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SELLE TALVE PARIM
PAKKUMINE!
*

TASUTA

TAMREX talvejope

talvemüts

art 770-1804

HIND 79.- €
Talvine soe eemaldatava kapuutsiga
jope on valmistatud vastupidavast ja
mustust hülgavast Carrington-kangast,
seest on riie vooderdatud sooja vatiiniga
- uue põlvkonna isolatsioonimaterjaliga,
mis hoiab suurepäraselt sooja tegemata
sealjuures jopet liiga paksuks või raskeks.
Jope tagant madalam ja eest kõrgem
lõige
lubab
mugavalt
sooritada
erinevaid liigutusi – kummardades või
istudes ei tule jope ebamugavalt sülle
ning kükitades ja seistes on selg ning
istmik kindlalt soojas. Tuule eest hoiab
luku ette õmmeldud trukkidega liist ja
pehme fliisiga vooderdatud kõrge krae.
Trukkidega teisaldatav kapuuts on seest
pehme fliisiga ja piisavalt suur, et
mahutada mütsi või kiivrit. Kapuuts on
näo ümber laia servaga ja reguleeritava
kummiga, kurgu alt takjakinnitusega.
Lukkudega taskud rinnal ja küljel
mahutavad
vajalikud
esemed
(nimekaart, telefon jne).

TAMREX talvepüksid
art 771-1804

SNICKERS WORKWEAR
kootud logomüts

HIND 59.- €
TAMREX talvised tööpüksid tagavad
töömehele sooja ja mugava olemise
külmal ajal töötades.
Esmapilgul
meenutavad
need
nägusaid suusapükse. Elastsete,
krõpsuga reguleeritavate traksidega
püksid on nii eest kui tagant kõrge
värvliga – nii on teie kõht ja selg
töötamise ajal kindlalt soojas. Püksiluku
ees on tuulekaitseks krõpsuga liist,
vöökoht on kummipaelaga pingutatav
ja suured küljetaskud teevad esemete
kaasaskandmise mugavaks. Mõlema
sääre peal on helkurriba, et oleksite
pimedal ajal nähtav.

art 9084/0400

TASUTA*
TAVAHIND 13.- €

Komplekt (jope + püksid)

Hinnad sisaldavad
käibemaksu 20% ja
kehtivad kuni 31.12.2013
või kuni kaupa jätkub!

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

*OSTES TAMREXI TALVEJOPE
(ART 770-1804) SAAD
KINGITUSEKS TASUTA TALVEMÜTSI

(väärtus 13.- €)

-13% =120.
ostjale kingituseks ka
tasuta müts
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€
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tartuekspress
Palmér: Tartusse lendame
uudised

Neljapäev, 10. oktoober 2013

AINULT MINU HINNAGA

800 euro eest
bussijuhiks
Sebe alustab taas D-kategooria juhiloa ning bussijuhi ametikoolitusega, mille läbija saab
800-eurose brutopalgaga
töökoha Tartu linnaliinidel.
„Kevadel läbiviidud esimene
koolitus andis väga positiivse
tulemuse,“ sõnas bussifirma
juhatuse esimees Kuldar Väärsi. „Selle baasilt oleme otsustanud, et koolitame järelkasvu
ka edaspidi ning valime oma
reisijatele tõeliselt head klienditeenindajad.”
Sebe alustas tulevaste bussijuhtide õpetamisega tänavu
veebruaris, kuna D-kategooria lubadega noori jääb Eestis
ettevõtte hinnangul aina vähemaks. Novembris algav koolitus on järjekorras juba kolmas.
Õppuri omaosaluseks on
tavapärase 1000 euro asemel
100 eurot, mis tagastatakse
pärast tööle asumist ja katseaja edukat läbimist. Kandideerida saavad 20. oktoobrini
kõik vähemalt 24-aastased ja
keskeriharidusega inimesed,
kellel on B-kategooria juhiluba
kehtinud kaks aastat.
Kõigile koolituse läbinutele
ja maanteeametis eksami edukalt sooritanutele on tagatud
tööleping Tartu linnaliini bussijuhina.

Pensionilt Estonian Airi juhiks kutsutud rootslane
Jan Palmér (63) peab lennuliiklust Tartu ja Tallinna
vahel liiga kalliks lõbuks – tema kodumaal ei läbi
sellist vahemaad keegi õhusõidukiga.
Möödunud sügisel oli Jan Palmér tegus rootsi pensionär. Käis
jahil ja mängis golfi. Ometi tundis aastakümneid lennunduses
töötanud mees, et tahaks elus veel
midagi korda saata ning võttis vastu pakkumise tulla lootusetus seisus Estonian Airi päästma. „Mulle meeldib firmasid uuesti õigele
rajale tõmmata, see pakub nii palju rõõmu,“ rääkis Palmér esmaspäeval Tartus avalikul loengul,
mille peamiselt lennuakadeemia
õppuritest koosnev publik tema
iga sõna neelas.
Oma tööle asumisest mullu
novembris on Palmér koondanud
enam kui poole Estonian Airi töötajaskonnast (337 töötajast on alles
140), sulgenud 14 lennuliini ning
loobunud ligi pooltest lennukitest
– alles on vaid seitse. „Mõne Boeingu lahkumisel oli firmas pisaraid
oi kui palju, aga mina ohkasin kergendatult, sest nende ülalpidamisega poleks me eales hakkama saanud,“ jutustas Palmér.

Kivi Taskila kapsaaeda
„Estonian Airi idee firmat suurendada polnud paha, aga nende
valitud ärimudeli juures on mate-

maatiliselt võimatu kasumit teenida. Soome väikelinnadest Tallinna kaudu Euroopa suurlinnadesse lennates jääb vahepeatus
ilma igasuguse tuluta. Selle mudeli juures oleks vaja hiigeltransiiti, kuid Tallinnast edasi lendavad lennukid olid pea sama väiksed kui Soomest tulevad,“ selgitas
Palmér Tero Taskila aegsete möödapanekute tagamaid. Samadel
põhjustel jäi katki ka lennuliiklus
Tallinna ja Tartu vahel – kasumlik
oleks see vaid väga suure reisijate
hulga korral.
Eesti rahvuslikku lennufirmat
juhtima asudes kalkuleeris Palmér iga väljumise puhul, kas see
toob raha sisse. Tulemus oli drastiline: tuli hakata piletihindu tõstma ja kulusid kärpima. Ettevõtte
ümberkorraldamise plaan pandi
paika kuupäevaliselt.

Rongid päästaksid Tartu
Estonian Airi endiste aegade üle
oma võimete elamist näitlikustab
Palmér reedeõhtuse äriklassi reisijaga, kes palub stjuardessilt šampanjat. Reisija teeb suured silmad,
kui stjuardess pudeli pauguga
avab ja talle klaasikese valab, sest

Jan Palméri tähtsad paberidki käivad lennunduseksperdile omaselt
väikese kohvri sisse, mida on mugav kõikjal maailmas kaasas kanda.

Mari Mets

viimane oli lootnud pudeli lennukompanii kulul koju kaasa võtta
nagu varem. Selline oli Estonian
Airi stiil.
Täna ütleb Palmér, et Eesti siselende on Estonian Air võimeline

korraldama vaid siis, kui reisijad
maksavad just sellise piletihinna,
mida firma küsib.
„Meil pole Tartu vahet lendamiseks praegu varustust, ei lennukeid ega töötajaid. Et õhtul saabuv

lennuk hommikul uuesti välja lendaks, läheks väga palju raha. Selleks, et see oleks tulus ja piletihind
püsiks mõistlikuna, peaks olema
Tartus rohkem inimesi, kes tahaksid siit Tallinnasse lennata. Linna
initsiatiivil oleme muidugi avatud
igasuguseks koostööks, kuid see
oleks väga kallis projekt,” lausus
Palmér.
„Tallinna ja Tartu vahemaa
on napilt üle kahe tunni, selliste distantside läbimiseks ei kasutata Rootsis kusagil lennukeid.
Targem oleks arendada rongiühendust, sest see oleks tarbijale
säästlikum nii raha kui aja mõttes. Koos linnast eemal asuvasse lennujaama sõiduga ning seal
veedetud ajaga tuleks see sama
välja.”
Koju Rootsi sõidab Palmér Tallinnast alati lennukiga – temasugusel mehel pole aega laevaga üle
lahe loksuda. Pealegi armastab
ta lendamist üle kõige ning saab
suhelda lennu jooksul oma meeskonna ja reisijatega, sest põhinäod
on talle juba tuttavad.
Murelikele tulevastele pilootidele, kes pommitavad Palméri küsimustega, kas Estonian Air
lähiaastatel mõne inimese tööle ka võtab, ulatab ta lahkudes
oma visiitkaardi: „Minge koguge
esmalt laiast maailmast kogemusi. Kui kusagil tööle ei võeta, helistage mulle.“
Mari Mets

Terve Tartu sai näo
Suvel linna välja kuulutatud
konkursi leidmaks logo tervislikke eluviise propageerivale brändile „Terve Tartu“
võitjaks tunnistati agentuuri Neway Brands loodud
südamekujuline graafika.
„„Terve Tartu“ on pikaajalisem
tegevussuund, mille mõte on laste, noorte ja ka eakamate tartlaste seas propageerida sporti ja tervislikke eluviise ning luua linnas
aktiivalade võrgustik sportimiseks, puhkamiseks ja mängimiseks. Laiem eesmärk on aktiivsed
ja terved linlased, kelle jaoks on
loodud kodulähedased võimalused tervisespordiga tegelemiseks,“
ütles linnapea Urmas Kruuse.
„Terve Tartu“ nimetuse alla on
kavas koondada tervisespordiüritused ja -sarjad, tervisepäevad ja
-kampaaniad ning muud terviseteadlikkuse tõstmist ja tervislikku
käitumist edendavad tegevused.
Samuti koondab uus bränd linna
terviseradade, puhkealade ja mänguväljakute võrgustikku.
Vastloodud egiidi all toimuvaid üritusi ja tegevusi ei korralda ainult linnavalitsus, vaid ka tei-

sed organisatsioonid, ühingud või
üksikisikud, kes saavad Tartu linnalt nende tegevuste läbiviimiseks
toetust. Linnavalitsus soovitab
“Terve Tartu” logo kasutada kõigil, kes korraldavad Tartus spordija terviseüritusi.
Kuigi esmalt plaanis linn uue
logo avalikuks teha juba 8. juulil,
venis maine ja turismiteenistuse
juhataja Karmen Viikmaa sõnul
protsess loodetud ühe kuu asemel neli korda pikemaks, kuna
„esines lahkarvamusi logo fondi
osas, siis palusime veel mitmeid
kordi logoga mängida ja erinevaid kujundusi erinevate kirjastiilidega saata“.
Konkursi peapreemia
oli 1200 eurot. Teise
koha ja 300 eurot sai
rek la a miagentuur Dada töö.
Kol m a nÜlikooli 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.

daks ja 200 euro vääriliseks tunnistati Ants Tammani pakutud
lahendus.
Rasmus Rekand
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Miks mind juuksuriks ei lubata?
Olin töötukassa hingekirjas 2011.
aastal, kuid kirjutan sellest alles
praegu, sest kogusin vahepeal
viha. Mul on kõrgharidus zootehnika vallas, aga kui ma ülikooli
lõpetasin, polnud enam kolhoose
ega sovhoose – seetõttu erialast
tööd ma ei saanud. Niisiis pöördusin töötukassasse. Nemad mind
küll millegagi ei aidanud. Pidin
kord kuus nende juures käima ja
kuulama sama juttu – miks ma ise
tööd ei otsi. Palusin töötutoetust.
Selle peale oli vastus, et Teil on
ema ja teised sugulased, kes saavad Teid ülal pidada. Minu ema on
pensionieas ja käib ka tööl, aga see
ju ei tähenda, et ta peab elu lõpuni
mind ülal pidama.
Minu unistus on õppida juuksuriks või jumestajaks. Rääkisin sellest konsultandile. Selle peale oli
vastus, et mina ei sobi kummakski.
Kui küsisin, miks, öeldi, et tulge
järgmine kord uuesti vestlusele.
Kuu aja pärast oli vastus sama.
Siis küsisin, millist ametit nad
saaksid mulle pakkuda või kelleks
soovitavad ümber õppida. Ja jälle
sama vastus – tulge kuu aja pärast.
Kui ma läksin ülbeks ja küsisin
õelalt, et mida Te siin istute, kui
inimesi ei aita ja ise veel nii paks ...
siis oli konsultandil kohe suu lahti
ja mind saadeti töötukassa psühholoogi juurde.
Psühholoogil enda kabinetti polnud ja ta võttis mind vastu
Mainori kooli klassis. Rääkis ainult
enda kassidest ja enda tervisest,
solvates mind täiega. Lõpuks
otsustasin närve mitte raisata ja
võtsin ennast töötute ridadest
maha. Nii siis töötukassa inimesi
“aitabki”.
Töötu

Jane Väli
Töötukassa Tartumaa
osakonna juhataja
Aastaid tagasi toimunut on raske
põhjendada. Aga meil on kogu
kõnealuse isikuga seotud tegevus
dokumenteeritud. Aktiivset koostööd ma temaga ei näe, palju ta
konsultandil ennast aidata pole
lasknud.
Juuksurikoolituse teemal pole
talle ei öeldud, vaid saadetud
karjäärinõustaja juurde, kuhu ta
aga pole jõudnud. Kindlasti ei saa
konsultant kedagi niisama, ilma
pakkumist tegemata minema
saata.
Sel ajal olid muidugi tööturul
hoopis teised vajadused. Omanuks ta juba vastavat väljaõpet,
olnuks lood teised, aga juuksureid
ja jumestajaid juurde koolitada
pole vaja, sest neis valdkondades
on niigi ülepakkumine.
Kui inimesel on mure, siis võib
ta alati meie poole pöörduda. Meil
on palju häid pakkumisi.

tartuekspress
lausega
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lausega

Hülssidel uus omanik

3. või 4. oktoobril murdis tundmatu kurikael Nõo vallas Laugja
külas sisse talu garaaži ja varastas
ligikaudu 50 kilogrammi vasest
padrunikesti, lisaks veel pikendusjuhme ja Boschi ketaslõikuri.
Vargusega tekitatud kahju on 340
eurot.

40 600

kaasas käinud munder, ametiraha
ning positsioon – postiljoni.

Nädal täismeestest
õppureile
Linnaraamatukogu korraldab
15.-18. oktoobrini täiskasvanud
õppija nädala. Koolitustel saavad
selgemaks infootsing internetist,
operatsioonisüsteem Windows
7, puitakende renoveerimine ja
rahaasjade planeerimine.

inimest tormas Klubi Tartu Maraton korraldatud rahvaspordiüritustel ühtekokku tänavusel hooajal rajale. Mullust rekordit löödi
sel moel pea 4500 spordisõbra
jagu.

Supilinna seltsi pikast ettepanekute nimekirjast võttis Meloni tänava uusehitiste arendaja kuulda ainult
värvi puudutava: lumivalgeks kerkivaid hooneid ei võõbata. 
Aet Rebane

Kopa jõud käib supilinlaste kisast üle
Emajõe äärde Meloni
tänavale kerkib kaks uut
kortermaja, mis rikuvad
linnaosaseltsi hinnangul
kohalikku miljööd.
Supilinna seltsi esimehe Mart
Hiobi sõnade kohaselt ei sobi
uued majad puitmajalinnaossa kui miljööväärtuslikule alale,
kuna saavad olema liiga modernistlikud ja ümbruskonnast
eristuvad.
Hiob tõi sobimatute joontena
välja, et majad on liiga suured ja
täpselt ühesugused, lamekatuste, rõdude ning lintakendega.
Algse plaani järgi ka silmatorkavalt valget värvi. Aktivist lisas, et
kümme aastat vana planeering
ei kajasta enam häid ruumilisi
lahendusi Supilinnas.

Koleda lummuses
Hiob tunnistas, et tööde eest
vastutav ehitusfirma Saarevaim
OÜ arendaja Rait Sirk aadressil Meloni 30/1 ja 30/2 kerkivate
uute hoonete kohta seltsi arvamust siiski küsis. Tema sõnul
saatis mittetulundusühing nii
Sirgile kui linnavalitsusele kirja ettepanekutega, kuidas maju
supilinnalikumaks muuta, kuid
pöördumisele ei vastatud ja soovitusi ignoreeriti.
Arendaja Sirk aga väitis, et
Hiob ise aitas detailplaneeringut koostada ning et Supilinna
seltsi ettepanekutest võeti kuul-

da värvisoovitust: „Ma ju ei värvi neid maju valgeks!“
Midagi muud Sirk aga muuta
ei kavatse, kuna teised soovitused nõuaksid juba uut detailplaneeringut. “Ei julge võtta seda
riski, et planeeringut muuta,”
lausus Sirk. “Supilinna inimestele meeldib üldse ainult vana ja
kole, kõik uus ja ilus tekitab vastuseisu. Detailplaneering on ju
juba läbi läinud.”

Tülikas protsess

tiivse küljena tähele panna, et
Emajõe äärde tekib nüüd hoopis uus miljöö. Tema teatel ehitatakse Emajõe äärde juurde
kaheksa kortermaja ja Oa tänavale lisaks kõnealustele Meloni
tänava ehitistele veel seitse hoonet. Samuti planeeritakse piirkonda lasteaeda.
Arhitekti sõnul on maju linnale vaja, et rohkem inimesi
Tartusse koliks. „Linnaosa elanikke on kaasatud nii nagu alati,“ resümeeris Arjus.
Iga uus hoone toob Supilinna ka sõidukeid juurde. Arjus
rääkis, et autodele tuleb parkimiskohad teha krundi sisse.
Seda, kas linnaossa kunagi ka
seni puuduvad kõnniteed ehitatakse, linnaarhitekt öelda ei
osanud.
See-eest ütles linnaplaneerimise ja maakorralduse osakon-

Tartu linnaarhitekt Tõnis
Arjus ütles, et rae jaoks on
oluline, et planeering vastaks
õigusaktidele. Miljööväärtuse nõuetega aga uued hooned
tema sõnul sobituma ei peagi.
Arjus põhjendas, et majad ei
kuulu miljööalasse, sest varem
oli jõeäärne piirkond üldkasutatav ning uued hooned suhestuvad pigem
Supilinna inimestele
Emajõe teisele kaldale
meeldib üldse ainult
jääva linnaosaga, jäädes Supilinna tuumivana ja kole, kõik uus ja
kust välja.
ilus tekitab vastuseisu.
Arhitekt möönis, et
põhimõtteliselt küll
võiksid ka miljööala läheduses
na planeeringuteenistuse juhaväärtusnõuded kehtida, kuid
taja Indrek Ranniku, et uued
uue detailplaneeringu koostakõnniteed on Supilinna plamist linnavalitsus ei nõudnud,
neeritud, aga kas need ka tulesest selle koostamine on tülikas
vad, sõltub juba järgmise aasprotsess.
ta linnaeelarvest. „Kõnniteede
Arjus lausus, et kuigi kohalitulek on poliitikute öelda,“ selke elanike jaoks on jõeäärne osa
gitas ta.
samuti Supilinn, maksab posiAet Rebane

Otse emiraatidesse
Läti õhukulleri Air Balticu abil saab
nüüd hõlpsa vaevaga ise minna
vaatama, kas multifilmikangelasel
Garfieldil on õnnestunud ammune plaan kassipoeg Nermal Abu
Dhabisse lähetada. Detsembrist
märtsini pakutakse
otselendu Riiast
Araabia ühendemiraatide
pealinna hinnaga alla 300
euro.

Seks tabutsoonist välja
Tähe noorteklubi korraldab alates
12. oktoobrist neljal järjestikusel
laupäeval Lille Majas seksuaalkasvatusliku koolitusseminari. “Igapäevatöös näeme, et sõna “seks”
on noorte jaoks lausa kui roppus
– loodame, et avardame nende
mõttemaailma,” sõnas noorsootöötaja Marge Lapp.

Tartlased linastasid
Hollywoodi

Võru tänava
plahvatus kohtus

ETV2 muusikasaate “Eesti TOP
7” eetrisse jõudis Asko-Romé
Altsoo vändatud video Andres
Rootsi & Bottleneck Johni loole
„Thru the Valley“, mis on osaliselt filmitud Tartus, osalt pärineb aga 1924. aastal linastunud
Raoul Walshi filmist „Bagdadi
varas“. Video poolt saab hääletada saate veebilehel esmaspäevani.

Ringkonnaprokuratuur saatis
kohtusse kriminaalasja, milles
46-aastast meest süüdistatakse
14. aprillil Tartus Võru tänaval asuva maja korteris toimunud plahvatuse korraldamises. Süüdistuse
kohaselt paigaldas mees elektripliiti isevalmistatud lõhkeseadeldise, püüdes tappa oma endist
elukaaslast, kes imekombel köögist vigastusteta pääses.

Uhke postipoiss sõitis...

Proovi kokpitti

Ülemaailmse postipäeva auks
avas ERMi postimuuseum (Rüütli 15) näituse, millega meenutatakse ametimeest,
kellega on ajast aega

Reedel kell 14.30–17 ja laupäeval
kell 10–16 pakub lennuakadeemia Ülenurmel kõigile huvilistele
esmakordselt võimalust lennata simulaatoris, kus treenitakse
piloote.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Kelle jalajäljed pole Tasku-esisele asfaldiplatsile mahtunud, võivad
oma koha leida grafitikunstnike loodud alternatiivsel kuulsuste
alleel Aleksandri tänava garaažil. 
Reio Laurits

Töötan selle nimel,
et Tartu oleks parim
elupaik maailmas!

438 Toomas Kapp
Küsi müüja käest templikaart
millega saad iga viienda burgeriga kaasa
friikartulid ja iga kümnes burger on TASUTA!

WWW.JESS.EE
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WWW.FACEBOOK.COM/JESSKIIRTOIT
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tartuekspress
bussijaam

Bussijaamaga ei
mängita!

Valimisliit Vabakund korraldab koostöös Tartu Liiklejate Koja liikmetega neljapäeval, 10. oktoobril kella 14st
Tartu ülikooli raamatukogu
ees meeleavalduse “Tartu
bussijaamaga ei mängita!”.
Linnavolikogusse on
kinnitamiseks saadetud
bussijaama saatust mõjutava otsuse eelnõu. Bussijaama ala detailplaneeringu on komisjoniliikmedki
hinnanud poolikuks ja see
jätab arendajale väga suure vabaduse bussijaama
lahenduse kujundamisel.
Senine bussijaam plaanitakse ümber ehitada ja
siduda praegusest oluliselt
rohkem Tasku keskusega.
Vabakunna kandidaadi ja
liiklejate koja esindaja Siim
Vatalini sõnul “tähendab
see, et umbes kaheks aastaks on bussijaam kodutu
ja peale valmimist surutud
sprotikarbi mõõtmetesse,
kusjuures sissepääs Annelinna poolt hakkab olema
ühine busside väljumisteega ja tekivad probleemid
heitgaaside eemaldamisega. Kiirustamise taga on AS
Estiko ärihuvid ja hirm, et
peale valimisi ei ole võimalik sellist planeeringut enam
volikogus läbi suruda”.
Volikogu peab tagama,
et tulevane bussijaam oleks
kujundatud eeskätt reisijate vajadustest ning kasutusmugavusest lähtuvalt.
Vabakund ei ole nõus, et
järjekordne arendus kinnitatakse rutakalt ja erahuvid
seatakse kõrgemale avalikust huvist.
Meeleavaldus
algab
10. oktoobril kell 14 Tartu
ülikooli raamatukogu ees
vahetult enne linnavolikogu istungit. Plaanis on
suhtlus istungile minevate
linnavolinikega, et öelda,
mida me neilt ootame –
selleks on hästi läbi mõeldud ja linnakodanike huvides tehtud otsus.

Neljapäev, 10. oktoober 2013
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TANTS ÜMBER BUSSIJAAMA: Lahkuva linnavalitsuse majanduskomisjon andis rohelise tule
Tartu ühe olulisema kvartali detailplaneeringule. Keskuse arendaja hinnangul ideaalne plaan
on pannud poliitilised konkurendid hambaid
välgutama. Debatt jätkub avalikul väljapanekul.

Arendaja lubab parimat
Valimisliidu Vabakund tehtud
avaldusest nähtuvad erinevad
hirmud, millega püütakse külvata segadust ning need ei vasta
kohe kindlasti tegelikkusele.
Oleme praegu detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamise etapis,
see ei tähenda veel seda, et meil oleks
võimalik piltlikult öeldes “homme” ehitama hakata.
Ehituse alustamiseks on tarvis detailplaneering ka kehtestada, seejärel koostada detailne ehitusprojekt ning alles
seejärel taotleda ehitusluba. Avalikule väljapanekule suunamine annab võimaluse kõigil linnaelanikel planeeringu kohta arvamust avaldada ning loodetavasti leida ka kõiki osapooli rahuldav
lahendus.

Ajutine terminal
Pöördumises väidetakse, et Tartu
bussijaam jääb kaheks aastaks kodutuks, mis pole kindlasti tõsi. Bussijaama ümberehitamise ajaks plaanitakse
rajada ajutine bussiterminal Kaluri tn
parklasse koos perroonide, varikatuse,
siseruumides piletimüügi ning ootealaga. Ehitus toimub etappide kaupa ning

arendajana oleme võtnud eesmärgiks
taastada kõige kiiremini bussiterminali
kasutajate mugavus. Loodame uue terminali valmis teha kindlasti kiiremini
kui kahe aastaga.
Teiseks tuuakse välja, et bussijaam
surutakse “sprotikarbi” mõõtmetesse. Praegu on bussijaama käsutuses
420 m², mille hulka on arvestatud ka
lisanduvad teenused ning tehnoruumid. Uues planeeringus on bussiterminali alaks ette nähtud minimaalselt
850 m².
Kolmandaks on öeldud, et Annelinna
poolt tulles hakkab jalakäijatele sissepääs olema ühine bussidega. Kogu uue
planeeringu tegemise käigus on prioriteetseks peetud jalakäijaid ning nendele maksimaalse mugavuse ja turvalisuse tagamist.
Tänases lahenduses jalakäijate ja
busside teed ristuvad, uues sellist probleemi ei eksisteeri. Igal juhul on uus
lahendus jalakäijatele turvalisem kui
senine.
Neljandaks on tõstatatud heitgaaside
teema. Uue planeeringu kohaselt asub
bussiterminal maatasapinnal ning on
välisõhule avatud. Lisaks plaanitakse
paigaldada uude terminali mehhaanilised ventilatsiooniseadmed, mis taga-

vad ka uues terminalis kvaliteetse õhu.
Arendajatena pole meil mitte mingisugust huvi teha sellist avalikku hoonet,
kuhu keegi tulla ei soovi.

Kiirustamist pole
Viiendaks on väidetud, et planeeringuga seotud otsused on tehtud kiirustades. Oleme teinud ettepaneku algatada
detailplaneering 26. oktoobril 2012, mis
tähendab seda, et vastavat lahendust on
arutatud juba aasta aega. See kõik on
toimunud tihedas koostöös linnavalitsuse ametnike, liiklusekspertide ning
detailplaneerijatega. Planeeringu eskiislahendus on läbinud ka avaliku arutelu ning kõik muud seaduses ettenähtud
protsessid. Täidetud on kõik volikogu
14.02.2013 otsuses nr 449 toodud nõuded. Arendajatena on meil tõeliselt kahju, kui väljapakutud lahendus takerdub
poliitilisse võitlusesse ning jääb venima.
Soovime anda oma panuse Tartu
kesklinna atraktiivsuse suurendamiseks ning loodame siiralt, et linna arengut toetavad ka kõik linna esindajad
ning kodanikud.
Kristel Tannik,
Tasku Keskuse turundus- ja
kommunikatsioonijuht

Linn ootab kodanikelt vastukaja
Linnavalitsus saatis volikogule ettepaneku pikendada Turu tn 2, Soola tn 8, 4 ja 4a kruntide ning
lähiala detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamise eelnõus esialgselt kavandatud
avalikustamise tähtaega 18 päeva võrra ehk 30.
novembrini.
„Tartu bussijaamaga seonduvaid arenguid hõlmav planeering seondub suure avaliku huviga
ning seetõttu peame vajalikuks avaliku väljapaneku tähtaega pikendada. Soovime anda linlastele rohkem võimalusi sedavõrd olulise ala
arendamisel kaasa rääkida,“ ütles abilinnapea
Raimond Tamm.
Linnavolikogu arutab Turu tn 2, Soola tn 8, Soola
tn 4 ja Soola tn 4a kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ning avalikule väljapanekule suunamise eelnõu 10. oktoobri istungil.
Kesklinnas 3,2 hektari suurusel planeeringualal asuvad Tasku keskus, bussijaam ja hotell
Dorpat. Suvel avalikul arutelul olnud eskiislahendus näeb ette praeguse bussijaama ja Tasku
keskuse vahelise ala täisehitamise ja bussijaama
paigutamise hoone sisemusse.
Enne planeeringu põhilahenduse koostamist korraldati Emajõe ärikeskuse ja bussijaama
ümbruse linnaruumi arhitektuurne ideevõistlus,
mille eesmärk oli leida bussijaamale ja seda
ümbritsevale alale selgelt tajutav linnaruumiline
tervik. 3. oktoobrist on Dorpati konverentsikeskuses avatud näitus, kus on eksponeeritud kõik
võistlustööd. Huvilised saavad näitust külastada
oktoobri lõpuni tööpäeviti kell 10–17.

Bussijaam ei
mahu Taskusse
Tartu linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon otsustas hääletada Tasku krundi planeeringu vastu, sest see ei ole piisavalt
küps planeeringu avalikustamiseks.
„Tartu bussijaam on kujunenud omamoodi
sümboliks Tartu ühe äriringkonna ja avaliku huvi
vastuseisust, mille juured ulatuvad juba möödunud sajandisse,“ ütles sotsiaaldemokraatide
fraktsiooni esimees Tõnu Ints.
Jättes kõrvale ajaloo ja emotsioonid, otsustas
fraktsioon hääletada planeeringu vastu, kuna
Tasku krunt on bussijaama pidamiseks liialt ülekoormatud, bussijaama ligipääs raskendatud
ning bussijaam kui „Tartu värava“ sümbol devalveerub uue planeeringuga veelgi.
Sotsiaaldemokraatide fraktsioon teeb ettepaneku kaaluda bussijaama teisi võimalikke asukohti kesklinnas või leida teisi lahendusi Tasku
kinnistul. On igati mõistlik võtta aeg ja pinged
maha ning jätta küsimuse otsustamine uuele
linnavolikogule ja linnavalitsusele.
Sotsiaaldemokraadid lubavad toetada liiklejate
koja ja valimisliidu Vabakund liikmete korraldatud
meeleavaldust „Tartu bussijaamaga ei mängita“.

Linna jõukuse määravad inimesed

Ja inimest kui jõukuse loojat kujundavad kodu, lasteaed, kool ja muu meid ümbritsev linnakeskkond.
Linnavõimud tartlaste kodusid otseselt paremaks muuta ei saa, küll aga lasteaedu, koole, tänavaid, parke ja Emajõge.
Kiites Tartut kui väärt elupaika, saame kodulinna veelgi elamisväärsemaks teha,
kui kasutame meie ühist, linnaeelarve raha eelistatult selleks, et:
Tõsta kõigi lastega tegelevate inimeste palka, alustades
lasteaedade õpetajatest. Inimese kasvatamine pole efektiivne
tänases Eestis valitsevate arusaamade järgi. Lapsed on esimesed,
kelle arvelt täna riigieelarves kokku hoitakse. Samas, lastega tegelevate inimeste väärtustamine loob kindlaima aluse, et Tartus on tulevikus rohkem haritud, tasakaalus närvikavaga inimesi, kelle olemasolu
toob siia investeeringuid ja uusi kõrgepalgalisi töökohti. Täna kurdetakse tihti just haritud ja usaldusväärse tööjõu puudumise üle.
Luua kiireltmuudetava kohtade arvuga lasteaedadekoolide
võrgustik, et reageerida paindlikult sündivuse kõikumisele ja
migratsioonile. Selleealistel lastel on tavaliselt parimas tööjõus vanemad, kes jäiga kohtade süsteemi juurde jäädes kaotavad palju
tööaega ja energiat, mida saaks rakendada uute väärtuste
loomiseks ja perekonna jõukuse suurendamiseks.
Korteripuuduse leevendamiseks
rakendada Põhjamaade eeskujul üüri- ja
omandikorterite vahepealne vorm, eluasemeõigusega korterid. Selleks on vaja täiendada
ka seadusi.
Anda liikluses jalakäijatele ja jalgrattureile selge ning turvaline eelis
teiste liiklejate ees. Luua uusi, omavahel
seotud kergliiklusteid. Jalgsi ja jalgrattal
püüavad liikuda eelkõige need inimesed,
kes oma tervisest rohkem hoolivad kui
enamik autosõitjaid. Terve inimene on ka
parem tööinimene, mis omakorda annab

parema tagatise investoritele väärt töökohtade säilitamiseks ja uute
loomiseks Tartus.
Vaadata kiiremas korras läbi võimalused linna asumite
vaheliste non-stop autoteede rajamiseks, mis ei häiriks
kergliiklejaid. Tartu suuruses linnas pole põhjendatud tipptunnil ühest
asumist teise jõudmiseks kulutada üle 10 minuti. Tegelikkuses kulub
vahel ligi pool tundi. Fooritaktide reguleeri(ma)tusest ja liiga paljudest
võrdõigusega ristmikest tulenevad pidurdamised-kiirendamised
mürgitavad õhku, tekitavad liigset müra ja muserdavad liiklejaid.
Võidetud aeg, õhupuhtus ja säästetud närvienergia on hinnaline
ressurss nii peredele kui ettevõtlusele.
Korraldada ühistransport ometi kord arusaadava loogika
järgi, luues ka sujuva ühenduse bussi-, rongi- ja lennujaamaga,
et see oleks heaks eelduseks ühendusele välisilmaga.
Väärtustada jätkuvalt Emajõge kallaste ja paadisadamate
korrastamise ning vaba aja veetmise kohtade juurdeloomisega.
Emajõgi on Tartu ajalooline peatänav, millel kohtumine peab
rõõmustama kõiki linlasi ja külalisi!
Austusega Teie

Roman Mugur
358
kandidaat nr

Neljapäev, 10. oktoober 2013

tartuekspress
bussijaam

5

Keskerakond jäi bussijaama
tuleviku hääletuselt kõrvale
2. oktoobril oli Tartu linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis arutlusel bussijaama tulevik.
4 vastu- ja 5 poolthäälega
sai planeering toetuse,
sealhulgas oli vastu ka osa
koalitsioonipoliitikuid.
Keskerakonna kolmest liikmest ei osalenud aga hääletamisel ükski.
Veljo Ipitsa dirigeeritavas linna
arengusuundi määravas komisjonis on viis reformierakondlast, neli IRL esindajat, kolm liiget keskparteist, kaks sotsi ja üks
endine rahvaliitlane.

ga. „Valga Vee juhatuse liikmena
pidin osalema Tallinnas ühel olulisel nõupidamisel. Aga olen oma
seisukohti bussijaama osas varemgi väljendanud – minu ettepaneIsiklikud takistused
kul võiks selle üle viia raudteejaama. Mõistagi pärast põhjalikKui muidu on Keskerakond silku analüüsi. On kõigi huvides, et
ma paistnud vapra võitleja, küsipeatselt uus lahendus bussijaamas
ja ja ettepanekute tegijana, siis selvalitsevale kitsikusele leitaks ja
le koosseisu viimasele istungile ei
ka turg säiliks kesklinnas. See on
tulnud kaks liiget üldse kohale ning
väga oluline teema!“
kolmas oli sunnitud enne viienAsjaolu, et Keskerakonnast ei
da päevakorra punkti – bussijaaosalenud nii olulise teema arutema kvartali juurdeehitust puudutav
lul ühtegi inimest, ei pea Kuusik
traagiliseks. „Koalitsiooni ettepanekud
Uue bussijaama pakutav
surutaks ühel või
lahendus on praegusest
teisel moel niikuifunktsionaalsem ja visuaal- nii läbi.“ Ka on tema
asendusliikme
ne pool ei saa olla ka palju sõnul
määramine komishullem kui praegune kuut. joni üpris keerukas
ja aeganõudev protdetailplaneering – arutelu lahkuma.
sess, mistap ta seda isegi ei kaaSilver Kuusik põhjendas oma
lunud, teades, et ei saa koosolekul
eemalejäämist töökohustusteosaleda.

Triin Lukk plaanis küll nõupidamisele minna, ent ootamatud isiklikud asjatoimetused said
takistuseks. „Ma ei mäletagi varasemast koosolekut, kus Keskerakond oleks nulliga esindatud. Aga
mingit intriigi siit teil otsida ei
tasu! Sest seda lihtsalt pole.“
Lukk on seisukohal, et bussijaama teema üle on vaieldud juba piisavalt. Paras aeg käes lasta linnarahval sõna sekka öelda. Seetõttu
oleks ta ilmselt hääletanud poolt.
Ta usub, et pakutav lahendus on
praegusest oluliselt funktsionaalsem. Ka visuaalne pool „ei saa olla
palju hullem kui praegune kuut“.

Las rahvas otsustab
Ainsana oli keskerakondlastest arutelu alguses kohal Kadri
Mosin. „Kahjuks muudeti päevakorra punktide arutluse järjekorda ja enne, kui bussijaama teemani jõuti, pidin lahkuma isiklikel,
üpris kurbadel põhjustel.“

Telefonikõnes möönis Mosin,
et kokkulepitud üldist seisukohta keskfraktsioonil selles küsimuses enne arutelu paika pandud
polnudki. Sellisel juhul on tavaks,
et komisjoni liige langetab otsuse kohapeal. Tagantjärele ei soovi
Mosin öelda, kas ta oleks hääletanud projekti poolt või vastu.
Hiljem saadetud kirjas täpsustas
Mosin, et bussijaam oma praegusel
kujul on hädalahendus. „Põhimõtteliselt ei ole bussijaama rajamisel kaubanduskeskuse alla midagi
taunitavat: sarnane variant on ära
proovitud ja sobilikuks osutunud
paljudes Euroopa linnades. Meie
põhjamaises kliimas on vajalik, et
ooteala ei piirduks vaid kerge katusealusega. Ka Tallinna Viru keskuse alla viidud bussiterminal võiks
olla päris arvestatavaks eeskujuks.
Kuna volikogu päevakorras on
planeeringu avalikule väljapanekule suunamine, ei näe me põhjust vastuseisuks. Usume, et just
avaliku väljapaneku ja sellele järgneva arutelu käigus peaksid selguma planeeringu võimalikud
vead või vajakajäämised. Küll aga
on oluline, et ka selleks etapiks
antaks rahvale piisavalt aega.“
Pärast avalikustamist ning võimalike vastuolude läbi vaidlemist
tuleb planeering kinnitamiseks
tagasi linnavolikokku. Seega saab
uue bussijaama planeeringust
uue, 20. oktoobril valitava volikogu üks esimesi väga tähtsaid arutelu objekte.
Rasmus Rekand
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Asume Tartu- Võru maanteel Soinaste raudtee ülesõidu koha vastas. Välja 3, Soinaste küla Ülenurme vald

6. aastakäik

Pane tähele, et ka
17. oktoobril kantakse seitung
Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali. Trükiarv 43 000 lehte.

Kui sul on ilmarahvale midagi kirjutada, postita kiri info@tartuekspress.ee
Kui aga kuulutada või lausa reklaamida tahad, siis kirjuta
reklaam@tartuekspress.ee või telefoneeri 511 6923.
Kui juhtub, et leht 17. oktoobril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.

12. oktoobril kell 12–16
Eesti Põllumajandusmuuseumis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehepeks ja lina ropsimine
Lambapügamine
Hapukapsa valmistamine
Meisterdamise töötoad
Hobusõit
Leivatoodete ja küpsetiste tutvustamine, müük
Ravimtaimede õpituba – Mercedes Merimaa
Võtame kokku Eesti põllumehe aasta
Sügislaat (registreerimine: 5855 6644, 738 33810)

Esineb ansambel Seelikukütid
TASUTA BUSS:
Tartust Vanemuise alumisest parklast kell 11.30
Ülenurmelt Tartusse kell 16.30
Sissepääs muuseumipiletiga (täiskasvanud 4.–;
õpilased, üliõpilased, pensionärid 2.–;
perepääse 8.–;
alla 7-aastased lapsed tasuta)

Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa www.epm.ee
Lisainfo: epm@epm.ee ja +372 738 3810; 5373 7124

Täname: Eesti Leivaliit ja Ülenurme vallavalitsus

Oktoobri lõpuni
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AKNAD
kuni

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu
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Palametsa
pajatused
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Keerulise süžeeliini realiseerimiseks nappis näitlejatel esietendusel sisemist särtsu. 

Alan Proosa

Mustkunstnik
de Kastrozza Tartus
Tartus nagu mujalgi Eestis pole kunagi olnud statsionaarset tsirkust
ega tsirkusehoonet. Siinsetes linnades ja laatadel on oma kunsti näidanud mujalt tulnud rändtrupid. Löönud oma kaasaveetava hiidtelgi üles ja andud nädala-paar etendusi, et siis jälle edasi ratastada.
Uut publikut ja kobedamat kassat otsima.
Kesisem värk oli palagan. Rändav laadateater, mis kasutas kohaliku teatri või rahvamaja saali ja lava. Teinekord oli tegu õige väikese
trupiga, peaaegu et ühemeheteatriga, mis tänapäevalgi moes. Paar
artisti, põnev kava ja karjuv reklaam, mis tõotas publikule atraktsioone elik tõmbenumbreid. Eks siit ka praegune pidev atraktiivsuse
nõue: kogu avalik elu, kooliõpetus kaasa arvatud, olgu võimalikult
atraktiivne, st tsirkuslik.
Oktoobri lõpul 1913, seega täpselt sada aastat tagasi, levitati Emajõelinnas järgmist reklaami: 24. ja 25. X Vanemuise saalis. Esimest korda Vene
riigis. Ainsam nõid terves maaPublikut tuli murdu, ilmas, kelle saladusi keegi järele teha ega seletada ei oska. Hisnii et mustkunstpaania kuningakoja näitlejad
nikud andsid paari SAN MATINO DE KASTROZja miss IRIS näitavad järgminädala pärast kolm ZA
si imetegusid: Kuradi kondid –
üllatav vaatemäng! Mefistolese
kordusetendust.
veejuga. De Kastrozza on ühel ja
selsamal ajal näitelaval, saalis ja galleri pääl. Sugestion ja tema saladuslik
võim suurest kaugusest. Veeuputus nõiduse riigis. Jne, jne.
Vaheaegadel mängib Krasnojarski polgu muusikakoor. Kohtade hinnad 35 kop. kuni 2 rubla ja 10 kop. Koolikasvandikele, aga ainult mundris, vabadel kohtadel – 40 kop. Hakatus kl 8 ja ½, lõpp kella 12 ajal.
Teiste sõnadega – 3 ja ½ tundi atraktsioone! See oli juba midagi.
Publikut tuli murdu, nii et hispaanlastest mustkunstnikud andsid
paari nädala pärast Vanemuises veel kolm kordusetendust.
Mind hakkas see Kastrozza-värk huvitama ja leidsin kirjandusmuuseumi bibliograafiaosakonnast jälje: jälle reklaam, sedapuhku
1924. a 23. oktoober Postimehes. Sõnastati nii:
Kino Illusion näitelaval üldiselt lugupeetud ja tõesti ilmakuulsate prof.
San Marino De-Kastrozza ja Miss Iris lõplikult viimased etendusõhtud.
Ennenägematu eeskava. Nõiduslik XX aastasaja värvikoda. Segu India
imetegijate ja nõidade aegadest. Furor! Naer terves teatris: seal, siin, igal
pool ja mitte kusagil.
Aga see polnud kaugeltki veel kõik. 1933. a 25. X Päevaleht kirjutas
„Martino de Kastrozza, kes viibib praegu Lääne-Euroopas oma järjekorralisel ringreisil, on teatavasti Võru mees. Isa äraolekul on nüüd
ka tema poeg Aleksander, kodanikunimega Eelmets, hakanud isa
jälgedes käima ja mustkunstietendusi andma.“
Puändi pani loole aga Päevalehe teade Võrust 1940. a 7. märtsil.
„Ka Aleksander Eelmets koos abikaasa Jennyga asub Adolf Hitleri
kutsel ümber Saksamaale. Ta on tuntud mustkunstnik, kelle lätlasest isa Martino de Kastrozza pärines samuti Võrust.“ Pole midagi
öelda – kõvad mehed need võrukesed Kastrozzad, hispaania nimega
läti verd eestlased, kes lõpuks hoopis sakslasteks moondusid. Tõeline maailmatase!

Pingetest vaba
armukolmnurk
5. oktoobril esietendus
Vanemuise balletiteatris
115 aasta vanune Aleksander Glazunovi ballett “Raimonda”, mille viimasest
lavastamisest Eestis on
möödas juba 30 aastat.
Emajõe Ateenasse on nüüd
jõudnud vene lavastaja ja koreograafi Jelena Pankova visioon
“Raimondast”. Algupärase kolme
vaatuse asemel on ballett lühendatud kahevaatuseliseks, ka on
tehtud muudatusi süžees ning
liikumises, ehkki tükk põhineb Marius Petipa ja Aleksander
Gorski originaalkoreograafial.
Pankova libreto on sisuliselt
õnnestunum, kui see balletil originaalis oli. Algupäraselt on “Raimonda” suhteliselt värvitu lugu
kaunist noorest krahvinnast, kes
on sõudmas abieluranda rüütel Jean de Brienne’iga. Peiu ristiretkel viibimise ajal aga hakkab
tütarlast kimbutama saratseen
Abderahman. Kui de Brienne
naaseb, alistab ta oma rivaali ning
leiavad aset suured kauaoodatud
pulmapidustused.

Sihitu jooksmine
Pankova loodud süžeeliin on
dramaatilisem ja armukolmnurk
keerulisem – Raimonda armub
hoopis Abderahmani, kellega ta
õnnetuseks saab ühineda alles
taevases kuningriigis. Autor on
lisanud proloogi, mis juba kok-

kumääratusele viitab. Noored
kohtuvad tähtkujudekaardi taustal kusagil ebamaises kohas (taevas?), kuigi päriselt ei ole nad veel
üksteist näinud.
Mõlemad jooksevad sihipäratult ringi, justkui kedagi otsides ja teadmata, et nende saatus
on juba ettemääratud. See astroloogiline mõõde andnuks balletile sügavust ja põnevust juurde, kui tantsijad oleksid suutnud
oma tegelaskujudesse paremini
sisse elada. Etendus igatses pidevalt hingestatud liikumise järele, tantsijate seotus enda kehastatud karakteritega jäi aga läbivalt nõrgaks.
Näitlejameisterlikkus on nõutav igaühelt, kes oma jala lavale
asetab, eriti aga vajab seda balletitantsija. Igas liigutuses on
juba kirjas emotsioon, kuid see
näib võltsi ja võõrana, kui tantsija ainult oma tehnika peale loodab. Peategelaselt Raimondalt,
keda esietendusel tantsis Maria
Engel, oodanuks suuremat väljenduslikkust ja nüanssiderikkamat esitust.
“Raimonda” puhul dikteerib
muusika ette hästi tajutava tundlikkuse, graatsilisuse, õrnuse,
tugevuse. Teises vaatuses kuuleme kontrastiks elavaid ja temperamentseid ungari ja hispaania tantse, mille emotsionaalne
potentsiaal jäi kahjuks tantsijate poolt kasutamata. Eelnimetet
ungari tantsud olid kahtlemata
meeltlahutav vaheldus aeglaste-

le adaadžodele, kuid sellega asi
piirdus.

Tantsijatel puudus sisemine
pinge, mida oli eriti näha hispaania tantsude ajal. Selleks,
et midagi võimsat ja suurt vallandada, peab see kõigepealt
sees koonduma, jõudu koguma.
Artistide pingutus jäi üldiselt aga
pinnapealseks.
Lavastuslikus mõttes oli ballett pisut laialivalguv ning kohati jäi ähmaseks stseenide fookus.
Laval oli liiga palju paralleelseid
tegevusi, mis hajutasid tähelepanu pealiinilt eemale ega andnud
võimalust ühelgi karakteril täiel
määral avaneda. Et “Raimondas”
puudub tugev süžeeline areng,
siis oleks võinud koreograaf panna rohkem rõhku stseenisisestele pisidetailidele ja sidusamatele
üleminekutele, selleks et etendusest moodustuks terviklikum ja
jõulisem mulje.
Tegemist oli siiski esietendusega ja nõnda on lootust, et
mida aeg edasi, seda tugevamaks
muutub side tantsijate ja nende
karakterite vahel. Pisut läbimõtlemist, rohkem koreograafia analüüsimist ja tööd liigutuste läbitunnetamisega ning juba oleks
tulemus hoopis uus. Kaunid kostüümid ning suurepärane muusika annavad hea eelduse edukateks etendusteks.
Kaur Paves

Kõigile ostjatele

kuni 200€
väärtuses
Bosch tehnikat
kingituseks

www.maakyte.ee
info@maakyte.ee

10.–12. oktoobrini toimuv Tartu
vanamuusika festival astub rahva ette uudses vormis: tavapärase kahe või kolme kontserdi
asemel ühel päeval on võimalik
kuulata kahte-kolme erinevat
esinejat laval korraga.
Korraldaja Raho Langsepa
sõnul muudab see festivali külastamise kuulaja jaoks
kindlasti mugavamaks, kuid
veelgi olulisemaks eesmärgiks
on innustada spontaanseid
koosmusitseerimisi, kus läbi
improvisatsiooni kohtuvad eri
maade ja kultuuride muusikud.
Sel aastal ehitavad helisildu
hiliskeskaja ja renessanssmuusikale keskendunud ja põhiliselt tugevakõlalisi puhkpille
mängiv ansambel Mandragora Šveitsist ja Eesti gambaansambel Väike rinG kontserdil
“Córdobast St. Gallen’I”, iidseid
Skandinaavia ballaade esitavad
Agnethe Christensen (Rootsi)
ja Leah Stuttard (Inglismaa)
ning klassikalist Pärsia muusikat vahendab Mohammad
Rasouli ansambel Iraanist
kontserdil “Uppsalast Isfahani”.

Fookus hajub

Ole säästlikult nutikas ja osta
Buderuse soojuspump!

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

Vanamuusika uues
formaadis

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

Teatrisse
kohtingule
Pühapäeval, 13. oktoobril algusega kell 17 toimub Vanemuise
suures majas selle hooaja esimene loeng teatrikohtumiste
sarjast. Itaalia suursaadik Tema
Ekstsellents hr Marco Clemente räägib Giuseppe Verdist.
Loeng on pühendatud Giuseppe Fortunino Francesco
Verdi kahesajandale sünniaastapäevale. Itaalia üks tuntumaid
heliloojaid sündis 10. oktoobril
1813. Geniaalsete ooperite loojana oli ja on Verdi muusika itaallaste jaoks erilise tähendusega,
tema teoseid on seotud Itaalia
vabadusvõitlusega 19. sajandil.
Teatriloengule järgneb Verdi ooperi „Trubaduur“ etendus
algusega kell 19. Teatrikohtumisele pääseb etenduse piletiga.
Alanud hooajal toimub ühtekokku seitse teatrikohtumist. Sel
kuul ootab ees veel vestlusõhtu
zooloog Andrei Turovskiga, kes
23. oktoobril etenduse „Üksildane lääs“ eel räägib peresuhetest
loomariigis.

Neljapäev, 10. oktoober 2013

tartuekspress
Arvamus

Peeglisse vaatamise aeg
Paljude konkurentide arvates on Tartus
viisteist aastat kestnud oravate võim väsinud ja nende pesa tuleks laiali lüüa.
Juba möödunud valimiste
eel lubasid maa- ja rahvamehed
kalambuurikalt ja bravuurikalt
neile Toomemäele varjupaigagi
ehitada ning sotsid ihkasid raekoda tuulutada. Soov oli seisvast
õhust vabaneda, ent läks teisiti.
Me oleme arenevad olendid.
Eriti siis, kui uusi inimesi ja mõtteid, energiaid ja töövõtteid juurde tuleb. Intrigandid ja isegi endised lausliberaalid küsivad retooriliselt, kas tartlased enam oravaid
ei armasta.
Tõde on kusagil keskel. Ilmselt on tegemist alla- ja ilmajäämise tunde, kadeduse, kättemaksu ja koha kätte näitamise kihuga. Tõehetk on 20. oktoobril, kui
saab teoks vox populi, vox dei –
“rahva hääl, jumala hääl”. Taas
valime tegijaid, kes päästaksid
kogu rahva loovuse ja väärtusliku elujõu.
Kuidas mahuvad ühte sängi
võim ja Tartu Vaim? Võimu ees on
inimene alati üksi. See tahab enda
kunstlikuks alalhoidmiseks allutada, muuta võimule pürgijat ülalpeetavaks ning kultiveerib madalat enesehinnangut .

Leiba ja tsirkust
Seda seni, kuni võim pole päris
demokraatlik. Kohaliku omavalitsuse valimised meenutavad praegu elektrimüüja valimisi, kus tuleb
leida soodsaimad ja moodsaimad
tegijad kohaliku elu-olu alalhoidmiseks ja arendamiseks. Kaalul on
seega eneseusk ja elujõud, lisaks
veel leib ja tsirkus.
Ootusärevalt hinge kinni hoidva Tartu uue volikogu kompetentsist sõltub, kas tulevikus
toetatakse arengut või hääletatakse meie kõigi eluõiguse vastu. Oktoobrivalimiste pealahing
peetakse Tallinnas, kus jagatakse
tõelist võimu ja raha, kuid oluline
võitlus antakse ka nukutubades ja
mängunurkades.

Üks neist on Tartu. Meie
suur küsimus ja võrrand
mitme tundmatuga on see,
kas sotside praegune populaarsus suudetakse realiseerida häälteks, et oravad võimult trügida. Huvitav on ka,
kui palju suudab valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik ära tõmmata hääli sarnase maailmavaatega IRLilt ja
R e f o r m i e r akonnalt.
Uustulnuka ridades
kandideerib tartlaste üks lemmikuid Tõnis
Lukas, ikka selleks, et võimuparteidelt hääli ära võtta.

Pardid hoos
Kõik erakonnad kasutavad peibutusparte ja see pole mingi saladus, kuid nii lollitatakse kohalikku elanikku. Oktoobrivalija peaks
aga hoolega jälgima, mida ja mille eest midagi lubatakse. Vägisi
armsaks ei saa ja lausa utoopiaid
ei suuda keegi teostada.
Juba pikemat aega on Reformierakond Tartust pealinna lähetanud liidreid uhketele positsioonidele. Kui Keskerakond neli aastat
tagasi Pärnu meeri koha kaotas,
siis ei olnud probleemse anekdooditegelase kadumine pärnakale
ega laiemale üldsusele üldse valus.
Täna me seda enam ei mäleta ega
tunne huvigi, kuidas ja kus see
mees nüüd majandust edendab.
Kui Reform kaotab pärast Ansipi ning Jänes-Randjärve sisse tallatud rada Tartu, on olukord paljudele maailma lõpp. Kas see suudetakse alla neelata? Ehmatus on
algul suur. Kui märtsis 2015 hakatakse riigis võimu ümber jagama,
tahavad mõistetavalt kõik parteid praeguste valimiste järel oma
positsioone kõikjal, ka Tartus,
kindlustada.
Pikalt poliitikas olnul pole kee-

ruline uut töökohta leida – ta on
oma ametiga harjunud ega taha
enam hakata keemikuks ega koorijuhiks. Poliitiku tiitel muutub
üha enam rohkem sõimusõnaks
ja sellega peame harjuma. Koostööta kaotame aga jätkusuutlikkuse, muutume kakeldes ja killustudes rahva silmis haavatavalt
naerualusteks. Kõik on midagi
enamat kui missivõistluse trikoovoor. Klounpoliitikute esindatuna
minetame oma ainulaadsuse, akadeemilise uhkuse ja euroopaliku
intelligentsuse.
Eestis on umbes 265 000 analüüsivat valijat, kes suudavad
sõnumitoojate loosungid summade ja tegelike võimaluste keelde tõlkida ega lange tühikargajatest lubajate ohvriks. Kaasamõtlev
tartlane oskab kindlasti hallidel
aegadel jälgida lubaduste sisu ega
lase ennast hanitada. Riigi rahakoti suurus ei sõltu poliitikute
valimislubaduste suurusest.
Taaralinna valijatele soovin
kannatlikkust taluda ja aktsepteerida asju, mida me ei saa muuta.
Vaadakem valimiste eel peeglisse
ja jõudkem endas selgusele. Üheskoos suudame trafaretsete loosungiteta muuta Tartu paremaks.
Ivo Känd
AS Hoolekandeteenused
Lõuna-Eesti haldusgrupi juht
(Reformierakond)

TELLI
LEHT

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

HÕIMUPÄEVAD 2013 ERMis
J. Kuperjanovi 9, Tartu

15.oktoober
Kl 16.30 Tutvustame näituseid „Soome-ugri muusikamaailm pildis“ ning „Rahvapillid ERMi kogust“
Kl 17 Setumaa, Komimaa ja Läti välitööde ettekanded
Kl 18.30 Filmiõhtu. "Niidumaride taevased naised"(2012).
Kohtumine filmi stsenarist Deniss Ossokiniga.
16.oktoober
Kl 18.00 Filmiõhtu. Liivo Niglase dokumentaalfilm „Juri Vella
maailm“ (2003). Autori kommentaarid.

19.oktoober
Kl 12–15 PEREPÄEV „Hõimurahva tuba“. Uurime rahvapille
ERMi kogust ning meisterdame ja kaunistame
(ðamaani)trumme. Külla tuleb Mikk Sarv.
Kl 12–15 Eesti Kultuuriseltside Ühenduse raamatulaat
ERMi näitusemaja fuajees.
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Kurnatud Tamme staadion
VAJAB HÄDASTI PAARILIST

Kai Ilusalong

PEREJUUKSUR
KÜÜNETEHNIK
KOSMEETIK
PÜSIMEIK

+372 555 72 780
Jõe 13, Tartu

WWW.KAIILUSALONG.EE

Selle kupongiga
juukselõikus
pesu ja massaaziga
MEESTELE 7€
NAISTELE 10€
Kehtib novembri lõpuni 2013.

Varem on Tamme staadioni koormust aidanud vähendada Annelinna
kunstmuruväljak, ent enam ei kõlba selle seisukord isegi mudaliiga
jalgpalluritele. 
Siim Kaasik

2008. aastal valminud
Tamme staadioni muruväljaku koormus on Tartu jalgpalliklubide edukuse tõttu
jõudnud viimase piirini.
Kuna Tartus on meistri- ja esiliiganõuetele vastavaid muruplatse
ainult üks, siis mängib tänavusel
hooajal Tammel oma kodumänge kolm klubi. Jalgpalliliidu pressiesindaja Mihkel Uiboleht ütles,
et järgmisel hooajal soovib Tamme
staadionil vastaseid võõrustada ka
tugevuselt kolmandale tasandile,
esiliiga B-sse tõusnud Santos.

Murdumise äärel
„Praegu on väljak korralikus
seisus, aga kolm võistkonda on
piiri peal,“ viitas Uiboleht alaliidu ettekirjutisele, mille kohaselt
võib sama staadionit kasutada üks
meistri- ja kaks esiliiga klubi.
„Santos palus meil seda asja aru-

tada ning kui nende soov on Tamme staadionil mängida, siis peavad meie inspektorid üle vaatama,
kas üks väljak niisugust koormust
kannatab.“
Staadioni omaniku, SA Tartu
Spordi juhatuse liikme Eve Lille
sõnul on muruväljak ülekoormatud ainuüksi juba sellepärast, et
linnas pole heas korras täismõõtmetes kunstmuruplatsi: Annelinna tehiskattel meistriliiga mänge
korraldada ei või. Seega lükatakse kõik Tammeka varakevadised
ja hilissügisesed kohtumised, mis
peaksid muidu toimuma kunstkattel, muruväljakule. See tähendab umbes kümmet lisamängu
aastas.
Sama kinnitas ka Tammeka
mänedžer Veiko Soo, tuues välja,
et Tammekal on siiani pidamata üks aprillikuusse planeeritud
matš.
Peale jalgpalli peetakse aga
staadionil ka teisi üritusi. Lille

sõnul kahjustas murukatet tänavu
kõige rohkem hoopis võimlemispidu. Samas ei pea ta hetkeolukorda halvaks, kuna sügis on olnud
kuiv. „Ainult väravaalused on halvas seisus, aga see on paratamatu.
Hooaja sees oleme juba kaks korda väravate ees muru vahetanud,
nüüd on ta jälle ära. Kuid see on
igal pool nii,“ selgitas ta.

Tehiskate päästaks
Lill lisas, et lubatud platsil viibimise aeg on täpselt reguleeritud.
„Aastas võib staadionit kasutada
264 ning nädalas 12 tundi. Meil on
see kõik täis,“ ütles ta.
Vutiametnik Uibolehe sõnul
tuleb antud olukorras liidul
kalendriga mängida, kuna vastasel korral langeks väljaku kvaliteet oluliselt. Juhul kui järgmisel
hooajal mängib Tamme staadionil juba neli võistkonda, tähendaks see Uibolehe arvutuste koha-

selt 72 mängu. „Mõned peetakse
siiski kunstmurul, aga suurusjärk
on suur,“ tõdes ta ning lisas, et olukorda raskendab faktor, et pärismuru kasutusaeg Eestis on umbes
kuus kuud.
Mänedžer Soo arvates tooks
lahenduse, kui Tartusse rajataks
üks korralik litsentsiga kunstmuruväljak, kuna talvised tingimused on Eesti jalgpallis rasked. Alles
seejärel võiks vaadata, kas kuhugi mahuks veel üks looduslik staadion.
Seda meelt oli ka Uiboleht, kelle sõnul on tehismurule võimalik rakendada oluliselt suuremat
koormust. Mitu hooaega Tammekat hooaja algfaasis teenindanud
Annelinna väljak on aga ajale jalgu jäänud ning mängijatele ohtlik. Uiboleht märkis, et isegi paljud
madalamate liigade klubid on sellel põhjusel Annelinnas mängimisest loobunud.
Siim Kaasik

Tartu Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

Haldjakese lastehoius Ravila 45 (Veerikul)
ja Ülenurmes, Mõisniku 43

on veel vabu kohti!

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

RAV
ILA

Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Kohatasu ühes kuus Ravilas 70 €
ja Ülenurmes 70-115 €.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com

Tel 56615431

Kvaliteetsed rõduklaasid Teiewww.sadloy.ee
koju!

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.

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, IIIwww.sadloy.ee
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.

LAULUMEES, TULE LAULMA!

OÜ ÕNNEPÄRL

Info ja registreerimine tel.53 84 55 24

BASS, BARITON, TENOR - KÕIK ON OODATUD.

multifokaalsed,progressiivsed,
bifokaalsed ja kontoritöö prilliklaasid

Anna endast dirigendile teada: Eve Paap
5624 9112
paap.eve@gmail.com

Nõlvaku 2, Tartu (Annelinna Prismas)















Kõik












E–P 10–19
Tel 741 0015.

10.-14. okt HÕBEEHETE
soodustus -20%!

Reklaamkupongi esitajale kingitus

Avatud E-R 9-17

-30%

Kampaania kestab kuni 17 oktoobrini !

Proovid on kolmapäeviti kl 18.30-21 A. Le Coq’i saalis

Emajõe kallaste peal, ahoi!
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Kino

anekdoodid

Venelaselt küsitakse:
„Kas kodumaad armastad?“
„Armastan!“
„Sured tema eest?“
„Suren!“
Juudilt küsitakse:
„Kas kodumaad armastad?“
„Armastan!“
„Kas võid tema eest surra?“
„Aga kes siis sel juhul kodumaad
armastama hakkab?“
***
Kolm juuti tulevad restorani teed
jooma. Esimene juut tellib:
„Tooge mulle lahjat teed.“
„Ka mina tahan lahjat teed, kuid
sidruniga,“ ütleb teine.
„Mulle palun ka teed, aga klaas
olgu hästi puhas,“ teatab kolmas.
„Mõne minuti pärast tuleb kelner
tagasi ja küsib:
„Kes teist soovis teed puhtas
klaasis?“
***
Sõbrannad omavahel.
„Mary, sa suitsetad! Mis ajast?“
„Sellest ajast, kui mu mees
komandeeringust oodatust varem
tagasi tuli ja tuhatoosist konid leidis.“
***
Mees on suremas. Naine, kes on
teda kogu eluaja sõimanud ning

tema kallal tänitanud, istub surivoodil ja nutab:
„Oh kallis meheke, miks sa mu
küll maha jätad! Seda ma üle ei ela,
tulen sulle varsti järele...“
„Ära kiirusta,“ sosistab surija, „lase
mul natuke puhata!“
***
Naine hakkab oma mehe juurest
ära minema. Enne peksab vihaga
puruks kõik nõud, virutab puruks
lühtri, lööb televiisoril ekraani sisse,
lammutab mööbli ja rebib kardinad
maha. Lahkudes jätab mehele sedeli:
„Pea meeles, et sellest, mis siin
terveks jäi, kuulub pool mulle!“
***
Naine räägib sõbrannale oma
mehest:
„Ta on väga kangekaelne! Sa ei
kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on!“
***
Noor abielumees räägib oma
naisele:
„Kas tead, kallis, ma võrdlesin summat, mille ma kulutasin pulmadeks
ja pulmakinkideks sinu kaasavaraga.“
„Ja siis, kullake?“ küsib naine.
„Tuleb välja, et ma abiellusin tõepoolest armastusest.“

***
Vestlevad kaks sõpra:
„Kas tead, mulle tundub, et mu
naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks,
alati on seal jahu ja leivapuru.“
„Kas tõesti? Noh, nüüd hakkan
ka mina kahtlustama, et mu naine
petab mind lukksepp Ivaniga meie
trepikojast.“
„Miks sa seda arvad?“
„Noh, millal ma ka koju ei tuleks,
ikks lamab lukksepp Ivan meie
voodis!“
***
Naine küsib mehelt:
„Mis sulle minus rohkem meeldib: kas nägu või keha?“
„Sinu hing,“ vastab mees.
„Miks hing?“ uurib naine.
„Sellepärast, et seda pole näha.“
***
Sõber küsib sõbralt:
„Ütle, kes sind su naisega tuttavaks tegi.“
„See oli juhus,“ vastab sõber,
„mitte kedagi ei ole süüdistada.“
***
„Onu, millest su nina nii punane
on?“
„Saatuse löökidest.“
„Ja alati vastu nina?“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna
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Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11., 14.–15., 17.10 kell 16,
18.15; 12.–13.10 kell 18.25;
16.10 kell 18.15 Diana
11., 14., 16.–17.10 kell 12.45,
15.45, 18, 20.25; 12.–13.10
kell 12.30, 14.30, 16.25, 18,
20.15; 15.10 kell 15.45, 18,
20.15 Kertu
11.–17.10 kell 14.45, 22 Põgenemisplaan
11., 14.–15., 17.10 kell 12.30;
12.–13.10 kell 10.45, 12.45;
16.10 kell 10.45, 12.30 Politseiauto Pelle tegutseb jälle
(eesti keeles)
11., 14.–16.10 kell 14, 17.30,
20.30; 12.–13.10 kell 17.30,
20.40; 17.10 kell 14, 20.30
Gravitatsioon
11.–17.10 kell 22.30 Astraal 2

Diana
11.10 kell 16 Cinamonis
Walesi printsess Diana oli üks maailma tuntumaid ja stiilsemaid naisi,
kellel ei olnud avalikkuse tähelepanu eest pääsu. Film „Diana“ näitab
publikule, millised olid kaks viimast aastat printsessi (Naomi Watts)
elus. Diana ootamatu surma 16. aastapäevaks valminud filmis uurib
tunnustatud lavastaja Oliver Hirschbiegel naise salajast suhet Pakistanist pärit südamekirurgi Hasnat Khaniga (Naveen Andrews) ja näitab
tähtsat perioodi printsessi elus sootuks uues valguses.
Stsenaariumi autoriks on auhinnatud näitekirjanik Stephen Jeffreys
ja lugu põhineb Kate Snelli raamatul „Diana: Her Last Love“, mille
tarvis vesteldi põhjalikult Diana lähedaste sõprade ja usaldusisikutega. Tulemuseks on pilguheit keerukasse ja muutlikku aega perioodil
1995–1997, kui prints Charlesi endisest abikaasast sai pärast lahutust
ülemaailmne heategija, kes püüdis tuntuse eest kõrvale hoida ja iseseisvaks naiseks saada.

11., 14.–15, 17.10 kell 14.15;
12.–13.10 kell 16.30 Veregrupp

Tartu Jazz club

17.10 kell 19 Andres Vago

11.–16.10 kell 19.30; 17.10 kell
17.30 Ainult aja küsimus

10.10 kell 21 Sofia Rubina &
D‘Orange (Eesti, USA, Leedu)

17.10 kell 21 Noid

11., 14.–15., 17.10 kell 14.30,
19.45, 21.45; 12.–13., 16.10
kell 19.45, 21.45 Kõik mängu

11.10 kell 21 Rebecca Kontus
Kvartett

11.–15., 17.10 kell 22.15 Don
Jon
11., 14., 17.10 kell 12, 13.15,
15.30, 17.45; 12.–13.10 kell
10.30, 11.15, 12, 13.15, 15.15,
17.15; 15.10 kell 13.15, 15.30,
17.45; 16.10 kell 10.30, 12,
13.15, 15.30, 17.45 Lennukid
(eesti keeles)
11., 14.–15., 17.10 kell 16.45,
19, 21.10; 12.–13.10 kell
16.45, 19.15, 21.30; 16.10 kell
13.05, 15.30, 16.45, 20, 22.15
Me oleme Millerid
11., 14.–17.10 kell 12.15 Kollide ülikool (eesti keeles)
12.–13.10 kell 14; 16.10 kell 11
Eellinastused: Turbo (eesti
keeles)
17.10 kell 20 Esilinastus: Viies
võim

Kontsert
Athena keskus
16.10 kell 19 Sügisjazz 2013:
Ulla Pirttijärvi & Ulda

Feel Good Music Café
11.10 kell 22 Vennaskond
12.10 kell 21 Blueshound
12.10 kell 22 Angus
18.10 kell 22 Onu Bella

Klubi Rock & Roll
11.10 kell 21 Metsatöll &
Maleva

12.10 kell 21 TJC teemaõhtu:
Ane Brun
15.10 kell 20 Ülenurme laulustuudio: Tribute to Rein
Rannap
16.10 kell 19 Sandra Sillamaa
17.10 kell 21 Blueshound
18.10 kell 21 Margus Vaher &
Rain Rämmal
19.10 kell 21 TJC teemaõhtu:
Kustas Kikerpuu

Tartu ülikooli aula
10.10 kell 19 Orient et Occident 2013: Córdobast St.
Galleni

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 14.10 Tartu amatöörfotograafide klubi näitus Vee
vormid

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 3.11 Külli Trummali
maalinäitus Otsene kõne

Linnaraamatukogu

kuni 15.10 Birgita Eva Tamme
maalinäitus Kaksteist erinevat külge

16.10 kell 19 Mihkel Poll (klaver)

kuni 19.10 näitus Eesti Looduseuurijate Selts 160

17.10 kell 18 Hõimupäevade
suurkontsert

Tartu üliõpilasmaja
17.10 kell 22 Tudengipäevad
2013: Päripido
18.10 kell 20 Tartu Sügispäevad 2013: Tudengibänd

Vanemuise
kontserdimaja
11.10 kell 19 Sinatra & Nat King
Cole Mega Concert Show
19.10 kell 19 Rein Rannap ja Vox
Clamantis: Taevane ja maine

Vilde
12.10 kell 20 Ron & Morten
Guitar Duo

20.10 kell 19 2013/2014 hooaja avakontserdid: juubilarid
Corelli ja Vivaldi

19.10 kell 22 Sofia Rubina

12.10 kell 19 Orient et Occident 2013: Hiina müürilt Taj
Mahali

19.10 kell 21 Winny Puhh ja
Üllar Jörbergiga

11.10 kell 19 Orient et Occident 2013: Uppsalast Isfahani

18.10 kell 22 Helen Adamson

kuni 15.10 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus

10.10 kell 19 Andres Vago

11.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

Volga7

12.10 kell 16 Orient et Occident 2013: Harfi taassünd

18.10 kell 21 Singer Vinger

Tartu Jaani kirik

18.10 kell 20 Vilde majabänd

kuni 9.11 raamatunäitus Enn
Nõu 80
kuni 9.11 raamatunäitus Valev
Uibopuu 100

Tammelinna
raamatukogu
kuni 17.10 Tuuli Puhveli
kunstinäitus Öölase tekk
kuni 31.10 Tartu kristliku
põhikooli õpilaste fotonäitus
September Tammelinnas

Muu
Linnaraamatukogu
15.10 kell 18 Kati Nielseni
raamatu Minu Kopenhaagen:
jalgrattarapsoodia esitlus
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Ehitus

tartuekspress

hinnaga. Tel 5648 0009, e-post
arno2400@gmail.com.
1-2toal korter. Tel 507 4635.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

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

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

18 t ekskavaatori rent juhiga ja
ilma. Tel 5661 5334.

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.
Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
Miniekskavaatori (1,6 t) rent
Tartus (75 €). Tel 5551 0990,
info@renvec.eu.

Üürile anda
Toimiv kasutatud rõivaste kauplus Tartus. Tel 5805 5177.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 550 0225.

Koolitus

reklaam

Loomad

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Eritellimusel mööblit valmistav
OÜ Mipla vajab töömahu suurenemise tõttu kvalifitseeritud tislereid.
Nõutav erialane töökogemus.
Pakume konkurentsivõimelist palka. Info tel 511 1823.
Pakume tööd puidu- ja mööblitisleritele, viimistlejale Tartust
5 km. Tel 508 7538.
Uue maja avamise tõttu otsib
OÜ Laadur kogemustega mehhatroonikut või mehaanikut.
Vajalik B-kat luba. Tel 736 7581,
tartu@laadur.ee.

Põllundus
Järve aiand müüb hea kvaliteediga toidukartuleid. Kojuvedu
Tartus ja Elvas. Tel 509 1117.

Sanitaartehnilised tööd.
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202.

Müüa kartul Laura (5 senti/kg).
Tel 503 4767.

Valmistan palkmaju ja saunu käsitööna kliendi materjalist. Ka otse
vundamendile. Tel 5349 1633.

Materjal

A-, B-, BE-, C-, CE-, ADR-, ameti-,
esmaabi- ja libedasõidu koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Koolitus „Aktuaalset maksuõiguses 2013“ on Tartus 18. X. Lektor
Tõnis Jakob. Info: www.lector.ee,
tel 5816 1448, info@lector.ee.

Küte

SAEMATERJAL

Teenused

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Muld, kruus, liiv, killustik. Koos
transpordiga hinnad soodsad! Tel
5608 1801.

Arvutite ost, müük, ja parandus.
Struve 8, Joorami pood.
Tel 5657 7785.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Põnnipere ootab oma armsasse
lastehoidu uusi lapsi. Oleme väike
kodune hoid Tartu vanalinnas.
Kohatasu kõigest 99 eurot kuus.
Vaata täpsemalt meie kodulehelt
www.kunstiponnid.ee.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.

Raamatupidamisteenus soodsalt.
Küsi hinda tel 5648 9595.
Raamatupidamisteenus.
Tel 5391 3883, www.neto.ee.

Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.

Veo- ja kolimisteenus maksi
kaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

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

Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost
1-2toal korter Tartus, kiirmüügi-

Lauatennis lastele. Tel 557 7677.

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

19.–20. okt kl 10–18 Tartus
Vanemuise 48 südame tarkuse
päevad. Esinevad Kreet Rosin, Kadri
Luik, Reet Priiman, Peeter Liiv, Kalju
Paldis, Viljo Viljasoo, Urve Kaaristu
jt. Loodustooted, ravimtaimeded,
käsitööd, aurafotod, hingemandalad, massaaž, nõustamine, gongid, kristallhelikausid, väetantsud ja
väelaulud. 1 päev 9/7 €,
2 päeva 15/12 €. Info tel 503 5599,
www.helisevsonum.ee

Viin ära kasutatud kodumasina.
Tel 520 2155.

Tervis
Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin. Vajalik eelregistreerimine. Ly Chini OÜ,
tel 505 8381, 5837 9246.
Ravin amorroide uudsel vulkaniseerimismeetodil. Tel 517 0933

Halupuud (kuiv lepp) ja küttepinnud (3 m ja tükeldatud).
Tel 529 0183.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.

Veoteenus kaubikuga 1,5 t.
Tel 502 0426.

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

Kundalini jooga Tartus, vaata
www.satnam.ee, uudised.

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

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

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

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

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

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

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 523 8674, 744 6656.

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

Puulehtede ja ehitusjäätmete
äravedu. Telli konteiner.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Veoteenus üle Eesti. Uued kaubikud. Tel 5551 0649.

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

Ost

Vaba aeg

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.
Kasutatud talverehvide müük.
Äsja saabunud uus partii vähekasutatud talverehve Norrast! Lai valik
erinevaid rehvimõõte. Rehvitöökoda Sepa 19a, Tartu (ARK-i taga
kaarhallis). Tel 733 9210.
Avatud E-R 9-18, L 9-15,
www.kasutatudrehvid.ee.

PAREMAD HINNAD

Ehitusliku saematerjali müük!
Tasuta vedu Tartu ümbruses. Tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.

Sõidukid

Pottsepatöö ja -materjal. Ahjukestad. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Tel 503 2665.

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

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

Pakun tööd

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

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

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

11

Kuiv küttepuu (lepp, 50 cm,
al 40 €/rm). Kojuvedu hinna sees.
Küsi pakkumist oma talvepuudele
tel 5340 1637.
Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

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

SOODSAIMAD VEOTEENUSED
vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Kuivad puud. Tel 521 2015.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. 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

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu sertifitseeritud saemeestelt. Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad -20%. Uuri lähemalt
www.vikatimees.eu, tel 5559 3732.

Aed talveks valmis! Riisumine,
katmine, jpm. Tel 550 7067,
info@hanami.ee, www.hanami.ee.

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu.
Omame vastutuskindlustust.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.

TELLI
KUULUTUS

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

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.ee/

730 4455

tartuekspress

12 reklaam
Raeoptika
Raeoptika
kauplused
kauplused
TARTUS:
Tartus

Raeoptika
kauplustes
nüüd

Raekoja pl. 1
avatud
E-R 9-18
L 10-15

kaks
klaasi
ühe hinnaga
või raam
poole
hinnaga.
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SUUR KATLAVALIK

Kiirematel
suurem valik
Küüni 5b
avatud
E-R 10-19
L 10-15

Kui käed ei aita,aitab
Raeoptika

Pakkumine
kehtib
oktoobri
lõpuni!

Lõunakeskuse SOLi
sügispakkumine!

Pakkumine kehtib oktoobri lõpuni

JOPEDE
keemiline puhastus
20% soodsamalt!
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
XVIII Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival

10. oktoober, 19.00 kontsert
CÓRDOBAST ST. GALLEN’I
ansambel Mandragora - Šveits
Väike rinG – Eesti
TÜ aula • 12€/9€
11. oktoober, 19. 00 kontsert
UPPSALAST ISFAHANI
Agnethe Christensen – Rootsi
Leah Stuttard – Inglismaa
Mohammad Rasouli
ansambel – Iraan
Tartu Jaani kirik • 12€/9€
12. oktoober, 16.00 Kontsert
HARFI TAASSÜND
Lilian Langsepp,
Robert Jürjendal, Peeter Klaas
TÜ aula • 8€/6€
12. oktoober, 19.00 Kontsert
HIINA MÜÜRILT TAJ MAHALI
Pt. Nayan Ghosh (sitar, tabla),
Ishaan Ghosh (tabla) – India
Hu Yulin (hiina flöödid) – Hiina
TÜ aula • 12€/9€

10.-12.
oktoober
2013
NB! Kui ostate pileti
enne 10. oktoobrit,
kehtib kõikidele
piletitele soodustus
Piletid on saadaval
Piletilevi müügikohtades
üle Eesti, internetis
www.piletilevi.ee
ja tund enne kontserdi
algust kohapeal.

www.festivitas.ee

