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Aiajäätmete tasuta
vastuvõtt jätkub

Tartu linnavalitsus pikendab aiajäätmete tasuta vastuvõttu jäätmejaamades kahe nädala võrra. Seega saab
kevadkoristuse käigus tekkinud aiajäätmeid (puulehti,
oksi jm) viia Turu 49 ja Jaama 72c jäätmejaamadesse
kuni 11. maini.
Jäätmejaamad on avatud teisipäevast reedeni kell
12–18 ja nädalavahetusel kell 10–16. Esimesel mail on
jäätmejaamad suletud.
14. aprillil alanud linna heakorratalgud on aktiivselt
käima läinud ja linnapuhastuse peaspetsialisti Madis
Tammeoru sõnul on vabatahtlikke talgulisi kirjas
tuhande ringis. Kes soovib veel talgutele tulla, võib
osalemissoovist teada anda telefonil 503 7215. Talgud
kestavad 27. aprillini.

Tasuta Olümpiajooksule
Kuu aja pärast, 24. mail Tartus toimuva Olümpiajooksu
põhidistants on 10 km pikk ja selle võib läbida joostes, käies või keppidega kõndides. Aprillikuus registreerudes tagab Eesti Olümpiakomitee peasponsor
ja Olümpiajooksu suurtoetaja Paf kõigile, kes viimase
viie aasta jooksul ühelgi rahvaspordiüritusel osalenud
ei ole, tasuta osavõtu.
Selleks tuleb täita registreerimisankeet veebilehel
www.jooks.ee/olympiajooks ning teha linnuke lause
„Osalen rahvaspordiüritusel esimest korda“ juures olevasse lahtrisse.
Tasuta registreerimise
tingimuste kohta leiab
täpsemat infot juhendist
Olümpiajooksu kodulehelt.
Liikumisaasta 2014 projektijuhi
Aivo Normaku sõnul on positiivne, et aasta-aastalt
aina enam inimesi tegeleb liikumisharrastusega –
enda ümber vaadates võib inimesi märgata liikumas
kergliiklusteedel, terviseradadel, metsaradadel.
„Olümpiajooks on pidupäev kõigile, kes liikumisest
rõõmu oskavad tunda. Samas loodame, et selle aasta
Olümpiajooks on oluliseks sündmuseks ka neile, kes
siiani veel rahvaspordiüritustel osalenud ei ole, sest
koostöös EOK peatoetaja Pafiga tagatakse tasuta osalemise võimalus kõigile esimest korda rahvaspordiüritustel osalejatele,“ ütles Normak.
Tema sõnul pole üldse oluline, kas kulutada kümne
kilomeetri läbimiseks 45 minutit või üks tund, esmatähtis on liikumisega kaasnev hea enesetunne. Just
seda olümpiamängude printsiipi, et tähtis pole võit,
vaid osavõtt, aitab Olümpiajooks loodetavasti ka teadvustada.“

Kivilinna gümnaasiumi gala
Eeloleval laupäeval leiab Vanemuise kontserdimajas
aset galakontsert „Kivilinna uhkus“, millega tähistatakse kooli gümnaasiumiosa lõppu Tartu Kivilinna gümnaasiumi nime all.
Tartu 16. keskkoolina alustanud ja tänavu 28-aastaseks
saanud gümnaasium lakkab
alates järgmisest õppeaastast senisel viisil eksisteerimast, seepärast kutsub koolipere kõiki, kellele kool armsaks on saanud, 26. aprillil
algusega kell 16 Vanemuise kontserdimajja üheskoos
käidud teed meenutama.
Peale galakontserti on vilistlased oodatud Kaunase
pst 70 õppehoonesse, kus on võimalus taas kohtuda
oma endiste õpetajate ning koolikaaslastega. Vilistlasõhtu peomeeleolu hoiab üleval Karl Madis. Hilisematel
õhtutundidel jätkub pidu Atlantise klubis.
Rohkem infot kontserdi ning vilistlasõhtu kohta
leiab veebiaadressilt www.kivilinn.tartu.ee.

TÄISKUU JA PALGAPÄEVAD
Kui lõõskav päike sunnib
Tartu politseinikke Pirogovi
platsile alaealisi kimbutama,
siis peatselt naasvad vihmasajud toovad taas päevakorda
koduvägivalla.

Millal Lõuna prefektuuri korrakaitsjad puhkavad ja vahetust niisama õhtusse saadavad? Kui uskuda
vabatahtlike tegevust koordineerivat
vanemametnikku Rauno Arnat, siis
sellist aega justkui polegi. „Kui väljas paistab päike, tulevad grillimised,
avaliku korra rikkumised,“ rääkis ta.
„Kui sajab vihma, on peretülid, kodurahu rikkumised, liiga kõva muusika
kuulamised.“

Kiirusta aeglaselt
Hakkama tuleb saada ka üliõpilaslinna eripäradega. „Praeguse ilmaga
on kindlasti Pirogovi platsil juba esimesed tudengid istumas, aga samuti
kipub sinna noori, kes ei tohiks seal
olla,“ märkis Arna. „Ka nende kontrollimine on osa meie tööst.“
Arusaadavatel põhjustel läheb
politseil kõvemaks töövihtumiseks
palgapäevade perioodil, aga nii uskumatu, kui see pole – ka täiskuu ajal.
„Teaduslikult pole seda küll suudetud
tõestada, aga nii kui on täiskuu, suureneb avalduste arv ja erinevates asutustes ravil olevad inimesed hakkavad
meile helistama. Teinekord on päevas
kuni tuhat väljakutset, mistõttu peamegi vabatahtlikke kaasama.“
Tegevuspiirkond ei piirdu vaid Tartu lähiümbrusega – kui naabritel kitsas käes, sõidab ekipaaž Arna sõnu
Jõgevale või koguni Viljandisse. Ka
tartlased ise peavad ressursipuuduses
teinekord kaaluma, kus on olulisem
sekkuda. „Kui meil on peatatud mõni
kiirusületaja ja kellegi elu on ohus,
siis loobume kiirusületajast,“ kinnitas Arna.
Liikluspolitseinik Anvar Vaki sõnul
võtab keskmisele kihutajale protokol-

LÕUNA-POOLA ja
SLOVAKKIA

LEEDU
merevaigurannik

KURAMAA ringreis

Põhja-Norra ja
NORDKAPP

HORVAATIA ja
SLOVEENIA

13.-15. juuni 2014
HIND 138 eurot

20.-29. juuli 2014
HIND 595 eurot

kinud Itaalia kolleegidega ja seal on
asi väga lihtne – politsei sõidab rikkujal järel, vaatab oma spidomeetri
pealt kiiruse ära ja tehakse paar klõpsu, seal on karistuspunktide süsteem
nagu meil aastaid tagasi. Ja kõik ongi
nõus!“ rääkis ta.

Ohtlik mäng

Veelgi rohkem, vähemalt tunni kulutavad korravalvurite hinnalist aega
vägijooki pruukinud sohvrid. „Mõne
joobes juhiga võib ka neli tundi minna, kõik oleneb inimesest,“ teadis Vakk.
„On selliseidki inimesi, kes keelduvad
vereproovile minemast, siis murtakse
kolme-neljakesi mees maha.“
Kui aga tipsutanud autoentusiastidel verbaalsetest vahenKui vaatame USA-d, siis seal ditest vajaka jääb, võib
lausa eluohtpeatatakse sõiduk alati relva- olukord
likuks minna. „Viimaga ja elektrišokirelva kasuta- ti mindigi roolijoodikut
autost välja võtma ja nii
takse väga lihtsakäeliselt.
kui politseinik pea kaheukselisse sõidukisse sisse pani, panli vormistamine kõva paarkümmend
di püstol otsa ette,“ meenutas Arna.
minutit. „Ütleme inimestele alati, et
„Tegu oli küll mängupüstoliga ja meie
pole mõtet kiirustada. Kui politsei
mehe reaktsioon kiire, aga pimedal
teid kinni peab, kulub veel rohkem
ajal pole võimalik simulatsiooni ja
aega,“ naeris ka Arna.
pärisrelva vahet tuvastada.“
Seda enam, et Arna kogemuste
Arna rõhutas, et tegelikult võikohaselt on Eesti ühiskond erakordnuks ametnik naljamehe südameselt vaidlemishimuline. „Olen rää-

Omanäoline
SETUMAA

17.-18. mai 2014
HIND 119 eurot

„Ära ainult maha pilla,“ tutvustas liikluspolitseinik Anvar Vakk noorele jõustruktuuride huvilisele uuest peast 100 000 krooni maksnud
kiirusmõõtjat. 
Kaur Paves

rahuga maha lasta – juriidiline alus
selleks oli olemas: „Tuleb ainult õnne
tänada, et seni on meie inimeste närvid vastu pidanud ja keegi pole relva
kasutanud,“ märkis ta. „Meie ühiskonna pluss ja miinus on see, et kõik
on nii turvaline – kui ükskord midagi
juhtub, siis väga traagiliselt.“
Seni hoiavad aga Eesti korrakaitsjad nii mõnegi teise riigiga võrreldes
leebet joont. „Kui vaatame USA-d, siis
seal peatatakse sõiduk alati relvaga
ja elektrišokirelva kasutatakse väga
lihtsakäeliselt,“ sõnas Arna. „Meil on
see ka lubatud, aga ainult juhtudel,
kui on õigus lasta ka püstolist – kui
võimalik, valitakse leebem vahend.“
Seevastu olevat kinnipeetute vedamiseks mõeldud kong äratanud imestust ka muidu väga arenenud politseisüsteemiga Saksa kolleegides. „Neil
käivad väljakutseid lahendamas tavasõidukid ja kui kedagi on vaja ära viia,
kutsutakse marsruuttaksot meenutav konvoibuss, kuhu pannakse mitu
rikkujat kokku. Aga nii
võivad nad
ju teineteist
o h u s t a d a ,“
väitis Arna.
„Kui paneme
kliendi tavasõidukisse, võib ta politseinik-

21.-27. juuli 2014
4.-10. august 2014
HIND 360 eurot

22.-24. august 2014
HIND 198 eurot

13.-21. september 2014
HIND 540 eurot

LISAINFO JA BRONEERIMINE:
Loodusreisid OÜ, tel 529 2514, 782 2822
www.loodusreisid.ee

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

ku rünnata. Pealegi ei tööta vanematel autodel lastelukk korralikult ja
tekib põgenemisoht.“

Tšehhi töökindlus
Samuti pole näiteks Saksamaal
ja Rootsis põhiõiguste rikkumisele
viidates lubatud isiku tuvastamine
elektroonilises andmebaasis. „Seal
sõidetakse kohale ja alles siis, kui on
alust arvata, et tegu on agressiivse
kliendiga, kutsutakse kohale teine
patrull,“ lausus Arna. „Meie aga saame kohe kontrollida, kas on varasemaid rikkumisi või ametlikke relvi –
kõik meie enda ohutuse tagamiseks.
Muidugi on menetlus ka kiirem.“
Kas vilunud seadusesilmi miski ka
rõõmustab? Peale tõiga, et liikluskultuur on vaatamata kasvanud kiirustele ja sõidukite koguarvule paranenud,
kiitis üheksa aastat politseis töötanud Vakk uusi Škoda Superbe. „Mootor muidugi võiks suurem olla, aga ei
nurise. Nad on ikka üsna ökonoomsed,“ sõnas ta, võrreldes ratsusid varem
kasutuses olnud Nissan Primeradega, mis ei pidanud korravalvurite käes sugugi vastu.
„Sõidustiil on ikka erinev,
ainult teenindusest teenindusse sõitsimegi.“
Kaur Paves
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Merlin Vettik

Lumepark saab pika liu

Tartu Lumepark sai loa Narva
maantee 171 lumerõngapargi rajamiseks – plaanis on 6 lumerõngarada, parkla ja jalgtee Narva maanteelt Muuseumi teele, paigaldatakse 32 valgustusmasti ning vee- ja
kanalisatsioonitorustikud.
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miljonit külastajat käis Tasku keskuses käesoleva aasta esimese
kolme kuuga ehk igal nädalal silkab kaubamekast läbi tublisti rohkem inimesi kui Tartus elanikke.
Et ehitajad küsisid vähem raha, kui esmalt arvati,
mahub eelarvesse ka ühe täiendava kaldtee ehitus – praegu peab turuhoone poolt sillalt maha
tulles ratast seljas tassima. 
Rasmus Rekand

Sillaremont tõotab
kitsikusi liikluses
Ühe suurima Tartu teedeehituse projektina saab
sügiseks uue kuue südalinna keskseim Võidu sild.
Kuidas liiklemine remondi
ajal välja hakkab nägema,
on veel lahtine.
Linna esialgses plaanis näpuga
järge ajades leiab tingimuse, kus
terve remondi jooksul peaks üle
silla pääsema bussid ja operatiivsõidukid. Koolikellade taaskõlades peaks aga juba kõigi jaoks
vähemalt äripäeviti olema avatud
üks rada kummaski suunas.
Et selline pudelikael võib liiklusrütmi ettenägematult sassi
lüüa, on nüüd kaalumisel variant
panna sild suvel teatud ajaks täielikult lukku, et seeläbi ehitus
rutem edeneks ja septembris linlased taas piiranguteta üle Emajõe pääseks.

staadiumis peaaegu sama täpsusega prognoos, mis iga teinegi. Lihtsalt pole veel õige aeg. Ideid, kuidas
asju lahendada on mitmeid, arutelud alles algavad ning teavitame
linlasi igal juhul aegsasti.“
Linnavalitsus kinnitas südalinna teeremondiga seotud riigihankel edukaks kaks erinevat pakkumist. Silla remondi ja projekteerimise osas võitis riigihanke AS
Teede REV-2 (tööde kogumaksumus on 689 463 eurot) ning Riia
tänava ülekattetööde osas võitis
riigihanke Lemminkäinen Eesti
AS (195 597 eurot).
Järelevalvet hakkab ehitajate
üle pidama AS Taalri Varahaldus,
kellele linnal tuleb maksta 7168
eurot.
1957. aastal valminud Võidu silda ei ole viimase 20 aasta vältel
suures mahus remonditud. Kahe
aasta eest uuriti silla tehnilist

Otsused kaalumisel
Milliseks kujuneb lõplik lahendus, ei taha linnaisadest hetkel
keegi välja öelda. Täielik sulgemine tooks miinusena kaasa paraja
kaose bussiliikluses. Kui bussid
suunata üle teiste sildade, jääks
osad peatused sootuks ühenduseta. Alternatiiv on luua ajutine liin,
mis tiirutaks ümber Emajõe.
Linnamajanduse osakonna asejuhataja Andres Pooli pani konkreetsete lahenduste kohta arupärimine muigama. „Kui ma pakuks,
et paneme tööde ajaks metroo
käima, oleks see asjade praeguses

kolmapäevast
pühapäevani
23.-27.04.2014
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

SPORTLAND
LINDEX
SHU
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lausega

Laps kogu
eluks

Uues koalitsioonileppes seisab
lubadus, mille kohaselt edendab riik võimalusi erivajadustega inimeste ühiskonnaellu kaasamiseks. Seni pole aga paika
pandud mingeid punkte, mille
järgi kavatseb valitsus integreerumisvõimalusi parandada.
Ülaltoodud tõotus on vaid
järgmine peatükk riigi tulekustutamise tavast. Nimelt pole
kooli lõpetades palju erivajadustega noori isegi valmis iseseisvat elu alustama, rääkimata
tööle minekust.
Erivajadustega õpilaste alla
võib lugeda autiste, raskema
füüsilise puudega või käitumishäiretega lapsi. Nende koolipäev erineb tavaõpilaste omast
selle poolest, et nad käivad
füsioteraapias või loovtunnis.
Kokku on neile tagatud kaksteist
aastat kooli riikliku õppekava järgi ja pärast seda võivad nad juba
ise otsustada. Just nagu tavalised noored täiskasvanud.
Kui aga terviseprobleemiga
noor kooli lõpetab, saavad läbi
talle seni tagatud loovtöö ja
aeg tugispetsialistidega. Herbert Masingu kooli direktor Tiina Kallavus kinnitas, et mitmed
noored jäävadki pärast kooli
lõppu koju. Äkitselt lõppenud
karjäärinõustamine jätab niisiis
katki ka tuleviku.
Tekkinud probleemi saaks
lahendada kooli nominaalaja
pikendamisega. Erivajadusega
lapse areng on aeglasem kui
tervel lapsel. Lisaks vajab ta
pidevalt tugiisikuid, kes aitavad
leida tema oskusi. On ju olemas seaduses klausel, et piisavalt terve laps võib suunduda
tavakooli.
Kahju parandamiseks mõtles
valitsus välja töövõimetusreformi. On küll oluline, et riik tegeleks tagajärjega, aga alustada
tuleb põhjusest. Kui panustada
erivajadustega laste toetamisse, nende oskuste arengusse
ning ravisse juba kooli (või isegi
lasteaia) tasandilt, oleks võimalik ära hoida paljude inimeste
töövõimetuks muutumist.
Varasem kulutus hoiaks riigile
kõvasti raha kokku hiljem.
Kallavuski ütles, et olulisim
on luua ühtne tugivõrk piisava
hulga spetsialistide ja huviringidega. Praegu on olukord, kus
terviseprobleemidega võitlevad
lapsed peavad saama küpseks
kõigile mõeldud kava järgi.
Nii jäävad nad paradoksaalsel
kombel lasteks ka pärast kooli
lõpetamist.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Kogu kaup

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

-25%
-50%
-50%

Allahindlus kuni

Palju hooajatooteid kuni

tavahinnast

Gümnaasium kolib
Linnavalitsus kinnitas Tartu täiskasvanute gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2016. Samuti
otsustati sõlmida Tartu ülikooliga
üürileping gümnaasiumile Riia tn
142 I-II korrusel ruumide kasutamiseks juunist 2014 kuni augustini 2015, mil Nooruse tänava
hoones toimub remont.

muusika saatel ühiselt valsi-,
fokstroti-, samba- ja rumbapoognaid joonistada.

Emajõe koristustalgud
MTÜ Matkasõbrad Oh ja Ah
ootab vabatahtlikke appi Emajõge olmeprügist kasima. Koristus
toimub kanuude ja kanuu-katamaraanidega jõe pealt, kogunetakse laupäeval kell 10.30 Tartu
paadisilla juures (Ranna tee 3).

Linnaserva põllud
Linnavalitsus annab Ravila tänava
äärsed põllumajandusmaad rendile Tartu Agrole, kes seni hooldas neid vältimaks umbrohu levimist naabruses asuvatele põldudele. 10-aastane leping toob igal
hooajal linnakassasse 139 eurot.

Tasuta kino

seisukorda ning selgus, et põhikonstruktsioonid vajavad kiiret
remonti.

Töid mitmes vallas
Nii vajavadki olulist kohendamist silla raudbetoonkonstruktsioonid, tekiplaat, rajatakse hüdroisolatsioon, korrastatakse veeviimarid, paigaldatakse uued
deformatsioonivuugid, puhastatakse ja korrastatakse piirded
ning asfalteeritakse teekatted
koos peale- ja mahasõitudega.
Riia tänaval freesitakse olemasolev asfalt, vahetatakse välja äärekivid, teostatakse ülekate ja taastatakse teekattemärgistus.
Projekteerimine peab olema
lõpetatud 15. juuniks, asfalteerimistööd 30. septembriks ja kogu
remondil joon all oktoobri lõpuks.
Riigihangete võidupakkumuste kogumaksumus on ligi
900 000 eurot. Eelmisel aastal
eraldas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Võidu silla remondi kaasfinantseerimiseks 562 000 eurot, linnavalitsus taotleb tänavusest lisaeelarvest omaosaluseks 240 000 eurot.
Tööd Riia tänaval finantseeritakse ülekattetöödeks ja pindamisteks planeeritud vahenditest.
Järgneva kahe nädala jooksul on võimalik riigihanke tulemus vaidlustada. Kui selle tähtaja
möödudes pole vaidlustusi esitatud, sõlmib linnavalitsus võitjatega lepingud.
Rasmus Rekand

Europoliitikute toel kutsub Cinamon gümnasiste tasuta vaatama
filmi „Wałęsa. Rahva lootus“. Eelregistreerimisega seansid kooligruppidele toimuvad 28. ja 29.
aprillil kell 12.30.

Uued tänavakatted
Sepavälja tänava lõikudele SepaAlasi ja Võru-Sepavälja vahel
paigaldab 29 260 euro eest
tolmuvaba katte OÜ TAVT. Tuglase tänava Kreutzwaldi-Herne
vahelise lõigu pindamise teeb
17 242 euro eest Elva Kommunaal Grupp.

Seltskonnatantsuõhtu
Pühapäevaõhtu meeleolukaks
veetmiseks kutsub Eva Tantsukool kõiki kergejalgseid Dorpati
konverentsikeskusse, et elava

Kavastu võistupüük
26. aprilli hommikupoolikul
peetakse peakohtunik Vladislav
Koržetsi valvsa pilgu all Kavastus
järjekordset kalapüügivõistlust
peredele. Parim naine, noorim
osaleja, priskeima kala ning mõistagi suurima kogusaagi lihtõngega
välja püüdjaid ootavad auhinnad.

Arengud Tammelinnas
Rekonstrueerimise käigus pööratakse erilist tähelepanu kergliiklusele: Kesk kaare – Raudtee,
Kesk kaare – Kungla ja Kesk kaare
– Tamme puiestee ristmikele rajatakse ülekäigurajad. Kesk Kaare ja
Kungla nurka tuleb jalgrattahoidlatega mikropark. Kungla tänavale ja Tamme puiesteele kerkivad
ka uued bussipeatused, kus on
elektroonilised bussiinfotablood.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

OTSE TREPPI: Pika tänava haljasalal avanev vaatepilt tekitab küsimuse, kas maasturile kulunud üüriraha on sundinud autoomaniku
ajutiselt rohelisse konteinerisse kolima. 
Kaur Paves

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised ei kehti soodushinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

24.04
Reedel

25.04
Laupäeval

26.04
Pühapäeval

27.04

Kuivained

pasta, jahud, tangained, riis, pudruhelbed

Kosmeetika
dekoratiivkosmeetika, seebid, dušigeelid, juukse-, nahahooldus- ja
suuhügieenitooted, kosmeetikatarbed, lõhnaõlid, deodorandid

Kell 10–15 Kõik joogid
v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee

Pesupesemis- ja puhastusvahendid
Nõud
taldrikud, serviisid, klaasid-pokaalid, söögiriistad

-25%
-25%
-20%
-25%
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LASTE GRILL-LIHA SISEFILEEST
Eesti tippkokad soovitavad: Nõo lihatööstuse uued
suvised ja värskete maitsetega gurmee-grilltooted!

Uued Nõo Lihatööstuse grill-tooted tunned ära „Tippkoka
Retsept“ logo järgi!
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.

ia
aastoran
res

E - L 11-22, P

Potipõllumeeste rõõmuks
pakub MTÜ Tartu Maheaed
peenarde rajamiseks nüüd
võimalust lausa paljude
kortermajade elanike akende all. Mõisavahe tänavas
jagub aialappe veel küllaga.

„Lugesin kokku, et siit põllult
paistavad kätte 40 korrusmaja
aknad,“ kirjeldas uue peenramaa
ideaalset asukohta linnaaianduse taaselustajaid Avo Rosenvald.
„Ehk siis ka vastupidi – väga suure
osa siinse linnaku inimeste jaoks
on peenrad kiviviske kaugusel.
Just naabruskonna elanikke
ootamegi eelkõige siia toimetama,“ julgustas ta huvilisi Maheaiaga kindlasti ühendust võtma.

Nõo Lihavürst pakub uueks grillhooajaks kõigile grillisõpradele
täiesti uudsete maitsetega gurmeegrilltooteid, mida soovitavad paljud
Eesti tippkokad.
Uued Nõo Lihavürsti gurmee-grilltooted teevad eriliseks eeskätt käsitööna värsketest ja puhastest maitseainetest ja maitsetaimedest valmistatud marinaadid. Kõik maitsed on lihvitud
perfektsuseni tänu seitsme tippkoka nõuannetele.

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

Neljapäev, 24. aprill 2014

Vakamaade kaupa
Maad jagatakse soovijaile 25 m²
intervalliga, aga mitte rohkem kui
100 m². Tegelikult saab pihta hakata ka kasvõi 10-ruuduse lapikesega,
kuidas vaid soovi on. Selleks tuleb
MTÜ liikmeks astuda ja tasuda
10-eurone aastamaks. Õppurid,
pensionärid ning töötud pääsevad
poole väiksema summaga.
Rosenvaldi kinnitusel on kaevamise-külvamisega alustamiseks praegu enam-vähem õige
aeg. „Kuigi kevad on tänavu heitlik, päevane mitmekümnekraadine soe vaheldub öökülmadega,
nii ei oskagi öelda, millal on päris
õige aeg midagi külvata. Eks tuleb
natuke katsetada ning vajadusel
hiljem ühtteist juurde panna.“
Kümmekond peenramaad on
juba välja mõõdetud ning mitmel
neist rohkelt labidatunde veedetud. Siin-seal turritavad mullapinnast küüslaugututid. Enamik
linnaaiandist on aga praegu veel
peamiselt koduks tärkavale naadikolooniale.
Enne talviseid raadamistalguid
varjutas Mõisavahe bussipeatuse
tagust pinda ka tihe võsa. Rosenvaldi meenutustes laiusid samas
kohas aastakümnete eest suured
porgandipõllud. Et sealne pehme, pisut turbane pinnas praegugi porgandite kasvatamiseks hästi istub, testis ta omal nahal juba
läinud hooajal järele. Sirgeid sihvakaid juurikaid sai pikalt söötis
puhanud maalt kuhjaga.

Huvi üle linna
Mingit karmi kriteeriumi uute
aednike osas mõistagi paika pandud ei ole. Nii askeldas teisipäeva-

PEENRAMAAD

paneellinnaku palgel
ses päikeselõõsas Mõisavahe aia
mulda kobestades Arnold – läbi ja
lõhki Supilinna mees. „Mind toob
buss koduukse eest otse siia,“ ei
pea kuldses eas mees vahemaad
sugugi pikaks.
„Ajalehest lugesin, et selline võimalus on olemas. Varem pidasin
põldu linnast väljas, aga nüüd on
seal ehitus. Mis sa vanuigi kodus
ikka istud,“ sõnas päikesepaistet
ja maatööd silmnähtavalt nautiv
pensionär nägu laial naerul.
Juurikajupini puhtaks kraamitud viirikul küünitavad juba oma
roheninaga taeva suunas sibulad.
Veel plaanib Arnold mulda pista tilli, porgandit, kurki, kaalikat
ja ube. Ning kui tervet krundikest
sel kevadel korraga üles harida ei
jõuagi, laseb aga suvel labidal edasi käia, et siis uuel hooajal oleks
kogu põllupind korralikult kasutuses. „Eks näis, kuidas esimene

aasta õnnestub, siis otsustan, mismoodi edasi.“

Kunst pole hinnas
Põhjus, miks Maheaia inimesed
aialappide jaoks pinda üha juurde
otsivad, on äärmiselt pragmaatiline – nelja aasta eest Lehe tänaval
alustatud hektarisuurune maatükk jäi juba väikeseks. Sealgi saadi naabrusest samasuur pind juurde, ent tööd selle ettevalmistuseks, võsast, prügist ning umbrohust puhastamiseks, ootab ees veel
kuhjaga. Uute põllulappide rajamise sooviga heidetakse otsivaid pilke
aga mitmes teiseski linnaosas.
Maatükkide jagamisega tegeleva Riina Petersoni sõnul võib aiamaadel kasvatada enam-vähem
kõike, mida süda ihkab, peaasi, et
mahedal põhimõttel. „Kunstväetised ning igasugused mürgid on

Algajale põllumehele
Pole mõtet hargiga mürades iga juurikajuppi proovida üles leida, vaid
keerata „kraavi meetodit“ kasutades maakamar lihtsalt tagurpidi. Nii
jääb tärkav umbrohi juba mulda uueks kompostiks kõdunema.
Liiga sage kastmine muudab taimed saamatuks, nad harjuvad vett
hõlpsalt saama ega kasvata juuri sügavamale, kust niiskust rohkem
saada ka põuasemal ajal.
Peenraid ei tasu umbrohust piinlikult puhtaks kitkuda. Kultuurist
madalam taimestik aitab mullas niiskust hoida ning mitmed umbrohud
eritavad lõhnu, mis hajurputukaid eemal hoiab.
Ka Tootsi peenra teoorial on oma iva sees: kirevas liigirohkuses pole
kahjuritel samuti lihtne oma lemmiktaimi üles leida, mitmed taimed
kasvavad kõrvuti paremini kui üksi. Siin tuleb mõistagi arvesse võtta
taimede kasvukõrgust ja lopsakust, sest ega kapsalehe all maasikad
ikka valmis saa.

Avo Rosenvald

keelatud. Samuti ei tohi kasvatada
puid ja põõsaid. Kõik rohttaimed
(sh ka püsikud) on lubatud. Meil
kasvatavad inimesed väga huvitavaid taimi. Peale tavapäraste söögitaimede võib leida ka arbuuse, füüsaleid ja muid eksootilisi
taimi. Seltskondki on väga kirju:
näpud on mulda pistnud nii väikeste lastega pered kui ka pensionärid. Eelmisel aastal liitus meiega
üks India seltskond.“
Senise praktika järgi on potipõllumeeste valikus peamiselt maitsetaimed ja tavapärased juurikad,
aga kohtab ka suvikõrvitsa- ja kurgipeenraid.
Pirakat kasvumaja, mis naaberpõllu varju jätaks, rajada ei lubata.
Madalamaid ajutisi kiletunneleid
aga küll. Et vältida ajaloost tuttavate „datšade“ teket, pole ka putkad-kuurid-varjualused mahepõllul teretulnud.
Mahepõllumeeste veebikodu
tootsipeenar.wordpress.com andmetel on hetkeseisuga kokku saadaval veel 8210 m² vaba põllupinda. Kel huvi, tasubki täpsema info
janus sinna kiigata või sikutada
kõnetraati 523 1870
Et aiaannid üle talve hoida, hakkab MTÜ pakkuma keldriteenust
Pargi tänava endises varjendis,
mis nüüdseks koristatud-lubjatud.
Kas selle eest ka eraldi tasu küsitakse, on alles arutamisel. Võimalik, et vastutasuks palutakse hoopis natuke töötunde kulutada, et
MTÜ ettevõtmistele veelgi tuult
purjedesse puhuda.
Rasmus Rekand

Eestlased usuvad ufodesse
Tartu ülikooli valminud
uuringust selgus, et maaväliste tsivilisatsioonide
olemasolusse usuvad pea
pooled vastanutest.

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
18. aprillist 20. juunini 2014 vältava kampaania

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

Lisaks tuvastati, et Eestis on
enim levinud individuaalsed religioossed enesemääratlused. Üle
poole vastanutest nõustus, et neil
on oma usk, mis ei sõltu kirikutest ega religioonidest. 20. eluaastates noorte ja kõrgharitute
seas on enam levinud uue vaimsuse praktikad, sh meditatsioon
ja jooga. Neljapäeviti kella 11 - 16.30 juriidiline nõustamine
Küsitluse koostaja, TÜ religiooniuuringute vanemteadur Lea Altnurme rääkis, et 1100 küsitletuga
läbiviidud uuringu põhjal määrat55% eestlastest ja 77% muust rahles end kristlastena viiendik eestvusest inimestest arvasid, et „kristlastest ning pooled muust rahvulik õpetus on moraalseks inimeseks
sest inimestest.
kasvamise alus“ ning 60% eestlas„Samas kristluse toetuspind on
test ja 75% muust rahvusest inimessuurem kui end kristlastena määtest nõustus väitega, et neile meelratlenute hulga järgi võiks arvata.
divad kristlikud põhimõtted.“

Uue vaimsuse praktikaga, sh
jooga, meditatsioon, vabastav hingamine jms on viimase viie aasta
jooksul tegelenud 20% vastanutest. 67% nõustus väitega, et nad
usuvad vaimsesse enesearengusse.
Uue vaimsuse pooldajaid on kõige
rohkem 20. eluaastates noorte ja
kõrgharitute seas.
Uuringust nähtus, et maaväliste
tsivilisatsioonide, mille esindajad
külastavad aeg-ajalt meie planeeti,
olemasolusse uskus 43% vastanutest. Sellesse, et inimtsivilisatsiooni tõid maale olendid teistelt planeetidelt 22% ja sellesse, et suurriikide valitsused teevad koostööd
tulnukatega, kuid varjavad seda
oma rahva eest – 16%. „Need olid
uskumused, mida uskus märkimisväärselt rohkem mehi kui naisi. Tavaliselt pooldavad religioosseid uskumusi rohkem naised kui
mehed,“ sõnas Altnurme.
„Maausu kohta ei osanud
muust rahvusest inimesed mida-

gi eriti arvata ja see on mõistetav,“
tõdes küsitluse läbiviija. Samas
61% eestlastest nõustus väitega, et
„Eesti rahva õige usk on maausk“.
Maausulisena määratles ennast
ise vaid 4% eestlastest.
Religioonivastastest hoiakutest
rääkides nõustus väitega, et „religioon takistab inimese vaba vaimset arengut“ 28% ja väitega „kirik
on mõeldud massidega manipuleerimiseks ja nende kontrolli
all hoidmiseks“ 35% vastanutest.
Ateistiks ehk jumala ja muu üleloomuliku eitajaks pidas end 10%
vastanutest.
Kõige suurema levikuga on individuaalsed religioossed enesemääratlused. 58% vastanutest nõustus
väitega, et neil on „oma usk, mis
on sõltumatu eri kirikutest ja religioonidest“ ja 49% väitega, et nad
„ei pea ennast usklikuks, kuid neil
on suur huvi erinevate religioonide ja vaimsete õpetuste vastu“.
Virge Tamme

Neljapäev, 24. aprill 2014
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Odavaim õlu voolab Krooksus
Ühe õhtuga kõik Taaralinna baarid? Vabalt!
Tartu Ekspressi sõltumatute ekspertide rühm
võttis ette esmapilgul hullumeelsena näiva
ülesande reastada ühe õhtupooliku jooksul
kõik linna joomakohad.

Õhtu jooksul neljalt liikmelt
kuuele kasvanud uurimisrühm
nõudis parima võrreldavuse huvides ülikoolilinna patriootidena
kõikjal A. Le Coq Premiumi (võimalusel vaadist) või selle puudu-

Agulist tsentrisse
Tabelit kriitilise pilguga hinnates tasub meeles
pidada, et start anti ekspeditsioonile pärastlõunal Tammelinna pärlis
6teist Kannu ning sealt
veereti spiraalina kesklinnale üha lähemale, lõpetades sotsiaalelu tuiksoonel Rüütli tänaval südaöö
paiku.
Sestap muutuvad kommentaarid ajas esialgu
entusiastlikumaks, seejärel aga üha tülpinumaks ja
tõredamaks. Tegelikult ei
peagi keegi tublide kõrtsmike vahel valima – nagu
tõestasime, saab vabalt
ühe peoõhtuga kõigile võimaluse anda.
Kaur Paves, Mikk Puurmann,
Brigitte Karelsohn, Kersti Merimaa

Miljöö

Teenindus

Rüübe

Hansa Tall
Aleksandri 46

7–00

2.5

8.6

7.5

7.0

23.1

Keskaegne miljöö, aga me ei ela enam keskajas. Stiilipuhas.
Riigitöölise sissetulek on nii suur, et hind on okei.

Illegaard
Ülikooli 5

17–03

2

6.8

8.0

6.4

21.2

Tottenhami mänge näeb siin palju, sellepärast võib rahul
olla. Tudengitele ja immigrantidele parim koht.

Õlle Tare
Aleksandri 42

12–03

2.5

7.6

6.4

7.0

21.0

Premiumit ei ole – joome Originaali. Ilus koht, aga rõve raadiotümakas. Kaetud lauda ei lubatud istuda.

Naiiv
Vallikraavi 6

18–03

2.5

6.0

7.8

7.2

21.0

Premiumi asemel soovitatakse viisakalt Staroprameni (Tšehhi). Kass tolkneb ukse ees. WC-s on diivan.

Kivi
Rüütli 13

20–04

2.2

6.3

6.2

7.3

19.8

Kitsas ja rõve, tahaks rohkem mugavusi. Siin on alati meeldiv
olla! Super koht. Lõnguseid veidi paljuvõitu.

Sõbra pubi
Võru 55F

10–04

2.2

4.0

7.8

8.0

19.8

Menüü tuuakse kohe lauda. Hea Maximast oma õllega tulla.
Ei näe põhjust, miks peaks Sõbra keskuses jooma.

Ristiisa
Küüni 7

11–03

2.8

7.4

6.2

5.6

19.2

Pakub juba väliterrassi, kuid miinuspoolel on sääsed. Natuke
laudalik. Pedofiilil on hea jälgida mänguväljakut.

Sõprade Juures
Raekoja plats 12

18–07

2.5

6.2

7.0

6.0

19.2

Saab väljas olla. Mälestused esimesest ülikooliaastast, Koit
Toome mängis pidevalt. Laaberdamised lõppevad siin.

Arhiiv
Vanemuise 19

17–03

2
(0,4 l)

5.4

7.2

6.4

19.0

Laud on õllene. Teenindaja meeldiv ja kena. Premiumit ei
ole – kõige sarnasem õlu liiga tugeva maitsega Lobkowicz.

Pahad Poisid
Küüni 2

11–03

2.8

7.2

6.0

5.8

19.0

Saab väljas juua. Õlut antakse selgelt lubatust vähem, kuid
vähemalt naerdakse joobnud kliendi naljade peale.

Möku
Rüütli 18

18–03

2

4.5

6.8

7.2

18.5

Rõve nagu alati. Klaas on odava välimusega, aga selles on
väga palju õlut – ääreni. Hea paik rasestamiseks.

Krooks
Jakobi 34

11–04.30

1.9

8.0

6.8

3.6

18.4

Vanad mälestused tulevad meelde. Premiumit ei ole, joome
Originaali. Klaasid vist Zavoodist varastatud.

Tiki Baar
Rüütli 3

8–20

2

8.1

5.2

5.0

18.3

Mängib Arashi tüüpi muusika, väga valjult. Tõmbab käima
küll. Õlu serveeritakse moosipurgist.

8.15–23

2.5

5.0

7.2

5.8

18.0

Pizzabaar, kuid õhkkond parem kui Operas. Õlu on pudelis,
mitte piisavalt jahe. Mitte just joomakoht.

10–04

2

6.3

5.3

6.3

17.8

Kiilakas jörm astub õllekruusiga välja ja keegi ei takista. Peldikus olevad augud on WC-paberit täistopitud.

Big Ben
Riia 4

7–02

2.8

7.0

6.2

4.2

17.4

Õlut klaasis vähem kui peaks. Vaade muidu hea, aga kahjuks
paistab aknast ka Kaubamaja modell Maie.

Retro
Rüütli 8

13–03

2.3

4.5

5.8

6.4

16.8

Leti taga on muhedad vanurid, esineb Mait Maltis. Palju
vanureid, mis liig, see liig. Nagu peielauda oleks istunud.

Pirogov
Rüütli 2

11–04

2.3

5.5

6.0

5.2

16.7

Budweiser hele – A. Le Coqi tooted puuduvad. Õhustik
sume. Turvamees (arvatavasti) jõllitab ebameeldiva pilguga.

11.30–02

2

4.3

4.8

7.1

16.1

Uksel silt, et ei tasu võrrelda teiste pubidega. No ikka võrdleme küll – laud kleepub, muusika halb, seltskond jube.

Habibi
Tähtvere 4

18–00

2.2

5.2

4.0

6.0

15.2

Hea lõhn. Nagu litsimajas oleks. Punane valgus häirib joodikuid. Õlu pudelist, kuid klaas on õige.

Pool Kuus
Rüütli 1

11–04

2.4

3.0

5.2

6.0

14.2

Aroomid on räiged. Tekib klaustrofoobia. Muusika on viisakalt öeldes ebameeldiv. Tahaks siin kauem olla.

Opera Pizza
Vanemuise 26

11–22

2

3.6

5.0

5.0

13.6

Pudeliõlu – müüja ei tea, kuhu paigutada taarat. Laud on
eelmistest kundedest purune. Meenutab sööklat.

Underground
Küütri 7

18–04

2.5

4.2

3.5

5.3

13.0

Õlut ootame väga kaua. Klaasi ei pakuta ja õlu tuleb pudelis.
Karvaste koht, aga sõbralik ja õdus.

Suudlevad Tudengid
Raekoja plats 10

11–07

2.5

4.3

1.2

7.3

12.8

Tellimused suunatakse lauda, aga teenindaja ei saabugi. Viimaks tulles on nipsakas ja tõre. Mõttetu turistikas.

Ruunipizza
Rüütli 2
6teist Kannu
Suur Kaar 53

Kotka Kelder
Pepleri 14

Kokku Muljed

ERIALAD: aiandus*

maastikuehitus*
floristika
keskkonnakaitse
tekstiilitöö
* ka Tallinna õpperühmad

www.aianduskool.ee
www.facebook.com/aianduskool

A

A

Hind €

Kooli 90. juubelipidu ja
vilistlaste kokkutulek
7. juunil

M

Avatud

Lahtiste uste päev
8. mail

A

Kõigub euro piires

misel võimalikult lähedast
rüübet alates Saku Originaalist. Hinnati kümnepallisüsteemis miljööd, teenindust ja
õlut ennast.
Ent kui tõele näkku vaadata, on mistahes toote
puhul kõige olulisem faktor
lõunaeestlase jaoks
ikkagi
hind. Selles osa s
pani tabeli kinni
Krooks,
kust ainsana saab
veel pooleliitrise klaasi kätte vähem
kui kahe euro
eest. Pingerea kallimas otsas troonivad ühise omanikeringiga Pahad Poisid, Ristiisa ja Big Ben, mis küsivad lõuatäie eest 2,8 eurot.
Üllatuslikult osutusid verinoore žürii lemmikuteks hoopis keskealise auditooriumiga assotsieeru-

IL

IK

Kõigis kvalifitseeruvates asutustes kesvamärjukest rüübata on siiski võimalik, kui valida
jumalakartmatult aktsiooni ajaks
suur reede, mil paljud õllesõprade mekad otsustavad uksed suletuks jätta.
Nii jäid linnavalitsuse kultuuriakna alusel moodustatud nimekirjast välja näiteks Samelini ja
Elleri kohvikud, aga ka baarid
Spargel ja Sumin. Samuti ei sobinud hinnatundlikku tarbijat esindavale komandole asutused nagu
Püssirohukelder ja Feel Good,
mis sisenemise eest tasu nõudsid.
Õigustatult võib ka pärida, miks ei
kuulu klassifikatsiooni „kohvikud,
baarid, pubid“ alla teiste seas kultusurgas Zavood (aga kuulub Pizza
Opera), ent see jääb juba rae südametunnistusele.

vad sõsarpubid Hansa Tall ja Õlle
Tare, mis hõivasid kolme
teguri koosmõjul vastavalt
esimese ja kolmanda koha.
Nende vahele mahub
Nõukogude nostalgikute
ja välistudengite pikaaegne lemmik Illegaard.
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värskete teemadega
Ring FMis igal
neljapäeval kell 7.40

värskete teemadega ring fm-is ig

TOODE AS TARTU ESINDUS:

RINGTEE 43F, TARTU
TELEFON: 736 2813, 507 2909

www.toode.ee
e-kiri: yllar@toode.ee
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Festivali eelmänguna Toomemäele joonistatud
seadusega pahuksisse sattunud Sammalhabe on
juba köitnud ka uudistajate tähelepanu. 

suurjalutuskaik.blogspot.com

Palametsa
pajatused

Ma nägin
Curonia juubelit!
Linda Kroll jätkab meenutusi oma lapsepõlvest. Tartu oli siis tuntud tudengite linnana ja eks nende elu ja ettevõtmised olegi kõige
paremini meelde jäänud. Ma ei olnud veel 10-aastanegi, kui nägin
ühe saksa korporatsiooni suurt pidutsemist (Curonia 100. aastapäev
1908. a suvel - H. P.).
Ah sa Issand, missugune pidu see oli! Kõik kubermangu aadel oli
ju Tartusse tulnud. Tänavad kirendasid värvimütsidest. Kogu Tartu
jooksis kesklinna kokku seda värki vaatama. Missugused sõiduriistad! Kus olid uhked landood, kuus hobust ees. Šampusepudelid ja
klaasid olid kaasa võetud ja daamed istusid oma suurte kübarate ja
sulgedega tagaistmel. Ja millised toaletid.
Kui see voor hakkas Tähe tänavalt liikuma, siis oli, mida vaadata.
Kõige ees üks ratsamees, paljastatud mõõk käes. Siis tuli kolm valget hobust ratsanikega. Korporantidel olid kõrged lakksaapad ja veel
mingid kintsukatted. Käes valged seemisnahast kindad. Laiad kolmevärvilised lindid üle
õla ja rinna, otsad ripŠampusepudelid ja
alla külje peale.
klaasid olid kaasa võe- pusid
Keskmine mees kandis
korporatsiooni lippu.
tud ja daamed istusid
Küll oli sel rongil
oma suurte kübarate ja alles
pikkust. Üks ots
sulgedega tagaistmel.
olnud juba Rüütli uulitsal, saba ei saanud aga
Tähe tänavalt veel liikumagi hakata. Kus andis siis meil lastel joosta
ja uudistada. Tähe ja Lille tänava nurgal seisis kivipostil – tol ajal olid
sellised madalad jässakad postid, et nurka maha ei sõidetaks – keegi
väikest kasvu vanamees. Endal värvimüts peas ja suur pesukorv lilledega süles ning viskas igasse mööduvasse landoosse lilleõisi.
Raekoja ees Suurel turul sõideti ühel poolt üles ja teiselt poolt alla
ja pilluti tõldadesse vastastikku lilli. Me ei jõudnudki kõike ära vaadata, kuigi püüdsime jooksujalu igal pool olla, kus midagi põnevat
juhtus. Ma ei tea, mitu päeva see pidu kestis, aga Tartu kõmises küll
kaua. Ümbruskonna mõisnikud võtsid Kuramaalt tulnud saksu vastu ja andsid neile öömaja. Ja egas sealgi ilma pidutsemiseta saadud.
Aga tavalisel ajal korraldas iga korporatsioon vähemalt kord aastas uhke balli. Siis tasus vaadata ballile saabujaid. Küll oli nende hulgas uhkelt rõivastatud daamesid, lausa moedemonstratsioon kohe.
Kübarad hästi laiad, jaanalinnusuled ja lillebuketid peal. See oli aeg,
mil naised olid veel ilusad!
Lisan omalt poolt – baltisaksa neljast korporatsioonist – Estonia,
Livonia, Curonia ja Fraternitas Rigensis, kõik koondamas akadeemilise pere liikmeid eelkõige nende kodukoha järgi, oli vanim Curonia.
Asutatud juba 1808. a sügisel löömahimuliste noorte kuramaalaste
poolt. Neist mõnedki olid varem õppinud Saksamaa suurkoolides ja
toonud sealsed kombed ning tavad Dorpatisse kaasa. Nende alusel
pandi kirja „kommaan“ – käitumiseeskirjad. Nimetus on tuletatud
prantsusekeelsest sõnast comment, mis tähendas kuidas. Ülikooli
juhtkond, saanud asjale jälile, keelas nii kommaani kui korporatsioonid, mistõttu teiste üliõpilasühenduste loomine nihkus alles
1820. aastate algusesse.

Grafitimeistrid
vürtsitavad linna
Nädalavahetusel Tartu ja
Võru vallutav viies tänavakunstifestival Stencibility
varjab kunstnike identiteeti
ja lõuendite asupaiku viimse hetkeni.
Korraldaja Marika Agu sõnul
on festivali eesmärgiks tunnustada tänavakunstnikke, kes on
rikastanud avalikku ruumi, tõsta
kogukonna tähelepanu ja teadlikkust ümbritseva suhtes ning luua
linna uusi kvaliteetseid teoseid.
Üritus sai avapaugu juba enne
ametlikku algust, kui Toomemäele sotsiaalteaduskonna hoonele tekkis Edward von Lõnguse
nime taha peituva kodaniku nägemus tuntud lasteraamatukangelase ahistamisest võimude poolt.
Sama mees saavutas sügisel tänu
„Pealtnägijale“ üleriigilise kuulsuse, maalides Palamuse poe seinale
„Kevadet“ „Pulp Fictioniga“ ühendanud teose „Sure, koer“.
Sama salapäraseks püüavad
jääda ka Stencibility peakangela-

sed. Agu soostus katet kergitama
vaid nii palju, et Tartus kaunistatakse kaks seina: lätlased Thobek
ja Rudens täiendavad Võru tänavat, kuhu on varasematel aastatel
maalinud Multistab ja Kashink,
ning prantslane MTO Soola tänavat. Võrus toimetavad samal ajal
MinaJaLydia ning Kairo, kes katavad Paju tänaval asuvat linnasauna.

Tähelepanu pole vaja
Hiljem soovis Agu sellegi info
tagasi võtta. „Tegelikult ei sobi
avaldada anonüümsuse huvides
seinamaalingute asukohta ning
neid teostavate kunstnike nimesid,“ väitis ta, „nad pole absoluutselt mitte mingisugusest tähelepanust huvitatud.“
Lihtsurelike jaoks avavad aga
festivali reedel ja laupäeval kell 18
kultuuribaari Arhiiv eest startivad tänavakunsti tutvustavad rattatuurid. Asjatundlik giid lubab
rääkida autoritest ja nende taus-

tast ning üldisest olukorrast linnas. „Kas sa tead, mida tähendavad tänavatelt leitavad kodeeritud
sõnumid? Tead sa, kus on keset
linna suurim grafiti- või stencilgalerii? Kes on Mõtsik? Need on
vaid paar näidet linnaruumi peidetud pärlitest,“ kinnitavad korraldajad.
Reedel kell 21 läheb Arhiivis lahti sünnipäevapidu tordi ja morsiga. Ühtlasi avatakse Ruudu Sandra
kureeritud tänavakunstnike näitus „Purgist välja lastud Džinn“.
Tantsumuusika saatel saab baarist
osta tänavakunstnike töid, trükiseid, t-särke ja muud teemakohast
kaupa.
Pühapäeval kell 13–18 lõpetavad festivali diskussioonid ja töötoad. Kõlavad loengud culture
jamming’ust, taktikalisest meediast ja vandalismist kunstiajaloos. Kell 17 linastub koostöös
Dokumentaalikaga maailmakuulsa tänavakunstniku Invaderi lühifilm „Art4Space“.
Kaur Paves

Fantaasiasõidukid teatris
Vanemuises saab 25. aprillist
näha mootorsõidukeid, ka
selliseid, mida alles tulevikus
disainima hakatakse.
Uudistajatele näidatakse
helikoptereid, laevu, purjekaid,
autosid, mootorrattaid, aga ka
kaitseväe tehnikat. Tegemist on
poistele korraldatud üleriigilise
autode joonistamise võistluse
parimate töödega, mis suure
maja fuajeesse üles pannakse.
Joonistusvõistlus „Minu
lemmikauto“ toimub Kivilinna gümnaasiumi õpetaja
Elma Piirimägi eestvedamisel ja algatusel sooviga hoida
mälestust oma kunagisest
väga andekast õpilasest Oliver
Opmannist, kelle unistus saada autodisaineriks ei täitunud
saatusliku haiguse tõttu.
Võistluse peamine eesmärk
on innustada poisse loovale eneseväljendusele. Töid
hinnatakse kuues erinevas
vanusegrupis ning näituse ja
autasustamisega soovivad
korraldajad motiveerida poisse
olema fantaasiarikkad, uurima
autode kohta lisamaterjali ning
ka töid korrektselt vormistama.

Supilinnas päevad
Juba 13. korda peetav asumifestival Supilinna Päevad pakuvad
osalejatele nii tööd kui leiba.
Neljapäeval kell 18 kogunevad huvilised Supilinna kiigeplatsile, et anda avapauk
koristustalgutele. Reedel kell
12 aga pakutakse Raekoja
platsil tasuta suppi ning kell
19 saab kiigeplatsil alguse Ken
Kallingu juhitav ekskursioon.
Laupäev on keskpäevast
saadik platsifestivali päralt, kus
peaesinejatena astuvad üles
Tuletantsijad ja Svjata Vatra.
Samal ajal käib aktiivne täika
ja rohevahetus ning avatud on
ohtralt töötube.
Pühapäevasel avatud hoovide päeval avavad supilinlased naabritele ja sõbralikele
linnakodanikele oma uksed,
väravad, hoovid, pööningud ja
südamed – lahti on hoovikohvikud, toimuvad kontserdid,
näha saab kunstinäitusi.

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
Aprillis ootame Teid meie toodetega tutvuma
Maamessil 24.–26. aprillil 2014 Tartu Messikeskuses

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

INGLISE KEELE VESTLUSKURSUSED, SOOME JA
VENE KEELE ALGKURSUSED

• Asutusesisene keeleõpe

Alustame
hooaega
superpakkumisega!

Aknad tehasehinnaga!

• Plastik ja puitaknad koos paigalduse
ja viimistlustöödega
• sissemaks 0 €
• järelmaksu võimalus kuni 6 kuud
(ilma protsendita)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 7366886;
56452502; 5016158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Põllumehed
vallutavad linna
Eesti Näituste messikeskuses startis 22. Maamess,
mis kutsub kõiki huvilisi
põllumajandusega tutvuma
ja miks mitte ka püsivalt
linnakärast looduse rüppe
kolima.
Projektijuht Margus Kikkul
ütles, et kuigi Tartu on ülikoolilinn, võib seda uhkusega tituleerida ka Eesti põllumajanduse pealinnaks. „Tänavu on Maamessi
nädal täielikult põllumajanduse ja
maaeluga seotud teemade päralt –
väga hea võimalus oma ettevõtte
näitamiseks nii talunikele kui põllumajandusega seotud organisatsioonidele,“ rääkis ta.
Näituseväljakul on Kikkuli sõnul
toimunud mitu muudatust, näiteks
püstitatakse eelmisel aastal Raekoja platsil olnud Maafesti telk tänavu

messialale. Teise suure uuendusena
leiab turutelgi, kuhu koondub mitukümmend väiketootjat.
Suur muudatus on toimunud ka
parkimiskorralduses – messikeskuse parkla on sel aastal ainult eksponentide päralt. Külastajad saavad
autod parkida laululava ülemisse
ja alumisse parklasse, kust pääseb
messile mööda 600-meetrist märgistatud ning söögi- ja joogikohtadega varustatud rada.

Forvarderite kevadreiv
Esimest korda messi ajaloos toimub metsamasinajuhtide võistlus
„Forvarderite kevadreiv 2014“, milles Eesti osavaimad võtavad mõõtu palkide teisaldamises ja neist
torni ladumises. Kikkul avaldas
lootust, et kokkuveotraktori juhtide joonelepanek muutub sarnaselt

Nõo Lihavürst pakub uueks
grillhooajaks kõigile grillisõpradele täiesti uudsete maitsetega gurmee-grilltooteid, mida
soovitavad paljud Eesti tippkokad.
Uued Nõo Lihavürsti gurmeegrilltooted teevad eriliseks eeskätt käsitööna värsketest ja puhastest maitseainetest ja maitsetaimedest valmistatud marinaadid. Kõik
maitsed on lihvitud perfektsuseni tänu seitsme tippkoka nõuannetele.

Uued Nõo Lihatööstuse grill-tooted tunned ära „Tippkoka
Retsept“ logo järgi!

17. korda korraldatavale raievõistlusele „Kevadkarikas 2014“ traditsiooniks.
Põnevad uudistooted on tänavu
messil märgistatud ürituse sümboolikast tuttava kukega. „Kukemärgi saanud eksponaate on
kümmekond ning soovitan need
kohapeal sadade masinate seast
üles otsida,“ rääkis Kikkul.
Lisaks saab jälgida hobuste sõud,
vaadata erinevaid etteasteid ning
külastada loomatelki. Lastele on
avatud Puukujurite mängumaa
ning messi viimasel päeval on festivalitelgis perepäev. „Reede, 25. aprilli
õhtul on kõik aga kutsutud Maafesti
telki lustlikule peole, kus peaesinejaks on Kõrsikud ja ühislaulud võetakse üles Popside saatel. Selle peoga
meenutame festivali Õllelager eredamaid hetki,“ lubas Kikkul.
Kaur Paves

Pole midagi toredamat kui üllatada sellel suvel
ennast ja sõpru suurepärase õllega, mille
valmistamine on lihtsamast lihtsam!
Kõik vajaliku leiate Eesti parimast
pruulimistarvikute poest
Pruulmeistrid!
Rüütli 4 (sisehoov)
Tartu
Kotka 26
Tallinn

pruulmeistrid.ee

Reklaam:
malle@tartuekspress.ee
521 3038
kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

Asume:

8. mail

Suvele vastu isetehtud õllega!
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Trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

Eesti tippkokad soovitavad:
Nõo lihatööstuse uued
suvised ja värskete
maitsetega gurmeegrilltooted!
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Pargipingil istuvad mees ja naine.
„Vabandage, proua, kas te olete
jurist?“
„Olen küll. Kuidas te seda teadsite?“
„Teie nägu on emotsioonideta!“
Naine solvub: „Teie oma ka!“
„Ma tean, ma olen ka jurist!“
***
Mees kurdab sõbrale:
„Ma jõuan tavaliselt töölt väga hilja koju. Iga päev tunnen, et saabun
liiga hilja ega jõua enam midagi
teha.“
„Aga mine siis ometi varem koju!“
soovitab sõber.
„See ei aita! Ükskord jõudsin koju
kell kuus hommikul, aga ei jõudnud
ikka midagi teha!“
***
„Te olete üleliia paks,“ teatab arst
enda ees istuvale korpulentsele
daamile.
„Ma tean seda isegi,“ vastab
daam nipsakalt. „Ma tean väga hästi, et minu kaalule peaks vastama
pikkus kaks meetrit, kuid ma lihtsalt
ei kasva enam pikemaks, kuigi söön
nii palju kui vähegi suudan.“
***
Arst patsiendile:
„Parim, mis te teha võite, on suitsetamisest ja alkoholist täiesti loo-

buda. Sööge nii vähe kui võimalik ja
ärge tehke tegemist naistega.“
„Doktor, ma ei arva, et vääriksin just parimat,“ vastab patsient.
„Palun soovitage mulle midagi
natuke vähem head.“
***
Arsti kabinetti siseneb punase
ninaga kõhetu värisev mees ja hõikab juba ukselt:
„Doktor, ainult ärge hakake mulle
rääkima, et ma joon liiga palju!“
„Mis te nüüd,“ vastab arst rahulikult, „mulle näib, et te hammustate
lihtsalt liiga vähe peale.“
***
Kirurg silmitseb röntgenipilti:
„Jaa! Rangluumurd, kaks murtud
ribi, sabaluumurd… Noh, pole viga,
Photoshopiga teeme kõik korda!“
***
„Teie koer hammustas mind!“
karjub üks mees teisele. „Ma nõuan
kompensatsiooni!“
„Nõus,“ vastab koeraomanik. „Ma
hoian koera kinni, teie aga hammustage teda!“
***
Küsimus: mitut gangsterit on
vaja, et elektripirni vahetada?
Vastus: nelja. Üks röövib panka,
et pirni ostmiseks raha saada, tei-

ne ootab autos, et röövitud rahaga põgeneda, kolmas keerab pirni
sisse, kindad sõrmejälgede vältimiseks käes, ja neljas ähvardab pirni
automaadiga, et see ei liigutaks.
***
Eestlane sõidab Jakuutiasse ja
otsustab taigasse matkama minna.
Õhtul seab ta telgi üles ja keerab
magama. Korraga ärkab ta hirmsa ulumise peale, väljas möllab torm, tuul
surub puulatvu vastu maad... Siis jääb
kõik vaikseks. Mees pistab pea telgist
välja ja näeb kahte tohutut sääske –
vähemalt kaks meetrit kõrged.
„Näed, õhtusöök,“ ütleb üks teisele. „Kas imeme siin tühjaks või
tassime sohu?“
„Segi oled või?“ imestab teine.
„Soos võtavad ju täiskasvanud ta
meil käest ära!“
***
Ameerika – ükskõik, kuidas naaber elab, peaasi, et sina elad paremini.
Eesti – ükskõik, kuidas sina elad,
peaasi, et naaber elaks halvemini.
***
Patsient: „Doktor, andke mulle
vähemalt mingitki lootust!“
Arst: „Pole probleemi! Surija viimane soov on seadus!“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna
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Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

28.04 kell 15 Kirjandus kinos:
Cyrano de Bergerac
28.–29.04 kell 12.30 Erilinastused: Walesa. Rahva lootus
25.–30.01 kell 12.45, 17.30,
20.05, 22.15; 1.05 kell 12.45,
17.30, 22.15 Kättemaks kõrgetel kontsadel
25.04–1.05 kell 17.20, 19.25
Imeline Ämblikmees 2
25.04–1.05 kell 20.10, 22.30
Sabotaaž
25.04–1.05 kell 18.15, 20.45
Kummituste maja 2
30.04 kell 13, 17.15; 1.05 kell
11 Paras pähkel (eesti keeles)
25.–30.04 kell 16.40, 22.05;
1.05 kell 16.40 Noa laev
25.04–1.05 kell 15, 21.45 Piire ületades
25.–27., 29.04–1.05 kell 16
Kiirrong „Moskva-Venemaa“
25.04–1.05 kell 22.20 Oculus
25., 28.–30.04 kell 13.10,
14.45, 15.15, 16.45, 18.45;
26.–27.04 kell 11, 12.30,
13.10, 14.45, 15.15, 16.45,
18.45; 1.05 kell 13.10, 14.45,
15.15, 16.45, 18.45 Rio 2
(eesti keeles)

Imeline Ämblikmees 2
24.04 kell 21 Cinamonis
Me oleme alati teadnud, et Ämblikmehe tähtsaim lahing toimub iseendaga – võitlus Peter Parkeri tavaliste kohustuste ja Ämblikmehe erakordsete ülesannete vahel. Aga filmis „Imeline Ämblikmees 2“ avastab
Peter Parker, et suurim konflikt ootab teda alles ees.
Küll on hea olla Ämblikmees (Andrew Garfield). Peter Parkerile
meeldib üle kõige pilvelõhkujate vahel kiikuda, kangelase rolli nautida
ja veeta aega Gweniga (Emma Stone). Aga Ämblikmeheks olemisel
on oma hind – ainult Ämblikmees suudab New Yorgi elanikke kaitsta
hirmuäratavate vaenlaste eest, kes linna ähvardavad. Kui välja ilmub
Electro (Jamie Foxx), peab Peter astuma vastamisi endast palju võimsama vaenlasega. Kui tagasi tuleb ta vana sõber Harry Osborn (Dane
DeHaan), mõistab Peter, et kõiki ta vaenlasi ühendab üks asi – OsCorp.

Tartu laululava
28.04 kell 21 Öölaulupidu
2014

Näitus

Tartu Maarja kirik

Karlova- Ropka
raamatukogu

3.05 kell 18 kammerkooride
kontsert

kuni 10.05 Eve Valperi maalinäitus Taevavärv

25.–27., 30.04–1.05 kell 13.45
3 päeva tappa

Tartu uus teater

kuni 18.05 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus

25.–30.04 kell 12 Kapten
Ameerika: Talvesõdalane

25.04 kell 19.30 koorikontsert Levi + koor= Jee!

Linnaraamatukogu

25.04–1.05 kell 14.35, 19.45
Grand Budapest Hotell

Tartu ülikooli
ajaloo muuseum

25., 30.04, 1.05 kell 11.45
Risttuules
25., 30.04, 1.05 kell 12.30;
26.–27.04 kell 11.45;
28.–29.04 kell 12.15 Härra
Peabody ja Sherman (eesti
keeles)

29.04 kell 19 Saksa noorte
jazzorkestri ja -koori PFG –
The New Generation kontsert

kuni 3.05 raamatunäitus Tartu
raamatukogud ilukirjanduses

Tartu ülikooli
botaanikaaed

kuni 21.05 raamatunäitus
Maailmakirjanduse pärlid:
kirjandusauhindadega tunnustatud teoseid aastatest
2010–2013

1.05 kell 20.15 Esilinastus:
Patune öö

1.05 kell 15 Võluaia heategevuskontsert

1.05 kell 22.10 Esilinastus:
Vaikiv kurjus

Tartu ülikooli aula
25.04 kell 16 koorikontsert
Südamepõhjast

Kontsert

25.04 kell 19 kontserdisari
Kuldne klassika: kevad Itaalias

Feel Good Music Café
26.04 kell 21 Maria Stuart &
Von Dorpat

27.04 kell 16 E Stuudio noortekoori kontsert

Genialistide klubi
25.04 kell 22 The Titles,
Caladan

Tartu ülikooli kirik

26.04 kell 10.30 Unity Street
Festival

25.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Elke
Unt (orel)

25.04 kell 21 koorikontsert
Öövalgus

25.04 kell 17.30 koorikontsert
Frakid Taskus

Vanemuise
kontserdimaja

kuni 23.05 Kalli Kalde graafikanäitus Lennuharjutused

Tammelinna
raamatukogu
kuni 30.04 laste joonistuste
näitus Läbi laste silmade
kuni 7.05 Kai Kensi maalinäitus Metsatalu õied
kuni 14.05 näitus siidisallidest
Õhkõrnadesse sallidesse
maalitud soovid
kuni 23.05 postkaardinäitus
Värviline kevad

Muu
Linnaraamatukogu
30.04 kell 18 külas on Janek
Balõnski, raamatu Minu Bulgaaria: magusad tomatid ja
hapud viinamarjad autor

JAGA
3.05 kell 19 TÜ Rahvakunstiansambli kevadkontsert

30.04 kell 21 kontsert Kevadpühitsus

Tartu Jazz Club

25.04 kell 17 koorikontsert
Maa ja taeva vahel

kuni 17.05 raamatunäitus
Noorelt alustanud kirjanikud

Tasku

Tartu Jaani kirik

25.04 kell 18 koorikontsert
Põhjatähed

kuni 24.04 Silja Ergi maalinäitus Kohe näha, et tüdruku
tehtud

Jaga leina

LEINA

25.04 kell 21 Nils Landgren &
The JazzBaltica Ensemble
26.04 kell 21 TJC teemaõhtu: Uno Naissoo

30.04 kell 21 Jam Session nr
61: Eller Big Band!

leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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Selle hetke saabumisel kiirustage lähimasse poodi ja soetage piisav varu Kikas Grilli tooteid.
Värsked, puhta maitsega ja kõrge kvaliteediga, suuretükilise valitud pehme lihaga
Kikas Grilli maitsvad palad valmivad küpsetades kiiresti!

Diivaniparadiis on üks edukamatest tegutsejatest
Eesti mööbliturul 1998 aastast.
Tartu kauplus ootab oma suurepärasesse meeskonda

KAUPLUSE JUHATAJAT
Töö kirjeldus:
Igapäeva tööks on aktiivne müük, kui ka teeninduse korraldamine,
kaupluse müügimeeskonna juhtimine, kaupluse igapäevane haldamine
ning püstitatud eesmärkide saavutamine.
Nõudmised kandidaadile:
Sobid kandideerima, kui sind iseloomustab avatud suhtlemine, sära silmis,
entusiasm ja aktiivsus.
Ettevõte pakub:
Võimalust teha tööd ja näha head tulemust, eneseteostusvõimalust,
mitmekesist ja väljakutset pakkuvat tööd, head töötasu, toetavat
meeskonda, koolitusi, karjäärivõimalust ning ühisüritusi.

Saada CV koos palgasoovi ja võimaliku tööleasumise ajaga e-posti aadressile
reelika@paradiis.ee märgusõnaga “Juhataja”.
Sooviavaldusi ootame hiljemalt 04.05.2014.a.

www.kikas.ee facebook.com/kikaseesti

Puhkusepakett

al.

39€

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik
www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee
Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

tartuekspress
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betoon koos transpordiga Tartus,
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.

Ehitus

www.esuitsud.ee

Kauplused Anne Keskuses ja Sepa Keskuses!

Avamiskuul soodustused
kõikidele toodetele kuni –15%!

Piirdeaiad ja väravad. Tel 520 7419,
mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

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

Plaatimis- ja san-tehnilised tööd.
WC-de ja vannitubade ehitus.
Tel 5633 3258, riivok@gmail.com.
Plaatimistööd, krohvimine.
Tel 5645 9625,
http://plaatimine.blogspot.com.

KEEVITUSTEENUS

Sanitaar-, kapitaalremont (ka
san-tehnilised ja elektritööd),
ehitus-, lammutustööd.
Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Teeme betooni- ja üldehitustöid.
Tel 5596 7945.

Ehitus ja remont, siseviimistlus,
plaatimine. Tel 5332 3648.

Teen maakivi- ja lubikrohvitöid.
Tel 5889 2073,
reio.ehitus@gmail.com.

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Tel 5622 9840.

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

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

Teen väiksemaid ehitus-, remondi- ja elektritöid. Tel 528 6473.

Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.

Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.

Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Firma teeb katuse- ja plekksepatöid. Teeme vana katuse ilusaks ja
vastupidavaks. Tel 5695 6885.

Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.

Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.
Katuse- ja üldehitustööd. Töökogemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273

Uute eramute projekteerimine,
kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.

Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.

Multši ja okaspuukoore müük
Tõrvandis Tamme 15 (10 €/m³). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Ehitusliku saematerjali müük.
Transport. Küsi parimat hinda. Tel
5656 4624, Oliver@puiduplats.ee.

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

Välisvooder 3,9-7,3 €/m², sisevooder 3,5-6,1 €/m², tööstuslik
värvimine 1,4-1,8 €/m², põrandalaud 6,5-13,5 €/m², saematerjal
180 €/m², veovõimalus.
Tel 5455 1700, www.voikapuit.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Kinnisvara müük
1-toal ahik kap-remonditud
tänapäevased korterid (uued
ahjud, seinad soojustatud, aed,
kelder, korralik maja, kommunaalmaksed puuduvad, omanikult). Tel
5563 9452.
2-toal korter Tõrvandis (eraldi
toad, 5/4, san-remont tehtud,
madalad kommunaalkulud,
41 500 €). Tel 5392 8366.

TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

www.olly.ee

1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
Pere ostab soodsalt kõrgustikul
oma metsas eestiaegse talu.
Tel 5348 5209,
miikaeljamariann@gmail.com.

Kinnisvara vahetus
3toal keskküttega korter Elvas
Arbimäel vahetada soovitavalt
2toal korteri vastu Tartus. Otse
omanikult. Tel 5397 1777.

Üürile võtta

3-toal korter Kõrvekülas (67,8 m²,
renov, kaks rõdu, läbi maja planeering, valgusküllane, soe, asub maja
keskel, keldriboks, parkimiskoht,
laste mänguväljak, 63 000 €).
Tel 5343 3553,
kaire.nirk@domuskinnisvara.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Kinnistu Elva suunas (3 ha, kat
52801:009:0786, oja, ehitusluba,
elekter, aiamajad). Tel 5809 7140.

Emajõe Keeltekool: uued kursused aprillis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Kinnistu Tartu lähedal (1,3 ha).
E-post moisto05@gmail.com.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.
Krunt kodu ehitamiseks rahulikus
piirkonnas Ülenurme v, Soosilla k
(10 km Tartust, 11 680 m², elekter
3*16 A, 21 500 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Killustiku müük Tõrvandis
(erinevad fraktsioonid, 12 €/t). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.
Kruusa, liiva, killustiku müük Tartus. Tel 505 7316.
Liiv, killustik, muld, purustatud

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat koolitusi.
ADR- ja ametikoolitused veoauto- ja taksojuhtidele. Motokool
-10%. Lõppastmekoolitus 85 €.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Maa-alune garaaž Annelinnas
Saare Maxima juures (4400 €).
Vahetus: auto, korter. Tel 5196 3718.

Majakarp Tartu piiril Ülenurme v,
Soinaste k, Sõnajala 13 (katuseta, üp 135,6 m², krunt 1586 m²,
elekter 3*16 A, vesi, kanal, gaas).
Võimalus lasta maja lõpuni valmis
ehitada. Võib pakkuda vahetust
korteri vastu Tartus. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

www.olly.ee

• hind otse tootjalt
• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.

• hind otse tootjalt
• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Kinnisvara ost

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

Freesasfaldi müük (12 €/t). Asume
Tõrvandis Tamme 15, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

OÜ Ehitus Kõigile teeb alljärgnevaid töid Eestis: üld- ja eramuehitus, korterite remont, müürsepa- ja puusepatööd, sise-ja välisviimistlus, san-tehnilised tööd,
fassaadi- ja katusetööd. Töödele
garantii 5 aastat. Tel 5551 4843,
rene@ehituskoigile.com.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Materjal

Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus.
Tel 5557 9399.

Neljapäev, 24. aprill 2014

Sõiduõppe ABC pakub mais eriti
soodsate hindadega A-, B- ja
C-kategooria kursusi. Lõppastmekoolitus 85 €, esmaabikoolitus
35 €. Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Küte
3 m ja tükeldatud sanglepapinnud (al 17 €/rm). Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

Neljapäev, 24. aprill 2014

tartuekspress
reklaam

tuua Ida tn 8, Tartu 50605. Info tel
5300 3060.

Põllundus

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud (kask, lepp).
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Lõhutud kvaliteetsed küttepuud:
mustlepp 50 cm 30 €/rm, kask
50 cm 34 €/rm. Kohaletoomisega
Tartu lähiümbruses.
Tel 5300 5959.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.

Loomad
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Pakun tööd

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

Kasvuhoonete (plastikkattega)
müük üle Eesti - www.kasvumaja.
ee. Tel 5915 1801 (eesti k), 5688
1406 (vene k).

Rahvalikud kandlelood ja laulud
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(1,09 €/min).

Riided
24. aprill–3. mai kogu kaup -50%.
Odavad Rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.

Jõe butiigis suur valik uusi ning
kasutatud suvekleite! Soola 10
(avaturg), E-P 9-16.
Odavad riided Rootsist, kaupluses
selga sobiv, iga päev midagi uut
Tartus Kalda tee 28.

Sõidukid

Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.
Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Tel 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Otsime müüjat Tartu avaturule
(köögivilja müük, hooaeg kestab
maist oktoobrini). Tel 5664 8117.

Rehvivahetus ja autoremont.
Soodsaim rehvivahetus Tartus
Lembitu 1b. Varuosade, rehvide ja
akude müük. Tel 5620 3199.
Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Teenused

Otsime naisterahvast Nõo lähistele
talutöödele (rohimine, kõplamine
jm põllutööd). Tel 5664 8117.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Korstnapühkimine, pottsepatööd. Tel 5557 9399.

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

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Hauaplatside hooldus ja kujundus. Tel 523 7238.

Ly Chini OÜ: Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216. Abi
alkoholisõltuvuse korral. Vajalik
eelregistreerimine. Tel 5837 9246,
505 8381.

Tutvus

72 a naine soovib tutvuda ausa ja
heasüdamliku mehega, kes tunneb end üksikuna. Tel 5608 5675.

Ost

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Hauakivide ja hauaplaatide
kujundamine, valmistamine ja
müük. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Tervis

Tasuta kodumasinate ja tehnika
äravedu. Tel 5386 9008.
Tasuta õigusabi. Tel 5681 0354.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.

Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Hallituse ja majavammi tõrjetööd, analüüsid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

61 a naine Vissilt otsib majapidamisse kodu armastavat meest.
Tel 5886 9172.

Kalluriveod (3 külge kallutav, 6x4,
15 t). Tartu, tel 502 0421.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.
Korstnatööd. Pakume kestvaid
lahendusi. Töö kiire ja korralik. Tel
5625 1750, tomeli.ee.

Uus vann vanasse vanni,
garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Vanaaegsed raamatud, postkaardid, fotod, maalid, graafika,
mündid, paberahad, märgid,
medalid, mööbel, kellad jne.
Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5348 4653.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

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

Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel ülejääv majakraam.
Paku julgelt! Tel 5893 8528.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

Kutsu ponitsiklid Juss ja Jass laste üritustele! Tel 522 7457,
Pulmakroonik@gmail.com.

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

SUVEREHVIDELE SOODUSHINNAD!
Hinnad kehtivad 1. maini.
S
•
Mootori
ja
veermiku
remont
A
tartuekspress.ee/
730 4455
Maalritööd Tartus. Tel 5463 0726.
OY
Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tasuta akt. Tel 5191 6605.

Pakume tööd eripuhastustööde
(akende pesu, põrandate õlitamine/vahatamine) spetsialistile.
Tel 5823 0411.

L

SAD

Võtame tööle autoremondilukksepa. AS Sadloy, tel 5378 7052,
sadloy@sadloy.ee.
Tartu Lasteaed Lotte otsib kvalifitseeritud kokka. CV palume saata
viive.vellemaa@raad.tartu.ee või

Viljapuude hooldus-lõikus:
hästi pügatud puu kannab ilusaid
vilju ja on kena vaadata. Üle 15 aasta kogemusi, 7-32 €/puu.
Tel 5699 9884, haljas@arche.ee.

Soodne fekaalivedu ja
ummistuste eemaldamine.
Tel 538 28791, www.atram.ee.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.

1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
Pakume sõiduautodele ja mikrobussidele rehvivahetust ja tasakaalustamist. Hinnad soodsad.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu. Tel 5342 6788, 512 8303.

Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.
Septikute müük ja paigaldus. Santehnilised tööd. Tel 5757 0202.

Anne 51 kasutatud riided Norrast. Kauplus asub Anne sauna
vastas elumaja küljel. E-R 10-18,
L 10-15. stiilriided.ee

Lisatöö siseruumide (kontor,
ladu) koristajale Tähe tn reedeti.
Lisainfo tel 5823 0411.

Otsime müüjat köögivilja müügiletti Lõunakeskuse väliturgu. Kui
oled kohusetundlik, korralik, jutukas, reibas ja usin, siis tule proovima! Hooaeg kestab oktoobrikuuni. Tel 5664 8117.

Viin ära kasutatud kodutehnika.
Tel 520 2155.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV
janek@hoffmann.ee.

Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töötasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.

Veoteenus. Tel 502 0426.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

Ohtlike puude langetamine ja

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu

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

185/65 R 15 al 35 €
195/65 R 15 al 36 €
205/55 R 15 al 48 €
215/55 R 16 al 56 €
225/55 R 16 al 57 €
215/55 R 17 al 59 €
225/45 R 17 al 60 €

ILA

Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

Ohtlike puude langetamine, puude hooldus, hekkide pügamine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

purustamine/äravedu soodsalt
sertifitseeritud saemeestelt. Tagame korraliku töötulemuse! Tel
5559 3732, www.vikatimees.eu.

RAV

Ahju-, pliidi- ja kaminapuu.
Tel 525 7628.

Hei, maasikakasvataja! Veel on
võimalik tellida frigomaasikataimi
maikuuks. Tel 521 4050.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

PANDIMAJA
V.E.M.M.

11

225/50 R 17 al 64 €
235/45 R 17 al 61 €
245/45 R 18 al 76 €
245/70 R 16 al 82 €
235/65 R 17 al 85 €
235/60 R 18 al 77 €
195/70 R 15C al 54 €

BETOONI

Saadaval palju teisi mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.
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

12 reklaam

Neljapäev, 24. aprill 2014

-60%

-50%

Paigaldus
Välisviimistlus
metallnurkadega

Rõdude
klaasimine

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:

30. aprillini.

Tartu, Sõpruse pst. 2, tel. 742 00 46, 555 130 45

XXVI ÜMBER SAADJÄRVE JOOKS
Ajakava
11.00 – 11.50
12.00
12.00
12.10
12.20
12.30
12.00 – 12.55
13.00
13.30
14.30

E H I T U S F I R M A

Saadjärve jooks on 3. mail 2014.
Start ja finiš Kukulinna mõisas.

registreerimine lastejooksudele
kepikõnni start
300 m start T, P
kuni 6a
600 m start T, P
7–8a, 9–10a
600 m start T, P
11–12a
1200 m start T, P
13–15a
registreerimine ümber järve jooksule
ümber järve jooksu start
lastejooksude autasustamine
põhijooksu autasustamine

Toetajad:
Kukulinn
Tartu
Maavalitsus

Tartu Vallavalitsus

Ümber Saadjärve jooksu ja kepikõnni üldpikkus on 17 km.
Joogipunktid on 8. ja 14. kilomeetril. Arvestust peetakse eraldi meeste, naiste ja veteranide
(N 35 ja van, M 40 ja van) grupis. Osavõtumaks ümber järve jooksjatele ja tervisekõndijatele
eelregistreerimisel (kuni 1. maini) 5 eurot inimeselt, võistluspaigas 10 eurot. Lastejooksud tasuta.
Kõikidel kavasolevatel distantsidel I – III koha saavutanud
võistlejaid autasustatakse diplomite, medalite ja meenetega.
Enim jooksjaid Saadjärve jooksule lähetanud kooli autasustatakse
Korraldaja: Tartumaa Spordiliit
70 € eriauhinnaga.

Soodusregistreerimine 11. aprillini!

Autopartner:

Peatoetaja:

SEB 32. Tartu
Jooksumaraton

11. MAI 2014

23/10 km
jooks ja kepikõnd

www.tartumaraton.ee

Meediapartner:

Jooksupartner:

Peasponsor:

Esitleja:

Tartumaa
Omavalitsuste Liit

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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
tel 602 3116

