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tartuekspress
Valus pereheitmine pimedate koolis
uudised

Neljapäev, 26. september 2013

Nägemispuudega lapsi õpetavast Emajõe koolist
lahkus uue õppeaasta eel 17 töötajat, kellest osa
süüdistab juhtkonda tagakiusamises.

Uut ja vana
motosõu
Traditsiooniliselt toimub septembri viimasel nädalavahetusel Tartu Näituste messikeskuses järjekorras 18. auto- ja
tehnikaesitlus Motoshow, kus
tänavu näidatakse rahvale
esmakordselt ligi 30 autot.
Näiteks on esimest korda
rahva ees uued Volkswagen
Golf Variant, Peugeot 308,
Škoda Rapid Spaceback ja Nissan Note.
Uute sõidukite kõrval on
suur osakaal ka hobiautodel.
Nii on messil kohal mitmed
Ameerika päritolu uunikumid,
kiirendusautod, kuid ka tuunitud autod. Suurt tähelepanu
pälvivad kahtlemata Eesti ainuke ZIS 110B kabriolett aastast
1956 ning väljapanek Estonia
vormelitest läbi ajaloo.
Motoshow korraldaja Margus Kikkuli sõnul toimub kõigi
kolme messipäeva vältel meeleolukas programm. „Näiteks
esinevad Gerli Padar, Violina
ja jõudu demonstreerivad
Dafguys rammumehed,“ tutvustas Kikkul. Samuti saavad osavamad kätt proovida
vigursõidus. Lapsed alates
8. eluaastast, kel sõidukogemus puudub, saavad õpetust
aga Zebra Cup „Noored roolis“
raames.

Perepäev
Tammekal
28. septembril kell 11 algab
Tamme staadionil Tammelinna päevade raames sportlik
perepäev. Avamisele järgnevad lastejooksud. Peale staadioniringi läbimist saab iga
osaleja preemiaks jäätise.
Kell 13st tegutsevad koduväljakul jalgpalliklubi Tammeka
vutipoisid, kes võtavad sõpruskohtumises mõõtu linnavalitsuse esindajatega.
Täiskasvanuid ootab terviseklubi Vireo staadioni jooksurajale kõnnitreeninguile, mis
algavad kell 11 ja 12. Tribüünihoone võimlemissaalis saavad
soovijad kaasa teha 45-minutilise seljatreeningu.
Tasuta treenimisvõimalusi pakub laupäeval FitLife‘i
spordiklubi. Proovida saab
nii zumbat, bodyvive‘i kui ka
bodybalance‘i.

“Võetakse tööle mittetäieliku kvalifikatsiooniga inimesed ja
makstakse neile vaid grammike
üle miinimumpalga,” kõlab ühe
töölt lahkunud õpetaja peamine
süüdistus direktsioonile. “Asutus
tundub küll avalik, aga sees ussitatakse ja süüakse inimesi välja.
Luuakse tingimused, kus pole võimalikki kvaliteetset tööd teha ja
siis heidetakse ette, miks seda ei
tehta.”

Vahel tulebki minna
Et saada Emajõe koolis pedagoogi täispalka, peaks olema lõpetatud magistrantuur ja eripedagoogika kursused. “Vanemast
personalist kõigil olemas, aga kõiki spetsialiste ei ole sellise väljaõppega võtta,” märkis anonüümsust
palunud endine töötaja. “Kui sul
aga nõuded täidetud pole, ei loe
see, et sa teed sama palju tööd, sul
on sama palju vastutust ja kohustusi. Palka saad ikka minimaalselt.”
Direktor Arvo Pattak tunnistas,
et kvalifikatsiooni puudumisega kaasnevad töötajaile kitsendused. “Meil on ju riiklikud normid
ja neist peame lähtuma,” sõnas
Pattak. “Sellest tulenevalt said
nad tõesti vähem palka ja me ei
saanud nendega teha tähtajatuid
lepinguid.”
Kokku lahkus suve alguses töölt

eesmärgil hoopis direktsioon ise.
“Keegi töötajatest seda välja
ei lasknud,” lausus allikas. “Loo
tagajärjel aga koondati kaks inimest päevapealt usalduse puudumise tõttu.”

17 inimest, ent Pattaku sõnul võib
seda peamiselt seletada õpilaste
arvu langusega. “Kui koormused
langevad, siis polegi tööd pakkuda,”
tõdes ta. “Kahju, kui inimesed aru ei
saanud, et vahel tulebki ära minna.
See on mingil määral heategevus,
mis me oleme siin aastaid teinud,
mõnedele lausa kodu luues.”
Riigikoolina tegutseva Emajõe
kooli eest vastutav haridusministeeriumi ametnik Ruth Opmann
tunnistas, et on majasiseste vastuoludega kursis, ent eeskätt on
tegemist juhtkonna ja töötajate omavahelise asjaga. “Kevadel
pidi direktor meeskonnaga tõsiseid kõnelusi pidama ja osa inimesi on ka meie juures rääkimas
käinud, kuid täna on väidetavalt
tööolukord taastunud,” märkis
Opmann.
Opmann lisas siiski, et kui riigini peaks taas jõudma signaalid
kehva õppemiljöö kohta, siis võetakse direktsiooni ja hoolekoguga
ühendust.

Diplomiga peput pühkima

Pilgud peale
Pinged pimedate koolis lahvatasid avalikkuse ette juba aprillis,
kui ajakirjandusse jõudsid süüdistused, nagu salvestaks juhtkond
õpilaskodu kasvatajate tegevust
ebaseaduslike valvekaameratega.
Töölt lahkunud õpetaja väitel aga
lekitas info kavala topeltmängu

Õppeaasta lõpu puhul õpilasi pesast välja saates teadis Emajõe kooli
direktor Arvo Pattak juba, et koos järjekordse lennuga lahkub tema
juurest ka 17 töötajat. 

Tartu Emajõe kool

Direktor Pattak nimetas süüdistusi absurdseteks. “Veider
mõte – lekitada teemat, mis koolile negatiivset mainet tekitab. See
on täiesti vale,” ütles Pattak. “Olen
alati püüdnud meediaga hästi läbi
saada ja koolile reklaami teha ikka
positiivsest küljest.”
Samas tunnistas Pattak, et teatud inimesi tõepoolest jälgiti. “Kui
inimesed aru ei saanud, et see oli
turvalisuse pärast, tekkis vaidlustamine ja meie mõtteid ei mõistetud – siin ongi see koht, kus tuli
otsustada, kas teha koostööd või
ei,” märkis ta. Eraviisilise jälitustegevuse paragrahvi alusel algatatud
kriminaalmenetlus on nüüdseks
lõpetatud. “Süüd ei leitud ja asja
tõlgendati nii, nagu meie õigeks
pidasime,” kommenteeris Pattak.
“Ka hoolekogu andis tegevusele
oma heakskiidu.”
Lahkunud õpetaja väitel on
probleemid koolis endiselt üleval.
“Praegused töötajad on üle koormatud ja tegeletakse nende läbipõletamisega. Kahe kõrgharidusega erialaspetsialist pandi erivajadusega laste tagumikku pühkima!” teadis ta. “Väga paljud otsivad uut stabiilset kohta.”
Kaur Paves

Annelinna kerkib päästjate uus kodu
Riigi Kinnisvara AS sõlmis konsortsiumiga OÜ
Ehitustrust LE ja AS Maru
Ehitus 4,4 miljoni euro
suuruse lepingu päästeameti ja häirekeskuse Tartu
ühishoone rajamiseks.
Ehitustegevusega alustatakse
oktoobri alguses ning tänapäevane ühishoone antakse kasutajatele
üle 2014. aasta sügisel.
Kaunase puiestee 73A kinnistule ehitatava ühishoone kesksesse, 3-korruselisse ossa kolivad häirekeskuse Lõuna keskus,
Lõuna päästekeskus, päästekomando ja demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupp.
Lisaks rajatakse 1-korruselised
päästetehnika garaažikompleks
ning varutehnika varjualune

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa

koos jäätmemajaga.
Peasissepääs tuleb Jaama tänava poolsesse külge. Kinnistu lõunapoolne osa piiritletakse teras-

paneelpiirdega, hoovialale jäävad
päästetehnika juurdepääsud, platsid ja demineerijate betoonpunkrid.

Samuti rajatakse 4-korruseline tuletõrjespordi ja päästetööde
harjutustorn vajalike treeningning turvaelementide ja jooksu-

rajaga.
„Eesmärgiks on tähtaegselt
ja optimaalsete kuludega ehitada hoonete kompleks, mis oleks
pääste- ja häirekeskusele igati
sobiv, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav
ja kaua kestev ning mille ülalpidamiskulud oleks võimalikult madalad,“ resümeeris Riigi Kinnisvara
kommunikatsioonijuht Madis
Idnurm.
4326-ruutmeetrise hoone projekti on koostanud arhitektibüroo
Siim & Põllumaa.
Idnurme kinnitusel on uus
hoone ja nüüdisaegne ühine töökeskkond suisa hädavajalik ühele hädaabinumbrile 112 üleminekuks, mis on kavandatud 2014.
aasta lõpuks.
Rasmus Rekand
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Mis oleks Kastani tänav ilma kastaniteta? Praegused trööstitud puud asendatakse uute hobukastanitega,
kuigi tegelikkuses suretab lähedalasuv Tartu saastatuima õhuga ristmik puud ilmselt enne suureks kasvamist.

Kaur Paves

Lehevedu
taas tasuta
Selgi sügisel veab linn tasuta
ära puulehed nende kruntide
juurest, kus linna puud kasvavad individuaalelamute puhastusaladel. Samuti aidatakse
lehtede äraveoga neid korteriühistuid, kelle hooldada on
väljaspool oma kinnistut linna
maa, millel kasvavad puud.
Puulehed tuleb veopäevaks
panna 100-liitristesse
prügikottidesse, mida
jagatakse soovijatele tööpäeviti
linnamajanduse
osakonnas. Tasuta kotte jagatakse
inimestele, kelle
aadress on ära toodud veograafiku tabelis. Lehtede jaoks
mõeldud kottidesse ei tohi
panna olmejäätmeid, õunu,
oksi ja muud aiaprahti. Individuaalelamute puhastusalal
kasvavate linna puude lehtede
veod toimuvad 7.–18. oktoobril
ja 4.–15. novembril.
Linna maad hooldavatel
korteriühistutel tuleb lehtede
tasuta äraveoks registreerida
end kuni 15. oktoobrini Tartu Korteriühistute Liidus, kust
neile jagatakse tasuta 150-liitriseid prügikotte. Lehtede äraveo ringid toimuvad 21.-25.
oktoobril ja 18.-22. novembril.

Infohommikud
tööandjatele
Tööinspektsioon korraldab üle
Eesti töösuhetele keskenduvaid
infohommikuid, millest kolm
toimuvad oktoobris Tartus.
10. oktoobril viib jurist Neenu Pavel läbi kaks infotundi, mis
on suunatud eelkõige kaubandus-, teenindus- ja toitlustussektori ettevõtetele. Käsitletakse töö- ja puhkeaja korraldust
ning töölepingu lõpetamisega
seotud küsimusi.
16. oktoobril räägitakse töölepingu sõlmimisest ja muutmisest. Samuti osaleb tööinspektsioon 17.–19. oktoobril
Tartus toimuval messil „Ehitus
ja sisustus“, kus tööinspektsiooni spetsialistid viivad läbi
kaks töösuhete- ja -ohutusteemalist loengut.
17. oktoobril peavad tööohutuse peaspetsialist Indrek Avi ja tööinspektor Harri
Alaru loengu töötervishoiu ja
tööohutuse korraldusest ehitusplatsil. 18. oktoobril räägib
jurist Neenu Pavel töö- ja puhkeaja teemadel.
Infohommikutel osalemiseks
tuleb eelnevalt registreeruda
tööinspektsiooni kodulehel,
kuna osalejate arv on piiratud.
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Pätid ei puhka

Mudilaste rattahommik

22. septembril varastati Küütri
tänaval asuva restorani sisehoovis
magama jäänud kodaniku pükste
taskust mobiiltelefon Samsung
Note 2. 20. septembril varastati
Salme tänaval asuvast korterist
raamat, mille vahel oli 500 euro
ulatuses sularaha, laua pealt
varastati õllekruus ja mobiiltelefon Samsung.

2–7aastased lapsed on 28. septembril kell 11 oodatud oma
rattaga loodusmaja pargis, et
põnevates mängudes kinnistada
liiklusteadmisi, katsetada erinevaid lasterattaid, proovida jalgratta lasteistmeid, sõita jalgrattakäru
ja transpordirattaga, ühiselt leida
häid marsruute linnas lastega
pedaalimiseks ning kuulata nõuandeid rataste hooldamisest.

JO TE

Uusi alleesid magistraalide äärde ei rajata
Kuna liiklussõlmede
läheduses hävivad puud
enamasti enne suureks
kasvamist, kehtestas linn
kesklinna uues üldplaneeringus nende istutamiseks
karmimad nõuded.

nangul pole põhjust loota, et need
puud kunagi päris suurteks ja terveteks kasvaksid.
Kesklinna uues üldplaneeringus seisab punkt, mille kohaselt
peab olema haljasala laius sinna puude istutamiseks vähemalt
kolm meetrit. Kui mõnel kitsaRohelise mõtlemise seisukohalt
mal olemasoleval alleel puud välja
võimaldab puude istutamine suulähevad, siis sinna üldplaneeringu
re liiklustihedusega piirkondades
järgi uusi ei istutata.
natukenegi sealset õhukvaliteePaljud suure liikluskoormusega
ti parandada, kuid teisalt pole ka
tänavate äärsed puuderead paikmõtet puid sinna kiratsema pannevad aga just kitsastel muru
na, et need hääbuksid ja tuleks
ribadel. Linna arborist Kaire Zimkohe varsti uute vastu välja vahemer rõhutas siiski, et iga piirkontada, kommenteeris linna haljasda vaadatakse eraldi ning tegetuse peaspetsialist Inga Kiudorf.
likkuses istutatakse hea pinnase
Liiatigi ei lähe liiklusest ja tänakorral puid ka kitsamatesse teevate soolamisest saastunud pinservadesse.
nases uued puud eriti kergesti kasSelline olukord valitseb näivama.
teks Vabaduse puiesteel raeplatsi ja Laia tänava vahelisel lõigul,
Hävitav lumetõrje
kus noortest vaevu kasvama läinud puudest on alles vaid istutusOlemasolevatel alleedel on linn
kastid, sest puud lihtsalt ei pidasageli lõhkise küna ees – näiteks
nud suure liiklusega magistraakümnekonna aasta eest Riia tänali ääres vastu. Kiudorfi hinnangul
vale vana ja uue kaubamaja vahevõisid sellele alleele saada saatusle, ühele linna liikluse tuiksoonele
likuks ka liiga lähedal kasvavad
istutatud alleel on juba praegu, mil
pargipuud, mis varjutavad päikest
puud alles noorikud, märgata suuja võtavad endale enamiku toitairi kahjustusi.
neid. Kolme meetri laiune ala on
Kiudorfi sõnul
minimaalne
Talvel lenduvad soolapilved
r uum, milles
kahjustavad vahetult autotee juurestik saab
ääres kasvavaid okaspuid, kuid hakata vabalt
arenema.
seitsme-kaheksa meetri kauT ä n av a ä ä rgusel on taimed täiesti terved. setele alleedele
mõjub enamasEriti selgelt paistavad need välti hukutavalt talvine lumetõrje ja
ja just suve lõpus. Kiudorfi hinautoteede soolamine. „Tänavapu-

hastusel lendub puudele nii palju
kloriide, et ümbruses maad kaevates on mullas näha soolatriibud.
Sellisele pinnasele uut alleed rajada on väga keeruline. Põhjamaades küll tehakse nii, kuid see on
väga kallis ning kunagi pole tagatud, et uued puud seal vastu peavad,“ selgitas Kiudorf.

Pealinnas alleed au sees
Tallinnas aga minnakse Põhjamaade teed ning püütakse taastada vanu alleesid kõikjal, kus vähegi võimalik. „Kõik oleneb maaaluste tehnovõrkude asukohast,
nende kaitsevööndis ei ole uued
puud lubatud, kuid tänava äärde
püüame ikkagi saastet taluvaid
puuliike istutada,“ kommenteeris
pealinna keskkonnaameti linnaaednik ja haljastusosakonna juhataja Rita Krabi.
Tartus asuvad probleemsed
tänavaäärsed alleed haljastaja
Kiudorfi sõnul veel näiteks Lammi
teel ja Kastani tänaval. Lammi teel
kasvavate ebatsuugade puhul on
näha, kuidas talvel lenduvad soolapilved on kahjustanud vahetult
autotee ääres kasvavaid okaspuid,
kuid seitsme-kaheksa meetri kaugusel on taimed täiesti terved.
Alternatiiviks oleks Kiudorfi
sõnul istutada madalamat ja vastupidavamat haljastust, näiteks teatud liiki põõsaid. Krabi Tallinna
keskkonnaametist aga lisas, et põõsad võivad väga kergesti hävineda,
kui neile talvel lund peale kuhjatakse. Lisaks on põõsaste hooldamine kulukam kui puude oma.
Mari Mets

Pane tähele, et
3. oktoobril kantakse seitung

Lodja turjal purjetama
Looduslodi kutsub huvilisi Võrtsjärvele seilama – Oiu sadamast 29.09
südapäeval väljuval lodjal loodetakse sobiva tuule korral tõmmata masti suur ja uhke raapuri, et
nautida sügisest laevasõitu iidsete
aegade kombel; ühtlasi saab tuttavaks Võrtsjärve põhjaosaga.
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JO TE (jookse terviseks) 14. hooaeg saab 29. septembril kell 12
alguse Toomemäel, kus peale
tervisejooksu ja kepikõnni saab
oma talenti testida ka täpsusjooksus.

Pure mind
Tartu Uues Teatris etendub 27.
ja 28. septembri õhtul kell 19
vabakutselise koreograafi Renata
Valme lavastus „Pure mind“, kuhu
autori sõnul tasub publikul tulla
meeled puhtana, vaim valmis
purema või ka puretud saama.

euro eest rajab VK Ehitus OÜ
Aida tänavale vee-, kanalisatsiooni- ja sajuveetorustikud ja laotab
lõpuks ka kogu tänava laiuses
uue asfaldi.

Surnuaia tänavasse
ärihoone

Akule küüned taha

Surnuaia 1 detailplaneeringu järgi
lubatakse 2487 m² krundile ehitada uus büroo- ja administratiivhoone, lisaks üks abihoone.

22. septembril murdis pahalane
Anne tänaval lahti sõiduauto VAZ
2101 pagasiluugi ja varastas auto
aku. Kahju on 77 eurot.

Kaks uut põhikooli

Linn otsib jõulupuud

Endised Raatuse ja Forseliuse
gümnaasium jätkavad ümberkorralduse tulemusena põhikoolidena ja kannavad uusi nimesid
– Tartu Raatuse kool ja Tartu Forseliuse kool.

Tartu haljastusteenistus palub
ühendust võtta kodanikel, kel Raekoja platsi tänavuseks jõulupuuks
pakkuda kuusk, mis kahar ja sirge,
vähemasti 17 meetrit kõrge ja pole
Tartust kaugemal kui 100 km.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MOKAS: Eelmisel nädalal konfiskeerisid maksu- ja tolliameti töötajad Tartus ühe sõiduauto pakiruumist kokku 1004 karpi mokatubakat kogukaaluga 19,3 kilo. Hea äri asemel terendab vahele
jäänud mehele hoopis väärteomenetlus. 
MTA

6. aastakäik

Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali.
Trükitakse 43 000 lehte.
Reklaamitarvidusest teata 1. oktoobriks

E-postkastid on malle@tartuekspress.ee ja kaupo@tartuekspress.ee
Taskutelefoni numbrid: 521 3038 ja 511 6923.
Kui juhtub, et leht 3. oktoobril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või tõmba traati 730 4455.

tartuekspress
Võru tänava ots läheb lukku
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Liiklus

Neljapäev, 26. september 2013

Ringtee tänava ehitustööde tõttu muutub alates 27. septembrist
Võru tänava ja Ringtee ristmiku liikluskorraldus.
Võru tänava lõpp alates Ringteest on liikluseks suletud. Erand tehakse
kohalikele elanikele ja Ülenurme suunduvatele liinibussidele ning Statoili
klientidele. Kinni läheb ka Võru maantee raudteeülesõit. Ringtee tänaval avatakse liikluseks uued raudtee- ja maanteeviaduktid, mille kaudu saab sõita Tallinna-Võru maanteele mõlemas suunas.
Muudatus sunnib Ülenurme elanikke tegema linna pääsemiseks tavapärasest oluliselt pikema ümbersõidu: raudtee tuleb ületada Tõrvandi ülesõidult ning seejärel Tartu poole liigelda mööda Lemmtsi ja Rehepapi teed ning
ringtee Tallinna rampi. Alternatiivina saab linna siseneda ka Roopa tänavast.
Selline korraldus kehtib kuni 13. oktoobrini, mil olemasoleva raudteeülesõidu lähistel valmib uus projektijärgne lahendus ning ehitatakse välja ühendus
Võru tänava ja selle viaduktiga. Ehitaja loodab Võru tänava rambi avada juba
7. oktoobril, misjärel Võru poolt tulijatel muutub linna pääs taas lihtsamaks ning pole tarvis enam teha ümbersõitu Lemmatsi ja Rehepapi teelt. Võru poolt Tallinna suunas jääb otsetee avatuks.
Ümbersõidud on tähistatud. Kiirus on trassil piiratud 50 ning töötsoonides suisa 30 km/h.

Ole säästlikult nutikas ja osta
Buderuse soojuspump!
Kõigile ostjatele

kuni 200€
väärtuses
Bosch tehnikat
kingituseks

Maaküte OÜ
Masina 20, II korrus, Tallinn
Tel +372 666 1308

www.maakyte.ee
info@maakyte.ee

Maaküte Tartu esindus
Turu 32b, II korrus
Tel +372 508 1337

Sõpruse silda
tasuks vältida
Sõpruse silla remont toob liiklejatele ebamugavusi. Linna liiklusteenistus palub olla üksteise
suhtes mõistvad ning võimaluse korral lähinädalatel Emajõe
ületamiseks kasutada teisi sildu.
„Sillale paigaldatakse 12
metallvuuki, mis kinnituvad silla betoonpinnale asfaltbetooni
vahele spetsiaalse kolmekomponendilise polümeerbetooniga. Vuukide kinnitamine
vajab kuivi ilmastikuolusid,“ selgitas linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.
Sõpruse ringilt Karlovasse
suunduval sillapoolel on plaanis tööd lõpetada järgmise
nädala lõpuks – 6. oktoobriks.
Peale seda võetakse käsile teine sillapool, mille paisuvuukide vahetuseks on planeeritud
taas kaks nädalat.
Peale vuukide paigaldamise
on jäänud ehitada veel viimased 75 meetrit servaprussi koos
uue piirdega ja teha betoonpindade parandused silla all. Tööjärg on jõudnud Turu tänava
kohale ning seal tuleb liiklejate ohutuse tagamiseks muuta
ajutiselt ka liikluskorraldust.
„Töövõtja kinnitab, et põhitööd sillal jõutakse lõpetada
tähtaegselt 21. oktoobriks.
Lisatööde käigus paigaldatakse kõnniteeplokkide alla sinna
koguneva sajuvee väljajuhtimiseks tilktorud, need tööd aga ei
avalda enam olulist mõju sildu
läbivale liiklusele,“ lisas Mets.
AS TREF alustas sillal ja
pealesõitudel kõige halvemas
seisukorras olevate lõikude
asfalteerimisega sel nädalal.
Tööd toimuvad tipptunnivälistel kellaaegadel ja lõpetatakse
ööl vastu reedet.
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Seadus pööras metsa
omanikud jahimeestega tülli
Tartumaa erametsaomanikud on nördinud piirkonna
jahimeeste käitumisest, kes
ei taha sõlmida jahipiirkonna kasutuslepingut.

nerid, kellega aetakse asjad suusõnal joonde. „Eelistatud on kirjalikud kokkulepped, aga kui maaomanik ütleb, et tema ühelegi
paberile alla ei kirjuta, kuid omanik ja jahipiirkonna kasutaja „löövad käed“, siis ka see on kokkulepe,“ selgitas Amor.
Kui vanasti said jahimehed vallast uurida, kellele milline maatükk kuulub, siis nüüd ei ole
enam võimalik maaomaniku ja
krundi nime kokku viia, sest inimese telefoninumber ja elukoht
loetakse delikaatsete isikuandmete alla.

„Meil on siin, ausalt öeldes,
mõisatüüpi jahiseadus,“ ütles Tartumaa jahindusnõukogu Erametsaliidu esindaja Peep Põntson.
Tema arvates teevad koostööd
küll jahiseltsid ja riik, kuid metsaomanikud on justkui mängust
välja jäetud.
Põntsoni sõnul on seaduses kirjas, et jahimeestel tuleb maaomanikega sõlmida kirjalikud lepingud, kuid seda ei tehta.
Põtradest ja jahindusest tekkinud kahju võib Põntsoni sõnul
maakonnas hinnata sadade
tuhandete eurode suuruseks. „Kui
teemasse süveneda, siis tõenäoliselt tuleb miljard kokku,“ ütles ta.
Peamiselt kannatab mets, aga
ka põllumaad. 30 aastat metsandusega tegelenud Põntsoni väitel
hävitavad ulukid süües noorendikke, aga ka vanemaid puistuid.

36 kahjustatud hektarit

Kindla keeluta võib
Põntsoni arvates peaks riik
kohustama jahimehi allkirjastama lepinguid, kus võiks olla ka
summa, mille jahipiirkonna kasutaja igalt hektarilt omanikule
maksaks, et võrdsustada küttimiselt saadud kasumit. Saadud raha
investeeritaks Põntsoni sõnul ulukikahjustuste ennetamisse, näi-

Keskkonnaametnik Rainis Uiga sõnul võib maaomanik tema krundile
kahju tekitanud jahimehelt hüvitist nõuda, ent seda vaid siis, kui kaitset vajavatest kultuuridest on eelnevalt teada antud. 
Erakogu

kõigis aspektides õigesti. Põtrade arvukusele jahimehed Amori
sõnul hinnangut
üksi ei anna, seda
Suvest kehtiv jahiseadus ei
tehakse koostöös
kohusta enam lepinguid sõl- keskkonnaagenViimane
mima ja annab õiguse päike- tuuriga.
koostab ka seire
setõusust loojanguni ulukeid aruande, mis näitab ära populatküttida ilma kirjaliku loata.
siooni olukorra.
teks piirdeaedade ehitamisse.
Selle põhjal esitatakse soovitusliTartu jahindusklubi jahinduskud küttimismahud jahindusnõunõunik Liivi Amor leidis, et metkogule, kes prognoosi ettepanekusaomanikud ei hinda olukorda
te põhjal võtab vastu lõpliku küti-

tavate isendite arvu.
1. juunist kehtiv jahiseadus ei
kohusta enam küttimislepinguid
sõlmima, kui jahipiirkonna omanik aladel tegutsemist keelanud
pole. Seadus annab õiguse päikesetõusust loojanguni ulukeid küttida, seda ilma kirjaliku loata.

Anonüümne omanik
Amori sõnul peab arvestama ka
sellega, et paljud jahipiirkondade
omanikud on kas ise jahimehed
või nende ammused koostööpart-

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
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.

Tartu sotsiaaldemokraadid kutsuvad tähistama EAKATE PÄEVA
kohvikusse Shakespeare (Vanemuise 6) 1.oktoobril algusega kell 18.

“Pensionärid otsustavad valimistulemuse –
kas ka nende huvid saavad kaitstud?“

Arutelu juhivad Heljo Pikhof ja Arno Arukask.
Külalisesinejaks ansambel Suveniir.
Osalussoovist palun teatada kuni 30.septembrini
Tartu piirkonna sekretärile telefonil 7300 540; e-post: tartu@sotsdem.ee

Amor lisas, et kui praegu on
sõlmitud nii kirjalikke kui suulisi
lepinguid, siis nende tegemist on
võimalik algatada mõlemal poolel.
Maaomanikel on seda tihti lihtsamgi teha, sest jahipiirkondade
kasutajate andmed on avalikud.
Jahindusnõunik kinnitas, et
selts arvestab siiski kõigi jahipidamiskeeldude ja kahjustusteavitustega. Viimastest konkreetseid näiteid aga Põntson Amori sõnul esitanud ei ole.
Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva regiooni juhataja Rainis Uiga
sõnul võivad maaomanikud uue
korra järgi 1. maiks esitada jahipiirkonna kasutajale ulukikahjustuste ennetamise teatise, kus kirjas kaitset vajavate põllukultuuride, okaspuu-uuenduste või -puistute asukohad ja nende kaitseks
planeeritavad või rakendatud abinõud. Kui peale abinõude ja ennetavate tegevuste tekivad metsaomanikele kahjustused, siis on
omanikul õigus nõuda hüvitist.
Määrust, mis teemat käsitleks,
väljastatud veel pole.
Uiga väitel teavitati möödunud
aastal metsakahjustustest vähe –
seda vaid 36 hektari kohta. Tartumaa 23 jahipiirkonna pindala on
kokku ligi 286 000 hektarit.
Greete Palmiste
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Rauakunstnikud näitavad, et esmapilgul kõva metall peidab endas
alati haavatavust. 
Peeter Talvistu

Netiromanss
teatrilaval

Palametsa
pajatused

Reedel, 27. septembril kell 19
esietendub Vanemuise väikeses majas Daniel Glattaueri
samanimelise menuromaani
ainetel valminud lavastus „Hea
põhjatuule vastu“, mis räägib
armastusest kaunis erilisel
moel.
Lavastus viib vaatajad kahe
tegelase väga isiklikku ruumi – olemuselt virtuaalsesse
maailma, millest ajapikku saab
kummagi jaoks päris elust
tähtsamgi reaalsus.
E-kiriromaani süžee käivitab
ekslikult Leo Leike postkasti
saabunud kiri kelleltki Emma
Rothnerilt. Publikust saab tunnistaja võõrale ja väga intiimsele kirjavahetusele, millest
kujuneb põnev armulugu.
“Mulle meeldib keel kui inimese väljendusvahend. Ja
mulle meeldivad lood, kus
kangelaste relvaks on keel,”
sõnas lavastaja Rein Pakk. “Kui
märulilugudes peab täpselt
ja osavalt millegagi virutama
või tulistama, et olukordadega
toime tulla, et edukas olla ja
õnnestuda, siis armastuslugudes peavad kangelased täpselt
ja osavalt väljenduma, et lugu
saaks realiseeruda.“
“Pealegi on armastuslood
väga harivad. Nad annavad
meile seda, mida tihti kodust
ega haridussüsteemist ei saa
– tundekasvatust. Ja tundekasvatus on üks olulisemaid
võimekusi teiste inimestega
ümberkäimisel.“

Mihklipäeva laat Tartus
Eesti rahvakalendris peeti 29. septembrile langevat mihklipäeva
suviste tööde lõpuajaks. Nüüdsest ei aetud enam loomi karjamaale,
lõpule jõudis sulaste ning tüdrukute tööaasta, rentnikel rendiaasta. Oli kombeks veristada lammas – siit siis ütlus, et igal oinal oma
mihklipäev, teha tubli laar õlut ja istuda maha lõikuspeo tugevaks
söömaajaks. Ööd muutusid järjest pikemaks ja ees ootas hilissügisene hingedeaeg, mil esivanemate hinged käisid oma kodusid üle vaatamas ja kostitamist nõudmas. Paljudes kohtades peeti mihklipäeval
sügislaata, mis võis kesta õige mitu päeva. Nii ka Tartus.
Baltisaksa literaat C. H. Bosse on kirjeldanud 1860. aastate alguse
kolmepäevalist mihklilaata järgmiselt. Sellele laadale on kokku tulnud tuhandeid eesti talupoegi, kes oma pikkades tumedates kuubedes ummistavad suure osa südalinnast. Neid tungleb mitte ainult
suurel turul (praegu Raekoja plats), vaid ka selle kõrvale jääval kala-,
aedvilja-, karja- ja hobuseturul. Maarahvast, aga ka eesti soost linlasi on täis Barclay plats, samuti Emajõe vasakule kaldale jääv väike
turg ning selle lähedusse jäävad tänavad. Laadale on müüa toodud
hulgi mitmesuguseid
koduloomi, samuMõnikord tuleb teha
ti toiduaineid, toorendale teed jõulise mük- materjali ja riistu. See
simisega, sest maarahvas meelitab kohale just
perenaisi, kes nüüd
ei taha taibata linna kõn- saavad valida ja vajalikku kraami pikeniteede otstarvet.
maks ajaks sisse osta.
Kariloomade hinnad on vastu talve tavaliselt odavamad, mida kasutavad ära ka linlased, et sügistalvist toiduvaru soetada.
Laadale toodud hobused müüakse või vahetatakse lihakarnide
lähedal (lihakarnide kohal seisab praegu haridus- ja teadusministeeriumi hoone). Siin käib vastastikune kavaldamine ja ülekavaldamine, et oma vana kronu parema vastu maha parseldada. Prooviratsutamise tarvis on vabaks jäetud üks uulits, mille munakivisillutis
alatasa kajab väikeste, aga tublide maarahvahobuste kabjaplaginast.
Laadalistest üleujutatud tänavatel ja platsidel on vaba läbipääsu
raske leida. Tartlastel tuleb loogeldes ronida üle vankritiislite, leida
tee lehmade, sigade ja hobuste vahelt, tõugelda maameeste ja -naiste
summas. Pidevalt varitseb oht, et astud loomade väljaheidetesse või
määrid oma rõivad tökati või muu mustusega. Mõnikord tuleb teha
endale teed jõulise müksimisega, sest maarahvas ei taha taibata linna kõnniteede otstarvet.
Alles kolmanda laadapäeva õhtuks muutub rahvahulk hõredamaks. Vankrid veerevad kesklinnast minema, mille sillutis on kaetud kämblapaksuse sopa, sõnniku ja muude laadajäänuste kihiga.
Kojameestel on tööd, et elementaarne puhtus jälle majja saada. Niipalju siis Bosselt.
Koos talurahva jõukuse aeglase, aga pideva kasvuga suurenes
19. sajandi 2. poolel ka talurahvalaatade arv. Majandusajaloolased
kinnitavad, et 1895. a peeti Eesti 108 kohas aastas kokku 176 laata.
Kõige suurem ja esinduslikum oli endiselt 3 nädalat kestnud jaanuarilaat Tartus, mille osa hakkas aga üha enam vähendama raudtee
kui odava transpordiliigi kasvav mõju.

Tungraud ühendab
tugevuse haprusega
29. septembrini kunstimuuseumis avatud rauanäitus “TUNGraud” püüab
täita tarbekunstinäituste
tühimikku Tartu kultuurielus.
Korraldaja skulptor Ahti Seppeti sõnul jäi tarbekunsti tippaeg 1970–1980. aastatesse, kuid
1990ndate alguse murrangulised ajad panid tarbekunstnikud,
nende hulgas ka metallikunstnikud keerulisse majanduslikku olukorda, mis peegeldus näituste vähenemises. Viimane Tartu tarbekunstnike väljapanek toimuski 1990ndate aastate keskel.
Et traditsiooni taastada, korraldas kunstimuuseum mullu kevadel vabariikliku keraamikanäituse
“Suur vaas“, seekord on aga rõhuasetus ehtekunstil.
Vaatajale on kunstnikud näituse tarvis teinud fotodega teejuhi. „Raua kasutamine ehtekunstis
on Euroopa kontekstis unikaalne ning iseloomustab hästi tänast
eesti ehet,” iseloomustavad väljapanekut korraldajad ise. “Eksponeeritakse Eesti kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti osakonnast välja kasvanud autorite töid.
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Näituse ajal on võimalus tutvuda põhjaliku kaasaegsest sepakunstist ülevaadet andva raamatuga „Rauast”, milles on esitletud
kõik välja pandud kunstnikud.
Trükise koostas rahvusvaheliselt
tunnustatud ehtekunstnik professor Kadri Mälk.
“Vanu tegijaid austades ja noortele kogemusi jagades on saavutatud aastatepikkune järjepidevus ning rahvusvaheline tuntus,”
kiitis Seppet, lisades, et kultuuripoliitikute toetatud projektipõhine loomemajandus võib sellisest
tasemest ja sisulisest tunnustusest
vaid unistada.
“Rauast relvad, ehted ja esemed
on kandnud ja vahendanud samaaegselt mõlemat materjalis avalduvat vastandlikku külge – haprust ja tugevust,” võtavad kunstnikud ise näituse põhiteesi kokku.
“Tugevuses on alati haavatavust.
Karastamine tekitab rauas deformeerimiseni viivaid sisepingeid.
Purunemiseni pingul olek võib
põhjustada tema kõverakskooldumist, äärmuslikult tugev sisemine
jõud muutuda materjalile eneselegi ohtlikuks. Väga tugev võib osutuda väga hapraks.“
Kaur Paves

Näituseks on tehtud valik viimaste aastate üliõpilastööde paremikust ning üleskutse korras esitatud uutest teostest.“
Nii leiame riputatud maaliliselt raudseinalt Hannes Tõnuri
monumentaalse töö “Helihark“,
mis paneb Seppeti käsitluse kohaselt mõtlema meie koorimuusika
ja muusikute rahvusvahelise edu
üle.

Kinnas poliitikuile
Väljapanek jätkub Nils Hindi
objektidega, mis tekitavad mõtteid surmast sünnini, armastusest vihkamiseni, vastandudes
raudseina teisel pool Kadi Kübarsepa peenesse tonaalsusesse timmitud geomeetrilisele kunstile.
Tarvo Porrosoni sõrmused seostuvad „relvatehingu ja hõbekuuliga“.
Edasi tõusevad esile Ihan Toomiku, Urmas Lüüsi, Anneli Oppari
„faasinihkes“ tööd seeriast „Looduse kroon“. Sepakunsti monumentaal-filigraansemat poolt
esindab Kristjan Müil, rustikaalset-arhailist joont lisab Mikk Freiberg. Näituse naiselik-õrnatundelisimaks tööks on Merilin Tõnis
oja „Kirjutamata kirjad“ I-IV.
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Öine disain
Taaralinnas
Sisearhitektide liit toob esmakordselt “Disainiöö 2013” Tartusse, avades oma aastapreemia rändnäituse „Ruumipilt
2012“.
Ülikooli ajaloomuuseumis
avatakse Disainiöö raames 26.
septembril kell 16 näitus Eesti parimatest interjööridest ja
disainist. Sisearhitektide liidu
korraldatud väljapanek annab
ülevaate viimase aasta Eesti silmapaistvatest ruumikujundustest, originaalsetest näitustest
ja efektsetest disainilahendustest.
„Aastapreemial on pikk ajalugu, pea 36 aastat. Seekord
oli silmatorkavalt palju näituseja muuseumikujundusi. Aastapreemia võitnud õppeasutuste
interjöörid on omanäolised ja
fantaasiarikkad, oli palju kõrgetasemelisi objekte ja nagu
ikka – preemiaid jagub alati
vähem, kui neid anda võiks,“
selgitas liidu juhatuse liige IviEls Schneider.
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Muusikajuht ja dirigent ERKI PEHK Dirigent LAURI SIRP
L a v a s t a j a J E L E N A PA N K O VA ( Ve n e m a a )
Kunstnik CHARLES CUSICK-SMITH (Šotimaa)
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Marie Kliiman

Floristikoolitus alates 15.10
Ettevõtluskoolitus al 14.10
Lapsehoidja koolitus al 21.10
Lapsehoidja täienduskoolitus al 17.10
Sekretärikoolitus al 15.10
Koolitaja täienduskoolitus al 30.10
Hooldaja koolitus al 10.10
Raamatupidamise koolitus al 4.11

Lühikursused: projektijuhtimine, avalik esinemine,
nutikas meediasuhtlus, korrektsed
ametikirjad, ajajuhtimine, konfliktide juhtimine, sisekommunikatsioon, arvutikoolitus

FÜÜSILINE
TEATER,

Oleme Eesti Töötukassa
koolituspartner.

Pepleri 4, Vaksali 7, Tartu
Tel 736 1540, 736 1537.

www.rahvaylikool.ee

kus kõik
on võimalik

8.-10. oktoober
Reedel avab Tartu Uues Teatris hooaja uuslavastusega „Pure Mind“ tuntud koreograaf Renate Valme, kes
võttis kaasa oma füüsilise teatri trupi
Kompanii Nii.
Lavastuse „Pure mind“ puhul on tegemist
Kompanii Nii teise lavatööga ja žanrimääratluseks on just füüsiline teater, mis on Eesti teatrimaastikul küllaltki uudne mõiste.
Kompanii Nii asutati 2012. aastal ning trupi esimene lavastus „Pung“ osutus väga menukaks, osaledes festivalidel ja andes külalisetendusi mitmes noorusliku ja värske teatri järgi
janunevas teatrisaalis. Kriitikud on nimetanud lavastust „Pung“ mänguliseks, kirglikuks,
intensiivseks, särtsakaks – mida tõestab elavalt
ka see, et lavatöö oli valitud Draama festivali
kõrvalprogrammi „Särts!“.
Seekordse lavastuse „Pure Mind“ kohta
jääb lavastaja Renate Valme kavalalt napisõnaliseks. Tema loomingulisele tegutsemismustrile iseloomulikult ei anna ta vaatajatele enne etendust kätte keerulisi filosoofilisi
mõttelõngu ega kuuluta sisutühjalt, ent kõlavalt, et uuslavastus räägib inimsuhetest. Inimene on loomingu fookuseks niikuinii, aga
publik ei vaja tegelikult alati seda tuge, mille
najal etendust mõtestada.
Pealkirjas leiduv sõnapaar „pure mind“ oma
ambivalentsuses on vihje, mille valguses publik
Kompanii Nii uut lavastust avastama kutsutakse. Lavastaja sõnul on oluline, et vaatama tulles
oleks meel puhas ja vaim valmis purema või siis
ise puretud saama. Kõik on võimalik.
Marie Kliiman

26.-28. november
Teatrijuht Ivar Põllu, kuidas tekkis Tartu Uue Teatri ja Kompanii
Nii koostöö?

Möödunud sügisel mängis Nii Kompanii
meie saalis oma vastvalminud „Punga“. See
oli nii värske, kiitvad arvustused polnud veel
ilmunud, publikut oli vähe. Aga see, mis laval
toimus ja mismoodi Nii trupp laval kehtestus, rabas mind tõsiselt.
See ongi ideaalne teater, sellist teatrit
tahaks osata isegi teha, mõtlesin ma. Pärast
etendust tegime Kristiinaga (Põllu - toim)
kokku rääkimata mõlemad Renatele ettepaneku tulla meie teatrisse lavastama. Jäi nii,
et seekord oma trupiga. Ja meil kõigil on sellest väga hea meel. See on uus ja väga vajalik
samm meie teatri otsingutes. Tulge vaadake,
ma ei võltsi.

Sõnateater, muusikal, nüüd siis
füüsiline teater... Kas Tartu Uus
Teater pürib vaikselt „kolmežanriteatri“ tiitli poole?

Jääme siiski „otsingulise teatri“ juurde.
Žanr polegi nii tähtis. Või kui žanrist rääkida, siis „Pure Mind“ pole kindlasti tantsuteater rohkem kui mõni teine lavastus. Inimene
liigub ja tegutseb – ja see võibki olla tants –
eriti kui see on tihendatud ja puhastatud ja
kontsentreeritud. Füüsiline teater, nagu selle
kohta öeldakse, on puhas teater selles mõttes, et siin ei varjuta vaimuka teksti taha, siin
tõepoolest tegutsetakse, nagu õiges teatris

kohane. Selles mõttes on see isegi vastupidine kaasaegsele tantsule, kus enamjagu välditakse tegutsemist ja pigem filosofeeritakse
või ollakse tegutsemisest „üle“.

Kuidas tundub, sobitub Kompanii Nii Uude Teatrisse?

Tundub, et sobitub väga hästi. Majas on
hea hoog sees.

Kes keda pureb?
See selgub etenduse lõpuks.

Kas on ka edaspidi koostööd
loota?
Ma loodan küll.

Mida on Uue Teatri hooajalt veel
oodata?

Kui kõik laabub, esietendub novembri lõpus
„Äralennuväli“, lavastus eestlaste väljarändamise teemal, Mart Aasa mänguline tekst,
mida asume lavastama oktoobri keskel trupiga, kuhu kuuluvad Ardo-Ran Varres, Helgur Rosenthal, Evald Aavik, Kristel Leesmend
ja Katrin Pärn. Nagu aru saada, on tegemist
suures osas draamalavastusega, ehkki jah,
mitte päris. Uue aastanumbri sees saab küpseks vähemalt kaks uuslavastust, töös on neli
projekti. Uuel aastal algab koostöö ka teatrikoolidega, sama aastanumbri sees jõuavad
lavale nii TÜVKA kui lavaka diplomilavastused. Nii et värsket energiat tuleb veel.
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Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

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

LADU PUHTAKS!
KÕIK SÄRGID ALLA

30% –70%
Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

DINEn
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malik – tegelikult ka
Sügis on jälle ukse ees ja seetõttu on
aktuaalne taas meenutada, mida saaks
teha, et kodu kütmiseks ja valgustamiseks
kuluks vähem raha kui seni.

SUUR KATLAVALIK

Üldteada on fakt, et hoonetes kulutatakse ligikaudu 40% kogu riigi energiast ja hoonete energiatõhusamaks muutmine aitab saavutada märkimisväärset kokkuhoidu nii kogu riigi energiakulus kui ka iga
elaniku või omaniku enda eelarves. Välisõhku küttes
loobime piltlikult öeldes raha ahju!
Kortermajades on energiasäästu võtmeks ühistegevus. Juba aastaid toimib Kredexi meede, mis võimaldab ühistutel majade energiatõhusamaks muutmiseks toetust küsida. Linnapilti tekkinud renoveeritud majad on saanud kaasaegse näo. Seega on majade
energiatõhusamaks muutmise käigus ära tehtud ka
sellised tööd, mis varem või hiljem oleks tulnud nagunii ette võtta.
Majades asuvate korterite turuväärtust tõstavad
need tööd kindlasti. Lisaks ütleb statistika, et kordatehtud majas saavutatakse energiasäästu kohati isegi
kuni 50%. Seega jääb kulu ka koos laenu tagasimaksega väiksemaks kui varem n-ö ilma küttes.
Kredexi toetusmeetme taotlusi vaadates on märgata eestlaslikku „algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama“ sündroomi. Alguses ei tahtnud taotlusi kuidagi
tulla, siis aga pääses otsekui paisu tagant. Eks oma
osa on ka „korras majaga naabri“ efektil, mille puhul
rakendus teine eestlasele omane iseloomujoon: edasiviiv kadedus.
Mõistlik peremees teeks oma elamise korda igal
juhul, kuid Kredexi toetustel on ehitustöid käivitav
mõju. Toaküte kallineb ju aasta-aastalt ja ka ehitushinnad näitavad taas tõusutendentsi.
Paraku meenutab toetussmeetmete rakendamise
graafik ebakorrapärast sinusoidi: kord on raha ja siis
kohe on see jälle otsas. Ühistuid rahustatakse, et „esitage pealegi avaldusi edasi, kui raha tuleb, siis hakkame neid jälle rahuldama“. Ehkki sel aastal on ühistutele eraldatud üle kaheksa miljoni euro, on vajadus
siiski poole suurem ja peaaegu sada maja üle Eesti järjekorras.
Mõistlikum oleks, kui igal aastal saaks arvestada
ja rääkida kindlatest summadest. Oleme heale asjale
saastekvoodi müügist saadud rahaga hea aluse pannud, nüüd tuleb saavutada olukord, kus
renoveeritavaid maju oleks senisest oluliselt rohkem.

Rahulolematud ühistud

NELIKVEOGA VÄIKEMAASTURID

Võimsus Keskm. kütusekulu / CO2 Pikkus Teljevahe Paki- TurvaNelikveo- Hind
mm
mm
ruum l padjad tk režiimid €
l/100 km / g/km
kw

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT 4WD GL+ 5MT

88

5,9 / 135

4300

2600

430

7

4

18 499*

Subaru XV 1,6i 5MT

84

6,5 / 151

4450

2635

380

6

1

21 800

Opel Mokka 1.4 NET Start/Stop Enjoy 4WD

103

6,4 / 149

4278

2555

362

6

1

20 329

Nissan Qashqai 2,0 Acenta Connect 6MT
4WD

103

8,1 / 187

4330

2630

410

6

3

22 390

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Järgmise aasta eelarvest peaks
riik leidma võimalusi energiatõhusale renoveerimisele kiirema hoo
andmiseks. Tänuväärselt on uueks
Euroopa Liidu finantsperioodiks 2014–2020 planeeritud 102 miljonit
eurot struktuurfondide raha, aga selles, et uue aasta esimestel kuudel suudetakse eurobürokraatiast läbi
närides see meede rakendada,

A Le Coq’i kammerkoor

ootab uusi meeslauljaid.

Ettelaulmine toimub 2. ja 3. septembril kl 18.30.
igent
Kohtumispaik A. Le Coq’i väravas
meie dir
,
a
d
r
a
Laulupeo pst 15.
Ära k
ii hea!

on niiii

Lisainfo: Eve Paap
5624 9112, paap.eve@gmail.com
.

Emajõe kallaste peal, ahoi!

julgen ma küll kahelda.
Seega on eelmise perioodi alguse käivitamisraskuste valguses üsna tõenäoline karta, et järgmise aasta
alguses struktuurfondid veel ei käivitu. Kannatavad
need korteriühistud, kellel soojaraha tuulde loopimine plaanis renoveerimise teel lõpetada.
Kui raha käes ja ehitus alanud, on oluline teema
järelevalve selle üle, et kõik tööd saaksid tehtud parimal võimalikul moel nii, et neist majale ikka kasu
ja säästu, aga mitte kahju oleks. Jah, ebakvaliteetse
remondi puhul on ka viimane võimalik ja selliseid
näiteid leidub. Korteriühistud, kelle puhul on enamasti tegu esimese ja viimase ehitustööde tellimusega, on nii lepingut sõlmides kui järelevalvet kavandades tihti palju ebakompetentsemas seisus kui ehitajad, kelle puhul on tegu igapäevatööga.

Tartlased eelisseisus
Siin võikski ühistutele appi tulla riik, kes ehitusjärelevalvet nagunii igapäevaselt korraldama peab ja kes
pädevate spetsialistide konsultatsiooni ka eratellijatele
vahendada saaks. Kui ehitamises ja järelevalves on läbipaistvus ja konkurents tagatud, saab tulemus kindlasti
parem. Samas näiteks Norras on ehitusjärelevalve riigi
otsene funktsioon ja selle kvaliteet tagatud.
Küttekulude suurust ja ka renoveerimisprojekti teostamise tasuvust mõjutab energia hind. Tartus
on küttekulud ühistutele peaaegu 10 eurot kilovatile
väiksemad kui Tallinnas, sest kohalikul küttel Anne
kombijaamas on soojusenergiatooraine lihtsalt odavam. Renoveerimiskulude tasuvusaeg soojakulude
kokkuhoiu kaudu on seetõttu Tartus vastavalt pikem
kui mõnes kallima toasoojaga omavalitsuses.
Tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad aga päikese ja tuule baasil energia mikrotootmist majadeski
kas või tarbevee soojendamiseks. Neid võimalusi tuleb
ühistutele rohkem tutvustada ja Tartu regionaalne
energiaagentuur ongi just energiasäästu ja tõhusate
energialahenduste propageerimiseks ellu kutsutud.
Suhteliselt vaeslapse osas on praegu individuaalmajade renoveerimise toetamine. Ometi on nendegi
hulgas palju hooneid, mis hädasti uuendamist vajaks.
Siia liitub ka vanade puumajade kvartalite korrastamine, kus tihti takistuseks muinsuskaitsenõuded,
mis tööd omanikele kallimaks teevad.
Uute tehnoloogiate ja materjalide kasutuselevõtt võimaldab vanadele puitmajadele senise
kümne sentimeetri asemel vaid paar sentimeetrit soojustuskihti lisades sama energiatõhususe saavutada. See omakorda võimaldab majade välisilmet muuta vähem, nii et
sellega ka muinsuskaitsjad rahule jäävad.
Neidki tehnoloogiaid peaks riigi toel nii
Karlova kui Supilinna elanikele senisest laiemalt tutvustama. Vanas majas elamine
ei pea tingimata inimesi õnnetuks tegema.
Kokkuvõtvalt: suurte
sõnade asemel energiatõhususest ja kodukulude
alandamisest tuleb asuda tegutsema.
Margus Hanson,
riigikogu liige, korteriühistute toetusrühma esimees

tartuekspress
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Nõgesepurust pesupulbrini

suures osas oli kotis nõgesepuru. Viimase suitsetamisel
narkojoove ei teki, küll võib
saada peavalu, sest organism
täitub vingugaasiga.

Enamasti tehakse seda alkoholi tarvitanuna ja sõprade seltskonnas. Juhtubki nii, et kui üks sõpradest tarvitab kanepit, tekib huvi
selle vastu ka teistel noortel, kel
varasem kokkupuude narkootilise
ainega puudub. Pääsemaks nõiaringist, mida narkootiliste ainete
tarvitamine enesega kaasa toob,
tuleks seetõttu eeskätt olla äärmiselt tähelepanelik sõprusringkonna valikul.

Laksu asemel mürgitus

tegelikult neile ei avaldanudki – mitte midagi ei
olnud suitsetamise järgselt teisiti.
Narkotesti pinnalt ilmneb, et noore organismis
pole grammigi narkootilist ainet. Ta on ostuga petta saanud. Ja vaid
müüja ise teab, mida ta
sellele noorele kanepi
pähe õigupoolest kaubaks pakkus. Narkotesti
Sageli saab tüssata
negatiivselt sooritanud
nooruk hingab kergenPolitseiametnikuna olen suheldatult politseiniku ees
nud paljude noortega, kes kinniseistes, sest vaatamata
tavad, et on mõned päevad tagaarvatavale ebaseaduslikusi pruukinud kanepit. Kui edasi
le tegevusele ta vahele ei jäänudki.
pärida, et kuidas selline noor iniTuleb märkida, et kanepit leimene üldse teab, et tegu oli ikkadub ka sellist, mis narkootilist
ainet ei sisaldaRohkema koguse narkoaine gi. Sellist kanepit kasvatatakse
saamiseks segatakse juurtööstuslikul eesmärgil näiteks õli,
de talki, pesupulbrit, seinalt
kanepilehtekraabitud krohvi ja rotimürki. kiu,
de või -seemnete
saamiseks. Samas
gi kanepiga, jäävad nad mõttesse.
peab ka sellise kanepi kasvatamiVastavad, et ega kindlapeale teagi.
seks olema vastav luba.
Selgitavad, et mingit mõju kanep
Politseipraktikas tuleb sagedas-

ti ette juhtumeid, kus nooruk on tänaval ostnud kanepit, politsei on ta kinni
pidanud ning kontrollimisel ilmnenud, et tegu ei ole narkootilist
ainet sisaldava kanepiga. Nii saab
hulk kanepihimustajaid petta,
veel enam – oma tegevusega toetavad nad otsesõnu kurjategijaid.
Ka on esinenud juhtumeid, kus
isiku läbiotsimisel avastab politsei riiete taskust koti rohekat värvi puruga. Kanepikahtlasele ainele
tehakse ekspertiis ning selgub, et

Samamoodi on ette tulnud juhtumeid amfetamiiniga. Nooruk ostab narkootilise
aine tänavadiilerilt ning selle
kontrollimisel tuvastab ekspert, et koostisest üliväikese
osa moodustab amfetamiinipulber ise. Enamik ainest oli
aga sulaselge pesupulber.
Rääkimata sellest, et narkootilised ained puhtal kujul
on äärmiselt tervist kahjustavad, ei saa mitte kunagi kindel
olla, mida teile proovimiseks
pakutakse. Rohkema koguse
narkoaine saamiseks segatakse
juurde talki, pesupulbrit, seinalt
kraabitud krohvi ja rotimürki. Ja
loodetud toime asemel saadakse
hoopis tugev mürgitus.
Säästmaks oma tervist, tuleb
noortel mõista, et ühegi narkootikumi tarvitamine ei ole ohutu
ning ebakindlus selle osas, mida
õigupoolest tarvitatakse, muudab
igasugused pulbrid-purud veelgi
ohtlikumaks.
Elar Sarik,

Lõunakeskuse SOLi
sügispakkumine!

JOPEDE
keemiline puhastus
20% soodsamalt!

Pakkumine kehtib oktoobri lõpuni

Politseile pole üllatuseks, et paljud noored nii Eestis kui terves Euroopas proovivad huvi pärast või sõprade soovitusel
narkootilist ainet kanepit.
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SOL keemiline pesula
• keemiline puhastus
• pesu pesemine
• rõivaste parandus
Tartu Lõunakeskuse
uue tiiva I korrusel (uksed 6 ja 7),
E-R 9-21, L 10-20, P 10-19.

www.sol.ee

Lõuna prefektuuri
noorsoopolitseinik

Kontonumber viskab pikkust juurde
Eesti liitumine ühtse euromaksete piirkonnaga toob
kaasa kaks muutust: otsekorraldused asendatakse
e-arvetega ning kontonumber muutub pikemaks.

leem võib tekkida mõne väiksema
ettevõtte või korteriühistuga.

Ühtne euroala

Pangad ja suur osa ettevõtteid
on muutusteks valmistumas. Meil
kõigil tasub olla vaid tähelepanelik
ning jälgida muudatusi selgitavaid
juhiseid, mida leiame oma elektroonilistest või tavapostkastidest.

Soomlaste jälgedes
2014. aasta veebruaris lõppeb
Eestis senisel kujul otsekorraldusteenuse kasutamine. Edaspidi on
arvete automaatne tasumine võimalik e-arve alusel.
E-arvel põhinev makseteenus
on otsekorraldusest moodsam ja
mugavam, seda kasutavad näiteks ka soomlased. Kui seni saatis
energia- või telefonifirma arve inimesele ja panka maksenõude, siis

edaspidi e-arve, mille klient saab
soovi korral internetipangas üle
vaadata, makse tasumine toimub
aga automaatselt.
Inimese jaoks ei muutu tegelikult
palju – kui ettevõtted uuele teenusele üle lähevad, muutuvad otsekorralduse maksed e-arve püsimakseteks, ilma et peaks selleks eraldi
midagi tegema. Soovi korral võib
edaspidi arveid aga ka ükshaaval
endale sobival ajal maksta.
Esimesed elektroonilised arved
võivad postkastidesse jõuda juba
septembris, kuna ettevõtted lähevad uuele teenusele üle sammhaa-

val. Ülemineku täpse aja ja täiendava info teatab kliendile iga teenust pakkuv ettevõte ise.
Kui aga tänane otsekorraldusteenuse kasutaja ettevõte e-arveid
kasutama ei hakka, saab sellest
hiljemalt järgmise aasta algul teada oma pangalt. Siis tuleb teenusepakkujaga kokku leppida, kuidas
arvete tasumine edaspidi toimuma hakkab.
Siiski ei tasu selle pärast väga
muretseda – kõik suuremad otsekorralduste abil arveldavad ettevõtted on tänaseks asunud e-arvele üleminekuks valmistuma. Prob-

2014. aasta veebruaris muutuvad ka kontonumbrid – läheme
üle rahvusvahelisele IBAN kontonumbrile. See on vajalik, et
saaksime kogu euroalas makseid
ühtmoodi teha, sest saaja andmed on kõigis riikides sarnaselt
esitatud.
Ka siin ei pea me ise midagi tegema – kontonumbrid püsikorraldustel ja määratud maksetel muudetakse rahvusvahelisele kujule
automaatselt. Pangakliendil tuleb
vaid harjuda senisest pikema, muu
hulgas riigikoodi EE sisaldava kontonumbriga. Pangad pakuvad ka
peale 1.veebruari ajutiselt võimalust algatada makseid vana kontonumbriga ja asendavad maksetel
ise vanad numbrid uutega.
Katrin Talihärm,
pangaliidu tegevdirektor

MÜÜA Ðkoda Felicia 1.3, 40kW

600 €

Auto on
hästi hoitud.
Mootor ja
veermik OK.
Soe ja vaikne.
Roostet on
rattakoobaste
ja tagaluugi
juures.
Oskaja lihvib,
pahteldab ja
värvib üle.

Esmane reg: 08/2000
Läbisõit: 158 500 km
Ülevaatus kuni detsember 2014

Korralik ja odav "tööhobune," mis kohe putitamist ei vaja.

600 €

Tel 511 6923.

Daniel Glattaueri

HEA PÕHJATUULE VASTU
Esietendus JUBA HOMME
Vanemuise väikeses majas

Dramatiseering ja lavastus REIN PAKK Lava ja kostüüm ANNIKA PAKK Muusikaline kujundus ARDO RAN VARRES

ELINA PÄHKLIMÄGI, ANDRES MÄHAR, JÜRI LUMISTE
vanemuine.ee
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Kino

„Jälle tulete te kõige viimasemal
minutil!“
***
Härra Müller tuleb koju ja viskub
surijana tugitooli:
„Kallim, kutsu kiiresti arst!“ sosistab ta naisele. „On juhtunud midagi
hirmsat: ma ei saa ennast enam
sirgu ajada.“
„Öelge palun, kas on veel mingit lootust?“ küsib hirmunud naine
kohalejõudnud arstilt.
„On küll,“ vastab arst. „Talle mõjub
väga hästi see, kui ta oma ülemise
püksinööbi vestinööbi keskmisest
august lahti päästab.“
***
„Kas olete endale oma tööalased
kohustused selgeks teinud?“ küsib
ülemus uuelt ametnikult.
„Aga loomulikult!“ vastab see.
„Kaks korda kuus tuleb käia kassas
palga järel, õigeaegselt tuleb sisse anda puhkuseavaldus ja õigesti
vormistada haigusleht. Kella ühest
kaheni on lõuna ja ületunnid ei ole
soovitavad...“
„Ja see ongi kõik? Aga töö?“
„Mis tööst saab sellise koormuse
juures veel juttu olla?“
***
Taktikaõppusel räägiti pikalt ja

laialt tankitõrje tähtsusest ja vahenditest. Õppuse lõpul otsustas ohvitser kontrollida sõdurite teadmisi.
„Oletame, et te olete kaevikus ja
teil ei ole suurtükitule toetust. Oletame, et te näete vaenlase tanki,
mis liigub teie suunas. Missuguseid
samme te võtaksite ette?“
„Pikki samme!“ oli vastus.
***
„Vabandage, härra direktor, et ma
teid tülitan, aga teiega tahab kiiresti
kokku saada üks džentelmen. Ta on
vuntsidega...“
„Öelge talle, et vuntsid mul juba
on.“
***
Mees võetakse tööle gaasikompanii rahakogujana.
„Võtke see võti,“ ütleb direktor,
„teie ülesanne on tühjendada kõik
kompanii peenrahalaekad.“
Meest pole kolm nädalat näha.
Viimaks tuleb ta kontorisse ja küsib:
„Kas mul oleks võimalik uus võti
saada? Vana kadus ära.“
„Muidugi,“ vastab direktor, „aga
kus te nii kaua olite? Kassapidaja
ootab teid juba mitu päeva palga
järele.“
„Mis?!“ imestab mees. „Kas ma
saan siis palka ka veel?“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
27.09–3.10 kell 14.45, 19.15,
21.45 Ainult aja küsimus
27., 30.09–2.10 kell 13.15,
15.15, 18, 19.30, 20, 21.30;
28.–29.09 kell 11.15, 13.30,
15.30, 18, 19.30, 20, 21.30;
3.10 kell 13.15, 15.15, 18,
19.30, 21.30 Kõik mängu
27., 30.09–3.10 kell 13.50,
20.30, 22.30; 28.–28.09 kell
29.30, 22.30 Don Jon

27., 30.09–3.10 kell 12, 12.15,
14, 14.10, 16.05, 17.30; 28.–
29.09 kell 10.45, 12, 12.15, 14,
14.10, 16.05, 17.30 Lennukid
(eesti keeles)
27., 30.09–3.10 kell 12.30,
17.10; 28.–29.09 kell 17.10
Free Range (eesti keeles)
27., 30.09–3.10 kell 18.15,
28.–29.09 kell 15.45, 18.15
Perekond
27.09–3.10 kell 22 Vangistatud
27., 30.09–3.10 kell 15.45;
28.–29.09 kell 13.15 jOBS
27.09–3.10 kell 16.30, 18.45,
21 Me oleme Millerid

Kõik mängu
27.09 kell 13.15 Cinamonis
Selleks, et maksta oma õpingute eest mainekas Princetoni ülikoolis,
kogub Richie (Justin Timberlake) raha internetikasiinodes. Algsest
edust tiivustatuna läheb ta välja suure riski peale ning jääb kõigest ilma.
Uskudes, et teda on petetud, lendab Richie eksootilisse Costa Ricasse,
et nõuda aru netimängude magnaadilt Ivan Blockilt (Ben Affleck), kelle
süsteemile ta kaotas.

28.09 kell 20 Allon Vainola
& Unenäopüüdjad, Alres
Kangus

Vanemuise
kontserdimaja
26.09 kell Kontsertjazz: Trio
Station Mir (Prantsusmaa)

Näitus

28.–29.09 kell 12.40 Smurfid 2

Annelinna
raamatukogu

27., 30.09–3.10 kell 11.45;
28.–29.09 kell 11 Kollide ülikool (eesti keeles)

kuni 30.09 3D raamatute
näitus Arhitektuur paberis ja
paberist

3.10 kell 20 Esilinastus: Gravitatsiooon

Karlova-Ropka
raamatukogu

Kontsert
Tartu Jaani kirik
28.09 kell 18 Mailaul 2013:
Siiri Sisask: Hetkeis muutuvad värvid

Tartu Jazz club
26.09 kell 21 Bluusikunst:
BluesauruS Wired (Eesti/Läti)
27.09 kell 21 Maria Väli kvartett

kuni 7.10 Lemme Haldre
maalinäitus Meelepeegel

Linnaraamatukogu
kuni 5.10 raamatunäitus Helidest sündinud luule
kuni 15.10 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus
kuni 15.10 Birgita Eva Tamme
maalinäitus Kaksteist erinevat külge

Muu
Linnaraamatukogu
26.09 kell 15–17 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on vürst
Sergei Volkonski (1860–
1937) mälestusteraamat
Kodumaa. Külas Mirjam
Lepikult

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

ILA

Jack räägib sõbrale:
„Ei tea, mida see peaks tähendama. Minu arst ütles: „Olete ju surma
lävel. Kuid pole viga, küll me teid
juba uksest sisse tõmbame.““
***
Ühe daami päevakavale tõmbasid kriipsu peale sõjaväemanöövrid. Kui tema auto lähenes sillale,
mida ta ületas tavaliselt kaks korda
päevas, hüppas korraga põõsastest
välja tunnimees ja tõstis käe:
„Mul on väga kahju, proua, aga te
ei saa üle silla sõita. See lasti silmapilgu eest õhku.“
Daam tunnistas jahmunult silda, mis seisis tervena ja tavalisel
kohal, siis tunnimeest, kehitas
õlgu ja astus autost välja. Sel hetkel jõudis sündmuspaigale teine
sõdur.
„Ohvitser, kas te suudate mulle
selgitada, miks ma ei võiks sõita üle
silla?“ pöördus ta selle poole.
„Proua, ma ei saa kahjuks teile
midagi öelda. Ma olen juba kolm
päeva surnud.“
***
Poisikesed teevad nalja: nad
panevad arsti ukse taha luukere,
annavad siis kella ja jooksevad ise
minema. Arst avab ukse, näeb luukere ja vihastab:

RAV

anekdoodid

BETOONI

175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 38 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 36 € 225/45 R17 al 57 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 35 € 195/70 C15 al 53 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk

E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 507 6389, 5345 3499.

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

tartuekspress
reklaam
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Ehitus

Üürile võtta

1-toal korter. Tel 503 2345.

1-2toal korter. Tel 550 0225.

Loomad

Lääne-siberi laika kutsikad (tõutunnistusega). Tel 504 1924,
jahisarv.onepegefree.com.

Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.
Ekskavaatori 3 t ja Bobcati tööd
ning rent. Liiv, kruus, killustik kuni
5,5 t. Tel 513 3920.
Liiv, kruus, kild, muld, äärekivibetoon transpordiga. Tel 525 7628.
Piirdeaedade, väravate ja väravaautomaatika müük ning paigaldus. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Ehitusmaterjal

Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ametining lõppastme libedasõidu koolitusi soodsalt. Tel 507 8230, Kalda
tee 30, www.sõiduõppe.ee.
Reiki esimese astme koolitus
5. oktoobril. Info www.hilf.ee.

PAREMAD HINNAD

Küte

SAEMATERJAL

Müüa mulda, kruusa, liiva, killustikku. Koos transpordiga hinnad
soodsad! Tel 5608 1801.

Kinnisvara müük
Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
5814 5068.

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

Kesklinnas asuv autopesula otsib
meeskonda lisajõude. Töö on
sobilik nii meeste- kui ka naisterahvale. Autojuhiload tulevad kasuks.
Väljaõpe kohapeal. Palk kokkuleppel. CV saata meilile
ratmari@hot.ee.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Võru 132a,
tel 659 1109, www.mastersport.ee,
Master Sport OÜ.

Pakun tööd puitfassaadi viimistlejale (puhastamine, lihvimine,
värvimine). rhehitus@hot.ee
Soomes ja Norras messidel osaleda soovijale. Tel 5697 5868.
Vajame siseruumide koristajat
Vahi tööstuspargis. Tööpäevad
T, N, P (17–19.30). Tel 5823 0411.
Võtame tööle poole kohaga naerualuse. Töö pingeline, tasu niru.
Tel 517 0933.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727,
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee
Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.

Riided
Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 525 7628.
Ahjupuud (kuivad, 50 cm, lehtja okaspuust, 28 €/m³).
Tel 5344 0850.
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris; lõikamisjääke ja 3 m
küttepuud. Tel 504 3100.

Jõe butiigis kasutatud suusa- ja
vabaajajoped, dressipüksid jpm!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Led valgustite müük ja paigaldus.
Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623, 502 6732
või info@muinasmoobel.com.

Kuivad puud. Tel 521 2015.
Küttepinnud (3 m ja tükeldatud 50,
40, 30 cm kask, sanglepp, haab).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Küttepuud, kütteklotsid lahtiselt
ja võrgus. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Müüa km-kohuslane firma. Eesti
ja välismaiste firmade ost, müük,
likvideerimine ja konsultatsioon.
Tel 5611 0584.
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude

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

Hambaproteesidealane tasuta
konsultatsioon Kesklinna Hambaravis. Registreerimine tel 744 2122.

Klassikaline massaaž.
Tel 5562 2121.
Mõõdan vererõhku. Tel 527 1226.
Testi oma tervist aparaadiga
Biopulzar. Registreerimine tel
509 8313, www.tervisloodusest.
weebly.com.

Tutvus
41 a vaba Tartu mees soovib tutvuda südamliku vaba naisega kooselu eesmärgil. Tel 5665 8297
57 a karske ja terve mees tutvub
vaba naisega Tartust.
Tel 5344 0850.

Müük
Käsitööpoes Avalancel (Turu 7,
täpselt McDonadsi vastas) suur valik
käsitööesemeid. Kootud sokid
-15% kuu lõpuni. Tel 5566 0797.
Müüa kuivatatud kasevihad
1.90 €/viht. Tel 5663 9310,
hasso@eratreening.ee.

Ost
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, ordeneid, dokumente, kellasid jne.
Tel 5829 9810.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg
Eva Tantsukoolis uued seltskonnatantsu kursused alates oktoobrist. Tel 511 4081.

Vali internetist ja telli koju: toidukaup, tarbekaup. Peale poetoidu
toome koju ka erinevate toidu
kohtade valmistoite -vrapid, praed,
pitsad, burgerid, supid, kebab.
www.SALIOS.eu
Veo- ja kolimisteenus maksi
kaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus kaubikuga 1,5 t.
Tel 502 0426.
Veoteenus üle Eesti. Uued kaubikud. Tel 5551 0649.

Tervis
Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin. Vaja-

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepuud (kuiv lepp, 50 cm,
al 38 €/rm, märg lepp al 30 €/rm).
Tel 5340 1637 või 5664 1413.

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

Korstende ja korstnapitside ehitus koos kõige vajalikuga. Töö
kvaliteetne, pikaajaline kogemus.
Hind kokkuleppel. Tel 5618 9517.

Kasutatud riided Norrast, kauplus
Stiil, Anne 51, E-R 10-18, L 10-15.
Külastage!

Halupuud (kuiv lepp 40 €/rm).
Veoga al 3 rm. Tel 529 0183.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus toob Tartu linna eakatele
sooja toidu koju. Esmaspäevast
reedeni tuuakse koju suppi ja
magustoitu või praadi ja magustoitu. Komplekti maksumus 2,5 €.
Info ja tellimine tel 736 1510.

Kasutatud arvutite müük, hooldus ja parandus. Joorami pood
Tartus Struve tn 8, tel 5657 7785,
www.jooramipood.ee.

Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Puitpõrandate hooldus.
Tel 518 7207.

Trepikodade remont
kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Kastani riidepood võtab müüki
sügis-talvist hooajakaupa. Kastani 42, Tartu, tel 5598 2666.

Teenused

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

Teeme kodude remondi- ja
hooldustöid. Tel 5332 4708,
korteriteremont@hot.ee.

Järve aiand müüb hea kvaliteediga toidukartuleid. Kojuvedu
Tartus ja Elvas. Tel 509 1117.
Müün küüslauku seemneks
(4 €/kg). Tel 5551 0633.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu sertifitseeritud saemeestelt. Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad -20%. Uuri lähemalt
www.vikatimees.eu, tel 5559 3732.
Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Pakun tööd

lik eelregistreerimine. Ly Chini OÜ,
tel 505 8381, 5837 9246.

Hea enesetunne Rootsi massaaži
ja reiki abil. Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

Polsterdan uksi. Tel 5370 3971.

Taksikoer (pikakarvaline, emane,
tõutunnistusega). Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

Põllundus

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Müüa aiavõrgud, paneelid,
postid, okastraadid, kinnitustarvikud, väravatarvikud, väravad,
metallaiad väravaautomaatika,
garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

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

Koolitus

2. oktoobril algab Tartus vabastava
hingamise kursus. Tel 515 9339,
www.hingamisruum.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.

2. oktoobril algab Tartus kursus
tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, universaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

Kraanaga veok • kasti laius 2,5 m
kasti pikkus 7 m • kandevõime 12,5 t

hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.

SOODSAIMAD VEOTEENUSED

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

VEDAMINE OÜ

11

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

Ilmastikukindlad lauatennise
lauad parkidesse ja kooliõue!
Prantslaste Cornilleau uus roostevaba laud Park ei karda raskust
ja talub lööke. Made in France.
Vaata lähemalt www.pingpong.
ee/toode/1506-Cornilleau-Park
Cornilleau Park - loodud kestma!
Maaletooja: Lindmäe Sport OÜ
Sansaara stuudios
uuel hooajal: pilates,
seljatreening, jooga,
kõhutants, dance
Rumbita, stripdance. Tel 529 4740,
www.sansaara.ee.
Tantsuõhtu seltskonnatantsudega 29.09 kl 19 Dorpati konverentsikeskuses. Tel 511 4081.

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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WebShop.ee

TARTU MÖÖBLIKAUPLUSES

VIIMASED

5

PÄEVA

26.-30.09
TOOTJATE
Tel 53 086 568
LÕPUMÜÜK Lõunakeskuses, Ringtee 75
199 € 680

POCKET vedumadratsid

al.

135 €

90x200
120x200
160x200
180x200

Asume Lõunakeskuse Rimi-poolses korpuses

Uskumatult
head hinnad
ainult 5 päeva

