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Toetusraha jagus Tartumaal 53 korterelamule

Neljapäev, 4. oktoober 2012

Tammelinlaste kõrvad saavad
raudteemürast puhkust

Selleks korraks on Kredexi korterelamute rekonstrueerimistoetuse vahendid otsa lõppenud. Kokku renoveeritakse 15,1
miljoni euro eest 531 kortermaja üle Eesti. Tartumaale jõuab
sellest summast enam kui viiendik: 3,3 miljoni euro eest saavad soojapidavama kuue 52 korrusmaja.
Toetuste pioneeriks oli KÜ Nisu 33, kellele Kredex siinkandis
esimesena otsustas 2010. aasta oktoobris anda toona ehitusabiks 722 917 krooni. Järgnes Tartu mnt 27C ühistu Elvast
(695 178 kr). Üldse on väljastpoolt Tartu linna toetust saanud
ühistuid kokku 14.
Suurima ehk 35% toetuse pälvisid 25 korterelamut (summas
2,6 miljonit eurot), 25% ehituse maksumusest hüvitatakse 13
ühistule ning 15% abi saavad 14 maja.

Sügisene sompus ilm ei takista töömeestel Hannesel ja Arturil täpsete riistade abil aiapostide
aluseid vinklisse timmida. Enne talve tuleb ju seinaehitusega valmis saada. 
Rasmus Rekand

Korteriühistu

Summa (€)

Toetus (%)

1

Anne 47

292 861

35

2

Nõva 2

228 509

35

3

Aardla 124

199 899

35

4

Mõisavahe 59

166 923

35

5

Kaunase 19

160 091

35

6

Kaunase pst 38

143 165

35

7

Jalaka 42

142 736

35

8

Tuglase 13

120 412

35

9

Käärdi, Rukki 11

109 624

35

10

Turu 5

102 474

35

11

Kaunase pst 47

99 283

35

12

Kaunase pst 44

97 316

35

13

Elva, Õuna 1

90 963

35

14

Ravila 50

89 456

35

15

Savi 8

82 315

25

16

Turu 13

80 279

25

17

Vasara 31

76 650

25

18

Lohkva, Aiandi tee 3

76 204

25

19

Rõõmu 12

66 404

35

20

Võilille tee 7

58 420

35

...
53 maja kokku

3 314 673

Aasta lõpuks valmib Tammelinna tõkkesein, mis
peaks raudteemürast puhtana hoidma Tamme staadioni ümbruse.
Eesti Raudtee tellimusel rajatakse müratõkkesein piki raudtee
serva Elva tänavast Väikese kaareni. Ligi 200 meetri pikkuse seina ehitus läheb maksma enam kui
450 000 eurot. „Peame kindlustama probleemideta tegevusruumi,
mille üheks tingimuseks on nõuetekohane müratase. See on kompromiss linnaga,“ põhjendas kopsakat investeeringut Eesti Raudtee
avalike suhete juht Urmas Glase.

Rohetav sein
Uus sein on sisuliselt jätk mõned
aastad tagasi viaduktist kuni Elva
tänavani rajatule. Otsest ettekirjutust, milline lõpptulemus peaks
olema, linn ei esitanud. Küll peab
materjal olema seesugune, et heli
peegelduks võimalikult vähe ning
konstruktsioon oleks ilmastiku- ja
vandaalikindel. Sarnaselt varem
ehitatule tuleb Tammelinna-poolne külg katta võrguga, et istutatavad ronitaimed rajatise rohelusega
kataks.
Loodav sein nihkub ka raudteele

mõnevõrra lähemale. Linna inseneriteenistuse juhataja Mati Raamat
tõdes juba talvel, mil töid projekteeriti, et esimene sein ehitati raudteest pisut kaugele, mistap soovitud
efekt jäi kasinaks. Uue seina ja rööbaste vahele jääb vaid mõni meeter.
Leping tööde teostaja AS Leonhard Weiss Viater Ehitusega sõlmiti mais, 13. augustil algas ehitus.
Puude raie, vana aia demonteerimise ja vaivundamendi rajamise
järel aga ehitus pisut takerdus. Glase möönab, et probleeme on. „Vaiad
on maas, ent kaablitrasside tuvastamise ja märkimisega on tulnud
ette ajalisi viivitusi. Pigem on need
organisatoorset laadi. Objekti valmimist novembris–detsembris ei
tohiks need väga palju mõjutada.“
Varem välja käidud plaani, et seina valmides hakkavad rongid linnas senise 25 km/h asemel poole
kiiremini liikuma, Glase ei kinnita.
„Kindlalt seda väita ei saa. Kiiruse
tõstmiseks peavad peale müra olema lahendatud juhtimis- ja turvaprobleemid. Sein loob eeldused, et
selles suunas liikuda.“
Kuid iseäranis reisironge silmas
pidades on kiiruse teema lähitulevikus päevakorras küll. Glase sõnul
jätab meie linnasisene 40 km/h
(jaamade lähistel 20 km/h) piirang
muu maailmaga võrreldes reservi ja

Erinevalt uuest kaubamajast on raudteemehed linna soovi sein rohelusega katta tõsiselt võtmas.

arenguruumi.
„Kui põhitrassidel ongi reisirongi
kiirus tagatud 120 km/h, siis asulad kärbivad seda oluliselt ja ajakulu
on ikkagi suur. Eritasandilised ülesõidud, aiad-piirded, et inimesed
ei satuks juhuslikult raudteele –
investeeringud, mis tuleks teha, on
suured ega sõltu ainult Raudteest,
aga väärivad arengut silmas pidades tõsist kaalumist.“

Raudtee roll väike
Kas või kuna Tartusse järgmine
raudteemüra eest kaitsev sein võiks

kerkida, ei oska Glase öelda. „Kui
vaadata linna tehtud mürataseme
kaardistamist, siis raudtee on üpris
marginaalsel kohal kogu spektris.
Samas kehtivad linnas üldised normid, mida ei tohi ületada – eritingimusi raudteele selles suhtes pole.
Ekslik oleks arvata, et nüüd ehitamegi kogu raudtee seinte vahele.
Inimesed peaks lähiümbrusse kinnisvara soetades raudteega arvestama. See ei tohiks ju kellelegi tulla
üllatusena, et 140 aastat toiminud
raudtee on ikka veel olemas ja tekitab paratamatult teatud helisid.“
Rasmus Rekand

LAEN
Pandi tagatisel al 3 eurost!
Pandimajade liider!
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

KULD
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E-POOD
Suurim valik kasutatud tooteid!
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Põllumajanduspraktika viis
tudengid tööandjatega raksu
Ülikoolis kohustusliku
praktika ajal põllumajandusettevõttes traktori alla
jäämine või metssigade ja
endiste vangidega võidu
põllul rohimine on drastilised näited maaülikooli
tudengite suvistest katsumustest.

Maaülikooli tundeng Villu Mikk kahetseb, et enne suvepraktikat kindlat palka ja tööülesandeid kokku ei leppinud. 
Andres Raudjalg

Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist
õppiv Villu Mikk ütleb, et pole
kunagi varem inimestes, eriti tööandjas, niimoodi pettunud kui
oma suvepraktikal Kaarli tulundusühistus Tartumaal. Probleemi iva peitub Miku sõnul tööandja
suhtumises praktikantidesse ning
hägustes palgakokkulepetes, mille
tõttu naasis ta suvepraktikalt tühjade taskute ja mõru meelega.
Talvel, kui Mikk veel praktikakohta otsis ning tuttavate soovituste järgi Kaarli tulundusühistusse läks, lubas juhataja Madis
Avi, et praktika on ikka tasustatud. Paraku naasis ta augusti algul
aasta põllumeheks kandideeriva
Avi Vara vallas asuvatelt rukkipõldudelt ilma töötasuta ning nendib, et peale konkreetse töölevõtulepingu tegemata jätmise oli ka
praktikalepingus tööülesannete
lahtri täitmata jätmisega leppimine suur viga.
„Praktika ajal küsisin mitu korda, et millal palk tuleb, juhataja lubas, et viienda paiku. Läksin
sinna pärast jaanipäeva ja töötasin
kokku 30 päeva. Esimese juunikuu
nädala eest sain sada eurot ja hilisema eest ei midagi,“ tõdeb Mikk.

üldse tühistada. „Enam ei võta me
maaülikoolist ühtegi praktikanti,“
teatab Avi ja lõpetab kõne.
Maaülikoolis samal erialal
õppiv Liisi Lehtmets sai oma
mõru õppetunni praktikalt ühest
mustikaistandusest Tartumaalt,
mille nime ta igaks juhuks öelda
ei julge, sest tööandja mõjub talle siiani hirmutavalt. Lehtmetsa
sõnul oli koolipoolses praktikalepingus kirjas, et alguses teevad
tudengid madalamaid töid ning
liiguvad järjest tähtsamate ülesannete juurde. „Tegelikkuses korjasime viimasel päeval ka mustikaid.“
Lehtmetsa ja veel kahe kursusekaaslase praktika oli venitatud aprilli lõpust juuli lõpuni, sest
vahel polnud juhendajal neile lihtsalt tööd anda. „Ta helistas meile isegi pühapäeva hommikul ja
kutsus tööle, kõige pikem tööpäev
oligi 1. mail, siis korjasime põllult kive,“ räägib neiu. Kokkuleppe kohaselt maksis tööandja noortele küll palka, kuid kuna summas polnud kokku lepitud, kujunes suvetöö eest tasuks 50 senti
tunnis. „Praktika lõppedes teatas juhataja, et me teeme halvasti tööd, kuigi suve jooksul oli kõik
justkui hästi,“ ütleb Lehtmets.

Lapsed traktoriroolis

Vastuoluline põllumees
Tulundusühistu juhataja Avi
sõnul maksab ta palka siis, kui
PRIA (põllumajanduse registrite
ja informatsiooni amet) maksab
ettevõtetele välja praktikatoetused. PRIA toetuste laekumise aega
ta öelda ei oska. „Poolavansi korras maksime alguses talle ka mingi palga,“ täpsustab ta.

vatit monteerima, aga teda see ei
huvitanud. Mulle meeldivad inimesed, kes tööd teevad, suvega
võib meie juures teenida kaks kuni
kolm tuhat eurot.“
Mikk omakorda kurdab, et tööandjal polnud talle alati tööd pakkuda. Kuna praktikalepingus jäi
tööülesannete lahter tühjaks, ei
osanud ta ka midagi oodata. „Tihti juhKas see on kuritegu, kui
tus nii, et hommikul
noor inimene saab nautida passisime mitu tundi tühja, sest kellelgi
looduses kõndimist?
polnud aega meiega
Küll aga on Avil hulganisti ettetegeleda, et tööülesandeid jagada.“
heiteid Miku praktikasooritusele.
Viljakuivatit kutsus juhataja
„Ta ei teinud siin midagi, pakkuMiku sõnul teda monteerima seltssin kõiksugu töid, aga talle need ei
konnaga, milles oli juhendaja sõnul
kõlvanud. Tahtis olla nagu ÜRO
endisi vange. „Kuna praktikalevaatleja. Kutsusime teda appi kuipingus on kirjas, et meie ohutus

peab olema tagatud, siis ma tõesti ei tahtnud vangidega koos töötada ja rohida selles põllunurgas, kus
uudistas metsseakari. Põld, muide,
asus tulundusühistust 18 kilomeetri kaugusel ning sealt pidin ma jalgsi tagasi tulema.“
Avi omakorda väidab, et nii kauget põldu neil ei olegi. „Kõige kaugem põld on kümne kilomeetri
kaugusel. Ning üleüldse, kas see
on kuritegu, kui noor inimene
saab nautida looduses kõndimist?“

Orjatöö mustikapõllul
Ajakirjanikuga vesteldes lubab
Avi küll Mikule palga PRIA toetuste saabudes välja maksta, kuid
paari minuti pärast tagasi helistades lubab juba tema suvepraktika

Viimane piisk karikasse oli traktori alla jäämine. „Kui me käsitsi
põldu väetasime, istus traktoriroolis omaniku 12aastane poeg.
Korraga lasi ta siduri lahti ja traktor veeres mulle peale, kui kopast
ämbriga väetist võtsin. Õnneks oli
tagajärjeks vaid nädalateks sinine
jalg.“
Erialast tööd oli Lehtmetsa meelest praktikal vähe, pigem
tegid nad kõike, mida pererahvas
ise ei jõudnud. „Ma õppisin küll
näiteks õunapuude pookimise ära,
kuid enamiku ajast tegime põllul lihttöid. Rohida ja marju korjata oskasin ma enne ka,“ sõnab
ta. Üks müstilisimaid tööülesandeid oli omaniku nõue kasvuhoone valmis ehitada, kui viimane ise
Tallinnasse sõitis.
Nii Mikk kui Lehtmets tõdevad, et palgarahas ja tööülesannetes peaksid tudengid alati enne
kõik kokku leppima, sest muidu
on praktikajuhendajal voli käituda nendega täiesti omatahtsi.
„Kahetseme, et sealt poole pealt
ära ei tulnud.“
Mari Mets
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Võru tänavale foori
asemel ring

Viadukti ehitustööde tõttu suletakse Võru-Ringtee ristmikul
pikemaks ajaks foor. Liiklus suunatakse ajutisele üherajalisele
ringristmikule ja kiirust piiratakse
30 km/h. Ummikute vältimiseks
soovitab linn ristmikku tipptundidel vältida.

4.-7.10: naiste sukkpüksid ja sokid
- vali 3, maksa 2 eest
8.-13.10: hooaja allahindlus kuni -50%

Naiste poolmantlid alates 98 €,
naiste topid alates 16 €
Naiste kudumid alates 10 €
Naiste mantlid alates 25 €
Meeste kudumid alates 15 €

Jalgpalliriided -30%, Mizuno
jooksuriided -50%, spordipesu -30%

UUs

POOD

UUs

POOD

UUs

Allahindlus kuni -50%

POOD

UUs

Kogu kaup -10%

Kõik naisterõivad -20%
Meeste joped, kampsunid ja
dressipluusid -20%

POOD

UUs

POOD

UUs

3=2 Ostes kolm toodet,

POOD

Sputnikul juubel

Arendamaks noortes julgust äri
alustada soetas linn 300 “Ettevõtlikkusest ettevõtluseni” õpikut
ja CD- või DVD-komplekti, mis
jõuavad kõigisse linna gümnaasiumidesse.

Pätid maiustavad

Taas liikvel valeraha

Veel järgmised viis aastat saab
Jaama 14 asuva laulupeomuuseumi ruume kasutada MTÜ Tartu Suveteatri Selts. Üüriks tuleb
maksta 113 eurot kuus.

1. oktoobril avastati Tartus Sõbra
tänava sularahakeskuses võltsimistunnustega 50eurone rahatäht seerianumbriga L206 312
690 43.

Sierrad on
kuum kaup
Eelmisel nädalal pandi Anne
tänavas lühikese ajavahemiku
jooksul pihta kaks Ford Sierrat.
Miks pätid just neid, tänaseks
juba väärikas eas omaaegseid
kultusmasinaid ihkavad, ei oska
ka politsei öelda.

Ööl vastu 29. septembrit tungiti
Tartus Anne tänaval sisse sõidukisse VW Passat ja varastati punutud korv erinevate šokolaadidega,
tulemasin ja 12 eurot sularaha.

Suveteater jätkab
laulupeomuuseumis

Leivast sai pank
Kuraditosin aastat Pere Leiva
nime kandnud
Tartu võrkpalli esind usm e e s konna särgil
ilutseb järgmisel kolmel hooajal kõige suuremana BIGBANK-i logo.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Puu vahele ratast parkides ei tasu seda sinna väga pikaks ajaks
unustada, muidu võib loodus oma võtta. 
Maa-amet

laiEm valik

rõivaid
ja pEsu

UUs

POOD
Palju tooteid 9.90 €,
lisaks -15% soodustust tavahinnast

Juudi kalmistu aed
saab korda

Oktoobris möödub 55 aastat
esimese Maa tehiskaaslase kosmoselennust. Tartu tähetornis
peab selle puhul 4. oktoobril kell
18.15 loengu „Sputniku eelloost:
Peenemündest Bajkongõrinini“
vanemteadur Uno Veisman ning
6. oktoobril kell 12–15 toimuval
perepäeval lennutatakse ühiselt
tahkekütusega rakette.

saad soodsaima toote TASUTA

Lisbeth

Linn aitab teist sügist järjest tasuta äraveoga neid korteriühistuid,
kelle hooldada on linna maa,
millel kasvab puid. Sooviavaldusi
ootab ja prügikotte jagab Tartu
Korteriühistute Liit.

Linn kingib õpikuid

Kõik pakkumised leiad www.eeden.ee

Valik tooteid alates 5 €

Tasuta lehevedu

Linn eraldas tuhatkond eurot, et
uuesti saaks püsti juudi kalmistu
kokkuvarisenud piirdeaed.

EEdEni rõiva- ja pEsukauplustEs
4.–13. oktoobrini 2012
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Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
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Et paika vaielda milliseid
radu pidi peaks kulgema
Tartu kesklinna üldplaneering, peavad valdkonna
spetsialistid täna konverentsi.
Arutelu avasõnad lausub meer
Urmas Kruuse. Omavalitsuse rollist ja võimalustest räägib abilinnapea Raimond Tamm. Üleriigilist planeeringut „Eesti 2030+“
tutvustab Tavo Kikas siseministeeriumist. Veiko Sepp OÜ Geomediast esitleb viit konkreetsemat
tulevikustsenaariumi.

Elukeskus
Ühe variandina kaalutakse
kesklinna arengut nö tavalise linnaosana, kus rõhk on väärtuslikul elukeskkonnal. Sel juhul määrataks kesklinna uushoonestuse
mahust vähemalt pool korteriteks
ning sama, eluruumide loomise
suunda rõhutaks ka renoveerimiste puhul.
Näiteks tuleks korrusmajad Ahhaa keskuse tagusele alale
Kaluri tänava ja Emajõe vahel kuni
Zeppelinini ning ka Sadamaturu
taha. Turu tänava asemele peaks
kerkima park.
Ülejõe parki kerkiks hoone
vahetult Oeconomikumi kõrvale.
Muus osas Ülejõe ja Holmi tänava pargid säilitatakse. Fortuuna
kvartal hoonestatakse vastavalt
kehtivale detailplaneeringule.
Toome-tagune ja vanalinn
vajaks juurde esmatarbekauplust. Eelistamaks jalakäijaid ja
jalgrattureid nähakse ette eraldi
rajad Vanemuise, Pepleri, Kalevi,

Neljapäev, 4. oktoober 2012

Kroonuaia, Veski, Roosi, Kastani,
Raatuse tänavaile, kus parkimine
keelataks.
Selle stsenaariumi korral tagatakse ilma välisressursside abita kvaliteetne elukeskkond, ent
regionaalse ja rahvusvahelise keskuse rollis Tartu konkurentsivõime päris kindlasti ei kasvaks.

Linnakeskus
Teise variandina liiguks rõhuasetus kaubanduse, vaba aja veetmise, toitlustus- ja pidutsemiskohale ning linna- ja riigiasutuste
arendamisele kesklinnas. Samuti oleks kesklinn ühistranspordisõlm ja oluline autode koondumiskoht.
Et kaubandus- ja teenindus
koondus kesklinna, tuleks nende
arenguid linnaservis piirata. Uueturu, Sadama ja Ülejõe asumitest
kujuneks „uus kesklinn“. Avaturu asemele rajatakse vaba aja ja
kultuurikeskus, vana kaubamaja
kvartal hoonestatakse kuni 7korruselise multifunktsionaalse keskusega ühes linnaliinide siseterminaliga.
Ahhaa keskuse tagune hoonestatakse 4korruselise segafunktsioonis hoonega, Väike-Turu
tänav likvideeritakse ja ala hoonestatakse.
Vanalinn säilitab oma näo linlaste vaba aja veetmise ja ööpäevaringse pidutsemiskohana. Liikluse
sujuvuseks ehitatakse lisaradasid
Turu ja Riia ning muudele magistraaltänavatele ning kasvatatakse avalike parkimiskohtade arvu.
Kaubahoovi platsi alla rajatakse
parkimismaja.

Suurendatakse linnakeskust
ja äärelinnasid tiheda graafikuga
ühendavate bussiliinide osakaalu.
Oeconomikumi kvartal kuni
Vene tänavani jääb ülikoolile vajalike ning büroohoonete jaoks.
Hoonestatakse nii Holmi park kui
ka kümnendik Ülejõe pargist.
Sellisena kujuneks Tartust traditsiooniline kaasaegne ühetuumaline linn. Stsenaariumi elluviimine toimub funktsioonide
ümberjaotamisena linnasiseselt
ega eelda olulist elanike arvu kasvu. See omakorda toob kaasa liikumisvajaduste ja seega liikluskoormuse tõusu.

Rahvusvaheline keskus
Et Tartust saaks üleriigiline
ja rahvusvaheline keskus, tuleks
luua sümbioos ajaloolisest ülikoolilinnast ja tänapäevasest ärikeskusest.
Kesklinna südameks oleks ülikooli peahoone koos selle lähiümbrusega, mis juba praegu moodustab unikaalse miljöö. Ajaloolist
ülikoolilinna tasakaalustab nüüdisaegne ärihoonestu mõlemal
pool jõekallast. Jõesadama piirkonnas leiavad koha rahvusvaheliste ettevõtete kontorid, ülikoolidest ja teistest teadusasutustest
välja kasvanud targa majanduse ettevõtted. Samuti jääb tähelepanu alla rahvusvahelise turismi
arendamine, mis eeldab majutusvõimalusi ja meelelahutuslikke
teenuseid, kesklinna atraktiivsust
ja arhitektuurset kvaliteeti.
Tartu tähtsus riigivõimu asukohana suureneb. Riigiasutused
koondatakse kesklinna. Stsenaa-

ÕPPIDA ON HEA
B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaabialane väljaõpe
Tervishoid
Toiduhügieeni koolitus
Esmaabiandjate väljaõppekursus
Esmaabiandjate täiendõppekursus
Iluteenindus
Ripsmepikenduste paigaldamine ja hooldus
Maniküürija- küünetehniku koolitus
Toitlustus
Menüü koostamine ja kalkulatsioon
Elektroonika
Standardi IPC A610 koolitus
Elekter
Elektriku täienduskoolitus: ettevalmistus elektriku pädevuseksamiks
Arvutikasutus
Arvuti ja Interneti kasutamise algõpe vanemaealistele
Turism, kultuur
E-KURSUS Eesti turismigeograafia
E-KURSUS Kultuurilugu
E-KURSUS Turismimajanduse alused
Raamatupidamine, Raamatupidamise algõpe
võtmepädevused
Eesti keele suhtluskursus individuaalse keeleõppe mentori toel
Autokool

Täiskasvanute
koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu,
tel 736 1831, e-post: koolitus@khk.tartu.ee

07.11-20.12 28 t + 20 t
21-23.11
16 t
18.10
6t
22-23.11
16 t
23.11
6t
16-29.10
12 t
22.10-20.12
200 t
23.10-15.11
30 t
03-10.12
30 t
26.10-10.11
40 t

320 €
32 €
23 €
62 €
39 €
210 €
940 €
110 €
RKT
RKT

06.11-07.12
15.10-14.12
15.10-14.12
15.10-14.12
18.10-08.11

28 t
80 t
40 t
80 t
40 t

96 €
77 €
42 €
77 €
178 €

05.11-21.12

90 t

765 €
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riumi alusel kujunev kesklinn oleks
praegusest oluliselt multikultuursem ja dünaamilisem. See oleks
noorte ja rahvusvaheliste inimeste
kesklinn. Laiemas plaanis tähendab stsenaariumi elluviimine Tartu väiksusest tulenevate arengupiirangute ja eelarvamuste ületamist.
Selleks tuleks kujundada välja
kõrgemate ärihoonete piirkonnad
Sadama asumis, Narva mnt – Fortuuna tänava piirkonnas ja Holmi
pargis. Avaturg praegusel kujul likvideeritakse, et teha ruumi 6–8korruselisele jõele avanevate ärihoonete kompleksile. Turu silla jätkuna
rajatakse esinduslik väljak.
Uushoonestamisel eelisarendatakse turismiteenuse, büroo- ja
administratiivfunktsiooni. Riigija regionaalasutused koondatakse Narva mnt – Raatuse kvartalisse, Riigikohtu hoone asukohavalikul tähtsustatakse selle rolli Tartu
linnas.
Uued eluruumid kavandatakse
noortele mobiilsetele rahvusvahelistele inimestele väiksema pindalaga, rohkete mugavustega korteritena. Vana kaubamaja asemele
ehitatakse kuni 7korruseline hoo-
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tada Läänemere regiooni arengusse. Kavandatud arengud kesklinna planeeringualal eeldavad
15–20tuhandelist elanike arvu
kasvu Tartu linnas. Stsenaariumi käivitajaks on linna initsiatiiv,
riigi strateegiline toetus ja ülikooli motivatsioon. Konfliktsus võib
tekkida senise „tartulikult rahuliku“ elulaadiga.

Hubasuskeskus

Kõige tagasihoidlikuma ambitsiooniga stsenaarium säilitaks
harjumuspärase kesklinna ja võimalikult vähe lisanduks uushoonestust. Kesklinna arendamisel on
esiplaanil hetkel valitsevate linnakeskuse funktsioonide – töö-,
ostu-, vaba aja veetmise ja hariduskeskuse koht – hoidmine.
Oluline partner on ülikool, mille tugevat kohalolekut kesklinnas püütakse säilitada vähemalt
praegustes mahtudes ja asukohtades. Jätkuarengu puhul välditakse olulisi muudatusi linnaruumis,
mis võiksid halvendada kesklinna senist kasutust tartlaste poolt,
mõjuda harjumatult või põhjustada ebamugavustunnet.
Kõige tormilisema plaani Märksõnadeks on hubasus ja turvalisus.
järgi kasvaks elanikkond
Tühjad krundid hoonestatakse valdavalt eluTartus 130 000ni.
hoonetega. Linnapoolne põhirõhk on haljasalade, parkine koos parkimiskorrustega. Turu
de, tänavate, hoonete korrastamisel
katlamaja asemele ehitatakse Zepja renoveerimisel. Kasutusest välja
pelini keskust arhitektuurselt lõilangevate alade arvelt luuakse uusi
miv kuni 8korruseline keskus.
haljasalasid. Säilitatakse olemasolev
Sellise kesklinna kujunemise
tänavavõrk, liikluskorraldus ja avatulemuseks peaks olema areng,
parklate võrgustik.
mis võimaldab paremini täita teiVana kaubamaja laiendatakse
sese linna rolli Eestis ning panus-

UUDISED

Abilinnapea Raimond Tamm ei oma isiklikku seisuko
hta, kas
tema selja taga olev haljasala tuleks täis ehitada. Kesklin
na
arenguplaanidesse võiks selgust tuua algav konverents.

Rasmu

s Rekand

juurdeehitusena, avaturg ja Väike-Turu tänav säilitatakse, Turu
tänava katlamaja ala kujundatakse haljasalaks.
Jätkustsenaarium on olemuselt
alalhoidlik, olemasolevat linnaruumi täiendav. Ümbritseva linna arenedes tähendab stsenaariumi elluviimine kesklinna tähtsuse vähenemist linna ja selle lähiümbruse linnastu jaoks. Tartu
konkurentsivõime elu- ja töökohana võrdluses Tallinnaga nõrgeneb. Riigi seisukohalt muutuksid probleemseteks seni tehtud ja
kavandatud investeeringute (näiteks lennujaam, ERM, ringteed,
teadus- ja arendustegevuse taristu) sotsiaal-majanduslik tasuvus.
Samas säilitatakse tartlastele harjumuspäraselt toimiv kesklinn.

Kasvukeskus
Kõige tormilisem kava näeb
ette maakasutuse ja inimaktiivsuse kasvu kahekordistamise. Kesklinn omandaks senisest olulisema
„suurlinlikuma“ elukeskkonna,
kus oleks tihedam liiklus, suuremad rahvahulgad, multikultuurne linnapilt.
Inimesed, kes seda väärtustavad, erinevad praegustest tartlastest tõenäoliselt oluliselt. Stsenaariumiga nähakse ette II maail-

masõjas hävinud hoonestusalade,
sh haljasalade taastamine kaasaegsetes mahtudes, lubades ehitada tihedalt ja kõrgemaid hooneid.
Vanalinnas hoonestatakse kõik
võimalikud tühjad krundid kuni
5korruseliste segahoonetega, kus
alumistel korrustel asuvad kauplused ja teenindusasutused.
Tänavavõrk säilitatakse, kuid
tulenevalt inimaktiivsuse kahekordistumisest kesklinnas suurendatakse tänavate laiust ja läbilaskevõimet. Avaparklad asendatakse maaaluste ning parkimismajadega.
Parkla tuleks näiteks Pirogovi
platsi alla ja selle ääred hoonestatakse. Majad kerkiks ka Toomemäe nõlvale Jakobi tänava ääres,
Vanemuise ülemise parkla asemele, Lillemäe Riia tänava poolsele nõlvale, avaturu ning Turu katlamaja kohale. Täis ehitataks ka
Ülejõe ja Holmi pargid.
Stsenaariumi elluviimisega
kaasneks linnaelanike arvu kasv
minimaalselt 130 000ni. Tartust
saaks riigi kõige kiiremini arenev
linn, atraktiivseim majandusarengu keskus ja põhiline siseriikliku
migratsiooni sihtpunkt. Tartu
tühjendaks Lõuna-Eesti regiooni
väiksemad linnad. Ohustatud on
Tartu senine identiteet ja olemus
väikese rahuliku ülikoolilinnana.
Rasmus Rekand

Oktoobri lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee
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Kaubandust vaadates algaks
justkui uus buum?

kvartalis
läheb peagi
tegudeks!
TTK pealik Tarmo Punger
rääkis Tartu Ekspressile, et
kaubanduses on see aeg jälle tekkinud, kus võib ennustada suuremaid liikumisi.

Päris nii see ei ole. 2005.–2007. aastal olid paljudel arendusplaanid õhus.
Mõned asjad tehti kiiruga ära. 2009 toimus juba sügavkülmumine. Tegijad polnud kõige rõõmsamad, tänaseks vast on
nina õrnalt vee peale saanud.
Mitmed piiritagused tegijad on nüüd
Baltikumi ja Eesti uuesti sihikule võtnud. 2013 avab H&M Tallinnas kolmes
kohas poed. Aga neid, kes Tartu poole
vaatavad, on ka. See on nagu rong, mille
veduriks on suured kaubamärgid, vagunitena sabas need, kes Tallinnas-Riias
olemas, aga mitte Tartus. Ja kui vedur
nüüd otsustab, et siit pöörame vasakule,
tulevad teised ridamisi järele.

Seega on kaubanduspinda
veel vähe?

Teatud sorti küll. Ka praegu on lausa kesklinnaski kaubanduspindu, mis
seisavad tühjalt. Nõudlus on väga heade pindade järele. Mitte just päris täna
ja kohe, küll aga paari-kolme aasta perspektiivis.

Mis ootab ees vana kaubamaja?

2007 olid plaanid sealmaal, et oleks
võinud projekteerima hakata ning avada keskus mitte palju hiljem kui Tasku. Tagantjärele tuleb õnnelik olla, et
sai pidurit tõmmatud. Oleks ehitanud
kallil ajal ja avanud üürihindade langusesse. Saanuksime Taskuga vastastikku
halada.
Praegune olukord sunnib plaanidelt tolmu pühkima. Lähema kuupaari jooksul tahaks välja kuulutada
arhitektuurse eskiisi konkursi. Palume ette antud tingimustega arvestades koostada kinnistu võimaliku välisilme ja sisemise funktsionaalse lahenduse kavad.

Millised on tingimused?
Jutt ei käi mitte vana kaubamaja praegusest hoonest, vaid tervest kinnistust,
mis on umbes sada korda sada meetrit.
Me sooviks, et kinnistu oleks kaetud
mitte ühe suure, vaid visuaalsest aspektist erinevate hoonetega, mis meenutavad tüüpilist kesklinna kvartalit. Mis ei
tähenda seda, et sees ei võiks need kõik
kokku joosta.

Nii et midagi etemat uue
kaubamaja „kuudist“?

Uus kaubamaja on üks lahmakas neljakandiline tervik, millel kahjuks pole
mitte mingit suhet linnaruumiga. Sooviks taolist viga mitte korrata.
Peale kaubanduse võiks loodav kvartal sisaldada ühiskondlikke ja teenusvajadusi katvaid asutusi. Näiteks riigi,
omavalitsuse ja erinevate ametite teenused. Kunagine otsus jaotada need asutused mööda linnaääri laiali pole ennast
õigustanud. Miks peab inimene traavima mööda perimeetrit ringi, et saada
sotsiaalametisse ühes linna otsas, migratsiooniametisse teises ja veterinaarametisse kolmandas.

Kesklinna pinnad on arutult
kallid?

Ma pole kindel, kas nad ka äärelinnas
väga soodsalt rendile on saadud. Ja selle loogika järgi peaks teenused kupatama hoopis kusagile maakonda, kuhu ka
buss käib kaks korda päevas. Kodaniku
mugavus ja aeg maksab ka midagi.
Meie sooviks luua inimeste jaoks
loogilised liikumisteed. Mitte ei pane
eskalaatoreid teineteise suhtes hoone erinevatest nurkadest käima. Kaubandusliku loogika järgi peab inimene
sedasi kõigist äridest sundkorras mööda käima. Aga kui kliendil tuleb sihini
jõudmiseks mõttetult pikk tee läbida,
siis ta lõpuks vihastab ja ei tule enam.
Saaks tunduvalt enam arvestada inimeste ootusi ja vajadusi nii liikumisteede, hoone välimuse kui selles peituvate funktsioonide koha pealt. Eestlane
pole sugugi nii loll, kui kavalad ärimehed vahel arvavad.

Millise ajagraafikuga rehkendate?

Kui konkurss viljakaks osutub, võiks
tuleva aasta kevadel projekteerimisega
alustada. 2014. aasta lõpul saaks mingis mahus avada. See ei tähenda seda,
et kõik ehitataks korraga täis ja valmis.
Kaubandus on ilmselt see osa, kust alustatakse.

Seega „veduritega“ on kokkulepped juba olemas?

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

niikuinii. Kesklinna terviklikkus vajab
parandamist kindlasti. Tõsine mõttetöö
selles suunas on tervitatav.

Mis on seni takistuseks
olnud?

Piirajaks on Tartu ja lähiümbruse inimeste hulk. Raha, mida linn on võimeline pidevalt siduma, ei ole nii kopsakas,
et selle eest oleks võimalik ruttu ja kergekäeliselt midagi suurt ja ilusat luua.
Teine vastuolu on mõtlejais ja otsustajais endis kinni. Üpris kergelt leitakse
põhjus, miks ei saa, otsimata võimalust,
kuidas saaks. Nii juhtimise kui kodaniku poole pealt.
Vaadates kui põhimõttekindlalt juhitakse nii mitmeski Tartu sõpruslinnas
planeerimist ja linna arengut, tuleks
meilgi võtta eesmärk ja hakata selles
suunas liikuma. No ja kui ei saa kiiresti, teeme aeglasemalt. Aga läheme mingis kindlas suunas. Praegu baseerub paljuski asi eranditel. Kokku saab „siga ja
kägu“. Parem teha mõned asjad hästi,
kui palju asju kahtlaselt.

Kas pikalt ühte värvi valitsejaskond tuleb kasuks või
kahjuks?

Teoorias võiks see tulla kasuks. On
aega atra seada ja suunda võtta, erinevad poliitilised jõud ei kisu oma erinevate lubaduste suunas. Aga praktikas ei
kuku see alati niimoodi välja. Ma ei ütle,
et Tartus on linnavõim halb olnud. Me
oleme mitmed lollused, mis mujal tehti, tegemata jätnud. Aga nii mõndagi
saaks julgemalt, sihikindlamalt. Mõelda

Läbirääkimised käivad. Nimesid ei
saa öelda, aga valdkonnaks ikkagi valmisriided. Ühe segmendina näiteks riided ja jalatsid mitte just kõige
nooremale. Tartus on märga- Viie aasta jooksul toidu- ja
tav grupp inimesi, kes mahuvad
esmatarbekaupade pind
teenistuja valdkonda. Õpetajad,
ametnikud, meditsiini- ja hal- Tartus kahekordistub.
dusvaldkonna töötajad. Harion vaja, aga selle taha ei saa peitu pugetud inimesed, kellel sissetulek pole erida, et mõtleme veel ja siis veel ja veel ühe
ti suur. Nende valik pole täna väga hästi
korra.
kaetud. Teisalt on rida kaasaegset soodsa hinnaga moekaupa, mis pole Tartus
Mis tuuled ootavad ees toiesindatud. Brände, kes siia tahavad tulla, jätkub.
dukaubanduses?
Masu ajal oli kaubandus suhteliselt
Kas plaanidesse mahub ka
üksmeelne, hindu ei tambitud. Efektiivsusnäitajad paranesid enamikul päris
hüpermarket?
Kaalume sügavalt seda võimalust.
kõvasti. Tulukus kasvas, seda peamiselt
Kesklinna toidupoed mängivad kallisisemiste ressursside arvelt.
male ja eksklusiivsemale piiratud valiNüüd on alanud periood, nagu ka
kule ja praegu puudub mõistliku hinna2000ndate alguses, kui väga aktiivselt
ga igapäevatoidu ostmise võimalus.
keevitatakse pindu juurde. Kaks Prismat, Maxima ja Selver Raadile. PaariMillist kesklinna arengusuun- kolme plaani, mida pole avalikult välja öeldud, tean Tartus veel. Viisaastada isiklikult toetad?
Tartu-suurusel linnal pole otstarbeku jooksul (vaadates praegusest hetkas jätta kesklinn pooltühjaks ja panuskest kaks aastat taha- ja kolm ettepootada linnaäärsete keskuste peale. See
le) tuleb Tartusse samapalju toidu- ja
toob kaasa mõttetu „suurlinliku“ tunde
esmatarbekaupade pinda juurde, kui
tekitamise. Inimesed peavad kogu aeg
siin varem oli. Ilmselt järgneb ports
sõitma – töökohalt koju, siis teise linna
hinnalahinguid. Samas mõne välisotsa poodi, kolmandasse kohta teenust
maise keti puhul ei muuda kahjum või
tarbima.
kasum, mis saadakse Eestist, suures
Äärelinnadesse sobivad teatud asjad
pildis tuhkagi.
logistilistel põhjustel. Ühiskondlikud
Kui suur on TTK kasum?
vajadused peaks olema kesklinna kontPiisavalt hea, et arenguplaane pidada.
sentreeritud. Ja linna kerakujulisust
Rasmus Rekand
arvestades tuleb kesklinnast läbi sõita

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

PUUDE HOOLDUSTÖÖD
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TULE JA VÕTA AIASÕBR AST
VIIMAST 31 OKTOOBRINI!
Kanarbikud: 1,25 €/tk
Kukehari Herbstfreude: 1,25 €/tk
Tihase pesapuur: 2,95 €/tk
Ja palju muud soodsat vaata
www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, e-post: aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

Lõuna-Eesti
suurim ja parim
valik
erootikakaupu!
EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21
www.desirees.ee • www.veenus.eu
Tel 734 6510.
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Palametsa
pajatused

Kindralist linnapea
Ligi 5 aastat – 1934. aastast kuni 1939. aastani juhtis Tartu linna Vabadussõjas endale nime teinud kindralmajor Aleksander Tõnisson –
populaarne mees nii kaitseväelaste kui rahva silmis. Temaga mõnda
aega koos töötanud Tartu linnaarhitekt Arnold Matteus meenutas.
1934. a 2. mail asus ametisse K. Pätsi valitsuse määratud (mitte
kodanike poolt valitud nagu seni) Tartu uus linnavalitsus. Seda juhtis karmikäeline kindral A. Tõnisson. Tema alluvuses töötasin vaevalt aasta, kuid see aeg oli tulvil elamusi. „Linnapea palub oma juurde!“ – seda käsku võisin kuulda paar-kolm korda nädalas. Kindralit
huvitas eelkõige linna heakord ja väljanägemine. Esitas mulle selle
osas kümneid küsimusi ja pretensioone.
Tõnissoni lemmikuks olid Tartu haljasalad. Igale vähegi sobivale
maalapile lasi ta muru külvata ja lilli istutada. Nii kõrvaldati Munga tänava pangahoone (täpsustan:
Linnast on tahe- praegu on selles majas EV haridusja teadusministeerium) ees olnud
tud teha küla ja
põline munakivisillutis, mille asemele tuli muruväljak. Rahvas oli
külast linna.
aga harjunud otsejoones üle platsi
kõndima ja nii tekkisid murule jalgrajad. Et seda vältida, pandi valvesse kordnik ja murul käimise eest hakati nõudma trahvi. Võttis
omajagu aega, enne kui tartlased uue korraga harjusid ja endisest
lihaturu all olnud platsist sai korralik haljasala.
Pärast aastast ametis olekut andis A. Tõnisson Uudislehe toimetajale intervjuu. Ta oli õige tõre ja alustas pragamisega: „Tulite Tallinnast Tartusse uudist otsima? Ma ei tea, mida head tahate siit leida.
Küla, Siberi taiga on see linn. Vale! Vaadake ainult ringi, missugune
on see meie au ja uhkus – ülikoolilinn. Millised trotuaarid, milline
sillutis. Neid pole olemaski.
Tartu oleks võinud olla kena linn, aga ta on lastud valguda liialt
laiali. Südalinna peale on vilistatud, sest linnast on tahetud teha
küla ja külast linna. Raha on kulutatud äärelinnade korrastamiseks ja kesklinn on jäetud unarusse. See on väär poliitika. Südalinna
tuleb ehitada, äärelinnades laiutamisel tuleb lõpp peale teha!“
Mõni aeg hiljem kirjutas nädalaleht Esmaspäev „Tartlased räägivad uhkusega: kus meil on ikka linnapea! Kaevatakse kraavi. Kindral
tuleb vaatama, heidab tänavale kõhuli maha, pigistab ühe silma kinni ja rihib: kas kraav on ikka õige. Kui ei ole, laseb kraavi kinni ajada
ja uuesti kaevata, seni kui õige on“.
A. Matteuse hinnangul – kuigi ta nõudliku linnapeaga peagi tülli pööras – viis A. Tõnisson linna heakorra kõrgele tasemele. Egas
muidu nimetanud president K. Päts tema 1939. a Tallinna ülemlinnapeaks. Siin sai kindral oma „kõva kätt“ näidata küll õige lühikest
aega. 1940. a juunis ta tagandati, arreteeriti ja 30. juunil 1941 lasti
punavõimu käsul Patarei vanglas maha.

„Nähtav ja nähtamatu linnaruumis“ on esimene maal,
mis Laura Müürsepal oksjoni korras müüki läheb. „Kahju
küll pole, pigem ikka hea meel.“ 
Rasmus Rekand

Noor kunst haamri all
44 seni LMK näitusel
„Linn“ rippunud noorte
kunstnike teost ootavad
täna Atlantises kunstioksjonil uusi omanikke.

ürituselt Cēsisest Lätist. Nimelt
kogunesid sinna nii Eesti kui
Läti kunstnikud, kes maalisid
Cēsise linna. Kuna seal tulid
väga vahvad tööd, pakkus see
inspiratsiooni ka siinsel teemavalikul, rääkis ta. Rausi sõnul
žürii noorte kunstnike linnatemaatikast kinni pidamist siiski eraldi ei hinnanud, sest isegi näiteks maastikumaal on ju
linna otsene vastand ja seega
seonduks teemaga.

Laura Müürsepp osaleb
juba kuuendat aastat toimuval kunstioksjonil esimest korda. Ta saatis konkursile koguni kaks tööd, mis haakusid
juhuslikult selleaastase „Linna“ temaatikaga. „Ekstra selleks näituseks ma ei teinud, üks
oli mu diplomitöö osa ning teine oli ka varem valmis tehtud,“
ütles ta.
37 kunstnikku esitas kokku 80 tööd, neist näituseväärilisteks hindas kunstiekspertidest žürii 44. Komisjoni kuulunud Tartu Kunstnike Liidu
juht Markus Toompere ütles, et
tööde valikul oli oluline faktor
ka oksjoni objektiivne pikkus,
mis seab piiri sinna pääsevate
tööde hulgale. „Temaatikaga
seoses jäi skulptuur küll välja,
aga maal ja graafika on see-eest
väga tugevalt esindatud,“ sõnas
Toompere.
Idee anda tänavuse oksjoni
teemaks „Linn“ pärineb Tartu
Noore Kunsti projektijuhi Liina Rausi sõnul suviselt kunsti-

Salajane performance
Kuigi näituse ja oksjoni eesmärk on tutvustada eelkõige
noorte kunsti, pole mitte kõik
osalejad enam päris rohelised.
Näiteks staažikas kunstnik Jüri
Arrak esitas näitusele töö, mida
ta alustas 35aastaselt ning lõpetas alles tänavu – 40 aastat hiljem. Juba tuntud kunstnikest
osaleb ka igavesti nooruslik
Kiwa.
„Oksjoni eesmärk on kutsuda inimesi üles ostma kaasaegset kunsti ning selgitada,
et kunsti soetamine polegi nii
elitaarne tegevus, kui tundub,“
rääkis Raus. „Miks osta mass
toodangut, kui meil on nii palju head ja omanäolist kuns-

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

ti? Teisalt on sellised üritused
asendamatuks tagasisideks
noortele kunstnikele, sest raske on leida indu edasi maalida,
kui keegi hoole ja armastusega tehtud töid endale soetada
ei soovi.“
Markus Toompere kinnitab,
et näitus ja oksjon on hea läbilõige nooremast kunstnikkonnast ning väljapanekule jõudis
nii mõnigi silmapaistev töö.
„Arvestades, milline on kunsti hind üldiselt, annab sellelt
oksjonilt kindlasti soetada väga
häid töid väga mõistliku hinna
eest.“
Kuuendat korda toimuva
enampakkumise hinnarekord
pärineb eelmisest aastast. Liina
Orula teadis rääkida, et mullusele „stART“-nimelisele osjonile sattus üks tõeline Kiwa kollektsionäär, kes käis välja viimase performance’i eest oma
sõpruskonnale 900 eurot. Millist kunsti seal pakuti – seda
teavad vaid väljavalitud publiku
seas viibinud.
Esialgse plaani kohaselt reklaamiti oksjoni läbiviijana Mart
Sanderit. Skandlaasete uudiste
mõjul vahetati ta viimasel hetkel Berk Vaheri vastu välja.
Mari Mets

„Tosca“ särab
Vanemuises
Viiel korral tänavusel hooajal jõuab
Vanemuises publiku ette ooper
„Tosca“.
Esmakordselt etendus „Tosca“
Vanemuises 1995. aastal Mikk Mikiveri käe all. 2007. aasta septembris
taastas Ervin Õunapuu lavastuse
Mikiveri 70. sünniaastapäevaks.
„Tosca“ tegevus toimub 1800.
aastal Roomas. Rooma vabariik on
kukutatud ja linnas kehtestatud julm
politseidiktatuur. Ooperi keskmes
seisab halastamatu ja võimu ihkav
parun Scarpia. Selle kõrval hargneb
lahti kunstnik Mario Cavaradossi
ja lauljatar Floria Tosca kirglik ning
traagiline armastuslugu.
Muusikajuht ja dirigent on maestro Paul Mägi. 4. ja 10. oktoobril ning
2. novembril laulavad peaosi Heli
Veskus, Christian Juslin (Soome),
Jassi Zahharov, Taavi Tampuu, Valmar Saar, Rasmus Kull, Märt Jakobson ja Jaan Willem Sibul. Kaasa
teeb Tartu poistekoor.

Meistrivõistlused
joonistamises
4.–5. oktoobril toimuvad Tartus
esimesed ja äärmiselt omalaadsed
võistlused, kus selgub linna parim
joonistaja.
„Joonistamine paistab läbi, seal
ei saa teeselda tegijat. See on nagu
sport, mis näitab aju, silma ja käe
treenitust. Eelduseks on anne, igapäevane aastatepikkune harjutamine ning tulemuseks vaatlemisoskus, mõtlemine ja täpne käsi.
Umbes nagu male või vibulaskmine,“ tõmbas omapärase paralleeli
kahe näiliselt vastandliku maailma
vahele kunstikooli joonistamise lektor Nadežda Tšernobai.
Just tema eestvedamisel võetakse kunstikoolis mõõtu. Võisteldakse realistliku joonistamise oskuses
kolmel teemal: natüürmort, portree ja riietatud täisfiguur. „Osalema on oodatud kõik, kes peavad
lugu heast joonistamisoskusest. Ka
pealtvaatajate jaoks on joonistamine väga atraktiivne,“ reklaamis üritust Tšernobai.
Auhindu jagatakse kolmele parimale igas kategoorias: 10–16aastased hobijoonistajad, 17–86aastased
hobijoonistajad ning 20–86aastased kunstiharidusega joonistajad.

355.-

Lõunakeskuse Taluturul avatud
UUS LEOKI KALAKIOSK
Müügil:
• vikerforell
• angersäga
• paalia

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.

E - P 10 - 20

SOOVID MÜÜA VÕI HINNATA OMA KINNISVARA?
Liina Reintam
Maakler ja hindaja
GSM 534 607 30

TULE JA PEAME NÕU!
Vahendusteenus I Hindamisteenus

I Haldusteenus

I Kindlustusteenus I Juriidiline teenus

PINDI KINNISVARA/ERI KINNISVARA TARTU BÜROO . Kaluri 2, Tartu . tel 744 1116 . tartu@pindi.ee . www.pindi.ee . www.eri.ee
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Kutsevõistlusele ei saa
kirvega lööma minna
Kaks Tartu noormeest
sõitsid Belgiasse üleeuroopalistele kutsevõistlustele
EuroSkills 2012, et selgeks
teha, kas neile leidub väljaspool kodu katuste ehitamises konkurentsi.
Vormelisõpradele tuttavas Spa
linnas toimuvatel võistlustel,
kuhu Eestist sõitis kokku 19 kutseõppurit, võetakse üksteiselt mõõtu rohkem kui neljakümnel elualal
umbes 450 kaasvõistlejaga. Sarvipidi lähevad kokku näiteks plaatijad, tislerid, puusepad, mehhatroonikud, tehnikud, kokad, samuti ka arvutiga sina-peal olijad –
veebi- ja graafilised disainerid.
Enne võistlust lihvisid oma
oskusi Tartu kutsehariduskeskuse õpilased, ehituspuusepad Tauri Lepasild ja Allar Rähn. „Kuu
aega varem saadeti joonis võistlustööst,“ selgitas poiste juhendaja
Ilmar Rammi, kuidas on selliseks
tööks võimalik varem harjutada. „Võistlustel muudetakse seda
umbes kolmandiku võrra, kuid
põhiosa on ikka sama.“

Juhendaja jäi hätta
Kõik töö- ja mõõteriistad on
teada, seega saab Belgias toimuvat
väga täpselt jäljendada – puudu on
vaid võistlussituatsioon ja õhkkond. Kahe päeva jooksul, kokku 18 tunni vältel, tuleb hakkama
saada viilkatusega.
„Töö on raske!“ tõdes Rammi.
„Kui joonised tulid, nägin esial-

Sinu autole!

KOMPRESSOR
AUTOSSE

UNIVERSAALNE
SÜLEARVUTI
LAADIJA

12V, 10A
20bar

12V

HIND

Ehituspuusepad Tauri Lepasild ja Allar Rähn tõestasid Haapsalu eelvõistlusel promenaadi pinke valmistades, et on väärt Eestit esindama ka
rahvusvahelisel tasemel. 
Kutsehariduskeskus

gu kolm päeva vaeva, et hakkama saada, kuigi olen erialaõpetaja!“ Tema sõnul on noortele antav
kaks tööpäeva aga piisav. Harjutuspäevadel lepiti omavahel lausa
kokku, et töö peab tehtud saama
nõutust kiiremini – 16 tunniga.
Samuti on oluline, et erinevad
etapid oleks õigeks ajaks tehtud.
„Katust ei saa ju panema hakata, kui seinad pole püsti,“ selgitas
Rammi piltlikult, miks noored, kes
esimese päeva lõpuks pole kas piisavalt palju sarikaid püsti saanud
või on muud moodi hätta jäänud,
teisel päeval edasi võistelda ei saa.
Kuigi eestlased sõidavad Euro
Skillsile juba kolmandat korda, on
ehituspuuseppade jaoks see käik
esmakordne. Ilmar Rammi välja
toodud põhjus on lihtne – ei olnud
lihtsalt kedagi saata, sest tase polnud piisavalt kõva. „Ei saa niisama
kirvega lööma minna! Selles vallas oli mõnda aega mõõnaperiood,

kuid nüüd on taas kõvad tegijad
tulnud“ lisas ta.

Koduski kõva tase
„Tallinnas toimunud riiklikud
võistlused olid sama karmid, kui
Belgias toimuv,“ rääkis Rammi.
„Vaatasime, mida nõutakse Euro
Skillsil ja tegime sama.“
Varasemalt juba kuus katust teinud noormehed on optimistlikud:
„Treeningpäevad on täitnud oma
eesmärki, oleme leidnud uusi võimalusi, kuidas oma tööd kiiremini
ja täpsemini teha.“
„Ühte millimeetrit veaks ei loeta,
kolm millimeetrit on aga juba suur
viga. Meil oli kolm kahemillimeetrist viga, mille peale avaldati lootust,
et kui natuke tähelepanelikum olla,
võib ka Belgias väga hea koha saada,“ selgitas juhendaja, kes salamisi loodab, et jõutakse esikolmikusse.
Laurits Leima
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KÕIK PHILIPS
AUTOPIRNID
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19.95

AKULAADIJA

Defa SmartChange
Kõige kasutajasõbralikum maailmas:
• Kohandub akuga automaatselt
• Selge ülevaade aku laetuse tasemest
• Ainult üks nupp: sisse-välja
• Lühisekaitse ja sädemevaba ühendus
• Kummikattega magnetpind niisketes
välistingimustes kasutamiseks
• Integreeritud juhtmehoidikuga
konstruktsioon
Laadimisvool: 4A
Kaitseaste: IP65

TAVAHINNAST KUNI

-50 %

HIND

85.00

UUS
TOODE!

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

TARTU Ringtee 35
www.autoekspert.ee

73 37 081
autoekspert
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Esimene kord on ikka häbi
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12.–19. oktoober 2012
XVII
RAHVUSVAHELINE
TARTU VANAMUUSIKA FESTIVAL

Orient et Occident
Muusika ja Meditatsioon

Reede, 12. oktoober 19.00
Valguse ja varju templi helid:
klassikaline shakuhachi muusika
Takashi Tokuyama – Jaapan
Laupäev, 13. oktoober 18.00
Pärlid keskaegsest Euroopast
Ansambel Pons Vivi –Taani/Saksamaa
Laupäev, 13. oktoober 21.00
Muusikalised kohtumised / Festivali külalised
ja ansambel FA Schola – Eesti
Pühapäev, 14. oktoober 18.00
Bakhshide traditsiooniline muusika
Hamid Khezri, tutor – Iraan
Kolmapäev, 17. oktoober 19.00
BaeBaengl Gut/Vaim BaeBaengl'i lugu
Jun Young Park – Korea
Reede, 19. oktoober 19.00
Korea traditsiooniline muusika
ansambel Seodo Sori – Korea

Piletid Piletilevist
ja tund enne kontserdi
algust kohapeal.
NB! Sooduspiletid
enne 12. oktoobrit

www.festivitas.ee
Lora voodi
(erinevad laiused)
Lora voodi 160x200
voodikasti ja öökapiga
soodushinnaga

200 €

-10%

„Kivid lähevad maha, sa
ei saa siit suurt midagi,“
ühmab kaunis tumedapäine
püüdlikult meigitud pandimaja klienditeenindaja
sama püüdlikult meigitud
18aastasele tütarlapsele.
Helelilla puhvis vesti ja leopardimustrilise käekotiga neiu saab
pärast passiga piisava vanuse tõestamist oma ripatsi kõrge leti klaasluugist läbi lükata. „Müüja“ hävitav hinnang „kliendile“ on tegelikult mõlema huvides: tüdruk ei
tuleks oma ketti nagunii kunagi välja ostma ja ega ta selle eest
suurt rahagi saaks. Kandku parem
edasi. Päris ilus on.
Müüja ja kliendi roll on pandimajas enamasti vahetuses: tavaliselt ostab müüja teisel pool pangalikult kõrget letti seisvalt kliendilt ise tema asja pandimajale ära
ja klient kasseerib selle eest raha.
Harvemini tuleb klient-müüja
oma vana asja tagasi ostma. Mis
läinud, see läinud.

Ehitajaid käib palju
„Viimasel ajal on muidugi pandimajast ostmine populaarsemaks
saanud,“ ütleb müüja luugi tagant.
Riiulil on kolm nutitelefoni, kõik
saja euro kanti. Kaks alust nende
kõrval on tühjad. Viimased kaks
telefoni läksidki lapsevanematele,
kelle võsukesed oma uuest peast
ostetud aksessuaarid ära olid kaotanud. Mis seal peenutseda – pandimajast saab ju hulga odavamalt
ja lastele käib enam kui küll.
Ja muidugi eri värvi akutrellide
trio ning suur punane tööriista-

Kõik madratsid,
kuðetid ja kattemadratsid

-20% *

Kampaania kestab
kuni 11.11.12

Barbara voodi 160x200,
tumepruun ja beeþ
soodushinnaga

*RED, BLACK ja TOP
sarja tooted

125 €

E - R 10 - 18
L 10 - 16
Teguri 39, Tartu
Tel 734 3725.

PANEKS UUE KATUSE?

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
M

T KOGE
TA

AAS

AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000
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keeruline kodus varjata. Pandimaja ulatab ostuhullule abikäe.
Nutitelefonide juurest laskuvad mööda valget riiulit tööriistakohvrini ketid. Kuldketid pikkuse
järjekorras. Kulda tuuakse pandimajja kõige rohkem. Nii töötlemata kujul kui kette-rõngaid. Kuld on
kuld. Üles rivistatud kuldkettide
hinnad ulatuvad mõnekümnest
eurost mõnesajani. Mõnetuhandesed on seifis redus.

Kuu algus on hõredam

„Kaupa tuuakse seinast seina, maalist lapsevankrini,“ demonstreeris
oma varakambri sisu Aardla tänaval tegutseva pandimaja juhataja
Peep Mumm. 
Rasmus Rekand

kohver, millelt veel tolmgi pühkimata. Tundub, nagu ehitaja oleks
selle tööpäeva lõppedes kell viis
objektil kokku pakkinud ja otsemaid pandimajja toonud. „Ehitajaid käib viimasel ajal palju,“ teab
müüja, „saavad Soome hea otsa
peale ja siis on kohe-kohe sõiduraha vaja. Kuuga teenivad paar tuhat
eurot ja siis tulevad ostavad kohvri välja. Kuu aega hoiame küll. Ega
üks õige ehitaja naljalt oma tööriistakohvrit maha jäta. Kui praegu Soomes vaja ei lähe, siis las seisab pandimajas. Valvatakse ju ka.“
Uksest astub sisse läikiva pealaega sportliku olemisega kiilakas noormees. Ehitaja? „Oi, tšau,
Marek!“ Hoopis püsiklient Marek

on. „Noh, sa alles see nädal käisid
ju, juba jälle?“ Tegelikult võib pandimajas ju niisama ka käia. „Ah,
ma tulin lihtsalt tere ütlema. Käisin siin kõrval juuksuris. Kuidas
läheb?“
Püsikliendile ei loe, kas on masu
või äike või raha vähe või palju,
neil on juba komme käia. Enamasti on nad ostuhullud. Kuidas jõudis leheroheline kaasaskantav gaasipliit pandimaja ülemisele riiulile telefonide kohal? Paar nädalat enne gaasipliiti tulid mõned
ehted, „et ühte asja osta“. Ja siis
kaks nädalat hiljem jõudis ilmselt seesama „üks asi“ ka siia. Juba
on vaja raha uue kola ostmiseks ja
abikaasa eest on nii suurt asja ka

Kulda toovad peamiselt pensionärid. Neil on elu jooksul kõige rohkem väärisasju kogunenud.
Vanaemad ei tihka ju lapselastele öelda, et täna kommi ei ole ja
mänguasja niipea ei saa. Siis nad
toovadki oma ehtekarbis seisva
kulla panti. Esimene kord on ikka
häbi pandimajja tulla, aga sellega
harjub kiiresti ära. Peagi saab sellest rutiin. Kuni asjad otsa saavad.
Pikim kett kõlgub õrnalt vastu
alusele tõstetud helerohelise nahkkaanega tahvelarvuti nurka. Arvuti
kõrval lösutavad „seebikarbid“.
Moodsat tehnikat valvab laealuse trellitatud akna all heleroheline korviga naisteratas. See on siin
juba päris kaua seisnud. Tuli raske
südamega ja ootab nukralt omanikku.
Praegu on kuu lõpp. Riiulitel on
kaupa nii ja naa. Viiendast kümnendani on kuu alguse palgapäevad, siis on letil kohe hõredam. Inimesed saavad raha ja tulevad oma
asju välja ostma. Kliendid tänavad
õnne, et on selline laenukontor,
mis sest, et alguses häbi on.
Mari Mets
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Eksperiment

Kuidas elada ära 135 € kuus
Neljas nädal tõi lisakulutusi
Eksperimendi viimane täispikk
nädal tuli kogusummalt odavam
kui kaks eelmist, ent hüplik
ajagraafik põhjustas lisakulutusi,
mida võinuks vältida.
Kuna seekord ei liikunud ükski auto
mulle sobival ajal, pidin nädala hakul
Tartusse sõitma bussiga. GoBusi liine
soovitaks tudengitel pigem vältida. Esiteks on selle firma bussid tihti küsitavas seisukorras ning mis peamine, isegi tudengisoodustusega maksab pilet
Viljandist Tartusse enam kui teistel – 5
eurot.
Nädala alguse turulkäik aitas kõvasti raha kokku hoida. 900 g kanašašlõki
peale kulus vaid 2,40 €, mis minu meelest on enamgi kui hästi saadud. Lihast
piisas mulle terveks nädalaks ning kuna
riisi ja makarone oli mul piisavalt järel,
kujunes ühe lõuna maksumus üsna
madalaks.
Neljapäev oli väga kiire. Kuna ärkasin vaid pool tundi enne esimese loengu algust, otsustasin hommikuks midagi tee pealt haarata. Et toidupoed olid
veel kinni, krabasin 2 € eest Statoilist tee
ning kaks Snickersit. Tagantjärele võib ju
öelda, et oma viga, et varem ei ärganud

LOOMA

ning sööki kaasa ei teinud, kuid ilmselt
magab enamik üliõpilasi vahel kauem
kui tohiks.
Sama päeva õhtul pidin trennist otse
ühele koosolekule minema, mis segas
tavalist õhtusöögirutiini. Nälja kustutamiseks võtsin tee peale kaks kohukest
ning karastusjoogi.
Nädalalõpp kujunes samuti pisut
teistsuguseks, kuna pidin Paides käima.
Kuigi transpordi peale raha ei kulunud,
tuli sealgi enda toitmiseks leida kohapeal kiiremaid variante. Rahakotile ei
teinud see väga palju liiga, ent tavapärases rütmis saanuks kindlasti soodsamalt.
Nädalaga kulus 22,32 €. Seega kolmeks
viimaseks päevaks on alles veel 38,32.
Igatahes tundub, et esimese nädala lõpus
tehtud prognoos osutus üpris täpseks.

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

müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
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.

U
U
K 1€ A
Leia sobiv hind!

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

KLIINIK

PEIPSI KÜTTELADU OÜ

(kilepakendis).

Juhan-Mart Salumäe kirjeldab iganädalase rubriigina, kuidas ellu jääda 135 euroga kuus. Loe pikemalt:
jukustjuhaniks.blogspot.com
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

Tantsukool Tango
pakub:
Seltskonnatantsu
kursused
algajatele,
alates 7. okt kl 13.15 - 14.45,
edasijõudnutele,
alates 7. okt kl 15 - 16.30.
Kursused toimuvad
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
Kontakt 5291059 või
liivhelena@gmail.com

T
U
L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

5,76€
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Hooaja peasponsor

Lavastaja ROMAN HOVENBITZER /Saksamaa/ Muusikajuht ja dirigent
TARMO LEINATAMM Dirigent LAURI SIRP Kunstnik ROY SPAHN /Saksamaa/
Valguskunstnik PALLE PALMÈ /Rootsi/ Koreograaf WINFRIED SCHNEIDER /Saksamaa/

vanemuine.ee

tartuekspress

12 tudengielu
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JUHTUMISI ÜLIÕPILASELAMUTES

Tüdruk piiksus ja pani jooksu

Öösel kell pool kaks ärkas ühe korteri elanik mingi hüppamise ja klõbistamise peale, mis tuli trepikojast. Läks uniselt uksele
vaatama, mis toimub. Nägi, kuidas üks
neiu trenniriietes hüppas treppidel hüppenööriga. Just oli teine oma treeninguga jõudnud viiendale korrusele, kui neiu
avastas, et elanik teda uskumatult ukselt
jälgib. Siis piiksus ainult kiiresti vabandust
ja pani jooksuga alla.

„Mine metsa“
Tudeng saatis kirja. Klienditeenindaja vastas
sellele ning sai oma kirjale vastuseks meili pealkirjaga „Mine metsa“. Esimene jahmatus möödunud, luges ikka meili läbi ka.
Kirjas seisis: „Tere, see vastus on saadetud
arvuti poolt automaatselt. Kirjutasid mulle
aga mul on tunne, et viimasel ajal võtab
arvuti taga istumine liiga palju inimese
ajast. Seetõttu loen ja vastan ma kirjadele
umbes korra nädalas. Soovitan sama sullegi, võidetud aja arvelt võid näiteks metsa
minna, värsket õhku hingama. Madis“

Ontlik tudeng üllatas
Narva mnt torni väga ontlik vanema kursuse tudeng jõudis öösel napsusena koju
ja püüdis kaks tundi asjatult avada koridori
ust oma distantskaardiga. Kahe tunni järel
lõi ta lõpuks ukseklaasi lihtsalt katki, sest

tahtis oma toani jõuda. Toaukseni jõudes
aga võti seda ust ei avanud, sest ta oli valel
korrusel. Hommikul tuli noormees vabandama ja kahjutasuarvet küsima.

Tundmatu liik
Välistudengid polnud oma elus näinud
äädikakärbseid. Kärbsed olid end sisse
seadnud nende aknalauale, tudengid olid
neid pildistanud ja siis näitasid neid oma
fotoaparaadist administraatorile, endil
peas näod, nagu oleksid nad avastanud
uue tundmatu liigi.

Müsteerium duši all
Majajuhataja poole pöördus üks noormees tema jaoks huvitava ja müstilise
probleemiga, et kui tema duši all on ja
end pesema hakkab, siis hakkab dušikardin tema poole tõmbuma, kuigi tuuletõmbust pole ja aknad on kõik kinni.

Pimeiha ja südame põksutaja

Üliõpilaskülla tuli avaldus paberkandjal arvete saamiseks: Mina, olles viimased neli päeva olnud selge mõistuse ja
hea tervise juures, palun härdas hirmus
ja alandlikkuses, et kui on veel piisake
võimaluste imeallikast järgi, siis tahaksin oma igakuist hinge pimeiha, südame
põksutajat, päevade lõppu ja ööde algust
ehk siis üüriar vet saada paberkandjal,

teps mitte ei soovi seda oma elektronkirjakasti sisse. Tänan.

Ema tahtis tõendit
Tudeng küsib mureliku näoga: „Kas üürileping on piisavaks tõendiks selle kohta,
et ma ühiselamus elan?“ Klienditeenindaja: „On küll, aga kellele seda tõendit
vaja on?“ Tudeng naeratades: „Ei mina
tea, ema tahab!“

Koduloom laes
Purde 27 majajuhataja Piret kirjutas: Täna
olid viimased korterite vaatamised ning
sattusin tuppa, kus noormehel oli laes
üks päris suur ämblikuvõrk. Küsisin, kas
too on teadlik sellest. Vastuseks sain, et
jah, tegu koduloomaga.

Häbelik noormees ja Olga

Majajuhataja Riina kirjutas kontorisse kenade päikeseliste aprilliilmade saabudes: „No
tere noored, tere kevad ja armumine…
Tuleb ilus noormees kabinetti ja ütleb, et
temale hakanud meeldima üks tüdruk meie
majast, ei tea küll, kus toas elab, aga särgi
seljale on kirjutatud Olga… Ise nii armsasti
punastab. Ma siis küsin, et kuidas neiu välja
näeb, tema kostab, et selline ilus. Aga teada sain ikka, kellest jutt! Mõlemad sellised
tagasihoidlikud noored. Poiss lubas talle
kirja ukse vahele toppida… Nii armas!“

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
UUS! LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A TARTU

Ei liitumistasu ega
otsekorraldust!
AEROOBIKA
BODYPUMP
JÕUSAAL
UJUMINE
VESIAEROOBIKA
SÕUDESPINNING
SQUASH
PILATES
JOOGA-PILATES
YOGAFUNC
BODYART
SELJATREENING
TERAPEUTILINE VÕIMLEMINE
ZUMBA

www.arenasport.ee

Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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Aasta Auto Pluss AS müüb
salongi- ja demoautod soodushinnaga

Nagu igal sügisel, nii on
ka tänavu ülikooli üliõpilaselamud pilgeni täis
ja järjekorras on üle 500
avalduse.
„Täiesti tavaline aasta,“ kommenteeris Tartu Üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango,
selgitades, et enne oktoobri
lõppu pole kohtade vabanemisi loota. „Aga see ei tähenda, et
kõik need inimesed on kohata. Enamik järjekorras olijatest
on juba koha saanud, aga ootavad nüüd endale sobivamat pakkumist, näiteks ühekohalist tuba.“
Sel aastal pakuti esmakursuslastele ligi 600 kohta.
Kokku mahutavad üliõpilaselamud 3200 inimest. Kuna
pakkumised tehakse avalduste laekumise järjekorras,
kehtib põhimõte, kes ees, see mees. Õppeedukus ja kodupaiga kaugus Hango kinnitusel tähtsust ei oma – üliõpilased, kes juuli lõpus, kui esmakursuslaste avalduste esitamine avati, kiirelt kohataotluse täitsid, on suure
tõenäosusega koha ka saanud.
Kuna paljude ülikooli astunute jaoks märgib
ühikasse kolimine iseseisva elu algust, on esimesed kuud majajuhatajatele kiire aeg. „Mõned
on väga iseseisvad, aga mõned ei ole üldse mitte
midagi enne teinud: pesu pesnud, süüa teinud
või tuba ära koristanud,“ tõdes Hango. „Eks meie
majajuhatajad asendusema peavad ikka vahel
etendama ja soovitama, millist puhastusvahendit või kodukeemiat kasutada.“
Narva mnt 25 ühika majajuhataja Heli Kruusla tõdes, et kõige rohkem on probleeme pesumasinate kasutamisega. „Püüame kõik teha, et olla
tudengite käsutuses. Esimene kord lähed ikka
kaasa ja aitad. Üldiselt on nad rõõmsad ja saavad väga hästi hakkama, aga osade puhul on küll
näha, et tulevad ehk üleliia hoolivast perest – iga
pisiasja küsitakse.“
Juhan Lang

Renoveerimata üliõpilaselamud pakuvad
võimalust ise enda tuba disainida. Narva
mnt 89 majas saab lisaks toale kujundada
ka selle ust. 
Campus.ee

Passat Alltrack 2.0 TDI 103kW 6-k, man.
4Motion BlueMotion Odomeetril: 11 km
Hind 37 515 €
Soodushind 33 800 €

Touareg 3,0 V6 TDI 180kW 8-k. tiptronic
BlueMotion
Odomeetril: 12 km
Hind 74 597 €
Soodushind 67 000 €

Volkswagen CC 2.0 TDI 103kw 6-k. DSG,
autom., BlueMotion Odomeetril: 13 km
Hind 38 056 €
Soodushind 34 200 €

Jetta Trendline 1.2 TSI 77kw 6-k.
manuaal.
Odomeetril: 22 km
Hind 17 660 €
Soodushind 15 900 €

Golf Plus Trendline 1.4 TSI 90kw 6-k.
manuaal.
Odomeetril: 11 km
Hind 19 386 €
Soodushind 17 500 €

Sharan Comfortline 2.0 TDI 103kW 6-k.
man., BlueMotion.
Odomeetril: 29 km
Hind 34 235 €
Soodushind 30 800 €

Golf Variant GP Trendline 1.4 TSI 90kw
6-k manuaal.
Odomeetril: 14 km
Hind 19 670 €
Soodushind 17 700 €

Passat Alltrack 2.0 TDI 125kW DSG aut.
4Motion BlueMotion. Odomeetril: 3500 km
Hind 42 629 €
Soodushind 38 900 €

Volkswagen move up! 1.0 BlueMotion
55kW.
Odomeetril: 24 km
Hind 10 119 €
Soodushind 8990 €

Jetta Trendline 1.4 TSI 90 kw 6-k.
manuaal.
Odomeetril: 8200 km
Hind 19 255 €
Soodushind 17 900 €

Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 103kw
DSG aut.
Odomeetril: 10 500 km
Hind 33 517 € Soodushind 29 500 €

Amarok 2.0 TDI 120kW 6-k. manuaal
4-motion.
Odomeetril: 2 900 km
Hind 33 053 €
Soodushind 31 400 €

Aasta Auto Pluss AS, Aardla 101 50414 Tartu.
Täpsem info www.aastaautopluss.ee Tel. 6803 651, 6803 652, 6803 653
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Tartu Ekspress uuris Gert Kullamäelt, millised
on plaanid nii pikas kui lühemas perspektiivis. Särasilmse fanaatiku, visionääri ja
tõsise „korvpallipede“ arutlused ulatuvad üle raha-, aja- ja riigipiiride.
Millises koosseisus alustab Tartu
Rock uut hooaega?

Nimekirjas on kokku 14 meest. Sinna kuuluvad ka noored Saimon Sutt ja Brett Nõmm, kelle roll kõrgema tasemega mängudes ei pruugi
olla väga suur, ent kes minu nägemuses peaks
meeskonda hooaja jooksul oma panuse kindlasti andma. Täie jõuga pole seni saanud treenida Marek Doronin ja Rain Veideman. Mõlemad
alles kosuvad vigastusest. Enne, kui nad pole
100% valmis, ma neid ka väljakule ei topi. Kui
mehed tunnevad, et miski ei tee häda, on nad
kohe kooseisus.
Tänavune sats on selline, kus igale positsioonile on vahetusest võrdväärne mees võtta, seetõttu pole mingit põhjust praegu, hooaja hakul,
kedagi pooltervena mängima forsseerida. Pole
veel lõplikult otsustanud, kas või kui palju nad
saavad Balti karikal aidata. Hooaeg on pikk ees,
küll nad jõuavad end näidata.

Tartu uus Maxima XX (Narva mnt 112) kauplus
ootab oma meeskonda:

Ka Egidijus Dimšal oli väikseid terviseprobleeme varasemates kohtumistes?

-MÜÜJAID
-KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
-LETITEENINDAJAID

Dimša on töömees. Tema lõhuks ka longates platsil täie vungiga. Hooajaeelsed turniirid
olid üpris mängudetihedad. Jalg andis natuke
tunda, sestap hoidsin ise teda mõnes kohtumises pisut tagasi. Täna trennis tundus taas kõik
korras olevat.

Ettevõte garanteerib:
-stabiilse palga
-sotsiaalsed garantiid
-tasuta lõunasöögid
-erinevad motivatsioonipaketid
-tööalase tasuta koolituse

Kas põhiviisik on paika loksunud,
kes sinna kuuluvad?

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saada CV: radda.peterson@maxima.ee
Info telefonil: 6023147

Rocki mängud
4. X kell 19
6. X kell 16
10. X kell 19
14. X kell 19.30
16. X kell 19
19. X kell 19
21. X kell 16
24. X kell 19
26. X kell 19
29. X kell 18
31. X kell 18.30
6. XI kell 20.30
13. XI kell 19
17. XI kell 16
20. XI kell 19
23. XI kell 19
27. XI kell 19
1. XII kell 15
4. XII
7. XII kell 19
11. XII kell 20
15. XII kell 16

Kodus

Võõrsil
Jelgava (BBL)
Liepaja

Tarvas (KML)
TTÜ
Valga
Jelgava
Pärnu
Tallinna Kalev
Kalev/ Cramo
Lietkabelis
Juventus
Khimik (Euro)
Gaz Metan
Liepaja
Dijon
Valga
Khimik
Lietkabelis
Gaz Metan
Valga
Dijon
Juventus

Ei. Ausõna ei ole. Natuke veel mõtlen. Rääkisin nõupidamisel ka mängijatele, et minu jaoks
pole oluline, kes mängu alustab, vaid need, kes
selle lõpetavad. Esiviisikusse mitte kuulumine
pole minu puhul märk treeneri usalduse kadumisest. Vastasest, liigast, kohtumisest sõltuvalt
on siin mänguruumi ohtralt. Ka senised kontrollmängud alustasin kõik erineva viisikuga.

Positsioonide kaupa on rollid
ometigi jaotunud?

Teatud määral. Neljubov ja Allingu on puhtad tsentrid. Toome, kes on väga intelligentne
mängumees, saab hakkama nii korvi all kui
suure äärena. Dimša on pikk äär, kes omakorda kiirete ja lühemate meeskondade vastu võib
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asjad lihtsad hoida
persoon

Neljapäev, 4. oktoober 2012

15

SUVE- ja TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

ka ainsa pikana korvi all toimetada. Doronini ja Eichfussi põhiampluaa on väike äär, aga
mõlemad saavad ka number nelja peal hakkama. Saage, Leppiku ja Veidemani põhitöökoht
on viskajana, aga neidki saan vajadusel mängujuhina kasutada. Mängujuhid on Ingram ja
Kriisa. Tagameestest jäi mainimata veel Kurbas,
kes tegutseb rohkem äärel. Sats, kus on ruumi
varieeruda, üllatada.

Kui keeruline Su käekiri on? Peitub
paunas 40 liikumist?

Ei-ei-ei! Ma püüan asja hoida üpris lihtsana.
Pick and roll ja käputäis muid asju juurde. Ei
tahaks praegu hooaja eel liiga palju ka vastaste
jaoks ette ära lobiseda.

Kas platsiäärse tiimi osas on tänavu mingeid muutusi?

Praegu mitte. Staff on sama, mis kevadel.
Kaalume küll mõtet, et kolmas treener võiks
abis olla. Näiteks Kikerpilli nimi on korduvalt
läbi käinud. Ent see sõltub rohkem vahenditest
kui meie soovidest. Põhimõtteliselt saaks ju ka
täiesti üksi meeskonna eesotsas hakkama. Eestis on arvestatavaid näiteid, kus üks mees peabki nii treeneri, mänedžeri kui mis iganes vajalikku ametit. Sest teisiti lihtsalt ei tuleks välja, ei
jätku inimesi ega võimalusi. Aga minu nägemuses on asja teha professionaalselt.
Mängu ajal on muidugi väga hea, kui keegi natuke kõrvalt arvamusi pakub, aga otsuseid teeb reeglina peamiselt üks isik. Eriti oluliseks muutub abijõudude arv treeningprotsessis. Üksi ei jõua jälgida kõiki nüansse. Mitmekesi saab ka väiksemate gruppidega erinevate meestega erinevaid asju harjutada. See on
oluline.
Treeningtööd, kus rollid on jaotatud ja asjale lähenetakse süvitsi, detailsemalt, praktiseerivad kõik edumeelsemad klubid Euroopas.
Meiegi tase sõltub sellest, palju on energiat ja
inimesi. Mõnigi kord on küsitud, miks peab
treenereid nii palju olema? Ega peagi – küll
saaks ka üksi. Küsimus on mis tasemel. Mina
olen selline treener, kes tahab töötada tiimiga.
Koos meeskonnaga, kus on oma ala spetsialistid, kellele saan loota.

Millist mängu Rock sel aastal
pakub?

Ma olen vana kooli mees. Minu nägemuses
on rohkelt kate kattest mängu, kaks kahe kombinatsioone ja seda, et pall ikka korvi alt läbi liiguks. Pole selle stiili poolt, kus uhatakse edasitagasi ja kiirelt peale. Alas on meil ikkagi suured
tugevad mehed, kes suudavad selg ees mängida, nendeni tuleb pall toimetada. Mitte, et sealt
vaid punktid tuleks, vaid et mäng käima saada.
Mulle meeldib klassikaline mudel, milles Eesti
korvpall ja ka ma ise olen aastakümneid edukas
olnud, ehk siis kolme tagamängija värk pluss
kaks pikka. Võib-olla on see praeguses skaalas
isegi natuke lätilik variant – hea mängujuht,
kaks „püssi“ nurkades ning kaks suurt, kellest
teine natuke liikuvam.

Mida näitasid sõprusmängud?
Eelkõige seda, et meeskond on äärmiselt ühtlane. 12 meest, kes kõik vajavad kogu aeg kasutamist, kus pingilt tulija ei ole nõrgem kui see, keda
ta asendab. Annab võimaluse hoida mängu agressiivsema. Mitte küll tingimata tempolt kiirema,
aga just eelkõige kaitses agressiivsema. Minu treenerikreedo lähtub ikkagi ennekõike kaitsest.

• Tehnoülevaatuseelne kontroll
ja vajadusel vigade kõrvaldus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• Kere- ja keevitustööd

tatav positsioon. Kandidaate võiks küll rohkem
kui üks olla.

Millisel seisukohal oled koondisse
lisajõu „kodustamise“ osas?

Kindel ja vankumatu seisukoht on EI! Seni
pole keegi suutnud mulle ära tõestada, miks me
peaks seda teed minema. No kodustame kellegi. Näiteks Bambast on juttu olnud. Oletame, et
On‘s mõni tilk tõrva ka meepotis?
saabki passi, aga
siis tuleb vigastus. Mis edasi?
www.funbowling.ee
Saali ei ole! Mina usun, et Tartu on ammu
Toome teise. Võib-olla sel pole treeneriga head
valmis oma saaliks. Oma korvpalliareen. Tõsiklappi. Siis kolmanda, kuuenda, üheksanda. Ja
jutt, käib närvidele see saaliaegadega kempkui nad kõik terveks saavad ja tunnevad soovi
lemine. Ühel pool kardinat on sulgpall, teisal
riiki esindada, pean minema vaatama, kuidas
võrk. Mitte et mul nende alade inimeste vastu
platsitäis võõraid esindab Eestit?
midagi oleks. Aga kui Ingram käib minult küsiVõib kõlada rumala näitena, aga kust me
mas, millal-kus enne trenni visata saaks, mul
saame kindluse, et passi kätte saanud võõpolegi talle midagi pakkuda. Oma
saal oleks üks
ramaalane soovib, tahab ja viitsib meid esininfo@funbowling.ee
samm professionaalsusele lähemale. See paneks
dada. Kas pole see oht suurem, et ameeriklaVõru 55f,
Tartu korvpalli teistmoodi hingama.
Mul Tartu
on
sest või aafriklasest eurooplast tehes me looasume
Sõbrakeskuse
2. sellel
korrusel.
seitsmes aasta Tartus. Vahelduvad
mängija,
me talle küll
korvpalliturul arvestatavad
treenerid … aga miski nagu arengus seisab, ikka
eelised end müüa, ent hiljem koondisse ei too
see roheline kardin. Moodne sõna oleks praeteda mingi väega. Siis ei luba klubi või takistab
Info
radade
broneerimine
gu vist taristu. Rocki saal oleks
suurja
tõuge
nii
„vigastus“.
Kas mitte Lätis polnud üks taoline
fännidele, sponsoritele kui noortele. Ma tõesnäide, kus üks valge jänki sai passi, aga keeldus
ti usun, et see kunagi juhtub ja jõle kihvt oleks,
seejärel koondisest sootuks?
kui ma sel ajal siin veel ka treener oleks. VeelMinu jaoks viimase kümnendi suurim elakord – ma ei nurise, pigem vaatan optimistlikult
mus oli meie hiljutine võit Serbia üle. Kohapeal
tulevikku. Praegune elu Ujula tänaval on nagu
kommenteerides mul jooksid külmavärinad üle
tudengil ühikas, kõik suure kambaga koos. Aga
ihu! Seda tegid 12 Eesti meest. Siga hea tunne!
korvpall oleks väärt oma kodu!
Ma ei saaks sama emotsiooni, kui sisseostetud „projektid“ ka finaalturniiril tegusid teeks.
Kas Rock eelistanuks eestikatel
Viimaste aastatega on läinud meie tase ju paremaks. Ajame oma asja, nii palju kui jõuame.
kaht ringi nelja asemel?
Olenevalt mänguõnnest tuleb hooaja peale
Hoopis teine teema on see, kui Eesti klubisse
60–70 kohtumist. Kuivõrd tänavu Balti liigas
tuleb mängumees, kes leiab siit elu armastuse,
kohtuvad paljud Eesti satsid omavahel niikuinii,
loob pere, jääb elama. Eestistub – siis mu arust
oli meie ettepanek tõesti, et koduses meistrivõiks tal olla õigus ka riiki esindada palliplatsarjas vaid kaks korda mõõtu võtta. Ka publiku
sil, olenemata nahavärvist või sünniriigist. Aga
jaoks läheb muidu võib-olla liiga lahjaks. Meelprojekti korras ülehomseks sedasi tegelast leida
digu see kellelegi või mitte, aga jäängi korrutaei too suure tõenäosusega head ei tulemusele
ma: kõige parem on treenerile ja satsile Eurooega alale rahva silmis üldiselt.
pa mudel, kus teisipäeval mängid euro-karika
Kui spordis läheb ostmiseks, siis meie rahakoti
mängu ja nädala lõpul oma riigi meistrikaid.
juures me seda mängu niikuinii ei võida. Nii palSeptembris saad teha treening- ja mängude
ju leidub rikkamaid riike, kes ostavas veel paregraafiku kuni mai lõpuni. Paigas on rütm, mis
mat „kaupa“ ja on meist ikka kõvemad. Kas mitte
mängija jaoks on ülitähtis. Aga meie, mängides
poleks targem see raha rakendada noortetreenerikolmes liigas, ei tea ka nüüd, septembri viimaste motiveerimiseks. Oma poja pealt näen, kuidas
tel päevadel, täpselt mänguaegu. Ka tõsise fänalatasustatud juhendajad jooksevad ühe trenni
nina oleks mul parem graafikut sättida. Tekib
lõpust teise, et ära elada. Kuidas leida ja innustada
harjumus. Siis ma fännina ei paneks oma hartreenereid tegelemaks eraldi pikkadega, kes arerastustrenni mängupäevale. Praegu see võimanevad aeglasemalt ning just noorena vajavad rohlus puudub, sest mängud tulevad, kuidas juhkem aega ja individuaalset lähenemist. Me küll ei
tub. Oma saali korral oleks ka neid asju lihtsam
saa keskmängijat järgmiseks suveks, aga ehk tuleb
korraldada, praegu peame ikkagi sättima nii,
terve viisik 10 aasta pärast. Kui keegi tuleks sellekuidas aegu jagub. Elukorraldus saaks stabiillaadse konkreetse kavaga liidu etteotsa pürgima,
sem, professionaalsem.
ma tõstaks kõhklematult käe!

7 404 111

Korvpalliliit saab peatselt uue juhi.
Mis suhted on sul Atso Matsaluga?

Ega sa ometi meenuta aastatetagust lugu, kus
ma mängijana teda kui kohtunikku tõukasin ja
hiljem minult suuri trahve nõuti? Loomulikult
on see mõlemalt poolt ammu värvikate mälestuste süütule riiulile paigutatud. Atso on seestpoolt korvpallielu näinud ja tal on selles arves-

Sul näikse kava ju enam-vähem
valmis. Miks Sa ei kandideeri?

Tunnistan, et mulle pigem istub elu väljakul
või selle ääres. On teised, kes on strateegid, jutumehed, head lobitöölised, sponsorite ära rääkijad. Minust pole siin asja. Isegi meilisaatja olen
vilets. Sestap jään praegu oma liistude juurde.
Rasmus Rekand

E - L 11-22, P

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
http://vagamama.weebly.com
Küsi pakkumist tel 747 7093.

Ütle seda lilledega...

Lillesalong

Vihmametsa Lilled

• lilleseaded
- matusteks
- pulmadeks
- pidulikeks sündmusteks
• ruumide dekoreerimine
• kullerteenus Tartu linna piires
Kruusamäe 14, Tartu
E-P 10-18, tel 5842 1721.
www.vihmametsalilled.eu

www.sadloy.ee

Laste sünnipäevad, firmaüritused,
bowling, piljard, lauatennis

www.funbowling.ee
info@funbowling.ee
Võru 55f, Tartu
asume Sõbrakeskuse 2. korrusel.
Info ja radade broneerimine

7 404 111

TARTU LINNA PUULEHTEDE VEDU

10. oktoobrist 20. novembrini veab linnavalitsus
ära kilekottidesse pandud puulehti.
Puulehti viiakse ära kahel korral järgmistelt tänavatelt:

20. okt / 17. nov

11. okt / 7. nov
Lepalinnu 21, Mugasto 17
Kodukolde 8, Männimetsa tee 41
Kasesalu (Pääsusilma-Mugasto)
Kasesalu (Pääsusilma-Männimetsa tee)
Ormissoni (Mugasto-Triigi vahelises lõigus)
Laigo 10, Põhjatamme 1
Hipodroomi ja Kiigemäe nurk
Jaama 147, 159, Lepa 16, 17
Remmelga, Kadaka

11. okt / 8. nov

Vahtra, Jaama 12, 111
Pikk 76, Pärna 8
Pärna (Uus-Jaama vahelises lõigus)
Puiestee (Narva mnt-Raatuse vahelises lõigus)
Peetriturg-Mäe nurk, Kivi 6
Peetriturg 5, Roosi 40 A

13. okt / 10. nov
Riia (Soinaste-Raja vahelises lõigus) ja 122, 124, 126
Riia 103, 109, 111, 113, 115
Riia (Soinaste-Raudtee vahelises lõigus)
Suur kaar (Tamme pst-Raudtee vahelises lõigus)
ja 54 A, 68
Soinaste (paarisnumbrid Riia-Tamme pst vahelises
lõigus ja Soinaste 14)
Soinaste-Raja nurk
Narva mnt (Puiestee-Jänese lõigul) ja 132, 167
Puiestee (Liiva-Nurme vahelises lõigus)
ja 2B, 13 ja 66
Heina 2 A, Põllu 1, 3, 5, 7, 9, Liiva 2, Säde
Risti (Puiestee-Kalmistu vahelises lõigus)
Väike kaar (lembitu-Raudtee vahelises lõigus)
Kesk-Kaare neli nurka ja Kesk-Kaare 4 A
Tamme pst 20 B, Kungla 44, 46, 48 ja 64
Elva 24 B

14. okt / 12. nov

ia
aastoran
res

BETOONI

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

Tamme pst (Pirni-Raja vahelises lõigus)
Tamme pst 99, 100, 101, 114 A ja 106 A
Tammeoksa 13, Tamme pst-Mureli nurk
Oma elukoha aknast välja vaadates unistab idealist Gert Kullamäe, et Ahhaa asemel või kõrval võiks olla korvpalliareen, mille kuppelkatust 3000pealine
publik paaril korral nädalas kisaga kergitaks. Gruusias olla üks sarnane. 
Rasmus Rekand

RAV
ILA

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
DL SUVEREHVID ÜLISOODSALT!
A
• Mootori ja veermiku remont
S

16. okt / 13. nov
Riia 29, 29 A, Era 20, Lembitu 16, 18
Kastani (Võru-Riia vahelises lõigus)
Puusepa (Lembitu-Sakala vahelises lõigus)
Nooruse (Sanatooriumi-Lunini vahelises lõigus)
Tervishoiu 17, Puhkekodu 1

Tulika 9
Kullerkupu (Tulbi-Ravila vahelises lõigus)
Ülase
Viljandi mnt (Ravila-Lunini vahelises lõigus)
Viljandi mnt (Maisi-Kannikese vahelises lõigus)
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt -Sangla
vahelises lõigus)
Ravila (Viljandi mnt-Niosu vahelises lõigus)
Nisu (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Sangla (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Kuu (Kalevi ja Kesk vahelisel alal)
Õnne (Kalevi-Võru vahelises lõigus ja
Õnne-Kalevi nurk)
Lootuse 6, Eha 37
Pargi 10, Kesk 45, Tolstoi
Tähe 57-65, 21, 23 ja Tähe-Sõbra nurk,
Tähe 93, Võru 47, 59
Linda (Vaba ja Tolstoi vahelisel alal)
Sõbra (Võru-Turu vahelises lõigus)
Salme (Vaba-Marta vahelises lõigus)
Purde (tähe ja Salme vahelisel alal)
Nõva 17
Aardla (Vasara-Jalaka vahelise lõigus)
Aardla (Aardla 1-Rahu lõigus)
Aardla 28 A, 76, 78, 80
Rahu 1 B, Aianduse 11, 13
Sirbi (Vasara-Jalaka vahelises lõigus)
Alasi (Võru-Jalaka vahelises lõigus)
Jalaka 2 A, 19, 23, 48 A, 54
Võru 164, 166
Võruvälja ring
Vasara (Aardla-Sirbi vahelises lõigus)
Vasara 25 E

21. okt / 18. nov

Ravila (Ilmatsalu-Nisu vahelises lõigus)
Näituse (Taara pst – Vaksali vahelises lõigus)
Näituse-Kooli nurk
Kreutzwaldi 13,
Laulupeo pst 5-9
Kooli 10 A, Vaksali 3, 29 A
Liivi 1T (Veski-Liivi 2 sissesõit)
Koidula tamme ümbruse haljasala
Õpetaja 5,
Jakobi 48, Haava

23. okt / 20. nov

Lisaring

Puulehti viiakse tasuta ära nende kruntide juurest, kus linna puud
kasvavad individuaalelamute puhastusalal.
Puulehed tuleb veopäevaks panna suurtesse kilekottidesse (100 l kotid).
Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodud tabelis,
linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades 220 ja 206.
Veetakse ainult puulehti! Olmejäätmeid, aiaprahti jms ei veeta!
Tartu linna elanikud saavad lehti ära anda ka keskkonnajaamades
Turu 49 (11,33 eurot/t) ja Jaama 72C (2,4 eurot/t).
Lahtiolekuajad: T-R 12-18 ja L-P 10-16.

Lisainfot saab telefonil 736 1328 või 517 0990
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SINU DIGIPOOD

Neljapäev, 4. oktoober 2012

teeme ruumi
u

uele kaubale

Parim sülearvuti
pakkumine!

Kui ostate Windows 7
opsüsteemiga arvuti, saate
Windows 8 Pro vaid € 14.99 eest.

Antud mudel on varustatud Intel Celeron B820 protsessoriga,
mis on oma klassi võimsamaid. Võrreldes levinud AMD E-300
seeriaga on antud protsessor kuni 3,5 korda võimsam.

Pakkumine kehtib vahemikus 2. juuni 2012 kuni
31. jaanuar 2013. Täpsemat teavet küsige müüjalt või
külastage veebisaiti www.windowsupgradeoffer.com

SÜLEARVUTI

Compaq Presario CQ58-150SY
ekraan

-30%

349.-

kaal

Intel

15.6"

Celeron

2,45kg

mälu

kõvaketas

Windows

B820

2GB 320GB

7

kuumakse alates

• DVD-kirjutaja • kuni 782MB Intel HD graafika
• WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA

48 kuud

8.83€

499€

Võimsa sisuga sülearvuti tööks ja
meelelahutuseks!

Neljatuumalise protsessoriga tippmudel!

Intel

15.6"

Windows

15.6"

Core i3
2330M

7

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

kaal

garantii

mälu

6GB 750GB 5:45
2,48kg

AMD

Quad-Core

7

kõvaketas

aku tööaeg

8GB

1000GB

kaal

garantii

2,48kg

Windows

A8-4500M

LED LCD-TV

USB VIDEO

Samsung EH5000

DivX HD
MP3 JPG

101cm

ekraan

ekraan

40"

DVB-T/C
digituunerid

6:21

FullHD

1920x1080p

3a

3a

-31%
HP Pavilion g6-2036sy / g6-2037sy
• DVD-kirjutaja • kuni 3738MB/1GB eraldiseisev
Radeon HD 7670M graafika • WiFi • 2xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI • VGA

549.kuumakse alates
48 kuud

13.90€

799€

HP Pavilion g6-2109sy
• DVD-kirjutaja • kuni 4084MB/1GB eraldiseisev
AMD Radeon HD Dual 7640G+7670M graafika
• WIFI • 2xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI

Stiilne disain, kiire sisu!
LUKUVABA!

849€

IPS ekraan.
Tagab suurepärase vaatenurga
ja tõetruud värvid.
Ülivõimas nelja- tuumaline protsessor!

259.-

7.57€

399€

• 3,7" (800 x 480 pikslit) ekraan
• Windows Phone 7.5 Mango • 1.4 GHz protsessor
• 16GB mälu; 512MB RAM; 512MB ROM
• bluetooth • WIFI • FM raadio
• fotokaamera 8MP • videokaamera 720p
• kõneaeg kuni 13 tundi • ooteaeg kuni 265 tundi

15.16€

Meeldivalt suur
ekraan ja hea pilt!

kuumakse alates

Ainult
KLICKis!

48 kuud

117cm

USB VIDEO

Kaup kätte 2-5 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

MKV DivX HD
MP3 JPG

FullHD

400Hz

USB

DVB-T/C

1920x1080p

PPR

449.-

-29%

kuumakse alates
48 kuud

LED LCD-TV

Grundig 46FLE9170SH

Grundig tippmudel
muudab pimedad
sügisõhtud elavaks!

• 2D->3D konverter • kaasas 2 paari 3D prille ja lisapult
• Smart TV: Youtube, Facebook, Twitter • LAN, WIFI: Smart TV, DLNA

Müügil ka 55" mudel.
hinnaga:

1299.-

11.37€

629€

SALVESTUS digituunerid

6.56€

• ekraan 7", 1280 x 800 pikslit
• Tegra 3 T30L Quad-Core 1.2Ghz protsessor • mälu 16GB; 1GB RAM
• Android 4.1 Jelly Bean • WIFI • Bluetooth • microUSB • 3,5mm
• 1,2 MP videokaamera • aku kestvus kuni 9,5 tundi • kaal 340g

www.klick.ee osta kodust lahkumata.

3D

46"

Asus Google Nexus 7

299.48 kuud

48 kuud

TAHVELARVUTI

Nokia Lumia 800

kuumakse alates

kuumakse alates

Parim on kohal!

MOBIILTELEFON

-25%

599.-

-29%

-43%

799.kuumakse alates
48 kuud

20.23€

1399€

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega.
Kampaania kestab 02.10.2012 - 31.10.2012.
Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee;
Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee; Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 | kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 | sikupilli@klick.ee;
Pirita Selver 6668158 | pirita@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee;
PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee; VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee;
VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.
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Eestlasi kohtab
reis

Neljapäev, 4. oktoober 2012

maailma igas sadamas ja stepikülas

Kui veel mõned aastad tagasi olid Krasnodarka küla eestluse eestvedaja Rita Kadilkina aias uhked viinamarjad, siis viimane
talv polnud saagile enam nii armulik. 

Tiina Rekand

Kui eestlastele on harjumuspärasteks suve pikendamise ja sooja päikese
nautimise kohtadeks saanud rohkem Egiptus või
Türgi, siis mõnus ja üllatav
reisisihtpunkt võib olla ka
Krimmi poolsaar.
„Mina käisin Krimmis ikka
juba siis, kui sind veel olemaski ei
olnud,“ ütleb soliidses eas proua
valjuhäälse noormehega vesteldes,
kui lennuki vahekäigus äsja Simferoopoli lennuväljal maandunud tiivulisest maapinnale saamist ootab.
Saksamaal elav proua räägib, et
juba nooruspõlves alguse saanud
Arteki külastused on nüüd iga-aastaseks puhkusreisiks saanud, sest
kui kodumaal on juba värvikirev
sügis, siis septembris on Krimmi
ilm palav ja meri mõnusalt soe.
Muidugi võib Ukraina haldusalasse jääv Krimmi Autonoomne
Vabariik pakkuda nii nostalgilist

tunnet kui ka midagi eksootilist
ja harjumatut. „Mis ma siin nüüd
tegema pean?“ küsib näiteks väike laps Simferoopoli lennujaamas
auk-maas tüüpi WC-d nähes. Eestis ei ole talle sellisest asjast kunagi räägitud, mis siis veel nägemise kohta mõelda. Kuigi tänavapilti
ja Krimmi eluolu ei anna Eestiga
võrrelda, on eluke poolsaare põhjaosas asuvas tuulises ja lagedas
stepis ikkagi muutumas. Krimmi asusid eestlased elama üle 150
aasta tagasi ja ka nüüd kuuleb stepikülakeses Krasnodarkas eesti keelt. Muidugi aegade kulgedes
üha vähem.

Vankriratas Eestist
Küla alguses jääb silma siniste rukkililledega majakene, mille
katusel Eesti Tare suur silt. Möödunud aastal, kui eestlaste ümberasumisest täitus 150 aastat, ehitati
tare ette memoriaal ja ausammas,

mille tippu kaunistab Eestist pärit
vankriratas.
Kuid ega stepiküla elanike elu
muutu ainult uute ausammaste kerkimise rütmis. Paar aastat
tagasi olid külamajad tavapäraselt
valgeks lubjatud ja siniste aknaraamidega (sinine värv just sellepärast, et pidi kärbseid peletama ja
õnne tooma), kuid nüüd on aknaraamid valgeks muutunud. Mitte, et sinine värv oleks otsa lõppenud, hoopis meile nii tavapäraseks saanud pakettaknad hoiavad
üle 40kraadise suvesooja majast
eemal. Satelliiditaldrikud hakkasid juba mõned aastad tagasi majakeste katustele vupsama nagu seened pärast vihma, nüüd aga on
juba digitelevisioon tavapärane,
et saaks pikkadel ja kottpimedatel
õhtutel meelt lahutada.
Samuti kogub hoogu äritegevus. Külas, kus üle 500 elaniku,
on kaks poodi. Kuna aga põllutöödega või ehitusel elatist teenivatel

inimestel on võimalused paranenud, siis on ka poepidajatel põhjust kaupluseuksed õhtul kella
kümneni (nädalavahetusel isegi
kella kaheni) lahti hoida. Lõunane paaritunnine paus on aga tavapärane. Ka täidab külapood baari
rolli – lauad ja pingid õue, et külarahvas saaks ööpimeduses raske
põllutöö üle arutleda.

Võitlus prügiga
Külal endal eriti töökohti pakkuda ei ole, nii tuleb inimestel käia
õunaaias või viinamarjakasvatuses valminud frukte korjamas või
siis tohututel põldudel sibulaid
kotti toppida. Siiski võivad meelelahutuslikud võimalused tulevikus veelgi paraneda – küla kultuurimaja sai hiljuti uue katuse
ning korrastatakse ka ruume. Kas
on selles ka lähenevatel valimistel
oma roll mängida, raske öelda.
Krasnodarkast kolme kilomeetri kaugusel asuvas Aleksandrovkas aga lõõmavad õhtuhämaruses suured prügihunnikud. Külas,
mille keskkoolis töötab ka Eestist
lähetatud eesti keele õpetaja, on
inimesed asunud võitlusse prügiga. Kuna seda aga kuskile panna
ei ole, sest stepituuled viivad selle
niigi mööda ilma laiali, siis praegu
on sellised võimalused.
Krimmi lõunarannik, kus rohkem suvituskohti, erineb stepipiirkonnast kui öö päevast. Tegemist
on ikkagi suvituspiirkonnaga.
Kuid vaatamata sellele, kas puhata
lõunarannikul, kus palmid, mäed
ja sillerdav meri või stepis külaelu
nautides, on Krimm meeldiv kant.
Muidugi räägitakse legendi, et kui
eestlased Krimmi ümber asusid,
siis steppi jõudes olid nad oma juhi
peale ülimalt tigedad, kuid sealses
tühjuses ei olnud ka ühtegi sobivat
roigast võtta. Siiski pakub Krimmi
hea geograafiline asend omi eeliseid ning paigutist looduslikku
tühjust täidab kohalike rõõmsameelsus ja lahkus. Nii võibki näha
Simferoopolis tagasilennule asudes puhkajaid, kel käes korvike viinamarjadega ja rasked kotid head
ja paremat täis.
Tiina Rekand
Eesti keele ja kultuuri õpetaja
Krimmis, Aleksandrovka
keskkoolis 2008–2010

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
“Isa, kui palju abiellumine
maksma läheb?”
“Ei tea, pojake, ma pole veel
lõpparvet saanud.”
***
“Aitäh ilusa sünnipäevakingi
eest, tädi!
“Mis sa nüüd, see ju selline
tühiasi!”
“Ma arvasin ise ka sedasama, aga ema ütles, et peab
ikka tänama.”
***
Liivakastis kohtuvad kaks
väikemeest.
“Mina olen viieaastane. Kui
vana sina oled?”
“Ei tea.”
“Kas sa plikadele mõtled juba?”
“Ei.”
“Siis oled neljane.”
***
Kuidas arstid duelli peavad?
- Kumbki kirjutab teisele retsepti.
***
Miks on koor palju kallim kui
piim?
- Väikepakendisse on lüpsmine palju keerulisem.
***
Miks kannab kirurg operatsiooni ajal näokatet?
- Et patsient teda ära ei tunneks, kui käsi vääratab.
***
Mees tellib kõrtsis klaasi viskit, joob selle ühe sõõmuga
ära ja tahab maksmata lahkuda. Kõrtsmik peab ta kinni:
“Vabandage, kuid te pole
viski eest maksnud!”
“Aga kas teie olete selle viski
eest maksnud?”
“Muidugi olen!”
“Miks te siis tahate, et mina
selle eest veel ühe korra maksaksin?”
***

Õpetaja:
“Kui keegi on võlgu 986
733 krooni ja sellest poole ära
maksab, kui palju peab ta siis
veel maksma?”
“Teise poole, härra õpetaja.”
***
“Miks on lennukil propeller?”
“Selleks, et piloot ei higistaks.”
“Mõttetus. Kuidas sa küll sellise asja peale tuled?”
“Eile nägin telekas filmi,
kus äkki jäid lennuki propellerid seisma, ja kohe hakkasid
mõlemad piloodid kohutavalt
higistama.”
***
“Ainult pahandused,” kurdab
Mery sõbrannale.
“Mis siis juhtus?”
“Ma sain täna anonüümkirja.”
“Ära võta seda südamesse,
jäta lihtsalt vastamata!”
***
Svensson ja Virtaten on
metsas jahil. Svensson satub
äkitselt karuga silmitsi ja otsustab pääsemiseks üle jõe ujuda. Keset jõge märkab mees
vastaskaldal ootamas aga veel
suuremat karu. Virtanen, kes
seda kõike puu otsast jälgib,
kuuleb äkki, kuidas Svensson
valjusti naerma hakkab.
“Mis sa naerad, hull!” imestab Virtanen.
“Kas sa pole siis kuulnud, et
naer pikendab eluiga?!” hõikab
Svensson vastu.
***
Kohtunik: “Ma ei saa sellest
aru. te näete välja kui õnnelik
abielupaar, kuid tahate siiski
lahutada. Miks?”
Mees: “Sellepärast, härra
kohtunik, et meil pole mitte
midagi ühist. Mulle meeldivad
nimelt naised, aga minu naisele hoopis mehed.”
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kuni 9.10 näitus Kosovo läbi
fotoakna

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

kuni 13.10 raamatunäitus Ei
head ilma pajas keedeta

5.–10.10 kell 20; 11.10 kell
21.45 Projekt: Dinosaurus
5.–7., 9.–11.10 kell 15, 19.25;
8.10 kell 12.45, 19.25 Lola on
vastu
5.–11.10 kell 21.30 Raha võim
5.–11.10 kell 15.45, 18, 20.10
Kampaania
5., 8.–10.10 kell 15.15, 21.45;
6.–7.10 kell 21.45; 11.10 kell
15.15 Ajasõlm
5., 9.–11.10 kell 12.45, 17.30;
6.–7.10 kell 11.30, 12.45,
13.30, 17.30; 8.10 kell 12.15,
17.30 Vapper Jock (eesti
keeles)
5.–11.10 kell 13.15, 16.25, 19,
22 Metslased
5., 9.–11.10 kell 12.15, 13,
14.15, 17.45; 6.–7.10 kell
12.15, 14.15, 15.30, 17.45;
8.10 kell 13, 14.15, 17.45 Seenelkäik
5.–11.10 kell 16, 18.15, 20.45
Armastusega Rooma

12.10 kell 21 Tõnis Mägi &
Muusik Seif

Tartu Raekoja saal
11.10 kell 18 Viiuli mängud 6
16.10 kell 18 Bravo cellissimo

Tartu ülikooli
ajaloo muuseum
15.10 kell 18 Sügismuusika
festivali kontsert
17.10 kell 19 Korea traditsioonilise muusika kontsert

Näitleja
Suur
soome k
Korvpallur
Lennukimark

Näkk
Baarium
Automark
Kaalium

kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95

Tammelinna
raamatukogu
kuni 19.10 näitus Minu lemmiktegelane Eesti anima- ja
mängufilmist
kuni 31.10 maalinäitus Lilled
ja päike ja rohi ja meri

Muu

Tartu ülikooli aula

Linnaraamatukogu

19.10 kell 19 Korea traditsioonilise muusika kontsert

4.10 kell 17 Muinasjututund:
kavas on Kornei Tšukovski
lood Telefon ja Segadus

Vanemuise
kontserdimaja
9.10 kell 11 noortepäev Teeme ise muusikat
17.10 kell 19 Eliitkontserdid
I. Esinevad Oksana Sinkova
(flööt), Andreas Lend (tšello)
ja Lea Leiten (klaver)

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

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu

Elleri saal

kuni 27.10 näitus Aja Viited 2

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

Linnaraamatukogu
kuni 6.10 raamatunäitus
1812. aasta vene kirjanduses

Helju Sarnet Zauram

Pikk
vokaal
Ante
meridiem

Lõputu

kuni 9.10 Vello Taimre fotonäitus Kreeka mosaiik

Cinamon

Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt. 23)
17. oktoobrini 2012 näitus:

Olümpiarekord

Näokate

Klubi Rock & Roll

Kino

Kontsert

Okeaania
riik
Ehe

Lind

Veetlev kirjanik Lola (Greta Gerwig) on koos
oma peigmehe Luke‘iga (Joel Kinnaman)
õnnelik. Pulmad on nende pikaajalises suhtes
loomulik samm. Vähemalt nii arvab pruut. Aga
Luke‘il on selles osas hoopis teine arvamus ja
ta otsustas selle teatavaks teha kõigest mõni
nädal enne pulmi. Nüüd on neiu pettunud
nii armastuses, seksis kui elus tervikuna! Kuid
nutetud silmadega õnnetu neiu välise kesta
taga peitub „vapper tinasõdur“, kes suudab
veel kõigile koha kätte näidata.
„Lola on vastu“ on värske komöödia, mille peaosas särab Greta Gerwig. Peale tema teevad kaasa Joel Kinnaman, Zoe Lister Jones, Hamish Linklater, Bill Pullman, Debra Winger jt. Lavastas Daryl Wein, kes on ise ka
stsenaariumi kaasautoriks.

5.–11.10 kell 12 Vaprake
(eesti keeles)

USA
osariik

Vanus

Nitt

Romantiline komöödia, alla 12 a keelatud, linastub Cinamonis 5.10 kell 15.

5.–11.10 kell 21.15 Puhastus

Uraan

Endine
ansambel

Värnitsa
Poetess aseaine

Lola on vastu

5.–11.10 kell 14 Maailma viimane armulugu

Spordiajakirjanik
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aastail 2000—2012 loodud
kollaaþide väljapanek

«Stseenid
sajaaastasest elust.
Selle sajandi kollaaZid»
Muuseum avatud T - L 11—18.

Tartu tn 2, Nõo
NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE KIRIK

Laupäeval, 6. oktoobril kl 16
kontsert BAROKK-FANTAASIAD
Esinevad:
ANDREAS KALKUN - laul
STELLA SÕMER - klavessiin, karmoška
MARJU VARBLANE - viiul, hiiu kannel
TOIVO SÕMER - lauto
Kavas barokk- ja rahvamuusika.
Sissepääs vaba.

HA

Esin
M

Pe

tartuekspress

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

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.
Septiku komplekt PE (polüetüleen, 2,5 m³ mahuti kolme kambriga
koos imbväljakuga 2×15 meetrit).
Sügispakkumine: komplekti hind
990 €. Tel 517 1980.
Sisekujundus ja projekteerimine.
Tel 5833 6638.
Teen erinevaid siseremonttöid.
Hind soodne ja töö kvaliteetne.
Tel 5822 4074.

Materjal

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

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.
Müüa soodsalt saematerjali!
Tasuta transport! Küsi pakkumist
tel 523 0013, oliver@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük

2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 7567.
3-4toal korter. Tel 507 4635.

Üürile anda
2toal majaosa Tartus (korralik,
osal möbleeritud, omanikult).
Tel 5553 8676.
Pool maja (I k, 3 tuba). Kl 18–20 tel
740 4081.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

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
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
Psühhiaater Helgi Toomsalu
loeng eneseaustuse teemadel
19. okt Tiigi seltsimajas. Tel 511 4081.
Seltskonnatantsu kursus algajatele Raatuse gümnaasiumis
4. oktoobrist. Tel 511 4081.

Küte
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Küttepinnud ja -puud.
Tel 509 4921.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transport tasuta. Tel 5193 8862.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.
Müüa ilusad, noored kuked (suvel
koorunud, ristandid ja väga huvitava välimusega). Tel 56 503 503.

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

Sõidukid

Pandimaja Tartus

KUU 41

Tel 734 3432, 505 0871
E–R 9–20, L 10–18, P 11–16
Kiirlaenud pandi vastu!
Pantvara müük!
www.incassor24.ee
Laenud kinnisvara tagatisel
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Ostan Teie sõiduauto, rolleri,
haagise jne. Võib olla avariiline.
Tel 506 9554.
Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

Riided

Müüa vaakumpump (uus),
el.mootor (3 kW, 1430 p, uus),
GAZ-53 starter (uus), plasttünnid
(200 l, kaanega), kartulikotid.
Tel 5197 0870.

Veoteenus. Tel 5373 6774.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B.
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7801.

Tervis

Klassikaline massaaž, pediküür
naistele ja meestele, valgusteraapia. Tel 5562 2121.
Toetusring rasestuda soovivaMisJalgrataste hooldus
d ja remont.
n
i
h
ind naistele kolmapäeviti kl 18.15
Tartus Võru 132a,
i Master Sport OÜ, u htele
r
t
Struve
4, II korrus. Tel 5661 3931,
k
juhtub
u
www.mastersport.ee.
Ele
tep viljakusring.blogspot.com.
t
ü
Korstnapühkija. Tel 564 4799,K
talvel?
Tule! Aitame! Alkoholi-, nikoKerkvel OÜ.

Tere tulemast teksapoodi Avalanceli Stiil! Tartu, Turu 5, I korrus.
Kohapeal töötab ka õmblusateljee. Tel 5566 0797.

Teenused

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.

Moeateljee Avalancel õmblustöökojad: Turu 5, I korrus ja Võru 50, I
korrus. Riiete individuaalõmblus
ja remont. Tel 5566 0797.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pottsepatööd ja materjalid.
Küttekollete sügisene kiirremont.
Tel 503 2665.

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

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

LÕNGAPOOD: valge akrüüllõng
vihis 3 €/kg, villane lõng 15 €/kg,
lõim 10 €/kg, akrüüllõng 9 €/kg,
villane vaibalõng 7 €/kg.
Aardla Kaubandus, Ropkamõisa 10
(Dentese hoov), Tartu. E–R 10–16,
L 10–14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.

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

Firma annab laenu. Tutvuge tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.

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

Maja Elvas (140 m², 2 k, ahik,
keskm seisukord, hea asukoht).
Tel 5803 8919.

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

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

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

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

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele ja KÜ-dele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

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

Pakun tööd
Tartu Lasteaed Sirel kuulutab välja
konkursi liikumisõpetaja ametikoha täitmiseks (0,35 kohta).
Kandideerijalt soovime vastavust
kval. nõuetele ja väga head vene
keele oskust. Avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 10.10.2012.
Tartu Lasteaed Sirel, Lubja 14,
50303 Tartu, sirel@raad.tartu.ee,
tel 736 1596, 5645 2891.

Muu

Raamatupidamisteenus.
Hinnapakkumiseks saatke kiri rivol.
rmp@gmail.com. Tel 5552 4169.

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

Loomad

Tantsuõhtu koos õpetusega Tiigi
seltsimajas 26. okt, 23. nov ja 28.
dets kl 20. Tel 511 4081.

us

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

TANTSUSALONG Dorpati
konverentsikeskuses 14. okt kl 19,
ansambel AIK. Info ja piletid
tel 511 4081.

ist

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Puhastame võsast tasuta Teie
kraavid, põllud ja metsaääred.
Tel 506 9554.

Halupuud (kuiv lepp al 35 €/rm).
Tel 529 0183.

äp

Kinnisvara ost

19

an

Ehitus

REKLAAM

Kü
lm
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tiinisõltuvuse korral 98%. Hiina
meditsiin. Ly Chini OÜ, tel 748 4677,
5837 9246, 505 8381.
Vaimse tervise päev kolmapäeval, 10. oktoobril Tartu Tervishoiu
Kõrgkoolis (Nooruse 5). Päev
algab kl 15 õdede ettekannetega
vaimsest tervisest ning jätkub kl
16.15–18 tasuta tervisenäitajate
(veresuhkur, kolesterool, keha rasvasisaldus jm) mõõtmise ning tervisenõu andmisega. Oodatud on
kõik tervisest hoolivad elanikud!

www.kvaliteetkliima.ee

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

Harrastus
India tants algajatele. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt

I
L
L
E
T

tel 5557 7007

T
H
LE

Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

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

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
www.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
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*Ostes Tamrexi
täishinnaga
talvejope ja
talvepüksid
saad kingituseks
TASUTA
talvesaapad
(art 81785) !

TAMREX talvejope
Eemaldatava kapuutsiga soe talvejope on valmistatud
vastupidavast ja mustust hülgavast Carrington-kangast.
Seest on riie vooderdatud sooja vatiiniga – uue põlvkonna
õhukese ja kerge ent väga hästi sooja hoidva isolatsioonimaterjaliga. Nii on jope kaalult kerge, seljas mugav ja
õhuke, kuid väga soe.
Jope tagant madalam ja eest kõrgem lõige lubab
mugavalt sooritada erinevaid liigutusi – kummardades või
istudes ei tule jope ebamugavalt sülle ning kükitades ja
seistes on selg ning istmik kindlalt soojas. Tuule eest hoiab
luku ette õmmeldud trukkidega liist ja pehme fliisiga
vooderdatud kõrge krae.
Trukkidega teisaldatav kapuuts on seest pehme fliisiga ja
piisavalt suur, et mahutada mütsi või kiivrit. Kapuuts on näo
ümber laia servaga ja reguleeritava kummiga, kurgu alt
takjakinnitusega. Lukkudega taskud rinnal ja küljel,
mahutavad vajalikud esemed (nimekaart, telefon jne).
art 770-1804

HIND 79.- €
Talvesaapad

TAMREX talvepüksid
AVASIME
UUE KAUPLUSE
KA HAAPSALUS
Ehitajate tee 2a,
Uuemõisa alevik

0.- €*

Elastsete, krõpsuga reguleeritavate traksidega talvepüksid
on eest ja tagant kõrge värvliga – teie kõht ja selg on
töötamise ajal kindlalt soojas. Taolise lõikega tööpükse,
mille toimiv idee on tulnud lasteriiete tootjatelt, ei paku ükski
teine tööriiete valmistaja. Püksiluku ees on tuulekaitseks
krõpsuga liist, vöökoht on kummipaelaga reguleeritav ja
suured küljetaskud teevad esemete kaasaskandmise
mugavaks. Mõlema sääre peal olev helkurriba tagab
töömehe turvalisuse. Kvaliteetsed ja vastupidavad tööpüksid
on valmistatud mustust hülgavast Carrington-kangast.

Sooja voodriga
talvesaapad,
millel on turvanina ja
naelatorkekindel tald.
art 81785

talvesaapad
(väärtus 63.-€)
art 81785

art 771-1804

HIND 59.- €
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2012 või kuni kaupa jätkub!

TASUTA SAAPAD – POLE PAHA!

