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Neljapäev, 18. aprill 2013

HIIGLASLIK HINNALÕHE

Sõpruse silla remont
algab lähikuudel
Tartu alustab linna pikima – Sõpruse silla remonti.
Silla osalise remondi ja selle projekteerimise riigihanke võitis OÜ
TAVT ja OÜ Tinter-Projekt ühispakkumus kogumaksumusega 766 489
eurot. Leping töövõtjaga allkirjastatakse mai esimestel päevadel.
Pärast projekteerimistöid algab silla kahjustunud betoon
osade remont, osa sammastel paigaldatakse uued paisuvuugid ning silla Ihaste-poolsel lõigul ehitatakse välja servapruss ja põrkepiire. Kavandatavad tööd
pidurdavad silla lagunemist ning tõkestavad sillakonstruktsioonide edasist kahjustumist. Tööde tegemiseks on aega viis kuud.
Kogu silda remondi ajaks ei suleta, üks sõidusuund hoitakse avatuna. Suuremad tööd on planeeritud suvekuudele, mil linnas on
liiklus hõredam.

Tasuta tervisekontroll
22.–26. aprillil saavad tartlased oma tervisenäitajaid kontrollida ja
terviseloengutel osaleda tasuta.
15.–21. aprillini kestab Eestis rahvusvaheline südamenädal.
„Südame-veresoonkonna haigused on jätkuvalt Eestis surma
põhjustavate haiguste hulgas esikohal,“ selgitas linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree. “Alanud südamenädala eesmärk on teavitada elanikke südame- ja veresoonkonna haiguste
riskiteguritest, milleks on kõrge vererõhk, ülekaal, aga ka vähene
kehaline aktiivsus. Parim viis südamehaiguste ennetamiseks on
liikumine.”
Järgmisel nädalal saavad huvilised oma tervisenäitajaid kontrollida tervishoiu kõrgkoolis 22. aprillil kell 10–13, 23. aprillil kell 10–13,
24. aprillil kell 15–18, 25. aprillil kell 15–18 ning 26. aprillil kell 13–16.
Ühtlasi peetakse samal ajal loenguid suitsetamisest ja südametervisest, diabeedist, alkoholist, stressist ja paljust muust.

Hilfiger jõudis Tartusse
18. aprillil kell 18 avatakse Lõunakeskuses Tartu esimene Tommy
Hilfigeri esinduspood.
Ametliku avamispeo raames toimub ka omalaadne väike
moelavastus, kus näidatakse Hilfigeri 2013. aasta kevad-suvist
moekollektsiooni meestele ja naistele.
Muusikalist elamust pakub Sander Mölder ning kogu kollektsiooni pakutakse kõigile 15% soodsamalt.
“Loodame tuua tartlastele ja kogu Lõuna-Eesti elanikele maailma parima ja kvaliteetse moe koju kätte,“ rääkis maaletooja
Põldma Kaubanduse ASi turundusjuht Kaidi Laev.
Hilfigeri esinduspood on Põldma Kaubandusele seitsmes
kauplus Tartus.

Tartu hambaarstide seas
erineb vaatamata tihedale
konkurentsile mitmekord
selt nii teenuste hind kui
visiidile pääsemise aeg.
Kui nelja aasta eest tungis jõuliste hinnaalandustega ülikoolilinna hambaraviturule Medicum
Dentali nimeline eraarstifirma,
põhjustas ta sellega konkurentide
meelepaha ning lugu päädis ettevõtte rahalise karistamisega keelatud tervishoiuteenuste reklaami eest.

selgub siis, kui patsient suu lahti
teeb.” Siiski ei maksvat muretseda,
sest tasuda saab ka kaardi ja järelTihe turg
maksuga.
Arvestades, et potentsiaalne
Hädalistele jäi tolleaegne hinravitav ei kuulu ühegi kliiniku
navõit üürikeseks naudinguks.
klientide nimekirja ega oma õiguTänagi pole keskmisel tarbijal
si mingiteks soodustusteks, kujuturust täielikku ülevaadet, sest
nes prognoositavaks mediaanhinteenuse täpne hind selgub üldnaks, millega hamba kõige odajuhul alles siis, kui arsti puur on
vate vahenditega korda saaks, 35
vaikinud. Samuti ei anna tuikav
eurot. Kõikumine on aga ettevõhammas tõenäoliselt aega kõiki
tete lõikes meeletu: kui vanalinna
raviasutusi läbi küsida, sest olulipiiril resideeruvas Cardensis küsisemaks teguriks kujuneb see, kus
taks purihamba remondi eest 70
kodanik pikkade järjekordade
eurot, siis hinnaliidri tiitli pälvis
juures enne vastu võetakse. Tarlaiemale üldsusele vähem tuntud
tu Ekspress üritas pisut selgust
Wirko hambaravi Veerikul Tulbi
tänaval, kust
pääseks tulema
Tihti on nii, et patsient ütleb
vaid 13euroise, et auk on väike, aga kui
se kaotusega.
puurima hakkad, siis on näha, “Meil ei makisegi hamba
et hammas on seest täiesti tühi. sa
ü leseh it a m iluua ning võttis ette 36 tegijat 37
ne nii palju,” kommenteeris Wirerinevast linnavalitsuse andmetel
ko esindaja konkurentide 60–70
hambaraviteenust pakkuvast kliieuroni küündivaid hindu.
nikust.
Skaala teisest otsast kostis aga
Ajakirjaniku legendi peale silrohkem võta-või-jäta-suhtumist.
ma järgi väiksena tunduvast puri“Selline see meie hinnakiri on, ei
hambaaugust suutsid mingit laadi
oska teile lähemalt midagi öelhinnapakkumise teha kõik erafirda,” sõnas näiteks Densluxi kliinimad – tabelisse on reastatud kõiku kõneisik. Seal saanuks murele
ge odavamad variandid. Ainsana
lahenduse 64 euro eest.
keeldus spekuleerimast Tartu üliMuidugi tasub meeles pidada,
kooli stomatoloogiakliinik. “See
et pingeritta on seatud absoluutsõltub, olen arstidest kaugel,” põhsed miinimumid, tuimestuse või
jendati vaikimist registratuurist.
röntgenpildi eest tuleks vajadusel
“Aga nemad ütlevad ka, et kõik
ikka juurde maksta. Samuti läh-

Kliinikute odavaim hinnapakkumine ja ooteaeg päevades

tutakse eeldusest, et kahjustus on
tõepoolest tagasihoidlik ning piisab ühekihilisest plommist.
Tohtrid toonitasid ka, et kliendi enda nägemus “väiksest august”
võib professionaalide omast kardinaalselt erineda. “Tihti on nii, et
patsient ütleb ise, et auk on väike,
ainult must täpp,” meenutas Küüni hambaravi esindaja. “Aga kui
puurima hakkad, siis on näha, et
hammas on seest täiesti tühi.”

Kaks kuud järjekorda
Mis puutub ravijärjekordadesse, siis siin on ülikooli polikliinik
ootuspäraselt esirinnas: aja saanuks eksperimendi käigus juba
järgmiseks päevaks. Sama kiirelt
pääseks löögile ka Maxillas, Magnumis, Kaarieses ja doktor Eve Jaska juures.
Ometi ei taga see tabelis esikohta. Kõige kärmemalt oli valmis reageerima hoopis Annelinnas Kaunase puiesteel tegutsev Viktoria
Seene, kes veidi enne südapäeva
tehtud kõne peale oli valmis juba
kell 12.30 patsiendi vastu võtma.
Keskmiselt saaks võõra arsti
juurde aja nädala jooksul. Mõnedel teenusepakkujatel jagus kliente aga sedavõrd palju, et hädaline
pidanuks valu kannatama kuid.
Näiteks Eda Asser oleks esimest
vaba aega saanud pakkuda alles
jaanipäevaeelsel nädalal.
Kaur Paves
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Riia 16 lammutustööd algasid 15. aprillil ja vältavad
kuu aega. 
Kaupo Torim

Miks tankla invaliidi ähvardab?
Olen 82aastane
pensionär Tammelinnast ja pean
mitu korda kuus
külastama kesklinna piirkonnas
töötavaid arste.
Õnneks on
mulle väljastatud invaliidsustunnistus ning
seetõttu olen harjunud, et saan autot
priilt parkida pea kõikjal, nii ka turu ja bussijaama kõrval asuva Statoili ees. Olen
seal arstivisiidi ajal peatunud juba kümmekond aastat.
Märtsi lõpus aga leidis aset minu jaoks
väga ebameeldiv intsident. Järjekordselt
raviprotseduurilt naastes avastasin kojameeste vahelt kurjakuulutava paberilipaka. Õnneks polnud tegemist siiski trahvikviitungiga, vaid ilmselt tankla töötajate
poolt jäetud kirjaga. Teade hoiatas, et kui
ma seal järgmine kord veel üle poole tunni seisan, ootab mind trahv. Kust võtab
Statoil õiguse mind nii ähvardada?

Jaanus Pauts
Statoili pressiesindaja
Statoili klientidele sobilike peatumis- ja
parkimiskohtade tagamiseks muutsime
juba eelmise aasta suvest suuremates
linnades asuvates teenindusjaamades
parkimiskorraldust. Parkimisaeg on endiselt kuni 30 minutit, kuid segaduste vältimiseks palume klientidel algusaeg fikseerida parkimiskellaga või mõnel muul
lihtsasti arusaadaval viisil.
Vajadus parkimiskorralduses muudatused teha tekkis eelmisel suvel, kui teenindusjaamadesse rajati istumiskohad.
See meelitas kohale uued kliendid ning
suurenes ka vajadus peatumis- ja parkimiskohtade järele. Seetõttu ei saanud
me enam läbi sõrmede vaadata autoomanikele, kes kasutasid Statoili pikaajaliseks parkimiseks ja tekitasid olukorra,
kus teenindusjaama külastajatel ei olnud
võimalik oma autot jaama territooriumile
mugavalt jätta.
Parkimiskorda kirjeldavad infotahvlid on
paigaldatud jaama territooriumile ja vajadusel saab lisainfot klienditeenindajalt.
Rõõm kuulda, et teenindajad konkreetsel juhul hoiatusega piirdusid. Kokkuvõttes ei ole meie eesmärk kedagi
trahvida, vaid tagada oma klientidele
mugav peatumisvõimalus. Mis puudutab
invamärgisega parkijaid, siis ka nemad on
Statoili teretulnud, kuid peaksid samuti parkimise algusaja fikseerima. Juhul,
kui on vajadus pikemaks parkimiseks, siis
Turu tänava Statoili taga on mitmed linna
parkimisalad, kus on invamärgisega parkimine tasuta.

Avalda arvamust
toimetus@tartuekspress.ee
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Noored vigurdavad

Tartu hotell laieneb

Haridusministeeriumi väitel osales kirjanduskonkursil „Sõnavigurid“ enneolematult palju noori:
Kokku laekus lasteaedadest, üldhariduskoolidest ja kutsekoolidest üle 3000 töö. Kandideerida
sai kolmes kategoorias: kas kõik
sõnad jutus algavad sama tähega, ei ole seal ühtegi R-tähte või
on hoopis palju täpitähti. Võitja
selgub 17. mail.

Linnavalitsus kinnitas planeeringu, mille alusel soovitakse rajada
Tartu hotelli Väike-Turu tänava
poolsesse külge kuuekorruselist
juurdeehitust, mille pindala on
600 ruutmeetrit. Juurdeehituse
sokli- ja esimese korruse tasandit
on plaan kasutada parkimiseks.

6000

rasedat, rasedust planeerivat ning
viljatusmuredega inimest osaleb
Tartu ülikooli teadlaste uuringus,
mille eesmärgiks on töötada välja
uusi meditsiinilisi lahendusi rasedustüsistuste riski hindamiseks.

Söök uuest köögist
Ristikheina lasteaia köögi rekonstrueerimise riigihanke võitis Agretten OÜ pakkumus hinnaga 59
480 eurot. Remont kavandatakse
suvekuudele, mil lapsi on lasteaias vähem.

Linn otsib lastesõpra

Linna tühermaa saab
viimaks uue ilme
Seitse aastat linna rendil olnud kasutuseta Riia 16
krundil algasid lammutustööd, mille järel lubab
omanik platsile lõpuks mõistliku rakenduse anda.
“Vähemalt saab see kole
asi lõpuks kesklinnast kaotatud,” õhkas omanikfirma
MTP-Kühni juht Luule Kaasik, lisades naljatledes, et võttis Ekraani kinost üle tee paikneva platsi kõrval sisse leinaseisaku, kui kopp esmaspäeval
maasse löödi. Lammutamise
eest vastutav Terasteenus OÜ
peab töödega ühele poole saama 15. maiks.

Unistus parklast
2006. aastal andis linnavolikogu loa 4600ruutmeetrine
ala kuni tänavuseni omavalitsuse rendile võtta, eesmärgiga
rajada platsile enam kui saja
kohaga ajutine kõvakatteline
parkla, et piirkonda vaevavat
parkimiskohtade kitsikust leevendada. Vastutasuks MTPKühnile kohustus linn krundi
eest ise maamaksu maksma,
olemasolevad hooned lammutama ja ala aasta ringi korras
hoidma.
Vahetult pärast lepingu allkirjastamist selgus aga, et
nõuete kohaselt tulnuks parkla rajamise korral valmis ehitada ka lahkvoolne sadevee-

torustik, mis läinuks maksma
üle paari miljoni krooni. Peatselt alanud masu tõmbas seetõttu kogu plaanile vee peale
ning krunt jäi laguneva plangu
taha ootele.
“Esmalt tuleb hoonestus ära
lammutada ja krunt korrastada,” ei kiirustanud Kaasik edasisi plaane avaldama. Kõigepealt rajatakse varasemale ehitusräbusele pinnasele korralik
muruplats, kuid hilinev kevad
lükkab sellegi valmimistähtaja
ilmselt edasi.

Kosilasi jagub
Kaasiku sõnul on koha
ümber kosilasi tiirelnud kogu
aeg ning nüüd peaks neid
tema prognoosi kohaselt üha
rohkem kogunema. “Pakkumisi on tehtud küll, aga kes ja
kui kauaks – sellest veel avameelselt rääkida ei saa,” säilitas ta siiski salapära. “Ei tea
sedagi, kas siia tuleb elamu või
äripind. Võib-olla teeb keegi
hoopis laste mänguväljaku …”
Ka hinna osas ei soostunud
Kaasik midagi konkreetset
avaldama. “Äkki tahate ise ära
osta? Siis tehke oma pakkumi-

Pane tähele, et
9. mail kantakse seitung

Luhtunud
plaanide jada
AS MTP-Kühn erastas
tekstiilivabrikule Areng
kuulunud Riia 16 krundi
1990ndatel ning lasi seal
seisnud kivihoone VäikeTähe tänava poolse külje
lammutada, jättes alles
tühermaa. Kavatsus oli
rajada sinna Shell Eesti
bensiinijaam koos viiekorruselise ärihoonega.
Et aga Era tänava naaberkrundi soetanud Favora
jõudis oma tankla enne
valmis, taganes Shell 1999.
aastal oma plaanist ja koos
sellega jäi realiseerimata
ka detailplaneering.

ne ja asume läbi rääkima,” naljatles ta. “Selge on see, et buumiaegsete hindadega võrreldes tuleb asjale nüüd realistlikuma pilguga vaadata.”
Üks on aga kindel – õnnetu sundrentniku staatusesse
sattunud Tartu linn krundiga
enam tegemist ei tee. “Nemad
pole mingit huvi üles näidatud,” kinnitas Kaasik.
Kaur Paves

Tartu linnavalitsus ootab veebikeskkonnas www.tartu.ee/reg/
asutus kuni 6. maini ettepanekuid
möödunud aasta kõige laste- ja
noortesõbralikuma ettevõtte ja
asutuse leidmiseks. Esitada võib
abilinnapea Tiia Teppani sõnul
kohvikuid, poode, meelelahutusasutusi, aga ka perearste, hambatohtreid ja teisi teenindajaid.

Väärt juukseehe
Jaanuaris Tartu loomemajanduskeskuse juures äriplaani kaitsnud
Milli Maier sai Itaalias disainikonkursil A’Design Award and Competition oma väärismetallist juukseehte eest pronksauhinna.

Ersad ERMis

Veok jões

Eesti Rahva Muuseum tähistab
18. aprillil kell 17 ERMi näitusemajas ersa keele päeva. Hõimuõhtul on külas ersa rahvusliikumise
liidrid Mordvamaalt, näha saab
puuskulptuuride näitust ja filmi.

16. aprillil juhtus Tallinna-Tartu maanteel liiklusõnnetus, kus
veokil purunes rehv ning masin
paiskus teelt välja Laeva jõkke.
Traktorit transportinud Scania
sõitis läbi teepiirete ja rullus üle
katuse. Autos olnud kaks inimest
said kergeid vigastusi.

Rahvas talgutele
Tänavu juba 16. korda toimuv
kevadine heakorrakampaania
kestab 22. aprillist 5. maini. Linn
pakub talgulistele töövahendid ja
kehakinnituse, parimaid ootavad
auhinnad.

Läti raamatud
15.–19. aprillini on kõrgema kunstikooli raamatukogus avatud Läti
2012. aasta kauneimate raamatute näitus „Kuldne õunapuu“.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÕRNEM SUGU? Lõuna-Eesti lahtistel karikavõistlustel kulturismis
Reio Laurits
ja fitnessis püüdsid pilku ka naissoost atleedid. 

6. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Trükitakse 43 000 lehte.
Reklaamitarvidusest teata 7. maiks

E-postkastid on malle@tartuekspress.ee ja kaupo@tartuekspress.ee
Taskutelefoni numbrid: 521 3038 ja 511 6923.
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Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
19. aprillist 20. juunini 2013 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine tartukyl@gmail.com
või E-R tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

Neljapäev, 18. aprill 2013

ühiselt liiklejaid

Reedest, 19. aprillist on päästeameti peadirektori käskkirjaga
keelatud minna siseveekogude jääle.
Kevadised sulailmad on jää
Eestis nõrgaks muutnud ja sellele minek on eluohtlik.
„Viimase nädala soojakraadid, vihm ja päike on muutnud
jääolusid kiiresti ja kardinaalselt.
Jääst, mis näiteks täna veel kandis, ei pruugi homme õhtuks
enam midagi järel olla,“ hoiatas
päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints.
Päästjad paluvad täiskasvanutel keelata lastel jääle minek
ja hoida neil veekogude juures
silm peal. Manitsuse kohaselt ei vastuta lapsed kunagi
oma elu ega tervise eest, neil
puuduvad selleks teadmised
ja kogemused. Kalameestele
tuletab päästeamet meelde,
et kirest õngitsemise vastu ei
tohiks ohtu seada oma elu.

Eeloleval nädalalõpul
toimuv maamess toob
endaga kaasa mõningaid
muudatusi liikluses – käes
oleval aastal
ei olekella
messiala
Neljapäeviti
11 - 16.30 juriidiline nõustamine
lähistel külastajatele avatud
parklaid.
Messi külastajad saavad autod
jätta erinevatesse Tartu parklatesse, neile on avatud Laululava ülemine ja alumine parkla, Lõunakeskuse parkla ning Ravila tänava
pikenduse lähedal asuv parkimisala. Et messile pääs oleks aga võimalikult lihtne, on maamessi ajal
käigus tasuta bussiliin, mis ühendab Lõunakeskuse parklat maamessiga.
Bussiliin käib läbi ka Ravila
tänava pikenduse parkimisalalt,
nii et kui messikülastaja jätab oma
auto ühte neist parklatest, on tal
väga hea võimalus sõita bussiga
messiväravasse või siis sealt tagasi parklasse. Buss sõidab veerandtunnise intervalliga.
Kaugemalt tulijatele on avatud
võimalus tulla messile grupina ja
ühe bussiga. Kui sõiduautode parkimiskohti maamessi ala juures ei
ole, siis pea messi peavärava kõrval
on parkla gruppide bussidele. Selle
kasutamiseks tuleb aga enne messi oma grupp korraldajate juures
registreerida.
Maamessi ajal on Tartu Raekoja plats haaratud Maafestiga. Pea

terve plats saab täis esinduslikku
restoranitelki. Maamessiga samal
ajal teoks saavad ürituse eesmärgiks on tutvustada ja propageerida
kohalikku toitu.
Maafesti raames toimuvad ka
kohaliku toidu õpitoad – reedel
(19. aprillil) on õpitubade algus kell
14 ja siis tutvustab leivategu Katre Koduleib ning Maitseelamuste
Koda näitab, mida maitsvat saab
valmistada Peipsi kalast.
Laupäeval (20. aprillil) alustatakse kell 12 ning siis saab taas tutvuda Katre Koduleiva abil leivateoga,
talusaia ja karaski küpsetamisest

on tulnud rääkima ja seda näitama Võrumaalt Väike Ani talust Iti
Toom. Taas saab tutvuda Peipsi kala
kasutusvõimalustega ning toidublogija Ülle Jukk räägib teemal „Mõnusad maitsed Taluturu retseptidest“.
Kohapeal saab toiduvalmistamist näha (tegevus kantakse üle
ka suurtele ekraanidele), kuulda kommentaare ja selgitusi, ühtteist ka maitsta ja kaasa osta. Profikokad Eesti kulinaaria instituudist näitavad seda, kuidas saada heast toorainest suurepärane
maitseelamus.
Rasmus Rekand

Tudengid üllatasid öökapilampidega
Eelmise nädala lõpul üli
kooli raamatukogu ette
paigutatud lambid üllatasid
raamatukogu juhatust sama
palju kui linnakodanikke.
Kui Tartu Ekspress salapäraste lampide paigaldajate jälgi ajama
hakkas, ei teadnud ei raamatukogu
ega linnavalitsus lampide päritolu
– jäljed viisid hoopis arhitektuuritudengiteni. Maaülikooli viienda
kursuse maastikuarhitektuuri eriala tudengi Jaana Ahlbergi sõnul
tähistatakse nii raamatukoguesiste lampide kui teiste valgusinstallatsioonidega linnas rahvusvahelist
maastikuarhitektuuri kuud.
Tänavune teema on valgus ning
sellest lähtuvalt lõi Eesti maastikuarhitektuuri üliõpilaste selts
Tartu linnapilti mitu valgusinstallatsiooni, millest seni silmapaist-

vaimaks on raamatukoguesised
lambid. Ahlbergi sõnul osalevad
nad projektis juba viiendat aastat
ning seesuguste ettevõtmiste abil
püütakse leida uusi võimalusi linnaruumi valgustamiseks.
„Tartu ülikooli raamatukogu
esist platsi valgustavad lambid on
muidu hirmus eredad, meie püüdsime luua midagi hubasemat, mis
oleks suunatud rohkem alla ja
tekitaks linnas vähem valgusreostust,“ rääkis Ahlberg.
Projekt „Kuplid“ jääb linnaruu-

mi ehtima esialgsete plaanide järgi aprilli lõpuni või seni, kuni need
ilusad püsivad. Ahlbergi sõnul on
lampide konstruktsioon ajutine
ning kui lambid linnarahvale meeldima hakkavad, tuleks luua sarnased pisut püsivamast materjalist.
Lisaks hubastele kuplitele raamatukogu ees avavad tudengid
Ülikooli tänava SEB kontori taga
ka valguslabori, kus selgitatakse
lähemalt valgustite mõju linnaruumile.
Mari Mets

piirkonna

arvu ja
urima trüki

su

Jääaeg
saab läbi

Ülikoolid
lõid käed
Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli rektoraadi ühisnõupidamisel arutati koostööd kõrgharidusreformi, uuenenud
teadustegevuse rahastamissüsteemi ja Euroopa Liidu uue
programmeerimisperioodi
kavandamise tingimustes.
Tartu ülikooli rektori professor Volli Kalmu sõnul tegutsevad ülikoolid samas linnas ja
sarnases keskkonnas ja seega
ei saa olla koostööle reaalseid
takistusi peale inimeste koostöötahte: „Kahel ülikoolil on
väga palju võimalusi tugevdada
oma positsioone just vastastikuse koostöö abil,” kinnitas Kalm.
Ülikoolid on võtnud haridus- ja teadusministeeriumiga
sõlmitud halduslepingutega
kohustuse vastastikku läbi rääkida mitmete dubleerivate erialade koostöö. Analüüsid valmivad
2013. aasta novembri alguseks,
lõplike kokkulepeteni soovitakse
jõuda 2014. aasta veebruariks.
Tartu ülikool ja Eesti maaülikool tahavad alustada ka
läbirääkimisi spordiklubide ja
ühiselamute ühiseks haldamiseks, mis võimaldaks nii rahalist kokkuhoidu kui ka sünergia
pinnalt tõusvat kvaliteeti.

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee
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Taldrikugolf murrab Tartusse
Viimastel aastatel tohutult
järgijaid kogunud taldri
kugolfi (disc golf) nimeline
vähest füüsilist aktiivsust
nõudev spordiala kinnitab
kanda ka Tartus.
Tartu lähedal paiknevad taldrikugolfi pargid asuvad Alatskivil, Elvas, Annikoru külas, Otepääl, Põlvamaal, Valgamaal ja
Võrus. Harrastajad, nende seas
alaga hobikorras tegelev tartlane
Christjan Aland (22), ootavad parki pikisilmi ka Tartusse, kuna linnast väljas asuvate radade juurde
sõitmisele kulub nii raha kui aega,
mis on mängijatele päevavalguse püüdmise tõttu materiaalsest
kulust olulisemgi.
Rauno Kinkar (23), kes peab end
lausa taldrikugolfi guruks, on osa
võtnud ka erinevatest võistlustest. Ta on kätt proovinud paljudes Eesti parkides ning peab Tehvandi oma seni parimaks, kuna
seal asuvad 18 rada pakuvad pinget
nii algajatele kui edasijõudnutele. Tartlastele soovitab ta läheduse ning planeeringu tõttu aga sõitu Annikorru, kus on praegu veel
9 rada.

Märg seiklus
Taldrikugolf on 1960ndate
alguses leiutatud mäng, mis on
viimastel aastatel Eestiski hulganisti harrastajaid leidnud.
Mäng seisneb ketta lennutamises spetsiaalsesse korvi võimalikult väheste visetega. Igale korvile lähenetakse erinevast stardikohast, mida nimetatakse tiialadeks. Kui igale korvile visatakse
esimene vise tiilt, siis järgnevad
visked sooritatakse paigast, kuhu
ketas pidama jäi, liikudes nii korvile üha lähemale.
Et mängu veel keerulisemaks
teha, on taldrikugolfi korvid paigutatud riukalikesse kohtadesse.
Nad võivad asuda nii nõlvade all
kui küngaste otsas, mis teeb viske tugevuse arvestamise keeruliseks. Ja mõnel rajal võib korv asuda
üle raja laiutava tiigi, mis teeb olukorra üsna riskantseks, kuna või-

Taldrikugolf sobib ka nõrgemas füüsilises vormis olevale inimesele. 

Eesti discgolf‘i harrastajate liit

MEILT PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS SUVEREHVIHOOAJAKS:
ja
kõrge kvaliteediga rehvid
hea kvaliteet ja väga hea hind
Lai valik soodsaid Aasia rehve
Igas mõõdus kasutatud rehvide suurim laoseis
Kvaliteetne rehvivahetus
195 65 15
205 55 16
225 45 17

Kõrgkvaliteet al. Keskklass al. Nn hiinakad al.

Taastatud

Kasutatud al.

58
75
109

40
45
69

16,3
21,1
28,8

53
69
97

48
56
79

Tutvu e-poes www.kummibox.ee laia valikuga
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel 565 5522 Natalja, tel 5666 6969 Martin, tel 5666 6141 Raigo
Küsi rehvivahetust, valuvelgi, hoiustamist, velgede sirgendamist,
sildade reguleerimist, õlivahetust, veermiku remonti, hooldust ja varuosi!

malusele mäng kaotada lisandub
hirm kettast ilma jääda.
Annikoru raja lõpus tulebki viimane vise sooritada ketast
üle tiigi lennutades. Ebakindlad
mängijad püüavad ketta sihtpunkti saada veekogu ümber ringi tehes, ent sellega kaasneb ka
visete arvu suurenemine. Tuule
pöördumise või ebaõnnestunud
viske puhul võib ketas ikkagi tiiki lennata ning nii mõnigi mängija on selles sogases tiigis ketta
tagasi saamise nimel suplemas
käinud.
Veelgi sagedamini kostub taldrikugolfi radadelt aga hüüe: “Viskan!”, mispeale kõik metsa all oma
ketast otsivad mängijad järgmise
osaleja viset jälgima asuvad, kuna
mänguvahendiga pihta saamine võib olla üsna valus. Taldriku
takistamine muudab ka ketta lennusuunda, mis võib viskaja skoori
mõjutada.
Taldrikugolfi ei tasu esmakordselt mängima minna kogenud mängijate grupiga, kuna

a lgajatel l ä heb
ketta viskamise selgeksõppimisega aega. Nii
võib tekkida olukord, kus algaja
tunneb oma saamatuse üle piinlikkust ning osavad viskajad peavad oma mängurõõmu
arvelt algajat pidevalt järele ootama. Lisaks kõigele tuleb algajal peale sihtimisraskustega seotud murede mängule järgnevatel
päevadel valutava viskekäe tõttu
kannatada, kuna lihased vajavad
uue liigutusega harjumiseks aega
ja treenimist.

Rada dendroparki
Siiski näitavad märgid, et taldrikugolf rajab viimaks ka teed
Tartusse. Abilinnapea Raimond
Tamm teatas, et reaalsuseks on
saamas plaan rajada dendropargi alale 18rajaline park, kus saaks
juba sel suvel kettaid korvides-

se lennutada. Tartu
aktivistid tegelevad
praegu linnavalitsuselt saadud juhistele vastava projekti koostamisega, mis
tähendab, et spordiala
saatus peaks õige pea
selguma. Üks edendajatest, Paavo Reidla, hindas projekti
maksumuseks 10 000 eurot ning
teatas, et rada on plaanis püsti
panna talgute raames: ühiselt paigaldataks nii korvid, märgised kui
viskealad.
Rauno Kinkari sõnul asuvad nii
Keila, Tehvandi, Elva kui ka Kõrvemaa taldrikugolfi pargid olemasolevate rulluisu-, ratta- ja matkaradade aladel, mis tähendab, et
pargi enese hoolduskulud on sisuliselt olematud, kuna olemasolevaid spordirajatisi juba hooldatakse. Kui kõik läheb plaanipäraselt,
saavad ka tartlastest harrastajad
tema sõnul juba õige pea koduväljakueelist nautida.
Liisa Jõgi

0€
Refinantseerimine

www.finantslaen.ee
Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

Laupäeval, 20.aprillil
Avame
Lõuna-Eesti
suurima
koogitarvikute
kaupluse Tartus,
Raatuse 107!
Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

0€

5663 2239 • koogimeister.ee
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

Uskudes kohalikke uudised, on
rahvuskaaslased neil päevil vallandanud Austraalias tõelise põrgu. Kui lood Bali pühas templis patustanud eesti abielupaarist
pälvis kolleegide seas üldist heakskiitu, siis jutud inimkaubitsejatest
ja uhkeldavatest bensiinivarastest tekitavad ka kõige veendunumal kaasmaalasel soovi end kasvõi
sakslaseks valetada.
Kuulsusrikaste paskaakide kõrval näib nii tööl, poes kui linnapildis, et kodumaalt on siia õnne
otsima tulnud viimnegi noor. Pea
paarkümmend aastat lillefarmis
töötanud ametivennad olid enne
minu ja sõber Roberti tööle asumist kohanud vaid üht eestlast.
Mõne kuuga on see number kerkinud kümneni.

Tartu Ekspressi korrespondentidel täitus maakera
kuklapoolel esimene kvartal. Päris omaks pole neid
aga endiselt võetud ning
meeste endagi käitumises
kipub põhjamaine karakter
välja lööma.

Soome II

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!
KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE
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REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

•Mootori ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

Hinnanäide:
195/65 R15 al 42 €
205/55 R16 al 55 €
225/45 R17 al 69 €
AUTOAKUD
alates 43 €/tk

RAV

ILA

ia
aastoran
res

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-18, L-P 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Tihti maabuvad uued tulijad
vanemate olijate elupaika ning
nõnda tekivad ajutised kommuunid. Harvad pole kümne- ja enamapealised pesakonnad. Just sellises oli meilgi au veeta mõned
nädalad. Elukogenumad rändurid
on võrrelnud taolist elu-olu Eesti
ehitusbrigaadidega Soomes.
Kindlasti ei saa nähtust pidada rahvuslikuks eripäraks, sest
nii sadama ümbruses kui hostelite lähistel oleme silmanud enam
kui paarikümneliikmelisi prantslaste ja iirlaste kogukondi, kes saadavad kuni ametikoha leidmiseni
ööd mööda autodes.
Veerandaasta jooksul kogetu
põhjal tundub, et sõnajalaõit pole
vähemalt läänerannikule maabunud Eesti karastusega töökätel
kuigi keeruline leida. Lõputu päikesepaiste, pea peegelsiledad teed
ja esmapilgul muretu elu on kär-

Piknikule minnes pole „ufot“ vaja kaasa vedada ega tuletegemisega jännata. Parkides ning randades ootavad
ees elektripliidi laadsed seadmed. Nupuvajutus, foolium lihatüki alla ja peatselt on grillroog valmis.  Erakogu

mehed jõudvat aga välkkiirelt hoopistükkis hiigelvormi.

se (400 eurot) trahviga. Kaeblemise peale olla politseinikud varmad
dikteerima suuremaidki summasid. Kord olime tunnistajaks seigale, kus isikut tõendava dokumendi
koju unustanud tuttavale lubasid
korrakaitsjad väänata 800dollarilise trahvi. Leebudes piirduti 50
dollariga.

Niru köök

Pontsakad preilid

Eelarvele võib põntsu panna ka
vasakpoolne liikluskorraldus, kus
algajal juhil on õnnetused kerged
tulema. Meiegi suhtlusringkonnast on läbi vilksanud rännulisi,
kes omal süül avariisse sattunud.
Kindlustuslepingu puudumisel
tuleb mõnel puhul kannatanule välja käia 10 000 või
Kaunikesti loll ja laisk
kordades enamgi dollarit.
võib pelgalt lihttööd
Sestap peetakse nii mõnigi
targemaks pikemata
rassides igakuiselt tasku kord
riigist lahkuda.
pista ministripalga.
Seevastu võib ka kaunikesti loll ja laisk pelgalt
lihttööd rassides igakuiselt tasku
med pühkima mälestuspilte löök
pista ministripalga. Tõsi, vahel
aukudest, jäisest räitsast ja hinnatuleb selle nimel ohverdada terrallist.
vis. Näljasurma ei tule tõenäoliselt
Leidub aga ka juhuseid, mil
peljata siiski, kui tähed ei soosi ja
esmasaabunu leiab lubatud paraunistused nurjuvad. Sel juhul saab
diisi asemel eest ehtsa hädaoru.
otse puu otsast noppida vilju alaNii oleme kuulnud sattumustest,
tes viinamarjadest ja apelsinidest
kus vaid loetud tunnid rohelist
kuni granaatõunte ning draakonimandrit nautinut on turvavööta
viljadeni.
sõidu eest kostitatud 500dollarili-

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

hiina, tai ja india köök
E - P 11-22
Aardla 25a

NÜÜD AVATUD

Kl 11–15 päevapakkumised: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Seni pole kuulda olnud, et kellelgi säärast ellujäämisnõksu tarvis oleks läinud. Vastuoksa – kurdetakse, et pirukakeskne toidukultuur muudab muidu salepihtsed Eesti seelikukandjad üsna kiirelt märksa volüümikamaks. Räägitakse, et füüsilist tööd rassivad

Kuigi kohaliku toiduvaliku üle
nuriseda ei saa, on Austraaliale
ainuomaseid roogi silma jäänud
vähe. Kuulsaim neist on maitselt
metssiga, põtra ja kobrast meenutav känguruliha, mis on talutavalt
tarbitav vaid väikestes kogustes.
Rammusa suutäie kilohind jääb
20 dollari ehk 16 euro piirimaile.
Võhiku silmale kasinana näiva rahvusköögi kompenseerib
see-eest kuhjaga grilltoodete rohkus. Samuti ei tähenda rannas või
pargis liha valmistamine tohutut organiseerimist, sest enamik
sedalaadi paikadest on varustatud maa külge kinnitatud pliitidega. Kaasa pole tarvis vedada ei
sütt ega halge, piisab nupule vajutamisest.
Ehkki uudistes kirutakse alatasa kaevanduste hiigelkasumite langust ja manatakse rikkust
minema kandvaid immigrante,
ei lõppe majanduspidu maakera
kuklapoolel ilmselt veel nii pea.
Meiegi ajutise tööandja lootusrikas küsimus: “Millal järgmine
eestlaste lennuk saabub?”, annab
õhkõrna lootust, et kaasmaalased
on pidulauda enam kui oodatud.
Jüri Mätas

Uus Haldjakese lastehoid Ravila 45, Veeriku linnaosas
pakub lastehoiu teenust 5 päeva nädalas.
Kohatasu kuus 70 eurot, millele lisandub toiduraha.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Toimime sarnastel põhimõtetel, mis lasteaiad.
Veel on vabu kohti!
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com
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Teravate elamuste kogumi
seks ei pea sugugi maakera
kuklapoolele lilli ja banaa
ne noppima tõttama. Sel
nädalal läkitas Tartu Eks
press korrespondendi geo
graafiliselt märksa lähemal
asuvasse linna, kuid ometi
tekkis kohati tunne, nagu
oleks sealgi viisa taotlema
ta jäänud.
Austraalia painest ei ole asu ka
Tartu-Tallinna bussis, mida täidab
otse Perthi põrutava noore neiu
lakkamatu jutuvadin. “Eluunistus”
ja “Eestis ei teeni midagi” kõlavad
kõrvus korduvalt. Kuid minu tee
viib lennujaamast kaugemale.
Esimese hooga otsib õel maainimese pilk pealinna teedelt muidugi tänavaauke – kostab ju selleteemaline kisa Emajõe Ateenaski
söögi alla ja söögi peale. Siis aga
mõistan: mis see minusse puutub?
Lõhutud esisild on autopedede
probleem, mina aga sõidan ühistranspordiga, mida siin metropolis jagatakse esimesena maailmas
tasuta.

Aprilli lõpuni
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AKNAD
kuni

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

Kerjused ja lunastav
roheline kaart
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Kümme meetrit eemal sekundeerib naisterahvale sootuks
agressiivsemal moel nahktagis
noormees. “Väga vabandan, kas
teil on üks euro?” kõlab tema kõva
aktsendiga, ent siiski riigikeelne
Bussiraha peaaegu koos
pöördumine.
Hakkab juba natuke hirmus.
Bussist maha astudes kasvab
Eks tolkneb Tartu bussijaamaski
tuju veelgi, sest ligi astub pisut
rahanäljas asotsiaale ja mustlasi,
närtsinud, kuid siiski veel igakuid nii kõva pommitamist küll ei
ti töökorras blond naiskodanik.
mäleta. Maal on ikka kord majas.
Pääsen piletikioski varjulis„Kas oleme kusagil kohtu
rüppe. Löögile
nud?” sõnastab majanduslike se
aga ei saa: mõlema müüjatädi ees
probleemidega noorsand
lookleb saba. Kõrseekordse pick-up line‘i.
vu teritades selgub, et kaks kõiKas tõesti tärkab juba kohting?
ge klassikalisemat putkatöötaEi, proual jääb hoopis bussipiletist
jat seletavad klientidele pingsalt
üks-kaks eurot puudu. Mina olen
midagi inglise keeles. Need küll
vaene tartlane.
noogutavad, ent silmadest peegel-

dub hämming.
Peagi selgub, et viibin isegi
väliskülalistega ühes paadis. “Ma
tahaksin seda… seda asja, millega
tasuta sõita saab,” satun palve selgitamisega hätta. Müüja aga noogutab mõistvalt – sama jutu on ta
just võõrkeeles lõpetanud.

Hullumaja kioskis
“Teie saate vähemalt lõpuks
aru,” pälvin teenindajalt lausa kiituse. Välismaalastele valideerimise algtõdede selgitamine on tema
sõnul teinud kioskööri tööst lausa hullumaja – ega see pole sama
lihtne, kui harjumuspäraselt suitsupakke ulatada.
Ootan horisondile ilmuvat
mürkrohelist autobussi sedavõrd
pingsalt, et ei märkagi, kuidas külje
alla on ilmunud järjekordne majanduslike probleemidega noorsand.

PARIMA HINNAGA
KATUSEAKNAD!

www.skylights.ee
Tel 5897 1240.

Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY

Vanemuise Väikeses majas
29. aprillil kl 11 ja 13
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Lavastaja
Kadri Paldra

Eduard
Uspenski

30. hooaeg

29. aprillil kl 15
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Piletid müügil Piletimaailmas ja Vanemuise kassades • Info 514 0046
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“Kas oleme kusagil kohtunud?”
sõnastab ta seekordse pick-up line‘i,
kuid ei malda siiski kauem lobiseda ja tunnistab, et temalgi oleks
hädasti kodulinna pääsemiseks
ühte-kahte eurot vaja.
Mis toimub, kas teil on siin
mingi kokkutulek või? Kerjus ühineb mu naeruga, palub veel kord
vabandust ja möönab, et küllap on
siis teistegi jaoks linnadevaheline
ühistransport üle mõistuse kallis.
Jääb vaid nentida, et olen jõudnud suurlinna, kus paratamatult
liiguvad ka suured rahad. Küll ei
ole rahadega mingit muret linna
piires liikudes: kui validaator on
julgustava piiksu teinud ja mind
kõlblikuks kodanikuks tunnistanud, mõistan igiauklikust Juhkentali tänavast alla veeredes ja keskrohelist sõidukaarti imetledes, et
olen kodus.
Kaur Paves
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Aprilli lõpuni
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AKNAD
kuni

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
Aleksandri 1-4, Tartu
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Üritusel osalenu sõnul on kurtide grimassid
palju kõnekamad kui kuuljatel. 
Erakogu

Palametsa
pajatused

Kui riigikogus käis
„lehmakauplemine“
Nüüdisajal on kostnud kurtmisi, et võim Toompeal pidurdavat oma
ülemäärase stabiilsuse ja staatilisusega tõelise demokraatia elluviimist. Üks ja sama erakond sama peaministriga ligi 10 aastat riiki juhtimas. Vaheldust oleks vaja, et edasiminek jõudsam ja rahvale
meelepärasem oleks.
Samas meenutatakse, et Eesti vabariigi arengus on just sõdadevahelisel perioodil valitsuste kiire vaheldumise aegu olnud. Oli
demokraatlik ajajärk (1918–1934) ja autoritaarne periood (1934–
1940), kummalgi omad plussid ja miinused, head ja vead. Aastat 90 tagasi – 1923. a kevadel peeti ennetähtaegsed riigikogu
valimised. Valida anti 26 (!!) partei või rühma nimekirjade vahel.
Rahvaesindusse pääses neist 14, kusjuures ükski partei ei saanud
kindlat ülekaalu. See sundis otsima liitlasi, sõlmima poliitilisi
kompromisse ja moodustama paraku vägagi ebastabiilseid koalitsioone.
Aastatel 1918–1934 juhtis EW kokku 23 valitsust, kusjuures 18 neist
püsisid võimul vähem kui aasta. Peaministriteks-riigivanemateks
olid K. Päts viiel, J. Tõnisson neljal, J. Teemant samuti neljal korral. Üldse pidas riigivanema ametit 11 poliitikut. Parlamendis käisid pidevalt teravad vaidlused, igasugused lubaduste andmised koos
vastaste mustamisega. Ajakirjandus hakkas seda nimetama „lehmakauplemiseks“ ja valiPropagandas lähtuti jaskond võttis selle nimetuse omaks.
seisukohast, et era
Kirjamees ja haridustekonnakaaslased ole gelane Märt Raud (1881–
vat kõik ausad, õilsad, 1980 Stockholm) toonitas emigratsioonis olles,
targad ja korralikud
et väikeerakondade peamine huvi seisnes võimu
poliitikud.
juures püsimises. „Täna
on meie rühm valitsuses, homme juba opositsioonis, lõhkudes
maha seda, mida eile aitas ehitada. Valitsuste iga on õige lühike,
valitsuste vaheajad ehk kriisid aga pikad. Minister saab vaevalt
oma tööga tutvuda, kui peab juba andma ameti järglasele. Probleemidesse süvenemisest ei saa juttugi olla. Mõni rühm läheb
uude valitsusse rusikas taskus, et hakata koalitsioonikaaslastele
hoopiski vastu töötama.“
Sellises olukorras ei pidanud erakonnad silmas mitte oma
poliitiliste põhimõtete elluviimist, vaid pigem võitlust võimule jäämise pärast. Sageli toimus see poliitikute isiklikes huvides. Võitluse ägeduses unustati ausa poliitika tegemise põhimõtted ja valijate häälte püüdmiseks laskuti demagoogiasse.
Propagandas lähtuti seisukohast, et erakonnakaaslased olevat
kõik ausad, õilsad, targad ja korralikud poliitikud. Vastasrinna esindajad seevastu autud, kelmid, saamatud ning rumalad
– seega mitteusaldatavad mehed. Kardeti, et mõni grupeering
võib parlamendis saavutada kindla enamuse ja haarata lõviosa
täitevõimust enda kätte. Selle vältimiseks tehtigi igasuguseid
manöövreid.
Autor oli ilmselt K. Pätsi ja J. Laidoneri poolt 1934. a märtsis kehtestatud „kindla käe poliitika“ pooldaja. Aga sellele vaatamata tasub
ta tähelepanekuid meelde tuletada. Oma õpetlik tõetera leidub nendeski.

Kurdid näitasid filmitalenti
Eesti kurtide filmi- ja teatri
festival tõi nädalavahetusel
Tartu ülikooli raamatu
kogusse üle Eesti kokku
kurtide filmi- ja näitemän
gutegijate paremiku, kes
tõestasid, et heli on täiesti
ülehinnatud.
Kinosaalis ei ole päris kottpime,
õrn valgus on jäetud, et ikka näeks
omavahel suhelda. Õigupoolest
käib filmi ajal aktiivne lobisemine,
sõbrale „hõigatakse“ viipega kommentaare isegi üle mitme pingirea
ning seda kedagi segamata, sest
keegi ju ei lärma.
Kuigi kurdid helile suurt tähelepanu ei pööra, – sest kuidas nad
saaksidki? – ei tähenda see veel,
et nad toodaksid vanamoodsaid
tummfilme. Suurt rõhku on pööratud situatsioonikoomikale ning
tegevuse võimalikult ilmekale väljendamisele liigutustega, pilti saadab sobiv taustamuusika ja vahel
ka subtiitrid.

Pisarad saalis
Kohtunikepaneel armu ei anna.
Film, kus vahelduvad erinevad loomalaste pildid, saab žüriilt hävitava hinnangu. Samas jookseb kinolinalt läbi ka tummfilm, mis kõik
saalisviibijad kõkutama paneb,
kuid mina olen täielikus segaduses, sest filmilt oleks justkui heli
maha keeratud. Mul tekib hirmus
tahtmine see algusse kerida ja koos

heliga uuesti vaadata, sest nii pole
ju midagi aru saada, hoolimata sellest, et tegevustik on intrigeeriv ja
osatäitjad sama glamuursed kui
seriaalis „Pilvede all“. Kurdid aga ei
oska heli puudumist taga igatseda
ning saavad linateosest suurepäraselt ka ilma selleta aru.
„Väga tõetruult mängitud, ilmekad kurvad ja rõõmsad näod ning
laulud olid kenasti viibeldud,“

kõlab žürii hinnang publiku senisele lemmikule. Saalis on pisaraid.
Kedagi ei häiri pingiridade vahel
ringi müttav ja kilkav paariaastane põngerjas. Viimasest reast paistavad uhketes kleitides paljastuvad seljad, kõrged soengud ja ülikonnakraed – tänase ürituse jaoks
on kõik end üles löönud. Tegemist
on ühe kurtide aasta tippsündmusega.

Koolitüdruk õppis
nelja kuuga viiplema
„Mind hakkas viipekeel lihtsalt huvitama, palusin ühte tõlki, et ta mind
natuke õpetaks. See juhtus aasta ja
kolme kuu eest,“ jutustab Tallinnas
12. klassis õppiv Carola Liiv. „Ma sain
omale nii palju uusi sõpru, kes mul
õppida aitasid. Nelja kuuga sain viipekeeles juba üsna vabalt suhelda.“
„Kui mõne Tartu inimesega rääkida,
siis võib tekkida ikkagi pisut küsimärke, sest viipekeeles on eri piirkondades oma slängid ja murded,“ ütleb
Carola. Hoolimata sellest on tema meelest viipekeelt palju kergem
õppida kui tavalist võõrkeelt. „Inglise ja vene keel tunduvad nüüd ikka
täitsa nullis, kui vaadata, mis ma viipekeeles vaid kuudega ära õppisin.“
Kõik ülejäänud kurtide festivali korraldajad peale Carola on kurdid,
ainult tehnikaga abistajate seas on kuuljaid. „Nad saavad tegelikult ise
suurepäraselt hakkama, mina aitan neil ainult vahel helistada,“ ütleb ta.
Sügisest plaanib Carola astuda Tartu ülikooli viipekeele tõlgiks õppima. Juba omandatud vaba keelevaldamisega ta endal siiski suurt
konkurentsieelist ei näe, sest teised võivad ju selle sama kiiresti ära
õppida. „Katsetel maksavad vist ikka rohkem näitlejaoskus ja vestlus,“
arvab neiu.

Lõunakeskuse SOLiga
kevadpäikesele vastu ...
Aprillikuu pakkumine:
pintsakute, jakkide ja
pükste impregneerimine - 50%
SOL keemiline pesula Tartus Lõunakeskuses • keemiline puhastus
E-R 9-21, L 10-20, P 10-19
• pesu pesemine
• rõivaste parandus
Milleks on kasulik impregneerimine?
Uuri lähemalt 56840033 või vaata www.sol.ee/pesulateenused

Ürituse ainsa kuuljast korraldaja Carola Liivi sõnul ootasid
tegijad alguses pisut rohkem kui
lõpuks laekunud viit filmi, kuid
pärastlõunaks kogunenud 165
külalist ületas jällegi igati ootusi. Liivi väitel käivad kurdid väga
tihti kinos ning kutsuvad tedagi endaga kaasa, kuid teatris on
neil igav, sest enamasti subtiitreid pole ja nad ei saa aru, mis
laval täpselt sünnib. „Näitlemine tuleb neil täiesti loomulikult.
Kui nad omavahel räägivad, on
nende grimassid niisamagi palju kõnekamad kui kuuljatel,“ väidab ta.

Kuuljad diskrimineerivad
Liivi sõnutsi on kurtide seltsielu
üha aktiivsem, toimuvad näiteks
talendiõhtud, kus nad tantsivad,
näitlevad või teevad tõukerattaga
trikke. „Tavaliselt toimuvad need
eraldi Tallinna või Tartu kurtide
majas, aga siin on kõik kurdid üle
Eesti koos,“ rääkis Liiv.
Festivali peakorraldaja, kurt
noormees Kert Kaivik sai indu
oma festivali korraldamiseks sellest, kui ta harilikult videokonkursilt välja arvati, sest tema video
heli ei meeldinud kuuljatele. Selle peale otsustas noormees hoopis oma konkursi teha, lootes leida
teiste kurtide seast mõttekaaslasi. Esimene festival toimuski ülemöödunud aastal Tallinnas.
Mari Mets
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Lihttööga leppima pidanud humanitaartudengid usuvad, et kõik
võinuks minna ka teisiti. 
Eneli Luts

STAADIONIKONTSERDIGA
Sel suvel kümnendat
tegutsemisaastat tähistav
folkrokkarite punt Zetod
on Tartus viimase plaadi
lindistamisel otsi kokku
tõmbamas, jäänud on vaid
paar pisiasja.
„Sel korral läksime selle peale
välja, et ei pööra tähelepanu sellele, kas lugu on superhästi metronoomi järgi mängitud, vaid sellele,
et loos oleks olemas tunne,“ selgitab laulja Jalmar Vabarna, kes enamiku ajast mängib kitarri, kuid
ei pea paljuks mõnikord ka karmoškalõõtsa õhku sisse tõmmata. „Ühe trummilooga läkski meil
niimoodi, et lükkasime kolm korda edasi, sest ei olnud seda õiget
vurtsu sees! Esimese hooga raiskasime tund aega, kuni taipasime,
et täna pole selle loo päev. Lõpuks
tuli õige tunne ja nüüd on loos ka
õige energia!“
Ka bändi viiuli- ja karmoškapoole eest vastutav Matis Leima
sõnas, et püüeldud on rohkem
loomuliku ja tundega mängimise
poole ja marginaalsed vead suurt
rolli ei mängi.
Võrreldes varasema kolme plaadiga, kus pealkirjade järgi mindi
esmalt õue, siis tagasi tuppa ning
lõpuks sauna, on peatselt valmiv
„Lätsi kõrtsu“ nii sisult kui teemalt
tõsisem. „Eks teema ole ju selline,“
ütles Jalmar. „Viinavõtmine võib ju
mõneti rõõmus olla, kuid tagajärjed on jällegi rasked.“

Meeste maailm
Laulja sõnul ongi teema lugudele vormi ja kõla andnud. Tavapärasest rohkem on kuulda rokisugemeid ning kärisevat kitarri. Siiski ei ole kõik palad sellised. Plaadi nimilooks on hoopis rõõmsama
kõlaga teos, mis räägib sellest, kuidas purjus peaga kõrtsist koju tulnud mees naiselt kere peale saab.
„Teemaks on ju kõrts, meeste

Humanitaaride
tragöödia laval
„Ma olen nagu missivõistluse žüriis, kes peab hindama, kas Matise laulmine oli piisavalt sensuaalne,“ naljatas
Jalmar, kui parajasti mikrofoni ees olev viiuldaja tagasisidet nõudis. 
Maris Savik

maailm,“ selgitas ka Matis, et stiilimuutust pole meelega ette võetud. Kõrtsiteemade sekka on siiski mahtunud üks armastuslaul
ja õpetusi jagav lugu südame- ja
hambavalust. Plaadilt võib leida
ka päris puhast Seto meestelaulu. „Leelotanud tõesti varem pole,“
sõnas Jalmar. „Laulsime koori
osa ka üheskoos sisse, nagu leelo
puhul olema peab.“
„Kui seni mängiti naiste- ja lastelaule, siis minu bändiga liitumise järel tuletasin meelde, et oleme
siiski meestebänd,“ naeris mõni
aasta tagasi Zetodega liitunud
noormees.
Jalmari sõnul on Matise bändi tulek andnud väga palju juurde: „Olen alati olnud vaimustunud tugevast meloodialiinist ja
isegi kui akordion ja viiul mängivad samu partiisid, on kõlal palju
tugevust juures. Muidugi annab
see võimaluse ka kahehäälselt
mängida.“
Mõlemad ütlesid, et kahe meloodiapilli puhul on positiivseks kül-

jeks see, et vajadusel saab neljakesi
mängimas käia. Hetkel ongi akordionist Artur Linnus ajateenistuses, sügisel ootab sama tee ees ka
Matist. „Harjutada on niimoodi
siiski päris raske,“ lisas viiuldaja.

Stuudios valitseb üksmeel
„Igas kaoses on mingi korrapära,“ selgitas Jalmar, kuidas salvestamine edenenud on. Eeltöö neljanda plaadi jaoks on kestnud juba
paar aastat ning esimesed salvestusplaanid olid tehtud eelmise
aasta augustiks. Stuudiosse jõuti
siiski alles veebruaris. Esimesed
lood pärinevad Vanemuise muinasrokist „Peko“, viimased on aga
vaid mõni kuu vanad.
„Suuremaid küsimusi pole tekkinud. Eeltöö on hästi tehtud,
kuid eks igaüks oska ise kosta, kui
palju ta vaeva nägi, et oma partiid
tundega linti saaks,“ tutvustas Jalmar olukorda. Peamisteks vaidlejateks olid Jalmari sõnul tema ja
Matis, sest viimane võttis bändi

tulles kaasa ka vahepeal kaduma
kippunud kriitikameele. „Võib öelda, et on toimunud meditsiiniline
murrang ja ühte ansamblisse on
juhtunud kaks aju!“ naeris Jalmar.
Kuna iga pill kõlab erinevalt, on
kompromisside otsimisel mindud
isegi nii kaugele, et ühes loos mängiti ühe karmoška viisi- ning teise
bassipoolega ja järgmises loos vastupidi.
Bändi fännid ei pea siiski
muretsema, kuna plaadile minevaid lugusid on Matise sõnul läbi
tehtud juba väga pikka aega. Kuidas poolehoidjate vastuvõtt uuele
plaadile on, näeb tema sõnul siiski
alles pärast selle ilmumist.
Kümneseks saav bänd kavatseb plaadiesitlustuurile avapaugu anda juuni alguses, mil Värska
kooli staadionil toimub suur kontsert. Peale Zetode esinevad seal
paljud nende sõbrad ja kohalikud
muusikud. Sissepääsu tagab annetuspilet ja kogu tulu kingib bänd
Värska lasteaiale.
Laurits Leima

kl 19.30
kl 20.00
kl 20.15
kl 21.00

Eesti Päevalehes ilmunud
noorte arvamuslugudest
said Noorte Teatrite
hasest väljakasvanud
näitlejad inspiratsiooni
rääkida oma kogemustest
– situatsioonikomöödia
stiilis lavastuse pealkir
jaks kujunes “Võinuks
minna ka teisiti”.
Etendus leiab aset 28. aprillil klubis Kink Konk, kus baarilett muundatakse teatrilavaks
ja luuakse piinlikkust tekitavalt
intiimne side publikuga.
“Võinuks minna ka teisiti”
etenduse eesmärgiks on astuda
vahetusse kontakti noortega,
rääkida nendega ühises huumoririkkas keeles ja veel enam
– ajada reaalsus ja fiktsioon lootusetult segi. Näidend on lugu
kolmest Tartus pehmeid teadusi õppivast üliõpilasest, kes
töötavad baaris: Jari, Semele ja
Tikk.
Päevakajaline ja hoogne
situatsiooni-komöödia käsitleb
ka olude sunnil õpingute kõrvalt lihttöö tegemist, mis annab
küll vee peal püsimiseks vajaliku
sissetuleku, ent mõjub vaimselt

XII JÜRIÖÖ TEATEJOOKS

registreerimine tervisekõnnile Toomkiriku ees
start tervisekõndijateleToomkiriku ees
jooksjate registreerimine Toomkiriku ees
Jüriöö teatejooksu start Toomkiriku ees

5 x 1200 m

frustreerivalt.
Elusuuruses tuuleveskitega
võitlevad noored annavad oma
mõtetele kuju läbi näitlemise.
Mida tunneb noor inimene, kes
on jõudnud juba magistriõppesse ja ühtäkki avastab, et elu
ei lähe sugugi nii nagu kunagi unistatud? Tegijad soovitavad jääda realistlikuks: lihtsaid
lahendusi ei ole olemas.
“Noorte isiklik lähenemine
ja siirus Eesti Päevalehe veergudel vallandas lugejate seas metsiku pahameeletormi. Viimati
nägi nii palju veebikommentaare pronksiöö mässu teemalistel
artiklitel. Miks said magistrantide arvamuslood internetikommentaariumis sama palju vastukaja kui pronksiöö?” küsivad
noored näitlejad.
Põhjusi võib nende sõnul olla
mitmeid, aga üks on kindel: ei
nähta nende sõnade taga olevat
inimest ja seda, mis ajendas teda
neid ridu kirjutama, vaid kirjutist võetakse isikliku rünnakuna. “Internetis vaidlemine on
nagu paraolümpia – kui võidad,
oled ikkagi puudega,” resümeerib trupp.
Kaur Paves

Toomemäel 23. aprillil

N+N+M+M+M

VÕISTLUSGRUPID: • kõrgkoolid
• gümnaasiumid
• põhikoolid
• firmad
• klubid
• omavalitsused
kl 21.45 võitjaid autasustab Tartumaa spordiliidu
juhatuse liige Heiki Sarapuu.

eelregistreerimine tel 737 0999
faks 737 0999
e-post: info@tmsl.ee

KORRALDAJA:
TARTUMAA SPORDILIIT
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Ostja tuli poodi ja palus
suurt ümmargust leiba. Müüja
vastas, et ei ole. Poeomanik
juhtus pealt kuulma ja hakkas
pärast müüjaga tõrelema:
„Kui mõnda kaupa ei ole, siis
tuleb midagi muud asemele
pakkuda.“
Järgmisel päeval tuli teine
ostja ja küsis samalt müüjalt,
kas WC paberit on. Et seda ei
olnud, tuli müüjal omaniku
õpetus meelde ning ta pakkuski:
„WC paberit ei ole, aga
proovige selle asemel liivapaberit.“
***
Ameerika astronaudid ja
Vene kosmonaudid võistlevad,
kes vallutab esimesena kuu.
Ameeriklased juba arvasid, et
nad on võitnud, kui märkasid, et venelased on kuu üleni
punaseks värvinud. Ameeriklased mõtlesid veidi, muretsesid
valget värvi ja maalisid punasele põhjale suurte valgete tähtedega „Coca- Cola.“
***
„Kuidas saab kõige lihtsamini kängurut püüda?“
„Paluda, et ta vahetaks sajakroonise lahti. Ja just siis, kui
ta oma kukrust raha võtma
hakkab, tõmmata talle kähku
sukk pähe.“
***
Hobune istus piimabaaris
ja jõi kokteili, kui sisse astus
lehm. Hobune vaatas teda
pika pilguga ja lausus:
„Mis ajast on kaubatoojad
hakanud peauksest käima!“
***
„Mitu lammast sul õieti on?“
„Ma ei tea. Olen küll proovinud neid mitu korda üle lugeda, ent alati olen enne lõppu

magama jäänud.“
***
„Kas Sa räägid unes?“
„Ei, aga ma räägin siis, kui
teised magavad.“
„kuidas see võimalik on?“
„Ma olen õpetaja.“
***
Väikese Kalle ema läks kooli
õpetaja jutule.
„Kuidas Kallel läheb?“
„Ütleme nii, et meie õpetajatega kutsume teda imelapseks.“
„Seda on rõõm kuulda,“ läks
ema elevile.
„Jah. Nii me siin arvasime.
On tõesti ime, et talle koolis
mitte midagi külge ei jää.“
***
„Miks Ameerikas arvatakse,
et jõuluvana on soomlane?“
„Tavalises majas on kaks ust
ja kümme akent, aga millegipärast tuleb jõuluvana sisse
korstnast.“
***
Poeg palub isa:
„Pane silmad kinni ja maitse,
mis see on.“
„Jäätis.“
„Ei ole.“
„Pulgakomm.“
„Ei ole.“
„Võileib.“
„Ei. Ma aitan sind natuke.
See pole söödav.“
***
Rootslane on tsirkuses.
Imeväike liliput teeb akrobaatikatrikke, ent kukub keset
etteastet. Ta esinemiskuub on
rebenenud ja võib näha, et
tegelikult istub tema õlgadel
teine liliput.
„Seda ma arvasin,“ pomiseb
rootslane endamisi.
„Keegi ei saa ju üksi nii väike
olla.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
24.–25.04 kell 19.30 ERI:
Ludvig II
22.–25.04 kell 15.15, 17.50,
20, 22.10; 20.–21.04 kell
15.14, 18, 20.10, 22.15 Transs
19.–25.04 kell 17.05; 19.–
21.04 kell 14.40; 23.–25.04
kell 14.40; 19.–23.04 kell
19.30 Olympos on langenud
19.04 kell 22; 22.–25.04 kell 22;
20.–21.04 kell 22.20 21 täis!
19.04 kell 15.30, 18.15, 21;
20.–21.04 kell 16.05, 18.30,
21; 22.–25.04 kell 15.30,
18.15, 21 Unustus
19.04 kell 14.05, 18.05; 20.–
21.04 kell 17.35; 22.–24.04
kell 14.05, 18.05; 25.04 kell
14.05 Hiiglasetapja Jack
19.–25.04 kell 13, 21.30; 20.–
21.04 kell 16.45; 19.04 kell 19;
21.–24.04 kell 19 Identitee
divaras
19.04 kell 13.15, 16.30, 19;
20.–21.04 kell 11.45, 14.15;
22.–24.04 kell 16.30; 25.04
kell 19 Keha
19.04 kell 20.25, 22.20; 20.–
21.04 kell 20, 22; 22.–24.04
kell 20.25, 22.20; 25.04 kell
22.20 Kurjad hinged
19.04 kell 12.30, 14.30, 16;
20.–21.04 kell 12, 14.05,
15.30; 22.–24.04 kell 12.30,
14.30, 16; 25.04 kell 12.30,
14.30 Kruudid
19.–25.04 kell 12.15 Pelgu
paik
22.04 kell 15 Kirjandus kinos:
Võlg ja Tühirand
25.04 kell 16.30, 19.15 Esili
nastus: Raudmees 3

Teater
Sadamateater
19.04 kell 19 Härrasmees

Ludvig II
23.04 kell 19.30 Cinamonis
Täis idealismi astub Ludwig 18-aastaselt Baieri troonile. Ajal, mil valitsevad sõda ja vaesus, usub ta paremasse maailma ja tahab oma võimu
kasutada selleks, et tema rahvas saaks elada rahus ja õnnes. Tema riik
peab muutuma ilu keskuseks ja Ludwig otsustab kõik riigirahad paigutada teatrisse, muusikasse ja haridusse.
Ent asjaolud on tema vastu. Tema armastatud riik segatakse sõtta
Preisimaa ja Prantsusmaaga. Ta tühistab oma pulmad, kuna mõistab,
et kihlatuga ei seo neid miski peale sügava sõpruse. Purustatud illusioonidega tõmbub ta tagasi ja põgeneb oma unistustelossi, samal
ajal püüavad tema vastased teda kukutada.

24.04 kell 19 Inimese pari
mad sõbrad

Kontsert
Atlantis
20.04 kell 21 Exclusive Delig
hts: Ott Lepland

Klubi Kink Konk
19.04 kell 22 5Loops albumi
2013LP esitlus
20.04 kell 22 Live: Wolfredt /
Wrupk Urei

Pahad Poisid
19.04 kell 21.30 Freddy
Tomingas ja ansambel Riff
20.04 kell 21.30 ansambel
Tulv

Ristiisa Pubi
20.04 kell 21.30 Dream Brot
her

20.04 kell 19 Tappa laulu
rästast

25.04 kell 21.30 Raen Väi
kene

21.04 kell 16 Oblomov

Tartu Jaani kirik

23.04 kell 19 Kadunud käsi

19.04 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund: Elke
Unt (orel)

25.04 kell 19 Rumm ja viin

Teatri kodu
20.04 kell 12 Kuldvõtmekese
lugu
21.04 kell 12 Kuldvõtmekese
lugu
24.04 kell 11 Kuldvõtmekese
lugu
25.04 kell 11 Väikese onu
saaga

19.04 kell 19 Tartu Arsise
kellade noorteansamblite
kevadkontsert
23.04 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund: Merle
Kollom (orel)

Tartu Jazz Club

Vanemuise suur maja

19.04 kell 21 Parem reede:
Margus Vaher

19.04 kell 19 Moonlight Exp
ress

20.04 kogu päev Duke
Ellington

20.04 kell 19 Helisev muu
sika

23.04 kell 20 Jamman Nr.30!

21.04 kell 12 Kosmonaut
Lotte

24.04 kell 20 Kinolina: Jazz
Icons – Oscar Peterson

21.04 kell 19 Kaunitar ja
Koletis

25.04 kell 20 Jazzkaar:
Quartence

24.04 kell 19 Cabaret

Vanemuise
kontserdimaja

Vanemuise väike maja
19.04 kell 19 Inimese pari
mad sõbrad
20.04 kell 19 Casanova
23.04 kell 19 Paplid tuules

23.04 kell 19 Paradiis ja põr
gu. Hortus Musicus
25.04 kell 19 Hedvig Hanson
Group`i uue plaadi Esmahet
ked esitluskontsert

Vilde
20.04 kell 20 Särtsakas ja
energiline Vilde majabänd
24.04 kell 18 Onu Raivo
veinirännakud Vilde Veini
keldris: Hispaania, Navarra
– J.Chivite
25.04 kell 19 Sven Kullerku
pu klaveriõhtu

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 30.04 fotonäitus Keva
dine

Karlova–Ropka
raamatukogu
kuni 01.06 Arne Aderi fotonäitus Kevad avaneb ja Eesti
loodusluule

Linnaraamatukogu
kuni 27.04 raamatunäitus Kir
janikud soovitavad
kuni 27.04 Ago Teedema
maalinäitus Mask ja Mäng
kuni 27.04 näitus Saja–aasta
sed raamatud meie raama
tukogus
kuni 27.04 Ülle Mäekala
joonistuste näitus Pliiatsiga
paberile

Karlova–Ropka
raamatukogu
kuni 30.04 Peeter Krosmanni
maalinäitus Assortii

Tammelinna
raamatukogu
kuni 30.04 loodusfotograaf
Remo Savisaare näitus Lin
nud muusikas
kuni 30.04 Lauri Kulpsoo
fotonäitus Elavik
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Üürile anda

Sanglepapinnud (3meetrised,
koorem 7-8 rm koos veoga Tartusse 140 €). Tel 529 0183.

Otsin tööd

Ehitus-, remonditööd ja kaeve
tööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus, lam
mutustööd jm. Tel 5858 6953.
Fassaadide krohvimine. Pleki
tööd. Ramest Ehitus OÜ, www.
ramest.ee, tel 516 6152.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärel
valve. Tel 5833 6638.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.
1toal keskküttega korter 1. juunist
otse omanikult võimalikult soodsa
hinnaga! Tel 5803 4010.
1-toal korter. Tel 503 2345.

Töökas ja kohusetundlik mees
otsib tööd Tartus. Pakkuda võib
kõike. Tel 5199 4797.

kontoritehnika müük ja hooldus

Koolitus

Vinnal Production OÜ otsib oma
meeskonda töökogemusega
puidutislereid. CV saata irina.
vihhoreva@vinnal.ee. Lisainfo tel
667 0522.

Põllundus
Toidukartul ja porgand.
Tel 501 9902.

Müüa saun (3 ruumi: leili-, pesu- ja
eesruum, kõrgus ja laius 2,1 m;
pikkus 4,1 m; 3500 €). Tel 5665
6976, 5667 2008, info@saunasell.
ee, www.saunasell.ee.
Teeme betoonitöid (vundamendid, trepid, vahelaed). Tel 5625 4171.
Äri- ja eluruumide remonditööd,
ka elektri- ja san-tehnilised tööd.
Tel 5837 2544, viimistlus.lammutus@mail.ee.
Üldehitustööd: katused, fas
saadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

A-, B-, C-, CE-kategooria kooli
tused, ADR ja ametikoolitused.
Töötukassa koolituspartner.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) kursu
sed. Kestvus 24 akadeemilist tundi,
tasu 340 €. Osavõtja saab tarkvara
ZWCAD 2011 Standard litsentsi
osta hinnaga 140 €, ZWCAD 2011
Professional litsentsi – 200 €.,
AviCAD 2011 Professional litsentsi – 300 €. Kui on ühest firmast 2
või rohkem soovijat, saab kursuse
aega kokku leppida. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.

Toidukartul kojutoomisega Tartus, Tõrvandis, Ülenurmel (Leyla,
Quarta, Läti kollane, Laura). Tel
5556 6600.

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb kevadisi majaümbruste
välikoristustöid. Tel 509 0750.

Riided

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

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
info@baltasar.ee, www.baltasar.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Müüa 40 l alumiiniumpiimanõu,
4sooneline kummikaabel, Žiguli
pakiraam ja esiklaas.
Tel 5650 6714.
Müüa terastraat 3 mm, käsipump,
ukseluku südamik 33 võtmega,
tammeliistparkett. Tel 5650 6714.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
ordeneid, hõbedat, mööblit,
märke, dokumente jne.
Tel 5829 9810.

Pottsepatööd ja -materjal. Kon
sultatsioon. Remonttööd eelis
järjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.
Pottsepp (suur kogemus, eurotunnistus, pildid www.igoriahjud.
blogspot.com).
Tartu, tel 5834 2534, Igor.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Raamatupidamisteenused. Rehnung OÜ, tel 736 6322, 508 8429,
www.rehnung.ee.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara. Tel
5649 5292.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raa
diojaamad jms. Tel 526 9976.

Vaba aeg
Käsitööpood Avalanceli Stiil. Tartus Turu 5, I korrus. Käsitööd taskukohase hinnaga! Tel 5566 0797.

www.SALIOS.eu on toidu-ja
tarbekaupade netipood. Toome
kauba samal päeval teile koju.
Kaardid ennustavad. Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil 24
h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine
ka meilile: ennustus.ee.

Võtame enda juurde koju hoolda
da eaka. Tel 5364 1761.
Väravaautomaatika ja tõkke
puude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, margus@
muraia.ee.

Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
Mis
nd
info@reverens.ee,
www.reverens.ee.
d
i
h
hin
u
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u
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Kalmukujundust ja hooldust, aia
talvel?

MTÜ Hea Alguse Perekeskus (Veski 42) ootab väikelapsi koos vane
matega mängutuppa mängima.
E, T 15-18, T, K, N 10-13, osalustasu
2 eurot kogu perele.

Kinnistu Nõo vallas (3 ha,
maantee ja oja vahel, ehitusluba,
el). Vahetusvariandid. E-post
anne96@hot.
ee.

Kinnisvara ost

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
1toal korter kesklinnas. Helista
ja me teeme hea pakkumise! Tel
518 1995.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

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

Tel 5366 5327

Neptun sõiduauto haagised. Tel
656 6205, 525 0221, www.haagis.ee.

Teenused

hooldust ja rajamist, viljapuude
hooldus- ja noorenduslõikust
teostab aiandusspetsialist (MSc).
Tel 550 7067, info@hanami.ee,
www.hanami.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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

Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof Ly
Chini meetod, ESRÜ Lootus, Tartu
tel 505 8381. Kingi õnne oma
perele!
Hambaproteesitööd Kesklinna
hambaravis. Konsultatsioon tasuta.
Tel 744 2122.

Halupuud (lepp: 50, 40, 30 cm,
veoga al 32 € riidaruum).
Tel 529 0183.

Küttepinnud, ka tükeldatud. Küt
teklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Kü
lm

Maja Tähtveres Tüki külas.
Täpsem info www.city24.ee.
Tel 501 9739.

an

äp

Kinnisvara müük

Muu

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

Sõidukid

ee.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.

Raamatupidamisteenus.
Tel 506 3891, www.12kuud.eu.

Kevad-suvised riided kogu perele
Marmorite perepoes Tartus Jalaka
40. E–R 10–18, L 10–16

Pakume tasuta riideid ja jalanõu
sid 25.-27.04 kl 10-16 Tiigi 55, Tartu
Laste Turvakodu.

Müüa soodsalt ehituslikku
saematerjali. Tasuta vedu Tartus.
Tel 5656 4624, oliver@puiduplats.

Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Puksiirteenused, rehvitööd, reh
vide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

Jõe butiiki (Soola 10, avaturg) saabub 18.04 uus kogus kaupa! Suur
valik jalgrattariideid!

Linased särgid S-XXXL: www.
linakaubamaja.com. Tel 5566 1624.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Ohtlike puude langetamine soodsalt sertifitseeritud saemeeste poolt.
Töö kiire ja korralik. Tel 5559 3732.

Osutan koertega jalutamise tee
nust Tartus. Tel 5649 3334.

Küte

Materjalid

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi
ja põnevaid inimesi! Registreeru
kiirkohtingu üritusele meie veebilehel! www.speeddating.ee

See pind
AD INE(1,5 vcm ehk 44x15mm)
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A
P reklaam@tartuekpress.ee • 730 4455

Seicom uksetehas võtab tööle
puidutislereid. Soovijail võtta
ühendust tel 5558 3977 või kirjutada tiit@seicom.ee.

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Multiliftkalluri teenus (10 t), ehi
tusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killus
tikku, maakive ja täitepinnast.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413, info@
treeservice.ee.

Jõgeva Elamu Halduse AS pakub
tööd siseruumide koristajatele
Tartu linnas. Tööaeg kl 6-9 ja/või
14-16. CV saata jogevaelamu@
halduse.com hiljemalt 22. aprilliks.
Tel 507 3310.

Tutvus

Korstnad, korstnapitsid, pleki
tööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.
Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie küttekolded.
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Pakun tööd

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Töötav naine lapsega võtab
pikemaks ajaks üürile korteri või
majaosa Tartu linnas. Soovitavalt
Ropka, Tammelinna või Karlova
linnaosas. Tel 5687 7497.

.EU
vanavara ost ja müük

Kodumasinate tasut a
äravedu(pesumasinad, pliidid,
külmikud, arvutid, telerid jne). Tel
5386 9008.

11

i st
us

Ehitus

reklaam

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

Killustiku, freesasfaldi, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja
(7 m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Suveks rannavormi! Rasva
põletajad, pro
teiinid, vitamii
nid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

Müüa jalgrattad lastele ja täiskasvanutele (uued, soodsa hinnaga).
Saadaval erinevad mudelid.
Valige sobiv. Tel 56 503 503,
marko.kivisalu@gmail.com.

Teated
Kallist ja unustamatut Aadu
Schicklgruberit mälestab tema
sünniaastapäeval 20. aprillil sõber
H. Mäe.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 reklaam
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Eesti Pank

kutsub Tartumaa
kaupmehi uut 5eurost
pangatähte tutvustavatele
loengutele, mis toimuvad
Atlantise Konverentsikeskuse
suures saalis (Narva mnt 2)
2. mail kell 13.00-14.00
2. mail kell 15.00-16.00
Loengul antakse ülevaade teise seeria
europangatähtedest ja tutvustatakse
5eurose uut kujundusest ja
turvaelemente.
Kaasa jagatakse
infotrükiseid.
Registreerimine hiljemalt
26. aprillil Tartu Linnavalitsuse
kodulehel:
http://ettevotlus.tartu.ee/koolitused
või e-postil: anne.ligi@tartu.bas.ee
Info Tartu Ärinõuandla
telefonil: 7 366325, 7 428402.
Loeng on osalejatele tasuta.

