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COFRA Persian
S1P SRC
turvasandaalid

TAMREX
MoonWalker
S1P SRC
turvasandaalid

art NA012

art B493T

50.- €

79.- €
79.

COFRA Celtic
S3 SRC
turvakingad

TAMREX
MoonWalker
S3 SRC
turvakingad

art NA002

art B118T

49.- €

75.- €

Hinnad kehtivad kuni 31.08.2013 või kuni kaupa jätkub!

TAMREXIS PARIM TÖÖJALANÕUDE VALIK

COFRA JALANÕUDE OMADUSED:
EN 12568:2010

APT torkekindel
tald - parem
soojusisolatsioon,
kerge ja painduv

100%
ZERO

PERFORATION

35.TURVASANDAALID
Tamrex Summer S1P

Komposiitmaterjalist
turvanina - parem
soojusisolatsioon,
kergem kui metallist
turvanina

38.TURVASANDAALID
Cofra Don S1P

COMPOSITE TOE CAP

200 J

75.TURVASANDAALID
Diadora Parky S1P

Lai liist ja turvanina biomehaaniline
raam järgib
jala kuju

89
mm
EX
TR
AL
AR
GE

86.TURVASANDAALID
Cofra Guttorm S1P SRC

Anatoomiline sisetald vähendab põrutust
kannaosas,
antibakteriaalne,
imab niiskust.

99.TURVASANDAALID
Dike Game S1P SRC

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

104.TURVASANDAALID
Sievi Relax S1

129.TURVASANDAALID
Diadora Free Beat S1P

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 tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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Kõrgeim palk linnas on Möldril
uudised

Neljapäev, 16. mai 2013

2012. aastal sai Tartu ametnikest kõige suuremat tasu linnasekretär Jüri Mölder, kelle brutoteenistuseks oli 42 013 eurot*.
Aasta varasema perioodiga võrreldes on kasv 319 eurot.

Sarivägistaja
taas trellide taha
Tartu maakohus tunnistas Aleksandr Daki (61) süüdi kahe noore
naise vägistamises ning mõistis
talle 10 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Kuna kriminaalasi
lahenes lühimenetluses, vähendati
kriminaalmenetluse seadustikust
tulenevalt karistust ühe kolmandiku võrra ja lõplikuks karistuseks jäi
seitsmeaastane vangistus.
Karistusest loetakse juba kantuks
kahtlustatavana kolmepäevane kinnipidamine eelmise aasta oktoobris. Koos Dakile varasema kohtuotsusega mõistetud ärakandmata
karistusega peab ta kandma kokku
kaheksa aasta, üheksa kuu ja seitsme päeva pikkuse vangistuse.
Menetluskulude katteks peab ta
tasuma kokku üle 2600 euro.
Dakile oli esialgu esitatud süüdistus ühe täisealise ja ühe alaealise
vägistamises isikuna, kes on sama
kuriteo varem toime pannud. Kohtus leidis aga tõendamist, et Dak ei
olnud teadlik kannatanu alaealisusest. Sel põhjusel kergendas kohus
süüdistust ja tunnistas Daki süüdi
vägistamises isikuna, kes on sama
kuriteo varem toime pannud.
Kohus mõistis Dakile karistuse
kvalifikatsiooni keskmises määras. Karistuse mõistmisel arvestas
kohus seda, et tegude toimepanemise asjaolud ei olnud sedavõrd
rasked, et oleks olnud põhjendatud
karistuse mõistmine maksimummääras. Samuti arvestas kohus sellega, et Dak ei olnud kuritegusid
toime pannes teadlik ühe kannatanu alaealisusest.
Kohus soovib lisaks kummutada
varem ajakirjanduses esitatud oletuse ning kinnitab, et asitõendina
esitatud õhupüstol ei ole seotud
Dakile esitatud süüdistusega.
Süüdistuse järgi meelitas Dak
eelmise aasta kevadel ja suvel noori naisi ettekäändega pakkuda neile tasuvat tööd Tartus asuva maja
üürikorterisse, kus ta tüdrukud
vägistas. Kannatanud olid teo toimepanemise ajal 17- ja 19aastased.
Alates 12. novembrist 2012 viibib
süüdistatav Tartu vangla eeluurimisosakonnas vahi all.
Kohtuistung oli eraelu ja alaealise
kaitseks kinnine. Asi lahenes lühimenetlusena, mis on kannatanuid
säästev, kuna nad ei pea ilmuma
kohtusse ütlusi andma. Muude
tõendite kõrval kasutatakse kannatanute eeluurimise ajal juba antud
ütlusi.
Dakki on eelnevalt kriminaalkorras karistatud kolmel korral.

Suurim põhipalk (33 554 €) on linnapea
Urmas Kruusel, ent sissetulekute edetabelis jääb ta teiseks ning kopsaka lisatasu (4976 €) teeninud Möldrile aasta kogusummas alla 4559 euroga. Meeri keskmine kuutasu küünib siiski üle 3100 euro.
Järgnevad neli abilinnapead, kellest
enim teenis sotsiaalküsimustega tegelev
Jüri Kõre (36 677 €) ning vähim hariduse
ja kultuuri valdkonna eest vastutav Tiia
Teppan (32 501 €).
Peale eelmainitute küündis arvestuslik keskmine tasu ühe kuu kohta üle 2000
euro veel planeeringuteenistuse juhataja
Indrek Rannikul, kellele üldtabelis kuulub seitsmes positsioon. Soliidse aastatulu
(24 793 €) juures mängivad olulist rolli aastaga kogunenud 4024 € lisatasusid ning
1244 € jagu toetusi-preemiaid.

Lisatasu on linnaametnikest saanud
107 töötajat. Neist 32 puhul on see olnud
suurem kui 1000 € ning 11 korral enam kui
2000 €. Priskeimad lisatasud on Mölderi ja
Ranniku kõrval välja teeninud Peep Margus (3836 €), Kalev Pullonen (2992 €), Mati
Raamat (2836 €) ja Marili Jõesuu (2722 €).
Preemia või toetusega on rõõmustatud 298 ametnikku ehk siis ilma selleta on
jäänud 50 inimest. Üle 1000 € preemiat
maksti 24 korral, kuue inimese puhul ületas summa 2000 € piiri. Keskmiselt määrati preemiat või toetust saaja kohta 508
euro ulatuses.

Parem kui riigi keskmine

Detsembri viimase päeva seisuga on
linnavalitsuse hingekirjas 305 ametnikku. Koos haigushüvitiste ja lastepuhkusAmetnikkond väheneb
tega oli 2012. aasta kassapõhine palgakulu
kokku 3 595 377 eurot.
Eelmisel aastal said linna kassast tasu 348
Kui aluseks võtta kogu aasta jooksul
inimest ning selleks kulus ühtekokku 3,59
väljamakstud summa koos kõikide hüvitiste, lisatasude ja preemiatega, tuleb keskmine sissetulek
Ei preemiat ega toetust pole
ametniku kohta 982 eurot kuus.
saanud 50 linnaametnikku.
Jättes aga hüvitised ja preemiad
kõrvale, on tulemuseks 962
Üle 1000 € preemiat maksti
eurot. Võrdluseks riigi keskmi24 korral, kuue inimese puhul ne palk mullu viimases kvartalis oli 916 €, avaliku halduse
ületas summa 2000 € piiri.
sektori keskmine aga 1098 €.
miljonit eurot. 78% sellest on kulunud palkaKümne enim teeniva ametniku palkadeks, 14% puhkusetasuks, 4% preemiateks ja
de peale kulub kokku 8,8% üldsummast.
toetuseks, 3% lisatasudeks ja 1% hüvitisteks.
50 kõrgepalgalisemat panevad oma tasku
Eelmisel aastal lahkus erinevatel põhkokku 28% rahast.
justel linnavalitsusest 41 ametnikku. 7
Võttes kõigi tasu saanud 348 puhul aritneist läks pensionile ning said seadusest
meetilise keskmise (10 326 € aastas), siis
tulenevalt 6 kuu ametipalga suuruse hüvisellest enam teenib 150 ametnikku ning
tise. Koondamishüvitist, mis ulatus parivähem 198 inimest.
mal juhul 10 kuu ametipalgani, maksti
Rasmus Rekand
neljale inimesele.
Töösuhte lõppemisega seotud hüvi* Palgad on ümardatud täiseurodeni. Info
tist sai 38 inimest. Suurimad neist seopärineb Tartu linnavalitsuse andmebaasist,
ses koondamisega Eve Leesment (9781 €),
ent kuna seda pole tänavu üksipulgi kontrolEgle Kalev (9246 €), Krista Vaher (7064 €)
litud, ei saa välistada üksikuid marginaalseid
ja Tõnu Lukmann (4531 €).
ebatäpsusi.

Urmas Kruuse
linnapea
3121,13 €

Jüri Mölder
linnasekretär
3501,07 €

Jüri Kõre
abilinnapea
3056,41 €

Amet

Ametnik

Keskmine
sissetulek kuus

1

linnasekretär

Jüri Mölder

3501,07 €

2

linnapea

Urmas Kruuse

3121,13 €

3

abilinnapea

Jüri Kõre

3056,41 €

4

abilinnapea

Argo Annuk

3046,61 €

5

abilinnapea

Raimond Tamm

3040,84 €

6

abilinnapea

Tiia Teppan

2708,43 €

7

teenistuse juhataja

Indrek Ranniku

2066,05 €

8

osakonna juhataja

Rein Haak

1956,91 €

9

osakonna juhataja

Riho Raave

1899,51 €

10

osakonna juhataja

Urmas Ahven

1854,93 €

11

juhataja asetäitja

Ene Must

1850,44 €

12

osakonna juhataja

Kunnar Jürgenson

1840,84 €

13

arendusjuht

Kalev Pullonen

1803,69 €

14

teenistuse juhataja

Anneli Apuhtin

1794,85 €

15

projektijuht

Jaanus Tamm

1758,34 €

16

osakonna juhataja

Sirje Kree

1730,37 €

17

osakonna juhataja

Malle Blumenau

1712,62 €

18

osakonna juhataja

Külli Lust

1676,16 €

19

teenistuse juhataja-linnainsener

Mati Raamat

1650,23 €

20

osakonna juhataja

Meida Griin

1646,05 €

21

osakonna juhataja

Karin Raid

1577,37 €

22

ettevõtluse arengu peaspetsialist

Siim Espenberg

1519,74 €

23

vanemjurist

Marili Jõesuu

1495,97 €

24

osakonna juhataja

Indrek Mustimets

1463,08 €

25

spetsialist

Peep Margus

1451,04 €

26

juhataja asetäitja-eelarve peaspetsialist

Marianne Menning

1413,92 €

27

personalijuht

Egle Lääne

1413,41 €

28

teenistuse juhataja-pearaamatupidaja

Katrin Justus

1402,06 €

29

juhataja asetäitja

Andres Pool

1383,72 €

30

teenistuse juhataja

Priit Metsjärv

1372,95 €

31

teenistuse juhataja

Eva Lääne

1369,84 €

32

juhataja-pearaamatupidaja

Tiina Alas

1365,70 €

33

juhataja asetäitja

Tiina Kruuse

1354,13 €

34

vanemjurist

Kaidi Tarros

1325,71 €

35

juhataja-pearaamatupidaja

Pille Porila

1324,34 €

36

juhataja asetäitja

Tiina Ligi

1319,16 €

37

juhataja asetäitja-peainspektor

Toivo Talving

1317,63 €

38

teenistuse juhataja-linna sisekontrolör

Raivo Bachmann

1300,81 €

39

juhataja-pearaamatupidaja

Aili Kask

1296,48 €

40

peaspetsialist

Siim Mitt

1294,62 €

41

teenistuse juhataja

Reet Saks

1281,04 €

42

andmebaaside administraator

Andrei Seleznjov

1278,51 €

43

arvutivõrgu peaspetsialist

Toomas Aas

1275,22 €

44

analüütik

Kaspar Alev

1272,64 €

45

teenistuse juhataja

Lilian Lukka

1271,73€

46

teenistuse juhataja

Imbi Kivi

1251,94 €

47

teenistuse juhataja

Mait Raig

1242,55 €

48

spetsialist

Aire Priks

1242,39 €

49

vanemjurist

Helle Uusorg

1234,21 €

50

teenistuse juhataja-maakorraldaja

Riina Jaani

1221,18 €
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lugeja kiri
lugeja
Fasters surus Teise

Koha kesklinnast välja
Tartu kiirtoiduturule toob
suve algus vangerdusi:
Fasters hõivab endise Teise Koha hoone, viimane
aga kolib Võru tänava pitsapoodi.

Miks käitub linn
rumalasti maksumaksja rahaga?
Möödunud aastal sai valmis parkla ülikooli kliinikumi juures Lunini
tänaval. Paigaldati ka infotablood,
näitamaks vabu kohti. Kas see just
hädavajalik oli, on küsitav. Aga see
asjamees, kes neid kavandas, ei
suutnud aru saada, et sellise väikese
suurusega tablood ja sellise värviga
numbrid jäävad päevavalguses loetamatuks.
Enne, kui midagi ehitada, võiks
ka mõistust kasutada. Kellele
küll on vajalikud sellised ametnikud, kes raiskavad maksumaksja raha? Puudub vastutustunne!
Tagatipuks on praegu seis selline,et
tablood üldse ei tööta. Niimoodi me
viie rikkama riigi hulka ei jõuagi.
Linnakodanik Kaupo

Kristi Tael
Kliinikumi pressiesindaja
Kõnealused infotablood olid ainsad, mida riigihanke konkursil meile pakuti. Kliinikum ei vaheta neid
suuremate või teistsuguste vastu.
Segadust on tekitanud autojuhid,
kes valelt poolt parklasse sõidavad –
parkimisandurid ei tuvasta tagurpidi
liiklust. Meditsiinilinnaku uute korpuste ehitamise ajal oleme andurid
ajutiselt välja lülitanud. Praegune
ehitusaegne olukord selles piirkonnas on ajutine ning süsteemi seadistamine seetõttu raskendatud.

“Otsus sündis mõne tunni
jooksul,” sõnas Barclay pargis
asuva endise kasiinohoone rendileandjalt pakkumise saanud
Fastersi omanik Egon Vaiksaar.
“Reedel sain võtmed kätte ja
kohe saatsin ehituse peale.”

Mersujuht äsas jalgratturile

13. mail kella 16.20 ajal tekkis Jaama ja Mäe tänava ristmikul konflikt jalgratturi ja autojuhi vahel.
Sõidukist MB väljunud juht virutas
pedaalijale lahtise käega näkku,
põhjustades kannatanule füüsilist
valu. Mis mersumehe endast nii
välja viis, selgitab politsei.

tõmbekeskust on Tartumaal siseministeeriumi värske uuringu
kohaselt. Peale Tartu kuuluvad
nende hulka Elva ja Rõngu alevik.

Barclay park karbis
26. mail avatava uue müügikohaga saab Vaiksaar pargi enda
haardesse, sest vaid paarsada
meetrit eemal Kesklinna keskuse külje peal asub teinegi Fasters, mis uue hoone sünnihetkel
nädalaks remonti läheb. “Lähedal küll juba oleme, aga reede-laupäeva öösel on meil ikka
pikad järjekorrad ja ehk suudame seda leevendada,” selgitas Vaiksaar. Sarnane paarisrakend on Võru-Aardla ristis tema
sõnul igati hästi käima läinud.
Endise kaubahalli juures
paikneva Fastersi esine plats
tehakse aga remondinädala
jooksul korda, samuti ehitatakse suuremaks köök. “Praegune
kliendiosa on mõttetult suur,”
lausus Vaiksaar. “Reede ja laupäeva öösiti küll rahvast jagub,
kuid selle arvelt saame töökorraldust tunduvalt paremaks
muuta.”
Uue koha puhul loodab Vaiksaar Küüni tänava möödakäijate spontaansematele ostudele. “Koht on hea, mis siin salata. Kesklinna keskuse oma asub
ikkagi peasoone pealt kõrval,”
sõnas märtsis Ülikooli tänaval
ka veinibaari Kelder nr 6 avanud
Vaiksaar. “Meil on väike kolmnurk siia tekkimas ja katame
kogu platsi ära.”
Teine Koht pidi kesklinnast

lausega
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Fastersi omanik Egon Vaiksaar tegi otsuse Teise Koha ruumid üle
võtta loetud tundide jooksul. Kohe algas ka ümberehitus. Kaur Paves

lahkuma võlgade ja üle jõu käiva rendihinna tõttu. “Suhteliselt kallis oli ja pidime odavama koha vaatama,” sõnas kaubamärgi omanik Mihkel Mark.
“Tähtaegade hilinemisi oli, kuid
maksime võlgu siiski pidevalt
vaba raha tekkides tagasi.”
Margi sõnul tekitas makseraskuseid eeskätt remont, millega omakorda likvideeriti eelmise
omaniku tegematajätmisi. “Muidugi oleksime võinud vanaviisi
edasi lasta, aga plaan oli muuta
disaini vanalinnapärasemaks ja
võtta kasutusele ka alumine korrus,” lausus ta varem koomiksipiltidega ehitud burgeriputkale
viidates. “Rendileandjal on muidugi lihtsam võtta keegi, kellel
stabiilne raha pidevalt peale tulemas. Me oleme noored ja pole
seda kuskilt võtta.”
Ka Vaiksaar lubas muudatusi. “Teeme maja väljast korda ja
paneme valgustuse peale. Tegemist on ikkagi Tartu südalinnas
asuva objektiga, mis peab viisakas olema,” sõnas ta.

Iga ruuttoll arvel
Kitsas majas on Vaiksaare väitel ära planeeritud iga ruutsentimeeter, mistõttu tuleb teha
korrektuure ka pakutavate toodete seas. “Selge see, et tohutut
praevalikut siin tegema ei haka-

ta. Siia tulevad burgerid, rullid
ja võib-olla kaks-kolm praadi,”
lausus ta.
Põhirõhk on seatud kaasamüümisele, sest tellimisala on
kõigest kümne ruutmeetri suurune. Avatakse ka müügiaken.
“24 tundi ööpäevas saab see
koht lahti olema, nii et ka esimene kojamees saab luugist kohvi
kätte,” lubas Vaiksaar.
Mark seevastu märkis, et uues
kohas Võru tänaval üritatakse
pakkuda esimest korda burgerite kõrval ka “päristoitu”. “Mõnes
mõttes on kohavahetus ka hea,”
sõnas legendaarse öiste ostlejate meeliskoha pitsapoe kõrvale kolinud Teise Koha kõneisik.
“Inimesed ostavad poest alkoholi ja meilt söögi juurde.”
Kui vanas kohas üritas Teine Koht vahepeal ka ise kärakat
müüa, reklaamides end linna
odavaimate öiste hindadega, siis
Võru tänaval seda esialgu jätkata ei plaanita. Nii tuleb pitsapoe
poole samme seadvatel viinasõpradel endiselt meeles pidada,
et pärast kella 22 kangemat rüübet seaduse järgi ei saa.
Väljatõstmisest hoolimata hoiab Teise Koha seltskond
endiselt vabadel pindadel silma
peal. “Kindlasti tahame ka kesklinnas veel midagi teha, aga seda
kunagi hiljem,” lausus Mark.
Kaur Paves
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Rüütli tänava maja
kerkib
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused, mille kohaselt
Rüütli tn 22 korterelamu katust
tõstetakse 2 meetri võrra, et rajada pööningukorrus. Laiendus
jääb vanalinna muinsuskaitsealal
asuva hoone eritingimuste piiresse.

Genialistid saavad
jätkata
Tartu linna ja Tartu spordiseltsi
Kalev vahel on sõlmitud äriruumi üürileping Magasini 5 hoone
kasutamiseks tähtajaga kuni 30.
juuni 2013. a üüriga 1598 eurot
kuus. Linn üüris nimetatud hoone eesmärgiga anda see MTÜ
Genialistide Klubi allkasutusse.

Kuna klubi soovib oma tegevust
Magasini tn 5 hoones jätkata ja
linn peab Genialistide Klubi kui
omanäolise kultuuriasutuse
tegevuse jätkumist oluliseks, siis
otsustati üüri- ning allüürilepingut pikendada kuni 31. detsembrini 2013.

Tornide
linnuvaatluspäev
18. mail toimub tornide linnuvaatluspäev, mida Eesti ornitoloogiaühing korraldab kolmandat aastat. Sel päeval ootavad
juhendajad linnusõpru vähemalt
16 vaatlustornis. Tartumaal on
huvilised laupäeva varahommikul teretulnud toomkiriku tornis,
Aardla poldri linnuvaatlustornis ja
Ilmatsalu linnutornis.

Waldorfkoolide
olümpia
17.–18. mail korraldab Tartu waldorfgümnaasium rahvusvahelised waldorfkoolide 5. klasside
olümpiamängud, millele on
registreerunud 101 õpilast Eestist
ja Lätist.

Parimad põrsakesed
Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti treffneristide Kolm Põrsakest.
Robin Saluoks, Maarja Liiv ja Aksel
Part on muinasjutulise nime all
jaanuarist saadik teinud teadusteatrit, tulles tellimise peale kohale näiteks lapse sünnipäevapeole
keemia- ja füüsikakatseid tegema.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TERVISENÕUANNE: Kauplusekett Prisma soovitustest materiaalsete vahendite kokkuhoidmiseks jäi radikaalsemalt meelestatud
kodanikule väheks. Nii täiendas ta reklaamtahvlit omapoolse etteErko Kapp
panekuga. 

Hea Veini- ja õllesõber,
astu julgesti sisse!

!
!
!
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Ülikooli 6a, Tartus
www.kelder6.ee

T
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Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

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

ia
aastoran
res

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kella 17st tellijale
pokaal veini tasuta!

Kl 11–15: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com
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tartuekspress
Kohalikul ajujahil särasid
uudised
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mudelkopterid ja vetikaõli
Investorite rahasüsti ootavad nii õhuliine monitoorivad kopterid kui vetikatest
energiat tekitavad seadeldised.

Tanel Tähepõllu Actual
Reportsi nime kandev
idufirma lubab dokumendihaldurite elu lihtsamaks teha.  Erakogu

Eile õhtul kogunesid Ahhaa
keskusesse Tartu tulevased idufirmad ehk alustavad ettevõtjad.
StartSmarti nime kandva ürituse raames pidid kuue värske idee
autorid veenma rahvusvahelist
žüriid oma plaanide erakordsuses
ja tulevikuperspektiivides.

Vetikad elektriks

Publikule hääl
Ilmselt prominentseima iduettevõtjana kuulus kuue julge sekka varem Tallinna börsi ja teenusmajanduse koda juhtinud Kaidi Ruusalepp. Tema plaan pole
pitch’imisest ehk äriideede esitlemisest kaugele kukkunud: Pitch
craft3 on mobiilirakendus, mis
lubab anda esitluste publikule
“tõelise hääle”, võimaldades neil
esinejaid hinnata ja kommenteerida, virtuaalset raha investeerida
ja oma eelistusi kaaslaste omadega võrrelda.
“Tavalistel esitlustel on publik
ju taandatud passiivseks aplausimasinaks,” põhjendas Ruusalepp
leiutise vajalikkust.
Vilunud pitch’ija Tanel Tähepõld aga on pühendunud tarkvaraarendajatele mõeldud dokumentide loomise platvormile nimega
Actual Reports. Inimkeeles öel-

Taavi Vanaveski idee, mis peaks
madalate ehituskuludega looma
Tartusse jooksuradade võrgustiku. Miks võiks see nii tähtis olla?
“Sest laiskus on maailmas tapjaks
number üks. Meie huvides on saada inimesed liikuma jala, jalgratta
ja ühistranspordiga. Selleks tuleb
jooksuradu ja kergliiklusteid juurde rajada,” kõlas Vanaveski vastus.

duna lubab see tööriist kasutajatel
Excelist, Google Docsist või muudest allikatest pärineva andmestiku omavahel siduda ja selle toote
etiketile või arvele välja trükkida.

Sõda laiskusele
“Näiteks raamatupidamistarkvara peab pakkuma erinevatele kasutajatele üle maailma erinevaid arvemalle,” selgitas Tähepõld. “Meie tööriistaga saab aga
iga kasutaja ise luua täpselt sellise
malli, nagu tal vaja.”
Tarkvaraga tegeleb ka Honda-

sid müüva Catweesi järelteeninduse juht Laur Lõhmus. Tema eesmärgiks on lahendada e-raamatute kasutatavuse probleem. “Nimelt
on praegu e-raamatuid vähegi
tõsisema töö jaoks suhteliselt mõttetu kasutada, kuna neist viidete ja
väljavõtete tegemine ning viitamine on olemasoleva tarkvaraga suhteliselt võimatu,” väitis ta.
Lõhmuse idee tulemus olekski mõistagi sellise vahendi loomine. “Tehakse ka raamatuskänner,
millega kiiresti digikoopiaid teha
saab,” täiendas ta.
Hoopis teise valdkonda kuulub

Veelgi füüsilisemaks on plaanides läinud Urmas Heinaste, kes
soovib ulatada abikäe elektrivõrkude omanikele. Tema ideeks on
programmeerida mudelkopterid
monitoorima ja avastama rikkeid
elektriliinides. “Mehitamata õhusõidukite potentsiaal pole Eestis
veel kuigi laialt kasutatud,” märkis
Heinaste. “Kuid esimene tagasiside võimalikelt klientidelt on olnud
positiivne.”
Põlevkivienergiale võivad tulevikus konkurentsi pakkuda hoopis… vetikad. “Vetikaid peetakse heaks taastuvenergia allikaks,
sest nad ei konkureeri otseselt toidukultuuridega kasutatava maa
pärast,” selgitas Liina Joller. Praegu ei ole vetikareaktorid tema
sõnul siiski veel piisavalt tõhusad, sest vajavad suuri alginvesteeringuid ja kallist hooldust. Jolleri
meeskonna idee paneks aluse kaasaskantavale ja kergesti skaleeritavale reaktorile.
Kaur Paves

TALLINNA OPTIKAS
MAIKUU-KEVADKUU:
PRILLIRAAMID kuni -70%
Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee
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poolteist rikkumist
Üle-eestilise ehitusplatside
kontrolli käigus kohtasid
Tartu tööinspektorid Küllike Kuusik ja Merilin Tasane
nii koostöövalmidust kui
soovitusi suu puhtaks pühkida ja kedagi teist peedistada.
Veel enne, kui Võru ja Aardla risti Selveri ehitusplatsilt firma esindajad leiti, märkasid inspektorid tõstukiga peaukse ees
lae all tegutsevaid mehi, kel puudus kiiver. Kuigi Nordeconi veetava ehituse koordinaatori sõnul ei
ole objektil neid enam kanda vaja,
sest suurem ehitustegevus on lõppenud ja teatud osas käib juba isegi koristus, tuleb Küllikese sõnul
kohtades, kus on pea äralöömise
oht, igal ajal kaitset kanda.
Kohe trahvinumbreid siiski välja kirjutama ei hakatud, Küllike saatis mehed kiivreid otsima,
seniks keelas ta töötegemise ära.
Alguses istuti küll nukralt puu
alla, öeldes, et kiivreid pole, kuid
lahkudes särasid kõigil juba sinised, punased ja valged plastmütsid
peas ja töö jätkus.
Koordinaatoriga mööda valmivat hoonet rännates ei saanud
Küllike ja Merilin siiski pastakat
taskus hoida. Iga ehitaja juures
lasti silmadel ringi käia: kas vajalik turvavarustus on olemas, tellingutel piirded ees?

Oma ülemuse silme all lõikas see noormees sädemete pilves silmakaitsmeteta metalli. Nordeconi esindaja
korralduse peale otsis ta aga kiirelt bussist prillid välja. 
Laurits Leima

∞∞ külastatud ehitusobjekte 20
∞∞ tuvastatud rikkumisi 30
∞∞ 5 ohtliku töö peatamist
∞∞ 4 töövahendi keelustamist
∞∞ 4 võimalikku väärteomenetlust

Alltöövõtjate hoolimatus
Suure müügisaali põrandal
ketaslõikurit nähes mainiti koordinaatorile, et kuigi masin ise ei
pruugi kõva lärmi teha, on ruumi akustikast tingituna igal juhul
kuulmiskaitsmed olulised. Jõudnud kümmekond meetrit edasi,
tõmbas äsja saabunud töömees
aga sae käima ja alustas rahumeeli kõrvaklappideta tööd. Mõni
hetk hiljem märkasid inspektorid, kuidas üks noormees ilma
kõrvaklappide ja kaitseprillideta
sädemepilves metalli lõikas. Nordeconi esindaja kurja hõike peale
ruttas noormees bussi kaitseprillide järele.
Kuigi Nordeconil ühtegi enda
töölist pole ja lepingute järgi hoolitsevad oma töötajate ohutuse
eest alltöövõtjad, vastutab kõigi
eksimuste eest siiski peatöövõtja. „Eks teie siis vaatate oma lepingutest järele, kuidas kokkulepped
on,“ rääkis Külliki töö peatamise tagajärgedest. Nii karmi otsust
siiski tegema ei pidanud – peamiselt puudusidki isikukaitsevahendid ehk kõrvaklapid, prillid, kiivrid. Need otsiti aga korralduse
peale kiirelt kusagilt välja.
„Kaitsevahendid ei ole kunagi
mugavad,“ ütlesid inspektorid, et
saavad aru, miks nii väga neid ei

0€

Ehitusplatside sihtkontrolli tulemus Tartus:

Merilin (vasakul) ja Küllike tegid Supilinnas mitu ettekirjutust tellingute
ja maja ümbruse koristamise kohta.

kasutata, kuigi tervis on olulisem.
Autosse istudes kinnitasid naised, et üldiselt oli olukord hea.
Suuri rikkumisi ette ei tulnud
ning tekkinud pisiprobleemid,
kokku viis, leidsid kohe lahenduse.

Uudishimulikud ehitajad
Edasi sõideti Vallikraavi tänavale, kus ülikooli raamatukogu juurde viivate treppide kõrval restaureeritakse vana elumaja fassaadi.
Õnneks pääseti sealt päris kiiresti,
sest pind oli väike ja ülemus asus
naiste märkusi aktiivselt üles kirjutama, lubades nii kiiresti kui võimalik oma tellingud korda saada.
Kui Vallikraavi ehitusel kadusid töömehed inspektoreid märgates nelja tuule poole, siis Herne ja Kroonuaia ristil asuva maja
töölised istusid kenasti maha ja
jälgisid, kuidas Küllike ja Merilin
majas ja selle ümber askeldasid.
Ka siin olid probleemiks tellingud, millelt puudu vajalikud piirded. Ehitusfirma Tõnisson Kin-

nisvara esindaja sõnul olid nemad
aga tellingud ja selle püstitamise
tellinud professionaalsest firmast.
„Nemad peaks teadma, mida ja
kuidas on vaja panna,“ kaitses
mees ennast. Siiski haaras ta kohe
telefoni ja palus tellingufirmal asja
korda ajada.
Nädala jooksul lubati koristada
ka maja ümbrus, mis oli nii suurel hulgal ehitusprahti täis, et raske oli isegi teisele poole maja jõuda. „Oleks te eelmisel nädalal tulnud, oleks veel hullemat pilti näinud,“ ütles ehitusjuht muigega ja
lubas, et praegu parema puudumise tõttu kuhjunud praht kaob lõplikult siis, kui kohale tuleb haljastusfirma.
Kogu see jant käis ootamatut
puhkust nautivate ehitusmeeste
silme all. Püüe neile selgeks teha,
et sarikate all tegutsedes on kiiver
kohustuslik, tundus kui hane selga vesi. „Tehke musi korda ja minge järgmisi ehitajaid peedistama,“
hõigati töömeeste poolt rõõmsalt
lahkujatele järele.

Inspektorid ei jõudnud Tähtverre tuleva tennisehalli juures autost
väljagi, kui juba leiti esimene tõsisem rikkumine – sügavad vundamendikraavid olid igasuguste piireteta otse sõidutee ääres.
Olmeruumide ehitajafirma
Decora esindaja sõnul on kulude
kokkuhoiu mõttes krundi omanik
Dorpat Sport ise alltöövõtjad otsinud ning ehitajad ei tea piirdeaedade puudumise põhjustest midagi. Kuigi ettekirjutus läkski hoopis omanikele, ei saanud ka ehitaja
kergemalt hingata.
Umbes kümne meetri kõrgusel askeldasid mitu meest, valades hoone serval betooni. Eeskirjade järgi peab aga vähemalt kahe
meetri kõrgusel töötajatel piire ees
olema. Merilin otsis välja ruupori
ja kamandas üle seguauto mürina
mehed tööd lõpetama. Siiski leiti
üheskoos, et ka rakmete abil end
seina külge kinnitades on piisav
ohutus tagatud.
Kui mehed olid end nööriga kinni tõmmanud, said inspektorid
rahuliku südamega lahkuda. Tunnike hiljem võis aga mööduja taas
näha, kuidas mehed kiivrite ja rakmeteta toimetasid. Tööinspektor
Küllike Kuusiku sõnul leiti uuesti
koha peale minnes, et nüüd valmistatakse ette juba piirete ehitamist,
mida parajasti laenutusest toodi.
Laurits Leima

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

Refinantseerimine

0€

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

ATOOL

TURVAT

Saab te OOL
h
15-36 kg a istmeks.
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e ja
stopperit
KIIKTOOL . 64 x 45 cm
kõristiga d.
Kasutatu
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60 x
9
0
x
Kasutatu 30 cm
d
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Raeoptika Tartus:
Raekoja plats 1
Küüni 5B

27.-

TURVATO

15-36 kg d.
Kasutatu

USSELL

15.-

OL IWH
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HÄLLI KAR

Meloodia

10.-

Raeoptikas
saad Jaanipäevani
valida soodustuse:
2 klaasi 1 hinnaga
või
raam poole hinnaga!

TURV a istmeks.
Saab teh . UUS.
15-36 kg

MÜÜA:

Tel 511 6923

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128
tel 744 1129
e-post tartu@aknakoda.ee
E-R 9.00-18.00
KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA
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signaalid ja küsimused
Viimaste nädalate jooksul olen
saanud kõvasti täiskasvanumaks
läbi äratundmise, et kõrgemat
vanemlikku laadi instantsi, mis
õigusi kaitseks ja ülekohtu eest
karistaks, pole.
Äratundmine on saabunud üksteist orgaaniliselt toetavate signaalide tulemusena, mille punktide kaupa välja toon.
1. Pea kuu aega tagasi ülbitses
üks arendaja nimega Marko Perv
minu lapsepõlvekodu aias: võttis
maha puud, lõhkus ära aia, viskas maha prahti, trügis tellingutega meie maale ja õigust nõudva
hädakisa peale leidis nätsunärimise vahelt mahti, et mulle näkku naerda.
Signaal: temal on raha, tema on
mees ja ta võib teha, mida tahab.
Küsimus: kas taoline ülbitsemine oleks pälvinud meedia tähelepanu, kui sellest poleks oma blogis kirjutanud Mihkel Kunnus, kel
on teistlaadi kapitali ja kes on ka
mees?
2. Pöördusin linnavalitsuse
ametnike poole, kes mind üksteise
juurde suunasid ega osanud arvata, kelle haldusalasse taoline tegevus peaks kuuluma. Ametnikud ei
suutnud tuvastada, kas mu probleem on naabritevaheline vaidlus,
puudutab ehitusõigust, heakorda,
dendroloogiat või muud. Kohal
käinud ehitusjärelevalveametnik
Eduard Alaver probleemi üldse ei
näinud. Politseinikud ei saanud
midagi teha.
Signaal: kui midagi kurja on
juhtunud, siis sellist inimest, kes
kurjategija tegevuse kohe peataks,
pole olemas. Vastutus on hajunud
ning järelevalvet, korralekutsujat,
seadusi tundvat ja neid rakendada

Kärt Rebane 1. mail linnavalitsuse ees toimunud meeleavaldusel. 

Erakogu

suutvat instantsi, ametikohta, inimest pole olemas.
Küsimus: mida sellest arvata?
3. Meedia tähelepanu sulatas välja ehitusalaseid küsitavusi ning kiskus päevavalgele ebaseaduslikud toimingud. Selgus,
et Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehitusosakonna juhataja
Karin Raid on Marko Pervi õde,
välja antud ehitusloal puudus
kõigi naabrite nõusolek, rekonstrueerimisest teavitav kiri koostati nädal enne adressaatidele
antud tähtaega ning see jõudis
kohale koguni päev pärast seda
tähtaega.
Signaal: on ametnikke, keda
tegelikult ei huvita, mida naabrid
uuest ehitisest arvavad ning kir-

ja saatmine on puhas formaalsus,
sellele ei oodatagi vastust, sest eeldatakse, et...
Küsimus: mida eeldavad sellised ametnikud?
4. Selgus, et ehitataval majal
pole detailplaneeringut, sest ehitusluba on saadud rekonstrueerimiseks. Varem oli seal madal
akendeta garaaž. Nüüd kerkis
kahekordne korterelamu, täpselt
krundi piirile, aknad meie õue
poole. Rekonstrueerimine. Linnavalitsuse seisukoht: kui eelmisest hoonest on säilinud üks tellis,
siis saab uut ehitist nimetada eelmise hoone rekonstruktsiooniks,
sest seaduste tõlgendamine käib
grammatika järgi.
Signaal: tervet mõistust ja kaa-

lutlusoskust pole ametnikel vaja
kasutada, sest kui grammatiliselt
on kõik korrektne, siis on ka juriidiliselt kõik korrektne.
Küsimus: mida saab mõistus
teha sellise grammatiliselt korrektse absurdiga kohtudes?
5. Abilinnapea Raimond Tamm
ütles 8. mail, et linn on püüdnud
arendaja tegevust kõigiti kiirendada ja et maja lammutamisest rääkida pole kohane ning ka seda, et
Supilinna üldplaneeringu näol,
mis Oa 10c-le detailplaneeringut
nõuab, on tegemist ühe spetsialisti seisukohaga ning linn püüab
seadust tõlgendada loominguliselt.
Signaal: kui kiiresti ehitada ja
maja juba peaaegu valmis on, siis
muutub ta seaduse ees puutumatuks ehk teisisõnu – kes kiiremini
ehitab, ehitab paremini.
Küsimus: mida teha, kui sõnad
ka otsa saavad?
Oa tänavale ehitatud maja on
saanud ehitusloa minu hinnangul korruptsiooni tulemusena,
ehitusluba ise on vigane ja ka
antud ehitusloast on mööda ehitatud, detailplaneeringut pole
hoolimata Supilinna üldplaneeringust ning abilinnapea Tamm
ütleb, et lammutamisest rääkida pole kohane. Samal ajal pole
linnal ega Tammel häbi seaduse
grammatika taha pugeda – see
näib küll kohane. Võib-olla peaks
Marko Pervi tema ülbuse eest
tänama – oma tegevusega tõmbas ta rambivalgusesse igasugu
jälkust. Loodan, et see valguse ja
kriitika küüsis kärbub. Maja lammutuspäevaks soovitan 29. septembrit.
Kärt Rebane

Vanurid – varjatud varandus
Selle asemel, et võõramaalasi ava
süli vastu võtta, peaks riik lõpetama vanemaealiste tööturult väljasurumise.
Inimese teeb inimeseks võime
anda edasi elu jooksul omandatud
kogemused noorele põlvkonnale.
Aastatuhandeid on see nii olnud
ja oleks ka edaspidi, kui 20. sajandi tehnoloogiline revolutsioon
poleks andnud äärmiselt suuri
võimalusi noortele, kes on tavaliselt kiiremad uute asjade omaksvõtjad ja nutikamad tehnilistes
küsimustes. Vanemad inimesed
jäid tehnoloogilise progressi teel
noortest maha ning tekkisid kujutelmad eakatest kui luuseritest.
Ajad on aga muutunud. Kunagised maailmavalitsejad, moode ja
elustandardeid dikteerinud „beebibuumerid“, on ise 21. sajandi teisel kümnendil juba pensionieas.
Läänemaailmas muutuvad taas
aktuaalsemaks inimkonna põlised
väärtused: ühiskonna sidusus, usaldus institutsioonide ja teiste inimeste suhtes, suhtlemis- ja koostööoskused. Tehnoloogilised vahendid
on küll vajalikud uudisväärtusega
info silmapilkseks ja adekvaatseks
edastamiseks, kuid ei asenda vahetu suhtlemise jõudu ja ilu.
Tänapäeval ei pikene kiiresti mitte ainult inimeste keskmine
eluiga, vaid ka tervena elatud aastate arv. Kuid suhtumised tööturul, aga ka avalikus arvamuses on
visad muutuma. Ikka arvatakse,

et 45–50aastane pole enam täisvääruslik tööjõud või et eakamad
inimesed pole võimelised kaasa tulema kiire töötempoga ega
kasutama tänapäeva IT-d. Tegelikult oli ju see põlvkond esimene,
kes 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses puutus kokku esimeste
laua- ja sülearvutitega ning nemad
ostsid ka endale ja oma lastele esimesed mobiiltelefonid!
Ka veel vanemad, 65–75aastased, kellel on seaduslik õigus pensionile, on sageli veel heas vormis
ning võiksid tööl palju ära teha.
Vanemate inimeste hulgas on palju neid, kes on kannatlikud teiste kuulajad ning oskavad näiteks
klienditeenindajate, nõunike,
konsultantide või halduritena leida oma elukogemuse baasilt kergemini ühist keelt ka kõige kapriissemate klientidega. Mida arenenum majandus, seda rohkem on
töökohti, mis eeldavad tasakaalukust ja rahulikku reageerimist
mitmesugustele olukordadele.
Kuid isegi töötlevas tööstuses võivad tarkade tööpinkidega just vanemad suurte kogemustega töömehed
olla parimaks tööjõuks. USAs Massachusettsis Needhami linnas asuva Vita Needle Company töötajate
keskmine vanus on 74 aastat, kuid
kõige vanematel on veel paar aastakümmet juures ning kõik on rahul
– nii töötajad oma tööga kui kliendid kvaliteetse meditsiinitehnikaga,
mida ettevõte toodab.

Arenenud maailmas on paratamatu, et inimressursse tuleb
kasutada võimalikult otstarbekalt
– jõudu ja energiat nõudvad töökohad võiksid olla noorte päralt,
kuid kannatlikkust ja tasakaalukat suhtumist eeldavaid töid suudavad just vanemad inimesed
paremini teha.
Eestis ei leia aga vanemad inimesed oma elu- ja töökogemusele vastavat tööd. Nooremad ettevõtete
omanikud ja juhid justkui kardaksid endast kogenenumaid, kuid ka
paljudes avaliku sektori asutustes
koondatakse liiga kergelt just vanemaealisi ega võeta kaalumiselegi,
kui mõni vanem inimene soovib
vabanenud kohale kandideerida.
Personalivahendajad on väitnud,
et sageli esitavad tööjõudu otsivate ettevõtete ja asutuste juhid lausa
tingimuseks mitte pakkuda üle 45
või isegi üle 40 aasta vanuseid! See
tähendab, et parimas töö- ja elueas
inimeste CVd visatakse enne nendega tutvumist juba „halva õnne“
prügikasti.

Meie inimressursside nappust
arvestades on selline tööjõuotsing
lihtsalt rumal, kuid sellisel selektsioonil on ka veel sügavamad, sotsiaalpsühholoogilised ja sotsiaalsed tagajärjed. Jättes vanemad inimesed tööjõuvalikust välja, vaesestame töökollektiivi, jätame selle ilma igale püsivale inimrühmale heaks koostoimeks vajalikust
empaatialaengust, mõistmisvõimest ja elutarkusest. On hea, kui
nooruslik hoog ja vanemate tasakaalukus püsivad lähestikku.
Ka ühiskonnas tervikuna läheb
paljudes valdkondades rohkem
vaja vanemate inimeste väärtusi
ja hoiakuid. Eriti sotsiaalvaldkonna otsustajate seas võiks olla rohkem elukogenud inimesi, et meie
avaliku sektori ressurssi paremini
kasutada.
Enne, kui otsida lõunapoolsetest maadest täiendavat tööjõuressurssi, et selle abil madala tootlikkuse ja viletsate palkadega töökohti edasi pidada, tuleks õppida
nägema seda suurt varandust, mis
meil juba on. Meie endi kogemustega inimeste kaasamisel on võimalik luua uus kõrgtootlik, suure
lisandväärtusega majandus, mis ei
raiska ressursse, vaid kasutab neid
targalt ja efektiivselt, nagu sobib
21. sajandi edumeelseimatele riikidele.
Imre Mürk
MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik
Tartu ühenduse juht

Sünnipäeva pakkumised

13.05–26.05
Tartu Prismades
iga päev eriti head
pakkumised!
Myllyn Paras
MAKARONID
400 g (0.38/kg)

015

17.05

Tavahind 0.24

18.05

Atria
SEA VÄLISFILEE
KAMARAGA
1 kg

259

Tavahind 8.79

Zewa
TUALETTPABER
Pure White
4 rulli (0.17/rull)

069

Tavahind 1.69

19.05

E 20.05
Kõik nõud

(v.a. ühekordsed nõud)

ja köögitarbed

T 21.05

–29%

Kõik autokaubad

K 22.05

–29%

Kõik mänguasjad

–29%
N 23.05

Iluhooldusaparaadid ja juuste
viimistlusvahendid

–29%
R 24.05

Kõik matkatarbed

–29%

7

tartuekspress
Muuseumid ärkavad unest
KULTUUR

Neljapäev, 16. mai 2013

Palametsa
pajatused

Talutüdruk
tuleb ülikooli
1993. a aprillis, seega 20 aastat tagasi, salvestasin ma ülikooli helistuudios bioloogiakandidaadi Salme Auli (1911–1998), antropoloogiaprofessor Juhan Auli abikaasa, meenutusi õpingutest Tartu ülikoolis 1930. aastatel. Oma saabumisest Emajõelinna ja õpingute
algusest jutustas ta järgmist.
Olen Lääne-Virumaalt Tartusse tulnud talutüdruk. Neiupõlvenimega Kreek. Isa oli põllumees Väike-Maarja lähikonnas ja meie
peres kasvas 6 last. Isa küsis iga lapse käest, kui see lõpetas algkooli:
kas tahad edasi õppida või maale tööle jääda? Kaks venda ja kaks õde
valisid maatöö, mina koos ühe õega kooliõpetajaks saamise.
1930. a kevadel lõpetasin Väike-Maarja keskkooli ja samal sügisel
esitasin sooviavalduse hakata ülikoolis loodusteadusi õppima. Mingit tungi ei olnud, sisseastumiseksameid ka mitte. Nüüd tulin esimest
korda elus Tartusse, mis oli mulle täiesti tundmatu paik. Õnneks olin
koos kooliõega, kes linna tundis ja aitas mul ühist eluaset leida.
Ülikoolis peahoone suure kella all oli lauake, sellel hunnikus
paberilehed toapakkumistega. Kes otsis korterit, vaatas sedelid läbi
ja kirjutas sobivana tunduvad aadressid üles. Mõnele sedelile oli
märgitud ka üüri suurus ja eraldi sissekäigu olemasolu. Laualt lehti
kaasa ei võetud, et ka teised toaotsijad saaksid neid kasutada.
Hakkasime siis mööda aadresse käima. Lõpuks leidsime meile sobiva toa Vaba tänaval. Koht meeldis ja ka üür oli vastuvõetav. Selles toas
oli kaks voodit, laud toolidega ja riidekapp. Korteri köögis võisime valmistada endale sooja toitu. Viisime perenaisele paki viljakohvi, et ta
saaks meile hommikuti keeta kuuma jooki. Kohvi juurde tegime võileibu. Läks keskpäeval kõht tühjaks, külastasime peahoone kõrval asuvat
hästi odavate hindadega üliõpilassööklat. Aga sageli ei jäänud eri kohtades toimuvate loengute-praktikumide tõttu lõunatamiseks üldse aega.
Õppeaineidki valisime nii, et loengud-praktikumid oleksid võimalikult ühes majas. Või siis nii, et jõuaksime veerand tunniga ühe
aine õppuselt joosta teise aine auditooriumi. Sest Aia (Vanemuise)
tänava suurest õppehoonest botaanikaaeda jõudmiseks kulus ka
noorel inimesel vähemalt paarkümmend minutit.
Veel pidasime silmas, et üks semestrieksam oleks raskes ja töömahukas aines, mida loeti nädalas kuni 6 tundi. Praktikumid peale
selle. Sinna juurde võtsime paar kergemat ainet, nii et nõutav kogus
eksameid-arvestusi saaks tehtud. Siis võis loota õppemaksust vabastamisele – seda küll alles vanematel kursustel – ja kui õnne oli, siis
ka stipendiumile. See ei olnud küll kuigi suur, aga kehvematest oludest tulnud tudengitele ometi oluliseks abiks. Seda enam, et olid
majanduskriisi aastad ja raha nappis kõigil.

Kammerkoor A. Le Coq

KUTSUB
KONTSERDILE

rilli lõpuni
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KNAD
uni PÕHJATAEVA ALL

, kui tellite korraga
aknad, aknalauad,
Läänemere-äärsete
rahvaste muusika
duse ja sisepalede taastamise.

21. mail kl 19.00 Tartu Raekojas
makusvõimalus
kuni
6 kuuks
18. mail kl 20.00
Alatskivi
lossis
7. juunil kl 20.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
ss 0%)

eri mõõdus valmis aknaid laos!

Koori
juhatab EVE PAAP
736 6886, 5645 2502, 501
6158
Kontserdid on tasuta
Aleksandri 1-4, Tartu

Nagu traditsiooniks on
kujunenud, avavad kord
aastas ühel laupäevasel
maikuuõhtul muuseumid
ja teised mäluasutused
oma uksed tavapärasest
hilisemal ajal ja tasuta, et
tähistada üle-euroopalist
muuseumiööd. Eestis toimub muuseumiöö viiendat
aastat järjest.
Tartus on sel õhtul (kell 18–23)
tasuta avatud laulupeomuuseum,
linnamuuseum, Ahhaa keskus,
kunstimuuseum, spordimuuseum, linnakodaniku muuseum,
mänguasjamuuseum, kunstimuuseum, TÜ kunstimuuseum, TÜ
tähetorn, TÜ ajaloomuuseum ja
toomkiriku tornid, ERMi näitustemaja, KGB kongide muuseum,
kirjandusmuuseum, paberimuuseum, trükimuuseum ja Oskar
Lutsu majamuuseum.

Jalutuskäigud läbi ajaloo
Linnamuuseum ja Tartu giidid
kutsuvad vaatemängulistele ekskursioonidele. Kell 19 algab kuninglik rännak läbi aja ning tee viib linnamuuseumist 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumisse.
Rattureid kutsutakse rännakule „Oskar Luts ja Raja Teele Tartu
peal“, mis algab kell 19 Lutsu majamuuseumist ja viib lõpuks välja
laulupeomuuseumi.
Kolmas retk on mõeldud tudengitele. Linnamuuseumist alustakse kell 19.30 ning teemaks on Ülejõe linnaosa tudengipärimus ühikates, üürikates ja pansionaatides.
Kõik ekskursioonid lõpevad kell

muuseumi põhimaja. Mängutuba,
õuemaja ja Teatri Kodu on suletud.
Spordimuuseumis stardib kell
19 haarav spordiergomeetrite
mitmevõistlus, kus jõudu katsuda saab igaüks. Kell 23 leiab aset
legendaarne mälumäng „Öömälukas“, kus saavad osaleda nii
üksikisikud kui võistkonnad (sel
aastal ruumipuuduse tõttu kuni
4 liiget). Osalustasuta meelelahutusliku mälumängu küsimused
on nii üldteadmiste kui ka spordivaldkonnast ning traditsiooniliselt ootavad parimaid auhinnad.
Suure populaarsuse tõttu on vajalik eelregistreerumine aadressil
info@spordimuuseum.ee.

Füüsikud Kadri Isakar, Siiri Suursoo
ja Madis Kiisk muudavad muuseumiöö meeldejäävaks. 
Ahhaa

21.30 Tartu laulupeomuuseumis
kooride ja linnarahva ühislaulmisega.
Eriekskursioonid Raadi mõisapargis toimuvad kell 18 (Aivar Roosaar „Raadi mõisast ja Liphartide
kogu intrigeerivast saatusest“) ja
20 (Ülo Siimets „Matk Raadi radadele“). Kogunemine Raadi peavärava juures.

Ahhaa teeb superstaari
Kell 20 on Ahhaa lektooriumisse
kutsutud Eesti juhtivad teadlased,
kes selgitavad, kuidas käib staaride
vormimine. Olgu selleks siis staarnoorteadlane (Rakett 69), staarmetroseksuaal või baaristaar. Publiku hulka on oodatud need, kes
tahavad ise staariks saada. Ühel
õnnelikul on võimalik võita staaripakett: teadlased annavad turun-

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

Taimede lummuses
dus- ja suhtekorraldusnõu, staar
stilist teeb stilistika ning üks Eesti
telekanal võtab selle inimese oma
palgale.
Mänguasjamuuseumis kohtuvad muuseumiööl väga erinevad inimesed: külastajad, annetajad, muuseumitöötajad, sõbrad ja
sugulased. Lugusid jutustavad nii
muuseum, inimesed kui ka mänguasjad. Kõige südamlikumaid
mälestusi saavad inimesed jagada muuseumi teisel korrusel Eestis toodetud mänguasjade väljapaneku juures. Kas mäletad, milline Norma auto oli sinu lemmik?
Milline kõrin oli sinu beebikärus
ja millist värvi plekkpangega tõstsid liiva hunnikusse? Muuseumiööl võid muuseumis kohtuda nii
mõnegi inimesega, kes aitab sul
meelde tuletada sinu lugu.
Tasuta on avatud mänguasja-

Eesti põllumajandusmuuseum
Ülenurmes alustab eriprogrammiga juba südapäeval, mil algab
rahvusvaheline taimede lummuse
päev. Kavas on taimetrüki õpituba,
puidust meene kaunistamine puidupõletusega. Kuulutatakse välja
loodusteemalise konkursi „Taimede maagiline jõud“ võitjad. Kell 13
saab kohtuda ravimtaimede maailma uurijatega ning kell 19 pajatavad taimejutte Renata Sõukand ja
Raivo Kalle.
Kuna sel aastal toimub muuseumiöö samal kuupäeval – 18. mail
– rahvusvahelise muuseumipäevaga, mil paljud Eesti muuseumid on tasuta avatud, siis tasub
programme uurides tähele panna,
et nii mõnigi muuseum alustab
oma muuseumiöö programmidega juba päeval. Kõigest lähemalt:
www.muuseumiöö.ee.
Rasmus Rekand

Taasavatud

Peetri turg

Tule ostma,
müüma,
vahetama
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.
KES TELLIB KEVADKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

Peetri

Peetriturg

Mäe
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Puiestee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Maikuu lõpuni

%
0
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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

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

Neljapäev, 16. mai 2013

Lõpuks ometi kevadisemat
nägu näitav ilmataat on lapsed õue mängima lubanud,
ent sütitanud hävitamiskire
ka Tartu huligaanides, kellele mänguväljakute korralik
seisukord rahu ei anna.
Supilinna ehitussõjast Tartu
Ekspressi lugejatele juba tuttav
Aet Rebane ei osanud tütre Ronjaga kevadisele Emajõe kaldale jalutama minnes aimatagi, millised
ohud teda ees ootavad. Tõepoolest – jõe ülesvoolu poolt lähenedes paistab linnapoolses ehk “esimeses” rannas asuv laste liumägi
igati töökorras olevat.
Ent esmamulje oli petlik: pika
liu ootuses atraktsiooni poole
tõtanud Ronja näole valgusid pisarad, kui tüdruk märkas, et liumäe
parempoolne piire on täies ulatuses maha põletatud.

tartuekspress
UUDISED

Hävitustöö
MÄNGUVÄLJAKUTEL

Õnnetus ei hüüa
“Asja muudab eriti ohtlikuks
see, et alguses sinna minnes pole
midagi näha – laps tormab peale
ja kui ise järele jõuad, võib õnnetus juba juhtunud olla. Võiks selle vähemalt kuidagi ära turvata,”
märkis Aet. “Ei saa aru, kellele liumägi ette sai jääda.”
Tegelikult on atraktsiooni
põlengust möödas juba üle kuu. 4.
aprillil sai Tartu heakorratelefon
teate, et rannas on öösel süüdatud
liumägi. “Vaatasime üle liumäe
olukorra, fikseerisime fotodel ning
tellisime renoveerimiseks vajali-

Hävitatud liumäe avastanud Ronja pääses õnneks vigastusteta, kuid
püromaanide vägitegu tõi lapse silma pisarad. 
Erakogu

kud tööd,” kinnitas linnavalitsuse
haljastusspetsialist My Johanson.
Tööd saavad tema lubaduse kohaselt valmis hiljemalt 7. juuniks.
Ka mullu naabrite vastuseisu
kiuste avatud Tähe tänava lastehoidu on tabanud uus väljakutse:

talve jooksul on kurikaelad Forseliuse keskuse juures paikneva mänguväljaku segi peksnud.
Kuna ümbruskaudsetel elanikel õnnestus takistada aadressile
Tähe 98 lasteaia avamine, nimetati 140kohaline asutus lastehoiuks.
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Sügisel alustas ettevõtmist vedav
osaühing Väike Karu parki mänguväljaku ehitamist, pannes püsti suured ja uhked atraktsioonid.
“Jalutasime iga päev lapsega mööda ja kiitsime,” meenutas Tartu
Ekspressi lugeja Heili.

Talvel hea lõhkuda
Pärast lume sulamist taas väljakut väisanud lapsed ja nende
vanemad pidid aga ehmatusega
tõdema, et talvega on pilt sootuks
muutunud. Kiiged on lahti murtud, plastikust kaitseklaasid kildudeks löödud, betooniservad liiva alt väljas.
“Minu meelest on see praegu seal väga ohtlik,” arvas Heili.
“Mõtlen just ümberkaudsete laste
peale, kellel vanemad lubavad ehk
seal üksi käia.”
Väikse Karu juhatuse liige Marko Silm möönis, et kuna sügisel
kulus ettevõtte põhiline energia
lastehoiu käivitamisele, sai mänguväljaku valmimistähtaeg planeeritud tänavu juuniks.
Silm lisas, et vandalismi esines
objektil sügiselgi, kui atraktsioonidele ilmusid grafitid. “Tegime
ka politseile avalduse, kuid kahjuks tundub, et sama seltskond on
mänguväljakul talve jooksul edasi
tegutsenud,” sõnas ta.
Silma lubaduse kohaselt jätkab ettevõte lähiajal mänguväljaku rajamistöödega ning likvideerib ka talvel jooksul tekkinud puudused.
Kaur Paves

Uus võistlus ühendab jooksmise ujumisega
Eeloleval pühapäeval, 19. mail toimub Tartu kesklinnas uudne ja
põnev võistlus Aura Aquathlon,
milles on ühendatud kaks populaarset suvist sportimisviisi - jooksmine ja ujumine. Võistlus annab
võimaluse ennast proovile panna
nii harrastajatel kui sportlastel.
„Peatselt algab Melliste triatloniga ka suur triatloni hooaeg ja
Aura Aquathlon on suurepärane
koht, kus triatloni harrastajad saavad enne põhivõistlusi vormi testida ning sõbraga mõõtu võtta,“ rääkis võistluste peakorraldaja Maret

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

Mets, triatloniklubi TriSmile projektijuht.
Tema sõnul on ka triatloniga
eelnevalt mitte kokku puutunud
inimestele basseini aquathlon igati heaks alguseks triatloniga tutvumisel. Just sellepärast, et ujumine on turvalises keskkonnas ning
ujumast otse jooksma minekuga

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

saab kindlasti uudse ja huvitava
sportliku kogemuse.
Lapsed võistlevad 1. distantsil,
mis koosneb 150 m ujumisest ja 1,8
km jooksmisest. Noored ja täiskasvanud saavad mõõtu võtta pisut
pikemal 2. distantsil, kus läbitakse
300 m ujudes ja 3,6 km joostes.
Võistluse teeb põnevaks asjaolu,

et ujutakse Aura keskuse basseinis ning jooksurada kulgeb ümber
Ahhaa ja Aura keskuse. Pealtvaatajad saavad võistluse ujumise osa
jälgida Aura keskuse tribüünilt
ning jooksu raja ääres. Vahetusala
ja finiš asuvad Ahhaa ja Aura keskuse vahelisel alal.
Võistlus algab kell 10 ja orienteeruv lõpp on kell 13. Võistluskeskus on avatud alates kella 8st.
Võistlusele saab registreerida kuni
17. maini TriSmile kodulehel ning
kohapeal kuni kella 9.30ni.
Rasmus Rekand

KINDEL KATUSEALUNE.
IGA ILMAGA!

www.olly.ee

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!
KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Lai valik istutusmaterjali
soodsate hindadega!
• Püsililled alates 1 eur/tk
• Päevaliiliad alates 1.99 eur/tk
• Üle 200 sordi soodushinnaga
erinevaid istikuid

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Rohkem soodustusi vaata www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

tartuekspress
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„Ükskõik, kuhu isa ka läheb, igal
pool võetakse teda soojalt vastu.“
„Ta on kindlasti lihtsalt selline tore inimene.“
„Ei, ta on tuletõrjuja.“
***
„Kuidas sul täna koolis läks?“
„Hästi,“ kostis väike Kalle.
„Õpetaja kiitis mind. Kui ta
küsis, mitu jalga on hobusel
vastasin, et kolm.“
„Aga Kalle, hobusel on ju
neli jalga.“
„Ongi, aga mina arvasin kõige täpsemalt.“
***
„Miks te olete nii paljudesse pargitud autodesse sisse
murdnud?“
„Sest ma pole nii kiire jooksja, et liikuvasse autosse sisse
hüpata.“
***
Juku seisab naabri õunapuu
all. Naaber pistab pea aknast
välja ja hüüab:
„Üritad õunu varastada jah?“
„Ei, üritan varastamata olla.“
***
„Olen üritanud juba kaua
aega alla võtta. Nüüd sooviksin kookospähklidieeti. Ei tea,
kas see aitab?“
„Kõik sõltub sellest, kui hästi
te ronida oskate.“
***
Vanamees lamab tõvevoodis, silmad kinni. Kutsutakse
arst, kes paneb diagnoosi:
„Ta on surnud.“
„Ei ole,“ ütleb taat.
„Ole sina vait!“ tõreleb eit.
„Küll arst teab sinust paremini.“
***
„Doktor, mu naine arvab, et
ta on televiisoriantenn.“
„Rahunege maha, härra.
Küll mina ta ära parandan.“
„Ei, mitte mingil juhul ärge
parandage! Tehke parem selline pisiremont, et me kolman-

dat kanalit näeksime.“
***
Hull istub pesumasina ees ja
vaatab selle klaasava.
„Kas jalgpallimatš on alanud?“ küsib teine.
„Veel ei ole. Sinna läheb
aega. Praegu näidatakse alles
seda, kuidas mängijate särke
ja pükse pesta.“
***
Rootslane oli Inglismaal. Ta
läks lokaali, palus ühe daami
tantsima ja sosistas talle kõrva:
„I love You.“
Naine ütles viisakalt vastu:
„I love You too.“
Rootslane mõtles pisut ja
lausus:
„I love You three.“
***
Baaris.
„Palun lõhevõileib.“
„Palun.“
„Kelner, kas vorstivõileib
maksab sama palju?“
„Maksab küll.“
„Siis ma vahetan lõhevõileiva selle vastu.“
Mees sai vorstivõileiva, haukas selle ära ja hakkas minema.
„Hei, härra… aga raha?“
„Mille eest?“
„Loomulikult vorstivõileiva
eest, mu härra.“
„Aga ma andsin teile ju lõhevõileiva vastu.“
„Makske siis see ära.“
„Aga ma ju ei söönud seda.“
***
„Siin Alfa! Siin Alfa! Me
maandume!“
„Selge, rada viis on vaba.
Miks te nii kõvasti karjute?“
„Meil pole raadiot.“
***
„Mitu lammast sul õieti on?“
„Ma ei tea. Olen küll proovinud neid mitu korda üle lugeda, ent alati olen enne lõppu
magama jäänud.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
17., 20.–21.05 kell 13.30,
16.25, 18.30 (3D), 19, 21.35;
18.–19.05 kell 13.25 (3D),
13.45, 16.25, 19, 21.35;
22.–23.05 kell 13 (3D), 13.30,
16.25, 19, 21.45 Otse pimedusse
17., 20.–23.05 kell 12.15,
12.45 (3D), 15, 15.35 (3D),
17.45, 20.30, 21.15 (3D);
18.–19.05 kell 12.15, 15.15,
16 (3D), 18, 18.50 (3D), 20.45,
21.45 (3D) Suur Gatsby
22.–23.05 kell 14.45, 17.10,
18.45, 19.45, 21.30 Eellinastused: Kiired ja vihased 6
17.–23.05 kell 12, 14.05 Dinoaeg (eesti keeles)
17.–21.05 kell 14.40, 17.15,
19.50; 22.–23.05 kell 18.15,
21 Raudmees 3
17.–21.05 kell 16.15, 18.15;
22.–23.05 kell 16 Õudne film 5
18.–19.05 kell 11.30 Sammy
seiklused 2 (eesti keeles)
17.–21.05 kell 20.10 Transs
17.–21.05 kell 22.15 21 täis!
18.–19.05 kell 12.25, 22.25;
20.–24.05 kell 22.25 Identiteedivaras
18.–19.05 kell 11.45; 20.–
24.05 kell 12.30 Kruudid
(eesti keeles)

Teater

Kiired ja vihased 6
22.05 kell 14.35 Cinamonis
Vin Diesel, Paul Walker ja Dwayne „The Rock“ Johnson on tagasi võimsate
autode, seksikate naiste ja pööraste trikkidega globaalse kassahiti uues peatükis „Kiired ja vihased 6“. Mänguga, milles panused on kõrgemad kui kunagi
varem, ühinevad taas Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson
ja Chris „Ludacris“ Bridges, kusjuures seekord on kambas ka uued tegelased
tõusvate tähtede Luke Evansi ja Gina Carano kehastuses.
Pärast seda kui Dom (Diesel) ja Brian (Walker) eelmises osas Rio operatsiooniga kurikaelte impeeriumi kukutasid ja oma tiimile 100 miljonit taala
teenisid, on pande mööda maailma laiali valgunud. Olukord, kus nad end
pidevalt varjama peavad ega saa koju tagasi pöörduda, pole neid aga just
kuigi õnnelikuks teinud.
Samal ajal on Hobbs (Johnson) läbi 12 riigi tapvalt osavate maanteepalgasõdurite organisatsiooni taga ajanud. Selgub muide, et jahitavate
juhi (Evans) parem käsi on Domi endine armastus ja seni teadaolevalt
teises ilmas olnud Letty (Rodriguez). Ainus viis kriminaalid peatada on nad
tänavail alistada ja seda muidugi neljal suitseval rattal. Hobbs teeb Domile
ettepaneku eliit-tiim Londoni lahinguks taas kokku kutsuda, pakkudes
vastutasuks kogu kambale armu andmist, nii et need saaksid kodudesse
perede juurde naasta.
Kokkuvõttes on tagatud, et taaskord režissöör Justin Lini poolt lavastatud ülitempokas maantee-märul pakub kõike seda, mida sarja seni
edukaim viies osa ning tuure on seekord kõvasti pealegi keeratud – seda
nii ulmeliste trikkide, metsikute kiiruste kui ka cool‘ide tegelaste osas.

Tartu Jaani kirik

tus Kevad avaneb

17.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Ursula Chillaud (saksofon)

Linnaraamatukogu

16.05 kell 19 Keskea rõõmud

17.05 kell 17 Taanieli mäng
(Ludus Danielis): Liturgiline
draama 13. sajandist

Vanemuise suur maja

Tartu Jazz Club

17.05 kell 19 Grease

16.05 kell 20 Jazzikunst:
Niklas Winter Trio

Tartu Uus Teater

18.05 kell 19 Grease
22.05 kell 19 Grease
23.05 kell 12 Grease
23.05 kell 19 Grease
24.05 kell 19 Grease
25.05 kell 19 Grease
26.05 kell 16 Grease

Kontsert
Atlantis
18.05 kell 20 Exclusive Delights: Hendrik Sal-Saller koos
Raivo Tafenauga

Elleri saal
16.05 kell 17 Lõpetajate
kontsert-aktus

Genialistide klubi
17.05 kell 22 Ilusa Muusika Öö

Klubi Rock & Roll
17.05 kell 21 Live: Error:
Success, Freakangel, Evestus

Pahad poisid
18.05 kell 20 Emajõe Bluus

Ristiisa pubi
16.05 kell 21.30 Videodisko
25.05 kell 21.30 ansambel Fakt

Tampere maja
17.05 kell 17 Renee Logbergi
kontsert Armuvalu laulud

17.05 kell 21 Parem reede:
Hedvig Hanson & Moonlight
Trio

Vanemuise
kontserdimaja
17.05 kell 19 Eesti kontserdi
ja Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert

Vilde
18.05 kell 16 folk trio Crossroads kontsert

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 3.06 harrastusfotograaf
Elle Metsa näitus Linnamaastikud

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 31.05 Allan Gulli maalinäitus Keegi ei kellegi maal
kuni 1.06 Arne Aderi fotonäi-

kuni 25.05 raamatunäitus
Eesti kauneimad raamatud
2012
kuni 25.05 Aeg lendab –
kümme aastat kirjandusfestivali Prima Vista
kuni 25.05 bibliofiili ja köitekunsti koguja Enn Jaanisoo
näitus Nahkköites Kalevipoeg
kuni 25.05 Ungari lasteraamatute illustratsioonide näitus Raamatupilte madjarite
maalt
kuni 11.06 näitus Endisaegseid loodusraamatuid

Tammelinna
raamatukogu
kuni 31.05 raamatukogu
fotoringi kuuenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus
kuni 18.05 lasteaed Midrimaa
Piilu rühma laste kunstinäitus
Midrimaa

Muu
Karlova-Ropka
raamatukogu
16.05 kell 18 vestlusõhtu
Pantvangina Liibanonis.
Vestlema tulevad Jaan
Jagomägi ja Martin Metspalu
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Ehitus

tartuekspress

Üldehitustööd: katused,
fassaadid, aknad, kortermajade
soojustamine. Tartus ja LõunaEestis. Tel 5809 6966, kristjan@
krestonehitus.ee.

reklaam

Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke jne. Tel 5649 5292.

Küte

Materjal
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(h 1,09 €/min). Tellimine ka meilile:
ennustus.ee.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Haavapinnud (3 m, jämedad,
koorem 7–8 rm). Tel 529 0183.

Saematerjal otse tootjalt, transport. Tel 511 2625.
Aedade, väravate, värava
automaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, 		
www.nr1aiad.ee
Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont ja betoonitööd.
Tel 5596 7945, 5820 1334.

Kinnisvara müük
Aianduskrunt Ilmatsalu tänava
lõpus (1000 m², maa hästi hooldatud, palju kandvaid viljapuid (õunad,
pirnid, ploomid, kirsid), sõstrapõõsaid, maasikaid ja vaarikaid, krundil
tasuta vesi, võimalus ehitada väike
abihoone). Tel 5661 6166.

Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

Kaevetööd miniekskavaatoril 3T
(vundamendid, vee-kaablitrassid
jne). Rendile anda roomikutega
BOBCAT (on ka tõstehargid). Tartu,
tel 513 3920.
Miniekskavaatori rent Tartus
(80 €/päev). Tel 511 5786.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärelvalve. 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

Kinnisvara ost
1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.
1-2toal korter. Tel 5561 4114.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 503 2345.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Multiliftkalluri teenus (10 t), ehitusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killustikku, maakive ja täitepinnast. 		
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.
Paigaldame kõnnitee- ja äärekive. Tel 5343 0998.
Palkehitised, aiamööbel, ehitusmaterjal. Tel 511 2625.
Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Üürile võtta
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.

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

Kuivad ja märjad küttepuud. 		
Tel 5683 3404.

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

Kvaliteetsed küttepuud soodsa
hinnaga, alates 27 €. Küsi lisa 		
tel 58 160 106.

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

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

Lõunakeskuse õmblustöökotta
vajatakse kogemustega õmblejat.
Tel 523 3276.

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

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

Põllundus
Musta mulla müük (ka sõelutud,
kohaleveoga). Tel 504 0474.

Kevad-suvised riided kogu perele
Marmorite perepoes Tartus Jalaka
40. E–R 10–18, L 10–16
Müüa ülikond (uus, must, vestiga
48/4) ja uus sobiv särk 25E. Tel
5557 5695

Teenused

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Tänavakivi paigaldus (kogemus
11 a), piirdeaiad, munakivisillutised - müük. Tel 5636 3645.

Kodukoristusteenus.
Vaipade ja pehme mööbli pesu.
Tel 5666 4185.

Tänavakivide paigaldus.
Tel 5604 8044.

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee, 		
www.nordicarb.ee.

59 a naine soovib tutvuda ausa
härraga sõprussuhteks.
Tel 5373 6053.

Rannavormi! Tippkvaliteetsed
rasvapõletajad, massilisajad,
proteiinid jm trenniks vajalik
Olimpi e-poest: olimp.ee.
Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof Ly
Chini meetod, ESRÜ Lootus, Tartu
tel 505 8381. Kingi õnne oma
perele!

Teated

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

San-tehnilised tööd.
Tel 5813 5779.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. 		
www.kutotootmine.ee, 		
tel 501 5312.

Tartu kiirkohtingu üritused
toimuvad Vilde lokaalis.
29. mai 40–55aastased,
3. juuni 20–35aastased,
5. juuni 50–65aastased,
10. juuni 30–45aastased,
12. juuni 65+aastased. Registreeru täna www.speeddating.ee või
SMS 528 3286 (eesnimi, vanusegrupp, sugu).

Õigusabi. Tel 772 2299, e-post
info@reverens.ee, www.reverens.ee.

Arli puukool (viljapuud, põõsad,
tel 5390 4489) ja Mõigu aiand
(lilled, tel 5397 5423) müüvad istikuid teisipäeval, 21. mail Rõngu
turul kl 8-11, Elvas kl 11.30, Nõos
kl 12.45, Tartu turul kl 13.30,
Tõrvandis kl 14.45, Ülenurmes kl
15.15, Kambjas 15.45.

Vaba aeg

Muu
Kas keegi annaks ära tükikese
oma iiristest. Otsin erinevaid sorte. Tel 5342 6106.

REHEALUNE

Firma rendib põllumaad Tartu
maakonnas. Tel 508 0065.

Tervis

Näomassaaž ja -mask (10-15 €,
väga kvaliteetne). Tel 5835 3117.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 5373 8556,
info@redsom.ee, www.redsom.ee.

Teeme üldehitustöid eraisikutele,
vajadusel ka arvega. Hinnad soodsad. Tel 5330 7533.

Tutvus

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Koolitus
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. 		
Puitaedade ja terrasside
ehitus+ tekst = ctrl+L ehk combine
Katus
Tel 5646 9025.
Lõuna-Eestis Küsi meilt hinnapakPilt
(logo
taustapilt.jpg)
siia
Effects
Power
Clip
Place
Inside Container
kumist! Tel 5645 6168, 		
info@puitaed.ee, www.puitaed.ee
ja siis klikid combainitud teksti+katuse peale.

Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.

Muruniitmine Tartus ja Tartu
lähiümbruses. Tel 5677 3050,
merikenakk@hot.ee

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

Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, 		
margus@muraia.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Uus kaup! Linane niit lõimeks,
heegeldamiseks 17 €/kg, tikkimislõngad 0.50 €, villane alates 7
€/kg, erinevad lõimed ja heegelniidid 10 €/kg. Aardla Kaubandus,
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
E–R 10–16, L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Tasuta vanaelektroonika äravedu
Tartumaal ja Lõuna-Eestis.
Tel 5676 4964.

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

Riided

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete vahetamine ja remont. Tel 5672 7555.

Küttepuud (kuivad, märjad, lõhutud, erinevad pikkused). Kojuvedu.
Tartus, Tartumaal, tel 527 4339.

Pakun tööd

Firma teeb kaeve- ja planeerimistöid Tartus ja lähiümbruses. 		
Tel 5617 3927.

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

kontoritehnika müük ja hooldus

Abi vee- ja küttesüsteemide
ehitamisel ning renoveerimisel.
Uuri asja www.soojameister.ee
või tel 503 5910.

Ostame lepa- ja kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.

11

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

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

Erootilise massaaži salong Virgin
ootab mehi külla! Pärnu, Hospidali 1,
tel 5811 1171.

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

A-, B-, C-, CE-kat, ADR, reguleerija, veoautojuhi ja taksojuhi
ametikoolitused, libedasõit. Korralik koolitus - soodsaim hind.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

.EU

vanavara ost ja müük

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

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

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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Maraton
on elamus!
www.tartumaraton.ee

Homme on soodusregistreerimise viimane päev!
Peasponsor:

Rattapartner:

Autopartner:

Meediapartner:

Suurtoetajad:

Osta mööbel otse tootjalt! Teie Gintaro Mööbel
BITE S nurgadiivanvoodi

al.

NAGLIS nurgadiivanvoodi

399.-577.-

al.

260*95*175, m/k 195*130

MINIJA nurgadiivanvoodi

ARESSO nurgadiivanvoodi

469.-477.-

al.

265*95*185, m/k 200*130

SUPERH

649.-772.-

300*80*220, m/k 255*130

BONA nurgadiivanvoodi

MEDEJA nurgadiivanvoodi

IND!

al.

429.-

235*85*175, m/k 205*160, 2 pesukasti, vedruplokk

RAMUNE kušett

al.

TIRA E diivanvoodi

189.-260.-

lahtikäiv, 205*80*80, m/k 185*150

270*90*215, m / k 200*115

229.-349.220*90*75, m/k 192*160

JAS diivanvoodi

SUPE

ND!
RHI

SUPER

HIND!

al.

679.-781.-

521.-605.-

250*95*185, m/k 190*120

119.-199.-

SÕBRAKESKUS TARTU LINN
Võru tn 55F
info tel. 55 56 7210
avatud E-R 10.00-19.00
L –10.00-16.00 P – suletud

Kiirusta! Kauba kogus piiratud! Kampaania hinnad kehtivad 1.05. 2013–31. 05. 2013! või kuni kaupa jätkub

