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Kanal 2 rebis esimeseks

Neljapäev, 10. mai 2012

Ehkki esialgsete plaanide järgi pidi Konsum Võru tänaval uksed avama juba aasta lõpus, pole Tarmekole kuuluval kinnistul ehitustööd alanudki.
RASMUS REKAND

Aprillis vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi 57
minutit päevas. Kui aasta esimesed kolm kuud juhtis telekanalite
pingerida ETV, siis aprillis taandus rahvusringhääling teiseks. Eestlased kulutasid enim aega Kanal 2 (24.1%) seltsis. Järgnesid ETV
(23.0%) ja TV3 (17.4%). Mitte-eestlaste eelistusteks on PBK (24.2%),
NTV Mir (13.5%) ja RTR Planeta (9.3%). Väikekanalitest on parima
tulemuse teinud TV6 (2,6%), edestades ETV2 (2,5%), Kanal 11 (1,5%)
ja Kanal 12 (1,3%).
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Eurosaadikute väitlus ülikooli aulas
Järgmisel neljapäeval kell 12 toimub TÜ aulas traditsiooniline Euroopa parlamendisaadikute debatt. Väitluses kohtuvad Kristiina Ojuland,
Siiri Oviir, Vilja Savisaar-Toomast, Tunne Kelam ja Indrek Tarand.
Debatt arutleb teemal „Rohkem või vähem Euroopat?“. Alateemadena leiavad käsitlemist ühise põllumajanduspoliitika reform,
eurokriis, regionaalpoliitika, ühtne välispoliitika ja Euroopa väärtused.
Arutelu juhib TÜ õigusteaduskonna lektor, vandeadvokaat Carri Ginter. Ümarlauas osalevad ekspertidena ka majandusteadlane
Andres Arrak ja TÜ Euroopa kolledži programmijuht Peep Mardiste.
Arutelu on avatud kõigile huvilistele, samuti saab debatti jälgida
otseülekandena internetis www.uttv.ee.

Võru tänavale tuleb
Konsumi asemel Selver?
1. novembril üle valmisehitatud
kaupluse. 3100 m² hoonest kaks
kolmandikku soovis 10 aastaks
rendile võtta TTK.

Pauluse kalmistu kõrval
pidanuks juba selle aasta
lõpus uksed avama Konsum. Arendaja leidis aga
uue „pruudi” ning asi on
otsaga kohtusse jõudnud.

Selver pakub rohkem?

Tartu Tarbijate Kooperatiivi
juhataja Tarmo Punger rääkis juba
eelmise aasta sügisel, kuidas Võru
77 kerkib peatselt linna seitsmes
Konsum. Niipea aga Ropka elanikel ostuplaanidega sinna asja pole,
sest krundi omaniku OÜ Tarmeko
KV plaanid näikse olevat muutnud.
„Oleme tõesti juba pikemat aega
planeerinud Võru tn piirkonda
Konsumi kaupluse rajamist ning
möödunud aasta juuni lõpus sõlmisime ka Tarmekoga üürilepingu,” möönis Punger.
Kokkuleppe kohaselt pidanuks
arendaja andma hiljemalt tänavu

Ehitus aga viibib, kuna väidetavalt olla Tarmekol soolas märgatavalt soodsam leping Selveriga. Anonüümsust palunud allika
sõnul on Selver nõus TTK-st poole
rohkem renti maksma.
Tarmeko juhatuse liige Ago
Nigul tundus vaidluse kohta küsimusi kuuldes närviline. „Ei kommenteeri, see on meie oma asi.
Kirjutage, mis tahate, keegi nagunii ei loe seda,” ühmas mees ja viskas toru hargile.
Juhatuse teine liige Jaak Nigul
oli küll vesteldes tasakaalukam,
ent jäi sarnaselt vennale äärmi-

selt napisõnaliseks. „Kunagi sinna
pood tuleb, seda võin lubada. Oma
äridest ma rohkem ajakirjandusele ei räägi.”
Ka Punger on info jagamisel kitsi ning valib hoolikalt sõnu. „Kahjuks on meie partner tõesti avaldanud soovi lepingust taganeda, kuid
kuna kaupluse rajamiseks pinna üürimine on meie kindel soov,
ei saa me ettepanekuga nõustuda.
Kuna Tarmeko arvates piisab lepingu lõpetamiseks taganemisteatest,
otsustasime üürilepingu õiguslikkust lasta hinnata kohtul.”

Otsaga kohtus
Harju maakohus piiraski veebruaris jõustunud õiguskaitse määrusega Tarmekol kinnistuga seotud
tehingud. Tarmeko on selle omakorda edasi kaevanud ringkon-

nakohtusse. Kohtu pressiesindaja
sõnul on hagi menetlus algstaadiumis ja istungi aega määratud pole.
Selveri direktor Andres Heinver
kostis küsimusele, millal kõnealusel aadressil Selver uksed avab, et
nii lihtne see asi pole. „Plaane on
igasuguseid, aga midagi kindlat
täna väita ei saa. Börsiettevõttena jagame kommentaare siis, kui
midagi valmib.”
Heinver tõdes, et Selverite arv
Tartus võib tulevikus lisa saada ning välistatud pole ka Ropka
linnaosa. Praegu tegutseb linnas
kokku viis Selverit.
Punger jäi seisukohale, et neil
on arendajaga kehtiv leping ning
selle järgi tuleb Võru tänavale siiski Konsum. „Usun, et saame ikka
kokkuleppele,” jätkus Pungeril ärilahingus optimismi.
RASMUS REKAND

GARDEROOBID, LIUGUKSED,
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Seppälä kolib kau- ÜHE
bahallist Taskusse
Lennuliinil on lootust
Eile kohtusid raekojas linnapea
Urmas Kruuse ja Estonian Airi juhatuse esimees Tero Taskila, et arutleda Tartu lennuühenduse olukorra ja
tuleviku üle.
Linnapea Urmas Kruuse selgitas, et kohtumine oli konstruktiivne
ning kinnitas mõlema poole suurt
huvi Tartu lennuliikluse arendamise
osas. „Tartu ühendus maailmaga
on regionaalpoliitiliselt ja kohalikele inimestele vägagi oluline ning
kindlasti peaks riigiettevõte sellega
arvestama ka pikemas perspektiivis,“ märkis Kruuse.
„Tähtis roll on siin aga just meie
enda inimestel, kes teadvustaksid,
et selline mugav ja aegasäästev
transport Tartus olemas on. Püsivate lendajate olemasolu tagab
lennuühenduse ning vastupidi
– stabiilne lennuühendus tagab
lendajate usalduse. Liini jätkumine
on nii lendajate arvu kasvu kui ka
lennuﬁrma enda stabiilsuse kätes.“
Kruuse lisas, et viimsel ajal on
lennureisijate arv Tartust ja Tartusse näidanud tõusutrende ning see
tagab ka liini kindla püsimise. „Me ei
tööta selle nimel, et lennuliin jääks
püsima, vaid selle nimel, et lendude
arv saaks tõusta kahele korrale päevas,“ märkis Kruuse.

Huligaan akna vahel
8. mail kella 5.30 ajal tuli G4Si juhtimiskeskusesse sissetungihäire Tartus Võru tänaval asuvast ettevõttest. Häirele reageerinud ekipaaž
pidas valvataval territooriumil kinni
neli joobes noormeest, kellest üks
käis tühjalt seisvas hoones aknaid
lõhkumas. Sees käinud noormees
õnnestus tabada momendil, kui
viimane ronis läbi katkise akna välja. Patrullimehed kutsusid kohale
politsei ja andsid kõik neli meest
üle. Ruumide lähemal ülevaatusel
selgus, et rohkem pole vandaalitsetud. Akna lõhkumisega tekitatud
kahju on selgitamisel.

Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

Kuigi lehkavasse kangialusesse kogunevate
asotsiaalide ja purjutavate noorte ees tõstetakse
endiselt käed, lubab
hoone omanik Estiko
kaubahallile peatselt uut
hingamist.
„Siseremondiga soovime
ruume värskendada ja muuta
kaupluste asukohti loogilisemaks,“ selgitas Estiko juhatuse
liige Eveli Opmann ja märkis,
et põhirõhk jääb teenindusele. „Üürnike kooslust veel öelda ei oska, aga lähim muudatus
on see, et Seppälä kolib augusti
alguses Taskusse.“
Kuigi 600 m 2 rendipinda
vahetatakse 400 m2 vastu, on
Seppälä poe juhataja Eveli Tolli hinnangul põhjust rõõmustamiseks. „Kaubahall on suhteliselt alla käinud – kodutud
magavad ukse ees ja maja on
tühjaks jäänud,“ tõdes ta, et
lahkumisplaan on peas küpsenud juba mõnda aega.
Viimane müügipäev on 31.
juulil. Uutel pindadel tahetakse
kauplus avada nii pea kui võimalik. Toll möönis, et väiksemate ruumide tõttu kahaneb
pisut ka kaubavalik, ent selle
eest loodetakse klientide juurdevoolu.

Asemele tuleb pubi
Seppälä endisel pinnal hakkab Eveli Opmanni sõnul tõenäoliselt majandama pubi, kuid
keeldus avaldamast kellega täpsemalt tegu. Tartu Ekspressile
teadaolevalt käivad läbirääkimised Ahju ja Illusiooni ühe
omaniku Valvo Semilarskiga.
Ka tema jäi plaane kommenteerides kidakeelseks. „Erinevad kontseptsioonid on laual,
veel on vara rääkida.“
Opmanni kinnitusel ei ole
veel surnud ka aastaid kohtu-

Emad tasuta
muuseumisse

Joonistused
inimﬁguurist

Pühapäeval, 13. mail saab lapsega spordimuuseumisse tulnud
ema sisse täitsa muidu, muu hulgas on võimalik kiigata ka värskelt kohale jõudnud Kaia Kanepi
võistlusvarustust.

Kõrgema kunstikooli Nooruse galeriis on 26. maini avatud
tasuta näitus „Anatoomilised joonistused“, kus saab näha Peterburi kunstiakadeemia professori
Gennadi Manašerovi juhendatud
tudengite töid.

Pärjati ettevõtjaid

Jaapanlased tegid
Potsatajat
14.–21. mail toimub Elektriteatris
JAFF ehk Jaapani animatsiooni
ﬁlmifestival, kus Pereﬁlmide rubriigis näidatakse jaapanlaste 2010.
aastal valminud uut lugu Potsataja ja krokodill Gena seiklustest.

184 km/h

Kas pildilolev mannekeen ka Taskus inimestele silmailu pakkuma
hakkab, pole Seppälä poe juhataja Eveli Tolli sõnul veel päris
kindel, sest peale kolimist on lootust saada uued ja uhkemad.
LAURITS LEIMA

vaidluses vindunud plaan rajada kaubahalli teisel korrusel
ööklubi. Tüli sai alguse tunamullu septembris, kui hoone omanikfirma Estiko tegi
samas majas asuvale Tähe piljardiklubile kohustuseks oma
pinnalt ka ööklubile sissepääs võimaldada. Piljardiklubi
pidas nõuet rendilepingu rikkumiseks ning andis Estiko
kohtusse.
Ehkki kohtuvaidlus kestab tänini, lubas Estiko mullu
oktoobris Tartu Ekspressile, et
trepp ööklubisse projekteeritakse Küüni tänavalt ja see hakkab avanema kaubahalli võlvi
GMP Plaza külje all, kus hoone

esialgse projekti järgi asus jalakäijate tunnel. „Tõenäoliselt
oktoobri lõpuks see ka ehitatud
saab,“ sõnas Opmann toona.
„Ootame kuna saame kokkulepped sõlmitud,“ kommenteeris ta tõika, et treppi pole
ehitatud tänini, ega julgenud
ennustada, millal Erlend Aava
eestveetav ööklubi Smile 300
ruutmeetril viimaks hääled sisse saab.
„Ei ole meile infot antud,
kuna see võiks juhtuda, aga
kahe aasta taguseid asju tuleks
kindlasti ümber vaadata,“ tunnistas ka Aav jätkuvat teadmatust.
JUHAN LANG

kihutas 31aastane Jaak Lond
6. mai õhtul mootorrattal TartuJõgeva maantee 8. kilomeetril
– ehkki teda karistati 2 päeva
aresti, 16 tunni üldkasuliku tööga
ja võeti kuueks kuuks load, lubas
tegu kahetsenud mees edaspidise kiusatuse vältimiseks sõiduriista sootuks maha müüa.

Nädalavahetusel andis Kaubandus-Tööstuskoda I klassi aumärgi
Ivar Dembovskile (AS Rait juhatuse esimees) ja II klassi aumärgi Andi Kasakule (Saint-Gobain
Glass Estonia AS juht).

Mälestustahvel
Ferenc Lisztile
Et 1842. aasta kevadel andis
Ungari helilooja ja klaverivirtuoos
Ferenc Liszt Tartu ülikooli peahoones kolm edukat kontserti,
avati eile TÜ aulas tema auks
mälestustahvel.

Laenupiir kerkis
Eluasemefondist saab nüüd taotleda laenu kuni 35 000 eurot,
mida on võimalik kasutada linna
piires eluaseme ostmiseks, ehitamiseks või eramu remondiks,
samuti on võimalus taotleda laenu korteri putitamiseks 13 000
euro ulatuses.

SÄHVATUS
S Ä H VAT U S

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

„Kas Tartu teed hakkavad omandama elusorganismidele omast
paranemisvõimet?“ küsis eile hommikul innovaatilist parandustööd märganud Janne Orro oma Facebooki seinal. JANNE ORRO

4

tartuekspress
Eziukwu on tagasi Tartus
UUDISED

Neljapäev, 10. mai 2012

KIRI
LLUGEJA
UGEJA
KIRI

Möödunud hooajal Rocki
värve kaitsnud ameeriklasest keskmängija Callistus
Eziukwu on tagasi Emajõe
Ateenas. Tõsi küll, mitte
tugevdamas ﬁnaalideks
valmistuvat korvpallimeeskonda, vaid lihtsalt sõpradel
külas.
„Enne koju lendamist tulin paariks päevaks. Lihtsalt puhkama,
lubasin sõbrale. Ja pealegi on Tartus ... pagana lahe.” Hüüdnime
Bean kandev koljat on silmnähtavalt heatujuline. Särab Taaralinna
välikohviku pingil eredamaltki kui
kevadine päike.
„Päevad siin on möödunud lihtsalt tšillides. Poolas ei näinud ma
kolm esimest kuud korrakski päikest – kohutavalt rusuv ilm. Eile
vahtisin jõe ääres kalamehi, et
mida nad püüavad. Kellelgi ei näkanud. Täna plaanin minna Rocki
trenni. Küll jah, vaid vaatama ning
tere ütlema. Tahan poistele ja Gerdile head soovid edasi anda. Tean,
et neil on ﬁnaalide eel pinged, rohkem segada pole mõtet.”
Erilise tähelepanu osaliseks pole
endine leegionär Tartus saanud.
Oleks naiivne väita, et üle kahemeetrine must mees jääks linnatänavail märkamatuks, ent autogrammiküttide parvest on samuti
asi kaugel. „Mõned ikka vist tunnevad ära, ka peale tuttavate-sõprade,”
usub Bean, et pole Tartu korvpallisõprade jaoks täiesti ununenud.

Prügila Raekoja platsil
Küüni tänava poolsete majade sisehoovis, mõni meeter raeplatsist,
on pidevalt probleemiks üleajavad prügikastid. Neljapäeval (3.05) ja
päev enne seda võis näha, kuidas ühe konteineri ette oli laotatud
suur hunnik prügikotte ja inimesed kandsid veel lisaks. Jäätmed
pressisid välja ka kõrvaloleva prügikasti kaane vahelt. Igal juhul
on Raekoja platsilt ja Poe tänavalt see laga näha. Samuti jalutavad
linnakodanikud ja turistid sageli läbi hoovi. Kuna hakid nokivad prügikotid katki, on õueala tihtipeale väga jube ja möödujaid tervitab
haisupahvakas. Ei pea vist seletama, et nii hakkavad levima haigused
ja prügihais ei ole turistidele just parim reklaam. Samuti armastavad
pidutsejad käia hoovis urineerimas. Ehk tuleks sisehoov läbikäiguks
sulgeda, et juhuslikud möödakäijad sinna ei pääseks ja see jääks
avatuks üksnes majaelanikele ning prügiﬁrmale.
Peeter V.

Juhan Voolaid
Linnavalitsuse keskkonnateenistuse spetsialist
Eelmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval jõudsid ka meieni
kaebused nimetatud sisehoovi kohta. Uurimisel selgus, et üle
ajav kast kuulus kohvikule Kapriis. Palusime neil kohe tellida vedu
ja koristamine, ent nad said veo alles reede hommikul kella 6ks.
Palusime neil siis hoovil vähemalt lahtine prügi kokku pühkida ja
paigutada jäätmeveo ootel mustadesse kilekottidesse. Probleemi uurimisel selgus, et kogu asja põhjus oli Kapriisi ja Ragn-Sellsi
vahelises arusaamatuses, kus üks pool oli jäätmeveo peatanud
võlgnevuse tõttu, teine pool aga ütles, et võlgnevus on tasutud.

Ülle Neeme

Mälestusväärne hooaeg

Menetlusteenistuse väärteouurija

Hooaeg Koszalinis, Tartu suuruses linnakeses Loode-Poolas, kuhu
Eziukwu detsembris maandus, on
mitmeski mõttes mälestusväärne.
„Minu saabumise päeval vallandati abitreener. Pärast esimest mängu
oli ka peatreeneri postil uus mees.
Andrej Urlep, kellest kohalikud rääkisid õuduslugusid. Algul ma vaid
naersin ...”
Jutud sellest, milliste võtetega
isand Urlep pallureid vormi ajas,
vääriks eraldi artiklit. Näiteks kahe
mängudest vaba nädala jooksul ei
puututud kordagi palli. „Puhas füüsis. Jooks, kaitses „istumised”. Isegi
ei öeldud, palju joosta tuleb – hakka
aga lippama, küll öeldakse, kui aitab.
Kummaline on näha meeskonnakaaslasi kurnatusest sõna otseses
mõttes maha kukkumas. Ma oleks
nagu sõjaväes käinud. Mahv nagu
hooaja ettevalmistuslaagris, ainult
et sedasi viis kuud jutti.”
Karmid meetmed kandsid ka
loodetud vilju. Vaatamata katastroofilisele hooaja algusele saadi

Nimetatud hoovis on korteriühistu, linnavalitsuse, Raekoja plats
9 hoone ja paari toitlustusettevõtte jäätmemahutid. Eelmisel
nädalal väärteomenetlust ei algatatud, kuna Kapriis likvideeris
olukorra. Juhul, kui selline olukord peaks korduma, siis see
algatatakse. Samas peaks ütlema, et enne antud juhtumit ei ole
viimasel ajal jäätmemahutite ületäitumisega selles hoovis probleeme olnud. Värav suletakse, kui Raekoja platsil toimuvad üritused. Igapäevaselt ei ole võimalik seda teha, kuna prügiveoauto
käib iga päev hommikuti vara ja ei ole kedagi, kes seda avaks.

Mike Lõhmus
Kapriisi omanik
Seal oli inimlik eksitus, mis sai paari telefonikõnega korda. Ei
olnud mingit vaidlust. Ise oma silmaga nägin, et inimesed tulid
pundiga ja tõstsid prügikastidest asjad välja. Hiljem lõikasid noaga kotid lõhki. Otsisid sealt seest asju. Õu oli pärast prügi täis.
Sellest võis jääda mulje, nagu oleks hirmus segadus. Kuna oli
tuuline ilm, siis me jooksime neljakesi mööda hoovi ringi ja koristasime. Tõmbasime kiirelt veel prügi koormakatte alla ja helistasime eriveo välja, sellest võis jääda mulje, et meil on vaidlus. Tuldi
alles 3ndal järele, kuigi me 30ndal tellisime. Prügikastid täituvad
väga kiiresti, sest palju satub sekka võõrast prügi, näiteks vanad
raadiod jms. Kuigi meil praegu võlgu ei ole, tuleks koputada
prügivedajate hingele. Keegi peaks seisma selle eest, et raeplatsil
poleks ligaseid kilekotte ja võla tõttu ei tohiks kellegi prügi ära
viimata jätta. Pigem tuleks raha hiljem sisse nõuda.

Raekoja platsil grillitud kanakoibi vitsutades
tunneb Callistus Eziukwu end suurepäraselt:
„Tartusse tulen alati soojade tunnetega.”
RASMUS REKAND

viimane play-off ‘i koht ning veerandﬁ naali vastaseks kodukamara parim – Asseco Prokom. Ometigi näidati eurokarastusega tiimile
kõvasti hambaid.
Esimene mäng võõrsil kaotati punktiga. Teises tuli vastu võtta korralik saun. Seejärel võideti
aga kahel korral kodus. „Otsustava mängu kolmandal veerandajal
olime 16ga maas. Aga kolm minutit
enne lõppu oli vahe vaid 2 punkti.
Siis vilistati mulle kergelt viga. Edasi ei suutnud kumbki skoorida, aga
nemad olid lauas paremad. Lõpuks
pidime vigu hakkama tegema.
Nende vabavisked tabasid, meie
kolmesed mitte. Põhimõtteliselt
jäi rekord (play-oﬀ ‘i nõrgim alistab
tugevaima) kahe lauapalli kaugusele. Kahju ...”

Täielikud vastandid
Sobitades mõttes Tartu meeskonda Poola liiga sse, usub
Eziukwu, et oldaks keskmike hulgas. „Tegemist on küll äärmiselt
erinevate kooslustega. Siin on peamiselt Eesti poisid, Poolas on rohkelt võõrast rahvast. Lisaks kohalikele kuulus Koszalini ridadesse neli
ameeriklast ning kodustatud kanadalane ja horvaat.
Tartus oli mäng tehnilisem. Töötati tiimi, mitte iseenda tulemuse nimel. Poolas on musta mängu
rohkem. Teatud mehed ainult küünarnukkidega „töötlemisega” tege-

lesidki. Vahel olin pärast mängu
sinised laike üleni täis. Kord virutas
vastasmängija mulle lihtsalt käega näkku – anti tavaline viga! Isegi ebasportlikku mitte, kuigi oleks
pidanud eemaldama.”
Eziukwu viskas Poolas peetud
31 mängu jooksul keskmiselt 10,3
punkti, noppis lauast 6,7 palli ning
blokeeris 1,6 viset. „Naljakas – viskasin kolmeseid paremini kui vabaviskeid. Ühe mängu kaotasime just
minu vabavisete pärast. Mulle tehti
viga ja ühepunktilises kaotuseisus
panin mõlemad vabavisked mööda.
Valus! Muudkui mõlgub meeles.”
Eziukwu Poola karjääri vabaviskeprotsent (46) on tõesti kolmestega võrreldes (67) nigelamast nigelam. Mõistagi on numbrites kerge
moonutus, sest kaare tagant panigi
mees teele vaid kolm viset, tabades
neist kaks. Vabaviskeid kogunes
aga 117, millest rõnga läbis 54.
„Omalaadse „rekordi” püstitasin
veel – 7 minutiga neli viga ja ülejäänud mängu tuli juba pingilt vaadata.”
Kõrvutades aastaid Poolas ja Eestis on Eziukwu arvates tegemist
täielike vastanditega. Rahuliku
Tartu kõrval on elu Koszalinis täis
uskumatuid seiklusi.
Nii tuli ameeriklasel näiteks viisaprobleemide vältimiseks käia
korraks Ukrainas. „Kolm tundi autosõitu piirini, korraks riigist
välja ja teistpidi kohe tagasi. Automaatidega mehed, metsikult rah-

vast hiiglaslike kohvritega, lapsed
süles nutmas. Uskumatu vaatepilt.
Ei kurvasta, kui minu esimene käik
Ukrainasse jääks ka viimaseks.“

Taplus sokkides
Ka sattus Eziukwu pärast kolmandat veerandﬁnaalmängu otse
kodusaali kõrval korralikku rüselusse jalgpallifännidega. „Jäigi segaseks, kas purjus kohalikke ärritas
rohkem see, et me olime korvpallurid või meie nahavärv. Igatahes
hakkasid nad tüli norima, tahtsid
ühe kaaslase kaamerat ära võtta.
Keegi umbjoobes tegelane kukkus
näoga mu auto tagaklaasi. Lõpuks
oli päris suur rüselemine, kohalikke muudkui tuli juurde. Isegi meie
abitreener pidi käed käiku laskma. Eks sa proovi plätudes kakelda. Viskasin need jalast ja madistasin sokkides. Üks meie võtmemängija murdis seal käe. Mul läks isegi õnnelikult, pisut sain vaid jalale
viga.“
Kokkuvõttes leiab Eziukwu, et
elu Poolas pakkus kogemusi servast serva. „Palju sai ka nalja. Pooleks päevaks tuleb sinna veel minna
– võtan asjad ja lendan koju.“
Küsimusele, kus või millal teda
taas kohata võib, jääb tõmmu mees
vastuse võlgu. „Küll me näeme jälle.
Kus iganes. Sellepärast ma ei ütlegi
kunagi „head aega“ (good bye), vaid
ikka „nägemiseni“ (see you).“
RASMUS REKAND

GARANTEERIME PARIMA HINNA!
1299€

879€

319€

46" FULL HD 3D LED
TELER SONY

KDL46EX723; 100Hz; X-Reality pildiprotsessor;
Motion Flow XR 200; 24p True Cinema; USB;
Internet; DLNA; WiFi ja Skype-valmidus; Iphone/
Android telefoniga juhtimisvõimalus; DVB-T2

149€

129 €

NAVIGATSIOON
PRESTIGIO
GEOVISION

4700BT; Puutetundlik ekraan 4,3"; Bluetooth; 33 Euroopa riiki; 3D vaade

35€

19 €

279€
Külmik
WHIRLPOOL
Kõrgus 177cm; maht
194+113L; energiaklass A+;
7 aastat garantiid
kompressorile ja
külmutusagregaadile!

Epilaator PHILIPS
2 kiirust; pestav
epileerimispea

KÜLMIKUTELE MAIKUUS EXPERT-JÄRALMAKSU

SISSEMAKSE JA INTRESS 0%!
Teenust osutab Kaupmehe Järelmaks OÜ. Arvestuskäiguga: toote
maksumus 499 €, intress 0% krediidisumma kokku 517,5 € (sisaldab
lepingu sõlmimise tasu 18,5 €), periood 9 kuud, on krediidi kulukuse määr
aastas 9,41 %. Täpsemaid tingimusi küsi klienditeenindajalt.

Tartu: Sõbra 58, Jõe keskus;
E-R 10-19; L-P 10-16; Tel 731 0991
Pakkumised kehtivad 20. maini või kuni kaupa jätkub. Pildid võivad olla illustratiivsed.
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Läti elekter trügib tartlaste tubadesse
UUDISED

Neljapäev, 10. mai 2012

Läti energiahiid Latvenergo plaanib juba sügisest
alustada laienemistööd
Eestis. Praegu ostab lätlastelt elektrit kolm Tartu
ettevõtet.
Kuigi Eesti elektriturg avaneb täielikult uue aasta alguses,
kavatseb Latvenergo oma teavituskampaaniat alustada juba
sügisest. Selgitamaks oma arenguplaane Lõuna-Eestis, palus
energiafirma Tartu Ekspressi külla Euroopa suuruselt teise
hüdroelektrijaama.
„Latvenergo osakaal Eesti turul on praegu tagasihoidlik,” rääkis AS Latvenergo müügi- ja arenduosakonna juht Gatis
Junghans „Osalt on see seletatav
osaliselt piiratud turuga, tohime tehinguid teha vaid suurtarbijatega (üle 2000 MWh aastas).
Vabanenud turusegmendis on
meie osa Eestis 21%, Leedus 30 ja
Lätis 88.”
Sarnaselt Eesti Energiale kuulub Latvenergo täielikult riigile.
Eesti suunal toimetab tütarettevõte OÜ Latvenergo Kaubandus.
Lätist Eestisse eksporditud energia maht kerkis mullu 2010. aastaga võrreldes kahekordseks (vastavalt 1187 ja 2183 GWh).

Lööb hinnaga
Kõik kolm Tartu klienti märgivad energiapartneri valiku langetamisel määravaks saanud odavamat hinda. Junghansi sõnul
hinnasõda ei tule, küll proovivad nad oma kliendisuhetes olla
paindlikumad ning pakkuda eri-
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Kairi Ustav
Aura veekeskuse juhataja
Aura ostab Latvenergolt elektrit
alates jaanuarist. Nende kasuks
rääkis Eesti Energiast odavam ning
konstantne hind. Fikseeritud hindade eeliseks on kindlus ja kulude
kontrolli all hoidmine. Samuti on
välistatud elektribörsi hindade suurest kõikumisest tulenev võimalik
hinna kallinemine ning teadmatus
prognoosimatuse ees.
Börsilt elektrienergiat ostes
pead sa väga täpselt oskama ette
näha vajaminevaid energiakoguseid. Kui kulutad baastarnest rohkem, pead elektrit juurde ostma
sama päeva börsihinnaga, kui
elektrit läheb aga planeeritust
vähem, ostab Eesti Energia selle
paarkümmend protsenti odavamalt tagasi.
Kuna Aural on plaanis terviseklubi laiendada, ent ei tea veel,
kas ja kuna ehituseks läheb, ei saa
me ka täpselt energiakoguseid
ennustada.
Lätlased tunduvad kodumaise
konkurendiga kõrvutades paindlikumad ja koostööaltimad.

Daugava jõel asuvad Plavina, Keguma ja Riia hüdroelektrijaamad suudavad kokku toota üle 4500 GWh aastas. Võimsam
neist, Plavina, on Euroopas suuruselt teine.
LATVENERGO

nevaid, tarbijast lähtuvaid lahendusi.
„Kui rääkida Tartu klientidest,
siis peale hinna on meie kasuks
rääkinud ka näiteks stabiilsus.
Paljudele on oluline, et kulud
oleks ﬁkseeritud, ei sõltuks hooajast, tarbimismahust ega börsihinnast,” tõdes Junghans.
Et Eestis kõvemini kanda kinnitada, kasvab kohaliku tütarettevõtte praegu kolmeliikmeline
tiim tuleval aastal neljakordseks.
Siht võetakse suurte kõrval eelkõige keskmistele ettevõtetele,
aga „mõned huvitavad paketid”
tulevad ka eraklientide jaoks.
„Juba sügisel soovime alustada
teavituskampaaniaga, et tutvustada võimalusi, mis uuest aastast
avanevad. Mõistagi on elektritarnija valikuvõimalus inimeste-

le esialgu võõras. Tahame hirme
murda. Samuti nagu mobiilioperaatorit või poes mahla valides
on tulevikus eestlastel võimalus
valida endale sobivaim elektritarnija,” ei usu Junghans, et Läti teenuse suhtes oldaks siinpool piiri eelarvamuslikult meelestatud.
Vastupidi – mitu klienti on
nendega lepingu teinud just seepärast, et mitte olla suhetes
„monopoliseisus paindumatult
käituva Eesti Energiaga”.

Kristi Tael
Kliinikumi avalikkussuhete juht

Rohelisem kui kohalik
Olulise argumendina rõhutab
Junghans nende rohelise energia
suurt osakaalu. Et lõunanaabritel
põlevkivi pole, toodetakse enam
kui pool koguenergiast hüdroelektrijaamades. Selle tulemuse-

ga on Läti Austria järel taastuvenergia kasutamises Euroopas
teisel kohal. Eesti sörgib selles
vallas viimaste seas.
„Sedasi ei sõltu me otseselt

ühegi toorme hinnast ning ei
reosta loodust. Küll aga avaldab
oma mõju sademete hulk,” nentis
Junghans.
RASMUS REKAND

Elektrienergiat ostame riigihankega. Teist aastat järjest on parima
pakkumuse teinud Latvenergo.
Hanke tingimustes on kõige
olulisem kriteerium hind, muud
asjaolud on väiksema kaaluga.
Mullu osales konkursil neli pakkujat, nende hinnaerinevused olid
väikesed.
Latvenergolt ostetava energia
tarbimismaht on ca 800 MWh/
kuus.
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Hinne maandumise
UUDISED

Neljapäev, 10. mai 2012

eest: miinus seitse

Ekraanidele saab kuvada nii öist, vihmast kui udust lennuvälja.
Lennuk saab maanduda minimaalselt viiesajameetrise nähtavusega. Tornist pole siis enam ammu midagi näha. MARIS ARULEPP

„Näed, Ülemiste järv on
seal ees vasakul, lükka telik
välja,“ hõikab juhendaja esimest korda lennuki
juhtimist harjutavatele
õppuritele, ise sõrmega alla
kaugustesse osutades.

AKNAäri
AKNAD
kuni

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tartu, Aleksandri 1-4
Tel 736 6886, 501 6158
aknaari@city.ee

„Kuidas juba rattad välja, me
oleme ju alles napilt Naissaare
kohal, siit on Tallinna lennujaamani oma paarkümmend kilomeetrit veel sõita,“ imestab sõiduauto mõttes kõrvalistuja positsioonil lennukit ohjav piloot.
Selline on hetk enne maandumist Ülenurmes asuva Eesti Lennuakadeemia lennusimulaatoris,
kus tulevased piloodid õhus tekkida võivaid ekstreemolukordi läbi
mängivad. Mängumaaks pärislennuki omaga pea identne kokpit,
taevalaotuseks tervel seinal laiuv
ekraan.

Tosin seierit
12 suurt ja 12 väiksemat näidikut lennuki armatuurlaual osutavad kõik eri suundadesse, mõni
võngub mööda oma sihverplaati
ühest äärest teise. Kõik punased

ja oranžid tulukesed, mis vähegi
saavad, vilguvad. Lennuk raputab
ebameeldivalt. Nagu maandumissirgele sööstes ikka.
„Hoidke nüüd ometi vasakule, te panete järvest üle muidu,“
kamandab juhendaja. Hea meelega hoiaks vasakule, kui see vaid
nii lihtne oleks. Erinevalt autoroolist punnib lennuki rool hirmsal kombel vastu. Ei liigu vasakule, keera, palju tahad. Vasakul
käel istuv piloot paistab sama
nõutu.
Äkiline kallutus vasakule ja
kogu niigi kesine väljavaade on
nüüd hoopiski uppis. Kolleeg on
suutnud viimaks õige nupu üles
leida ning pikeerime üheskoos
maandumisraja poole, loodetavasti. Vaadates hirmuäratavalt plinkivat suurt punast kandilist „MASTER WARNING“ nuppu, ootab
paremal istuv esimene ohvitser
närviliselt kõmakat, mis käib hetkel, mil lennuki rattad maad puudutavad. Kõmakat aga ei tule. Kas
me oleme tõesti juba maandunud,
sellest ise aru saamata?
Tegelikult ei ole veel. Lennuk
lendab maandumisraja kohal,
võiks vabalt juba maanduda. Miks

me seda ometi ei tee? Käes on
sobiv hetk võtta tagasi kõik üleolevad arvamused, mis selles maandumises ikka nii keerulist on, et
kõik seda põevad. Kokpitist 24
näidiku tagant vaadatuna on lennuki maapinnale saamine hirmus.
Kaua võib lennata maandumisraja kohal, see saab lõpuks ju otsa!
Kõmakat ei tule ikka.

Asendamatu mänguasi
Ja kõmakat ei tulegi, rattad puudutavad maad ja lennuk kihutab
täiskiirusel mööda asfaltteed edasi. Piloot ei leia gaasi väljalülitamisnuppu üles. Autost tuttava
käigukangi asukohas on kolm erisugust kangi, suuremast väiksemaks: must, sinine, punane. Need
näevad küll välja, nagu suudaksid
lennuki peatada. Tegelikult vist
siiski mitte. Juhendaja tuleb ja sekkub. Game over.
Sellises iga väikse poisi unistuste mänguasjas harjutavad piloodid lennuki juhtimist, kui nad
oskavad juba mõne pisema lennuki edukalt maapinnale tagasi toimetada. Eesti Lennuakadeemia
lennusimulaator on asendamatu

„mänguasi“ pilootideks pürgijatele. Seal mängivad nad läbi olukorrad, mis oleksid õhus, päris lennukis liiga ohtlikud või kulukad.
Mootor läheb rikki, telik ei tule
välja, lennuk süttib põlema või terrorist võtab pardal võimu üle. Sellised mängud õhku ei sobi.
Lennuakadeemia soetas simulaatori 2007. aastal ligi 30 miljoni
krooni eest. Sama suure summa
eest oleks saanud osta 128 toonast
aasta autot Škoda Roomsterit,
kuid õnnetusi tuleks käia simuleerimas ilmselt Rootsis. Peale õpilaste treenivad päris lennuki kokpitiga pea äravahetamiseni sarnases
õppekabiinis oma valmisolekut
hädaolukordadeks ka Estonian
Airi uued piloodid.
„Ja pidage meeles, lennuk lendab, mitte ei sõida,“ hõikab juhendaja lahkudes ühteaegu nii seiklusest erutatud, mänguasjast vaimustuses kui ülesande keerukusest hirmutatud piloodihakatistele.
Esimest korda lennukit juhtinud kaptenid saavad soorituse
hindeks kümne palli skaalal miinus seitse.
MARI METS
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Stardib Lõuna-Eesti suurim pood
UUDISED

Neljapäev, 10. mai 2012

Kolmapäeval, 16. mail kell kaks päeval avab linna piiril, Nõlvaku tänaval, uksed linna teine Prisma. Juhataja sõnul on tegu suurima omataolisega mitte ainult Tartus vaid kogu Lõuna-Eestis.
„Nii ruutmeetrite kui sortimendi poolest ei ole meile siin piirkonnas vist tõesti võrdväärset,” muigas uue poe juhataja Maarja Jüriöö. „Kui räägime konkreetselt
kauplustest, mitte keskustest.”
Prismaga ühe katuse alla mahuvad veel apteek, kohvik, kingitustepood, lilleäri, keemiline puhastus, kingsepp ja ilustuudio. „Ikka
selle eesmärgiga, et külastajad ei
peaks mööda linna tiirutama ja
saaks kõik ühest kohast.“

Sädelev perenaine
Särasilmne daam tutvustab oma vastseid valdusi tuntava rahuloluga. Krapsakal perenaisel jätkub tasapisi täituvate riiulite vahel ajakirjanikuga tiirutades
häid sõnu paremale ja vasakule.
Suhted tundukse head, avamiseelset närvilisust ei kusagil.
„Tervist! Kuidas läheb,“ sillerdab
juhataja hääl.
„Paremini kõigist. Tänan küsimast.“ Optimistlik habemik kaob
riiulite vahele.
„Ka ostutiim, kes muidu Tallinnas kontoris töötab, on meile avamise eel appi tulnud.“
On‘s ebaeestlaslik optimism
märk sellest, et avamiseni on veel
piisavalt aega või pole tõesti muretsemiseks ühtki põhjust? „Silmad
on nii sinised, et ma ei oska midagi karta peale rottide ja ämblike

ning siin neid pole.“ Et sama daami
juhtimisel puhuti poolteist aastat
tagasi elu sisse esimesele Prismale
Tartus, pole ta sõnades kahtlemiseks erilist põhjust.
Üldse näikse Jüriöö vastuvoolu ujuvat. Kui peamiselt minnakse
Tartust Tallinna suuremat õnne ja
tulusamat tööd otsima, siis varem
Kristiine Prismat juhatanud daam
kolis pealinnast Emajõe äärde. Ja
tunneb end siinses rahulikumas
elutempos suurepäraselt. Ja võibolla ei koligi tagasi.
„Pikema säilivusajaga tooted
on juba riiulites. Värskem kraam
tuleb esmaspäeval-teisipäeval,”
räägib juhataja nagu muuseas ees
ootavatest tegusatest päevadest
(kui ajahäda käes, tuleb ka ööd
appi võtta), mil kõik uue poe 115
töötajat peavad käed käiku panema. Abibrigaade tuleb lööktööle
appi ka teistest Eesti Prismadest.

60 000 erinevat asja
Mitu pudelit, purki, pakki
või tuutut korraga poelettidele
mahub, pealik täpselt ei teagi. Erinevaid nimetusi on sortimendis
enam kui 60 000.
„Ega kliendid ei pruugigi poes
olles vahet teha, kas tegemist on
Jõe või hoopis Annelinna Prismaga, sest kõik osakonnad ja isegi
kaubad riiulitel asetsevad täpselt
sama skeemi järgi. Küll jah, selle

absoluutselt kõik vajaliku spordivarustusest sprottideni. Toidutarbekauba suhe on 40 : 60.“

Hullu kampaaniat ei tule

Äsja värvatud personal õpib, kuidas moodsa ahjuga hõrke küpsetisi teha. Juhataja telefon ei pea helinate
vahel just väga pikki pause.
RASMUS REKAND

vahega, et Jõe Prismaga võrreldes
on see pood peegelpildis – peauks
on paremal.“
Oma Sõbra tänava vanemast
sõsarast on uus pood mõni tuhat
ruutmeetrit suurem. Üldpinnale, mida on 11 000 ruutmeetrit,
mahuks külg külje kõrvale 220
keskmist kahetoalist korterit.
„Pisut suurem on siin majas juurikaosakond. Ka tarbekaupade valik
on laiem. Näiteks telerid, mida Jõe
Prismas ei ole.“
Kuivõrd siinsed inimesed on
harjunud toidupoodi piima järele
minnes ühe hooga ka telerit soetama, ei julge Jüriöö prognoosida. „See on peremarket, kust saab

Jalgrattalinnale kohaselt kiiskab maja ees lasipuu kümnetele kaherattalistele.

Meenutus sügisel ülelinnaliseks paisunud kohvi- ja kalatrallist
paneb juhataja rõkkavalt naerma.
„Meil oli sünnipäev. Tahtsime sel
puhul teha ise kingitusi. Mis edasi
juhtus, oli šokk ka meile. Tahtsime head, aga välja tuli nagu alati.
Vähemalt said enam-vähem kõik
teada, et Prisma on Tartus.“
Sestap tuleb seekordne avamine
ilma müstiliste hindade ja mürglita. Aga siiski mitte päris ilma üllatusteta, mistõttu juhataja sõnul
tasub kindlasti läbi astuda.
Turvamees veab ninaga saaliuksel õhku. „Mis siin haiseb?”
„Ahjud. Teeme prooviküpsetamist.”
„Miks te vahtplasti küpsetate.
Võinud midagi maitsvamat teha.
Peaasi, kui midagi üürgama ei
hakka,” piidleb korravalvur murelikult kõrge lae all rippuvate andurite suunas.
Tegelikult särisevad esmakordselt huugama pandud ahjus siiski
mitut eri sorti pirukad. Kõrgtehnoloogiliste masinate hingeelu
ekspert jagab isalikul ilmel oma
teadmisi poetädidele, kes juba
nädal hiljem peavad ise pagariametit pidama hakkama.
Kaubaruumides siblib mitut
masti ehitusmehi. Tööriistad
undavad, lendab tolmu. Piirkonna pirakaimale poele antakse sõna
otseses mõttes viimast lihvi.
RASMUS REKAND

kutsub teid, kallid naised, Ilumessile
Tartu Näituste messikeskusesse 11. - 12. mai
Ostes messilt ühe Physiogel toote
saate kauba peale
ja

20% soodsamalt*

5€ Lauma kinkekaardi

TASUTA Biosilk siidiseerumi juustele.
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

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

*pakkumine kehtib A.I. Protect ja Showergel toodetele
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Ootame teid meie boksi nr. 53
www.kosmeetik.ee
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Palametsa
pajatused

George von Browne Liivimaa kindralkubernerina
Jätkame pajatust iirlasest sõjamehest George Browne’ist, kes oma
pika ja silmapaistva karjääri viimasel kolmandikul puutus Liivimaa
kuberneri ametis tihedalt kokku ka kreisilinna Dorpati probleemidega. Ja aitas heatahtlikult neid lahendada. Niivõrra, kui see tema
võimuses oli. Keisrinna Katariina II oli kohaliku baltisaksa aadliga
sageli vastuolus olnud jonnaka halduriga vägagi rahul: andis talle
1774. a koguni krahvi tiitli, millega kaasnesid helde käega kingitud
maavaldused Liivimaal.
Kõrge vanuse ja halva tervise pärast palus Browne mitmel korral
keisrinnalt luba jääda igati teenitud vanaduspuhkusele. Katariina
lükkas kõik need taotlused tagasi. Olevat seejuures öelnud: kust ma
tema asemele uue ausa ja ustava kindralkuberneri leian? Las teenib
aga edasi, kuigi aastaid on tal omajagu. Ja Browne teeniski, kuni oma
surmani 94. eluaastal. Teist nii eakat kuberneri Balti kubermangude
ajalugu ei tea.
Teda tunti kindlakäelise, üldiselt õiglase ja erapooletu ametimehena. Samas ka sellisena, kellega kohalikel baltisakslastest võimumeestel ei olnud sugugi kerge asju ajada. Vanahärra võis keskvõimude poliitilise joone elluviimisel olla vägagi jäik, käitumiselt jonnakas
ja isemeelne. Aga keisrinnale oli seegi meelepärane.
Taheti piirata vitsaBrowne oli Katanuhtlust ja inimeste
riina II poliitika järjekinmüümist ühest mõi- del elluviija talle alluvas
1765. a nõusast teise ning lubada kubermangus.
dis ta Liivimaa maapäeneil kohtus mõisahär- val – nii nimetati kohaliku
rüütelkonna esinduskogu,
ra peale kaevata.
mis kutsuti kokku iga kolme aasta järel, keisrinna ülesandel mõisnikelt mõningaid õigusi ka
eesti ja läti pärisoristele talupoegadele. Nimelt taheti piirata neile antavat vitsanuhtlust ja inimeste müümist ühest mõisast teise
ning lubada neil kohtus mõisahärra ülekohtu peale kaevata. Kuigi
aadlikud olid algul jäigalt vastu, surus Browne keisrinna tahtmise
läbi.
Kui pärast 1775. a suurtulekahju hakati Tartut jälle üles ehitama
ja selleks annetusi koguma, kinkis Browne esimesena koguni 500
rubla, mis tolleaegses vääringus oli igati suur summa. Esindusliku
Kivisilla ehitustööd allutati Riias asuvale kubermanguvalitsusele ja
Browne kureeris isiklikult ehituse käiku. Kui vaja, aitas jõu ja nõuga.
Tartu ehituskomando ülem pidi saatma iga nädal Riiga aruande tehtud kulude ja tööde kohta.
1784. a septembris andis Browne loa Kivisilla avamiseks liiklusele. Tema käsul tuli korra tagamiseks paigutada uue silla mõlemasse
otsa vahisõdurid. Piiterisse läkitati raport, et vastavalt keisrinna soovile ja tänu lahkele annetusele (Katariina eraldas selleks riigikassast
15 000 rubla) on temale pühendatud esimene kivist sild Balti kubermangudes valmis.
Browne’i teene oli ka see, et uue, Tartumaa lõunaosast eraldatud
maakonna ehk kreisi keskus paigutati praeguse Võru linna kohale.
Siit viis läbi küllaltki elava liiklusega Tartu-Pihkva maantee, samas
kõrval olid Tamula ja Vagula järv ning Võhandu jõgi. Katariina oli
Browne poolt valitud kreisilinna asukohaga päri ja 1784. a augustis
avaldas kindlarkuberner Riias dekreedi uue kreisikeskuse paiknemise kohta. Nii et võrulased võivad eakale iirlasele tänulikud olla –
tänu temale on Võru seal, kus ta on. Sest ka teised võimalikud kohad
olid kaalumisel, aga jäeti ometi kõrvale.

Fotomeenutus Tartu Herbert Masingu kooli üle-eelmise aasta näidendist „Konn on konn“. ERAKOGU

Teatrifestival „Savilind” jõuab juubelini
Üleriigiline erivajadustega laste ja noorte teatrifestival „Savilind“ rõõmustab ümmargust juubelit pidades – eesmärk
luua püsiv traditsioon on
teoks saamas.
Ürituse algataja ja peakorraldaja Katrin Lutsu sõnul on festival jõudnud ikka, mis annab
tunnistust küllaldasest küpsusest ja elujõust. „„Savilind” on
aasta oodatuim sündmus paljude erivajadustega laste jaoks.
Sellel aastal on osalus rekordiline, mitte küll osalejate üldarvult, kuid truppe on enneolematult palju. Kokku 21.”
10. mail astub Sadamateatri
laval üles 220 last 20 koolist ja
noorteasutusest üle kogu Eesti. Lisaks Eesti lastele kaks vene
keelt kõnelevate laste truppi
Tallinna Õismäe koolist. Valga
Jaanikese kooli etendus kõlab
korraga nii vene kui eesti keeles.
Festivali avasõnad ütleb

Urmas Kruuse. Etendusi hindab kolmel i i k mel i ne ž ü r i i ,
kuhu kuuluvad Maret
Oomer Harrastusteatrite Liidust, Vanemuise noortetöö juht Mall
Türk ning näitleja Alo Kurvits.

Kasvav publikuhuvi
Korraldajate suureks rõõmuks on üritus äratanud suurt
publikuhuvi. „Vaatajate hulgas
on palju lapsi, ka erivajadustega. Festival on igal aastal olnud
vaatluspraktika kohaks Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilastele.”
Festival koondab lapsi, kelle vaimsed ja füüsilised võimed
ei ole tavalastega võrdsed. „Üle
poole lastest on pärit sotsiaalselt mitte toimetulevatest peredest. Nende seas on hulk lastekodulapsi. Me loodame pakkuda neile lisaks meeldejäävatele
festivalielamustele tegevusala,

mis aitab neil elus paremini toime tulla.
Kuid meie kõige
tähtsam ja laiaulatuslikum ülesanne on sallivuse ja hoolivuse kasvatamine erivajadustega inimeste suhtes,” kirjeldas Luts ettevõtmise
üllast eesmärki.
Luts rõhutas oma jutus, et
juubelini poleks jõutud ilma
vahvate õpetajateta ning aktiivsete noorteta. „Peame tänuga mõtlema neile Kroonuaia
kooli õpetajatele, kes igal kevadel moodustavad toimeka ja
üksmeelse meeskonna, milles
igaüks annab oma parima, et
„Savilinnu” festival ikka korda läheks. Kuid festivali poleks
olemas, kui ei oleks neid toredaid noori inimesi, kes ootavad igatsusega igakevadist teatripidu või kui poleks neid vahvaid õpetajaid, kes oma raske
ja tähtsa töö kõrvalt neid lapsi
juhendaksid ning toetaksid.”
RASMUS REKAND

Vanemuise balletikool
pälvis Riias tunnustust
Möödunud nädalavahetusel osales
Vanemuise tantsu- ja balletikool
Riias I Balti tantsuolümpiaadil ning
koju toodi kuhjaga karikaid.
Tunnustatud saadi järgmistes
kategooriates: I koht ja kuldmedal klassikalise tantsu soolovariatsiooni kategoorias, I koht ja
karikas neoklassikalise tantsu
kategoorias, I koht ja karikas sõutantsu kategoorias. Lisaks pälvis
Vanemuise tantsu- ja balletikool
Grand Prix.
„Kuna võistlustel osalesid riiklikud balletikoolid Riiast, Vilniusest ja
Valgevenest, siis on mul väga hea
meel tõdeda, et meie õpilased olid
nendega võrdsel tasemel,“ rääkis
Vanemuise tantsu- ja balletikooli
juhataja Elena Poznjak-Kõlar.
Kool asutati 1994. aastal balletistuudiona Vanemuise teatri juurde. 2001. aastal sai balletistuudiost
MTÜ Vanemuise Tantsu- ja Balletikool, kus praegu õpib üle 150 õpilase mudilastest kuni väljakujunenud
tantsijateni.

Nägemispuudega lapsed saavad tunnetustoa
Viiendat sünnipäeva tähistas Tartu
Leo klubi Dorpat suurejoonelise
heategevuskontserdiga “Tunnetus”,
mille tulud lähevad Emajõe kooli
tunnetustoa rajamiseks. Tunnetustuba on mõeldud nägemispuudega
laste arenguks, Emajõe koolis õpib
60 nägemispuudega last ja noort.
Toas saavad olema seadeldised,
mis võimaldavad kasutada lapse
meelte arendamiseks erinevaid valgustugevusi, värve, lõhnu ja materjale. Näiteks erineva tugevusega ﬁiberkiud, mida laps saab tajuda kätel
ja jalgadel, projektor, mis võimaldab
jälgida värvide segunemist seinal,
eri suuruses peeglid, vibrotoru, kus
saab tajuda vibratsiooni jne. Erinevate materjalide abil saab arendada
kuulmist, aroomiteraapia aparaadid
aitavad teravdada lõhnataju.
Sisustuse hind on vähemalt
10 000 eurot.
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Messid heitsid ühte
Näituste messikeskuses toimuvad
11. ja 12. mail esmakordselt korraga
turismi-, aia- ja lille- ning ilumess.
Messikeskuse A-hallis peetaval
messil „Turism 2012“ on tegevust
mõlemaks päevaks – laste rõõmuks
on kohal Pokumaa ja pokud, Uhti
kõrts pakub tegevusi töökodades
ja tasuta lastehoidu ning Tartu vald
esitleb suvel avatavat jääaja muuseumit. Lõunanaabrid lätlased
tutvustavad Vidzeme turismiassotsiatsiooni ja Tervete loodusparki.
Näituselt leiab ka meelelahutusala,
kus saab rodeohärja seljas jõudu
proovida ning suures basseinis vesirattaga sõita.
B-hallis peetavast aia- ja lillemessist saab osta erinevaid istikuid,
sibullilli, väetisi ning mahetooteid.
Emadepäeva puhul on müügil suur
valik lõikelilli ning kimpe. Sel ajal,
kui emad-isad kohvikus lõõgastuvad, saavad lapsed batuudil hüpata.
Samuti on kõigil aiandushuvilistel
võimalik taimekasvatajatelt nõu
küsida.
Lõuna-Eesti suurim stiili-, ilu- ja
moemess toimub C-hallis. Mõlemat
päeva sisustab lavaprogramm moedemonstratsioonide ning tantsuliste
etteastetega. Laupäeval rõõmustavad algklasside lapsed emasid just
neile pühendatud tantsukavaga.
Samal päeval valitakse ka suvepiiga
ja suvemees.
Mess on avatud reedel, 11. mail
kell 10–19 ning laupäeval, 12. mail
kell 9–18.
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Naksitrallid vallutavad
kunstimuuseumi
Neljapäeval, 10. mail kell
16.15 avatakse TÜ kunstimuuseumis näitus „Elavad
joonistused. Naksitrallide
multikas“.

Raamatu ja roosi päeval rääkis kirjanik Indrek Hargla Apollo raamatupoes oma raamatutest.
ANDRES APEVALOV

Prima Vista rõhutab ruume
Neljapäeval alustab juba
üheksandat aastat rahvusvaheline Tartu kirjandusfestival Prima Vista.
„Oleme püüdnud pidevalt
leida uusi võimalusi erinevate kultuurivaldkondade ühendamiseks ja kirjandusele lähenemiseks,“ selgitas Prima Vista programmijuht Marja Unt
seda, mis muudab selleaastase
festivali eriliseks.
Seekordne peateema „ruumID“ tähendab võimalust siduda nii vaimset kui ka füüsilist
ruumi enesemääratlusega, paiku ideedega ning erinevaid kultuuriruume omavahel, rääkis
ta. „Teema on osutunud ootamatult aktuaalseks ja seosterohkeks, tänu millele on ka
kava varasemast selgemalt sisuline tervik.“
Undi sõnul on Tartu nii linna kui kultuuriruumina alati
osaks festivalist, kuid sel aas-

tal on ta seda rõhutatult veelgi rohkem – näiteks toimuvad
jalutuskäigud tuntud ja vähem
tuntud paikades ja esitletakse kogumikku „Mitte-Tartu“.
Festivali üritused hõlmavad nii
suurt ala, et kui kesklinnast,
raamatukogudest, kohvikutest
ja ka näiteks kaubamajast mitte eemale hoida, ei olegi sellest
„pääsu“.
Festival on põhiprogrammi käimalükkamiseks hoogu kogunud juba paar nädalat,
sest toimunud on suurel hulgal
eelüritusi. „Osaliselt on see seotud asjaoluga, et tihti tekib eriti väliskülaliste puhul olukord,
kus on küll soov osaleda, kuid
põhikuupäevad ei sobi. Seetõttu esines varem näiteks muusikakriitik Simon Reynolds ning
esitleti Jaan Malini ja Czesław
Miłoszi raamatuid,“ selgitas
Unt.
„Valikute tegemisel on oluline, et esindatud oleksid erine-

vad kultuuriruumid, kuid ka
erinevad vormid ja žanrid,“ rääkis Unt väliskülaliste kutsumise valikukriteeriume. Muidugi
peab neil siiski olema ka endal
tahtmine ja võimalus sel ajal
osaleda. „On hea meel tõdeda,
et neid ei pea kuigi palju meelitama – huvi Eesti ja siinse kultuuri ning kirjanduse vastu on
suur,“ rõõmustas Unt.
Festivali viimase päeva üritused toimuvad juba traditsiooniks saanuna mõnes teises
linnas. Sel korral on partneriks
Elva, mis on tuntud ka seal sündinud või elanud kirjanike tõttu. Toimub kohtumisi mitmete
kirjanikega ning raamatulaat.
„Programm on üsna sarnane
ülejäänud festivalipäevadega,
kuid jätab ka piisavalt hingamisruumi, et nautida kohalikku atmosfääri,“ innustas Unt
kõiki kindlasti ka naaberlinna
festivali lõpetama sõitma.
LAURITS LEIMA

Näitusega tähistatakse Eesti ﬁlmikunsti 100. ja joonisﬁlmi
40. sünnipäeva.
„See rõõmus, naljakas ja vägivallatu ﬁ lmielamus on kuulunud paljude laste helgete ﬁlmielamuste hulka. Tahame tutvustada ka tänastele Lotte põlvkonna lastele nende vanemate
lapsepõlve multifilme,“ rääkis
näituse kuraator Külli Valk.
Joonisfilm on liikuvate piltide kunst, kus Eesti Joonisﬁ lmi kunstniku Valter Uusbergi
sõnul on 10-minutilise ﬁlmilõigu jaoks vaja ligikaudu 30 000
joonistust. Näitus lasebki pilku

heita animaﬁlmi „köögipoolele“.
Eksponeeritud on Edgar Valteri originaaljoonistused Eno
Raua „Naksitrallide“ lugudele
ja Tallinnﬁlmis valminud multiﬁlmi „Naksitrallid“ I ja II valmistamiseks kasutatud värvilised kileplanšetid. Need ongi
joonistuste ja ﬁlmilinal elavate
tegelaskujude vahelüliks. Kuidas
aga pildid tegelikult liiguvad, on
näha 1984. aastal E. Raua stsenaariumi järgi valminud „Naksitrallide“ joonisﬁlmis.
Näitusega kaasneb lasteprogramm, kus tutvustatakse naksitralle, otsitakse neid joonistustelt, loetakse lõbusaid lugusid
kolmest sõbrast, värvitakse pilte
ning uuritakse, mida on vaja ühe
multiﬁlmi tegemiseks.
Näitus on avatud 8. juunini.
TARTU EKSPRESS

Näituse kuraator Külli Valk naksitralle üles seadmas. UKU PETERSON
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„Sõitsin 90 km/h mööda maanteed ja nägin, et midagi läigib tee
peal. Panin plokki ja selgus, et
keset teed magab jumala purjus
tädike ilma helkurita. Ärkas üles
ja ütles, et on kodus. Õnneks
olid tal valged tossud jalas.“

„On olnud juhuseid, kui
relvastamata turvamees
hüüab põgenejale: „Seis!
Kasutan relva!“ ja inimene viskab end pikali.“
„On eestlasi täiesti segaseid ja täiesti hulle venelasi.
Aga omaette proﬁklass on
soomlased, sest kui nemad
joovad on selge, et soomlased joovad.“
„Neil, kes on teinud üle viie aasta
võitluskunste, ei ole vaja midagi
tõestada. Aga noored, kes on
käinud kuu aega poksis, mõtlevad, et on maailmameistrid ja
tulevad välja nö praktikale.“

„Kui naiste kaklusele vahele
lähed, siis mõne kriimu saad
kindlasti! Nad on nagu kassid –
tuuste lendab igale poole. Nendega ei ole mõtet isegi rääkida,
vaid tuleb kohe ära tõmmata.“

Kuulirahe, välkuvad kinžallid, tagaajamine – umbes
nõnda meenutavad 90ndate ööelu staažikamad
turvamehed. Uurimaks,
kas ajad, mil klientide vara
kaitsesid pumppüssidega
musklimehed, on jäädavalt
möödas, sokutas Tartu
Ekspress end reede õhtul
G4Si patrullekipaaži.
„Baarides olid igal kolmandal
relvad ja noad, võis väga tuliseks
minna, praegu ei kujutaks seda
ettegi,“ kirjeldab kommete muutumist Alfa 2 ristitud turvaﬁrma
logoga Subaru juht Marek Puusaag. „Enne tehti ja siis räägiti.
Nüüd on vastupidi, füüsiline jõud
pole enam nii tähtis, sest 90% on
sõnade mäng.“
Puusaega koos patrullib Tartu
suurimas, Lõunakeskuse piirkonnas, Joonas Trolla. Linn on jagatud neljaks, lisaks sõidavad eraldi ekipaažid kesklinnas, Aardlas ja Annelinnas. Lõuna-Eesti
peale kokku teenindab kliente 16
patrullautot.

Põhjused teadmata
Kuna vahel tuleb sõita ka maakonna piires, jääb ööpäevane kilometraaž 30–300 kilomeetri vahele. Reede ja laupäev on töisemad,
sest paanikahäiretel tuleb abistamas käia ka kesklinna patrulli.
Siiski pole ööd ja päevad kaugeltki vennad.
„Mitte kunagi ei tea ette, vahepeal on paar-kolm väljakutset, teinekord sõidad nii, et ei saa puhatagi. Oleneb ilmast ja kõigest,“
räägib Puusaag, et häirete arvus
kajastub ka täiskuu mõju.
Veidi peale 22 piniseb hands
free. „Riia tootmishoone, sissetung!“ Vähem kui minutiga jõutakse angaari juurde. „Eile ja üleeile oli ka häire,“ ei tee öövalvur
patrulli saabumisest numbrit ja
kõik välisaknad, -uksed kontrollitakse koos üle. 24% ulatuses jäävadki tehniliste väljakutsete põh-

Ööl vastu laupäeva jäi patrullekipaažidele silma kaubamaja juurest hotelli otsinud mees. Kuigi korra tuli õige
suund kätte näidata hiljemgi, jõudis eksinu õnnelikult sihtpunkti.
JUHAN LANG

jused teadmata. Häire võib tööle panna mis iganes, olgu selleks
metsloom, kass, tuuleiil või seinalt
maha kukkunud pilt.
Patrullimehe hinnangul on
varaste lemmikuks mootorsaed ja
aiatehnika, mille hinnad küünivad 1000 euroni. Nõnda murtakse mõnda poodi sisse korduvalt.
„Viimane kord jõudsime minutiga kohale ja saime 70 000 krooni
eest asju kätte, teine kord oli põgenedes maha pillatud asju 100 000
krooni ringis.“
Kusjuures ﬁlmidest tuttav laserkiirte vahel tippimine on Eesti
kurikaeltele võõras. „Pigem ikka
jalaga uks maha või aken sisse.“
Ent varastest märksa enam
tuleb maid jagada nokastanud
noortega. Suurem hulk joobes

märatsejaid väidavad end Puusae
ja Trolla kinnitusel olevat teise ja
kolmanda kursuse juuratudengid. Tagasihoidlikumad esitlevad
vabariigi parimate seadusetundjatena oma vanemaid.
„Kõik nad on advokaadid,“ muigab Trolla, kes on G4Si ridadesse
kuulunud alates jaanuarist. Aastate jooksul on sarnast fenomeni
täheldanud ka Tartu ülikoolis viimasel kursusel kehakultuuri õppiv
Puusaag, kes asus G4Si tööle enam
kui viis aastat tagasi. „Väga-väga
tüütud inimesed, tavaliselt hakkavad loetlema, mida nad teavad
ja mis õigused neil on,“ ohkab ta.
„Aga kui oled alkoholijoobes, siis
meil pole vaja enam mingitest seadustest edasi rääkida.“
Kogemus on turvameestele õpe-

tanud, et kohalikud peavad end
paremini üleval kui mujalt tulnud
ja pigem kipuvad laamendama
jõukad kui keskklassi inimesed.

Noored ja hullud naised
Kui eksvangid, tigedad mehepojad ja isegi Raja tänava hullud
mehi ei heiduta, siis on üks kontingent, kelle ees lüüakse ristimärk siiski ette – joobes naised.
„Nad on kaks korda hullemad kui
mehed ja võivad isegi tappa,“ räägib Puusaag, kel tuli alles hiljuti
ööklubis üht emandate löömingut
lahutada.
„25-aastased ilusad naised ei
suutnud ühte meest jagada ja hakkas taplus pihta. Geelküüned ja
juuksepikendused – oi neid len-

HUAWEI G6150

59,90€
- eestikeelne menüü
- 2G GSM 850/900/1800/1900
- 2 sim kaarti
- sisemälu 128 MB
- Micro SD kuni 4GB
- GPRS
- Bluetooth
- kaamera 1,3 MP
- video
- WAP, Java
- FM raadio

www.germandia.ee
germandia@germandia.ee
Tartu, Ülikooli 6a, tel 730 9666
5185555
Võru, Jüri 22c, tel 512 2566
Valga, Riia 18, tel 509 9692
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Kuna reede öö möödus tavatult rahulikult võisid patrullimehed Marek
Puusaag ja Joonas Trolla suurema osa ajast rahulikult autos lösutada.
Paaril korral tuli kontrollida Riia maanteel asuvat angaari, ent sealgi jäi
häirete põhjus teadmata.

∞ Lõuna piirkonnas andis G4S
jaanuarist aprillini politseile
üle 277 korrarikkujat
∞ I kvartali jooksul registreeris juhtimiskeskus üle Eesti
209 327 häiresignaali, neist
üle kolmandiku puhul vajas
olukorra lahendamine patrullekipaaži sekkumist.

da kuus lubatud ära tappa,“ rehkendab Trolla.
„Ma tean, kus sa elad ja homme sind ei ole!“, „Homme sa siin
ei tööta ja sa ei tea, kes mu isa ja
ema on!“ loetleb Puusaag levinumaid loosungeid. „Ei tasu selliseid
asju südamesse võtta, sest mehed,
kel tapmisplaan tõsisem, rääkima
ei hakka.“
Just külm närv, hea suhtlemisoskus ja enesekindlus on Puusae kinnitusel märksõnad, milleta patrullitöös ei saa. Ehkki üle
kümne aasta on ta tegelenud võitluskunstidega ja kuulunud karates Eesti koondisesse, on see tema
sõnul üksnes vormi hoidmiseks.
Käsikähmluseks enamasti ei lähe.
Tulevahetusekski mitte. Sest
vööl rippuva laetud Glock 19 päästikule pole Puusaag veel vajutama
pidanud. „Relva tuleb austada ja
kasutada äärmisel juhul, kui minu
või paarimehe elu on ohus. See ei
ole nii, et 60aastane asotsiaal ründab ja tõmban püstoli välja,“ toonitab ta ja lisab, et aastate jooksul
pole kordagi tulnud lasta ka pipragaasi.

Vaja on paksu nahka

∞ Püsikliente: 45 000
∞ Patrullekipaaže: 70

das! Ühel tõmmati kleit seljast ära.
Kontsadega peksti kõhtu,“ kirjeldab ta sündmust, mis päädis kahe
politseiekipaaži välja kutsumisega. „Mees ei tahtnud kumbagi
tunda, pani minema nii et päkad
välkusid!“
Meenutuse katkestavad Turu
tänaval vöötrajal auto ees kõhuli
heitnud noormehed, kes asuvad
innukalt kätekõverdusi tegema.
Trolla ja Puusaag muigavad. Peagi spordipoisid väsivad ja lahkuvad
veidi tusasemate autojuhtide signaalide saatel. Kesklinna hilisöist
lõunapausi pidama tulnud patrull saab raadiosaatjast uue teate.
„Riia tootmishoone, sissetung!“
kõlab juba tuttav naishääl. Seegi
kord jääb öövalvuril vaid nõutult
käsi laiutada.

Kui tänavaid patrullitud aastaid
ja päevast päeva ööst öösse nähtud „inimeste tegelikku palet“, on
üllatuda raske. „Hiljuti oli juhus,
kui kahe tudengikorporatsiooni
esimehed seisid Zavoodi ees nagu
kaks posti ja valasid üksteisele õlut
pähe. Nõudsid politseid, et üksteise vastu avaldust teha, olid viisakad ja rahulikud,“ pajatab Puusaag
viimasest värvikamast elamusest.
Paanikanupu klikivabrikud on
Maasikas, Atlantis ja Illusioon.
Esimesest võib tulla öö jooksul

mõnel reedel pool tosinat väljakutset. Suuremaid lööminguid on
ette tulnud ka Annelinna kuumimas kohas Kähkukas. „Seal käib
temperamentne rahvas: juuakse
ennast täis, kakeldakse, kümme
minutit läheb mööda ja kõik on
jälle sõbrad,“ tõdeb Trolla.

„Homme sa enam ei ela“
Mitu korda Puusaagi maha lüüa
on tõotatud, ta ei mäleta. „Alates
tööle asumisest on mind paar kor-

Kindlasti ei sobi paarimeeste
sõnul töö neile, kes ärrituvad kergesti ja ei suuda pidevaid solvanguid ühest kõrvast sisse ja teisest
välja lasta. „Purjus inimestele ei
ole vaja mitte midagi tõestada, sest
ta ei saa aru, mida ta teeb,“ summeerib Puusaag.
Ka kannatlikkust peab olema,
sest 20. aprilli „rahulik reede“ võttis töövarjust ajakirjanikulgi poole
neljaks sõba silmale. Näinud klubi
Tallinna ees pingil maganud noorukit, ülekäigurajal kätekõverdusi teinud spordisõpru, kaubamaja
hotelliks pidanud keskealist meesterahvast, käinud kahel korral inspekteerimas Riia maanteel asuvat
angaari ja maamessi toimumisala, usaldasin lubadusega end mitte „juristiks juua“ öise Tartu julge
südamega Alfa 2 valvata juba paar
tundi enne vahetuse lõppu.
JUHAN LANG
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teenib rohkem kui ajakirjanik
Tartu Ekspressi ajakirjanik
Laurits Leima haaras kaasa
kitarri ja venna ning istutas
end esmaspäeva pärastlõunal Rüütli tänava otsa suunaga raeplatsi poole.
Meie teiseks eesmärgiks oli
uurida, kuidas reageerivad inimesed sellisel viisil tänaval raha
teenivatesse noortesse ning kas
teenituga on võimalik ära elada. Esmaseks oli muidugi rahvale hea muusika ja rõõmu pakkumine.
Kitarr häälde, karmoška lõõtsale õhk sisse, pillikohver jalge
ette ja esimene lugu käima! Inimeste reaktsioonid olid erinevad
– mõned piilusid silmanurgast,
surusid käe kindlamalt kotis või
taskus olnud rahakotile ja ruttasid
edasi, teised aeglustasid sammu,
jäid isegi hetkeks seisma. Naeratuste ja kiidusõnadega ei saa süüa
osta, kuid täiskõhutundega vähemalt samaväärset rahulolu pakub
see, kui näed, et võetakse pisike
hetk peatumiseks ja kuulamiseks,
et seejärel juba rõõmsamalt teekonda jätkata.

Lapsed on lahkemad
Esimesed mündid maandusid
kohvris kolmanda loo alguses, ning
kus juba on, sinna tuleb juurde.
Istusime kahe väga käidava tänava ristil ning kuulajaid jätkus pidevalt. Nagu ka neid, kes taskupõhja ununenud vahetusraha leidsid.
Inimesi, kes raha annavad, on raske
kategoriseerida – leidus nii hooga
mööda kiirustavaid kohvriga pintsaklipslasi kui rahulikult jalutavaid
perekondi, kel aega ka peatumiseks. Just pere pisimad olid need,
kes tulid, käed pikalt ees, münte kohvrisse poetama. Üks roosa kampsuniga plika istus seejärel
nõudliku ilmega me ette tänavale
ning nautis järgmisi lugusid juba
esireast.
Ratastoolis noormees peatus ja
kuulas meid mitme loo jagu, kuni
laia naeratusega edasi liikus. Kaks
hispaania keeles rääkinud noort
jälgisid ning ﬁlmisid meid juveelipoe nurgalt, natuke hiljem salvestas me etteastet halliseguste
juustega mees. Ka mõnikümmend
meetrit eemal kerjanud kodutu samm muutus meist möödu-

Tänavamuusikute üheks esimeseks suureks katsumuseks on asukoht – kas tahad, et inimesed sind näeks ja kuuleks või otsid paika vabas
õhus omaette mängimiseks.
RASMUS REKAND

Tartu Ekspress uuris linlastelt,
kuidas tänavamuusikutesse
suhtutakse ja mida arvatakse kohalike pillimeeste tasemest.

Alla
Tänavamuusikuid on linnas vähe,
võiks olla rohkem. Väga mõnusalt mängivad, oleks aega vaataks
kauem. Mina annetan alati nii, kuidas rahakott lubab. Palju oleneb
muusikantidest. Seekord ja viimane kord on tase väga hea.

Karl
Tore, et selline asi on olemas. Kui
ma näen, siis midagi ikka annan.
Nemad on kindlasti väga andekad.
Soovitan kõigil tänavamuusikuid
toetada. Pigem olgu neid rohkem
kui vähem.

Piret ja Terje
Tartus mõned tänavamuusikud
on, aga lahedaid on vähe. On üks
saksofonist, kes paneb taha tümpsu käima ja siis mängib – see on
nii õudne. Aga need praegused
mängijad on ägedad. Päriselt särtsuga. Nad ei tee seda sellepärast,
et kopkat ko
korjata.
orjata
orjata.
Tase jääb lo
loooomulikult silma.
ma.

Mängusoovist teata ette
Muusik, kes tahab tänaval mängida ja raha teenida,
peab kuni kümme päeva varem tegema avalduse avaliku ürituse korraldamiseks. Linnavalitsuse
kultuuriosakonna peaspetsialist Janno Jürgensi
selgitusel on see vajalik ka siis, kui soov mängida
vaid üks kord ja tund aega. Avaldust saab teha nii
kohapeal kui digiallkirjastatult interneti teel.
Seda ei pea tegema siiski iga kord uuesti – loa
võib saada korraga kuni pooleks aastaks.
Mis juhtub siis, kui end registreerimata jätta, ei
osanud Jürgens aga öelda. „Seda ei ole veel ette
tulnud, et keegi kaebab ja siis kontrollides selline asi
avastatakse,“ lausus ta.
Hetkel linnas registreerinud tänavamuusikuid
saab üles lugeda ühe käe sõrmedel. Tuntuimaks on
vast Küütri tänaval valge kassi seltskonnas meisterlikult akordionit mängiv vanahärra.

Evelyn Liivamägi
MTA maksude osakonna juhataja
Kui inimene esineb muusikaga avalikus ruumis (näiteks tänaval) ja sellise tegevuse juures on näha, et
selle eest oodatakse vastutasu (näiteks korjanduskarp või muu ese raha jaoks), siis on see esinemine
tasu eest.
Tulumaksuseaduse järgi määratletakse inimese
iseseisvat majandus- või kutsetegevust, mille eesmärk on tulu saamine, ettevõtluseks. Kui tänavamuusik esineb, et selle eest tasu saada, maksustatakse niisugune tulu kui ettevõtlustulu ja tänavamuusik peab selle tulu oma tuludeklaratsioonis
deklareerima. Kontrollida saab seda üksikjuhtumi
kontrolliga.

Iti
Lõ b u s
oleks, kui
linnas männ-gitaks rohkem
muusikat. Need poisid mängivad väga hästi – tublid ja julged.
Vahest, kui midagi anda on siis,
ikka annan. Aga kui tase on halb,
siis ei anna midagi.

Tarmukas roosa kampsuniga plika nautis tänavamuusikute etteastet sedavõrd, et
isegi vanemate keelitused ei suutnud teda pillikohvri kõrvalt püsti kangutada.

des tantsulisemaks ja ta tervitas meid
naeruhelgiga. Kuigi publiku suuruse
mõttes oleks targem ikka vanalinnapäevadel või mõnel folgil mängida, leidus huvilisi palju rohkem, kui esialgu
ennustasime.
Kolmveerand tunni järel pakkisime pillid taas kokku, olles selle ajaga
kohvrisse kogunud 26 eurot ja hunniku pronksikarva sente. Kumbki meist
teenis seega üle seitsme korra rohkem
seadusega määratud minimaalsest ning

pea kaks korda rohkem keskmisest tunnitasust. Rahvarohkem kellaaeg ning
pikem mänguaeg oleks ehk enamgi
kasu toonud. Tulus ajaviide, mis täidab
ka kõhtu!
Peamine on siiski see, et nägime enda
ümber pidevalt rõõmsaid naeratavaid
inimesi, kel kummitab loodetavasti
siiamaani tšastuškast pärit fraas „Juhan
mõtles päeva, kaks, ega saanud targemaks“.
LAURITS LEIMA

Rainer
Ma ei saaks öelda, et nad halvasti
mängivad, sest nad on setud nagu
minagi. Tänavamuusikud on Tartu
hing. Teistmoodi ei kujutakski linna
ette. Olen ise käinud samamoodi
mööda Euroopat ringi möllamas
ja tean, kui vajalik see on.

Tõnisson
Olen alati rõõmsalt neid noormehi
vaadanud. Neist saaksid tõelised
spetsialistid, kohe näha, et nad on
muusika taga. Tänapäeval, kurat,
tahetakse ju kõiki asju üle nurga
teha.

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

Neljapäev, 10. mai 2012

tartuekspress
REKLAAM

13

tartuekspress
Motospordiala, k

14 UUDISED

Neljapäev, 10. mai 2012

Mopeedide ülevaatus
Elvas ja Kallastel

Möödunud aasta 1. juulist muutus kohustuslikuks mopeedide registreerimine liiklusregistris. Kuna uus liiklusseadus
andis mopeedijuhtidele selleks aega 12 kuud, mis on peagi
täitumas, pakub maanteeamet maikuu jooksul erandkorras võimalust registreerimiseelne ülevaatus ära teha kodu
lähedal.
„Maanteeamet toob mopeedide ülevaatuse klientidele lähemale, külastades graaﬁku alusel maakondade
suuremaid tõmbekeskusi, kuna mopeedi transportimine
lähimasse liiklusregistri büroosse võib kaugemal elavate
inimeste jaoks osutuda keeruliseks,” rääkis Lõuna regiooni
direktori asetäitja Raimo Ronimois.
Tartumaal saab mopeediga eelülevaatusele minna
Elvas E-Tehno kontrollpunktis (Kirde põik 8) 17. mail kell
14–18 ning Kallastel vabatahtlike päästjate depoos (Oja 26)
31. mail kell 14–18. Et mopeedi saaks liiklusregistris arvele võtta, tuleb sõiduk eelnevalt ette näidata liiklusregistri
büroo töötajatele. Masin peab olema tehase koosseisus (sh
tulede ja tahavaatepeegliga) ning vastama tehnonõuetele.
Registreerimiseks tuleb kaasa võtta ka mopeediga seonduvad dokumendid. Kel aga maaletoomise ja ostupaberid kaotsi läinud, saavad kuni 1. juulini oma kaherattalise registrisse kanda ka omaniku kirjaliku kinnituse alusel,
edaspidi kord karmistub. Arvestada tuleb veel asjaolu, et
mopeedi saab ülevaatuseks esitada küll alaealine isik, kuid
registreerimistoimingut saab taotleda üksnes täiskasvanu.
„Enne ülevaatusele tulekut palume ära maksta riigilõiv
ning võtta kaasa maksetõend,” selgitas Ronimois. Mopeedi
registreerimine maksab 9,58 eurot ja registreerimismärgi
hinnaks on 6,39 eurot.
Lisaks laieneb mopeedidele alates 1. juulist 2012 ka
kohustuslik liikluskindlustus. Maanteeameti Tartu büroos
saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel
aegadel – teisipäevast reedeni kell 8.30–17 ja laupäeval
kell 9–14.45.

See oli 1977. aasta suvi, kui KarksiNuia poisse tabas autokrossihullus. Sellel suvel võitsid Nuia mehed
NSVLi meistrivõistlustelt autokrossis ühe kulla ja kaks hõbedat. Loomulikult pidi iga aleviku mehehakatis seepeale oma bagi- või kastikamudeli saama, võimalikult sarnase
neile, millega suured mehed medalitele kihutasid.
Just sel põhjusel tabas meie
10-pealist kampa mudelismimaania. Esmalt püüdsime üksteist üle
trumbata mudelite võimalikult originaalilähedase sarnasusega, seejärel tegime tänavatagusele mäenõlvale unustatud mullahunnikutesse krossiraja, kus me tatti pritsides
krossikate hääli matkisime ja võidu
peale oma masinaid jooksutasime.

35 aastat hiljem
Laupäev, 5. mai. Automudelispordi Eesti karikavõistluste I offroad
etapi peakorraldaja Rando Mere tõi
mulle võistlusel osalemiseks tuttuue
mudelauto otse Hobimaailma poeriiulilt – sinise, kriimuta, kleepsude
ja sildiga. Sildilt loen: 279 €.
Selle elektrimootoriga ja 4-veolise „eluka“ ning kogu automudelismi hingeelu asub mulle selgitama
Tõnis Lattik. Argipäeviti Hansatransis logistikuna töötav mees on
muheda jutuga ja kätkeb mudeliga
kiiresti sõitmise saladuse kohemaid
ühte lausesse: „Sõida mööda rada
nii, et auto läikiv pool oleks üleval.“
Temalt saan teada, et võistluseks
mulle usaldatud masin kuulub klassi „1 : 10 Open“, mis on neljast nõr-

Tõnis Lattik leppis mentori ja mehaaniku rolliga, aga
südames kibeles võidu sõitma. Tõnise käes olev auto
on see, mille allakirjutanu päeva lõpus palju kurvemas
seisus tagastas.
KAUPO TORIM

gim ja seetõttu algajale sobivaim.
Saan juhtpuldi, instruktsiooni ja ülesande: „Näe, see on gaas ja
see ratas on rool. Edasi on paremale ja tagasi on vasakule. Kõik. Tee
kaheksaid.“ Proovin. Kaheksa üks
paun venib piklikuks, teine lapikuks. Proovin veel ja veel, aga ilusat
kaheksat autoga välja ei joonista.
Kell 10.10 hõigub peakorraldaja Rando võistlejad kokku. Meid on
32. Teismeliseealistest hallipäiste-

ni. Naisi pole, küll teevad võistluse
rahvusvaheliseks kolm lätlast. Rando kiidab, et lühikese etteteatamisaja tõttu väärivad kõik kohaletulnud
aplodeerimist, räägib üle põhireeglid
rajal ja boksides, manitseb, et prügi
võib maha loopida küll, aga alles siis,
kui kõik kotid on täis, ning saadab
meid võistlustulle hüüdega: „Rohkem fun’i – peaasi, et lõbus oleks!“
Ajasõite on kolm. Iga sõit vältab
10 minutit. Nendest sõltub stardi-

järjekord ja suure osalusega masinaklassides ka see, kas võistleja üldse
ﬁnaalsõitu pääseb. „Viimase pärast
ära muretse,“ ergutab Tõnis, „sul on
2 konkurenti.“
Kell on 11. Ronin pukki. 3 m kõrguselt on rajale hea ülevaade ja side
juhtpuldi ning auto vahel laitmatu.
Mehaanikuks kehastunud Tõnis
paneb auto boksiteele ja ütleb: „Pane
nüüd!“
Minu sinine „jurakas“ ei püsi kui-

tartuekspress
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dagi rajal. Paari ringi järel adun, kuidas kruttida puldi juhtratast siis,
kui auto sõidab rajal ninaga minu
poole. Vajab harjumist, et otsevaates vasakule pöörav auto peab tegelikult tegema parempöörde. Tõnis
hüüab: „Trampliin! Pane otse peale,
muidu lendad rajalt!“ Panen otse ja
püsin rajal.

Algaja õnn
Esimeses ajasõidus kaotan kiireima ringi võrdluses Märtenile 7 ja
võidan seadistustega eksperimenteerivat Arpot 6 sekundiga. Teises ja
kolmandaski sõidus kohad ei muutu, küll teevad seda ringiajad. Ajasõitude lõpuks on mu ringiaegade
keskmine paranenud 10 sekundit.
Ajasõitude teine koht on üllatus.
Veel suurema pommi lõhkan hiljem,
ﬁnaalsõitudes.
Neidki on kolm ja samuti vältavad 10 minutit. Arvesse läheb kahe
parema tulemus. Esimene finaal.
C 9 H 13NO 3 ehk adrenaliin möllab,
käed lähevad niiskeks, õhus on õlipõletuse ving, tolm ja pinge.
Esimese ringi lõpetan teisena,
liidrist 1,5 sekundit maas, seejärel
eksin kahel järgmisel ning püüan
edaspidistel veatuna sõites esimestteist mitte kaugele lasta. Viiendal
ringil eksivad nemadki ja kuuendat
alustan liidrina mina. Valjuhääldis
nokitakse konkurentide kallal ja
ülistatakse esmakordselt sõitev ajakirjanik Eesti uueks talendiks. 10
minutit sõiduaega saab täis siis, kui
oleme 11ndal ringil. See tuleb lõpuni sõita. Kindlalt. Eksimusteta. Siis

tuleb võit. Edu Arpo ees on ringile minnes 4 sekundit. Ringi keskel,
kui vahe pole oluliselt muutunud,
tabab mind võiduhirm. Eksin, sahmin rooliga ja keeran masina rajalt
välja. Selle tagasitõstmisele kulub
aega, Arpo möödub ja võidab 4,07
sekundiga. Minu sitke sõit on üllatus, aga kahes järgmises ma enam
imet ei tee. Teise sõidu lõpus kärssab
läbi auto mootor. Tõnis jõuab selle
kolmandaks stardiks küll vahetada,
aga sel korral reedab mind ülekanne.
Kohe alguses kaob vedu tagasillast ja
mõned ringid hiljem ka ühest esirattast. Sellise autoga otse ei sõida. Katkestan. Parimad tulemused ﬁnaalis
– 2. ja 3. koht. Need annavad masinaklassi arvestuses viisaka viimase
ehk kolmanda koha.
Parima ettekujutuse sellest, kui kiired on mudelautod ja milline tolmune
ning kokkupõrgeterohke põnevik rajal
toimub, saab ise kohale minnes. Pealtvaatamine on tasuta, samuti uutele
võistlejatele võistlemine.
Et ise puldiga pukis võistlusmõnu nautida, tuleb lisaks mudelauto
ostmisele panustada aega ja raha ka
selle hooldusesse. Siiski on kulutused mudelautole originaaliga võrreldes marginaalsed ja selle motospordialaga tegeledes võib olla kindel, et
hasart tuleb, aga luud-kondid jäävad
terveks.
Lisainfot haarava hobi kohta vaata: www.mudelismifoorum.ee.
KAUPO TORIM

Loe ja kommenteeri
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Pilootide platvorm maast 3 meetri kõrgusel.

Metsikud hüpped, rataste alt paiskuv tolm täis
liiva ja murupuru ning
kiirus kuni 70 km/h –
selline on mudelautode
võimekus. Muljetavaldav.

Sinu autole!
Outride rattahoidjaga
tasuta kaasa rattakott 563XL

VÄÄRTUSEGA

HIND

33.20

119.50
SONAX Xtreme

Päikesevari auto küljeaknale

läikevaha-1
poleerimisvaha-2
puhastusvaha-3

Panda või kassi kujuga

HIND

11.

HIND

2.50

SOODUSHIND

50

8.90

1 TK

Kõik NGK
süüteküünlad

SOODUSHIND

1.00

Kõik SACHS
amordid

TAVAHINNAST

-15 %

TAVAHINNAST

-10 %

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

TARTU Ringtee 35

www.autoekspert.ee

73 37 081
autoekspert
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Liialdamata võib korvpallisauruste Asko Paade, Silver Leppiku ja Marek
Doronini kohta öelda Patrioodid suure algustähega, sest keegi neist pole
päevagi kandnud palliplatsil muud kui Rocki särki. Delﬁ kommentaariveergudel on neist saanud „vägilasrüütlid“.
Külma kõhuga mehed heast
huumorist, olgu või iseenese pihta, ära ei ütle. Mõningase mahituse peale on nõus, kampsunid üll,
piltniku jaoks poseerima. Kutsun
mehed selleks puhuks raamatukokku. Ning murdmaks stereotüüpe sportlasest, kes vaid võimlas
higistab, teavad kõik täpselt, kus
Lutsu biblioteek asub.

Kirjandusest
Silver: Lasteosakonda satun
tihti. Seal on põnnidele lahedat
tegevust.
Marek: Timmuga käisime
kunagi siin oma elust rääkimas.
Oli mingi avatud raamatu projekt
või miskit taolist.
Asko: Kooliajal sai palju käidud.
Silver: Mis sa valetad? Mis kool
see sai olla ... sa oledki ainult autokoolis käinud ju. (Kogu vestluse ajal
jätkub sõpradel teineteise jaoks toredaid verbaalseid torkeid; kohe näha,
et vanad sõbrad). Mina käisin ikka
ülikooli raamatukogus.
Asko: Siin on parem, kõik on ühes
kohas olemas. Ja ei pea ootama.
Silver: Ma loen iga päev raamatut. Igal õhtul, kui lapsed magama pandud. Või bussis. „Troonide
mäng“ on praegu käsil.
Marek: „Lohetätoveeringuga
tüdruku“ triloogia oli viimane lektüür. Paremgi kui ﬁlm, detaile on
rohkem. Raamatupoodi satun ise
harva, enamasti keegi soovitab või
kingitakse midagi.
Asko: Jah, just. Kingitakse. Ja
see on hea mõte. Väärt kink. Viimati ... ma pean meenutama ...
„Da Vinci koodi“.
Silver: Lasteraamatuid loen
„ametist“ tulenevalt igal õhtul.
Poisi lemmik on „Saabastega kass“,
tüdrukul mingi printsessiraamat.
Õnneks tuli just uus. Enne seda
oli Bambi pikka aega. Peast teab.
Parandab, kui valesti loed.

Marek: Patrikule meeldib Lotte. Ja unejuttude kogumik on ka
tagant ette ja eest taha läbi lastud.
Asko: Hugo oma kuue kuu vanuses suur lugude kuulaja pole. Ta on
juba tark mees, loeb ise. Lahutamatu kaaslane on vanniraamat, piiksuv. Onu Timmu mingi autoraamat või traktorist hoopis.
Marek: Sten või? Ja-jaa. Ta ju
korvpallist ära ei ela. Müüb end
erinevatel viisidel, üks võikam kui
teine.

Esimene liigamäng
Marek: Paberite järgi on mul
vist staaži kõige rohkem, jah. Aga
esimene mäng ... Polarise rohelist
särki mäletan. Vorm antigi ainult
neile, kes mängisid. Ju ma siis ikka
platsile ka sain. Siis tuli Delta ja
rohkem minuteid.
Silver: Mis ma võisin tulla?
2000? 1999? Ülikoolis oli teine
aasta ... 2001 vist ikka. Üks mäng
meenub Nybiti vastu Tallinnas. Jüri alustas mängu – mina,
Marek, Heiko, Asko ja ... nii kõik
noored. Kõigil karp lahti! Et kaotama läheb või? Poolaja kaotasime
punktiga. Hiljem pani ikka vanasid ka platsile ja võtsime selle mängu ära. Pärast seda läks Jüriga noorel lihtsamaks. Tekkis usaldus.
Asko: Ma olin juba satsis, või
vähemalt laagris kaasas ja trenne tegime. Aga siis läksin aastaks
USAsse. Tagasi tulles oli koht olemas.

Juured all?
Silver: Eestis pole rohkem neid
klubisid, kuhu kippunuks. Tahaks
ju ikka Balti liigat ka mängida, mitte ainult eestikaid nühkida. Väljasaamisega on paras komejant.
Marek: Mulle tuli Belgiast
kunagi üks pakkumine. Heino
Endeniga ajasime asju, hiljem ühe

Siin on elu liiga mugav?
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Silver: Mõnes mõttes. Samas
trennis on ora ...

T
H
LE

Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
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6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

RMK Tartu puukoolist −
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Oleme avatud:
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BERK VAHER KIRJANIK
KÄRT JOHANSON ja TÕNIS MÄGI LAUL, KLAVER
RMK Tartu puukool, Rõõmu tee 1, Tartu
www.tartupuukool.ee

leedukaga, kes lõpus vist ise soovitas, et parem jää siis Tartusse.
Konkreetset lepingut pole laual
olnud.
Silver: Mul ka mitte. Sel suvel
midagi koitis natuke. Aga sats sai
suuremad rahad taha ja hakati
sootuks teisi mehi vaatama. Muidu saanuks Itaalia II liigasse testimisele. Minusuguse mängumehe
jaoks, kes on pigem kaitsja ja igast
asendist 20 sanga ei tulista, on
väga oluline selle müügimehe roll.
Nimeta mõni Eesti spordiagent,
kes tasemel tegutseks ja mehi välja viiks? Abernethy ameeriklasest
agent tegutses minu eest vahepeal, aga nüüd on need suhted ka
soiku jäänud. Tal on palju tööd ...
Marek: Agendi leidmine on raske. Ei tunne ka kedagi. Kelle juurde ma peaks siis minema, et kuule,
leia mulle tööd. Läheks küll välja.
Asko: Poolast tuli aastate eest
üks pakkumine, kokkulepe oli olemas. Samas oli Tartule käsi juba
antud, kõõlus hakkas ka endast
sagedamini märku andma. Ise ka
natuke kartsin ... jala pärast just.
Sõber kutsus mitmel korral. Aga
ma nagu ei näe seda point’i, miks
Tartu Rakvere vastu vahetada.
Siin on toimiv klubi – alati on raha
õigel ajal. Juhtub midagi, on hea
ravi kohe võtta. Kindlustunne. Ei
taha Rakveret maha teha. Lihtsalt
ma ei tea, kui hästi seal asjad on.
Silver: Eestis ma ei liigu, kuni
Tartu veel tahab. Aga välismaale ... ma oleks nõus järgmisel aastal ükskõik kuhu minema. Rootsi näiteks. Soome väga ei tahaks.
Läti-Leedu kaugustesse ka ei kisu.
Ma ei ole veel suurtele mängudele
käega löönud. Usun, et olen enamaks võimeline.

See on lugude vestmise õhtu, kus kuuleb nii luulet, laulu kui ka proosat.
Hubane atmosfäär, kus mõelda ja tunda.
TALLINNA FILHARMOONIA
Mustpeade Maja, Pikk tn 26, 10133 Tallinn
www.filharmoonia.ee / Tel+372 669 9940

Pilet 9 eur
Piletihinnas klaas veini
Koostööpartnerid: Veinisõber, Piletilevi, ERR, Kuku

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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Marek: Ei näe, et ka Tallinnast
või kust tahes mujalt mehed karjaga välismaale saaks. Veidekas
ju läks Tartust. Ainus tagamees
üle pika aja. Sealne peatreener on
temaga väga rahul. Dorbek käis ka
korraks.
Asko: Pealinna mehed tahavad
hoopis Tartusse tulla. Näiteid on,
jutte veel rohkem. Veidemani sünniaastaga mehed saavad väljast
pakkumisi, meie enam vist mitte.

Kauaks veel?
Silver: Käes on palluri parimad
aastad. Viis-kuus aastat pole küll
mingi probleem veel lasta. Kui just
mingit rumalat vigastust ei tule,
mis terve hooaja vahele jätaks. Siis
on pagana raske uuesti raja peale
saada.
Asko: Praegu pean jala pärast
väikest pausi. Loodan, et ﬁnaalides saan meeskonda veel aidata.
Leping saab kevadel läbi ... Arvestades hooaja jooksul minu suunas tehtud märkusi, eriti klubist
kaugemal olevate „spetsialistide“
poolt, erilist hurraatunnet pole.
50 : 50. Elus on muudki kui korvpall. Aga kui kosilasi tuleb, istume
maha ja räägime.
Marek: Soomes pidi ehitajaid
vaja olema ...
Asko: Ma ei oska ehitada. Maaülikoolis on majandusõpingud ...
pooleli.
Marek: Ei ole kellelgi meist
õnnestunud seda diplomit kätte
saada.
Silver: Ma veel hingitsen füsioteraapia nimekirjas.

„Parimad“ omadused

Laenuna poliitmaastikult on irvhambad hakanud Tartu legendaarset
korvpallikolmikut kutsuma „kampsuniteks“.
JASSU HERTSMANN

Silver: Marek on parim pallikaotaja, keda mina oskan soovitada. Vigu teeb tublisti. Nagu vaese
mehe Chuck Eidson.
Asko: Rapsib üle. Rahutu hing.
Ja ideaalselt lõikab teemasse.
Haruldane oskus, ilma et oleks
eelnevast silpigi kuulnud, võtab
lambist julgelt sõna. Igal teemal.
Marek: Aitüma, sõbrad. Eks
ma pean jah Silverilt õppust võt-

ma, kes on platsil vana rahu ise!
Olen ju isegi üritanud teda korduvalt endast välja ajada – aga raudne vend, näed, ei võta tuld. Sellepärast me teda Kimiks kutsumegi. Nagu Räikkönen – täielik jäämees!
Silver: Hea küll, hea küll! Ma
olen suutnud ka end ikka talitseda sel aastal juba, tehnilisi nii palju
ei tule. Varem ... kui ebaõnnestus
ridamisi endal ja kohtunikud tegid
ka paar mõistmatut törtsu, siis viskas keema ... Pole see mees, kes
endasse jätab või omaette pobiseb
kuskil. Tuleb välja elada!
Silver: Asko pahandab noortega
kogu aeg. Need saavad tuld ja tõrva. Nagu suur isa.
Asko: Ela ise Marekiga ühes
toas. Laulab kogu aeg. See mõjub
vaimsele tervisele.
Marek: Neile meeldib see. Ajab
mehed käima. Silver on satsi sarvik. Topib end igale poole, kiusab
teisi. Kratt!
Silver: Kui võtta Marekilt kaitse, meilt Askoga rünnakuoskused,
saaks kolme peale päris asjaliku
ääremängija.

Kes meistriks tuleb?
Silver: Paberi peal võib ju Kalev
parem tunduda, aga me oleme
ikka väga näljased. Väga. Mina
küll! Teeme 4 : 0 finaalid! Saab
Kullamäe Kuusmaale barankasid
kinkida ... nagu talle eelmisel aastal toodi.
Asko: Sel hooajal pole suuri võite kumbki saanud. Meie alustame
kodus. 4 : 1 Tartule.
Marek: 4 : 2.
Aga ilgutagu, palju kulub, need
kolm on teatud mõttes ka ühe
epohhi lõpp. Ja ilmselt tuleb alles
järgmisest kümnendist otsida
mantlipärijaid Kullami, Tammiste, Teini ja ... tänases mõõtkavas
ka Doronini, Leppiku ning Paade
saabastesse.
Täispikka intervjuud loe maikuu
ajakirjast Basketball.
RASMUS REKAND
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Viimase mõnesaja aastaga on Tartusse ehitatud rohkelt ajahambale vastu pidanud maju,
mis on meile siiani olulised ja armsad. ERM-i
arhiivist pärit fotosid tänapäevastega kõrvutades saab täpsemat aimu, mis on muutunud.

Sünnitusmaja (1886 ja 1913)
Esimene naistekliinik ehitati sellele kohale 1842. aastal.
Rahvaarvu tõusuga laiendati ka maja ja 1886. aastal saigi
see endale kivist kahekordse juurdeehitise. 1913. valmis
järjekordne juurdeehitis ning maja sai oma praeguse ilme.
2011. aastal renoveeriti hoone täielikult ja kohandati Tartu
ülikooli õppetööks.

Gustav II Adolﬁ monument (1945)
Tartu ülikooli peahoone taga asuv kuju püstitati esimest
korda 1928. aastal Eesti riigi 10. sünnipäeva auks. Nõukogude vägede poolt 1950. aastal kõrvaldatud monument taaspüstitati 1992. aastal.
Professorite allee, aeglane surm (1924)
Vasakul asuva hoone asemel on endine keemiahoone.
Nn aeglane surm, professorite tõus või – allee on endiselt
tihedas kasutuses ja ühendab Toomemäge kesklinnaga.

Barclay maja ja monument (1926)
Pronksist monument püstitati
1849. aastal ja selle jaoks kogusid
raha mehe alluvuses teeninud
ohvitserid. Taustal asuvas 1912.
aastal valminud hoones paiknes
nõukogude ajal lennuväe staap,
1994. aastast asub seal aga hotell.

Vallikraavi algus
19. sajandi keskel valminud majas töötas kuni 1997. aastani trükikoda,
pärast mida kohandati maja pisikeste ümberehituste käigus restorani, pubi
ja raamatupoe vajadustele.

Vana Anatoomikum (1900)
1805. aastal valmis hoonest keskosa, rotund,
paarkümmend aastat hiljem lisati selle külgedele kaared, mida pikendati 1860. aastal
veelgi. Tegu oli esimese arstiteaduskonna
õppehoonega, kuid juba 13 aastat seisab
maja pideva kasutuseta.

Tartu Näitused messikeskuses

11. ja 12. mai, R 10-19, L 9-18

Ilumess
Aia- ja lillemess
11.-12. mai

2012

Tartu Näitused
messikeskuses

Tartu Näitused messikeskuses,, 11. jja 12. mai

Turismimess
- Soodsad messipakkumised
- Programm messilavadel
- Suur mängumaa lastele
- kolm messi ühe pääsmega
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info@tartunaitusedtel: 50 42 575

www.tartunaitused.ee
Turismi-, spordi- ja vaba
aajamess
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Vaese mehe reis käib
postkaartide teel

öömaju kui kummalisi seiklusi
Paljud noored eelistavad
reisides hotellis peatumise asemel kasutada
couchsurﬁng‘ut – leiavad internetist kellegi,
kes elab sihtkohas ja on
valmis reisiseltskonda
mõned päevad enda pool
majutama.

Grete Ruberg (vasakul) ja Teele Tuuling Zürichi järve ääres.
ERAKOGU

Couchsurfing kujutab endast
ülemaailmset võrgustikku inimestest, kes otsivad ja pakuvad
majutust endi kodudes, jagades
sellekohast infot internetis veebilehel CouchSurﬁng.com. Sealt
on reisihuvilisel võimalik leida sobivas sihtkohas meelepärane majutaja ning tema kohta ka taustainfot vaadata. Kuna
selline võimalus on soodsam
kui hotellitoa võtmine, siis just
noorte seas on couchsurﬁng saanud võrdlemisi populaarseks.
Üliõpilased Teele Tuuling ja
Grete Ruberg käisid hiljuti Šveitsis Zürichis ja otsustasid just
nimelt couchsurfing‘u kasuks.
Kuna hinnad, sealhulgas hotellis ööbimine, olid nende mäletamist mööda väga kallid, siis
tundus kodumajutus mõistlik
variant.
„Mina ei teadnudki alguses
sellest couchsurf ‘ist midagi, aga
Grete pakkus välja,“ rääkis Teele, kuidas tema sellest variandist
üleüldse teadlikuks sai. „Alguses
oli raske, Teele saatis ikka päris
mitu kirja,“ kirjeldas Grete, et

sugugi kõik päringud ei saanud
vastuseid.
Lõpuks leiti võõrustaja, kes
elas väikeses korteris Zürichi
äärelinnas ning nagu ilmnes, oli
ka tema kogenud couchsurf ‘ija
ja oskas väga hästi külalisi vastu võtta. Seltskond pidas koos
lausa pidusid ja õpiti tundma ka
üksteise kultuuri. Kui võõrustaja valmistas neile kohalikku hõrgutist juustufondüüd, siis omalt
poolt tutvustasid Eesti tüdrukud
kamatahvlit.
L õppkok kuvõt tes h indavad neiud oma esimest
couchsurfing‘u kogemust väga
positiivseks ning arvutasid kokku, et suutsid majutuse arvelt
säästa sadu eurosid.
„Minu meelest on kõige tähtsam see, et elades ühe katuse all
sealses keskkonnas üles kasvanud inimesega, on võimalik ka
sellest riigist paremini aru saada,“ lisas Grete, et rahaline sääst
ei olegi olulisim.

Paljas neiu koridoris
Ü l iõpi l a ne L i i s a K õr v
meenut ab oma esimesest
couchsurﬁng‘ust Berliini aga oluliselt erksamaid elamusi. Euroopa meditsiinitudengite konverentsile suundudes otsustas Kõrv koos kursuseõdedega
couchsurﬁng‘u kasuks, kuna nii
ei pidanud ööbimise eest maksma, lisaks tundus see ka põne-

vam. Kirjelduste järgi paistis
ideaalse variandina ühe konverentsikoha naabruses elava
mehe pakkumine.
„Tõesti sajad ja sajad on tema
juures ööbinud ja ta on ise ka
väga palju reisinud,“ kirjeldas
Liisa, lisades, et piltidelt paistis
„hipikoht“ olevat. „Kui me siis
kohale jõudsime, oli ikka paras
šokk. Eelmisest peost inimesed
veel magasid kõikjal, elutoa seinad oli viimseni täis kirjutatud
ja joonistatud. Ka eesti keeles oli
seal roppusi.“
Esmasest ehmatusest üle saanud, suutis eestlaste seltskond
sealse olukorraga siiski harjuda ja hiljem isegi ülelinnalist
couchsurﬁng‘u pidu nautida. „Iseenesest oli väga lahe,“ rääkis Liisa.
„Aga kui tahtsime magama minna, polnud meile enam kohta.“
„Hommikul kõndis meile koridoris vastu paljas neiu ja
küsis suitsu,“ meenutas Liisa.
„Muidu kõik vahva, aga meid
ootas see konverents, mul lisaks
ettekanne. Seega lahkusime
sealt hädavale varjus.“
Liisa tõi võrdluse, et käis hiljuti ka Hispaanias Salamancas,
kus võõrustajateks olid väga
meeldivad tüdrukud ja sealviibimise ajaks eraldati talle lausa
omaette tuba.
ANNES AUS
Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Kel raha või aega reisimiseks
pole, ei pea sellest veel loobuma.
Postcrossing‘u ehk ristpostitusega
saab rännata mööda ilma postkaartide abil.
Postcrossing‘uga tegelema hakkamiseks ei ole muud vaja, kui
mõnda minutit konto loomiseks
ning paari eurot margi ja kaardi
jaoks. Kui teenuse veebilehe poolt
saadud suvalisele aadressile saadetud kaart kohale jõuab, on sinu aadress järgmine, kuhu keegi võõras
omapoolse sõnumi teele paneb.
„Võimalus ühe väikese liigutuse,
mõne rea, paberitüki ning postmargi abiga teha mõtteline tiir ümber
maailma, kuulda lugusid inimestest,
keda sa ei tunne ja kohtadest, mille
olemasolust pole kuulnudki – kas ei
kõla aega ja raha väärt ettevõtmisena?“ küsis Tartu ülikoolis võrdlevat
poliitikat õppiv Hedi Pihlamägi.
Neli kuud kaarte vahetanud juuratudeng Kristjan Kikerpill rääkis,
et kui mõni inimene ostab ühe
euro eest pigem pudeli õlut, siis
tema eelistab postkaarti ja marki.
„Postcrossing‘u võluks on see, et
aega ja raha kulub vähe. Enamik
tegevusest ongi postkaartide ootamine, mis ei nõua kumbagi,“ selgitab Kikerpill.
Hiljuti ületas postcrossing kümne
miljoni piiri – just nii palju kaarte on
saatnud ligi 300 000 kasutajat rohkem kui kahesajast riigist. Eestis on
kasutajaid ligi paar tuhat ning saadetud kaartide arvult oleme me esimeses kümnendikus – kahekümne
kolmandad.
Enim kaarte on saadetud Ameerikast ja Soomest, vastavalt 15 ja 12
protsenti. Kuid paarisaja riigi seas
leidub ka selliseid eksootilisi paiku, nagu Burkina Faso, mille ühele
adressaadile on edastatud neli kaarti
ning Tuvalu saarestik, kuhu on teele
pandud üle viiesaja postkaardi.

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!
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Üks mees teisele:
„Mu naine on veendunud,
et toortoit on tervisele kõige
kasulikum. Me sööme kodus
kogu aeg värsket kapsast,
porgandit, kaalikat...“
„Jah, ega minu naine ka suuremat keeta viitsi,“ arvab teine.
¬¬¬
Mees kurdab sõbrale, et tal
on vaja Pariisi minna, aga ei
oska sõnagi prantsuse keelt.
„Ära muretse,“ ütleb sõber,
„siin pole midagi keerulist:
rõhk on sõna lõpul ja iga
sõna ette käib „la“ - ongi kogu
saladus.“
Mees jõuab Pariisi ja tunneb, et kõht on tühi. Proovib
katseks taksot saada. Viipab
ja hõikab: „La taksii!“ Takso
tulebki. Mehel on hea meel
ja ta ütleb juhile: „La restoraan!“, ja seal ta ongi. Läheb
sisse, ütleb kelnerile: „La kapsasupp!“ - ja ennäe imet, kelner toobki kapsasupi.
Mees on nii rõõmus, et
hüüatab:
„No ikka tõesti lihtne asi see
prantsuse keel: ütled „La kapsasupp“ - ja saadki kapsasupi!“
„Mitte la kuraditki sa poleks
saanud,“ vastab kelner, „kui
ma poleks Saaremaa poiss.“
¬¬¬
Uusrikas tunneb end ületöötanuna ja sõidab Kanaari
saartele puhkama. Tema lennuk jõuab kohale öösel, uusrikas otsib üles lähima hotelli
ja heidab kohe magama.
Hommikul ärkab üles, läheb
rõdule ja näeb: kõikjal rand,
rannas aga tuhanded bikiinides neiud.
„Kurat võtaks!“ sülitab uus-

rikas. „Või sa siin siis puhkad?
Kõik kohad on tööd täis!“
¬¬¬
„Kas tead, minuga juhtus
uskumatu lugu,“ jutustab mees
sõbrale. „Täna öösel ärkasin ma
mingi müra peale ja nägin, kuidas kellegi käsi võttis mu kuuetaskust rahakoti ja sealt seest
raha. Ma haarasin püstoli, aga
... jätsin tulistamata.“
„Miks siis?“
„Ma ei tahtnud leseks jääda.“
¬¬¬
Hilja öösel saabub Jack
lõbusas tujus koju. Avastades,
et on võtmed koju unustanud, koputab ta uksele.
„Oled see sina?“ küsib naine karmi häälega.
„Kardan küll, et mina,“ vastab Jack.
¬¬¬
Mees läheb õhtul välja.
Naine käsib tal kell 11 kodus
olla. Mees aga tuleb kell kaks
öösel, nagu tavaliselt. Ta kuuleb, et kellakägu kukub kaks
korda. Mees tahab kaval olla
ja kukub veel üheksa korda.
Hommikul ütleb naine:
„Kuule, meie käokell tuleks
parandusse viia, ta teeb imelikke asju. Eile õhtul kukkus ta
kaks korda, ajas vaasi ümber,
oksendas ja kukkus siis veel
üheksa korda.“
¬¬¬
Keegi mees kõnetab rannas ühte neidu:
„Tütarlaps, kinkige mulle
oma foto!“
„Oo ... milleks teil seda vaja
läheb?“ küsib neiu koketeerivalt.
„Ma panen selle kappi, siis
lapsed kardavad sealt kommi
otsida.“
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Õrnad tunded

Romantiline komöödia, linastub Cinamonis 11.05 kell 12.15
2.15
Romantiline komöödia räägib
armastuse kummalistest teedest.
Nathaliel (Audrey Tautou) on
olemas kõik, et olla õnnelik. Ta
on noor, ilus ja tema abielu on
täiuslik. Abikaasa ootamatu surm
aga hävitab ta elurõõmu. Järgnevatel aastatel pühendub ta täielikult tööle, tundes, et ta eraelu on
unarusse jäänud.
Iseeneselegi
ootamatult
embab ta ühel päeval oma kolleegi. Markus (François Damienson) on väga omapärane mees.
Nende tunded hakkavad tasapisi
lõõmama ja see täiesti uskumatu

Teater
SADAMATEATER
11.05 kell 19 Kreutzwald
Meets Dance

paar põhjustab kolleegide seas
palju arusaamatust ja mõistmas
stmatust.
Millest tuleks lähtuda elu uuesti
u
üles ehitamisel? Nathalie ja Markus otsustavad oma imestamata
amapaneva armuloo nimel põgegeneda.
Lavastajad David Foenki-nos ja Stéphane Foenkinos.
s..
Stsenaarium David Foen-kinos tema samanimelise
e
romaani “La délicatesse” alu-sel. Osades Audrey Tautou,
u,
François Damiens, Bruno
o
Todeschini jt.

11.–13.05 kell 13.25, 17.10;
14.–17.05 kell 13.25, 15.15,
17.10 Tänavatants 2

kuni 19.05 näitus Eesti ﬁlmiplakat 1960ndatest kuni
2000ndateni

11.–16.05 kell 12.15, 18.45;
17.05 kell 12.15 Õrnad tunded

kuni 19.05 näitus Raamatutest ﬁlmiks: kirjanduse ekraniseeringud maailmakinos

12.05 kell 19 Kreutzwald
Meets Dance

11.–13.05 kell 15.15, 19.45,
22.25; 14.–17 kell 15.15, 19.10,
21.50 Tasujad

13.05 kell 19 Tappa laulurästast

11.–17.05 kell 14.30, 16.40, 21
Igavesti Sinu

15.05 kell 19 Tappa laulurästast

11.–17.05 kell 18.15, 20.15
Professionaal

16.05 kell 19 Tappa laulurästast

11.–13.05 kell 21.30; 14.–
17.05 kell 21.15 Lahingulaev

17.05 kell 19 Pulmad

11.–17.05 kell 16 Peeglike,
peeglike

18.05 kell 19 Paanika
19.05 kell 21 Harmoonia

11.–17.05 kell 12, 14.05 Kalad
kuival (eesti keeles)

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

11.–17.05 kell 22.15 Metsamajake

10.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

11.–17.05 kell 11.45, 14, 19
Kuum pirukas: Klassikokkutulek

11.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte
11.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

11.–17.05 kell 16.15 Näljamängud
11.–17.05 kell 11.30 Piraadid!
(eesti keeles)

12.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte

15., 17.05 kell 20 Esilinastus:
Diktaator

12.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

17.05 kell 18.45 Esilinastus:
Mida oodata last oodates

13.05 kell 16 Kosmonaut
Lotte

Näitus

16.05 kell 13 Röövlitütar Ronja
16.05 kell 19 Röövlitütar Ronja
17.05 kell 19 Kalendritüdruk
19.05 kell 18 Kaos
20.05 kell 19 Mängud tagahoovis ehk Because

Kontsert

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.05 Liive Koppeli
akvarellide ja Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

kuni 26.05 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kevade kuulutajad

18.05 kell 19 Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
lõppkontsert

kuni 1.06 Merike Läte maalinäitus Päikesepüüdija

LINNARAAMATUKOGU

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11.–17.05 kell 12.45, 15, 17.30,
19.45, 22 Öö varjud

kuni 19.05 Reet Sepa õlipastellide näitus Minu õde
õunapuu…
kuni 19.05 näitus Vigastest
pruutidest Idioodini: kirjanduse ekraniseeringud Eesti
ﬁlmis

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.05 Malle Raeti ja
Johanna Mudisti maalinäitus
UneUdus
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

Muu
TÜ KEELEKESKUS
11.05 kell 16 kreeka keele
reede (Jakobi 2–217). Filosooﬁde, teaduse ja kaunite
kunstide keel – τα ελληνικά!
Tule ja kuula, kuidas „kõlab“
see eriline keel: heidame
pilgu Kreeka kultuurile, kuulame-räägime kreeka keelt ja
tantsime sirtakit! Ei puudu
ka tavli-mäng ega Kreeka
suurepärased maitsed!
www.ﬂ.ut.ee/ke
17.05 kell 16.15 (Jakobi
2–231) Interaktiivne miniloeng – õpi tundma Leedut
ja leedu keelt! „Laba diena
ehk lätlastest lõunas!“ Kas
tead, kuidas kõlab leedu
keel ja leedu muusika? Mis
on cepelinai ja alus? Mis
seob Red Hot Chili Peppersit
Leeduga? Miks on korvpall
leedulastele nii tähtis? Mis
teeb Leedust Leedu – mida
sa Leedust ja leedu keelest
tead ja mida tahaksid-võiksid
teada? Tule vaata, kuula ja
proovi ise – tutvume leedu
keele ja kultuuriga, mängime, kuulame muusikat ja
maiustame!!
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Kinnisvara
kinnisvarabüroo
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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.

Suurim üürikorterite valik
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.
Fassaaditööd, puit ja krohv, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.
Katusetööd (kõik katused), vihmaveesüsteemid, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.

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.

AM-, A-, B-, C-, CE-kat, veoautoja taksojuhi ameti- ning ADRkoolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Pakume tööd autojuhile
(C-, E-kategooria). CV saata
info@kintlog.ee. Tel 740 5410.

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

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Müüa maja Tõrvas (korralik, ilusas
kohas) või vahet 3-toal korraliku
korteri vastu Tartus. Tel 5841 7373.
Puistevilla paigaldus. Prowool
Baltic OÜ, tel 527 9863, info@
prowool.ee, www.prowool.ee.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Peielauad Annemõisa 8 (asume
krematooriumist 300 m kaugusel).
M Kõks OÜ, tel 5349 8614.
Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnatsanalüüsid, prognoosid
ja äriplaanid. Tel 511 1852.

Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud. Hind soodne.
Tel 515 9140.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Ostan 2-3toal korteri. Tel 5561 4114.

Anda üürile laoruumid Jaamamõisas 100 ja 310 m². Tel 5599 3902.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3toal korter.
Tel 5561 4114.

Koolitus
09.05 algab Tartus tõstukijuhtide
koolitus (aku, auto, teleskoop,

Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B. Tel 5836 7801,
www.metallikaubandus.ee, .

Loomad
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
Müüa musta terjeri kutsikad. Hea
valvur ja sõber, sobib nii korterisse
kui majja. Tel 5598 1216.

Pakun tööd
Automaalrile Tartus. Vajalik töökogemus. Tel 5164 231, 515 5198.
Otsin keskküttesüsteemi ehitajat
Tartus. Tel 5346 5353, Indrek.

Tervis
Boilerite jm sanitaartehnika paigaldus, santehnilised tööd laupäeviti ja pühapäeviti. Tel 5346 4885.
Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

Muu

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

Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.

Metsakuiv (45 cm, 38 €/rm), toores lepp/haab (45 cm, 36 €/rm)
jne. Tel 5386 1215,
www.kyttepuud.eu.

Kaalust alla lümﬁmassaažiga,
valust vabaks verekupuga, sportlikumaks spordimassaaži abil,
tselluliidist priiks CELL aparaadiga,
selja- ja kaelakangusest lahti ravimassaažiga. G. Aderi massaažistuudio Tartus Võru tn 100,
tel 515 9381, www.lymfiteraapia.com.

Vana mööbli, okste, lehtede
jms äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Müüa ärihoone Põltsamaal (350
m², koos maaga, sobib kaubanduseks, väiketootmiseks, teeninduseks). Tel 509 1939.

Anda üürile 1-toal korter Riiast 18
km (heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.

Materjal

Ostame ja viime vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

Soodne juriidiline nõustamine.
Kiire abi õigusküsimustes. E-post:
juriidiline.n6ustamine@gmail.com.

Lõhutud metsakuiv okaspuu
(50 cm, ka väikesed kogused).
Tel 5617 8585.

Vundamenditööd, remont,
soojustamine, drenaaž, eramud,
korteriühistud. Tel 733 3454.

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

San.tehnilised ja muud torutööd.
Tel 516 6836.

Müüa 2toal mug korter Elvas
(47 m², rõdu, läbi maja, pakettaknad, kena vaade, 23 700 eurot).
Tel 5841 7373.

Üldehitus, fassaadid, katused,
maalritööd, plaatimine, saunad.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.

Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.

Paigaldame ääre- ja sillutiskive.
Tel 5343 0998.
Projekteerimine, ehitusloa taotlus,
kooskõlastused. Tel 5833 6638,
kdgrupp@mail.com.

algõpe tasuta. Oled oodatud pere
ja sõpradega kogu suve jooksul.
Reg tel 506 1373.

Riided

Küte

Omanikujärelvalve, ehitusloa
taotlemine. kdgrupp@mail.com,
tel 5833 6638.
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Tahad head enesetunnet ja tunda sporditegemisest mõnu, siis
tule sulgpalli mängima Sarapuu
sulgpallihalli. Esimesed kaks
mängukorda, varustuselaenutus,

LÕNGAPOOD. Heegelniit, lõim
10 €/kg, villane lõng alates 7 €/kg.
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
Tartu, Aardla Kaubandus OÜ.
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.
Ostan vanu raamatuid, dokumente, postkaarte, pudeleid,
paberrahasid, münte, ehteid,
ikoone, maale, medaleid, ordeneid, märke, hõbedat, mööblit,
nõusid jne. Tel 5829 9810.

Haljastusteenused. Muru niitmine, istutusalade rajamine ja hooldamine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee.
Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Muru niitmine, haljastuse hooldus. Kodumuru OÜ, tel 5782 6470.
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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

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
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