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SOE ALUSPESU –

ASENDAMATU MUGAVUS
KÜLMADES TINGIMUSTES!

AVASIME
KAUPLUSE
HAAPSALUS
Ehitajate tee 2a,
Uuemõisa alevik

TAMREX soe
aluspesusärk
art 7191- meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

HIND 29.- €
TAMREX pikad
aluspesupüksid

Spetsiaalsest Poly-Dacron kangast soe
aluspesusärk juhib niiskuse kehapinnalt
eemale ja hoiab suurepäraselt
kehasoojust. Venivast materjalist särk on
keha vastas mõnusalt pehme ja mugav.

art 7112- meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

Materjal:
100% Poly-Dacron.

KOMPLEKT

HIND 26.- €

Värvus: tumehall

Spetsiaalsest Poly-Dacron kangast
soojad aluspesupüksid juhivad niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiavad
suurepäraselt kehasoojust. Venivast
materjalist püksid on keha vastas
mõnusalt pehmed ja mugavad.

(särk + püksid)

-20%

Materjal:
100% Poly-Dacron.

= 44.- €

Värvus: tumehall

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

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
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Viadukt saab põrkesummuti

Mitme surmaga lõppenud liiklusõnnetuse paika, Riia tänava
raudteeviadukti ette, rajatakse põrkesummuti.
Energy Absorption Systemsi ehitatud summuti paigaldab AS
Teede REV-2 hiljemalt kuu lõpuks. “Põrkeleevendi on mõeldud
selleks, et kaitsta autojuhte tee keskel oleva ohtliku takistuse,
antud juhul raudteeviadukti samba eest,“ selgitas linnamajanduse osakonna assistent Kairi Kuusik.
Maksma läheb põrkeleevendi koos paigaldusega 10 356
eurot. Leevendi, Riia tänava uue bussitasku ning Puiestee tänavale kaks kiirustablood rajatakse europrojekti “Traffic” raames.
Projekti eesmärgiks on tõsta liiklusohutust rahvusvahelise
tähtsusega Jõhvi-Tartu-Valga ja Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maanteedel. Projekti kogueelarve on 1,8 miljonit eurot, millest
Tartu osa on pisut üle 200 000 euro.

Tänavune ehitusmess
suunab pilgu säästmisele
Sel nädalalõpul toimuv Tartu ehitusmess on järjekorras juba
kaheksateistkümnes ning keskendub ühe peateemana energia
säästmisele.
Pressiesindaja Henrik Urbeli kinnitusel annab mess ülevaate
ehitusega seonduvast alates planeerimisest ja ehitamisest
kuni viimistluse ja sisustuseni välja. Üritusel osaleb enam kui
60 ettevõttet.
„Üheks olulisemaks teemaks on energiasäästlikkus. ABC
Kliima esitleb kaasaegseid õhksoojuspumpasid. Aeroc tutvustab aga üleni kivist valmistatud EcoTerm Plus välisseinaplokke,
millest ehitatud seinad vastavad nii praegustele kui ka uutele
nõuetele ilma täiendava soojustamiseta,“ loetles Urbel.
Energiasäästlikest lahendustest kõneldakse ka seminaridel,
mis toimuvad kõigil kolmel messipäeval. Muu hulgas toimub
seminar elektrituru avanemisest.
Mess ei piirdu siiski vaid teadmiste jagamisega. Tartu kutsehariduskeskuse õppurid demonstreerivad seinade plaatimist ning esitlevad erinevate värvide kasutamist. Töötoas
saab teadmiste ja oskuste omandamiseks käe külge lüüa iga
messikülastaja.
Tähelepanu pööratakse ka sisustamisele ning eelkõige tutvustatakse tänapäevaseid lahendusi - saab tutvuda intelligentse koduga ning kesktolmuimejatega.
„Messil on väljas naturaalse kivispooniga kaetud ustega
mööbel, mida on seni ainult Šveitsi turu jaoks toodetud.
Samuti näidatakse moodsaid elektriliselt avanevaid köögikappide uksi ja sahtleid – nende avamiseks piisab kõigest näpupuudutusest või võib selleks kasutada pulti,“ tutvustas Urbel
messil üht omapärast väljapanekut.
Puhkust silmale pakub väljapanek maalikunstnik Ilmar Kruusamäe töödest, mille seas pärliks mitmemeetrine Tõnis Mäe
portree.

pakub gurmeekvaliteeti
Enamik Sõbra keskuse
külastajatest ei oska küllap aimatagi, et sama maja
linnapoolses otsas valmib
iga päev sadu komme ja
koormate viisi tore-kooke. Kondiitritehas Gustav
eelistab silma torkamise
asemel keeli alla viia.

Kui reporter küsimustega värskesse kondiitritehasesse jõuab, on seal šokolaadiprofessori loeng juba alanud. Külla sõitnud Marc Pauquet’ kokakuue varrukale on tikitud sõnapaar „šokolaadiakadeemia“
ning seda, kuidas ilmakuulsatest Barry Callebaudi šokolaadipallidest õigeid hõrgutisi teha,
nimekas belglane õpetabki. Ja
Gustavi magusameistrid kuulavad hoolega, sest endile võetud
eesmärk, olla Eesti parim, vajab
täitmist.
Kui su ametiks ongi šokolaadi lahustamine
vaarikapürees nagu Marc Pauquet’l, on lai
naeratus näol iseenesest mõistetav.

Rasmus Rekand

Võimas kasv
Esmakordselt võis silti „Gustav“ kandvaid maiustusi kohata
siin-seal valitud poelettidel nelja
aasta eest. „Tekkis idee, et Werneri kohvikust tuttavaks saanud
tooteid saaks ka mujalt osta,“
heitis äri pealik Siim Liivamägi
pilgu ajalukku.
Kui alguses oli inimesi paar
tosinat ja tooteid veelgi vähem,
siis täna on samad numbrid
kasvanud mitmekordseks. Ning
et Werneri tootmisruumid olid
ammu kitsaks jäänud, rajatigi
Sõbra keskusse päris uus töökoda.
400 m² maiustustetehasele ei vihja väljastpoolt hoonet
miski. Aknaid, mis süljenäärmeid ärritavale tegevusele pilku
laseks heita, sisuliselt polegi. Ka
viib võimas ventilatsioon aroomid taeva alla, nii et ukse tagant
möödudes ei reeda miski selle taga peituvaid hõrgutistelaadungeid.
„Siin on õhku olla, hingata,
mõelda ja mis kõige tähtsam –
arendada!“ on tehase perenaine
ning peakondiiter Õie Pritson
silmnähtavalt rõõmus, õnnelik
ja ka uhke. Üks tema unistus on
täitunud. Päris oma tehas. Kaasaegne tootmisbaas, kust iga päev
sõidab Tartu ja Tallinna poodide poole sadade kilode kaupa
maiustusi.
„Brita kook!“ kostab Pritson

Tõestuseks sellest, et uued ruumid
on arendustööle positiivset mõju andnud, on nüüdsest sortimendis ka Gustavi kihiline ning bežeekook mündi ja
metsmaasikatega. „Isegi prints Willia
mi pulmatorti teeme. Täpselt sama
retsepti järgi, et igaüks võiks maitsta,
mida kuninglikul peol pakuti.“
Magusamaailma uusi kõrgusi on
aga alistada veel küllaga. Pritsoni
üheks unistuseks on hakata pakkuma
bežeetorte. Neid päris õigeid. Uhkeid
ja kõrgeid.

Tehasepood

Muidugi pole kärude lükkamine Õie Pritsoni igapäevatöö.
Peakondiitri aeg kulub nuputamistele-katsetamistele, et
järjest uusi ja veelgi maitsvamaid tooteid arendada.

viivitamatult küsimusele, milline toode tarbija lemmik on.
„Ka meie Napoleoni kook on
tunnistatud parimaks siinkan-

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

dis. Ja Gustavi porgandikook
on täiesti ainulaadne, millist
mujalt ei saa kusagilt,“ jätkab
Pritson.

Hiljemalt uuel aastal peaks magusasepad oma näo ka Karlova kliendi poole pöörama. Plaanis on sealsamas Sõbra keskuses avada oma niiöelda tehasepood. „Värsked, tulised, otse
ahjust tulnud lõhnavad pagaritooted!
Mitte külmutatud kraam, mis uuesti
soojaks aetakse. Euroopas on väikesed
pagaripoed väga levinud ja hinnatud,
meil aga kuidagi varjusurmas,“ arutleb Pritson.
“Mõistagi saaks kohapeal kohvi
rüübata,“ täiendab Liivamägi „ning
peale pagaritoodete oleks letil kogu
kondiitri sortiment ja meie ainulaadsed käsitööna valmivad trühvlid. Sooviks Wernerist siia kolida ka eritellimuste väljastamise, et sealseid kliente
vähem häirida.“
Rasmus Rekand

LOOMA

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 5647 2291
www.targatervis.ee

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
LAEN
Pandi tagatisel al 3 eurost!

Hoia keha ja tervis tõhusalt vormis
Targa Tervise Salongis!
• Kuivvesimassaaþ
• Vibrotreening
• Laserteraapia
• Ratsutamine

355.-

Maitseb
päeval ja öösel!
www.fasters.ee
Aardla 23, Küüni 7 ja
Võru 79, Tartu

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

KULD
Parim kulla hind Eestis!
E-POOD
Suurim valik kasutatud tooteid!
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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Õel proua kastab
autosid soustiga?!
Parkisin oma auto Vanemuise 51 maja
kõrvale. Parklale on vaba ligipääs tänavalt.
Väravat ega ühtki piiravat märki pole. Naastes avastasin auto rikutuna. Algul pimedas
parklas ei saanud täpselt aru, hiljem tuli
pool autokülge puhtaks rookida mingist
soustist või rasvastest toidujäätmetest.
Vesteldes lähedal olnud inimestega, kes
osutusid naabriteks, selgus, et sodi visati
teise korruse aknast (korter 7). Kellelgi oli
õnnestunud isegi juhtunut mobiiltelefoniga filmida. Kohalike jutu järgi polevat taoline intsident esmakordne.
Palun kindlasti juhtunut uurida ka Eesti
politseil, aga kuidas oleks õige taolises olukorras käituda? Ukse taha nääklema minna
ei luba minu väärikus. Kas selline tegevus
on karistatav ning kuidas? Ehk peaks teisigi
hoiatama toiduga loopijate eest? Avaliku
info järgi on korteri valdajaks proua Felje
Leht.

Felje Leht
Vanemuise 51–7
No ja kui viskasingi midagi aknast? Viskan lindudele süüa. Liharupskeid ja leiba.
Midagi võis ka auto peale minna. Peale
minu oma siin ühtegi autot ei pargi. See
on eramaa. Jah, väravat ega märgistust
küll pole – parkla on mitme maja peale,
aga kõik on tänapäeval erastatud, peaks
isegi aru saama.
Miks ma peaksin aknast välja vaatama?
Võõras mure, kui keegi pähe saab. Mina ei
lähe teiste akende alla parkima, kunagi ei
või teada, mis sealt tuleb.
Kaevati politseisse??! Mulle ei saa mingit
trahvi teha! Mina oma pisikese pensioniga
ei maksa niikuinii midagi. Ärge mind ähvardage! (Järgmises kõnes lisas proua tütar:
„Kui te veel siia helistate, lõppeb see teil
väga kehvasti, uskuge mind!“)

Gerly Peitel
politsei pressiesindaja:
Isegi kui sõidukit tabanud toit masinale
mõlke või muid vigastusi ei tekita, on sõidukiomanikule sellise pahatahtliku tegevusega igal juhul kahju tekitatud (nt kulud
autopesule, poleerimisele jms). Tekitatud
kahju suurusest sõltub süüteo täpsem
kvalifikatsioon, aga igal juhul on võimalik
politseisse avaldust tehes selline isik vastutusele võtta.
Enamasti käib seesuguste juhtumite
menetlus väärteokorras § 218 alusel (varavastane süütegu väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu) ning süüdimõistmisel võib
karistada kuni 1200eurose rahatrahvi või kuni
30päevase arestiga. Kui tekitatud kahju on
suurem, võib isiku vastutusele võtta juba kriminaalkorras.
Konflikti provotseeriva isikuga on tõenäoliselt keerukas läbirääkimistesse asuda
või talle tema tegude tagamaid selgitada.
Ühtlasi on seda tehes oht, et olukord muutub veelgi hullemaks. Seepärast oleks igal
juhul kindlam juhtunust teatada politseile
ning lasta korrakaitsjatel kolmanda osapoolena tekkinud lahkheli lahendada ning
kahju tekitaja vastutusele võtta.

tartuekspress
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Mis juhtus direktoriga?

Tõnu Intsi palvel selgitab abilinnapea Tiia Teppan täna linnavolikogu istungil lähemalt kutsehariduskeskuse direktori ametist
vabastamise asjaolusid.

Tasuta tuledekontroll
Maanteeameti kampaania „Tuled
korda!“ raames saab oma sõiduki valgusteid 15.–20. oktoobrini
lasta tasuta üle kaeda enamikus
tehnoülevaatuspunktides Tartus
ja E-Tehnos Elvas.

Küüni tänavale
loitsukelder

Ülikooli finantsjuhi Taimo Saani arvutiekraanil olev võlgaste graafik meenutab suusahüppemägesid. Uus „tipp“ terendab aasta lõpus. 
Rasmus Rekand

Küüni tänav 2
linna ruumides
asub tegutsema
Loitsukeller OÜ.
Seni müütas samanimeline äri ennustamisvahendeid, amulette, netskeid, ravimtaimi ja muud müstilist
Tallinnas.

Tudengid klattisid
169
vähem kui aastaga
üle 400 000 euro

uut ilmakodanikku registreeriti
Tartumaal septembrikuus. Aastatagusega võrreldes on see kolme
võrra vähem. Üheksa kuuga kokku on sünde 172 võrra rohkem
kui surmi (1466/1294).

Kui veel mullu detsembris võlgnesid pea tuhat TÜ tudengit ülikoolile
490 612 eurot, siis kümne kuuga on need numbrid tublisti kahanenud:
oktoobri seisuga on 162 õppuril õiendamata 79 545 € eest arveid.
Siiski ei peegelda see tudengite kohusetundlikkust või rahalise seisu paranemist.
TÜ finantsjuht Taimo Saan selgitas, et võlgade maksimum on igal aastal 15. november kuni
15. detsember, kui jõuab kätte õppeteenustasu
maksetähtaeg. „Tänaseks ei ole veel pidanud
tasuma selle semestri õppeteenustasusid ja seetõttu on võlad miinimumis. Kindlasti tõusevad
need novembri lõpuks, kuid jäävad madalamale tasemele kui varasematel aastatel – tasulisi
õppijaid on lihtsalt vähem.“

kolledž (15,13) ja kehakultuuriteaduskond (14,18).
Enne kuue kuu möödumist püüavad viivised sisse kasseerida teaduskonnad ja kolledžid.
Pärast seda antakse nõuded üle inkassofirmale
ja tudeng heidetakse ülikoolist välja. Viimase
variandina võetakse jalge alla kohtutee.

Rahalised raskused ja lohakus

Ülikooli andmetel oli 2009. aastal inkassole
üle antud juhtumeid 97, kogusummas 60 894 €.
Tänavu on võlanõudjate kätte heidetud 79 üliEuroopa kolledž esirinnas
õpilast, kellelt kokku nõutakse 52 882 €.
Taimo Saan tõdes, et sagedasemad põhjused,
Enim võlgnevad õigusteaduskonna üliõpilamiks kohustustest kõrvale hiilitakse, on rahalised, kellel on tähtajaks maksmata 19 317 €. Järgsed raskused, lohakus, probleemid arve kättenevad Pärnu kolledž (14 508), filosoofiateadusjõudmisega, segadused akadeemilise puhkuse
kond (9878), kehakultuuritealõppemisega. „Kui võlgnevus on
duskond (7670) ja Euroopa kol- Õppekorralduse
juba tekkinud ja ülikool üliõpiledž (7360).
lasega kontakti üritab saavutaeeskirja
kohaselt
Samas ei maksa TÜ rahanda, selgub tihtipeale ka, et meidusosakonna eelarvetalitu- poole semestri
le teada olevad kontaktandmed
se analüüsispetsialisti Kristin
on ebatulemuslikud – saadetud
pealt
eksmatrikuMänniku kinnitusel numbrimeilid tulevad tagasi, telefotest järeldada justkui oleks juu- leerida ei saa.
ninumbrid ei vasta. Õppekorratudengite maksekäitumine
ralduse eeskirja kohaselt poole
kõige trööstitum, sest võlg ühe õpilase kohta on
semestri pealt eksmatrikuleerida ei saa. Alles
10,52 €. Konkurentsitu esikoha napsavad hoopis
semestri lõppedes saab seda edasijõudmatuse
Euroopa kolledži üliõpilased, kus see näitaja on
tõttu teha,“ nentis ta.
73,6 €. Teisel ja kolmandal kohal rebivad Pärnu
Juhan Lang, Laurits Leima

Kantslerile uus auto
Ülikooli rektoraat otsib hanke
korras 2012. aastal valmistatud
avariivaba esindusliku värvitooniga keskklassi sõiduautot, sest
kantsleri senise ametiauto, BMW
330 liisinguaeg sai otsa.

Riia tänavale veel
kaks foori
Riia-Raja ristmikul hakkab
novembris liiklust reguleerima
valgusfoor. Reguleeritud ülekäigurada tuleb ka mõnisada meetrit edasi, politseimaja ette.

Ilu Annelinnas
14. oktoobril kell 13 stardivad A.
Le Coq’i spordimajas Eesti meistrivõistlused iluvõimlemise rühmkavades. Võistlustules on minid,
noored ja juuniorid.

Räimeralli Auras
Pühapäeval
toimub Auras I
Räimeralli. Kentsaka nime taga
peitub kolme
etapiline noorte
ujumisvõistlus,
mis toimub tänavu juba neljandat
korda.

Lasteasjade laat
Laupäeval (13.10) saab Lelula eestvedamisel Eedeni keskuses müüa,
vahetada või suisa niisama jagada
oma lastele väikeseks jäänud või
kasutuid laste riideid, jalanõusid,
mänguasju, raamatuid ja muid lastetarbeid. Osalemine puha tasuta.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Taskus klaverinäitusel on küll iga pilli juures silt “Ära puutu!”, aga
mitte “Ära reosta!”. Reede õhtul seal hänginud teismeliste kambal
oli jõhkralt naljakas džinnipudelit klaveri kõlakasti poetades. Turvamehe tähelepanu köitsid iseenda kinganinad. 
Mari Mets
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Palametsa
pajatused

Noor linnaarhitekt
Voldemar Tippel
Läinud tülli kindralist linnapeaga astus ligi 10 aastat Tartu linnaarhitekti ametis olnud Arnold Matteus tagasi. Ametikoht kuulutati
vakantseks ja sellele kandideeris 9 meest. Üllatuslikult eelistati neist
noorimat – äsja Tallinna tehnikumi lõpetanud ja seejärel sõjaväes
aega teeninud Voldemar Tippelit. Ta meenutas seda lugu järgmiselt:
Enne valimisi kutsuti kandidaadid linnapea Tõnissoni jutule.
Mina, Tallinna poiss, astusin raekojas tema kabinetti ja teretasin.
Tõnisson vastu: „Noh, tere-tere! Palun võtke istet!“ Mina ei kiirustanud, ootasin, kuni tema esimesena istub. Kindral vaatab: nooh,
see noormees on ka natuke kasvatust saanud. Eks seegi detail võinud mõjuda.
Siis anti mulle proovitöö – projekteerida Kivisilla otsa sellega kokku sobiv ajalehekiosk. Tegin selle Tallinnas ära ja saatsin Tartusse. Ja
siis lugesin ajalehest, et mind on valitud Matteuse järglaseks.
Sõitsin Tartusse ega osanud esialgu millestki peale hakata. Võõras linn, kedagi ei tunne. Pealegi tean, et tartlased võõrast oma linna asjade ajamisel suuremalt ei salli. Erialaseid teadmisi mul oli,
aga puudus asjaajamise oskus. Igasugune paberitega õiendamine oli
mulle võõras. Aga linnaarhitekti töölauale kuhjus õige palju pabereid, mis kõik vajasid otsustamist.
Esimese tööna anti mulle Mäe tänavale uue betoontrepi projekteerimine. Tegin projekti valmis ja esitasin linnavalitsusele kinnitamiseks. Ei kinnitatud, leiti, et sirge paraadtrepp ei olevat kooskõlas
tartlaste hingeeluga! Vana puutrepp läks alla üht aiaserva mööda
sinka-sonka, uus aga olevat ülemäära sirge ja uhke. Poolel teel veel
avar platvorm istepinkidega. Milleks see?
Ometi lasin betoontrepi valmis ehitada. Hästi madalate astmetega, et vanematel inimestel oleks kergem kõndida. Kohalikele elanikele meeldis. Seda just talvel, kui valitses oht libastuda. Sai trepp
valmis, kutsusin linnavalitsuse eesotsas A. Tõnissoniga seda vastu
võtma. Kohalik rahvas kaunistas trepi rohelise vanikuga. Perenaised
seadsid platvormile kena laua koduveini ja suupistetega. Ehitajad
hoolitsesid, et kõik oleks puhas ja korras.
Linnavalitsus oli kõigest sellest meeldivalt üllatunud. Need, kelle
algatusel oli projekt kõlbmatuks tunnistatud, hiilisid vaikselt minema. Linnapea oli aga ilmselt rahul, pidas lühikese kõne, milles märkis
tunnustavalt noort arhitekti, kes loodetavasti edaspidi veelgi areneb.
Mõni aeg hiljem tegin betoontrepid Tiigi tänava otsa kohalt Vallikraavi tänavale (varem rahvasuus – Senffi trepid). Samuti aitasin
kaasa Emajõe kallaste kujundamisele. Kivisilla otsa kohale projekteerisin vaateplatvormid. Silda ennast sai remonditud, graniiti
puhastatud. Nägin, et mu tööl oli tulemusi ning tundsin, et Tartu ja
tartlased hakkavad mind omaks pidama.

meditatsioon
Juba seitsmeteistkümnendat korda toimuv
vanamuusika festival
„Orient et Occident“
toob tartlasteni haruldasi
muusikapärle oma ala
tippudelt.

Tänavuse festivali läbivaks
teemaks on „Muusika ja meditatsioon”. „On suur privileeg
kuulata muusikat ja lasta muusikal juhtida oma mõtted sinna,
kuhu soovime,“ arutles festivali
peakorraldaja Raho Langsepp.
„Mängijatel ja muusika loojatel
on see eelis veelgi suurem, aga
sellega kaasneb ka vastutus,
kuidas mõtestada neid helisid,
mida teistega jagada.“
Kui õhtumaade muusikas
kõneldakse sellistest põhimõtetest pigem kui millestki abstraktsest, siis Aasia iidsetest muusikakultuuridest
võib leida palju konkreetseid
tehnikaid, kuidas muusikat ja
meditatsiooni ühendada. Nende ja paljude teiste küsimuste
üle on võimalik kaasa mõelda
ning sõnagi sekka öelda Takashi Tokuyama ja Märt Läänemetsa loengutes, kus arutletakse muusika ja meditatsiooni üle
(13.10 kl 12, TÜ raamatukogus).
Festivali raames on huvilistel võimalik rohkem teada saada ka vähetuntud ja haruldasest Chourasani rändlaulikute traditsioonist, mida tutvustab Hamid Khezri. Jaapani vana

stiili (koten honkyoku) klassikalist shakuhachi muusikat, mis on
lahutamatult seotud zen-budismi ja templitraditsioonidega,
esitab Jaapani meister Takashi
Tokuyama (12.10 kl 19, TÜ aula).
„Traditsiooniliselt ei nimetatudki seda stiili niivõrd muusikaks,
kui „puhuvaks meditatsiooniks”
ehk „puhuvaks zeniks”. Takashi Tokuyama on vaieldamatult
üks selle stiili juhtivaid eksperte
maailmas,“ toonitas Langsepp.
Taani-Saksamaa ühisansambli Pons Vivi kava keskmes
on Euroopa keskaja muusika 12.14. sajandini (13.10 kl 18, TÜ aula).
„Me ei kuule nende esituses
aga mitte ainult traditsioonilist
keskaja muusikat, vaid ka seda,
kuidas on võimalik vastavas stiilis improviseerides sarnast muusikat tänapäeval taasluua.“
Huvitava ja unikaalse VanaIraani tutori muusikat on võimalik kuulata selle pilli silmapaistva virtuoosi Iraanist
pärit Hamid Khezri esituses (14.10 kl 18, Jaani kirik).
Tegemist on väga iidse pilliga, mis on
olnud kasutusel
praeguse Iraani
ja Kesk-Aasia
riikide aladel. Taas
kord sa ab
vaid imestada, mida
kõike on võimalik
mängida pillil, millel
on vaid kaks keelt.

Tartu ülikooli varajase ja
orientaalse muusika keskuse FA
Schola ansambli eestvedamisel
sünnib improvisatsioonikontsert, kus osalevad ka teised festivali külalised (13.10 kl 19, Jaani
kirik). Täiendava mõõtme festivalikavva annab Korea šamanistlike juurtega eepiline laul BaeBaengi Gut ja väärika punkti paneb
Korea traditsioonilist muusikat
esitav ansambel Seodo Sori (19.10
kl 19, TÜ aula).
Juhan Lang

Joonistamismeister selgunud
Eelmisel nädalalõpul toimusid Tartu
kunstikoolis Eesti esimesed meistrivõistlused realistlikus joonistamises.
Kunstiharidusega joonistajate hulgas pärjati meistriks Vitaly Makurin.
Ülesanne oli eelnevalt valmis tehtud töö (fotol vasakul) joonistada
kohapeal peast uuesti. Hobijoonistajate edetabel kujunes vanemas
rühmas Anne Hanni, Elin Süld ja
Anna-Liisa Hanni ning nooremas
Geili Pütsepp, Rete-Keyt Uibo. Eriauhinna said noorimad osavõtjad,
8aastased Johann ja Jakob Mürk.

Leivanädal lõpeb
kontserdiga
Traditsiooniks saanud leivanädala
lõpuüritus algab pühapäeval kell 10
jumalateenistusega, millele järgneb
Tõnis Mägi kontsert ning keskpäevast läheb Peetri kiriku koguduse
ruumides lahti heategevuslik sügislaat. Päev varem, 13. oktoobril ootab
Eesti Põllumajandusmuuseum lõikuspüha tähistamisele, et saada osa
kõigest leivaga seonduvast.

Hea tööotsija vanuses 50+ !
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA
praktilist KOOLITUST

„Kuidas leida sobiv töökoht“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 120 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks,
2. Töövestlus,
3. Tööõigus,
4. Arvutiõpe,
5. Tööklubi.
Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on registreerumine enne infotundi,
mis toimub 31. okt. kl 13, kontakt 526 5488
või 744 1702 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a,
Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee

MUUSIKAL
Libreto John Van Druteni näidendi ja Cristopher Isherwoodi jutustuste ainetel

JOE MASTEROFF muusika JOHN KANDER laulusõnad FRED EBB

Peaosas

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

ESIETENDUSED
20. oktoobril Vanemuise suures majas
27. oktoobril Nokia Kontserdimajas
www.vanemuine.ee
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Eksperimendi lõppu tähistas Juhan-Mart Salumäe hommikusöögiga kohvikus.  Laurits Leima

tartuekspress
UUDISED

5

Silmapaistev disain hendab
mugavuse, s stlikkuse ning v imsuse.

Õhuke rahakott tekitab tudengiski stressi
„Pidin loobuma eelkõige toidust,“ meenutas Salumäe möödunud kuud. „Eksperimendi lõpus
lisandus mu toidulauale taas kord
oluliselt rohkem piimatooteid.
Kuu aja jooksul ei ostnud ma kordagi jogurtit ja juustu, vaid mõnel
üksikul korral kohukesi.“
„Kindlasti mõjus see ka väljaskäimisele. Möku avatud mikri üritus oli tasuta, samuti mõned teised, kuid raha eest poleks saanud
lubada kusagil käimist.“
Piiratuse kiuste püüdis noormees oma toidulaua tervisliku ja
võimalikult laialdase hoida, trennide tõttu oli vajalik regulaarne
korralik toitumine. Seetõttu ei
muutunud selle kuu aja jooksul ka
kehakaal.

Kodust söök kaasa
„Mitmed kirjutasid blogi kommentaariumis, et võiks järgmiseks päevaks süüa kaasa teha, kuid
kogu aeg polnud aega ja ka viitsimist. Pikema perioodi vältel sund

olukorras oleks muidugi teine
lugu,“ selgitas Salumäe.
Lisaks kaalu säilitamisele võib
rõõmustada ka riiete ja tervise
korrasoleku üle, sest uue püksipaari või jalanõude ostuks poleks
raha jäänud. Samuti on viimaseid
niidi-nõelaga keeruline parandada. Tulemus näitas, et riiete ostmisetagi läks eelarve lõhki.
Kuigi esialgsest 135 eurost jäi
rahakotti alles pea 30 €, ei olnud
Salumäe selle sisse arvestanud elukohale ja trennile minevat raha,
mida on natuke üle 100 €. See
tähendab, et miinust tuli 70 € kanti.
„Kui oleks alguses kõik kulutused maha arvanud, oleks terve kuu
toidu ja tranpordi jaoks jäänud
vaid 30 €! Nii ekstreemsesse olukorda ei tahtnud ma end aga panna, et tervis kannataks,” selgitas
Salumäe oma valikut. „Ehk oleks
aga see just eriti hästi tähelepanu
tõmmanud!“
„Sain selle kuu ajaga selgeks,
et ilma mingi lisasissetulekuta ei
ole võimalik ära elada. Kui tudeng
soovib vähegi normaalselt ära elada, peab ta leidma kindlasti lisaallika. Selleks on ilmselt poole kohaga töö, kuid kooli kõrvalt töötamine on väga raske. Mu toakaaslane
õpib füüsikuks ja ei kujuta ette,
kust peaks ta leidma aja, et veel

tööl käia. Ta õpib iga päev pärast
loenguid veel 4–5 tundi!”
Vajadusel saaks Salumäe õpingute kõrvalt töötamisega hakkama, kuid seda muude tegemiste arvelt. Aktiivse trennitegemise asemel peaks alles jääma vaid
hommikujooks ja muud vabatahtlikud ning ühiskondlikud tööd
tuleks ka kõrvale lükata. „Aga eks
une arvelt saab alati tegutseda,“
naljatab Salumäe.

Hyundai ix35. On uute m tete aeg.
Hyundai ix35 voolujooneline siluett on pilkup��dev, selle avar ja mugav salong lausa kutsub reisima. Valikuv�imalusi
on rohkelt: esiratta- v�i nelikvedu, bensiini- v�i diiselmootor, automaat- v�i manuaalk�igukast. Maksimaalsed
hinded Euro NCAP kokkup�rketestides t�stavad Hyundai ix35 vaieldamatult k�ige turvalisemate autode klassi.
Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma!

Vähene mõju
„Loodetavasti pani eksperiment üliõpilasi mõtlema, milliseks võib olukord peatselt kujuneda, kuid kardan, et poliitikute seisukohtade muutmiseks jäi eksperiment natuke nõrgaks. Ehk oleks
see suuremat kõlapinda saavutanud, kui minuga oleks koos olnud
suurem hulk tudengeid,“ kutsus
Salumäe üles kaastudengeid kirja
panema, kui palju neil kuu jooksul
kulutusi on.
„Kui noored seda teavad, võibolla siis suudaks üliõpilaskonnad
riigi ettepanekutesse kriitilisemalt
suhtuda. Kogu ettevõtmisele oleks
kurb lõpp, kui kõlama jääks vaid
mõte, et keegi katsetas, sai kuidagi
hakkama, kõik“.
Laurits Leima

ix35 2WD soodushind alates 16 700 �
ix35 4WD soodushind alates 19 299 �
www.topauto.ee

Ootame Sind Topauto Tartusse!

ix35 keskmine k�tusekulu 5,7 – 8,2 l /100 km ja CO² heitmed 149 – 195 g/km

L�bis�idupiiranguta

Ilmatsalu 28, tel. 742 4677; www.toptartu.ee

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

al 32 €
al 33 €
al 36 €
al 35 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
225/65 R 17

al 38 €
al 49 €
al 52 €
al 107€

RAV
ILA

Kuu aega vaid 135 euroga
elanud tudeng Juhan-Mart
Salumäe tõdes, et söönuks
saab küll, kuid pidev mõtlemine, kuidas ots otsaga
kokku tulla, tekitab stressi.

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-17, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT

Oktoobri lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

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

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Noor õppejõud kurdab kolleegile:
“Praegused tudengid on
ikka juhmid küll! Seletan neile
üks kord - ei saa aru. Seletan
teist korda - ikka ei saa. Seletan
kolmandat korda - ise hakkan
juba aru saama, aga nemad ei
taipa ikka veel midagi.”
***
Konn istub tiigi serval ja
sulistab jalgadega vees. Tema
juurde tuleb kaamel:
“Kuule, konn, kas vesi on soe?”
“Mina istun siin, muide,
nagu konn, aga mitte nagu
termomeeter!” vastab konn.
***
Naine kaebab psühhiaatrile:
“Doktor, minu mehega on
midagi veidrat lahti. Ta joob
igal hommikul kohvi...”
“Ja mis siin imelikku on?”
“Nojaa, aga pärast sööb ta
kohvitassi ära!”
“Kuidas, kas tervenisti?”
“Ei, kõrva jätab alati miskipärast järele.”
“Tõepoolest veider lugu,”
ütleb doktor mõtlikult. “Kõige maitsvam osa tassist on ju
nimelt kõrv...”
***
“Kujuta ette, mu peigmees
käitub minuga nagu koeraga!”
“Millest sa seda järeldad?”
“Ta nõuab, et ma oleksin
talle truu!”
***
“Kuule, miks Jonssonitel
lapsi pole?”
“Helga mees on nii armukade, et ei jäta teda ühekski
õhtuks üksinda.”
***
“Kas teil on juba teine pesumasin?”
“Ei, mu esimene mees elab
veel.”

***
“Kas sa sukelduda oskad?”
“Jaa.”
“Aga mitu minutit suudad sa
vee all olla?”
“Kuidas kunagi.”
“Kuidas sellest aru saada?”
“Oleneb sellest, kui kiiresti
mind välja tõmmatakse.”
***
“Kas tänases ajalehes on
midagi uut?”
“Jah, kuupäev.”
***
“Mu naine helistas äsja puhkekodust ja teatas, et on juba
kaks kilo alla võtnud.”
“Kui tore!”
“Mis siin toredat on? Tema
kaalu arvestades tähendab
see sama, kui saada Mercedese ostmisel viis krooni hinna
alandust.”
***
“Viimasel ajal saan ma sageli
ähvarduskirju. Ma olen nende
vastu lihtsalt võimetu.”
“Mine siis politseisse!”
“Ma arvan, et see ei aita.
Need kirjad tulevad maksuametist.”
***
“Kas sinu suguvõsas on ka
kuulsaid inimesi olnud?”
“Igatahes, minu vanavanaisa oli kord ühel näitusel
10 000ndes külastaja.”
***
Kõrget riigiametnikku saadetakse pensionile ja sel puhul
antakse talle teenetemedal.
Sõbrad ja tuttavad õnnitlevad
meest autasu puhul.
“Öelge, palun, mida te tegite, et teid nii kõrge autasuga
meeles peeti?” küsib keegi
daam seltskonnast.
“Ei midagi, aga ma tegin
seda väga kaua.”

ristsõna
Ristsõna
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Lootus tärkab

Romantiline komöödia,
alla 12 a mittesoovitatav, linastub
Cinamonis 18.10 kell 18.45.

Kay (Meryl Streep) ja Arnold (Tommy
Lee Jones) on teineteisele pühendunud paar, ent pärast aastakümneid
kestnud abielu tahab Kay kooselule
vürtsi lisada ja abikaasaga uuesti teineteist leida. Kui ta kuuleb tuntud paarinõustajast (Steve Carell) väikeses Great
Hope Springsi linnas, püüab ta oma
skeptilist ja rutiiniga harjunud abikaasat nädalasele paariteraapiale meelitada. Kui jonnakat Arnoldit ainuüksi
minema veenda on piisavalt raske, siis tõeline väljakutse ootab neid mõlemaid alles ees, kui nad oma magamistoa probleemidesse süüvivad ja püüavad uuesti leida sädet, mis neid kunagi teineteisesse armuma pani.
Lavastaja David Frankel, stsenarist Vanessa Taylor. Osades Meryl Streep, Tommy Lee Jones ja Steve Carell.

Kino

XVII Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival

Orient et Occident

Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

12.10 kell 19 Valguse ja varju templi helid
TÜ aula

12., 15.–18.10 kell 13, 14, 16, 18,
21.30; 13.–14.10 kell 13, 16, 18,
21.30 Eestlanna Pariisis

13.10 kell 19 Muusikalised pärlid keskaegsest Euroopast
TÜ aula
13.10 kell 21 Muusikalised kohtumised
Tartu Jaani kirik

12.–18.10 kell 20 Celeste ja
Jesse
12.–16., 18.10 kell 15.45; 17.10
kell 12.30, 15.45 Kummi-Tarzan
12.–16., 18.10 kell 15; 17.10
kell 15.30 Lola on vastu
12.–18.10 kell 22.10 Raha võim
12.–18.10 kell 15.15, 17.15
Kampaania

14.10 kell 18 Bakhshide traditsiooniline muusika
Tartu Jaani kirik
17.10 kell 19 BaeBaengl Gut (Vaim BaeBaengli lugu)
TÜ ajaloo muuseumi valge saal
19.10 kell 19 Korea traditsiooniline muusika
TÜ aula

12.–18.10 kell 22 Ajasõlm

Klubi Rock & Roll

12., 15.–16., 18.10 kell 13.45,
17.45; 13.–14.10 kell 11.30, 12,
17.45; 17.10 kell 17.45 Vapper
Jock (eesti keeles)

12.10 kell 21 Tõnis Mägi &
Muusik Seif

12.–18.10 kell 12.45, 19.15,
21.45 Metslased

20.10 kell 21 Vennaskond 28

12., 15.–18.10 kell 12, 17.30,
19.30; 13.–14.10 kell 17.30,
19.30 Seenelkäik

Tartu Raekoda

12., 15.–17.10 kell 14.15,
18.30; 13.–14.10 kell 11.45,
14.15, 18.30; 18.10 kell 14.15,
16.30 Armastusega Rooma
12.–18.10 kell 20.45 Hull isa
12.–18.10 kell 19.45 Puhastus
12., 15.–17.10 kell 12.15, 16.30;
13.–14.10 kell 13.30, 16.30;
18.10 kell 12.15 Vaprake (eesti
keeles)

19.10 kel 21 Mind of Doll ja
Moonraker
21.10 kell 20 Active Minds

16.10 kell 18 Bravo cellissimo

Tartu ülikooli
ajaloo muuseum
15.10 kell 18 Sügismuusika
festivali kontsert, esineb
Elleri puhkpilliorkester

Tartu ülikooli aula
20.10 kell 18 40 aastat laulvaid metsamehi, esineb
metsatöötajate meeskoor
Forestalia

18.10 kell 18.45 Esilinastus:
Lootus tärkab

Vanemuise
kontserdimaja

Elleri saal
18.10 kell 18 Sügismuusika
festival, esinevad Mihkel Poll
(klaver) ja Ivari Ilja (klaver)

Genialistide klubi
12.10 kell 22 Sõpruse Puiestee ja Evgenia Zima Band

Haridus- ja teadus
ministeerium
17.10 kell 18 Frederiksbergi
muusikakooli (Taani) orkestri
ja Tartu I muusikakooli sümfoniettorkestri kontsert

Klubi Jazz
11.10 kell 20 Jürmo Eespere
Hammond Trio
12.10 kell 21 Kadri Voorand Trio
16.10 kell 20 Jam Session 6
17.10 kell 20 Paul Daniel
18.10 kell 20 Sven Kullerkupp
19.10 kell 21 Helin-Mari
Arder Trio

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

11.10 kell 18 Viiuli mängud 6

13.–14.10 kell 14 Eellinastus:
Hotell Transilvaania (eesti
keeles)

Kontsert

kuni 10.11 raamatunäitus Inimese tee: Karl Ristikivi 100

17.10 kell 19 Eliitkontserdid I.
Esinevad Oksana Sinkova
(flööt), Andreas Lend (tšello)
ja Lea Leiten (klaver)

Muu
Tartu keslinna kool
Tartu Kesklinna Kool (Kroonuaia 7) kutsub kõiki huvilisi
VANA KOOLIMAJA PÄEVALE
13. oktoobril kell 11-14.
Sissepääs Kroonuaia tänavalt.
Õpitoad, seinaviktoriin, näitus
Lähem info Facebookis: TKLK
Õpilaskogu lehekülg

linnaraamatukogu
11.10 kell 17 Muinajututund,
kavas on Kornei Tšukovski
lugu Doktor Valus-on
17.10 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Liina Org, raamatu
Minu Suriname: võrkkiige ja
luuaga läbi džungli autor

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotogrupi O.V.E.R.
näitus
kuni 31.10 Digikunsti eelkooli
rändnäitus

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 27.10 näitus Aja Viited 2

Linnaraamatukogu
kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95
kuni 10.11 Liive Koppeli õlimaalide näitus Sammuke
lähemale
kuni 10.11 Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist

8. novembril kell 19

Vanemuise Kontserdimajas

Külalised: MTJ, Boris Lehtlaan, Ants Nuut,
Lõõtspillivirtuoos Heino Tartes & sõbrad,
Seelikuküttide lahedad mutid, Raimo Aas,
Lembit Tähepõld, Alen Veziko
Piletid alates 10.- Piletilevi ja
Piletimaailma müügikohtades
info tel: 505 9625 kontsertkorraldus.ee
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tartuekspress
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

1-2toal korter. Tel 528 6523.

1-2toal remonti vajav korter Tartu
kesklinnas hea seisukorraga majas.
Tel 5373 8759.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

Üürile võtta

Halupuud (kuiv lepp al 35 €/rm).
Tel 529 0183.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transport tasuta. Tel 5193 8862.

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

Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik. Hind soodne.
Tel 5680 7666, sbjon1@msn.com.
Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojus
tamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.

1toal korter omanikult pikemaks
ajaks töötavale naisele.
Tel 5555 6460.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.

Materjal

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Üürile võtta

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

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

Müüa soodsalt saematerjali!
Tasuta transport! Küsi pakkumist
tel 523 0013, oliver@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük

Psühhiaater Helgi Toomsalu
loeng eneseaustuse teemadel
19. okt Tiigi seltsimajas. 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!
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
Maja Elvas (2 k, 140 m², hea asukoht) või vahetada korteri vastu
Tartus. Tel 5803 8919.

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

U
U
K 1€ A

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

T
U
L

linnaleht

Ostan vanu kaitseliidu ja sõjaväe
märke ning EW ja Saksa armee
varustust. Tel 5649 5292.

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

Rahvusvaheline firma otsib klienditeenindajat / IT kasutajatoe
operaatorit, kes peale inglise keele räägib suurepäraselt ka soome
või norra/rootsi/taani keelt! Oluline: huvi uute IT-oskuste õppimise
vastu. Töö asukoht Tallinn, Tartu.
Tel 5622 3009, laura.ruul@barona.ee.

Riided

Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.
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.
Pottsepatööde sügisesed
remonditööd, materjalid, ahjukestad. Tel 503 2665.

Kasutatud riided Euroopast ja
uued riided Itaaliast. Kpl Stiil,
Anne 51, E-R 10-18, L 10-15.
Sügistalvised riided nii naistele,
meestele kui lastele leiate Sarapuu
riidepoest. Asume aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu kommipood Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee

Sõidukid

Raamatupidamine firmadele,
korteriühistutele. Tel 5551 1130,
merlesar@gmail.com.

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

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

Raamatupidamisteenused keskmistele ja väiksematele firmadele.
Tel 5811 8256.
Rahvalikud kandlelood ja laulud.
Info simmaniduo@gmail.com või
504 3202. Kandlemees Sander

AL Grupp OÜ pakub raamatupidamise täisteenust (OÜ, AS, FIE,

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

Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.
Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.
Vannide emaileerimine (garantii).
Tel 552 2879.
Vedu, kolimine ja utiliseerimine
kaubikutega üle Eesti.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Tervis
Tule! Aitame! Efektiivne abi
alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.

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

20.–21.10 kl 10-18 Südame Tarkuse Päevad Tartus Vanemuise
48. Loodusteraapiaid, loodust,
tervist ja alternatiivmeditsiini väärtustav sündmus, kus loengutega
esinevad Mai-Agate Väljataga, Lille
Lindmäe, Reet Priiman, Irje Karjus,
Arvo Soomets, Uno Roots, Ingvar
Villido, Ralf Neemlaid, Fred Jüssi,
Kalju Paldis jt. Samaaegselt toimuvad praktikad, töötoad, nõustamised ja loodustoodete müük. Kava
kodulehel: www.helisevsonum.ee.
Osalus üks päev 9/7 €, kaks päeva
15/12 €. Info tel 503 5599, 5806
9518. Sisestatud pilt: A4_süda.jpg
Loengusari „Maheda linnaaedniku algteadmised“ 4. loeng –
Säilitamine ja hoiustamine
17. oktoobril kl 17.15 Keskkonnahariduse Keskuse saalis, Kompanii
10, lektoriks Ulvi Moor Eesti Maaülikoolist.Korraldab Kohaliku Omaalgatuse Programmi abiga MTÜ
Tartu Maheaed - tootsipeenar.
wordpress.com.
Tantsusalong Dorpati konverentsikeskuses 14. okt kl 19, ansambel
AIK. Info ja piletid tel 511 4081.

MARLEEN!

Tuhat tulist õnnesoovi,
hästi tubli olla proovi,
ole viks ja viisakas,
ära ole tujukas.
Selleks sulle palju jaksu,
õnne palavat ja palju!
Malle, Jaan, Liis ja Virgo

Lõunakeskuse Taluturul avatud
UUS LEOKI KALAKIOSK

5,76€
10,80€

Müügil:
• vikerforell
• angersäga
• paalia

(värske, suitsutatud, marineeritud)

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

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

Teated

Veo- ja kolimisteenused, utiliMis
d
seerimine
suure kaubikuga. www.
hin
Puusärgid ja rmatusetarbed.
ind
i
h
kt10-14, tel 765 4202, puu kutotootmine.ee, tel 501 5312.
juhtub
e
E–R 10-18,
L
l
E
te
Ringtee 1, Tartu.
Küt
Veoteenus. Tel 5373 6774.
talvel?

Müüa Mazda 323F (hästi hooldatud). Tel 515 9140.

Teenused

Leia sobiv hind!

Tartu ja Pärnu ühine

Ostan vanu (enne 1945) raamatuid, reklaamsilte (plekist/paberil)
vm vanavara. Tel 5649 5292.

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

Pakun tööd

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.
Ostan vanavara – postkaarte,
R. Tavasti märke, mänguasju ja
portselani. Tel 5649 5292.

Mööbel

22.–26.10 raamatupidamine,
maksud, finantsjuhtimine. www.
sanderkaru.ee/finantskoolitused/

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.

Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

2-toal korter. Tel 502 2728.

ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.

Männikooremultš. Tel 5197 8500.

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

us

Teen erinevaid siseremonttöid.
Hind soodne ja töö kvaliteetne.
Tel 5822 4074.

1-toal korter. Tel 501 3219.

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ,
www.mastersport.ee.

Loomad

ist

Septiku komplekt PE (polüetüleen, 2,5 m³ mahuti kolme kambriga
koos imbväljakuga 2×15 meetrit).
Sügispakkumine: komplekti hind
990 €. Tel 517 1980.

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

äp

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.

2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 7567.

an

Annan Tartus rendile miniekskavaatori (1,6 t) ja haagise. Hind 90 €.
Tel 5551 0990, www.rentexrent.eu.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

lm

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

7

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

MTÜ, KÜ). Tel 552 2690, algrupp.
raamatupidamine@gmail.com.

Kinnisvara ost

Kü

Ehitus

Reklaam

ALATI VÄRSKE KAUP!
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

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.

E - P 10 - 20

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

8

tartuekspress
Sakslased: Tartus võiks
uudised

Neljapäev, 11. oktoober 2012

bussiliine vähem olla
Tartu ühistranspordi
korraldajad koos Saksamaal asuva Wuppertali teadlastega analüüsisid linna bussiliine
ja võimalikke muudatusi liinivõrgus.

„Tihe koostöö Wuppertali
partneritega algas meil käesoleva aasta kevadel. Leidsime, et asjatundlik kõrvaltvaataja pilk oleks ühistranspordi korraldamisel ja liinivõrgu kasutajasõbralikumaks muutmisel väga vajalik. Sakslased tegelesid meie
liinivõrgu lahenduste väljatöötamisega mitu kuud ning
tulemused, mida meile eile
esitati, on tõesti vägagi huvitavad ja praktikas kasutatavad,“ rääkis koostöö algataja abilinnapea Raimond
Tamm.

Liinide arv poole
väiksem

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

Sakslaste soovituste järgi
võiks bussid Tartus liikuda
15minutiliste intervallidega
edasi-tagasi marsruutidel ja
kohtuda kindlatel kellaaegadel kesklinnas, kus oleks võimalik ümber istuda. Ümberkorraldused toimiksid sama
arvu bussidega, mis praegu
tartlasi teenindavad. Ettepaneku kohaselt väheneks liinide arv
rohkem kui kaks korda ning liinivõrgu ülesehitus muutuks märgatavalt lihtsamaks ning arusaadavamaks. Arvestati ka olulise eeltingimusega, et jalutuskäik lähimasse bussipeatusesse ei oleks linna territooriumil pikem kui ligikaudu 300 meetrit.
„Saime palju huvitavaid ideid
ja mõtteid. Loomulikult ei toimu
ükski muudatus ilma põhjaliku
analüüsita ja tartlastega läbi aru-

tamata ning just nende tegevustega me jätkamegi. Liinivõrguga
seonduvad muudatused toovad
endaga alati kaasa palju segadust
ja tekitavad esialgu sõitjatele ebamugavusi ning seetõttu lihtsalt
katsetamise eesmärgil me kindlasti muudatusi ette ei võta,“ lubas
Tamm.
Viimase kahe aastaga, mil
tartlasi hakkasid teenindama
uued punavalged liinibussid, on
ühistranspordi kasutajate arv

järjest kasvanud ning linnal on
mitmeid plaane, kuidas bussisõitu kasutajatele veelgi mugavamaks muuta.

Reisijate nimel
Järgmisel aastal paigaldatakse
enimkasutatavatesse bussipeatustesse elektroonilised infotablood,
mis annavad reaalajas teavet busside saabumise kohta. Alustatud
on ka aruteludega, kuidas oleks

võimalik piletisüsteemi kasutajale
mugavamaks muuta.
Ühe sakslaste pakutud versiooni järgi (skeemil) piisaks Tartusse seitsmest põhiliinist, kus buss
sõidaks 15minutilise intervalliga.
Liinidel 8, 9 ja R oleks see kaks
korda suurem. Liine teenindaks
48 bussi.
Teise ettepaneku kohaselt võiks
liine olla kaheksa ning busse oleks
tarvis kolme võrra vähem.

Rasmus Rekand

