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AS BD DESIGN
on pehme mööbli tootmisega tegelev,
rahvusvaheline, 90 töötajaga, ettevõte

Otsime oma meeskonda:

• ÕMBLEJAT
• POLSTERDAJAT
• JUURDELÕIKAJAT
• VIIMISTLEJA-LIHVIJAT

Pakume tasuta väljaõpet ja koolitust,
konkurentsivõimelist töötasu,
stabiilset töökohta edukas rahvusvahelises ettevõttes.
Info telefonil: 7 334 097
Palume saata CV aadressile: mail@bdmobel.com
AS BD Design, Jänese 2, Tartu.
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Rattasõbrad peavad
uudised

Eesti ainus automess
meelitab hittidega

Tartu Näituste messikeskuses 28.–30. septembrini toimuv tehnika- ja autonäitus „MOTOSHOW 2012“ on kujunenud Eesti
ainsaks automessiks. Ka sel aastal pingutavad korraldajad selle
nimel, et messist saaks kolmeks päevaks autohuviliste kohtumispaik.
Messikeskuse A-hallis võtavad koha sisse uued autod, millest
paljusid esitletakse Eestis esimest korda. „Üheks erilisemaks on
kahtlemata Renault Clio IV, mille maailma esmaesitlus toimub
samaaegselt Tartuga Pariisi autonäitusel,“ rääkis pressiesindaja
Henrik Urbel. „Samuti saab näha maailma esimest suurendatud sõiduulatusega elektriautot Opel Ampera, millel on akude
laadimiseks bensiinimootor.“
Hobiautode hallis on esimest korda laiema avalikkuse ees
telesarjast „Knight Rider“ tuntud imeauto K.I.T.T.-i koopia.
Põnevust pakuvad tervelt seitse kiirendusautot, mis ürituse
lõppedes korraga käima pannakse. Autospordihuvilised saavad ennast proovile panna rallisimulaatoril.
C-hallis pööratakse tähelepanu ökonoomsetele autodele:
näha saab nii surutud maagaasil sõitvaid Fiat Ducatot ja Fiat
Doblot kui ka erinevaid elektriautosid, sealhulgas Nissan Leafi,
mis juba mõnda aega Tartus taksot sõidab.
Välialal on traditsiooniliselt veo- ja matkaautod, Ameerika
päritolu masinad ning Eesti Lada Klubi, kes üllatab haruldase
kabriolett-Ladaga. Messiplatsi suurimaks uudiseks on see, et
esimest korda MOTOSHOW ajaloos saab teha proovisõitu.
Maasturite katsetamiseks on eraldi rada.
Messikeskuse ette püstitatakse näituse ajaks tribüünid, kust
saab jälgida kogu messi vältel toimuvat programmi – korraldatakse paarisvigursõite, esinevad tantsutüdrukud ning selgitatakse välja ökonoomseimad pereautod.

Disainiööl muru helendab
Reedel, 29. septembril kell 20 lööb Tartu Loomemajanduskeskuse esine muruplats seninägematul viisil helendama. „Maastikugeriljade“ firma TajuRuum korraldab valgus-perfomance´i,
mis on esimene tuleval aastal Tartusse laieneva Disainöö
eelürituste reas.
„Disainiöö on oodatud sündmus, mis toob disainihuvilistele
mitmekülgse programmi, kust igaüks peaks midagi meelepärast leidma. Oluline on seegi, et festival tutvustab nii kohalike
kui rahvusvaheliste disainerite loomingut ka neile, kes sellega
tavapäraselt kokku ei puutu,“ ütles Eesti Disainerite Liidu esinaine ja festivali peakorraldaja Ilona Gurjanova.
Disainiöö Tartu-poolse korraldaja Hedviga Vei sõnul on reedene eelüritus heaks sissejuhatuseks järgmise aasta festivalile,
sest valgus-perfomance sügisöös on Põhjamaa minimalistlikku ja karget disaini täpselt iseloomustav kujund. „Disainiöö
on festival, mille peamised märgid on loovus, silmapaistvus,
avatud meel ja puhas visuaalne nauding, mis kokku loovad
ruumi, kus meil on hea olla. Samasugune saab olema ka reedeõhtune häppening,“ lisas Hedviga Vei.

Turu 14, Zeppelini Keskus • tel 7 344 244 • E-P 10-20
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sügiskonverentsi
27. septembril kogunevad
Lõuna-Eesti jalgrattasõbrad
ja liikluskasvatusega tegelejad Dorpati konverentsikeskusesse, et arutleda jalgratturite ohutuse üle, pöörata
tähelepanu kaherattalise
sõbraga liiklemise kitsaskohtadele ja võimalustele
neile turvalisema liikluskeskkonna loomiseks.

„Nii rahvaspordiüritustel osalejate kui igapäevaste rattasõitjate osakaalu kasv Lõuna-Eestis on
märgatav ning see on loonud vajaduse teemaga mitmekülgselt tegeleda,“ rääkis konverentsi korraldaja, maanteeameti lõuna regiooni
liikluskasvatuse osakonna juhataja
Kai Kuuspalu. Olukorras, kus viimase 12 kuu vältel on Lõuna-Eestis
liiklusõnnetusse sattunud poolsada jalgratturit, on Kuuspalu sõnul
peale tervislike liikumisviiside
väärtustamise oluline rääkida ka
jalgratturite ohutusest.
Just neile teemadele pühendatud
sügiskonverentsil „Rattaga – TERVE elu?! Jalgratturid Lõuna-Eestis
täna ja tulevikus“ esinevad päeva
jooksul lisaks maanteeameti, politsei- ja piirivalveameti, Tartu kiir-

Sarnaselt möödunudaastasele konverentsile saab tänavugi katsetada
vigursõitu tõukerattal. 
Reesi Efert

abi, haridus- ja teadusministeeriumi, Tartu linnavalitsuse ja jalgrattaklubi Vänta Aga esindajatele ka
külalised kaugemalt.

Velospetsid välismaalt
Nii on esinemiseks Saksamaalt
kohale sõitnud projekteerimisbüroo juhina töötav Uwe Petry, kes
tutvustab jalgrattainfrastruktuuri

loomise praktikaid oma kodumaal,
ning Suurbritannia koolitaja David
Dansky, kes kõneleb sellest, kuidas
sealkandis rattureid koolitatakse.
Pärastlõunasel ajal saab iga osaleja aga ise sõna sekka öelda. Neljas eriteemalises töötoas arutletakse infrastruktuuri, jalgratturite koolituste kvaliteedi, ohutu
sõitmise võtete, käitumismudelite ning kodanike kaasamise üle.

Igaüks saab jagada kogemusi, välja tuua oma nägemuse probleemkohtadest ning võimalikest lahendustest.
Konverentsikeskuse fuajees seavad erinevad asutused ja organisatsioonid üles oma väljapanekud
– näiteks püstitatakse väike näitus
eriilmelistest ratastest, Eesti Maanteemuuseum tutvustab rataste ajalugu, samuti tutvustatakse uusimat ratta- ja ohutusvarustust,
mängitakse kuldvillakut ja sõidetakse vigursõitu.
Konverentsi korraldaja Kai Kuuspalu kinnitusel pakuvad need lisategevused head võimalust luua
koostöökontakte erinevate jalgrattaga seotud asutustega ning
ammutada uusi ideid.
Maanteeameti lõuna regioon
korraldab sügiskonverentsi juba
kolmandat aastat. Mullu kandis
konverents alapealkirja „Ohutu
liiklus seob põlvkondi“ ning otsis
võimalusi ohutussõnumi viimiseks noorte ja eakateni. Tunamullu
„Liikluskasvatus – huvitav? Huvitav!“ päevateemat kandnud konverents keskendus liikluskasvatuse läbiviimisele koolides ja lasteaedades.
Juhan Lang

Koolipapale sai saatuslikuks reis Austriasse
Tartu linnavalitsus lõpetas
teisipäeval, 25. septembril
töösuhte Tartu kutsehariduskeskuse direktori Andrus
Kompusega.
Linnavalitsuse sisekontrolliteenistuse poolt läbi viidud Tartu kutsehariduskeskuse tegevuse auditi käigus avastati mitmeid
olulisi rikkumisi kooli juhtimisel.
Kooli direktori vastu tekkis umbusaldus eelkõige töölähetuste erahuvidega sidumise ja ebaõigete

andmete esitamise tõttu lähetusaruannetes.
Kontrolli käigus ilmnes, et näiteks 2011. aastal kutsehariduskeskuse juhtkonna poolt korraldatud
9päevane tööreis Austriasse, milles
osales ka direktor, osutus lähetuses viibinutele puhkusereisiks. Veel
olid linnavalitsuse hinnangul olulisemateks rikkumisteks korruptsioonivastases seaduses sätestatud
toimingupiirangute rikkumised ja
puudujäägid riigihangete korraldamises. Auditi materjalid edastatak-

se õiguskaitseorganitele hinnangu
andmiseks.
Teisipäeval toimus ka Tartu kutsehariduskeskuse nõukogu koosolek, kus linnavalitsuse
esindajad informeerisid nõukogu liikmeid puudustest kooli juhtimisel.
Kuni uue direktori valimiseni
avaliku konkursi korras täidab kutsehariduskeskuse direktori kohuseid direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp.
Rasmus Rekand
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Tordipäev
kutsehariduskeskuses
Kooli juubeli auks valmib kutsehariduskeskuses 3. oktoobril saja
osavnäpu kaasabil 30meetrine tort.
Ümmargust sünnipäeva tähistatakse erinevate üritustega läbi terve
nädala.
Kuue päeva sisse (1.–10. okt)
mahuvad nii soenguvõistlus, arvutiosade kirbuturg, traditsiooniline
korvpalliturniir, ringkäigud õppehoonetes kui ka aktus Vanemuises.
Lõbusaimaks või vähemasti maitsvaimaks eeldab kujuneda kolmapäev, mil kella 10st alustab Kopli
1 võimlas sadakond õpilast hiigeltordi valmistamist. Arusaadavalt
moodustavad suurima seltskonna
tordiseppadest kondiitrid (19), ent
esindajaid on veel kaheksalt erialalt
autoremontijatest infotehnoloogideni.
KHK õppekorraldustalituse juhataja Mariann Karja sõnul on igal
päeval oma väike temaatika. „Kopli
päev, Põllu päev, tordipäev, tööandjate päev, koolipäev ja
pidupäev,“ loetles
ta ees ootavat
kronoloogilises järjekorras.
„Oota me kõiki, nii oma
maja rahvast
kui ka vilistlasi ja endiseid
töötajaid.“
Pidustuste raames avatakse „suure uhkustundega südames“ Põllu
tänava õppehoone laiendusena
autoosakonna verivärsked õppe- ja
praktikaruumid.
Juubelinädala jooksul näeb KHK
Kopli tänava hoones kunstinäitust
endiste ja praeguste õpilaste taiestest ning üles on pandud õmblejate parimad näputööd. Kogu nädala
vältel saavad vilistlased lõputunnistuse ettenäitamisel kasutada juuksurisalongi teenuseid soodsamalt.
„Üritused kulmineeruvad laupäeval,
mil kell 11–13 on kõigile avatud Kopli ja
Põllu tänava õppehooned. Toimuvad
ringkäigud ja kohtumised õpetajatega.
Joone tõmbame alla õhtul Vanemuise kontserdimajas piduliku aktuse ja
vilistlasõhtuga,“ selgitas Karja.
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lausega
UUDISED

Loetud nädalad veel ning Annelinnast tulijad pääsevad Räpina maanteele ilma Prisma ja korrusmajade
vahel keerutamata. 
Rasmus Rekand

lausega

Kes põrutas masti?

Politsei palub abi leidmaks kurikaela, kes ööl vastu 24. septembrit arvatavasti kella 0.30 paiku
põrutas otsa ning murdis maha
Lemmatsi külas Lukoili tankla
lipumasti.

38 000

eurot jäi umbkaudsel rehkendusel teenimata Jakobil (sünd
1989), Markkul (1990), Kristinil (1995), Erkil (1977) ja Sandril
(1990), sest enne veel, kui nad
endi valduses olnud kilo kanepit
ja paarsada grammi kokaiinikahtlast pulbrit maha jõudsid müüa,
nabis politsei nad koos piraka
koguse narkootikumidega kinni.

Hilinenud teetööd
valmivad viinakuul
Teest, mis Mõisavahest
tulevad liiklejad otse Räpina maanteele laseks, rääkisid linnaplaneerijad juba
aprillis. Ehituseni jõuti
siiski alles nüüd.
„Tegu on teega, mille eesmärk
on läbiva ja raskeliikluse suunamine Räpina maanteele nõnda,
et ei peaks läbima Nõlvaku tänavat,“ tutvustas ehituse eesmärki linna tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt kevadel. „Eeldatavalt vähendab tee Nõlvaku tänava liikluskoormust ning rahustab
korterelamute esise ja Prisma tee
liiklust.“
Siis loodeti valmimisaega mõõta nädalatega. Selles, et
teetööd alles sügise hakul pihta hakkasid, on süüdi planeeritust pikem projekteerimine ja
ka hankeprotsess. „Kuid praegu
tööd käivad ja oktoobri lõpuks
peaks objekt valmima,“ on Mitt
optimistlik.
Teed rajab Lemminkäinen

PÄI
KE

KLIINIK

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

PUUDE HOOLDUSTÖÖD
Ohtlike puude lõikus ja langetamine,
puude hoolduslõikus ja hekitööd,
okste purustamine ja äravedu,
kändude freesimine,
tormikahjustuste kõrvaldamine

56 866 157
info@nordicarb.ee | www.nordicarb.ee

Eesti ning selle eest tuleb linnal
välja käia 285 000 eurot.
Ka teise sama piirkonna liiklussõlme ehitamine venib. Juba
märtsis kirjutas Tartu Ekspress
Mõisavahe, Kalda tee ja Lammi
tee ristmikust. „Kuna ristmikule pole korralikku taastusremonti tehtud juba aastaid ning kuna
peatselt avatakse Nõlvakul uus
Prisma, suureneb oluliselt ka liikluskoormus,“ rääkis Mitt märtsis.

Töid arvatust enam
Toonaste prognooside kohaselt pidanuks ringristmiku rajamine jääma suvesse, mil liikluskoormus väike. Tegelikult
alustas AS Tref töid alles eelmise nädala lõpul. „Hange oli alles
augustis, lepingu sõlmisime
septembri keskel,“ ei tasu Trefi ehitusdirektori Tarvi Kliimaski sõnul nende poole vaadata.
„Praegust tööde kulgu vaadates
on järgmise kuu lõpuks valmis
jõudmine vägagi reaalne. Ilma-

de tõttu kaugemale talve poole ei
saagi enam väga lükata.“
Miti sõnul muutus Anne keskuse ringi ehitusaeg hankeprotsesside venimise tõttu. „Projekteerimise käigus selgus, et
vajalik on ka suuremas koguses
aluskiht välja vahetada. Hange muutus esialgu planeeritust
kallimaks ning tuli edasi lükata.
Nüüd siiski vahendid leiti ja ring
saab tehtud.“
Kliimaski kinnitusel häirivad nad liiklust nii vähe kui võimalik, ent asfaldi paneku ajaks,
tuleb vähemalt üks sõidusuund
päris kinni panna. „On selge, et
värske asfaldi peale autosid ei saa
lubada. Ehituslikult oleks kõige mõttekam terve ristmik päevaks-kaheks kinni panna. Ehk
saame seda teha mõnel nädalavahetusel oktoobri teises pooles.
Linnaga peame veel nõu, kuidas
toimida.“
Ristmiku ehitus viib linna
kassast 211 500 eurot.
Rasmus Rekand
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ent valeväljakutse eest mõistis
kohus talle ikkagi 5 päeva kartsa.

Nädalalõpu
võrkpalliturniir
Ikka veel nime otsiv Tartu võrkpallimeeskond astub esmakordselt
sel hooajal publiku ette 29.-30.
septembril peetaval Premium 7
Cupil. Vastasteks Pärnu VK, TTÜ
ning Riia Lase.

Võru tänav suletud

Staarid linnamaratonil

Pühapäeva, 30. septembri õhtuni
on ehitustööde tõttu autoliikluseks suletud Võru tänava linna
sisenev sõidusuund Ringtee ristmikust alates. Ümbersõit toimub
Ringtee ja Jalaka tänava kaudu.

Järgmisel laupäeval tormavad linnamaratonil teiste hulgas võistlustulle ka Vanemuise näitlejad
Riho Kütsar ning Tanel Jonas.
Pole teada, kas nendega koos lippavad Vanemuise viiuldajad Marju Villak ning Kadri Sepalaan ka
pillid ühes haaravad, et rasket katsumust muusikaga leevendada.

Linn otsib kuuske
Peaks teil üle olema sirge, kahar,
ühtlase võraga ja ühe ladvaga
ning kasvukohal vähemalt 17
meetri kõrgune kuusk, mis pole
Tartust kaugemal kui 100 km,
tasub sellest linnale enne 22.
oktoobrit teada anda. Mullu maksis linn Raeplatsi jõuluehteks toodud kuuse eest omanikule 600
eurot.

Ähvardaja sai
viis päeva
52aastane Elva mees teatas
telefonitsi juhtimiskeskusele,
et kui politsei viivitamatult tema
juurde ei ilmu, laseb ta kõik oma
kuus last maha. Kinni nabitud
purjutajal tegelikult püssi polnud,

Tasuta õigusabi
Oktoobrist jätkab tegevust TÜ üliõpilaste õigusbüroo, kus tasuta
erialast konsultatsiooni pakuvad
õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja
magistrandid. Eelnevalt tuleb
registreeruda telefonil 737 5995.

Wäljakutse –
autoorienteerumine
Seiklusministeerium korraldab
29. septembri õhtul orienteerumisvõistluse, kus 3,5 tunni jooksul tuleb auto, mootorratta või
jalgrattaga läbida etteantud punktid Tartu põnevates kohtades.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

17.09 - 17.10.12
02.10 - 08.11.12
15.10 - 17.10.12

Klienditeenindus (80 ak)
Raamatupidamise algkursus (46 ak) Õhtused ajad!
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 ak)
Kuum supp lõunaks, soodsaim hind linnas!
29.10 - 26.11.12 Sekretär-juhiabi kursus personalitöö
ja seadusandlusega (139 ak)
Leoski Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!
Info ja registreerimine: 5649 2601 või 735 5007
info@leoskioigusabi.ee

Sigarteid soovit E? 

Lennar bergmann

4

tartuekspress
KULTUUR

Neljapäev, 27. september 2012

Palametsa
pajatused

Ülikooli hooned olgu
peahoone ümber
Selline oli võimude kindel tahe, kui 1930. aastate 2. poolel lubas riigi paranenud majanduslik olukord eraldada Tartu suurkoolile uute
teadus- ja õppehoonete ehitamiseks vajalikke summasid. 1938. aastast hakkas kehtima uus ülikoolide seadus, mis kärpis tunduvalt
alma mater‘i akadeemilisi vabadusi (kaotati rektori ning dekaanide
valitavus, neid nimetas ametisse Eesti Vabariigi president, majandusküsimuste lahendamine läks ülikoolilt riigi pädevusse).
Ajakiri Üliõpilasleht teavitas 1938. a kevadel: „Ülikoolile ehitatakse instituutide hoone.“ Artiklis mainitakse, et viimasel ajal on omaks
võetud ühtekoondamiste põhimõte: ühe teaduskonna seni laialipaisatud asutused tuleb koondada ühes rajoonis paiknevaks õppe- ja
teadusasutuste kogumiks. Sellel on mitmeid häid omadusi. Eelkõige
aitab kokku hoida üliõpilaste aega, mis praegu kulub ühest õppehoonest teise kiirustamisele.
Alustatakse arstiteaViimasel ajal on omaks
duskonnast. Juba aasvõetud ühtekoondataid on olnud päevakorras moodsa hoone ehitamiste põhimõte: ühe
ja nüüd on selleks
teaduskonna seni laiali- mine
leitud ülikooli peahoopaisatud asutused tuleb ne kõrval Gustav Adolfi
ääres sobiv plats.
koondada ühes rajoonis tänava
Seal praegu olevad vanad
paiknevaks kogumiks. majad lammutatakse ja
nende kohale kerkib instituutide uus ja moodne hoone, mis ühtaegu aitab tõsta peahoonet
paremini esile. Seal leiavad koha mitmed arsti-, matemaatika-, loodus- ja majandusteaduskonna asutused. Hoone tuleb neljakorruseline, lisaks keldrikorrus. Kõrgemat ei tohi püstitada – vastasel korral
kaotaks peahoone arhitektuurilises ansamblis oma keskse ja domineeriva mõju. Esimesena valmib klassitsistlikus stiilis (arhitektid H.
Sultson ja P. Mielberg) hoone Toomemäe poole jääv tiib, kuhu paigutatakse 3 farmaatsiainstituuti.
Teises järjekorras tuleb füüsikainstituudile mõeldud keskosa
(meile hiljem tuntud hoopiski keemiahoonena) ning kolmandana Ülikooli tänava poolsesse külge ruumid keemia-, kaubateaduse
ja matemaatikainstituudile. Nende kohal olev nn von Bocki maja
kuulub lammutamisele. Nii saab Ülikooli tänav laiust juurde ja
avardub raekoja tagant peahoonele avanev vaade. Õnneks jäi see
tiib ehitamata ja von Bocki maja – kutsutud ka Marksu majaks –
püsib muinsuskaitse alla võetuna kindlalt oma ajaloolises kohas.
Veel kirjutati, et edaspidi olla kavas kujundada samasuguses stiilis ansambliks ka üliõpilasmaja (hiljem tuntud ülikooli vana kohvikuna) ja Peeter Põllu tänava äärde jäävad suurkooli uued ning
vanad hooned.
Samuti tahetakse ümber ehitada Toome nõlvale jäävad majad nii,
et peahoone oleks kolmest küljest ümbritsetud ühtse tervikansambliga.
5. novembril 1938. a pandi paljude prominentsete ametimeeste
juuresolekul instituutide hoonele nurgakivi. Prorektor Edgar Kant
ütles tseremoonial, et sinna tuleb kokku 202 ruumi ja hoone valmib
kolmes järgus. 1940. aastaks antigi käiku Toome-poolne tiib. Keskmine osa elas toorehitusena sõja üle ja sai keemiahooneks 1947. a.
Ning kolmas osa – tänu taevale jäi hoopiski ehitamata. Kõnelemata
peahoone loodeküljele kavandatust.

Teater
täis
Äsja Tartu Uue Teatri
lavale jõudnud etendust
„Hans ja Grete“ palus toimetus „kriitiku“ pilguga
vaatama ning muljeid
jagama Leemeti (3aastane), Matilda (4), Mihkli (4),
Karoliina (7) ja Laura (8).
„See oli hoopis teistsugune
teater kui tavaliselt. Lapsed ise
on ka laval, mis on hoopis lõbusam, kui vaikselt pingil istuda.“
„Kotid pandi meie jaoks. Aga
ei tea, mis seal sees võis olla?“
„Vaja on lampi ja riiet ja oksi
ja käsi ja näppe, et varju saaks.“
„Tegelasteks olid lapsed, isa
ja võõrasema. Ja nõiamoor, kes
polnud üldse väga hirmus.“
„Lind oli ka, ilusa sabaga. Ja
kolm hunti.“
„Moor oli natuke isegi lihtsa
mõtlemisega, lasi end ära trikitada.“
„See lugu juhtus juba väga
ammu, palju ammu enne meie
aega, kui arvuteid polnud peaaegu üldse. Siis oli nälga kõik
kohad täis.“
„2000 aastat tagasi. Vist.“
„Lapsed läksid nõiametsa,
sest nad ei osanud koduteed

leida.“
„Ei saagi ju koju minna, kui
linnud sõid leivatükid ära!“
„Isa salaja igatses väikseid
lapsi kodus. Ta pakkus kohe, et
anname väiksematele süüa –
küll me ise toitu leiame.“
„Aga võõrasema noris nii
kaua, kuni mees nõustus.
Õnneks ta oli hiljem juba ära
surnud, kui lapsed tagasi tulid.“
„Kõigil oli nälg, isegi nõial.
Kuigi tal oli omal leivast maja,
miks ta seda ei söönud?“
„Seda küpsisest ja leivast
maja tahaks omale.“
„Kui ta oleks kivist maja teinud, oleks leib ja küpsis üle jäänud ja ei peaks lapsi piinama!“
„See koht oli natuke hirmus,
sest öösel metsas olla pole küll
midagi väga mõnusat. Huntidel
on selline komme – ulguda!“
„Hans oli väga nutikas. Kui
näitad näpu asemel luud, ei saa
keegi teada, kas oled juba paks.“
„Kõige lahedam oli, kui Hans
öösel üles ärkas ja kivikesi vaatama läks, mis ilusti särasid.
Need sädelesid, kuna kuu paistis peeglist.“
„Kui lapsed nõia maja juurde
jõudsid, käisid ägedad kriuk-

sud. Nad tegid lambiga selliseid
hääli.“
„Ei teinud lambiga, ikka
kitarriga. See onu oskas pilliga
põnevaid ja igasuguseid helisid
teha.“
„Lõpus saab ise varjusid
proovida, seepärast ma soovitaks sõpradel ka minna proovima.“
„Varjudega teater on vist
väga keeruline. Ei tea ju, kuidas
kujund tuleb.“
„Tegelikult saab ise ka kodus
sellist teatrit proovida. Aga
enne peab ringi ja südame ja
teised kujud selgeks katsetama.“
„Need samad vennad, kes
Hansu ja Grete muinasjutu
tegid, on mõelnud veel hästi
palju teisi lugusid välja. Teatris
võiks neid ka näha. Ma läheks
kindlasti vaatama, aga enne
pean kodused tööd ära tegema.“
„Kui nõia majast kalliskive
tuua, saab nälg ka otsa.“
Suur tänu lastele toeka
arvustuse ning Kristel Leesmendile ja Siim Angerpikale
meelihaarava etenduse eest.

Tsaari kingitud
portsigar jõudis muuseumi
Ülikooli ajaloo muuseumi uue eseme vitriinis saab imetleda 200 aasta
vanust hõbedast portsigarit, mille
kinkis taasavatud Tartu ülikooli esimesele rektorile Georg Friedrich
Parrotile Vene keiser Aleksander I.
Seda sündmust kinnitab portsigari
kaane siseküljel asuv graveering,
mis vitriinis külastajatelegi näha on.
„Perekonnalegend räägib, et
portsigar olevat libisenud G. Fr. Parroti taskust Põhja-Lätis asuvasse
Burtnieki järve, kui ta
seal koos oma poja
Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrotiga
uurimistööd tegi. Portsigari leidis G. Fr. Parroti lapselaps
Wilhelmine
Girgensohn (sündinud Parrot) alles aastaid
hiljem järves ujudes.
Portsigar oli seejärel Girgensohnide perekonna valduses,
kuid käesoleva aasta 19. märtsil annetasid Parrotite järeltulijad Lars ja Björn
Girgensohn portsigari ülikoolile,“ rääkis ajaloo muuseumi näituste ja ürituste osakonna juhataja Terje Lõbu.

Maailmalõpu
taimed
Ülikooli botaanikaaias saab imetleda kivistisi ja maailmalõpu taimi
Näitus “Maailmalõpu taimed” on
osa Teadlaste Öö Festivalist, mis valmib koostöös loodusmuuseumiga.
“Maa geoloogilisest minevikust
on teada mitmeid massilisi väljasuremisi. Üldteada on näiteks
dinosauruste mõistatuslik kadumine, kuid vähem teatakse seda, et
paljud dinosauruste kaasaegsed taimed elasid selle “maailmalõpu” üle
ja on tänapäevalgi üsna sarnased
kümneid või isegi sadu miljoneid
aastaid vanade kivististega “ räägib
paleontoloog Oive Tinn.
Näitusel saab tutvuda nii kivististega loodusmuuseumi kogudest
kui ka elusate fossiilidega botaanikaaia kollektsioonidest. Eriprogramm näitusesaalis toimub Teadlaste Ööl 28. septembril kell 18–23.
Näitus jääb avatuks 14. oktoobrini.

Neljapäev, 27. september 2012
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Eksperiment: kuidas
elada ära 135 € kuus

Üllatusteta, kuid kulukas kolmas nädal
Eksperimendi lõpuni on
jäänud vaid nädal ja 3 päeva. Olen endiselt elu ja tervise juures, kuid ka muredest pole puudust.
Kolmanda nädala veetsin peamiselt Tartus. Kuigi olin plaaninud olla siin terve nädala, sain laupäeva keskpäeval teada, et mind
oodatakse pühapäeval Viljandisse väikest ettekannet tegema.
Õnneks sain Tartust Viljandisse
täiesti tasuta, mistõttu ei pidanud
transpordile kulutusi tegema.
Nädala kulutusteks kujunes
29,92 eurot, mis on märgatavalt
enam, kui varasematel perioodidel. Samas mahtusid siia juuksuri
külastus (2,5 €) ja ka köögitarbed
(1,92 €). Tuleb nentida, et nädalavahetustel kodu külastamine
tuleb rahakotile pigem kasuks kui
kahjuks.
Ootamatusi möödunud nädal
ei toonud. Kõik püksipaarid ning
muud riideesemed püsivad õnneks
tervena. Peaks juhtuma midagi niidi ja nõelaga parandamatut,
oleks kuri karjas. Normaalse jalatsipaari ning pükste eest tuleb välja käia vähemalt 25–40 eurot. 135
euro sisse ei mahuks see kuidagi.
Hakkasin tundma ka teatud
tüdimust, mille põhjuseks praegune kokkuhoidlik elustiil. Üsna
tülikaks ja ajakulukaks muutub
pidev vaaritamine keset päeva.

Professionaalne koolituspartner 20 aastat!


Tööotsijale TASUTA koolitused EESTI TÖÖTUKASSA koolituspartnerilt

Koostame just Teile sobiva koolituspaketi tõstmaks Teie konkurentsivõimet
tööturul. Töötukassa tasub koolituskaardi raames kuni 2500 eurot, mis hõlmab
erinevaid koolitusi. Täpsemat infot saab meie avatud koolituste ärijuhilt telefonil
617 7344 või katre.kalle@akoolitus.ee

Juhtimis- ja IT-alased koolitused


Ettevõtte- ja ametikohakesksed koolitused Tallinnas, Tartus ja üle Eesti
organisatsioonides kohapeal, sh mobiilsete sülearvutiklassidega

Kohvikud on luksus, mida 135eurose kuu jooksul endale lubada ei saa.
Samas aitaks need tudengil aega ja vaeva kokku hoida. 

Juhan-Mart Salumäe

Ent soodsaimaks lõunasöögiks
lihtsalt pean koju minema ning
selle ise meisterdama. Kahe loengu vaheline tunnike-paar kaobki
sedasi kiirelt.
Eelnevatel semestritel olen sel
ajal eelistanud teaduskonnale lähedal asuvaid kohvikuid, kus söönuks
saab väiksema aja- ja energiakuluga. Mõistagi on see kallim, kuid
samas mugavam. Seega pole praegune olukord ülearu meeldiv. Mitte
piin, aga tülikas küll.
Hing nutab üha enam hommi-

kuse kakao ja ajalehe järele, mida
samuti praegune eelarve ei võimalda. Seetõttu ootan juba pingsalt eksperimendi lõppu. Teisalt
on kurb mõelda, et paljude noorte
tegelik olukord ongi päevast päeva
see, mida mina vaid katsetan.
Raha on alles veel 60,64 €.
Juhan-Mart Salumäe kirjeldab
iganädalase rubriigina, kuidas
ellu jääda 135 euroga kuus.
Loe pikemalt: jukustjuhaniks.
blogspot.com
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• MS Office koolitused
-Word, Excel, PowerPoint, Outlook
• Veebikoolitused
-PHP, Joomla!, veebidisain, veebilehe loomine
• Juhtimiskoolitused
-Ajajuhtimine, inimsuhete juhtimine, projektijuhtimine
-IT- ja äriprotsesside kaardistamine
-Infosüsteemide planeerimine ja tellimisdokumentatsiooni koostamine
• Infoturbe koolitused
• Autodeski sertifitseeritud koolitused
-AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP, AutoCAD Civil 3D
• Venekeelsed koolitused


Sülearvutite, koolitusruumide ja arvutiklasside rent

Avatud koolitused TARTUS oktoobris ja novembris

Tabelarvutus ja andmeanalüüs edasijõudnutele (MS Excel 2010/2007): 15.-17.10
Arvutikasutaja baaskoolitus (MS Office 2010/2007): 22.–24.10
Professionaalne arvutikasutamine (MS Office 2010/2007): 12.-14.11
Tekstitöötlus edasijõudnutele (MS Word 2010/2007): 19.-20.11
Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel 2010/2007): 26.-27.11

* kõikide koolituste programmid ja meie sügiskalendri leiad www.akoolitus.ee
Koolitused toimuvad aadressil Pikk tn 10, Tartu
tel: 617 7344 arvutikool@akoolitus.ee

www.akoolitus.ee
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Mulle sobivad suured prillid.
Sellised, mis poolt nägu varjavad, teevad mu poole sümpaatsemaks.
***
“Kes teil lubas siia tulla?”
“Mul on suuline luba.”
“Näidake ette!”
***
“Indias on suurimaks hädaohuks mürkmaod,” jutustab
mees, kes elas mitu aastat
Indias. “Nende eest ei ole pääsu isegi toas.”
“Kui hirmus,” ohkab teda
kuulanud proua. “Kui mina
näeksin oma silmaga jalgade
ees madu, ma sureksin hirmust!”
“Ah, see on ainult esimesel
korral nii. Pärast harjute.”
***
Laeval puhkes tulekahju.
Algas paanika. Igaüks püüdis
kiiresti tekile jõuda. Paanika
vaibus alles siis, kui kapten
hüüdis:
“Härrad, rahunege, vett jätkub kõigile!”
***
“Miks on laeval mast?”
“Kui kütus otsa lõpeb, siis
kasutatakse seda teibana, et
põhjast laeva edasi lükata.”
***
“Mis on su parim iseloomujoon?”
“Püsivus. Ma võin tundide
kaupa peegli ees istuda ja oma
ilu imetleda.”
“See pole püsivus. See on
kujutlusvõime.”
***
Kohtunik:
“Kas olete varem karistatud?”
Kaebealune:
“Jah, ühe korra. Aga see oli
ammu, 20 aastat tagasi.”

“Ja millega te pärast seda
olete tegelenud?”
“Istusin vangis.”
***
Pargivaht pingil istuvale paarile:
“Aga kallid inimesed, see
pink on ju värskelt värvitud!”
“Me teame. Istume siin seni,
kuni on pimedaks läinud.”
***
Külaline helistab ukse taga,
millel ripub silt “Ettevaatust,
koer!”. Avama tuleb peremees,
pisike koeranähvits süles.
“Hm, milleks teil seda silti
vaja on?” küsib külaline.
“Et keegi kogemata koerale
peale ei astuks.”
***
Arstile saadeti lõunasöögikutse. Vastuseks sai peremees
täiesti loetamatu kirja.
“Ma pean teada saama, kas
ta tuleb või ei,” muretseb naine. Mees annab nõu, et naine
läheks kirjaga apteekri juurde,
kuna nemad suudavad igasugust käekirja lugeda.
Naine läkski apteeki. Apteeker luges kirja läbi, ulatas naisele selgitust ootamata väikese pudelikese ning lausus:
”Palun, proua, 12.90.”
***
“Kuule naine, sa pahandad
minu joomise pärast täiesti
ilmaasjata,” selgitab mees naisele.
“Kust me sinu kasuka jaoks
raha oleksime saanud, kui ma
poleks kogu taarat poodi tagasi viinud!”
***
Vestlevad kaks sõpra:
“Minust on vist kuutõbine
saanud.”
“Miks sa nii arvad?”
“Kujutad sa ette, ärkasin täna
hommikul oma voodis!”

ristsõna
Ristsõna

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
28.09–4.10 kell 14.30, 16.15,
20.30, 22.20 Kampaania
28.09, 1.–4.10 kell 15.15, 20,
21.45; 29.–30.09 kell 17.15,
20, 21.45 Ajasõlm
28.09, 1.–4.10 kell 12, 14, 18;
29.–30.09 kell 11.30, 13.45,
15.45 Vapper Jock (eesti
keeles)

Ajasõlm
Märulifilm, alla 12 a keelatud, linastub Cinamonis 28.09 kell 15.15.
Mitte eriti kauges tulevikus on inimene
leiutanud ajas rändamise, kuid see on kuulutatud ebaseaduslikuks. Palgamõrvar Joe
(Joseph Gordon-Levitt) tapab inimesi, kes
saadetakse maffia poolt tulevikust. Tundes
ühe ohvri (Bruce Willis) näol ära iseenda, paneb
see teda kõhklema ning Joe on sunnitud tuleviku
iseenda eest põgenema hakkama.
„Ajasõlm“ on originaalne ulmeline põnevusfilm,
mille lavastajaks ja stsenaristiks on Rian Johnson.
Osades Joseph Gordon Levitt, Bruce Willis, Emily
Blunt, Paul Dano, Jeff Daniels, Piper Perabo jt.

28.09–4.10 kell 12.45, 15.30,
18.25, 21 Metslased
28.09, 1.–3.10 kell 13.15, 16,
17.35, 19.35; 29.–30.09 kell
13.15, 15.15, 17.45, 19.35; 4.10
kell 13.15, 16, 17.35, 19.35
Seenelkäik
28.09–4.10 kell 14.15, 18.15,
21.30 Armastusega Rooma
28.09–4.10 kell 12.30 Maailma viimane armulugu
28.09–4.10 kell 22.20 Resident Evil: Karistus 3D
28.09–4.10 kell 16.40, 19.10
Puhastus
28.09, 1.–4.10 kell 12.15;
29.–30.09 kell 12 Vaprake
(eesti keeles)
4.10 kell 19.35 Esilinastus:
Raha võim

Kontsert
Elleri saal
8.10 kell 18 Sügismuusika
festivali kontsert, esinevad
noorteosakonna solistid ja
ansamblid

VENE KIRJANDUSE NÄDAL
27.09 kell 15–17 kohvikus Lutsu Juures
Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on eestivene kirjaniku Andrei Ivanovi romaan
“Peotäis põrmu”. Külas on TÜ doktorant Aija Sakova- Merivee.
28.09 kell 17 raamatukogu saalis Ivan Gontšarovi “Oblomov”.
Romaanist vestlevad TÜ dotsent Lea Pild ja näitleja Rein Pakk.
Ivan Gontšarovi sünnist möödus tänavu 200 aastat.
1.10 kell 17 raamatukogu saalis Ella Agranovskaja ja
Nikolai Šarubini film “Tarkovski. Ristumised”
(2012, eestikeelsed subtiitrid). Filmi esitlevad autorid.
1.10 kell 19 Tartu Elektriteater, Lai 37
Andrei Tarkovski mängufilm “Solaris” (1972)

Tartu Peetri kirik
28.09 kell 19 Mart Saar ja
tema aeg

Tartu ülikooli
ajaloo muusem

Tartu Raekoja saal

kuni 9.10 näitus Kosovo läbi
fotoakna

27.09 kell 20 Raul Vaigla
soolokontsert Bass Vaigla
moodi

Tartu ülikooli aula

28.09 kell 21 Hedvig Hanson
& The Moonlight Trio

Vanemuise
kontserdimaja

Klubi Rock & Roll

27.09 kell 19 Benoît Delbecq
Trio (Prantsusmaa)

28.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

Tartu linnamuuseum
27.09 kell 18 Eduard Tubin.
Klaverisonaat nr 1 E-duur
ETW 31 (1928). Tervikteose
esmaettekanne

kuni 27.10 näitus Aja Viited 2

Linnaraamatukogu

11.10 kell 18 Viiuli mängud 6

Tartu Jaani kirik

Karlova-Ropka
raamatukogu

1.10 kell 18 Sügismuusika
festivali avakontsert, esineb Elleri keelpilliorkester,
juhendaja Kristel EerojaPõldoja. Kavas Vivaldi Aastaajad

Klubi Jazz

12.10 kell 21 Tõnis Mägi &
Muusik Seif

Näitus

3.10 kell 19 Vardo Rumessen 70

kuni 6.10 raamatunäitus
1812. aasta vene kirjanduses
kuni 9.10 Vello Taimre fotonäitus Kreeka mosaiik

kuni 13.10 raamatunäitus Ei
head ilma pajas keedeta
kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95

Tammelinna
raamatukogu

29.09 kell 19 Mart Saar 130

kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

9.10 kell 11 noortepäev Teeme ise muusikat

kuni 19.10 näitus Minu lemmiktegelane Eesti anima- ja
mängufilmist

Õlle tare

kuni 31.10 maalinäitus Lilled
ja päike ja rohi ja meri

28.09 kell 22 Toomas Anni

Õpetaja 5, Tartu
6.10 kell 17 Allikabändi heategevuskontsert Tartu laste
turvakodu heaks

Muu
Linnaraamatukogu
27.09 kell 17 teemaõhtu Kliimamuutused ja Eesti. Külas
on Andres Tarand, geograaf,
klimatoloog, Euroopa Parlamendi endine liige.
27.09 kell 17 Muinasjututund, kavas on Jüri Parijõe
lood Leivajätk kadus, Nälg ja
Külaliste leib
28.09 kell 12 Lugemisrõõm,
külas lastekirjanik Siiri Laidla,
jututeema uus Tartu-aineline
lasteraamat Toometondu
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MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Alemat OÜ: puitfassaadide ja
mööbli restaureerimine, fassaaditööd, korterite ja eramute remont
ning viimistlus. Tel 5695 0175.
Annan Tartus rendile miniekskavaatori (1,6 t) ja haagise. Hind 90 €.
Tel 5551 0990, www.rentexrent.eu.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.
Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik. Hind soodne.
Tel 5680 7666, sbjon1@msn.com.
Maalritöö, siseviimistlus. maalerdus@gmail.com, tel 5820 1334.
Septiku komplekt PE (polüetüleen, 2,5 m³ mahuti kolme kambriga
koos imbväljakuga 2×15 meetrit).
Sügispakkumine: komplekti hind
990 €. Tel 517 1980.
Teen erinevaid siseremonttöid.
Hind soodne ja töö kvaliteetne.
Tel 5822 4074.

Materjal

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.
Halupuud (kuiv lepp al 35 €/rm).
Tel 529 0183.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Transport tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepinnud ja -puud.
Tel 509 4921.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Transport tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.
Kuiv küttepuu (50 cm, haab 37 €,
kask-saar 47 € rm, kohaletoomisega). Tel 507 6925, avolte@hot.ee.

Kinnisvara müük

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

Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Müüa igas mõõdus saematerjali!
Tasuta transport Tartumaal! Küsi
soodsat pakkumist tel 5656 4624
või puidupood@gmail.com.
Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.

Küte

ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.
Hea noor! Kas huvitud kõrghariduse omandamisest Euroopa
tunnustatud kõrgkoolides? Tule
meie kontorisse tasuta
konsultatsioonile! Registreeru kas
info@studyin.ee või tel 740 246.
www.bellnor.ee
Reiki I astme kursus 29.-30. IX.
Õpime energiaravi.
www.hingamisstuudio.ee,
tel 5649 2769.

Otsin tööd
Töökeskkonnaspetsialistina.
Sobib ka osaline koormus.
Tel 5560 2804.

uu
tep

Küt

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

AL Grupp OÜ pakub raamatupidamise täisteenust (OÜ, AS, FIE,
MTÜ, KÜ). Tel 552 2690, algrupp.
raamatupidamine@gmail.com.
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

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

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ,
www.mastersport.ee.
Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.
Vannide emaileerimine.
Tel 552 2879.

REKLAAM
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P reklaam@tartuekpress.ee
• 730 4455

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.
Tule trenni! Flamenco,
rumbita, tribal, kõhutants, strip, pilates,
jooga. Õpetaja
9a, Tartu,
tel 529 4740,
www.sansaara.ee.

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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

Tervis
Hambaproteesitööd Kesklinna
Hambaravis. Konsultatsioon
tasuta. Tel 744 2122.
Käed korras, aga kannalõhed
teevad muret? Tulen koju ja aitan
jalad korda teha! Tel 5567 6001
(e k), 5819 9470 (v k).

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.
Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.

Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Teenus

Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.

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

Müüa VW Passat (1991. a, väga
heas korras). Tel 5593 4370.

Müüa elumaja Alatskivilt 2 km
(heas korras, koos kõrvalhoonetega, mets, põllud, järv, 7 ha, omanikult). Toomas, tel 5344 4607.

Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

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

Sõidukid

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

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

Mis
juhtub
talvel?

Kü
lm
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Toetusring rasestuda soovivatele naistele kolmapäeviti kl 18.15
Struve 4, II korrus. Tel 5661 3931,
viljakusring.blogspot.com.
Tule! Aitame! Alkoholi-, nikotiinisõltuvuse korral 98%. Hiina
meditsiin. Ly Chini OÜ, tel 748 4677,
5837 9246, 505 8381.

Muu
India tants algajatele.
Tel 553 4712, maaremar@gmail.com.

www.kvaliteetkliima.ee

KÜTE
JAHUTUS
VENTILATSIOON
Teguri 37 A
TARTU ESINDUS mob.
51 00 568
Salongi avamise puhul
igale ostjale KINGITUS!

Pottsepatööd ja materjalid.
Sügisesed remonditööd küttekehadele eelisjärjekorras. Lõuna- ja
Kesk-Eestis. Tel 503 2665.

2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 7567.
Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

Üürile anda

Raamatupidamine firmadele ja
korteriühistutele. Tel 5551 1130,
e-post: merlesar@gmail.com.

Pool maja (I k, 3 tuba). Kl 18–20 tel
740 4081.

Septembri lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

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

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

U
U
K 1€ A

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

T
U
L

linnaleht

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee

355.-

Leia sobiv hind!

Tartu ja Pärnu ühine

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

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

LÕNGAPOE SUPERPAKKUMINE:
valge akrüüllõng vihis 3 €/kg.
Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), Tartu,
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

5,76€
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
Nõudepeatuses saab
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maha vaid ilma kotita?
Taisto bussiga Pärnust
Tartusse sõites veendusin,
et lisaks traditsioonilistele
tigedatele pilkudele kohapealt piletiostjaile ja veel
enne liiklusse sööstmist
kehtestab mõni bussijuht
end juba pagasiluugi ees.
„Pagasit ei või istmele panna!“
peatab bussijuht mu sõbranna
suve viimase reede õhtul Pärnu
bussijaamas kollase Taisto bussi
trepil. Sekkun tema seljatagant.
„Aga kas Tartus saaks peatust
kohe linna sisse sõites Viljandi
maantee bussipeatuses? Saaksime seal siis kiiresti maha minna.
Need õlakotid mahuvad laealusesse riiulisse ilusti ära.“
„Ei, ei, ametlikud peatused on
Kaare ja Pauluse ja suured kotid
tuleb alla panna.“
Mis seal siis ikka, topime oma
spordikotihakatised pagasiruumi ja nendime, et Kaare sobib
ka täitsa hästi. Vähemalt ei pea
kesklinna sõitma, et kohe teistpidi Riiamäest tagasi üles ronida.
Buss hakkab liikuma, on paras
aeg kodustele helistada, et meile kahe ja poole tunni pärast auto
lubatud Kaare peatusse vastu kutsuda. Suur on aga meie imestus,
kui kõigest paar minutit pärast
Kilingi-Nõmme bussijaamast väljumist peatab juht bussi teepervel. Mis siis nüüd juhtus? Midagi
ei juhtunud, rohelise nokkmütsi

Jan Landrat
Taisto Liinide liinispetsialist

Iga kord ei õnnestu Kaare peatuses pagasit kätte saada.  Morten Vaalma

ja teksatagiga reisija läheb maha.
„Noh, aitüma,“ ühmab ta veel lahkudes. Oleme pisut pahased, et
bussijuht näo järgi – või semudele?
– erandeid teeb.

Tõehetk: kui tahad kotti,
sõida bussijaama
Kui läheneme lubatud Kaare peatusele polikliiniku vastas,
kapsame oma kohtadelt juba foori taga püsti ja hakkame esiukse
poole trügima.
„Vabandust, meil on need kotid
ka all pagasiruumis, kas te saaksite lahti teha?“
„Mis? Siin ei tee midagi lahti, alt

saab asju ainult bussijaamas!“
„Aga auto ootab meid ja meil on
päris kiire, kas saaks hästi kähku,
siin pole ju teisi busse taga ootamas?“
„Mul ükskõik, las ta ootab, bussijaamas saate!“
Oleme keeletud. Bussi sisenemiseks legaalse suurusega õlakotiga proua trügib meie tagant välja.
Kõik, kel ridikülist midagi enamat
kaasas, sõidavad all-linna bussijaama.
Bussijaamas tirime oma tolmused spordikotid pagasiruumist välja. Bussijuht seisab, käed sügaval
teksade taskus.
Mari Mets

Reedesel päeval reisib bussiga alati palju inimesi. Suure
pagasi, mida ei ole võimalik
paigutada bussis üles riiulile
või istme alla, palume panna
pagasiruumi. Soovist väljuda
nõudepeatuses ja reisimisest
pagasiga tuleks kindlasti bussijuhti teavitada ning vastavalt
sellele tuleb ka pagas paigutada pagasiruumi, et seda oleks
võimalik hõlpsalt kätte saada.
Vahepeatustega kaugliinil,
nagu antud juhul, tuleb peale palju reisijaid ja pagasit ka
Viljandist, satub mõistagi algpeatuses peale tulnud reisija
pagas tahapoole ja nõudepeatuses on seda üsna keeruline
väljastada.
Antud juhtumil seisnes mure
selles, et Kaare peatuses ei ole
eraldi bussitaskut. Kui buss seisab, siis paneb see kinni kogu
liikluse ühel real. Pagasi väljastamine on paratamatult aeganõudev tegevus ning bussijuht ei tahtnud reedeõhtusel
tipptunnil liiklust kinni panna.
Meil on tõesti kahju, et meie
bussijuht ei näidanud üles
piisavalt paindlikkust ning ei
leidnud pagasi väljastamiseks
mõnda muud taskuga bussipeatust, mis oleks olnud enne
bussijaama. Kindlasti on reisija
transportimine pagasi pärast
bussijaama kahetsusväärne.

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT
(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

