel 10 ruutmeetri ulatuses põlenud Inglisilla remondiks ja restaureerimiseks eraldas
linn 11 600 eurot.

Idaringteel kopp mulda
Linn ja Nordecon AS allkirjastasid 25. aprillil idapoolse ringtee
projekteerimise ja ehitamise
hankelepingu maksumusega
18 421 100 eurot, ehitusala ulatub
Võru ja Ringtee tänava ristmikust
kuni vanglani.

SÄHVATUS
S Ä H VAT U S

Saada
oma
sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Sellise kirja (Kalev tuleb hävitada – inglise keeles) leidis TÜ korvpallimeeskonna leegionär Bill Amis oma äsjaostetud toidukarpi avades. „Nõustun 100%,” kommenteeris vägilane üllatuslikku sõnumit.
ERAKOGU
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tartuekspress
6000 raamatut kadus jäljetult
UUDISED
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Leinatoetuslaager pakub
noortele hingetuge

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm
korraldab augustis Pivarootsis
8-päevase laagri kooliealistele lastele, kes viimase kahe aasta jooksul on
kaotanud lähedase pereliikme.
„Ootame infot 7-18aastastest Tartu lastest ja noortest, kes armastavad suvist lõbusat ja mitmekesist
laagrielu. Kes sooviks osaleda turvalises ja toetavas grupitöös, kus
koos eakaaslaste ja grupijuhtidega
oma muredele lahendust leida,”
kutsus projekti eestvedaja Merike
Sarapuu üles teavitama lastest, kellele laager tuge saaks pakkuda.
Et laagrit toetab linnavalitsus,
on Tartu lastele osalemine tasuta.
Kohtade arv on piiratud ning infot
tasuks küsida telefonilt 520 5166 või
merike@lastekriis.ee.

Faster’s avab
kolmanda söögikoha
Mai alguses alustab tegutsemist
kolmas söögikoht Tartus, mis kannab Faster’si logo.
Samas kohas, Aardla 23, tegutses
seni Crib Kebab. „Kebabiaustajate
rahustuseks võin lubada, et Tartu
parim kebab ei kao kuhugi. Liitumise tulemusena lihtsalt hakkame seal
ka Faster’si menüüd pakkuma,” rääkis kiirtoiduärimees Egon Vaiksaar.
Vaiksaar ei usu, et uus koht, mis
pealegi asub mõnesaja meetri kaugusel Võru tänava Faster’sist, kliendipuudust peaks kannatama. „Praegu lööb meil lõuna ajal Võru tänavas tropi ette. Legendiks muutunud
sütel küpsetatud korralikku šašlõkki
lihtsalt ei jõua kätte anda. Loodetavasti jagunevad kliendid nüüd kahe
koha peale ära ja keegi ei pea pikalt
ootama. Aardlas mahub 25 inimest
viisakalt laua taga sööma,” loetles
Vaiksaar uue koha eeliseid.
„Edasi vaatan Valga, Võru ja Viljandi suunas,” vastas Vaiksaar küsimusele, kus ja millal tasub järgmist
avamist oodata. „Tartusse vast piisab. Või kui, siis Annelinna üks.”

Järgmisel aastal täitub Oskar
Lutsu nimelisel Tartu linnaraamatukogul sajas tegevusaasta.
Direktor Asko Tamme sõnul ei ole
lähenev juubel aga põhjuseks,
miks tehti äsja esimest korda asutuse ajaloo jooksul inventuur.
„Need, kes on nelikümmend aastat ja
kauemgi tööl olnud, ei mäleta, et kunagi
oleks inventuuri tehtud,“ pajatas Tamme. „Elektrooniline kataloog on töötanud juba kümme aastat ning teadsime,
et ligi 95% raamatufondist on sisse kantud. Mis seal salata – kui varem arvasime, et seda tööd on pea võimatu teha,
siis tänu arvutitele sai kõik tehtud vaid
umbes kümne päevaga, mis jaotusid
paari kuu peale.“
Tulemused ei olnud Tamme sõnul nii
hirmutavad, kui kardeti. Elektroonilise nimekirja järgi pidanuks riiulitel ja
keldrites hoiul olema 564 000 raamatut,
reaalselt oli aga vaid 558 000. Kadunud
või varastatud on 6151 raamatut, ﬁlmi või
muusikaplaati ehk vaid natuke üle ühe
protsendi koguhulgast. Tamme sõnul on
tegu väga hea tulemusega, eriti kui arvestada, et kunagi varem pole sellist loendust
tehtud.
„Seda, et kõik on varastatud, ei saa ka
öelda. Paljud raamatud võisid kümne aasta taguse veetoru lõhkemisel tekkinud
uputuse tõttu nii kahjustada saada, et
polnud võimalik tuvastada, millega tegu,“
selgitas ta kadunud köidete saatust. Kuigi
täpset numbrit pole võimalik öelda, pidi
Tamme tunnistama, et enamik on siiski
varastatud.

Inventuur kord dekaadis
Rahvaraamatukogu seadus ütleb, et
inventuuri tuleb teha kord kümne aasta
jooksul. Miks tehti seda Lutsu raamatukogus alles esimest korda, kui seadus kehtib juba taasiseseisvunud vabariigi algusaastatest?
„Meiesuuruse raamatukogu puhul
pole seda niisama kerge teha. Väiksemates küll – pannakse nädalaks-kaheks kinni, loetakse kiirelt kõik üle ja lugejad on
taas teretulnud. Meil oleks kinni olemise
aeg proportsionaalselt palju pikem, ilmselt paar kuud,“ selgitas Tamme. „Raamatukogu sulgemine pole kunagi väärt seda
infot, mis sa sealt saad.“
Tehnika areng on olukorda muutnud.

Kogu töö sai tehtud oma jõududega nii, et
korraga pandi üheks päevaks kinni vaid
üks osakond. „Meie sajast töötajast tegeles
sellega umbes viiskümmend ning päevas
suudeti üle lugeda ligi 50 000 eksemplari,“
rääkis ka ise abis käinud mees.
Järgmise kümne aasta jooksul võib
tema sõnul kindlasti uut inventuuri oodata. Siis saab praegusel loendusel kogutud
numbreid ka millegagi võrrelda.

Viperustevaba töö
Töö käigus tekkinud segaduste ja probleemide kohta uurides jäi Tamme mõneks
hetkes vaikseks ning ütles pärast järelemõtlemist, et kõik sujus üle ootuste hästi.
„Mõnes kohas ikka selgus, et juba
ammu paar tuhat maha kantud raamatut
olid veel süsteemis saadaval, kuid kadunuks märgitud. Nüüd said ka sellised olukorrad lahendatud,“ rõõmustas ta.
Probleeme võis direktori sõnul tekitada
veel see, et raamatuid on võimalik näiteks
peamajast endale sobilikku harukogusse tellida.
„Kui raamat on riiulist puudu, siis kus
ta on – kas kadunud või mõnes harukogus? Tuli ära oodata, et ka teised laenutuspunktid oma töö lõpetaks, et saaks tulemusi võrrelda. Mis neil üle jäid, võisidki
meil puudu olla,“ selgitas Tamme, kuidas
üht tekkinud probleemi kergelt lahendada
sai. Teistest kogudest tellimise võimalust
kasutatakse väga palju. Nädalas veetakse
ühest laenutuspunktist teise kuni kolmsada raamatut.
Lugeja jaoks ei ole ajaloo esimene
inventuur otseselt mitte midagi muutnud. Nüüd saavad nad eriti kindlad olla, et
kõik, mis elektronkataloogist leitav, on ka
reaalselt riiulitel oma õigetel kohtadel olemas. „Raamatukogu on korrastatum, kui
ta on olnud aastakümneid!“ rääkis Tamme uhkusega.
„Kuigi 6151 jäljetult kadunud raamatut
on oluliselt väiksem hulk, kui me mustas stsenaariumis ette kujutasime, on
tegu ikkagi väga suure numbriga ja korralik turvasüsteem on vajalik. Praegu
panustame peamiselt töötajate valvsusele ja lugejate aususele. Professionaalsete
varastega on raske võidelda, aga tänapäevane turvasüsteem teeks olukorra lihtsamaks ja jätaks meile rohkem aega õige töö
jaoks,“ võttis direktor Asko Tamme olukorra kokku.
LAURITS LEIMA

Direktori kabinetis olevad uhke välimusega raamatud, sealhulgas 1785. aastal ilmunud Voltaire‘i koguteosed, on samuti laenutamiseks.
LAURITS LEIMA

Raamatuvõlad kohtutäiturile
„Lugejaid, kes õigel ajal raamatuid ei
tagasta, on umbes 10%. Neist omakorda
80% on võlgu kõigest päeva või nädala,“
rääkis raamatukogu direktor Asko Tamme. Pikaajalisi võlglasi on paarsada.
Selliste inimeste püüdmiseks on raamatukogu seaduslikud võimalused kindlaks määratud: „Kõigepealt saadame neliviis e-kirja, seejärel paneme teele tähitud
kirjad. Nendega võib minna ka kuni pool
aastat. Lõpuks helistame. Kui ikka üle
aasta pole reageeritud, võtab võlgnikuga
ühendust kohtutäitur.“
Praegu tegeletakse veel ettevalmistustega ning keegi kohtutäiturilt kirja saanud pole. Tamme sõnul on neil aga umbes
paarisajane nimekiri, kes on sellele väga
lähedal.

Kui raamat pikemaks ajaks kätte ununeb, ei tasu rahakotti väga suurt auku karta. Viivis raamatu eest ei ületa kunagi seitset eurot. Raamatukogu saadetud kirjadel
olev võlanumber võib siiski palju suurem
olla, kuna sisaldab endas nii kolmekordset
raamatu hinda kui tähitud kirjadele ja telefonikõnedele kulunud summasid.
„Kui raamat tagasi tuua, väheneb kohe
ka võlasumma märkimisväärselt,“ julgustas Tamme inimesi trükiseid tagastama. Kui kätte on jäänud ka kümme teost
ning viivise kogusumma on 70 € + muud
kulud, ei ole mõtet peitu pugeda. Raamatukogu eesmärgiks on raamatud tagasi
saada, mitte sel viisil raha teenida. Suuremate võlasummade puhul leitakse mõlemale poolele sobiv makselahendus.

Neljapäev, 26. aprill 2012
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Eesti ﬁlm peab
juubelit Tartus

Soodusregistreerimine
lõpeb homme!

www.tartumaraton.ee

30. aprillil 1912 linastus Tartu kinos Illusioon Johannes Pääsukese esimene ﬁlmipala. Täpselt 100 aastat hiljem koguneb ﬁlmirahvas taas Emajõe
äärde, et väärikalt juubelit tähistada.

Eesti Filmi Sajandipeoks
E
ristitud üritustele saabutakse pealinnast erilise Kinorongiga. Kell
13 liigub rongkäik vaksalist Eesti
Rahva Muuseumi näitustemajja,
et esitleda tähtpäevale pühendatud postmarki ning ümbrikku.
Pidulik koosolek ülikooli aulas
algab kell 15. Pärastlõunal avab
linnamuuseum uksed ainulaadseks näituseks „Filmilinn Tartu“.
Õhtused tippsündmused kulmineeruvad Cinamoni kinos ja
Dorpati konverentsikeskuses. Kell
19 läheb sealt eetrisse „Ringvaate“ erisaade ning tund hiljem ETV
otseülekanne Sajandipeost. Programmi on kokku pannud René
Vilbre, Jaak Kilmi ja Andres Keil.
Et õhtujuhtideks on

k
kaasaegse koomika käilakujud
Ott Sepp ja Märt Avandi, tasub
kõhulihased naeruvapeteks ette
lõdvestada. Esilinastusele tulevad
kuus ﬁlmiklassikast inspireeritud
sketši. „Ma ei saa. Tegijad löövad
mu maha,” keeldus Keil pisutki
kergitamast saladuse loori, millistest ﬁlmidest klipid räägivad.
„Humoorikal ja tähelepanuväärsel moel anname üle eesti ﬁlmi sajandiauhinnad üheksas kategoorias. Muusikalisi maiuspalu esitab Rosta Aknad koos külalissolistide Tõnis Mägi ja Hanna-Liisa Uusmaaga,” rääkis Keil
eesootavast.
Vanamoodsa ilutulestiku asemel süttib 30 minutit enne südaööd Emajõel ﬁlmiaastale pühendatud tuleskulptuur.

Kel 65 eurot piletirahaks välja
käia, saavad pidu jälgida koos ﬁlmistaaridega kohapeal. Mõistagi on ruum piiratud, sestap jagub
seda õnne vaid 200-le kiiremale.
RASMUS REKAND
• Esimene kinoseanss toimus
1896. aastal Tallinnas Suurgildi hoones Pikas tänavas,
kus praegu paikneb ajaloomuuseum.
• Johannes Pääsukese esimene lühiﬁlm näitas Vene
katselenduri Sergei Utotškini
vigurlende Tartu kohal, mis
toimusid mõni päev varem,
27. ja 28. aprillil 1912.

Peasponsor:

• Esimene mänguﬁlm „Karujaht Pärnumaal“ valmis aastal
1914.

Rattapartner:

Suurtoetajad:

„Eelvooru võitsime, ﬁnaali vähema ambitsiooniga ei lähe meist keegi!“ lubas Ago Kaasik (vasakul) võidu Tartusse tuua. Peale tema keevitavad punki ka Risto Puusepp (keskel) ja Kaarel Tuulis (paremal).
JANAR RAIDLA

A. Le Coq‘i punkmuusikud BändCämpi ﬁnaalis
28. aprillil selgitatakse
Rock Cafes välja Eesti
parim ﬁrmabänd. Pärast
kolme eelvooru on end
üheksa parima hulka
rokkinud ka A. Le Coq‘i
punkbänd P.N.T.
Varem on lauljana mikrofoni
ees olnud valdavalt õlletehase ITjuht Jaan Oder, BändCämpi võistlustules asendab teda aga ekspordispetsialist Jüri Kolk, kes on kirjutanud ka kõik laulusõnad.
Kitarri haaravad andmesüsteemide administraator Risto Puusepp ja tootmistehnoloog Ago
Kaasik. Basskitarri mängib pruulimise vanemoperaator Kaarel Tuu-

lis. Et bändi trummar, kvaliteedijuht Riina Peterson, on dekreedis,
võtab asendusliikmena pulgad
kätte müügiosakonnas kaupu paigutav Arvi Suurpere.
Oma lemmiku poolt saab saata SMSi, millest saadav tulu läheb
kutsekoolidele majandusõpikute
ostmiseks. BändCämpi eestvedaja
Ikevald Rannap ütles, et võrreldes
mullusega on tase oluliselt kõrgem
ja lisas, et CV-Online‘i uuringust
selgus, et 20 kõige sõbralikumast
ettevõttest kümnes oli ﬁrmabänd
olemas.
„A. Le Coq‘i juures meeldis just
see, et eelvoorudes tulid fännid
Tartust bussiga ja neil olid oma
pasunad kaasas,“ kiitis Rannap.

„Nad võivad etteotsa tulla.“
Veel võib finaalis näha bände Mood Mess (Skype), Palavik
(Microsoft), Rajooni uued poisid
(Eesti Arengufond), Buﬀet (Baltic
Packaging Systems OÜ), Peadirektor (Swedbank AS), Katta Kuulmine (Vahipataljon), 100% Pro (Proekspert AS) ja Statika (Europe
Logistics Group OÜ).
Kui võit koju ei tule, võib süüdistada žüriid koosseisus Birgit Õigemeel, Erik Sakkov, Aivar Riisalu,
Juko-Mart Kõlar ja Valdo Randpere.
JUHAN LANG
Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Autopartner:

Meediapartner:
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Palametsa
pajatused

Buršilaul „Krambambuli“
Sel ammusel ja hallil ajal, mil igasugune masinamuusika veel tundmata oli, tegid elurõõmsad buršid oma koosolemistel sageli laulu.
Ikka nii, et magister cantandi elik laulumeister võttis viisi üles ja
laulis sõnad ette, lauakaaslased rõkatasid kord-kaks refrääni otsa.
Lisaks veel veiniklaaside kokkulöömine või õllekannudega laua
vastu rütmi löömine. Ühtekuuluvustunde ja meeleolu tõus missugune.
Üks vanemaid ja populaarsemaid tudengilaule oli „Krambambuli“. Levinud alates 1740. aastatest Saksamaa – ja mitte ainult Saksamaa – ülikoolides. Sellest annavad tunnistust tõlked inglise, ﬂaami
ja ungari keelde. Samuti mitmed paroodiad ning ümberluuletused
kohvi ja kohvijoomise kiituseks. Ei
Mõni aeg hiljem olnud see laul tundmata ka Dorkandis krambam- pati studentidele.
18. aastasajal nimetati krambuli nime mista- bambuliks õige kanget kadakahes kuumutatud marjanapsi. 19. sajandi alguses
Danzigi roosaka värvusega kirsialkohoolne jook, likööri, mis pidi olema hea profülaktiline vahend külgehakkavate
mis peagi pähe
haiguste, eelkõige koolera vastu.
hakkas ja rinna
Ja mõni aeg hiljem kandis krambambuli nime mistahes kuumurõõmsaks tegi.
tatud alkohoolne jook, mis peagi
pähe hakkas ja rinna rõõmsaks tegi. 1745. a ilmusid Halles 49 salmi
trükitud kujul. Neile tuli jõudsalt omaloomingulist lisa, nii et kõige
pikem variant koosnes 102 salmist. Aga mis liig, see liig. 20. sajandi
laulikud piirdusid 12 salmiga ja kõik need lõppesid refrääniga „Krambim-bam-bambuli, krambambuli“. Olgu järgnevalt toodud valitud
värsse 1925. a „Üliõpilaslaulikust“.

Krambambuli on joogi nimi,
Mis vahul klaasides meil keeb.
Ta hästi proovitud on abi,
Kui keegi meile kurja teeb,
:,: Ma hilja õhtust koiduni
Sest klaasist joon krambambuli.
Kram-bim-bam-bambuli,
Krambambuli. :,:

Kui tudengil ei ole raha,
Ta laenab seda jällegi
Ning mõtleb: kõigil ilmas paha
Nii minul kui ka sandilgi.
:,: Sest nõnda käib ﬁlosoﬁi,
Mis äratab krambambuli jne :,:

Kui astun kõrtsi leti taha,
Nii nagu rikas kaubamees,
Ei leiba, liha ma siis taha,
Sest pudel märjukest on ees –
:,: Ja kõht mul laulab tantari,
Sest klaasis on krambambuli,
Kram-bim-bam-bambuli,
Krambambuli.

Te rumalad, kes ei joo viina,
Ei salli teid ja kahju teist!
Siin maa peal tunnete tõest`
piina
Ja taevas saavad inglid teist.
:,: Vett joote nagu veisedki,
Teil tundmatu krambambuli jne :,:

[---]

Kes oma autud lõuad avab
Krambambuslaste laituseks,
See taevaisa andi haavab,
Ei seda pea ma kristlaseks,
:,: Ja tall` ei anna iialgi
Üht tilgakest krambambuli jne :,:

Oh kui nüüd vaesed isad, emad
Teaks pisut poege puudustest,
Pääst silmad nutaksivad
nemad
Ja kahvataksid kurbusest;
:,: Kuid siiski joovad ﬁlii,
Sest bene on krambambuli jne :,:

[---]

Tartu mänguasjamuuseumi ja
ajakirja Hea Laps korraldatud
konkursile „Minu lemmikmänguasi“ laekus 346 pilti ja lugu.
Kujutatud on enamasti mängukoeri ja kaisukarusid, mootorrattaid ja mudelautosid, aga
ka moodsaid mängukaaslasi – juttudes ja piltides on oma koha leidnud nii Transformerid,
iPad, Play-Doh, Pet Shopi loomad kui Monster
High nukud.
Lapsi innustasid konkursist osa võtma koolide,
lasteaedade ja huvikoolide õpetajad, kellest paljud
lisasid laste töödele ka oma lapsepõlvemälestused. „See oli hästi armas, et nad näitasid eeskuju
ja andsid kinnitust, et ka õpetaja on kunagi laps
olnud,“ kommenteeris üllatuslikult suurt osavõttu
mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro.
„Huvitav oli, et põhikoolide lõpuklasside õpilased on ka kirjutanud oma lapsepõlvemälestustes „kui ma laps olin, siis mul oli selline asi ...“,
märkis ta, et murdeikka sõudvad noored end
naljalt enam mudilasena ei käsitle.
Et tänapäeva lapsed on käest läinud ja istuvad
üksnes arvutiekraani ees, muuseumijuhi kinnitusel karta ei maksa. Konkursitööd reedavad, et
ka tänapäeval eelistatakse virtuaalmaailmale
paljuski pehmeid mänguloomi, nukke ja autosid.
Laekunud lugudest jääb kumama, et just lelud
on need, keda usaldatakse ja kellele suuremad
mured-mõtted pihitakse. „Ehk on see märk sellest, et täiskasvanutel pole tänapäeval nii palju
aega laste jaoks. Võib-olla lapsed polegi nii palju
muutunud, vaid vanemad,“ kommenteeris Vaaro,
kelle sõnul oligi võistluse üks sõnum, et vanemad
peaksid võsukestega rohkem koos olema, neid
kuulama ja ka mängudes kaasa lööma.
Konkursi parimad kuulutatakse välja Tartu
mänguasjamuuseumi sünnipäevapeol 27. mail
2012. Võidulood avaldatakse ajakirjas Hea Laps,
kauneimaid pilte saab näha muuseumi sünnipäeval galeriis avataval näitusel.
JUHAN LANG

Mänguasjamuuseumi direktori Triin
Vaaro sõnul pingerea koostamine
kerge olema ei saa, sest kõik 346
tööd on nii toredad ja oma vaatenurgast.
JUHAN LANG

V Ülejõe päevad 2.-5. mail TARTUS
Kolmapäeval, 2.mail
Peetri kirik, kl 10-15 saab uudistada uut kiriku tornikella, kl 12 keskpäev orelimuusikaga
Lasteaed Kivike siseõu, kl 17 Kivi Kuningriigi tantsu- ja lustipidu
Laulupeomuuseumi park, kl 17.30 infotund rattasõidust ja kultuurilooline rattaretk
Linnamuuseum, kl 18 salongiõhtu „Ülejõe linnaosa eesti kirjandusklassikas”
Neljapäeval, 3. mail
Peetri kirik, kl 10-15 saab uudistada uut kiriku tornikella, kl 12 keskpäev orelimuusikaga
Laulupeomuuseum, kl 16 avatud uste päev ja tutvumine Kalju Suure fotonäitusega
laulu- ja tantsupidudest
Linnamuuseum, kl 17 mudilaskooride Kivike ja Krõll kevadkontsert
Laulupeomuuseum, kl 17 MRK õpetajate etendus "Ühte lugu tahaks jutustada”
Laulupeomuuseumi park, kl 17.30 infotund Tartu rattaliiklusest ja kultuurilooline rattaretk
Laulupeomuuseum, kl 19 Kasepää Teatritrupi etendus "Uus jõuluvana”
Reedel, 4. mail
Peetri kirik, kl 10–15 saab uudistada uut kiriku tornikella
Linnamuuseum, kl 12 "Vana aja mängupäev” lastele
Laulupeo muuseumi ees kl 16 algab võistkondlik mäng „Pildijaht Ülejõel”
Linnamuuseum, kl 17 marionettnukkude etendus „Kaksteist kuud”
Peetri kirik, kl 19 romantiline õhtukontsert
Laupäeval, 5. mail
Peetri koolis kl 9-12 talgud ajaloolise Peetri koguduse kooli korrastamiseks
Kõik ettevõtmised on pääsmevabad. Täpsem info: kultuuriaken.tartu.ee või 7361562

KREUTZWALD MEETS DANCE

KREUTZWALD MEETS DANCE

Tantsulavastus
Lavastaja-koreograaf Jaan Ulst
Kunstnik Maarja Meeru
Muusikalised kujundajad Jaan Ulst ja Ardo Ran Varres

Esietendus 9. mail
Sadamateatris
vanemuine.ee

Hooaja peasponsor

tartueks
tartuekspress
jõuab muuseumiseintele
KULTUUR
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Issi kinkis mulle ämbliku. Ämbliku
nimeks panin Must Lesk.
Ämblikuga hirmutan oma sõbranna
sid. Võtan ta igale poole
kaasa.
KARMO MÜÜR,

LUUNJA KESKKOOLI 1. KLASS

ivad
er, sest mulle meeld
Mulle meeldis see tiig ega saab mängida
nd
Ne
kassilised loomad.
sta. Ühel
er, talle meeldis joo
kodu. Elas kord tiig
nägi, et
Ta
e.
õu
tas
s ja vaa
päeval ärkas tiiger üle
tis hootah
er
tiig
tormas õue
õues sajab lund. Ta
ooh kuna
es
ütl
ta
siis
vad
ke
pis suve kui jõudis
te suvi!
ja lõpuks jõudis kät
jõuab suvi ta ootas
I 1 B KLASS
UM
TSE
LÜ
‘I
TES

Minu armsaks
m
nuku kinkis m änguasjaks on haldjas nu
kk
ulle emme 5aastaseks sünn . Selle
vaks. See nukk
ipäeon väga ilus.
Kui
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CAROLIN SILLA , DE
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Küsi apteekidest üle Eesti*
Physiogel tooteid

20% soodsamalt

Physiogel esitluspäevad Tartu apteekides:
15.05 kell 11:00 – 14:00 Ravana haruapteek (vanas Tartu Kaubamajas) Riia 2
15.05 kell 14.30 – 17:30 Lõunakeskuse Apteek, Ringtee 75
17.05 kell 12:00 – 17:00 Tasku Apteek, Turu 2

Physiogel esitluspäevad Tallinna apteekides:
04.05 kell 14:30 – 17:30 Torupilli Apteek (Torupilli Selveris), Vesivärava 37
07.05 kell 14:30 – 17:30 Jõe Apteek, Narva mnt. 21
08.05 kell 14:30 – 17:30 Haabersti Apteek (Rocca al Mare Kaubanduskeskuses), Paldiski mnt. 102
09.05 kell 14:30 – 17:30 Apotheka Viru Keskuse Apteek (Viru Keskuses), Viru väljak 4/6
10.05 kell 14:30 – 17:30 Tallinna Linnaapteek (Solarise Keskuses), Estonia pst. 9

Tootja: Stiefel
Tootja:
T
f Labo
Laboratories
ratories Ltd., Sligo, Iirimaa
Esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn
T
tel: +372 6676 900

*Kampaania kestab kuni aprill - mai 2012

www.nahk24.ee
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Kui ta poleks korvpallis edu saavutanud, saanuks
temast esivanemate eeskujul arst. Ilmselt üld- või
perearst. Nüüd võib tast parimal juhul saada doktor, kui leiaks aega teadustöö tõsiselt ette võtta.
Aga kuidas sa leiad, kui ühteaegu tuleb treenida nii koolipoisse kui ka Tartu esindusklubi mehi,
jagada tudengitele teadmisi pallimängust ning kodus ootavad veel
kolm kaunist daami ja Lumi.
Andmebaasides seisab Toomas
Kandimaa sünnikohana Elva. Faktiliselt on see isegi õige, ent elu väikelinnas kestis üpris üürikest aega.
Üles kasvas Toomas tegelikult Mellistes, 20 kilomeetrit Tartust Räpina suunas jäävas külakeses. Põhikoolis tuli käia kümmekond kilomeetrit kaugemal Luunjas. Teisest
klassist alates lisaks veel ka Tartus
korvpallitrennis. Logistiline pusle, mis praeguste standardite järgi nõuaks vanematelt ilmselt poole kohaga autojuhiameti pidamist.
Asjaolus, et trennihuvilisel koolijütsil tuleb tunde bussidega seigelda, polnud 1980ndate alguses
midagi eriskummalist.
„Isa viis. Vaatas, et pikk poiss. Ja
olin tõesti omaealistest sutsu sihvakam, oma klassis teistest pea
jagu üle. Alguses väga ei meeldinudki. Iseenesest tuli küll mäng
päris hästi välja, aga ei saaks öelda,
et olin hullus vaimustuses, alasse
kõrvuni kiindunud ja võtsin korvpalli jube tõsiselt. Noorte värk,
vajasin kohanemisaega. Häbelik
poiss olin.”
Kui sageli Eha Sügise trennides käia tuli, Kandimaa täpselt ei
mäletagi. Vist kolm tiiru nädalas.
Ka ei kerkinud Toomase esimese treeninggrupi kaaslastest keegi teine korvpallimaastikul rambivalgusse. Mõne aja pärast kutsus
loomult tagasihoidliku, ent pallimängus edasipüüdlikuks osutunud Toomase enda pisut vilunumate rühma Jüri Neissaar. Sparringupartneriks oli toona näiteks
Priit Saaron.

Jäi bussi alla
Õnnetu juhuse tõttu oleks Kandimaa karjäär peaaegu lõpu saanud enne veel, kui see õigupoolest jõudis alata. Buss oli juba Melliste peatusest lahkumas. Trenni
tõttav Toomas tormas sulguvate uste suunas ja libastus. Sõiduk
hakkas liikuma ja veeres rattaga risti üle kukkunud poisi labajala. Mõni sentimeeter kõrgemalt
tähendanuks lombaka elu. See
poiss aga hüppas püsti ja sai veel

bussi pealegi. Mõnisada meetrit
hiljem palus bussijuhil siiski kinni
pidada. Algul longates, hiljem ühel
jalal hüpates tuli koju pöörduda.
Väike tervisekosutuspaus kasvatas
vaid isu korvpalli järele.
„Korvpalli kõrvalt jäi tegelikult
väga mõnusalt aega ka muuks. Pallimäng ei võtnud liiga palju ära, seetõttu ei muutunud ebameeldivaks,
vaid sai ajapikku järjest olulisemaks.
Ka praegu ise poisse treenides lähtun põhimõttest, et nad on ikkagi
lapsed. Ja lapsepõlv on väga eriline
aeg, vähemalt minu mälestustes.
Seda võimalikult varases eas sportlike saavutuste nimel ainult korvpallile röövida pole kellelgi õigust.
Oma poisipõlverõõme vanavanemate mail Mehikoormas ei vahetaks ma ühegi medali vastu.”

Kohtla-Järve karastusega
Et selles aastakäigus valitsesid toona Eestit Kohtla-Järve poisid, kutsuti ka Tartu eakaaslased
Virumaale noortekoondiste ettevalmistuslaagritesse. Kandimaa
mäletamist mööda käis seal võitlus sõna otseses mõttes elu peale.
„Olla õrnas eas venekeelses keskkonnas kodust pikka aega eemal
– see oli minu versioon liidu koondisest. Sealne treener Raul Rõõmus sokutas meid isegi ajutiselt
kohalikku kooli õppima, et lüngad
teadmistes pika trenniperioodi
tulemusel ei süveneks. Tagantjärele targana võin öelda, et see koolitas kiiresti iseseisvaks. Trenni tehti korralikult. Lõbusad ajad olid.“
Kui võrrelda enda poisipõlve
aegset korvpalli ja seda, millisena serveerib noortetreener Kandimaa lemmikala oma poistele, peitub suurim erinevus taktikas. Kui
Toomase esmane ülesanne oli oma
kaitsjale üks-üks ära teha, siis tänapäeval pööratakse toonasest enam
tähelepanu meeskondlikule tegutsemisele, ilma pallita tegevusele,
aga ka kaitsetööle. Selles, et praeguse metoodika abil saanuks Kandimaast vingem pallur, mees väga
kindel ei ole. Aga ei välista seda ka.
„Loodus kinkis mulle natuke
pikkust ja see oli ka kõik. Poisina
olin kõhn ja kondine, vaeva tuli
palju näha. Pean tänulik olema,
et kergejõustikutreener Rein Jalakult malli võtnud Neissaar „füska“
poolele korraliku valu andis. Ma

Kandimaa sõnul annab treeneritöö nubludega vahetuma emotsiooni. „Näed
nende arengut, saad rohkem mõjutada,
neid suunata. Meeste puhul on treeneri
roll teistsugune.“
MATI HIIS, ÕHTULEHT

tartuekspress
ügab kolmel rindel
PERSOON
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UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

ILA

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ
175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

al 38 €
al 39 €
al 41 €
al 45 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
245/70 R 16

al 45 €
al 59 €
al 68 €
al 101€

RAV

AUTOABI 24h: 5618 5701

Üllatas aalgul, et asju nii aetakse,
ent olin vist juba leppinud teadmisega, et
e Tartusse naastes saangi
tudeerimisega
alustada.“
tudeerim
Stetoskoobiväärilist
valge kitli
Stetos
kandjat Kandimaast
siiski ei saaK
nud. Aga pisut „kiiva“ kiskus ikka.
Kehakultuuri
teaduskonda astuKehakul
des ei valinud
Toomas mitte treeva
neri eriala,
eria vaid füsioterapeudi
oma. Oletus,
et proua Kandimaal
Ole
on elu nagu
na lillepidu, kuivõrd koolitatud kä
kätega masseerija on omast
käest võtta,
võt osutub siiski ennatlikuks. La
Laiskus, mida peategelases
olla end
enda kinnitusel parasjagu,
kipub kiu
kiusama ning hoopis meelsamini o
on ta ise masseeritava kui
masseerija
masseeri rollis.

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-19, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Vara ve
veel

Nostalgilisel fotomeenutusel „hoiab“ neli aastat nooremat Kandimaad
praegune ülemus Kullamäe. Vahel võetakse nüüdki omavahel viskevõistlusi ette, ent sellest, kumma käsi pehmem, on osapooltel alati erinev nägemus. „Gert hakkab alati pähe saades vabandama, et lasi meelega mul võita või on vigastatud. Sellepärast ta ei julge enam lauatennist
ka minuga mängida – lihtsalt kardab tappa saada.“
ERAKOGU

olen kannataja tüüp – pikad jooksud ja raskused mind ei hirmutanud. Ma polnud selline nahk, kes
viimasena trenni jõudis ja esimesena varvast lasi. Suisa vastuoksa – tihti olin paar tundi varem
kohal. Sai enne oma trenni kõvasti peale loobitud. Sest bussigraaﬁk
oli selline, valikut polnud.“

Noor komeet
Levinud ilkumise, et sportlased olid siis trennis, kui mõistust
jagati, lükkab Kandimaa enda
näitega ilmekalt ümber. Keskhaid t asus ta omandama maineridust
kasse Hugo Treﬀneri gümnaasiul
misse ning lõpetas
selle ka vapralt
Hoolim
mata sellest, et paralära. Hoolimata
nõu
udis järjest enam aega
leelselt nõudis
korv
vpall. Oma tuleristkorvpall.
s ed meistriliigas sai
sed
ta
t 15aastasena Tartu
Maja ridades hooajal
1990/1991. Kaks aastat hiljem vuras abiturient
turie Kandimaa Tartu
KK särgis platsil 35 minutit mängu
kohta, noppides kaheksa lauapalli.
Punkte kogunes keskmiselt üle 25,
mistõttu oli Kandimaa selle näitajaga Kuusmaa, Toomiste ja Nageli ees hooajal 1992/1993 kangeim
kodukamaral. Sealjuures tabavus
oli kahestel 54 ja kolmestel 38%.
„Olin liider, treener Neissaar

usaldas mind kõvasti,” meenutab asjaosaline statistiliselt kõige ilusamat aastat karjääris. Klubil nii hästi ei läinud – viie võidu ja 17 kaotusega jäädi AUMA
ees eelviimaseks. Kandimaa pälvis aga koondisekutse ning osales
just 18aastaseks saanuna ajaloolisel EMil, mis lõppes kõrge kuuenda kohaga. „Eks ta noorele poisile suur avanss oli. Ühes mängus
sain isegi platsile. Horvaatia vastu. Viskasin kahest kaks,“ naljatleb
ﬁnaalturniiri 100% mehena lõpetanud Kandimaa.
Uut hooaega alustas kevadel
gümnaasiumidiplomi saanud
Toomas pealinnas proﬁna. Ta kerkis Baltikas Nageli, Keskküla, Reigami ja Küttise kõrval põhimeheks ning Heino Rebase taktikepi all tunti ﬁnaalis juba kullahõngugi, ent peale jäi Asto. Järgmised
kaks hooaega lõppesid pronksivärvides. Ajalehed kirjutavad, et lootustandva noore komeedina kerkimisele järgnes aeglane langemine.
„Plaanid hakkasid liikuma
natuke teises suunas. Ma olin
kogu aeg mõelnud, et lähen mingil hetkel ülikooli. Ema on mul
arst, vanaisa oli velsker, vanaemagi meditsiinitöötaja. Mõttes kiskus sinna suunda. Kui Baltikaga
leping lõppes, sain ajalehest teada, et nüüd mängin Tartus. Minuga isegi ei peetud läbirääkimisi.

Kui nä
näpuga paberites järge ajaolnu Visnapuu mantlipärida, olnuks
jaks mõn
mõnevõrra paslikum kandidaat hoo
hoopis Kandimaa. Miks siiski valiti „algaja“ Kullamäe ja kolmanda k
kategooriaga treener jäeti
abiliseks „Vara veel,“ ei tekita proabiliseks?
vokatiivn küsimus erilist elevust,
vokatiivne
üh
jättes ühtlasi
õhku võimaluse, et
peatreen amet Toomase tulevipeatreeneri
kuplaani
kuplaanidesse
ikkagi mahub.
Hüpo
Hüpotees, kus ajapuudusel
tuleks ük
üks kolmest ametist maha
aja Kandimaa päris kimbajätta, ajas
tusse. Kõ
Kõik tööd on südame järmeeld
gi, meeldivalt
erinevad, pakkudes
üheaegse vaheldust ning täienüheaegselt
dades te
teineteist. Oma poiste satigata
sist igatahes
loobuks ta viimasena.
Noort
Noortetreener annab endale
selge aru, et paras ports vaneaga selgelt
maid ei utsitagi ju oma võsukesi
korvitren selle mõttega, et laps
korvitrenni
tuleviku profileiba nosima päätulevikus
seks. End
Enda jaoks on õpetaja Kandimaa p
püstitanud laiemapõhjalieesmä – et tema hoolealused
se eesmärgi
eel
õpiks eelkõige
teistega arvestama,
omandak tiimitöö oskused, saaks
omandaks
kambava
kambavaimust
positiivset laengut.
„Sport on väike elu mudel. Selle abil
on võim
võimalik soetada mõningaid
kogemus päris elus ees ootavaks.“
kogemusi
Aga kui
k
tehtust Kandimaal
midagi ü
üldse hinge kriibib, siis
vaid see, et pere jaoks pole olnud
nii palju aega, kui tahtnuks. Ja ega
ole praeg
praegugi, kui esindusmeeskonna pikad reisid päevadeks kodust
kaugele viivad. Nii jäävad mõnikord näg
nägemata Britt-Heleeni tantsud ja M
Mariani iluvõimlemiskavad.
Olekski jju üpris imelik, kui sellisel
isal oleks spordikauged tütred.
Artikli täisversiooni loe
april
aprillikuu
ajakirjast Basketball.
RASMUS REKAND

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
18. juunini vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R, tel 740 0755 või 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! TASUTA saab ära anda vana elektroonikat ja kodumasinaid
(AS Epler&Lorenz, tel 742 1398, ühistu kooskõlastab aja) ning
kastutamiskõlblikku vana mööblit ja kodutehnikat
(Korduvkasutuskeskus, tel 5599 5511).

Selle kupongiga
rehvide vahetus
4 tk

1
9€
13”-16” plekkvelg
Anne 48,
tel 511 5585

tartuekspress
tart
tueksp
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ANEKDOODID
SUDOKU
ANEKDOODID
SUDOKU
SU
„Miks sa nii kurb oled?“
küsib üks sõber teiselt.
„Tead, mu naine sõidab
kuuks ajaks oma vanemate
juurde.“
„Ja see kurvastab sind
tõesti nii väga?“
„Seda mitte, aga kui mul on
rõõmus nägu peas, siis ei sõida ta kuhugi.“
¬¬¬
Sõbrad omavahel:
„Kas sa oled Jacki õnnetusest juba kuulnud?“
„Mis siis juhtus?“
„Minu naine läks tema juurde.“
¬¬¬
Joodik istub pargis ja joob
veini. Tema juurde tuleb keegi
poiss ja ütleb:
„Onu, öelge palun, mis kell
on?“
„Mine ära poiss, ära sega!“
vastab joodik.
Viie minuti pärast tuleb
poiss tagasi:
„Onu, öelge, mis kell on.“
„Mine ära!“
Mõne aja pärast on poiss
jälle tagasi:
„No onuke, öelge, mis kell
on!“

„Noh olgu siis,“ nõustub joodik, „ma ütlen: „Mis kell on...“.“
¬¬¬
Arukaotuseni purjus mees
korjab tänavalt üles mingisuguse tibi ja viib ta enda juurde
koju. Hommikul ärgates näeb
ta enda kõrval keskealist naisisendit:
„Kui vana te olete?“ küsib ta
õudusega.
„Ma olen nii vana, kui välja
näen,“ vastab naine koketeerivalt.
„See on jama,“ väidab korporant vastu, „nii vanaks ei
elata!“
¬¬¬
Arst rahustab patsienti:
„Te räägite, et teie majast
mööduvad veoautod ja et
veoautojuhid vaatavad teie
aknast sisse. Kuid see ei
tähenda veel kaugeltki seda,
et teie psüühikaga kõik korras
ei ole.“
„Kas tõesti?“ rõõmustab
patsient.
„Muidugi,“ kordab arst.
„Kuid ma unustasin öelda,
doktor, et ma elan üheksandal korrusel...“

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Neljapäev,
v, 26.
26.
6. aprill
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prril
ill 2012
20
2
012
012
12

Professionaal

Märul, linastub Cinamonis 26.04 kell 21.15
2

Teinekord piisab juhuslikust kohtumisest, et su
s elu ei oleks enam
sama. Mei on 10-aastane matemaatiline geenius,
g
kes röövitakse hiina maffia poolt. Luke Wright
ght on
idamaiste võitluskunstide puurivõitleja, kelle naine
n
on tapetud, kuna ta keeldus osalemast võistlustutlustumidagi
lemuste kokkumängus. Neil kahel ei ole midagi
a
alt
ühist, kuni päevani, mil Luke soovib endalt
elu võtta, kuid märkab metroos Mei-d, kess
põgeneb vene maffia eest. See äratab ta
sisemiselt ellu ja ta mõistab, et tüdrukul ei
ole kedagi, kes saaks teda New Yorgi allmaailma eest kaitsta nii nagu tema. Algab
põnevuserohke võitlus Mei ja tema enda
elu päästmiseks.

Teater

Kino

SADAMATEATER

CINAMON

27.–29.04, 1.–3.05 kell 15,
17.15, 19.30, 21.45; 30.04
kell 15.15, 17.30, 19.45 Kuum
pirukas: Klassikokkutulek

26.04 kell 19 Haldjakuninganna

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

27.–29.04, 1.–3.05 kell 18
Titanic – 3D

27.04 kell 19 Kadunud käsi

27.04–3.05 kell 12.30, 14.45,
19, 21.10 Igavesti Sinu

27.04–3.05 kell 13.30 Näljamängud

27.04–3.05 kell 17.05, 20.20,
22.15 Professionaal

27.04–3.05 kell 12.45 Looraks (eesti keeles)

29.04 kell 19 Karjäär

TEATRI KODU
27.04 kell 11 Väikese onu
saaga

27.–29.04, 1.–3.05 kell 12, 14
Valhalla legendid: Thor (3D,
eesti keeles)

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

27.04–3.05 kell 16.15, 18.50,
21.30 Lahingulaev

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

26.04 kell 19 Kalendritüdrukud

27.–29., 1.–3.05 kell 15.45,
18.10; 30.04 kell 16, 18.10
Peeglike, peeglike

kuni 30.04 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

27.04 kell 19 Lõbus lesk
29.04 kell 19 Balletigala
5.05 kell 19 Kosmonaut Lotte
6.05 kell 19 Kosmonaut Lotte

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
28.04 kell 19 Werther
29.04 kell 16 Puhastus

27.04, 1.–3.04 kell 13.15;
28.–29.04 kell 11.30, 13.30;
30.04 kell 12, 14 Kalad kuival
(eesti keeles)
27.04–3.05 kell 22 Metsamajake
27.–29.04, 1.–3.05 kell 16
Piraadid! (eesti keeles, 3D)

Näitus

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 2.05 graaﬁkanäitus
R.E.T.K.

LINNARAAMATUKOGU
kuni 28.04 raamatunäitus
Eesti rahvaraamatukogude
algusajast
kuni 19.05 Reet Sepa õlipastellide näitus minu õde
õunapuu…
kuni 19.05 näitus Vigastest
pruutidest Idioodini: kirjanduse ekraniseeringud Eesti ﬁlmis
kuni 19.05 näitus Eesti ﬁlmiplakat 1960test kuni
2000teni
kuni 19.05 näitus Raamatutest ﬁlmiks: kirjanduse ekraniseeringud maailmakinos

ÕPPIDA ON HEA
NB! Ootame Sind selle kevade tasuta koolitustele!
PAGARI JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA KOKALE
Kursus algab 16. mail, maht 80 tundi

ELEKTRIKU TÄIENDUSKOOLITUS – ETTEVALMISTUS ELEKTRIK I
KUTSEEKSAMIKS
Kursus algab 7. mail, maht 80 tundi

NELIKANT HÖÖVLI OPERAATORI KOOLITUS
Kursus algab 29. mail, maht 60 tundi

VORSTITOODETE TEHNOLOOGIA
Kursus algab 25. mail, maht 18 tundi
Täiskasvanute
koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu,
tel 736 1831, e-post: koolitus@khk.tartu.ee

Kursusde on tellinud Haridus- ja
Teadusministeerium, ning finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames ja on kavandatud
tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.
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2-toal korter Äksis (vajab san.rem,
Saadjärvest 300 m, aiamaa,
15 000 eurot). Tel 5841 7373.

Kinnistu Nõo vallas (3,1 ha,
52801:009:0786, olemas el. liitum,
projekt, eh.luba). Tel 5196 3718.

Katusetööd (kõik katused), vihmaveesüsteemid, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.
Katuste (korstnate) ehitus,
remont ja hooldus. Katusematerjali müük. Tel 5625 1750.
Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Müüa hulgi kasutatud uksed,
aknad. Valmistan uusi.
Tel 512 1766.
Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.
Omanikujärelvalve, ehitusloa
taotlemine. kdgrupp@mail.com,
tel 5833 6638.
Projekteerimine, ehitusloa taotlus,
kooskõlastused. Tel 5833 6638,
kdgrupp@mail.com.
Vundamenditööd, remont,
soojustamine, drenaaž, eramud,
korteriühistud. Tel 733 3454.

Materjal
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa soodsa lt igas mõõdus
ehituslikku saematerjali!
Vedu tasuta! Tel 523 0013,
puidupood@gmail.com.

Kinnisvara müük
2-toal kena korter Elvas (23 900
eurot). Tel 5841 7373.

2-3toalise kõigi mugavustega
korter Tartus. Tel 518 5246.

3-toaline peresõbralik korter
Tartus või väiksem maja(osa) Tartu
lähedal. E-post mihkel.tartusse@
gmail.com, tel 5193 3993.
Kaubanduspind Tartu vanalinnas
(30–100 m²). Pakkumised saata
helvi@liisulilled.ee. Tel 5622 2782.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.muraia.ee.
Fassaaditööd, puit ja krohv, eramud, korteriühistud.
Tel 733 3454.
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Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
Mereäärne kinnistu Kärdla lähedal
(63901:001:5090, oma mets,
10 000 eurot). Tel 5809 7140.
Vahetada või müüa 2-toaline korter Elvas. Tel 551 2199.

Kinnisvara ost

09.05 algab Tartus tõstukijuhtide
koolitus (aku, auto, teleskoop,
hüdro). Reg tel 444 5866 või
kit.cut.oy@gmail.com.
A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja
ametikoolitused, reguleerija
koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

2-3toal korter. Tel 5561 4114

www.tartukorterid.ee
• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.
1-toal korter Riiast 18 km
(heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.

Autokool Radimix: mais B-kategooria kursuse soodushinnad:
õpilased ja üliõpilased 330 eurot. Asume Tartus Riia 2. www.radimix.ee.
Sarja “Maheda linnaaedniku algteadmised“ loeng ISTUTAMINE,
KÜLVAMINE JA PIKEERIMINE
28. aprillil kl 11 keskkonnahariduse keskuse saalis, Kompanii 10,
lektoriks Priit Põldma. Korraldab
Kohaliku Omaalgatuse Programmi
abiga MTÜ Tartu Maheaed tootsipeenar.wordpress.com.

Küte

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Pandimaja Tartus

Uued suvised riided leiate avarast
Sarapuu riidepoest. Valikus on
nii uued H&M riided kui vähekasutatud toredad rõivad Euroopast.
Asume aadressil Sarapuu 1
(Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee

Teenus

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

Kivi- ja haljastustööd ning sellealane konsultatsioon. Tel 5192 5321,
ta2012ro@gmail.com.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
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Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Pakume tööd haljastajale Tartus.
CV saata meilile info@eestimurud.ee,
info tel 523 9415.

Haljastuse hooldustööd: murud,
hekid, ka pikaajalised lepingud.
Kodumuru OÜ, tel 5782 6470.

Üürile võtta

Veo- ja kolimisteenused
furgoonautoga (ka Baltikumis).
Tel 5562 2646,
e-post: Jyrgen01@mail.ee.

Otsin keskküttesüsteemi ehitajat
Tartus. Tel 5346 5353, Indrek.

Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Vedu ja kolimine Tartust üle Eesti.
Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Otsin elektrikku. Vaja el.kilp teise
kohta viia. Tartu, tel 5346 5353,
Indrek.

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

Laoruumid Jaamamõisas 100 ja
310 m². Tel 5599 3902.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Vana mööbli, kodumasinate,
lammutusprahi, okste, lehtede jms äravedu. Tel 554 9781,
muraia.ee.

Haljastusega tegelev ﬁrma pakub
tööd pargikoristajale. E–R kl
13–16 tel 5342 4856.

Riided

Üürile anda

Suurim üürikorterite valik

Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

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

Mahe kartul Secura 25 s/kg, täisterarukkijahu, nisupüül, kruubid,
herned 80 s/kg. Tel 5560 3080.

Ostan kõigi mugavustega korteri
Tartus (soovitavalt Annelinnas või
Veerikul). Tel 5872 7448.

PARIM PÄEV

Müüa soodsalt madrats, tugitoolvoodi, poroloonpadjad (55x65
cm). Tel 740 7260.

Põllundus

Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

kinnisvarabüroo

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, mitmekülgne ja soodne.
Tel 514 9885.

Mööbel

Pakun tööd

Koolitus
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KUU 41
Tel 734 3432, 505 0871
E–R 9–20, L 10–18, P 11–16
Kiirlaenud pandi vastu!
Pantvara müük!
www.incassor24.ee
Laenud kinnisvara tagatisel
Korstnapühkija. Ummistuste likvideerimine. Tel 564 4799, Kerkvel OÜ.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

Viime TASUTA ära kodumasinaid
olenemata korrusest (pliidid, pesumasinad jne, v.a külmikud).
Tel 5697 5898.
Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Tervis
Liblikmassaaž. Tel 528 4775,
www.hingamine.ee.
Nooremjuuksuri hinnad: juukselõikus meestele 5 €, naistele 8 €! Teipjuuksepikendustel soodushinnad!
Ilusalong Crystal, Soola 1a, Tartu.
Tel 5647 9101.

Tervisenõustamine. Soovitused
tervise parandamiseks.
Toidulisandid, mis tehtud toidust.
Loodustooted. Ärivõimalus.
Tel 5346 8346.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
Peielauad Annemõisa 8 (asume
krematooriumist 300 m kaugusel).
M Kõks OÜ, tel 5349 8614.
Pottsepp. Ahjud, pliidid, kaminad, väliköögid. Tel 5330 1269.
Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.
San.tehnilised ja muud torutööd.
Tel 516 6836.
Soodne juriidiline nõustamine.
Kiire abi õigusküsimustes. E-post:
juriidiline.n6ustamine@gmail.com.

Muu
Ostan vanu fotosid, märke,
ümmarguse laua jm.
Tel 554 4647.

Kaotatud
Kaotatud must ristiga kaelakee
Lõunakeskuses. Tel 511 3797.

Teated
Villavahetus, lõnga müük 28.04
Elva Matkakeskuse laadal ja 05.05
Elva laadal. Tel 5661 8707.

Leia sobiv hind!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.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: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Laurits Leima laurits@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

PAJU HAMBARAVI pakub:
• hambaravi (alla 19-aastaste laste

hambaravi eest tasub Eesti Haigekassa)

• proteesimine (vanadus- ja

invaliidsuspensionäridele kompenseerib
osaliselt Eesti Haigekassa)
• ortodontia (alla 19-aastaste laste
konsultatsiooni eest tasub
Eesti Haigekassa)
Asume turusilla vastas!

Registreeru juba täna 742 0555, 5554 3985.
Paju Hambaravi OÜ, Pikk 78–47, Tartu
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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