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Kalleim mees on Tartus Mölder

2011. aasta palgastatistika järgi on raehärradest kõige suurem
töötasu linnasekretär Jüri Mölderil. Kaheteist kuuga tuli talle kokku
tasuda 41 694 eurot, mis teeb keskmiselt 3474 eurot kuus.
Tasusid töötatud aja peale jaotades püstitas omalaadse rekordi
Karin Jaanson. Mai lõpuni abilinnapeana tegutsenud Jaansoni
kuutasu kergitab 5820 euroni priske hüvitis (12 966 €). Ka teised
ametist lahkunud abilinnapead Jüri Sasi, Vladimir Šokman ja Margus Hanson asuvad tabeli eesotsas.
Osakonnajuhatajatest teenib priskeimat tulu Rein Haak, Riho
Raave ja Kunnar Jürgensoni ees. Osakonnajuhatajate vahele on
end palgatulemusega pressinud ka planeerimisteenistuse juhataja
Indrek Ranniku (aastapalgaga 20 811 €), liikluskorraldusteenistuse
projektijuht Jaanus Tamm (20 729), õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin (20 455) ja linnakantselei infotehnoloogia pealik Margus
Värton (20 134).
Just Värton on see, kellele mullu maksti linnavalitsuse suurim
preemia – 5017 eurot. Teise koha selles arvestuses sai Sirje Kree
2218 euroga. Enam kui tuhat eurot toetust, preemiat või tulemuspalka said veel Aili Kask, Anneli Apuhtin, Helle Uusorg, Andres Pool
ja Ülle Prommik.
Suurimate lisatasude saajate pingerea moodustavad Indrek Ranniku (3776 €), Maira Bogdanova (2982), Siim Mitt (2979), Peep Margus (2836), Mart Sootla (2835), Mati Raamat (2636), Riina Lill (2559),
Kalev Pullonen (2254), Aune Visnapuu (2137) ja Maie Tihkan (2075).
Linnavalitsuse 2011. aasta palgaandmete lehel on kokku 356 erinevat nime. Vähim (105,71 €) tuli maksta sotsiaaltöötaja Eda Jõeperale; tõsi tema tööaeg aasta lõpus oli vaid mõne päeva pikkune.
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Tartu linnavalitsus

solgitoru immitseb edasi
1. mail plaanis hollandlane
Abderrazak Aghchim Arnezzou Turu 3 keldris avada
poe, kuid lõhkenud kanalisatsioonitoru tõttu sai suur
hulk kaubast kahjustada.

Arnezzou tõstab Eesti bürokraatia ees käed ja põrutab
veel selle nädala lõpus tagasi
Hollandisse. Juhul kui ühistu
on nõus roojas riknenud kauba eest hüvitama 6000 €, ta
kohtuteed jalge alla ei võta.
LAURITS LEIMA

Et kummalgi osapoolel kindlustuslepingut polnud, lubab temperamentne mees minna kahju hüvitamiseks kasvõi Strasbourgi kohtusse.
Arnezzou tuiskab mööda jaanuaris Turu 3 korteriühistult üüritud äriruumi ja rehkendab kaotusi. „Kulutasin palju raha, võtsin
32 000 eurot laenu, ostsin bussi,
inventari, reklaamid – kõik, mida
vajasin. Jaanuarist aprillini tegin
Hollandis ettevalmistusi. Aastaid tahtsime teha Eestisse poodi,
mis oleks eriline. Mul on suveniire Belgiast, Prantsusmaalt, Marokost, Dubaist, Tuneesiast...“

Pesu kadunud
Tähtajatus üürilepingus
seisab, et 34,5 ruutmeetril
pidanuks endise kasutatud
riiete poe ruumides uksed
avama tee- ja vesipiibutuba ning riide- ja suveniirikauplus. Unistuse purustas
11. aprillil saabunud teade
ühistu esindajatelt, kes palusid luba ruumid üle vaadata. Lõhkenud oli kanalisatsioonitoru. Turu 3 Tartu KÜle haldusteenust osutav OÜ
Ropka Elamu sai nõusoleku
sisenemiseks.
„Katastroof, kõik oli vett
täis. Kui saime kirja, lõpetasin
töö ja tulime naise ja lastega siia,“
kirjeldab Arnezzou, kes käis viimati poodi asju toomas märtsis.
Et kaubad olid kilekottides ja
lahtiselt ruumi põrandal, kutsuti ühistu kulul ruume puhastama
OÜ Kemmerling.
Nüüd süüdistab seitse aastat
tagasi eesti naise võtnud hollandlane ühistut ja prügiﬁ rmat 1500
euro eest pesu varguses ja nõuab
kahjustatud asjade eest kompensatsiooni minimaalselt 6000 €.
Tema arvutuste kohaselt on tegelik kahju üle 15 000 euro.

Tõendeid vähe
Arnezzou‘ kinnitusel lubati algselt kulud kompenseerida, ent hiljem omanike jutt muutus. „Nad
saatsid kirja, kus ütlesid, et kuna
ma siin polnud, on see minu vas-

tutusel.“ Üle poole kaubast viskas ta aga enda sõnutsi prügikasti,
ega tea seega, kuidas kahju kohtus
tõendada.
Just seda peab Turu 3 majahaldur
Signe Üksik tüliõuna põhjuseks.
Ehkki Arnezzou‘l on lademes pilte
kahjustada saanud asjadest, peaks
ta kõigi arvete kokku korjamiseks
sõitma tagasi Hollandisse ja väidetavalt võtaks see kuid.
„Kokkuleppele pole sellepärast
jõutud, et ta ei oska ühegi paberi
ega tšekiga tõestada, mis on kannatada saanud ja palju asjad maksid. Kui tõestab, oleme nõus hüvitama,“ resümeerib Üksik ja kinnitab, et ühistu oli omalt poolt nõus
vahetama põrandad ja vabastama
rentniku viieks kuuks üürist (110 €
kuus). „Oleme mitmel korral pakkunud, et kutsuge meid kohale,
vaatame koos üle, mis kui palju

maksis, aga ta keeldub sellest.“
Et Üksik seisis koristustööde ajal
Kemmerlingi kõrval, peab ta juttu
vargusest väljamõeldiseks. „Muidugi ei varastatud sealt midagi.“

Tulevik ebaselge
Vestlusest ühistu liikmete ja
Arnezzou‘ga jääb kumama, et paljuski tekitab mitmetimõistetavusi keelebarjäär. „Väga raske kontingent, me ei ole üldse kurjad ega
süüdista neid. Tunnistame probleemi. Tellisime peale seda kohe
kanalisatsioonitrassi läbipesu, et
enam ei juhtuks,“ selgitab Üksik.
Õli valab tulle seegi, et vaevalt
sai pind roojast puhastatud, kui
laupäeva õhtul toru keldri uuesti
väljaheidetega üle ujutas. Nii leiab
hollandlane, et taolist pinda ei
tohikski välja üürida.

„Üürikõlbmatu see ei ole, sest
eelmisel firmal polnud ühtegi
ummistust. Ise ka imestame, sest
kaevud ja torud said alles läbi pestud,“ ohkab Turu 3 majahaldur
Signe Üksik, kelle sõnul võib viimase õnnetuse taga olla kellegi
kuri käsi. „Kanalisatsioonitorusse
oli terve ajaleht topitud, aga näpuga ei saa kuhugi näidata.“
Praegu on asjad sealmaal, et
Arnezzou on pöördunud nii politseisse kui juristide poole. Õigusabi
on palunud ühistugi. Selgust, kuidas asjad laabuvad, pole.
Võimalus, et kaks poolt rahulikult laua taha istuvad ja kokkuleppele jõuavad, on kaduvväike, kui arvestada tõika, et Arnezzou on lubanud
ühistu jutule võtta vaid kompensatsioonisumma arutamiseks.
„Olen olnud 123-s riigis ja tean
majanduslikku olukorda. Tegin
seda rohkem lõbu pärast. Kolm
kuud energiat panin alla, mingil juhul ei lase ma endale pähe
istuda,“ raiub hollandlane, kes on
enda sõnul Tartus äri jätkamise võimalused välistanud. „Kuigi mulle meeldib siin ja Hollandis
kiidan Eestit.“
Sama meelt on ka tema elukaaslane Liina Rosenthal, kel rahvuskaaslaste pärast häbi. „Me ei mõtlegi tagasi tulla, elame Euroopas,
aga selline tunne, nagu oleks endiselt kommunism.“
JUHAN LANG
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Pangautomaat
vaid jõukuritele?
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Mõnikord saab Maimu kesklinna autoga, kuid ka bussiga pole lillede ja varju vedamine tarmukale
vanaprouale probleemiks.
LAURITS LEIMA

Tartu Jaani kirik osaleb hindamisvõistlusel „Läänemere piirkonna kuus imet“, hääletada
saab kuni 31. maini aadressil
www.6-bsr-wonders.net.

eurot maksis ööl vastu 21. maid
Ringtee tänaval ﬁrma lukustatud
territooriumilt huugama pandud kollast värvi kraana Liebherr
LTM1070.

SEB panga kommunikatsioonijuht

Ühepoolne
ülbitsemine
Miks on ainult Ringtee Selveri parklast välja sõites märk „Anna teed“?
Parkla vastas olevate viiekordsete
majade elanikud tunnevad end
tõeliste kuningatena, sõites majade
juurest täie hooga nn peateele välja. Kas ei peaks ka elumajade poolt
tulevatele sõidukitele lisama märgi
„Anna teed“ või kehtestama õuealas
parema käe reegli? Siis kaoks see
ühepoolne ülbitsemine ära.
Toivo Raag

Tõnu Lukmann
Liikluskorraldusteenistuse juhataja
Selveri parklast on alalt väljasõit
linnatänavale. Kuna sõidukijuhid ei
suuda eristada alalt väljasõitu, siis
paigaldati avalikule tänavale väljasõidule LM 221 „Anna teed“. Selgemaks
saab olukord, kui sõidukijuht tuletab
meelde liiklusseaduse nõudeid.

Avalda arvamust
toimetus@tartuekspress.ee

Naiste maailm
8. augustil esietendub Raadi lennuväljal Tartu Uue Teatri ja Eesti
Rahva Muuseumi suvelavastus
„Naised valitsevad maailma”,

Fortuuna tänavale
kerkib kohvik

Lillelõhnaline mustlaslaager kesklinnas
Tartu kaubamaja kõrval istuvad nii vihma kui päikesega lillemüüjad,
kes peavad oma varjualuse ise kaasa võtma, kuna juba mõni aeg
tagasi lubatud paviljoni ei ole veel niipea tulemas.
„Siin on nagu mustlaslaager,“
hüüatas juba veerand sajandit
oma koduaia lilli müüv Maimu, kuid rõõmustas siiski, et
sel aastal sai vähemalt mõnede kaasmüüjatega ühesugused
päikesevarjud ostetud, mistõttu pole pilt enam nii kirju.
Maimu sõnul aeti statsionaarsete peavarjude teemat
eriti aktiivselt eelmisel aastal,
kuid praegu on vaikus. „Sellised
plaanid on tõesti olnud, kuid
kulud olevat liiga suured, et hiljutisel Küüni tänava renoveerimisel asi ette võtta,“ rääkis linnakunstnik Tiit Kaunissaare.
„Raha ei ole ju kunagi piisavalt.“
Kaunissaar on siiski nõus, et

NIMEKAIME

ISIKUTUNNISTUSE
KEHTIVUS 29.07.2016

PENSIONIF
TASAKAAL

PASSI KEHTIVUS 01.01.2018
TALLINN,
KAITSEVÄETEENISTUS
RESERVIS
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töid hakkab tegema Elva Kommunaal Grupp OÜ summas 24
186 eurot, 5000 m² ulatuses
Tähe tänavat hakkab remontima
parima pakkumise (88 992 €) teinud AS Põlva Teed.

600 000

Evelin Allas
SEBi sularahaautomaatidesse (ATMidesse) laetakse reeglina 5 €, 10 € ja
50 € rahatähed. Erandiks on sissemakseautomaadid, mis 5 € ei väljasta. Seal on väikseim summa 10 €.
Selleks, et 5 € rahatäht kätte saada,
tuleks väikeste kupüüride asemel
kasutada valikut „muu summa“. Sel
juhul on kliendile näha, mis rahatähed ATMis on. Tartus on 36 sularahaautomaati, mis väljastavad 5 €
rahatähti ja 4 sellist, mis võtavad raha
sisse ja väljastavad minimaalselt 10 €.
Populaarsemad summad (40% tehingutest), mida kliendid SEBs valivad on
20, 10 ja 30. Neljandal kohal on 5 €,
mis moodustab tehingute arvust 8%.

ÜHE LAUSEGA

Jaani kirik
Läänemere imeks

Tasku keskuse SEB panga automaadis on väikseimaks sularaha väljamakseks 20 eurot. Kui valida „väikesed kupüürid“, lisandub valikusse ka
10 €. Rüütli tänava automaadis näitab väikseimaks rahatäheks samuti
20 €. Kas SEB on neis automaatides
väikestest kupüüridest loobunud?
Malle Kortel
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HAIGEKASSA RAVIKINDLUSTUS
OLEMAS / KUNI 12.05.2014
PEREARST
JUTA VIIUL
EUROOPA RAVIKINDLUSTUSKAART
OLEMAS / KUNI 12.05.2014

midagi peab sellele kohale tulema, et üldpilt natukenegi kaunim oleks. „Kui ühtset katusealust ei tule, siis võiks ehk mingid ühesugused varjud olla,
mida ei pea liigutama,“ käis
mees välja uitmõtte. „Samas
jõuab kätte öö ja hommikul ei
pruugi enam midagi alles olla.“
Maimu sõnul ei ole sel aastal
noortega nii palju probleeme
kui mullu ja ta usub, et hoitaks
ka uusi varjualuseid. „Hommikuti peame laga ikka koristama, kuid pinke lõhutud pole.
Joonistatud on küll,“ kirjeldas
ta lõbusalt isehakanud linnakunstnike tööd.
Päevavarjude osas on Maimu

aga skeptiline. Tema sõnul aitavad need päikese ja vihma eest
küll, kuid kui on tuul, oled ikka
märg. „Mitmetel on koormakatted, mille saavad siis katuseks peale venitada, kuid see on
liiga raske jalgsi vedamiseks,“
rääkis ta.
Sellegipoolest jääb lõbus
vanaproua positiivseks ja kinnitab, et paviljoniga või ilma,
kavatseb ta oma lilli edasi
müüa. „Siin on enamik pensionärid, saame kodust välja
ja suhelda,“ rääkis ta, matmata maha siiski lootust, et varsti
saab oma pisikese letiga kindla
katuse alla.
LAURITS LEIMA

Fortuuna tn 3 plaanitakse lammutada krundil asuv lagunenud
pumbajaam ning rajada uus hoone, mille esimesele korrusele on
kavandatud kiirtoitlustuskoht ja
teisele korrusele kohvik või restoran.

Oa ja Tähe saavad katte
Juulis saab 375 m tolmuvaba
katet Oa tänava Kartuli-Piiri lõik,

Otsitakse kaunist kodu
Raad ootab 6. juunini teateid pilkupüüdvatest kodudest ja ühiskondlike või ärihoonetega kinnistutest, võitjaid tunnustatakse Tartu linna päeval, 29. juunil, vihjeid
oodatakse telefonidel 736 1154
ja 561 57291 või e-posti aadressil
Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee.

15 uut 3,5G tugijaama
Tele2 lubab tänavu parandada
Tartu mobiilse interneti kiirust ja
kvaliteeti paigaldades piirkonda
15 uut 3,5G jaama.

Muuseumimetroo
TÜ ajaloo muuseum korraldab
suvise koolivaheaja alguses taas
Muuseumimetroo, mis viib osalejad TÜ muuseumidesse, sealhulgas ka tähetorni ja ülikooli
botaanikaaeda.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Seltsis segasem. Tartusse on jõudnud soe kevad ja tudengeid
ootavad ees eksamid. Kas kaks kanget mehepoega murdis maha
vägijook, kuum kevadpäike või üleliia keeruline lektüür, pole paraku teada.
LAURITS LEIMA

Tule avasta
e-riiki!
Ervinal on riigiportaali infotelk, mis annab ülevaate Sinu andmete
ŬŽŚƚĂĞƌŝƟƉƁŶĞǀĂůǀŝŝƐŝů͘sƁƚĂŬĂĂƐĂƚŽŝŵŝǀ/ͲŬĂĂƌƚ͕W/EϭͲŬŽŽĚũĂ
piilu ĞĞƐƟ͘ĞĞ sisse!

Tule ja avasta terve perega e-riiki!

LE REBASE

e-riigiga saad Ervinali abil tutvust teha:
Ϯϱ͘ͲϮϳ͘ŵĂŝů Tartus<ĂƵďĂŵĂũĂƐ
ϭ͘Ͳϯ͘ũƵƵŶŝů Tartus>ƁƵŶĂŬĞƐŬƵƐĞƐ
ϴ͘ͲϭϬ͘ũƵƵŶŝů :ƁŚǀŝƐdƐĞŶƚƌĂĂůŝƐ
ϭϱ͘Ͳϭϳ͘ũƵƵŶŝů Rakveres Põhjakeskuses
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Austria köögist pärit maitsvad ja tõhusad road. Paulaner õlled vaadist.
Hea valik Saksa ja Austria pudeliõllesid. Taustaks mängib ”blasmusik”.
Äripäevadel 12.00-15.00 Päevamenüü
E-N 17.00-22.00 R 17.00-23.00 L 13.00 - 23.00 A´la Carte menüü

BALTI TURNIIR 2012
LÕUNA-EESTIS!

1. ja 3. juunil Tartus ja Võrus

Kui Muhamed ei tulegi mäe
juurde ... siis Ervinal ei pea
paljuks tartlastele enamvähem koju külla sõita. Sel
nädalavahetusel tutvustatakse eesti.ee tegevust
kaubamajas, tuleval Lõunakeskuses.
Riigiportaali sisukvaliteedi pealiku Aarne Seppeli hinnangul on
eesmärk meenutada, mida kõike
nende abil teha annab. „Tegelikult uuendasime möödunud aasta lõpus kogu portaali. Muutus nii
kasutusloogika kui ka kujundus.
Aga vast kõige olulisem põhjus on
see, et juhtida tähelepanu uuele
populaarsust võitvale teenusteliigile – teavitusteenustele.”

Mullis on üllatusi

POOLFINAALID
1. juunil

kell 17:30 Läti - Leedu
(Võru linnastaadion)

kell 20:30 EESTI - Soome
(Tartu Tamme staadion)

KOHAMÄNGUD
3. juunil

kell 13:30 Soome - Läti või Leedu
(Võru linnastaadion)

kell 16:30 EESTI - Läti või Leedu

(Tartu Tamme staadion)
Aasta võistkond, EM play-off ringi jõudnud Eesti jalgpallikoondis on Tartus!
Koondise pidulik vastuvõtt, pildistamine ja autogrammid
31. mail kell 16:45 Raekoja platsil!
Piletid on saadaval Piletilevi müügipunktides üle Eesti ja www.piletilevi.ee
PEATOETAJA

SUURTOETAJAD

TOETAJAD

MEEDIAPARTNERID

„Mullis“ ehk Ervinali-nimelises
infotelgis on mugav tool, ID-kaardi lugeja ja suur televiisoriekraan.
Inimene saab ennast kas ID-kaardi või mobiil-IDga autentida ja siis
kuvatakse talle ekraanil valikut
tema andmetest riiklikes registrites. Seppel rahustab: „Väga delikaatset infot nagu retseptid või
palgaandmed me ei näita, kuigi
seal telgis viibib inimene üksinda.”
Veidravõitu nime on telk saanud teavituskampaania keskse
tegelase, joonismehikese Ervin
Usina järgi. Peale võimaluste tutvustamise on ervinal.eesti.ee eesmärgiks koguda tagasisidet. Kui
inimene soovib, teeb portaal juba
sisse logides mõned päringud ning
kuvab inimesele teda puudutavat infot. „See annab võimaluse
riigipoolseks ennetamiseks. Ehk
riik ei oota, millal inimesel mõni
dokument kehtivuse kaotab või
kuupäev kukub, vaid annab juba
varem sellest teada.”
Selleks, et juhiloa, tervistõen-

Riigiga suhtlemise lihtsamaks tegemise nimel ei pea riigiportaali töötajad paljuks ka mudilastega põrandal
toimetamist.
EESTI.EE

di või tehnoülevaatuse kehtivusaja lõppemist meenutav e-kiri või
SMS saabuks, pole vaja teha muud,
kui portaalis soovist teada anda.
Seppeli jutu järgi on inimeste
emotsioonid pärast Ervinali kasutamist olnud valdavalt positiivsed.
Elevust on tekitanud nimekaimude otsing, aga ka juba meelest läinud riigieksamite tulemuste uuesti nägemine.
Probleeme on tekkinud haridustaseme näitamisega. Üks inimene
küsinud suisa kurjalt, et kus minu
kõrgharidus on? „Tegelikult on kõik
korras, lihtsalt rahvastikuregister
ei tea, et inimene on kõrghariduse omandanud. Aga on väga lihtne
tulla eesti.ee-sse ja haridusandmed

ära parandada,” tõdeb Seppel, et
just rahvastikuregistris, mille sisu
saab inimene ise täita, ei ole alati
kõik viimse detailini kirjas.
Küsimusi on tekitanud ka laste
arvu näitamine. Segaduse põhjustas asjaolu, et kuvamiseks valitakse vaid alaealiste laste andmed. Nii
ehmuski mõni, kuhu tema täisealised lapsed on registrist kadunud.

Võtmehoidja ja multikad
Hariva kõrvalt ei puudu ka meelelahutuslik pool. Iga telgis käija saab
meenutuseks eesti.ee võtmehoidja, lastele näidatakse suurelt ekraanilt, kuidas Jänku-Juss riigiportaali tundma õpib. „Kogu aeg on telgi

juures ka eesti.ee töötaja, kelle poole
saab pöörduda keerulisemate portaali puudutavate küsimustega,” julgustas Seppel uudistama.
Eelnevalt on sama projektiga
külastatud Pärnut, Haapsalu ning
kaht pealinna kaubakeskust. Ees
ootavad veel Jõhvi ja Rakvere. Seppeli sõnul on keskmiselt telgis käinud igal nädalavahetusel 120 inimest. „Kontakte tekib aga 3–4 korda rohkemgi, sest väga paljudel
kas pole ID-kaarti kaasas või nad
ei mäleta oma PIN1 koodi.”
Pisut enam kui 200 000 € eelarvega teavituskampaaniat tehakse
Euroopa Regionaalarengu Fondi
rahadega.
RASMUS REKAND
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Kõvemad kergeatleedid Tamme staadionil

tartuekspress

Koos paarilisega otsiti ja transporditi oranž nukk ohutult kaldale.

Teisipäeval, 29. mail toimuv Bigbank Kuldliiga olümpia-aasta avaetapp toob Tamme staadionile
viimaste aastate esinduslikuma kergejõustikuvõistluse.
Meeste kettaheites teevad avavõistluse Eestis olümpiavõitja Gerd
Kanter, Märt Israel ja Aleksander
Tammert. Odaviskes on peale kohalike meeste Tanel Laanmäe, Mihkel
Kuke, Risto Mätase ja Marko Jänese
kohal olümpiahõbe Ainars Kovals
ja juunioride maailmarekordimees
Zigismunds Sirmais, EMi neljas Olexander Pyatnytsya, OMi ﬁnalist Vladimir Kozlov jt.
Meeste 400 m tõkkejooksus osaleb Tartu oma mees Rasmus Mägi.
Naiste üheks peaalaks on kõrgushüpe, kus hooaja avastardi teeb
Anna Iljuštšenko.
“Nii kõva tasemega kergejõustikuvõistlust ei näe Tartus just sageli,“
ärgitab peakorraldaja Mati Lilliallik
kõiki kohale tulema.

Tiiu Silla mälestusfond
Teaduskeskus AHHAA ja Tartu Kultuurkapital asutasid Tiiu Silla mälestusfondi, millest hakatakse jagama
stipendiume teaduskeskuste teemadel oma teadustööd kirjutavatele tudengitele.
Mälestusfondi eesmärk on jäädvustada Tiiu Silla elutööd teaduse populariseerijana ja innustada
tudengeid valima oma teadustöö
teemaks teaduskeskuste temaatika.
Stipendiumi saajateks võivad olla
tasemeõppe üliõpilased Eesti ülikoolidest, kes kirjutavad oma lõputöö (bakalaureus, magister, doktor)
teaduskeskuste teemal. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 1.
septembril ning taotluste esitamise
tähtaeg on hiljemalt järgneva aasta
1. august. Stipendium antakse üle
AHHAA sünnipäeval, 1.septembril.

Sel nädalal algasid G4S
rannavalve vetelpäästjate
kursused, mille raames
antakse tulevastele rannavalvuritele teoreetilisi ja praktilisi teadmisi
päästetöödest.
Kursus hõlmab üldfüüsilist ja
psühholoogilist ettevalmistust,
esmaabi ning muidugi ka vees
läbi viidavaid harjutusi. Alguses
veel basseinis, kuid enne tööle
asumist kontrollitakse oskusi
juba avalikes veekogudes.
Aura ujulas aetakse taga
„hätta sattunud“ oranži mannekeeni ja harjutatakse, kuidas
teda mõlemale osapoolele ohutult kaldale toimetada. Vastupidavuse arendamiseks ujutakse
pikki distantse.
Lisaks vees rahmeldamisele
tutvuvad elupäästjad ka suht-

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

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

LAURITS LEIMA

Tulevased rannavalvurid
päästsid oranži nukku
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1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

lemispsühholoogia praktiliste võtetega. Valvurite oskus
suhelda on sama tähtis kui
füüsiline vorm. „Paanikas oma
võsukese kaotanud lastevanemate, joobes äksi täis suvitajate
ja lemmiklooma ujumisõiguste
sõjakate kaitsjatega tegelemine
nõuab paindlikku lähenemist,“
rääkis G4S rannavalve projektijuht Henry Seemel, kes ka ise
koos vetelpäästjatega basseinis oli.
Kursusele pääses ligi viiendik avalduse teinutest ja nende
keskmiseks vanuseks on kahekümnendate algus, mis on Seemeli sõnul ideaalseim. „On
olnud ka 45-aastaseid osalejaid,
kuid nemad olid ka aktiivsed
ujujad ja said väga hästi hakkama,“ rääkis ta. „Eeldame neilt
kõrgeid eetilisi ja kasvatuslikke norme, iga suvaline inimene

tänavalt ei sobi.“
Kui selgub, et oskustest jääb
vajaka või inimene lihtsalt ei
sobi, praagitakse kandidaat välja. Seemeli sõnul on seda juhtunud siiski väga harva. „Kõik
kursuse läbinud näitavad oma
tõelisi oskusi, soovi ja töötahet
alles rannas töötingimustes. Iga
hea õppur ei pruugi hea praktik
olla.“
Ta hoiatas siiski, et olgu vetelpäästjad kui tublid tahes, peab
rannalistel ka endal mõistus
peas olema ja ei tohi vaid päästjatele lootma jääda. „Nemadki
on inimesed ja ei jõua igale poole,“ summeeris Seemel.
Tartus asuvad G4Si rannavalvurid tööle Emajõe kahes rannas ja Anne kanali ääres esimesest juunist ja hoiavad elusid
ning korda augusti lõpuni.
LAURITS LEIMA
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„Kui purjus oled, ei või kunagi teada, kuhu sammud viivad.
Lähed korraks õue, oled järsku ei-tea-kus ja ei hakka ju klaasi
ära viskama,“ selgitas üks tihti väljas käivatest noortest, miks
võib tema aiast leida näiteks ühe kesklinna kohviku laua.
„Enamasti on tegu siiski tähelepanematusega, mitte sooviga
varastada.“ Tema pole kaugeltki ainus, kelle köögikapis ilutseb kruus Zavoodist või kraanikausis shotiklaas Trepist. Tartu
Ekspressi ajakirjanikud käisid läbi kümmekond südalinna baari, pubi ja restorani uurimaks, millised on teenindajate pikantsemad kogemused vara laiali tassivate krattidega.

Matrjoška ula peal
Öeldakse, et sügisel, kui tudengid Tartusse tulevad, kipub nuge ja kahvleid kaduma. Siin see
ei kehti. Meie kliendid on pigem pered ja vanemad inimesed. Ei ole nii palju mässumeelseid
tudengeid. Sügisel viidi küll kaks korda Matrjoška kuju minema, aga toodi ruttu tagasi. Arvatavasti tehti lihtsalt nalja. Pärast vargusi pandi kuju ketti, aga nüüd on see katki läinud. Inimesed
aeg-ajalt tantsivad temaga, sest ta on ju tore korpulentne naisterahvas. Tundub, et lisaks tantsule on temaga ka poksiharjutusi harrastatud. Lähiajal plaanimegi tema kauni jume taastada.
Arvete lauda viimiseks kasutame väikseid Matrjoškasid. Ka neid on paar tükki pihta pandud.
Alguses olid meil ilusad ja hinnalised mustriga pokaalid, mis inimestele väga meeldisid. Neid
kadus samuti rohkem kui ära lõhkusime. Samas ei ole ise täheldanud, et kliendid asju taskusse
pistaks.
Vassilissa ettekandja Karin

PILETID EELMUUGIS PILETILEVIS

Kassa jooksus
Meil on turvamees, kes jälgib, et ei
mindaks klaasidega välja. Kogu aeg
uuendame inventari. Tihti on klaasid ka
hommikuks ukse taha tagasi toodud,
mis on tore. Kõik ei varastagi, astuvad
lihtsalt koos seltskonnaga minema, kui
õlut veel järel, unustades, et klaas pole
nende oma. Välikohvikus ei saa kõike
ja kõiki ka kogu aeg kontrollida. Hiljuti
joosti kassaga minema, kuid teine klientt
pidas varga kinni. Noormees ütles, ett
vaatab viskisid ja nii kui teenindaja selja
keeras, pani ta kassaga jooksu. Ta saadi
siiski kätte ja kogu põrand oli raha täis.
Kaovad ka soola- ja pipratoosid mida ei

Rändavad baaripukid
Klaase kaob nädalas 20-30 ja vahepeal, kui silma peal ei hoia, võetakse
mõni pudel kaasa. Samas ei ole nii hull, kui võiks arvata. Peame seda
loomulikuks kaoks ja viha ei pea. On olnud juhuseid, kui keegi tuleb
kilekotitäie klaasidega tagasi, sest ta on need siit kaasa tassinud ja siis
kodus avastanud. Kui suur Tabasco pudel ära varastati, siis küll mõtlesin: miks on seda vaja? Baaripukkidega on samuti üritatud minema
jalutada. Siin nurgas oli kunagi üks tool, mis oli ilmselt Veinist ja Vinest
pärit. Tean ka, et Maailma toolid on olnud näiteks hotell Londoni ees.
Asjad rändavad ringi. Enamasti ilmselt ei võeta neid paha pärast, vaid
et pulli teha. Klaaside kadumise vastu oleme mõelnud võtta pandiga
nõud nii nagu välismaal. Jooki ostes maksad 1-2 eurot panti – kui
tahad, jätad mälestuseks, kui mitte, tood tagasi ja saad raha.
Kristina, pubi Nott baaridaam

100 kannu kuus
Kui vanemad inimesed on majas, ei ole nii hull, aga kui
noored tulevad kokku, siis läheb kanne ja klaase küll.
Pigem võtavad meestudengid, tüdrukud vähem. Meil
saab kanne ka kaasa osta 3,2 euro eest, aga varastamine tekitab vist rohkem põnevust. Tuhatoose kaob
ka, aga mitte nii massiliselt – aastas korra tellime uued.
Soolatopse on ka võetud. Ei tea, kas taldrikuga on
minema jalutatud, aga nugade-kahvlitega kindlasti.
Üldjuhul on siiski kõik korras. Kuus tellime sada kannu.
Osad lähevad katki, ja mõnega kõnnitakse minema.
Turvamees ütles, et üks õhtu ta võttis 15 inimest kinni.
Ka pitse pannakse kotti, aga seda tehakse vähem. Pidi
olema nii, et kui Tartusse tuled, tuleb võtta üks kann
Püssirohukeldrist endale koju kaasa.
Püssirohukeldri teenindajad Karina (pildil)
ja vahetuse vanem Külli

Lihatükk lidus liua
Sügisel, kui tudengid Tartusse tulevad,
kaob asju rohkem. Oskame sellega
arvestada. Tuhatoosid, noad-kahvlid,
soola- ja pipratopsid. Minema jalutatakse ka õlleklaasidega, kuid mitte väga tihti, turvamees hoiab ikka silma peal. Kuu
või kahe järel peame jälle varusid täiendama. Kaasa on haaratud suur metall-
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Arsise Kellade Kool
võtab vastu uusi õpilasi!

kellade ansamblimäng * klaver * muusikalugu * noodiõpetus

Katsetele 25.mail on oodatud 7-11 aastased lapsed.
Vajalik eelregistreerimine!
Tallinnas 6 621 855 / info@arsis.ee
Tartus 7 348 366 / tartu@arsis.ee
Lisainfo: www.arsis.ee
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Vargad vetsupotiharja kallal

Telli
ja igal reedel
on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

Meil kaovad väga veidrad asjad. Paar korda on varastatud suur nuga
ja kadunud on kommikauss, kus küll tol hetkel komme sees polnud.
Kõige veidram asi on vetsupotihari, ei kujuta ette, kes küll selle kaasa
tahaks võtta! Kaduma on läinud ka lamp. Ühel hetkel märkasime, et
nurk on pime ja lampi pole. Seda on ju raske ära peita. Kuidas küll
sellega märkamatult ära mindi, ei oska öelda.
Klaase varastatakse muidugi ka, need on pidevas ringluses. Meil on
natuke teistsugused, äratuntavad klaasid. Kõrvalbaaridesse on nendega mindud ja siis aeg-ajalt saame need ikka tagasi ka. Plasttopse
kasutame tihedalt, suured virmad on valmis pandud. Klaasidega ei
luba inimesi välja, kuid kogu aeg ei jõua ju silma peal hoida. Kord on
üks pukkidest istumiseks välja viidud, kuid see toodi õnneks kohe sisse
tagasi. Kliendid aitavad samuti silma peal hoida.
Möku klienditeenindajad Johanna ja Maria
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3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €
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telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455
www.tartuekspress.ee

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee
saa väga kergelt taskusse pista. Kogu aeg
leiutatakse viise.
Suudlevate tudengite
klienditeenindaja Reelika

lt
vaagen ja seinalt üks pilt. All baaris oli
kaks suurte sarvedega loomapead, millest üks müstilisel kombel kadus. Kord
tellis klient endale õlle ja prae. Kui teenindaja tagasi tuli, oli kadunud nii mees
kui lihatükk koos kahvliga. Kes tahab,
leiab alati võimaluse.
Poole Kuue klienditeenindaja Laima

Uksematt kadus kui vits vette
Asju kaob väga palju. Eriti shotiklaase. Kõike, mida saab, seda
varastakse. Vahel polegi enam klaase, kuhu jooke panna. Kõige
haigem on see, et patju varastatakse. Varem olid diivanid neid täis
aga inimestele hakkasid need „meeldima“. Lauamänge on ka võetud. Uksematt läks samuti ja nädalavahetusel taheti tooliga välja
minna, aga politsei õnneks tuli. Peamiselt võtavad asju „geniaalsete ideedega“ purjus inimesed. Võibolla turvamehest oleks kasu või
kui teeks samasugused turvaväravad nagu poodides ja kõikidele
asjadele lisaks turvaelemendid.
Trepi klienditeenindajad Eliise ja Lisann

Peasponsor:

Kaamerad aitavad
Klaase ja pitse enam ei loegi, sest neid läheb nädalas umbes 40. Oleme juba lootuse kaotanud.
Toole on tahetud võtta, aga need oleme kätte saanud. Kord üritati täis õllevaati võtta ja vahel
proovitakse kraanist ise õlut lasta. Ainuke lahendus ongi ukse peal inimene kinni võtta. Nädalavahetustel on tööl turvamees ja kaamerad tulevad samuti kasuks.
Zavoodi klienditeenindajad Anne-Mai (paremal) ja Kadri

Rattapartner:

Suurtoetajad:

Autopartner:

Meediapartner:
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Kultuuriretked ratastel

Palametsa
pajatused

Laupäeval oodatakse huvilisi Tartu
linnamuuseumi hoovi, kust algab
esimene kultuurilooline jalgrattaretk Tartu linnosadesse. Rattaekskursioonid toimuvad neljal korral
kutselise giidi ja igapäevarattur Märt
Männiku eestvedamisel.
26. mail on teemaks „Tärkav
Ülejõe, sarmikas Supilinn ja turudsadamad Emajõe kallastel“. 3. juuni
stardib retk „Tähtvere–Toometagune–Vaksali: Eesti aeg, arhitektuur ja
vaim“; 8. juunil „Karlova – ühe suure
asumi teke, areng, võidud ja kaotused“ ning 9. juunil „Läänepoolne
Tartu: Tammelinn, Maarjamõisa,
Veeriku“.

Variku kandi poiste
Sunshine raadio

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!

www.läätsed365.ee
-52% Tavahind*

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

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

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

46.80€*

28.32€ säästad

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

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

-54%

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

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

Ehted festivalil
Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits valmistub pühapäevaseks peoks koos karudega.
LAURITS LEIMA

Mänguasjamuuseum
jõuab täiskasvanuikka
Pühapäeval, 27. mail
kell 11–15 tähistab Tartu
Mänguasjamuuseum 18.
sünnipäeva suure perepeoga, mille teemaks on
„Meie Eesti“.
Uksed on kogu päeva tasuta avatud, peokülalised saavad
osaleda Eesti-teemalistes töötubades ja mängudes, proovida
kätt õnneloosis ja vaadata teatrietendust. Peo lõpul kuulutatakse välja mänguasjateemalise pildi- ja jutukonkursi võitjad
ning maiustatakse üheskoos
tordi ja limonaadiga.
Korraldajate sõnul on muu-

seum aastatega kasvanud paaritoalisest väikesest näitusest
üheks Lõuna-Eesti armastatuimaks ja külastatuimaks muuseumiks, mis pakub lastele palju põnevat tegutsemist ning
kosutab täiskasvanute hinge
mälestuste ja lapsepõlvenostalgiaga.
Direktor Triin Vaaro sõnul
on nende 18 aasta jooksul muuseumi külastanud rohkem kui
470 000 külastajat, seega peaks
juba lähiajal poole miljoni piir
ületatud saama.
„Mänguasjamuuseum pole
enam ainult muuseum, vaid
elav laste- ja perekeskus ning

turistide jaoks huvitav vaatamisväärsus. Muuseumi aastatega kasvanud populaarsus tulebki sellest, et siin ei loe
vanus ega päritolu – laste kõrval ja nendega koos saavad lustida ka täiskasvanud,“ ütles
Vaaro.
18. sünnipäeva tähistatakse Eesti-teemalise perepäevaga
seetõttu, et muuseum on sümboolselt jõudnud väärikasse
täiskasvanuikka. Samas tahavad muuseumitöötajad rõõmsa
sündmusega tuletada meelde,
et igas täiskasvanus on tegelikult peidus väike laps.
LAURITS LEIMA
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SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
UUS! LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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Rahvusringhäälingu Tartu stuudio helitehnik Meelis Michelson
meenutab.
1989. a tekkis mul mõte: kui hakkaks õige diskorimikrofoni käepideme sisse monteeritud minisaatjaga tegema Variku kandi noortele
kvartaliraadiot. Minisaatja oli mu tehnikahuvilise sõbra Urmas Toominga idee ja kätetöö, paraku viibis ta ise sel ajal Eestist eemal, teenis aega Nõukogude armees Gruusias. Aga Tartu V keskkoolis leidus
teisigi raadio- ning muusikahuvilisi, kes noorte piraatjaama ideest
kinni haarasid.
Üks selline oli Marko Tihane. Mäletan, et ta tuli 1989. a 24.
novembri õhtul minu poole Sinika tänavale. Tinutasime saatja mikrofonist lahti, pistsime juhtmeotsa aknast välja ja hakkasime transistorraadioga kassetimuusikat püüdma. Algul toas, siis juba õues,
kus umbes 100 meetri kauguselt kuuldavus kadus. Helistasime paarile lähedal elavale sõbrale, andsime lainepikkuse ja palusime teatada, kas midagi kostab. Peagi telefoneerisid poisid tagasi, kiitsid helikvaliteeti ja muusikavalikut. Tundsime end otsekui kõrvust tõstetuina.
Siis lasime koolis jutu lahti, et kolmel nädalalapäeval annab kella 21st 3–4ni öösel muusikat, tervitusi ja sünnipäevaõnnitlusi oma
kvartaliraadio sagedusel 68,0 Mhz. Jaanuaris saime valmis mõneti
võimsama saatja koos katusel oleva antenniga, mille leviulatus oli
juba kilomeetreid.
Stuudioks sai meie pere kolmetoalisest korterist minu 12 m² suurune tuba. Sinna pidid mahtuma peale algelise aparatuuri veel kaks
saatetegijat ja manulistena nii 5–6 poissi-tüdrukut. Üks noorik istus
telefoni juures ja suhtles kuulajatega. (Pean siinkohal tänama oma
vanemaid mõistva suhtumise eest noorte raadioharrastusse, sest
korteritelefon oli lakkamatult tulvavatest kõnedest teinekord lausa
punane.) Nii kujunes midagi noorteklubi taolist, kus mõnikord söödi ka pannkooke ja manustati veini, kuid õige vähesel määral. Raadiotegemine paelus meid hoopis rohkem kui alkohol.
Peagi selgus, et meid kuulavad ka hilisõhtul tööl viibivad Tartu
bussi- ja taksojuhid. Noortest kõnelemata. Mõnigi kord tuldi tänaval
juurde ja päriti järgmiste saadete kohta. Avaldati tunnustust ja pakuti abi. Ja teinekord kulus abi, seda just kuluka raadiotehnika hankimiseks, marjaks ära.
Kuni ühel ilusal päeval olid miilitsaonud ukse taga ja ütlesid: kahju küll, poisid, aga nüüd tuleb see värk ära lõpetada, sest teil puudub
eetriluba! Omalt poolt lisasid, et neile piraatraadio meeldib, sest selle
saadete ajal hulkuvat Tartu öistel tänavatel vähem noori, kuna nad
kogunevad kodudesse kuulama Mike Suni (selline oli minu diskorinimi) saateid ja Tammelinna noorte omavahelist juttu. Avaliku korra rikkumisigi olla neil õhtuil hoopis vähem.
Nõukogude võim oli teadagi „karm, aga õiglane“ ja mind anti
esimest (loodan, et ka viimast) korda elus kohtu alla. Istung toimus 1990. a 22. veebruaril. Tunnistasin avameelselt „süü“ üles ja
meeskohtunik hakkas koodeksites tuhnima. Ise kurtis, et mitte ei
leia sobivat paragrahvi – tema praktikas olevat ainulaadne juhtum.
Lõpuks siiski leidis midagi ja määras mulle administratiivkorras 20
rubla trahvi, mis tuli tasuda Riigipanka. Ühtaegu lisas, et kohtumäärus on lõplik, edasikaebamisele ei kuulu ja pööratakse täitmisele viivitamatult. Nii olin 20 rubla võrra vaesem ja ühe kogemuse
võrra rikkam – ära trügi ilma loata eetrisse, sest eeter oli ja on riigi
oma. Ja sotsialistliku omandi omastamine oli igati karistust vääriv
tegu.

25.–26. mail toimub Tartu loomemajanduskeskuses ehtefestival, kus oma
loomingut näitavad nii ehte- kui ka
moekunstnikud. Festivali pärliks on
laupäeval toimuv „Edevuse laat“.
Reedel kell 18 avab Disainimajas isikunäituse Katarina Kotselainen. Kell 20 toimub saalis samuti
loomemajanduskeskuses tegutseva Evelini Moesalongi kelmikas
kleidietendus „Suhkrused hetked“.
Loomingut näitavad moekunstnik
Evelin Tartu ja ehtekunstnik Kerli
Pajusaar. Moeetenduse lavastuse ja
kujunduse teeb Kujunduskuurort,
heli Eduard Heinrich Kronk.
Laupäeval toimub loomemajanduskeskuse õues „Edevuse laat“,
kus ehteloomingut pakuvad Eesti
oma tegijad.

TARTU
KRISTLIK
PÕHIKOOL

ootab oma kooliperre
uusi õpilasi.
Võtame vastu
1. klassi astujaid
ja ka vanemate
klasside õpilasi.
Rohkem infot leiab kooli kodulehelt

www.tkp.ee
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Just selline karahvin veega hakkab Kalevi restoranis maksma 2 €. Ühe klaasitäie eest küsitakse 80 senti. JUHAN LANG

Karastunud äritandem
plaanib superkohvikut
Ehkki viimaste aastate kasum pole
olnud päris ootuspärane, kavatsevad
korralikud ristsed saanud Kalevipoja
kohviku pidajad Joosep (8) ja naabripoiss Konrad (8) tuhast tõusta ja konkurentidele silmad ette teha.
Et Konrad on tiheda ajakava tõttu hõivatud,
võtab Joosep meediaga suhtlemise enda õlule.
Eksklusiivintervjuus Tartu Ekspressile avab ta
kaardid, mida ei osanud kahtlustada ka kõige
informeeritumad investorid.
„See oli minu mõte. Alustasime 2010. aasta
emadepäeval, aga suht vähe külastajaid käis,“
räägib Joosep toonil, millest võiks aimata, et
tegelikult läheb äril paremini kui ühelgi teisel
Maarjamaa ettevõtjal. „Esimene klient oli naisterahvas, temale müüsime kommi, teine, samuti naine, käis pühapäeval. Naabripoiss müüs
kohvi ja minu ema andis õuna. Talve lõpu poole käidi küsimas, kas on päris kohvik või nalja
pärast. Ikka on päris.“

Maja tooks kliendid
Nõnda võib kokku võtta Kalevipoja kohviku ajaloo. Käega löömisest, kidura majandusurekeskkonna või ettevõtlust suren
tava poliitika siunamisest on
aga asi kaugel. Vastupidi –
läbitud kadalipp on Meloni tänava ärimeestele andnud hulganisti ideid, kuidas
muuta koht tõeliseks tõmbekeskuseks.
„Võiks palju paremini toimida. Ei julgeta lihtsalt teistee
aeda tulla. Otsiks maja, saakss
hästi palju inimesi ja võikss
igal aastaajal olla avatud,“ sel-b
gitab ta ja esimest korda kõlab
kss
hääles kibeduse noot. „Kaks
a
maja valisimegi juba välja, aga
need osteti ära. Üks oli Kassitoome
itoome
oome
serval ja teine peaaegu Veerikul.“
Nüüd leiab ettevõtja, et pettumuste vältimiseks on targem panna linna peale kuulutused
„Osta suur maja!“ – ideaalis võiks keegi pakkuda vana, tühjaltseisvat hoonet.
Kuna uue restorani kontseptsioon on alles
töös, pole lennukatest mõtetest investoritele (vanematele) räägitud. „Võib juhtuda, et nad
on vastu, aga tugi võiks ikka olla,“ tunnistab
Joosep. „Võime ka sõpradega ise ehitada, praegugi teen maal metsa maja ja ühele sõbrale
meeldib õudselt ehitada.“
Aiakohvikus kasutavad poisid odavtööjõudu

(emad). Aastate pärast, kui maja valmis, plaanitakse tööle võtta päris kokad ja ise jääda vägesid juhatama

Helina, Jaanika, Kristi, Pille,
Jane, Mari-Liis, Veronika, Maria

esinevad:
Tantsurühm FELIZ
Breaktantsu rühm LITTLE B-BOYS
Põhikooli tantsurühmad FLASH ja PLAY

Pilet: lapsed 3€, täiskasvanud 5€

Peale kontserti tähistame koos
lastekaitsepäeva.
Laua katab restoran

Kohvitass näib küll üsna väike, ent see-eest
on hind vaid 50 senti. „Vaataks siis, kuidas see
klienti tõmbab!“ unistab Joosep.

Rantjeepõli maal
Küsimus, mida kavatsetakse
peale hakata kasumiga, võtab
p
pe
pikemalt mõtlema. „Annaks
pi
p
vist kogu raha riigile. No kõike
vvis
eii annaks, palka maksaks töötajatele,
nikerdaks seinad üles
ta
aja
mingi asja, mis klientija teeks
te
delee õudselt meeldima hakkaks.
Tahaks
Tahak
ks anda raha vanematele.“
Mis ssa
saab siis, kui varandus kokku aetud ja kohvikuärist villand? „Suurena
lähen maale. Karjatan lambaid. Võtan kelgu ja
veokoerad ja toon metsast puid. Näiteks kuus
tükki, sest kaks koera ei jaksaks puuhunnikuid
kohale vedada. Talvel käin jahil, et karusnahka
tuua. Karu nahk võib päris soe olla. Minu isa on
ka maal üles kasvanud.“
Ka vaimu ei tohi Joosepi sõnul kängu lasta.
„Soovitaks tulla oma isa ja ema ühte lavastust
vaatama: „Naised vallutavad maailma“ ja eriti
uhke on „Vanemuise biitlid“, kus näitlejad riietuvad otse lava peal.“
JUHAN LANG

esinevad:

Mäe Kodu lapsed:

Tantsu- ja Moekool GaLeRii

President patrooniks
Peale ruumide puudumise toob Joosep klientide põua põhjusena välja vähese reklaami. Nii
oleksid restorani avamispäeval kõik toidud
tasuta. Kindlasti ei jää kutseta ka president ja
linnapea. „Kõik hakkaks siis rohkem käima.“
Juba on mõeldud ka menüü peale. Päevapraad,
hinnaga 2 €, hakkab asjaosaliste kinnitusel iga
päev muutuma. Võtmetoitudeks saavad riis,
kana, kartul ja kaste. Paika on pandud lai mahlavalik. Alkoholi restoranis ei pakuta.
Menüü koostamiselgi on poistel ärisaladus
varnast võtta. Nimelt ei maksa mingil juhul
kirjutada toiduvalikut tahvlile kriidiga. „Tegime menüü, kus oli kirjas päevapraad, aga vihm
kustutas selle ära. Otsiks ikka sellise, kuhu
saaks vildikaga peale kirjutada!“
Ka Kalevipoja kohviku nimi vajab asjaosaliste
arvates kiiret väljavahetamist. Kui õnn soosib,
võib mõne aja pärast leida Tartust Kalevi restorani. Puhuks kui norrakatel peaks olema midagi kommiﬁrma ärinime kaaperdamise vastu, on
Joosep plaan varuks. „KodulehekülJoosepil
t
je teeksime
ww.kalev.ee või siis
k
kalev.ee.
Lihtsalt võtaks kaks
w-d ära või ei paneks ühtegi.“

01. juunil kell 19 Athena Keskuses

Karta, et restoraniärimehed klienti nöörima
hakkavad, pole põhjust, sest ainuüksi lasteprae
taldriku läbimõõt on kaks jalga.

Nagu täiskasvanute prae suurusest aru võib
saada, ei jääks uues kohas nälga Barutogi.
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Naine koputab hommikul
oma mehele õrnalt seljale.
Mees avab väsinult silmad ja
küsib:
„Mis, kas veel?“
„Ei, kallis, nüüd pead sa
tööle minema,“ vastab naine.
¬¬¬
„Minu mees on kohutav
laiskvorst!“ kaebab naine
naabrinaisele. „Ta tõuseb igal
hommikul kell viis, et saaks
võimalikult pikalt nautida seda
aega, millal ta mitte midagi
ei tee.“
¬¬¬
Kohtuvad kaks sõpra, kellel
seisab ees kõva jooming:
„Kuidas sul tervis ka on?“
„Tänan küsimast. Ma arvan,
et praegu on mul tunduvalt
parem, kui homme hommikul.“
¬¬¬
Kohtuvad kaks sõbrannat.
“Ma poleks Sind peaaegu
ära tundnud,” teatab üks.
“Aga miks?”
“Sa näed nii hea välja!”
¬¬¬
“Mida tähendab täht “N”
Sinu pulloveril, Elvira ?”
“See tähendab “neitsi.”
“Kas Sa tahad öelda, et oled
veel neitsi?”
“Ei, see tähendab seda, et
see on igivana pullover!”
¬¬¬
Mehaanik uurib autot ja
küsib omanikult:
„Kust see kolin teie kõrvu
kostab?“
„Igalt poolt,“ vastab omanik. „Häält teevad kõik detailid, välja arvatud autopasun.“
¬¬¬
“Kuidas Sulle meeldib olla
abielus elukutselise poksija-

ga?”
“ See on võrdlemisi pingutav. Hommikul näiteks ei saa
ma teda enne voodist välja,
kui loen aeglaselt kümneni.”
¬¬¬
Restoranis.
„Kas sa oled juba maksnud?“ küsib üks šotlane teiselt.
„Ei.“
„Mina ka mitte. Mida me
siin siis veel vahime?“
¬¬¬
Öösel helistab tütar emale:
„Kell on juba kolm, aga Jacki pole ikka veel. Kindlasti on
ta mõne naise juures.“
„Rahune tütreke,“ vastab
ema, „miks sa kohe kõige halvemat mõtled?“ Võibolla jäi ta
lihtsalt auto alla?“
¬¬¬
“Kuidas sa maal puhkasid?”
“Suurepäraselt.”
“Kas õhk on seal hea?”
“Ära mitte räägigi, ma pumpasin kõik neli ratast täis.”
¬¬¬
“Linda, mis sind Jacki juures kõige rohkem häirib?”
“Ta närib küüsi.”
“Kuid seda teevad ju paljud.”
“Seda küll, kuid ta närib varbaküüsi!”
¬¬¬
Vestlevad kaks sõbrannat.
„Näed, Mary mõtleb jälle
oma kallimale, kes töötab
autojuhina.“
„Millest sa seda järeldad?“
„Ta nuusutab õndsa naeratusega bensiinipudelit.“
¬¬¬
„Kuidas teie uus auto ka
sõidab?“
„Pole viga. Kolm trahvi saja
kilomeetri kohta.“

RISTSÕNA
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Neljapäev, 24. mai 2012

Mehed mustas 3
Action-komöödia, linastub
Cinamonis 24.05 kell 17.45

Agendid J (Will Smith) ja K (Tommy
Lee Jones) on tagasi... just õigel ajal. J
on viimase 15 aastaga näinud sõnulsese
eletamatuid asju, aga mitte miski, isegi
gi mitte tulnukad, pole teda sedavõrd segadusse
ga
adusse
ajanud, kui tema tõrges kuivikust paarimees.
aa
arimees.
Kui aga K elu ja Maa saatus kaalule pannakse,
pa
annakse,
peab agent J reisima ajas tagasi, et asjad
asjad ära
klattida. J avastab, et universumis on
n saladusi,
millest K talle kunagi ei rääkinud - saladusi,
alladusi, mis
paljastuvad siis, kui J lööb kampa noore
re
e agent K‘ga
(Josh Brolin), et päästa oma paarimees,
ess, agentuur ja
inimkonna tulevik.

Teater

2.06 kell 19 Repoo Ensemble
3.06 kell 12.15 Külli Kudu

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

3.06 kell 19 Indrek Hirv ja
Küberstuudio

29.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

TARTU RAEKOJA SAAL

30.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte
30.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

Kontsert
ATHENA KESKUS

26.05 kell 14 Elleri kooli klassikalise kitarri eriala kontserteksam

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

25.–31.05 kell 15.45 Kuum
pirukas: Klassikokkutulek

1.06 kell 19 kontsert Öölaulud

30.05 kell 18.15; 31.05 kell 21
Eellinastus: Lumivalgeke ja
kütt

TARTU ÜLIKOOLI
AJALOO MUUSEUM

2.06 kell 20 Viimane tango

RISTIISA PUBI

25.05 kell 18 neidudekoori Kurekell 30. sünnipäeva
kontsert

24.05 kell 21.30 Taas

TARTU ÜLIKOOLI AULA

31.05 kell 21.30 Bad Orange
Duo

25.05 kell 17 Tartu I muusikakooli kontsert-lõpuaktus

ROCK & ROLL

1.06 kell 19 Marko Näätänen:
Navagraha

kuni 26.05 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kevade kuulutajad

SADAMATEATER

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

24.05 kell 19 Tähtvere Tantsukeskuse kevadkontsert

1.06 kell 12 lastemuusikal
Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi

30.05 kell 18 heategevuskontsert Igaüks on eriline
1.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Taavi Kerikmäe
1.06 kell 13 Võilillevarre
vabaõhukontsert VVV
1.06 kell 19 Tallinna kammerorkester
1.06 kell 22 Meelis Vind ja
ansambel

Kino

kuni 1.06 Merike Läte maalinäitus Päikesepüüdija

LINNARAAMATUKOGU
kuni 16.06 näitus Zine
kuni 29.06 Andrus Rõugu,
Ove Büttneri ja Tiit Rammuli
ühisnäitus Triangel

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

CINAMON

kuni 31.05 Malle Raeti ja
Johanna Mudisti maalinäitus
UneUdus

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

25.–30.05 kell 11.30, 12.30,
14, 17.45, 19, 20.15; 31.05 kell
11.30, 12.30, 14, 16.15, 17.45,
19, 20.15 Mehed mustas 3

kuni 22.06 raamatukogu
fotoringi viiendat tegutsemisaastat lõpetav fotonäitus

25.–31.05 kell 12, 17.15 Parim
hotell terves Indias
25.–31.05 kell 13, 14.45,
16.35, 18.45, 20.30, 22.30
Diktaator
25.05 kell 21.30; 26.–31.05
kell 16.15, 21.30 Mida oodata
last oodates
25.–31.05 kell 11.45 Kung Fu
Jänes (eesti keeles)
25.–31.05 kell 22.15 MS1:
Põgenemine vanglast
25.–31.05 kell 19.45, 22 Öö
varjud

2.06 kell 12.15 Leonora Palu

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

TARTU ÜLIÕPILASMAJA

25.05 kell 18 IX kogupere
kevadpeo kontsert

25.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esinevad Tõnu Sepp ja Jegor
Rogatšov

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

TIIGI SELTSIMAJA

TARTU JAANI KIRIK

Näitus

2.06 kell 14 Elleri kooli
lõpuaktus-kontsert

26.05 kell 13.30 tantsukooli
Newstart kevadkontsert

26.05 kell 21 Agent M

25.–31.05 kell 13.45 Kalad
kuival (eesti keeles)

25.05 kell 16 Elleri kooli lauluosakonna eksam-kontsert

24.05 kell 19 Berk Vaher,
Tõnis Mägi, Kärt Johanson

25.05 kell 21 J.M.K.E.

25.–31.05 kell 14.30 Igavesti
Sinu

25.–29.05 kell 15, 18.15, 21;
30.05 kell 15, 21; 31.05 kell
15, 18.15 Tasujad

Muu
LINNARAAMATUKOGU
26.05 kell 13 muinasjututund
lastele, kavas on Leelo Tungla lugu Hernetont Ernestiine
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Müüa 4-toaline korter Tabiveres
(II k, maja keskel, koos garaažiga,
otse omanikult). Tel 511 2694, Mati.

Ehitus

Ostan 2-3toal korteri. Tel 5561 4114.

Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.
Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Anda üürile 1-toal korter Riiast 18
km (heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.

Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.

Anda üürile laoruumid Jaamamõisas 100 ja 310 m². Tel 5599 3902.

Omanikujärelvalve, ehitusloa
taotlemine. kdgrupp@mail.com,
tel 5833 6638.

Üürile võtta 1toal korter Tartus
(ahik, mööblita, naisterahvale,
pikemaks ajaks, omanikult).
Tel 5557 4115.

Projekteerimine, ehitusloa taotlus,
kooskõlastused. Tel 5833 6638,
kdgrupp@mail.com.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Materjal

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

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara
kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3toal korter.
Tel 5561 4114.
Septembris Treffneri gümnaasiumi
õppima asuv sportlik korralik noormees soovib üürida omaette tuba
kesküttega korterisse hea bussiliiklusega piirkonda rahuliku omaniku
juurde, võib pakkuda ka 1-toalist
korterit. Tel 5342 1474, 434 0400,
eveiken@hot.ee.

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.

Vana mööbli, okste, lehtede
jms äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.
Vedu ja kolimine Tartust üle
Eesti. Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Pakun tööd

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

Ehitusﬁrma võtab tööle lukksepa
välistorustike ehitustöödele. trassiehitus@hotmail.com, tel 517 8488.

Viin ära kasutu kodumasina, teleka.
Tel 520 2155.

Otsime loodavasse pagariärisse
Tartus kogemustega loomingulist
pagarit ja kondiitrit. Info kl 10-19
tel 5372 8377.
Pakume tööd autojuhile
(C-, E-kategooria). CV saata
info@kintlog.ee. Tel 740 5410.
Võtame tööle ventilatsioonilukksepa. CV saata tevent@tevent.ee,
info tel 509 4867 ja kodulehelt
www.tevent.ee.

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

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

Alkoholivastane abi 98% Hiina
meditsiiniga. LY CHINI OÜ, Tartu,
tel 505 8381.
Tule sulgpalli mängima! Tahad
head enesetunnet ja tunda sporditegemisest mõnu, siis tule sulgpalli
mängima Sarapuu sulgpallihalli.
Esimesed kaks mängukorda, varustuse laenutus, algõpe tasuta. Oled
oodatud pere ja sõpradega kogu
suve jooksul. Reg tel 506 1373.

Tutvus
60+ vaba naine soovib tutvuda
maakodu omava mehega, kes ei
liialda alkoholiga. Tel 5557 4115.

KUULUTA LEHES JA VEEBIS!

E
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T rõõmu!

Männikooremultš. Tel 5197 8500.

www.tartuekspress.ee/kuulutused
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6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

Suvised riided Marmorite perepoest Tartus Jalaka 40 (end Karete
apteek). Tule läbi E–R 10–18,
L 10–16.

Teenus

Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

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

Muu

Tervis

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

Anname soodsalt ja kiiresti laenu
kuni 5 a. Tutvuge tingimustega,
konsulteerige spetsialistiga.
Tel 5199 7679.

Küte

Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.

Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.

Soodne Sahver – kasutatud ja
uued riided Tartus Võru 50, avatud
E-R 10-17, L 10-15. Soodne Sahver
– kasutatud riided Tartus Turu 5,
avatud E–R 10-17.

Suurim üürikorterite valik

San.tehnilised ja muud torutööd.
Tel 516 6836.

Kuivad küttepuud. Hind soodne.
Tel 515 9140.

17. mail kl 11–12 vahel Tartu kaubamajas Swedbanki automaatide
juures kaotatud abielusõrmus
(graveering Miša 30. IV 70). Hea
leidja, palun võta ühendust vaevatasu eest tel 5385 9545.

Koolitus

Ostame ühekordseid kaubaaluseid 1 x 1,2 m. Tel 5684 8808.

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

Riided

Kaotatud

Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Lõhutud metsakuiv okaspuu
(50 cm, ka väiksed kogused,
hind 33 €/rm). Tel 5617 8585.
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Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
Pakume veoteenust kallutajaga
12 m³, hüdrotõstukiga varustatud
autod, kraanateenus. Tel 505 4060.
Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnatsanalüüsid, prognoosid
ja äriplaanid. Tel 511 1852.

ARVUTITE MÜÜK, HOOLDUS, REMONT
SÕBRA 56, TARTU
TEL.: 7409 999

LOOMA

ILA

• Mootori ja veermiku remont
• Tehnoülevaatuseelne kontroll
• Rehvide täitmine lämmastikuga
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaž
• Keretööd ja keevitustööd

RAV

S

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
S
Y
A O KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
5675 5474
L
AD AUTOABI 24h: 5618 5701

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.
Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

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

WWW.PCEXPERT.EE

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

tartuekspress
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