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nii hea pakkumine ongi!
Tegutse!
*SNICKERS WORKWEAR TÖÖPÜKSTE OSTUGA SAAD TASUTA LOGOPUSA
(pusa väärtus 36.- €)

*
TASUTA

Pakkumine kehtib kõigi SNICKERS Workwear tavahinnaga pükste ostmisel.
art 3023/0400

57.- €

art 3923/1804

83.- €

art 3311/1818

62.- €

art 3244/0404

122.-€

art 3213/5804

79.- €

art 3212/7404, 3212/1604,
3212/1704, 3212/3204

83.- €

SNICKERS logopusa

*Osta SNICKERS Workwear
tööpüksid saad

KINGITUSEKS
TASUTA
SNICKERS Workwear
logopusa

Klassikalise lõikega kvaliteetne ja mugav
pusa. Valmistatud pesemiskindlast ja
pehmest kangast. Materjal: 80% puuvill,
20% polüester; 330g/m²; eelpestud
Värv: helehall/tumesinine

art 2400/0795
suurus S-XL

art 2400/0795

TAVAHIND

36.- €

TAVAHIND 36.- €
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

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

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

2
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Töötud Hispaania noored
uudised

Aardla-Jalaka
ristmikule foor

Linnavalitsus väljastas Aardla ja Jalaka tänava ristmiku
rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused. Ristmikule paigaldatakse foorid, mis tagavad selles liiklustihedas piirkonnas nii jalakäijatele kui sõidukijuhtidele
ohutuma ja turvalisema liiklemise.
Aardla-Jalaka ristmiku fooride programmide ajalised tsüklid seadistatakse töötamaks sünkroonis Aardla-Võru tn ristmikul olevatega, et oleks tagatud ristmiku praegune läbilaskevõime.
Ristmikule foorisüsteemi ehitamisel kasutatakse Idaringtee ehitustööde käigus Võru – Ringtee tn
ristmikult demonteeritud fooriseadmeid. Lähiajal on
kavas välja kuulutada projekteerimishange ning ristmik
on kavas rekonstrueerida enne 1. septembrit.

Politsei palub abi
Teisipäeval, 29. aprillil kella 11.20 paiku juhtus Ravila
ja Ilmatsalu tänava ristmikul liiklusõnnetus, kus kokku põrkasid kaks sõiduautot. Esialgsetel andmetel ei
andnud punast värvi sõiduauto Ford juht samaliigiliste
teede ristmikul teed paremalt poolt lähenenud sõiduautole Volkswagen Golf. Peale kokkupõrget lahkus
Ford sündmuskohalt kahju korvamata.
Esmaspäeval, 28. aprillil teatati politseile, et Veeriku
Selveri parklas on otsa sõidetud väikebussile Mercedes-Benz Vito, millel sai kahjustada tagastange.
Esmaspäeval, 28. aprillil kella 17 paiku sõideti Kuu
ja Tähe tänava nurgal otsa musta värvi sõiduautole
Volkswagen Passat, millel sai kahjustada tagastange.
Laupäeval, 26. aprillil teatati politseile, et Nõlvaku
tänava majaesises parklas on otsa sõidetud sõiduautole Opel Vectra, millel sai kahjustada parem esiosa.
Kõigil, kes juhtusid mõnd liiklusõnnetustest pealt
nägema või oskavad anda nende avariide asjaolusid selgitavat teavet, palutakse helistada telefonil 730
8814.

Sulgemised liikluses
Tartu kevadpäevade ja enduurotsiklite võistluse tõttu
suletakse liikluseks 1. mail kella 17st – 4. mail kella 18ni
Vabaduse puiestee Uueturu – Raekoja platsi vahelisel
lõigul ning 3. mail kell 8–12.30 Uueturu tänav kaubamaja kõrval. Kaubamaja siseparkla sisse- ja väljasõidud
on avatud.
Ümbersõidud toimuvad Narva mnt või Vaksali tänava kaudu. Poe tänavale on juurdepääs avatud kuni
3. mail kella 8ni Vabaduse silla ja Ülikooli tänava suunalt, 3.–4. mail ainult Ülikooli tänavalt. Ajutine Vabaduse pst taksopeatus on tähistatud Uueturu – Vabaduse
pst ristmikul.
Linnaliini bussid 6, 8, 16 ja 22 sõidavad linnast väljuval suunal marsruudil Võidu sild - Narva mnt - Ujula Sauna - Kroonuaia jne ning peatuvad Kivi ja Meltsiveski
peatustes.
Kesklinna suunas sõidavad bussid 6, 8, 16 ja 21
Lai - Vabaduse sild - Narva mnt ning peatuvad Vene
ja Atlantise peatuses. Bussidel jääb läbimata Vabaduse pst, Raeplatsi ning Palmihoone peatus Vabaduse
puiesteel. Ajutine Palmihoone peatus kesklinna suunas asub Laial tänaval botaanikaaia vastas. Tähtvere
suunas sõitvad bussid nr 6 ja 8 peatuvad ka Soola
peatuses (Tasku keskuse ees).
Sajuvee kanalisatsiooni ehitustööde tõttu suletakse
liikluseks 5 - 6. mail Tähtvere - Marja tänavate ristmik.
Ümbersõidud toimuvad Herne tänava kaudu.
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Tartut uueks looma?
Taaralinna valijate ette rivistunud eurovalimiste koorekiht
kinnitas noorele kuulajaskonnale, et kiiret lahendust
tudengiealiste tööpuudusele
pole.

Debatile eelnenud Euroopa kohviku etluskavas üles astunud noored peavad
poliitikute prognoose mööda tulevikus arvestama lõunaeurooplaste konku
rentsiga. 
Reelika Jõgi

Avapauk 25. mai Euroopa Parlamendi valimiste üle-eestilisele debatisarjale anti just Tartu ülikooli raamatukogus noorsoo- ja hariduspoliitika teemal. Kohal oli kaheksa Eesti
poliitika raskekahurväelast, suurtest
tegijatest jäi ootamatult kõrvale vaid
sotside esinumber professor Marju
Lauristin.

Roosade prillideta
Nii rõhutas näiteks eelmiste valimiste superstaar, 102 509 häält kogunud üksikkandidaat Indrek Tarand
sissejuhatavas voorus, et ei teda ei
pea küll keegi valima, aga oma lubadused on ta täitnud, mille parimaks
näiteks pidas mees avatud nimekirjade süsteemi seekordsetel valimistel.
Teatavasti tagasid Tarandi tähelennu
viis aastat tagasi just suletud nimekirjad, mis ei jätnud valijatele võimalust
parteilaste järjekorda enda tahtmist
mööda muuta.
„Koos [Mart ja Martin] Helmetega 2003. aastal, kui kiideti Euroopat taevani, nägime meie ette, mis
juhtuma hakkab,“ väitis aga Reformierakonna siseopositsionäär Igor
Gräzin, viidates elektrihindade tõusule. Konservatiivse Rahvaerakonna
ninamees Martin Helme ei jätnud
kummardust vastu võtmata ja tõdedes, et tema Euroopa Liitu läbi roosade prillide ei näe. „Kui valijal on skeptiline suhtumine, siis ega väga palju
variante pole, kui anda hääl EKREle,“ väitis ta.
EKRE-st veelgi eurovastasema Iseseisvuspartei nimekirja kuuluv entsüklopedist Hardo Aasmäe rõhu-

et tal on, mida jagada. „Ikka see kogemus ja ka see tänane julgeolekupoliitiline olukord nii Eestis kui ka Euroopas,“ rääkis ta.
Parteipõlguritele oponeeris IRLi au kaitsnud riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Liisa Pakosta: „Eesti hääl kõlab kõige paremini,
kui Eestis valitud saadik kuulub konservatiivide või sotsiaaldemokraatide
gruppi.“ Samuti soovitas Pakosta valida naiskandidaadi poolt, et poliitika
oleks rohkem tasakaalus.

Vanus ravib töötust

Vahetult Tartut esindasid debatil
Aadu Must Keskerakonnast ja Marko Kaasik rohelistest. Kui füüsikainstituudi vanemteadur Kaasik lubas
tuua kontinendiülesesse esinduskokku enam keskkonnakaitsealast
kompetentsi, siis linnaÜks on näiteks teraviljakotti- volikogu esimehe Musta
sõnul on sinna vaja inide tõstmine ja teine IT ülemi- mesi, kes suudaksid kiine ots, kus keelt polegi vaja. resti suhelda – ja teadlased leidvat teistest paremini kontakti.
tas, et on sõltumatu kandidaadina
Ilmselt ühe põletavaima probleeerakonnalt kõigest peavarju saanud.
mina kerkis esile küsimus noorte
„Olen valik neile, kes ei soovi ühegi
tööpuudusest: miks ei kipu see üleparlamendipartei poolt hääletada,“
liidulistele pingutustele vaatamamärkis ta. „Meil ei ole kaelas erakonta vähenema? „Tööpuudus kahaneb
na range. Eestist peab olema esindasiis, kui majandus kasvab. See näitab,
tud see teine pool.“
kui erinevad on liikmesriigid ja kui
Staažikaim eurosaadik, hääletuserinevalt toimivad tööturud,“ väipettuse kahtluse tõttu oravate seast
tis Tarand. „Et Saksamaal on kõige
heidetud ning nüüd oma erakonda
väiksem tööpuudus noorte seas, siis
sepitsev Kristiina Ojuland kinnitas,

seal võtabki haridussüsteem rohkem
arvesse kutseoskuste andmist kui
mujal.“
Tarand pidas programmidest edukamaks meetmeks hoopiski rännet.
„Näiteks Hispaaniast, kus on noorte
tööpuudus kõrgeim, läksid kümned
tuhanded Inglismaale tööle ja nad
said seal hakkama. Vastupidist liikumist ei olnud,“ rääkis ta, jätkates aga
iroonilisel noodil. „Noorte tööpuudust vähendab kõige paremini see,
kui noored saavad vanaks. Siis on nad
vanad töötud.“
Tarandi kauaaegne rivaal Ojuland
soovitas pigem selle pilguga ringi vaadata, et kohalikud noored töötuks ei
jää. „Tööpuuduse küsimus on eeskätt
iga liikmesriigi enda probleem. Hispaanias on minnalaskmise meeleolu aastaid kestnud ja nad on elanud
Euroopa rahast,“ arvas ta. „Noor inimene peab ka ise ringi vaatama, olema avatud ja otsima võimalusi. „
Pakosta lohutas potentsiaalseid
„vanu töötuid“ tõdemusega, et mingi kogemus on kõigil noortel olemas.
„Noort võiks eelistada, sest noor on
entusiastlikum, jõulisem, avarama
silmavaatega, paremate teadmistega
infotehnoloogilisest maailmast. Teiseks, kui tööandjal õnnestub noorele
teha töö atraktiivseks, siis noor on ka
lojaalne,“ väitis ta.
Kuidas aga reageerime siis, kui
Hispaania majanduspõgenik otsapidi Eestisse jõuab? „Esmalt peab ta ära
õppima eesti keele,“ kinnitas Helme.
„Kui Eestis on olemas talle töö, mida

pakkuda, siis ma ei näe, et riik peaks
siin veel vahel olema.“
Gräzini väitel võib tööturul täheldada kaht äärmust, kus võib tõepoolest rääkida tööjõu iseeneslikust tasakaalustumisest rände teel. „Üks on
näiteks teraviljakottide tõstmine ja
teine IT ülemine ots, kus keelt polegi vaja. Aga vahepeal on üks väga suur
tükk, mille puhul tuleb aidata,“ sõnas
Gräzin.

Karm reaalsus
Aasmäe tõdes, et töötuse teemal ei
ole Euroopa Liidu võimalused väga
suured. „Mina olen geograaf ja ideaalmaastikul mõelda ei suuda. Reaalsus
on see, et noortel on raskused töö saamisega Lõuna-Euroopas, sest seal on
ühiskond alles üle minemas, et ettevõtlus ei tegutse enam pere tasandil,“
lausus ta. „Ainus, mis teha saame, on
avardada noorte silmaringi.“
Siiani on Euroopa Liit Kaasiku
sõnul kogu aeg toetanud väga tugevalt kõrgharidust, aga noored peavad
kõigepealt kuidagi kõrghariduse juurde jõudma. Musta hinnangul tuleb
loobuda sellest, mis pole end Euroopas õigustanud ja võtta üle toimivad
asjad. „Leiame, et Euroopast tuleb siia
tuua lugupidamine õpetajate suhtes,“
sõnas linna teine mees.
Euroväitlused jõuavad kolme nädala jooksul peale Tartu veel Valka,
Pärnusse, Jõhvi, Narva, Viljandisse,
Kuressaarde ning Tallinnasse.
Kaur Paves

Lahtiste uste päev
8. mail
Kooli 90. juubelipidu ja
vilistlaste kokkutulek
7. juunil

ERIALAD: aiandus*

maastikuehitus*
floristika
keskkonnakaitse
tekstiilitöö
* ka Tallinna õpperühmad

www.aianduskool.ee
www.facebook.com/aianduskool
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Turvatunne
Taaralinnast

Põgenik on sunnitud oma kodumaalt lahkuma mingi erakorralise
sündmuse tõttu, olgu selleks siis
relvakonflikt, inimõiguste rikkumine või tagakiusukartus.
Tema kodumaa ei suuda või ei
taha teda kaitsta, aga inimene ei
lähe mitte teiselt maalt õnne otsima, vaid püüab hoopis leida turvalise elupaiga.
Kodumaalt põgenemise järel
ning Euroopa Liitu saabumisel
saab oluliseks riik, kuhu esmalt
saabutakse, sest just see riik vastutab Dublini konventsiooni järgi
tema varjupaigamenetluse eest.
Näiteks, kui inimene on kõigepealt
jõudnud Eestisse ja siit liikunud
mujale liikmesriiki, et seal varjupaigataotlus esitada, saadetakse ta
meile tagasi.
Viimase 16 aasta jooksul on Eesti rahvusvahelise kaitse andnud 74
inimesele. Sel puhul saab põgenik
elamisloa kas kolmeks või üheks
aastaks ja tal on õigus liikuda EL-i
piires ükskõik millisesse riiki. On
tõsi, et nii mõnigi pagulane liigub
hiljem Eestist mujale. Samas on
märkimisväärne osa jäänud ka
Eestisse, otsides endale töökoha.
Varjupaigataotlejatele pakutakse
majutuskeskuse teenust Vao külas
alates selle aasta jaanuarist. Majutuskeskuse kolimisel Ida-Virumaalt
Illuka külast Väike-Maarja külje alla
renoveeriti hoone, tagamaks elamistingimused, mis arvestaksid
ka EL-i seatud tingimusi. Siinkohal
on oluline rõhutada, et võrreldes
Illukaga on uus asukoht oluliselt
kulusäästlikum.
Iga inimene vajab ka süüa ning
muid elementaarseid igapäevaseid vahendeid. Just sellepärast
tagab riik varjupaigataotlejatele
rahalise toetuse, mis on võrdne
kehtiva toimetulekutoetusega, mis
tagatakse ka Eesti kodanikele, kel
selleks vajadus peaks olema.
Vabaühendused ja teised valdkonnaga tegelevad asutused tagavad varjupaigataotlejatele erineva
toe. Näiteks 2013. aastal korraldas rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon koostöös MTÜ
Velonaudiga rattaparandamise
töötoad, kus Velonaut tagas annetuse vormis katkised rattad, mida
koos varjupaigataotlejatega spetsialistide juhendamisel parandati.
See on üks näide, kuidas erinevate
kodanikuühiskonda tugevdavate
organisatsioonide abil toetatakse
uute inimeste kohanemist.
Igaüks meist tahab end oma
kodupaigas turvaliselt tunda, kuid
samas ei saa me valida, kuhu sünnime.

Maarit Cimolonskas

Rahvusvahelise migratsiooni
organisatsiooni esindaja Eestis

arusaamatu kasvuvahe
Miks on üks lamav politseinik sumotšempioni
mõõtu, kui tema kolleeg
naaberlinnaosas võiks
missivõistlustel siredusega ovatsioone pälvida.
Kas kõik nad täidavad
oma tööülesandeid või
teeb mõni ületunde ja teine luusi?

Toimetuse poole pöördunud
„linna liikluskorralduse sõprade
grupp“ endi nägude ja nimedega
leheveergudele ei kipu – polevat
vaja poosetada. Aga korduvalt on
sõpruskond vihjeid jaganud Tartu liikluses valitsevatele kitsaskohtadele, ebakõladele ja mõnikord lausa jaburustele.

Motomürin südalinnas

Tartu Extreme enduuro proloogi
raames saab 2. mail kella 16-st
Vabaduse puiesteele kunstlikult loodud enduurorajal nautida ülimalt ekstreemseid krossi-,
enduuro- ja ka trialitsiklite mõõduvõtte.

Santos sihib Euroopat

Lamav politseinik Raudtee tänaval on pea kaks korda turjakam kui
tema kolleeg Jakobi mäel. 
Rasmus Rekand

Äärmiselt erinevad
Nüüd pakitseb sellides küsimus – miks ometigi on erinevad
lamavad politseinikud teedel nii
erinevat kasvu. Ühe „erakordselt
jõhkra isendi“ näitena tuuakse
(lisaks päris mitmetele teistele)
välja vähem kui aasta eest Raudtee tänavale rajatud hüpe, mis
„ainult ei raputa plomme suust,
vaid võib lõhkuda ka auto vedrustuse“.
Selles, et sinna tõke üldse rajati, on oma „süü“ ka Tartu Ekspressil. Peale artikleid, kus kodanikud avaldasid imestust, miks
peatee ei kulge mitte otse Raudtee tänavat pidi, vaid pöörab
kaarega Elva tänavasse, oli linn
nõus liikluskorraldust muutma.
Et aga uus kord kellelgi märkamata ei jääks ning Tamme staadionilt tulijad ohutult üle tee
saaks, rajati sinna kõrgend, mis
sunnib kiirust vähendama.
Ning endagi praktikale tuginedes teeb see lamaja oma tööd

lausega

Tartu FC Santos
mängib 1. mail
kell 19 Tallinnas
Sportland Arenal Evald Tipneri
nimeliste karikavõistluste poolfinaalis, kus vastaseks HÜJK Emmaste.
Peaks meiekandi klubi saatma
õnn, avaneb tartlastele peale ihaldusväärse finaali ukse ka võimalus
jõudu katsuda eurotasemel.

Künnis või ülekäigurada

„Künnis ja tõstetud ülekäigurada on kaks täiesti erinevat
asja,“ lõi linna teede- ja liikluskorraldusteenistuse peaspetsialist Ahto Meho esmalt selguse majja terminoloogias. „Kuigi
üldjoontes on mõlemal samasugune, liiklust rahustav
Autojuhid peaks olema eesmärk.“
loomingulisemad, mit- Nii ongi Jakobi mäel
tegu künnise ja Raudtee
te hoidma pilku kiivalt tänaval tõstetud ülekäigurajaga. Viimane võib
spidomeetril.
olla kuni 4,5 meetrit lai,
10 sentimeetrit kõrge, pooleeeskujulikult. Pole proovinud,
meetriste peale- ja mahasõituaga tõenäoliselt lubatud maksidega.
Meho
sõnul linn valminud
maalsel tempol ehk 30 km/h sel• hind
otse tootjalt
objekte
mõõtmas
lest üle põrutamisel võivad olla
• üle 15ise
000üle
müüdud
katuseei käi,
ent
kuna ehitajale
ettenägematud tagajärjed.
• uusimad
seadmedon antud ette
täpsed
parameetrid,
Skaala teise otsa liigituvad
• 15 aastat
kogemust võib uskuda, et kõik jääb normi piiresse.
künnised Vanemuise tänaval,
Tähe 110, Tartu
„Raudtee tänaval sai otsusPoska gümnaasiumi lävel ning
tel
5344 3900, tartu@olly.ee
tada sellise lahenduse kasuks,
Jakobi mäe otsas, Hurda bussikuna teisele poole teed on plaapeatuse ees. Need kühmukesed
nis rajada parkla ning staadionil
ei põhjusta erilist perutamist
toimuvate ürituste ajal võib eelka siis, kui kiiruskärbe üldse

www.olly.ee

dada ülekäigurajal rohkelt teeületajaid. Jakobi mäel proovisime taastada endist olukorda,
ehk vana katkise kummist tõkke asemele rajasime uue asfaldist künnise,“ põhjendas Meho
valikuid.
Künnisest peabki tema sõnul
30-ga olema hõlbus üle sõita,
ent tõstetud ülekäiguraja ees on
mõistlik pidurdada kiirus peaaegu nulli. Ühtki kahjunõuet piirkiirusel takistust ületades auto
lõhkunult pole seni laekunud,
kurjustavaid kõnesid küll.
„Autojuhid peaks olema loomingulisemad, hindama olukorda, mitte hoidma pilku kiivalt
spidomeetril. Enamiku jaoks
pole selles teemas mingit probleemi, aga mõne üksiku jaoks
võib-olla on,“ resümeeris Meho.
Tänavu on linnal plaanis asendada mitmed oma aja
ära elanud tõkked uute, asfaldist künnistega. Seda nii Kalevi, Anne, Tõnissoni kui Herne
tänaval. Ilmselt tuleb ka päris
uusi juurde teha, sest kiirust ületatakse pea igal tänaval ning kui
kohalike elanike soove kuulda
võtta, pääseks vaevu ükski uulits
üldse ilma künniseta.
Rasmus Rekand

Kolm uut maja
Linnavalitsus väljastas ehitusload
Kivi tn 55, 57 ja 59 hoonete ehituseks. Kahte kolmekorruselisse
majja tuleb 8 korterit, ühte 11
korterit. Kavas on rajada ka kinnistusisesed parklad, haljasalad
ja mänguväljak. Hooned asuvad
Kivi tn 67 ehitismälestise ning
arheoloogilises kaitsevööndis.

Baltisaksa ball

Mais-juunis ootavad ehitustööd
Hipodroomi tänavat – parandatakse teekatet, korrastatakse ja
remonditakse teepeenrad, tänav
pinnatakse graniitkillustikuga ja
tehakse teekatte märgistustööd
alates Metshaldja tänavast kuni
linnapiirini. Raha kulub selleks
34 688 eurot.

Kindlasti pakitseb paljudes soov
keerutada üks française, troika,
vengerka või polonees – 3. mail
kell 20 algab Eesti Üliõpilaste
Seltsis ball, kus pearõhk baltisaksa
kommetel ning tantsudel.

Seikluslik veloralli

eurot eraldas linnavalitsus ASile Sebe, et linnaliinibussid saaks
kaunistatud peale Tartu ja Eesti
lippude ka Euroopa Liidu omadega. Lisaks kulub 1691 eurot, et ka
kesklinnas kollatähed sinitaustal
lehviks.

3. mail kell
14
stardib
seiklusmäng
Veloralli, kus
2-5-liikmelisi
ratastel võistkondi ootavad linna erinevates
punktides põnevad väljakutsed
ning paremuse selgitamisel ei saa
määravaks mitte kiirus, vaid teadmised, osavus ja pisut ka fortuuna.

Kotipoisid tagasi

Elva kodukandipäev

Üha sagedamini jõuavad politseini teated, et ajaloost tuttavad kotipoisid on taas tegutsemishoos
– 29. aprillil tõmbas lühemat kasvu tõmmu mees Raatuse tänava
kaupluse ees 75-aastaselt mehelt
käest musta õlakoti ning kadus

3. mail on kõik hingelt elvakad
oodatud traditsioonilisele kodukandipäevale, mis saab alguse kell
9 laadaga Kesk tänaval ning jätkub
kultuuriprogrammi ja kellatornijooksuga. Joone tõmbab alla kell
21 startiv pidu pubis Vapper Mäger.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RANNARÕÕMUD: Kuniks veetemperatuur veel sulistama ei kutsu,
võib vahvasti aega veeta ka unistusi liivale manades. 
SUNSET FB

A

A

www.olly.ee

ERM ootab abilisi 3. mail talgupäevale, et ühiselt puhastada uue
hoone ala olmeprahist ja autokummidest. Kogunemine toimub
kell 10 Muuseumi tee ja Roosi
tänava ristmikul ning talgulised
saavad kõhutäie ja meene.

M

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

Muuseumitalgud

Ihastes pindamine

530
unustada. Toimetuse korraldatud väike vaatlus tõendas, et viimatimainituist vuratakse märgatavalt vingema vungiga üle,
kui nende kahest ametivennast
Tamme staadioni lähistel.

Pärmivabriku suunas. Vargusega
sai vanahärra kahju 400 eurot.

A

ASPEKT
LAMAVATE POLITSEINIKE
ASPEKT
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värskete teemadega
Ring FMis igal
neljapäeval kell 7.40

värskete teemadega ring fm-is ig

Eedeni kauplustes 1.–18.05

SOODUSKUPONGIGA

Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee
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Sport ja pralle käsikäes
uudised

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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Nädala lõpuni rulluvad
tudengite kevadpäevad
pakuvad ridamisi elamusi
nii keha- kui rüüpekultuuri
fännidele.

Mõõduka ekstreemspordi huvilised saavad
end laupäeval Vabaduse puiesteel proovile
panna kastironimises. 
Priit Sulamägi

Mehed tänavatele

Täna kell 19 stardib ööklubi
Atlantis eest ülikooli kultuuriklubi korraldatud Sildade jooks. Kolmeliikmelised segavõistkonnad
(mõlema soo esindatus on kohustuslik) peavad läbima 5,5-kilomeetrise raja. „Oled sa jooksmisest täiesti sillas või tervisespordiga seni hoopis sildu põletanud
– sildade jooks on kõigile hea võimalus tossud läikima lüüa,“ kiitis
korraldaja Andra Jelle.

Bingost orienteerumiseni
Liikumispõlglikumale auditooriumile õpetab samal ajal Shooters, kuidas tehakse kõige keerulisemaid alkohoolseid ja alkoholivabu kokteile. Viieeurose hinna sees
on iseenda valmistatud kokteilide
tarbimine.
Kell 20.30 alustab tudengite
looduskaitsering Pirogovi platsil ööorienteerumisega. Tegu on
korraldajate sõnul suurepärase
võimalusega sõpradega linna peal
ringi jalutada või rattaga rallida,
avastamata kohti leida ning mõtte nüristumise vältimiseks ülesandeid lahendada.
Kell 21.15 aga läheb Sõprade Juures lahti lõbus ja kaasahaarav seltskonnamäng ÕlleBingo, mis sarnaneb Pille Minevi ja Rauno Pehka
juhitud telesõule, ent sedapuhku
premeeritakse võitjaid õlletehase
toodanguga.
Homme kell 16.15 käivitub üli-

vad inspiratsiooni esinejad Shaté
tantsukoolist ja Tähtvere tantsukeskusest.

kooli peahoone ees järjekordne
orienteerumismäng. Farmaatsiateemale keskenduv mõõduvõtt
vastab muu hulgas küsimustele,
mida on ühist iga tudengi peojärgse hommiku kangelasel peavalutabletil ja Oskar Lutsul, mitu tilka on liiga palju ja mis imeloom on

Ginkgo Biloba. Kõiki läbinuid kostitab rohuteaduste selts Pirogovi
pargis.
Kell 18 saab ülikooli spordihoone parklas (vihmaga saalis) liigeseid sirutada aeroobikapeol, kus
sütitav muusika saadab erinevaid
treeningkavu. Vahepausidel paku-

„Üsna madal testosterooni tase
mõnes loengusaalis tuletab justkui meelde – mehi tuleb väärtustada,“ väitis ülikooli kultuuriklubi liige Signe Kangur. Omal moel
teeb seda ka rahvusalale naistekandmisele vastanduv meelelahutuslik meestekandmine – laupäeval kell 14 tuleb Vabaduse
puiesteel mees seljas toimetada
läbi vahva raja finišisirgele. Kandjarollis võib olla nii naine kui ka
mees.
Kell 22 oponeerib traditsioonilisele öölaulupeole hiline tantsupidu, mis toob rahvatantsu otse rahva sekka. Tantse õpetavad Tartu
rahvatantsijad, kelle juhendamisel saab terve Vabaduse puiesteele kogunenud rahvas samme harjutada ja neid lõbusalt sassi ajada.
Korraldaja Jüri Kuusemetsa lubaduse kohaselt saavad selgeks erinevate rahvaste tantsud – toredast
polkast ja liuglevast valsist temperamentse fandago ja ehteestlasliku kaerajaanini välja.
Nädalase pralle lõpetab juba
harjumuspäraselt pühapäeval
Karsummi ja paadiralli paarisrakend. Kell 13 lööb lennuliiklus
Emajõe vete kohal kihama, sest
õhku sööstavad hulljulged piloodid iseehitatud lennumasinatel.
Kell 16 võtab aga peaosa üle paras
ports paate, mis plärtsatuste ja
rahvahuilete saatel finišini sõuavad.
Kaur Paves

tartuekspress
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Roosi tänava mõttetalgud
Linnavalitsus ootab tartlaste arvamusi Roosi tänava
eskiisprojekti kohta, mis
pakub terviklikku tänavakujunduslahendust alates
Kaarsillast kuni Muuseumi
teeni ehk Eesti Rahva Muuseumi uue hooneni Raadil.
Projekti eesmärk on luua terviklik kvaliteetne tänavaruum, suurendades kergliiklejasõbralikkust
ning kujundades sellest atraktiivne ja aktiivne ühendustee kesklinna ja muuseumi vahel. 3. mail kell
13 toimub projekti arutelu Eesti
Rahva Muuseumi ja Tartu linnamuuseumiga koostöös korraldatud mõttetalgul „Ülejõe linnaosa
ja Roosi tänava arenguperspektiivid“.

Autojuhid tagaplaanil
Roosi tänava arendamise eesmärgiks on muuta linnasüdame ja
Raadi vaheline distants tunnetuslikult lühemaks. Vahemaa näilisel
kokkutõmbumisel nihkub muuseum linnale lähemale, muutudes
sel viisil kättesaadavamaks eriti kergliiklejatele. Roosi tänav on
kavandatud kergliikleja esimeseks
ja autosõitja teiseks valikuks ERMi jõudmisel.
Peale ERM-i planeeritakse Roosi tänava piirkonda uusi arendusi,

Ratturid kaardistavad teid

Eskiisprojekti autoriteks on OÜ
Paik Arhitektid (Toomas Paaver,
Tõnu Laanemäe), OÜ Tajuruum
(Edgar Kaare, Terje Ong), OÜ
Kino (Mirko Traks, Karin Bachmann). Eskiisprojektiga saab tutvuda Tartu kodulehel (www.tartu.
ee/aeo).
Arvamust saab avaldada ka linnaarhitekti kohusetäitja Elo Kiivetile e-kirjaga elo.kiivet@raad.tartu.ee.

Eesti Rahva Muuseumi rong
käik mullusel volbripäeval piki
Roosi tänavat. 
Tartu LV

Kõik on oodatud

mis haakuvad piirkonna temaatikaga: Tartu Loomemajanduskeskuse kavandatav filmipaviljon,
Waldorfkool, vanatehnika külastuskeskus ja juba aastaid toimiv
ratsakool. Kõik need kohad on
avaliku või poolavaliku suunitlusega, mistõttu on kvaliteetne, köitev ja sidus tänavaruum ka nende toimimise seisukohalt oluline.
Oluline on kujundada ka kohalikele elanikele kvaliteetne elukeskkond ja erilaadne tegevusruum.
Ettevalmistamisel on riigihange Roosi tänava rekonstrueerimise projekteerimiseks Roosi tänava
ülemises osas (Puiestee tn - Muu-

seumi tee). Roosi tänava eskiisprojekt on aluseks projekteerimisele.
Kogu tänaval viiakse eskiisprojekt
ellu mitmes etapis.
Projekti edasistes etappides
(Roosi tänava alumine osa) tuleks
visuaalselt ühtlaselt lahendada teekond Kaarsilla otsast Narva mnt ülekäiguni, haarates sama
kujunduskeelega viitamissüsteemi ka linnamuuseumi, mis jääb
kohe Roosi tänava trajektoori kõrvale. Läbi tuleks mõtestada linnamuuseumiga loogiliselt seostuv Ülejõe pargi osa ning Narva
maantee ja Kivi tänava lõik muuseumi kõrval.

Mõttetalgutele, mis toimuvad 3. mail kell 13–15 Tartu Laulupeomuuseumi pargis (halva ilma
korral saalis), on oodatud inimesed Roosi tänavalt, Ülejõe elanikud ja teised teemast huvitatud
tartlased, et anda selgitusi Tartu
linnavalitsuse, Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu linnamuuseumi
koostatud Roosi tänava eskiisprojekti kohta ja arutleda üheskoos
projektis väljapakutud ettepanekuid kogu Ülejõe linnaosa arengut arvestades. Sõna saavad projekti autorid ja toimub väike ekskursioon Roosi tänava visioonide radadel. Talgulistele pakutakse mõttelennu ergastamiseks talgusööki ja -jooki. Registreerumine internetis talgud.teemeara.ee/
events/ulejoe-linnaosa-ja-roositanava-arenguperspektiivid.
Rasmus Rekand

Hullu Teadlase suvehooaeg
1. mail tähistab Hull Teadlane oma sünnipäeva ja ootab sinna kõiki uusi ja vanu
sõpru. Perepäevaga tähistab Tartu ülikooli
muuseum oma suvehooaja algust ning tööd
alustab muuseumipood.
Muuseumis toimuval perepäeval saab nokitseda Hullu Teadlase meisterdamistubades, uudistada lendavat drooni, vaadata põnevaid trikke köiel, osaleda eksperimentides, sõita tasakaaluliikuri ja
mootorrattaga ning palju muud
põnevat.
Perepäevaga avatava muuseumi
suvehooaja märksõnadeks on uus
muuseumipood, pikenenud lahtiolekuajad, Toomemäe ekskursioonid, aastanäitus „PEA ASI: maailm õlgadel“ ja hulgaliselt põnevaid üritusi.
Tänavune suvehooaeg pöörab
erilist tähelepanu Tartu ühele olulisemale sümbolile Toomemäele. Avatakse esimene Toomemäe
pood, kus lisaks esinduslikule raamatuvalikule pakutakse mitmesuguseid suveniire – toomkirikust

inspireeritud
originaalloomingust klassikaliste postmarkideni. Lisaks
on muuseumipoes
olemas suur valik asju,
mida ühel väikesel teadlasel
vaja läheb.
„Soovime avatava muuseumipoega muuta Toomemäge senisest külastajasõbralikumaks
ning pakkuda raamatute ja suveniiride kõrval nii
ajaloolisi teadmisi kui ka värsket
infot Toomemäe ja Tartu ülikooli
kohta. Meie eesmärgiks on kujundada muuseumipoest Toomemäe
infokeskus, kuhu on koondatud
kõik oluline,“ kirjeldab uue algatuse olemust muuseumi arendus-

juht Mairo Rääsk.
Suvehooaeg toob kaasa
ka pikenenud lahtiolekuajad. Maist septembrini on
toomkirik, tähetorn ja ülikooli kunstimuuseum
avatud kuuel päeval
nädalas kella kümnest kuueni. Alates juunikuust pakub
muuseum elamuslik ke Toomemäe
ekskursioone, mille käigus tutvutakse paiga erinevate kihistuste,
sümbolhoonete ja monumentidega.
25. aprillil avatud
näitus „PEA ASI: maailm õlgadel“ pakub peale põnevate meditsiiniajaloo teadmiste mitmesuguseid interaktiivseid võimalusi – otsida oma näost pärilikke tunnuseid, mõõta silmade vaatevälja ulatust, testida oma lõhnataju ja palju muud.

Tartu jalgrattureid kutsutakse taas kaardistama oma igapäevaseid rattasõite – 1. mail algab üleeuroopaline linnadevaheline rattamarsruutide
kaardistamise võistlus European Cycling Challenge.
Võistluse käigus jäädvustavad registreerunud
vabatahtlikud Endomondo mobiilirakenduse abil
oma igapäevaseid rattamarsruute. Võidab linn, kus
kogutakse kõige enam rattakilomeetreid.
Kogutud andmeid kasutatakse rattateede ja muu
vajaliku infrastruktuuri planeerimiseks ja haldamiseks.
„Igapäevaste jalgrattasõidu marsruutide kaardistamine
saab lähtematerjaliks meie edasiste tegevuste kavandamisel.
Saame infot, kus ja kuidas tuleks jalgratturite jaoks taristut paremaks
muuta,“ ütles linnamajanduse osakonna projektijuht Toomas Põld.
Sel aastal toimub rattamarsruutide kaardistamise võistlus 1.-31. mail.
Osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Loevad ainult tavapärased
rattasõidud, mitte sport. Endomondo tasuta mobiilirakendus on saadaval Androidi, Blackberry, Windowsi ja Apple‘i telefonidele.
Rohkem infot ja registreerumine: http://www.tartu.ee/jalgrattalinn
Esimene European Cycling Challenge toimus 2012. aastal. Selles
osales 715 inimest 7 linnast, sh Tallinnast. Kokku sõitsid ratturid 90 000
km. Võistluse võitis Tallinn, kus saadi kokku suurim arv rattakilomeetreid. Tallinn võitis ka 2013. aastal, Tartu jäi 8. kohale, edestades siiski
näiteks Utrechti ja Dublinit.

Fotojaht ajaloolises Tartus
Anne noortekeskus korraldab fotojahi, kus otsitakse ajalooliste fotode
järgi ehitisi ja hooneid Tartu kesklinnast, et nende taustal meeskonnaga pilti teha.
Fotojaht algab 2. mai õhtul kell 17 Tartu kaubamaja kõrval jalakäijate
tänaval asuvast Anne noortekeskuse boksist. Osalemiseks on vajalik
pildistav aparaat, millest saab pilte vaadata. Sobib ka telefon.
Fotojaht pakub võistluslikku ja lõbusat võimalust osaleda Tartu
kevadpäevadel koos sõpradega. Selle käigus saab proovile panna
nupukuse, vaimukuse ja kiiruse ning teadmised Tartu linnast ja ajaloost.
Sarnane fotojaht on pakkunud meeldejäävaid elamusi Tartu noortele juba mitmeid aastaid. Osaleda saavad 2- kuni 4-liikmelised võistkonnad. Osalejatele on vahvad üllatused ja võitjatele otse loomulikult
ägedad auhinnad.
Ürituse parimatele tiimidele on auhindadeks Tartu noorte seas
populaarsete vabaajasisustamise võimalusi pakkuvate ettevõtete kinkekaardid, maiustused ning omalt poolt on auhinnad välja pannud
ka Megazone ja Photopoint. Väikse meeneta ei jää aga ükski osaleja.

Linlased eelarvet koostama

Aastanäituse raames toimuvad
erinevad teemakuud. Nii on mai
pühendatud pea kaitsmisele, juuni ilule, juuli pärilikkusele, august
ajule, september kõrvadele, oktoober silmadele, november suule ning detsember ninale. Esimese teemakuu juhatab sisse Hullu
Teadlase eksperiment 3. mail. Näitusega kaasnevad ka 1.-9. klassidele suunatud haridusprogrammid,
mille käigus uuritakse läbi interaktiivsete tegevuste pea sisemust, aju, meeli ja pärilikkust.
17. mail ootab ees järjekordne MuuseumiÖÖ, 20.-23. mail
toimuvad koolidele mõeldud
teemapäevad „Pea asi on pea“,
1. juunil kutsub Hull Teadlane
lastekaitsepäeva üritusele, 12.13. juulil kerkib Toomele taas Teaduslinn, igal laupäeval ootab Hull
Teadlane kõiki eksperimendihommikutele, jätkuvad teeõhtud teadlastega ning mitmel korral saab
muuseumit külastada tavapärasest
pikematel lahtiolekuaegadel.
Kaupo Torim

Tartu volikogu andis rohelise tule, et tuleva aasta eelarvest antakse linlaste otsustada taas 140 000 euro kasutamine. Samas ootab protsessi
ees mitu muutust.
Kaasava eelarve peamised eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning lõpptulemusena linnas midagi ka reaalselt ellu viia.
2013. aasta kogemusest lähtudes pööratakse tänavu suuremat
tähelepanu linlaste kaasamisele ja arutelude korraldamisele. Kavas on
avalik infopäev kaasava eelarve menetluse ja linnaeelarve koostamise
põhimõtete tutvustamiseks ning luuakse võimalus kõigi esitatud ideede kohta Tartu kodulehel arvamust avaldada.
Üks olulisemaid uuendusi on laiendatud ekspertgruppide arutelud, kus osalevad vastava valdkonna spetsialistid nii linnavalitsusest kui väljastpoolt ning ka ideede esitajad, kes saavad
oma ideid kaitsta ja tutvustada. Ekspertgruppide töö
tulemusel sõelutakse välja rahvahääletusele minevad
ideed.
Volikogu kaasava linnajuhtimise komisjoni ettepanekul
võib kaasava eelarve objekt lisaks investeeringule olla ka
Tartus korraldatav üritus. Nii investeeringuobjektile kui üritusele on seatud maksumuse ülempiiriks 70 000 eurot ning
ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletuse tulemusel paremusjärjestusse seatud ideed, millest üks peab kindlasti olema
enim hääli saanud investeering ja mis kokku mahuvad 140 000 euro
piiresse. Selle meetme eesmärk on anda võimalus rohkemate ideede
realiseerimiseks.
Rahvahääletuse korraldamisel on suurim muudatus see, et igaüks
saab hääletada kuni kolme erineva idee poolt ning hääletuse ajal ei
ole hääletustulemus jooksvalt näha. Kaasava eelarve ideede kogumine
algab mais ning rahvahääletuseni on plaanis jõuda oktoobris.

KOGEMUS TOOB TULEMUSE!

www.arcovara.ee/tartu

Tarvo Tamme

Marge Saaremets

Anne Heinlo

Kutseline hindaja

Kutseline hindaja

Kogemus kinnisvaras
alates 1999.a.

Kogemus kinnisvaras
alates 2000.a.

Maakler

Kogemus kinnisvaras
alates 2000.a.

Kogemus kinnisvaras
alates 2006.a.

Kogemus kinnisvaras
alates 2001.a.

Tartu piirkonna juht
Tel 5645 7567
Tarvo.Tamme@arcovara.ee

Maakler

Tel 5342 8446
Marge.Saaremets@arcovara.ee

Tel 508 3406
Anne.Heinlo@arcovara.ee
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Kerli Uustalu

Urmas Kaasik

Tel 5650 7637

Tel 511 9879

Kerli.Uustalu@arcovara.ee

Urmas.Kaasik@arcovara.ee
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Hüljatud eskimovanurid Ch‘idzigyaak (Anne Veesaar) ja Sa’ (Terje
Pennie) ei jäta tähelepanuta ühtki kaaslase nõrkushetke – vaid täielik
teineteisemõistmine võib nad pakases ellu jätta.  Gabriela Liivamägi

Palametsa
pajatused

Kuidas tudengid
Karlovas elasid
Linda Kroll jätkab noorpõlvemeenutusi. Eks Kaarlilinna eestlaste
kipakad majad olnud kiiruga püsti pandud just üliõpilastest üürnikke silmas pidades. Kahekorruselised koridorisüsteemis puumajad,
korterid-toad „eraldi sissekäiguga“, see tudengitele meeldis, tagas
privaatsuse. Paljudes majades elasidki ainult üliõpilased ja pererahvas. Meiegi Karlova majas oli nii. Esimesena kolis sisse keegi poolakas, kes tõi peagi teised järele. Ikka mingi Poola korporatsiooni poisid, mõisnike pojad, nii et üüriraha neil jagus.
Möbleeritud toas oli pererahva poolt magamisase ja väike juugendstiilis poolpehme sohva. Veel kirjutamise laud, raamaturiiulike, riidekapp ja nurgas pesulaud koos pesunõu ja ämbriga. Kodunt
olid poolakad kaasa toonud oh missuguseid patju. Hästi suured ja
kandilised, väljaõmmeldud, igal veel tibatilluke kõrvapadi juures.
Olen neid komplekte püüdnud järele teha, aga see on võimatu. Esialgu viisid nad oma tekid ja padjad suveks koju, Poolamaale, hiljem
mitte. Terve suvevaheaja seisid padjad tubades, mille eest nad ka
üüri maksid. Suvine
Kord kevadel oli üks pur- üür oli ju odav, kütkulu langes
jus pan akna lahti teinud, tepuude
ära. Neil oli aga sügisel Tartu suurkooli
ise voodisse magama
tulles juba harjunud
jäänud. All tänaval aga
ulualune olemas.
ootas teda voorimees.
Mäletan, et poolakad lasid emal valmistada tolleaegset moejooki jogurtit. Ema siis tegi seda tervislikku
hapupiimajooki, maitsestas nii, nagu panid soovisid. Muud midagi
nad kodus ei söönud, aga jogurtit jõid. Mõnikord jõudsid oma elamisse õige vindistena. Kord kevadel oli üks purjus pan akna lahti
teinud, ise voodisse magama jäänud. All tänaval aga ootas teda voorimees. Isa pani akna kinni ja saatis kahehobusevoorimehe ära. See
veel tänitas: mis sa õiendad, egas see sinu raha eest ootamine ole.
Las raha jookseb. Isa jäi aga endale kindlaks.
Kord kevadel möllasid purjus poolakad meie aias. Meil peenrad
tehtud, kuid veel seemendamata. Nad võtnud reha ja tõmmanud
kõik peenrad tasa. Ajasid vihmaveetünnid upakile ja käisid öösel
lahtise tulega ringi. Aga ema hoidis neid ja suurt pahandust sellest
ei tulnud.
Mäletan, et eestlastest elas meie juures ainult üks teoloogiatudeng. Ado Köögardal, hiljem pikka aega Keilas kirikuõpetaja ja koguni praost. Tema noorem vend õppis Treffneri koolis, kuid oli laisavõitu ja õppetöö ei tahtnud tal kuidagi edeneda. Vanem vend siis kantseldas nooremat. Nende isa, Mulgimaa talupoeg, käis Tartus õppivaid poegi ikka vaatamas. Lihtne mees oli, kandis linnaski pastlaid.
Egas tal rahaliselt kerge ei olnud, tassis poistele maalt toidukraami,
et neil midagi süüa oleks. Meie ema keetis siis Köögardali poistele
putru. See pärastine praost käinud teinekord palumas, et perenaine teeks suurema katlatäie, millest 5, teinekord koguni 10 poolnäljas
eesti tudengit saaksid kõhu korralikult täis süüa. Siis ma sain aru,
milline vahe oli ikka poola pani ja eesti talupoja võimaluste vahel.
Aga eestlased hindasid haridust ja olid selle omandamisel vägagi
visad. Kõigile raskustele vaatamata.

Eutanaasia aseaine
Merle Jäägri eksperimentaallavastus „Kaks vana
naist“ toob Alaska primitiivrahva probleemid
21. sajandi Eestisse ja viib
mõtted peatselt kokku
kukkuvale demograafiapüramiidile.
Ajakirjanik Andrei Hvostov käis
aasta tagasi välja radikaalse ettepaneku suunata tulevikus elusügisesse jõudnud ja tööturu jaoks
mõttetuks muutunud kodanikud
eraldatud kommuuni, kus nad
solidaarsuspõhimõttest lähtudes
teineteise eluküünlaid kustutama
hakkaks. Idee tekitas mõistagi solvumist ja halvakspanu, ent pani ka
arutlema, mida ikkagi peale hakata olukorras, kus iga maksumaksja peab piltlikult lisaks oma perele üleval pidama ka ühte vanaduspensionäri.

Kui surra, siis tegutsedes
Alaska ülikarmi kliimat trotsival atapaski hõimul selliseid muresid pole. Velma Wallise romaanil
põhinevas lavastuses jätab rändrahvas 80-aastase Ch‘idzigyaaki
(Anne Veesaar) ja viis aastat noorema Sa‘ (Terje Pennie) talve hakul
lihtsalt laagriplatsile maha. Nii ei
jää seni muretult logelema harjunud eakatel muud üle kui surmaga leppida või iseseisvalt võitlusse
asuda.
Ch‘idzigyaak ja Sa’ otsustavad
teise variandi kasuks ning leiavad
teineteise toel, et ei jäneste küttimine ega kalapüük pole põhjamaa
tütardel veel meelest kadunud.
Veelgi enam – pikkade eluaasta-

Merle Jääger
Kõik sai alguse 1990ndatel, mil leidsin ühest Tartu
raamatupoest „hapuks läinud“ raamatute kastist
huvitava kujundusega „Kaks vana naist“. Lugu meeldis mulle pööraselt, sest oli nii teistmoodi – külm
ja arktiline.
Raamat tuli minu juurde tagasi eelmisel või üle-eelmisel aastal ja siis
tekkiski idee, et sellest võiks saada ühe toreda tüki, mis ütleks ka tänapäeval palju: mõelge enne järele, kui vanad hülgate. Aga sõnum leidub
ka vanainimestele – lõpetage virisemine ja hakake elama.
Hiljuti räägiti mulle ühest vanainimesest, kes oli nii kaua toas istunud,
et isegi paar tänavat edasi asuvasse poodi minek eeldas meeletut eneseületust. Külm, nälg ja üksindus on tihtipeale ajus kinni.
Tükki jagub ka heatahtlikku huumorit. Kindlasti ei tasu vaadata asja
ainult tõsiselt. Nagu elu ise, on ta täis nii hirmsaid kui naljakaid asju.
Kuna atapaski rahvamuusikale on üsna piiratud ligipääs – siinkohal
suur aitäh Peeter Volkonskile, kelle käest sain mitu head plaati – ja ma
tõesti ei tea, milline nende keel täpselt on, siis olen lihtsalt üritanud
loogiliselt mõelda, kuidas nimed kõlada võivad. Vabandan etendust
vaatama sattuvate atapaskide ees.

te jooksul on kõrvade vahele talletanud neidki teadmisi, mille noorem põlvkond juba hüljanud on.
Nii rühivadki kaks vana naist raskusi trotsides edasi – kui surra, siis
tegutsedes, nagu repliikidest korduvalt läbi käib.
Peab märkima, et polaarkliima kujutamiseks sobib Sadamateatri ülilakooniline lavakujundus suurepäraselt – savanni või
vihmametsa ühetoonilise linaga
juba ei portreteeriks. Jahisaagina
kujutatavad „loomaraiped“ mõjuvad küll koomiliselt, ent üldiselt
ei häiri traagelniidid kuigivõrd ka
esireas istuvat publikut.

Videviku jõud
Mõistagi ei jää ootamatult elujõuliste vanaprouade kannatused
vaid füüsilisele tasandile. Demo-

tiveerivate ähvardustega suigutavad seeniorid unne külma ja nälga
kujutavad Ragne Pekarev ja Maria
Soomets, kes ühtlasi täidavad
Sadamateatrile kohaselt tuult imiteerides lavakunstnike rolli.
Ch‘idzigyaak ja Sa’ suudavad
talve üle elada vaid tänu vankumatule sõprusele ja üksteise toetamisele. Kas midagi sarnast võiks
juhtuda ka Hvostovi kujuteldavates surmalaagrites? Pragmaatik
võib ju loota, et ressurssidest ilma
jäetud vanurid asuvad teineteisel
kõrisid läbi närima, säästes ülejäänud ühiskonda eetiliselt küsitava eutanaasia läbiviimisest. Aga
kui läheb vastupidi – vastu seina
surutud heidikud, kel pole midagi kaotada, suudavad koopereeruda ja kalgile maailmale koha kätte
näidata?
Kaur Paves

Naised vihuvad tantsu
Tartu ülikooli rahvakunstiansambel korraldab 3.–4. mail
Tartus Vanemuise kontserdisaalis suure võistutantsimise,
kus osaleb 23 naiste ja neidude rühma üle Eesti.
Naisrühmade võistutantsimine, mis leiab aset iga kahe
aasta järel, toimub tänavu juba
kümnendat korda. Sel aastal
saavad ka neiduderühmad
endale esimest korda eraldi
võistluskategooria.
Võistutantsimiseks pidid
kõik rühmad ära õppima ühe
kohustusliku tantsu, naistel
on see tänavu Maire Udrase
„Heidame öömajale“, neidudel Diana Otsingu „Mina tahan
tantsu lüüa“. Lisaks peavad naised esitama kaks ja neiud ühe
tantsu omal valikul. Ainsa kitsendusena on keelatud suvel
tuleva üldtantsupeo tantsude
esitamine.
Kõiki tantse hindab pika
kogemusega žürii. Parim naisrühm saab õiguse korraldada
järgmine võistutantsimine.
Võistluspäevale eelneb lavaproovide ja tänavakontsertide
päev 3. mail. Tudengipäevade
raames esinevad nii naised kui
neiud möödakäijatele kell 15
ja 16.30 nii Tartu kaubamaja
ees Küüni tänaval kui ülikooli
peahoone ees.

Muuseumisse tantsima
Käesoleval
liikumisaastal
ootab Tartu linnamuuseum
külla tantsuhuvilisi. Sarja viimane õpituba toimub laupäeval,
3. mail kell 15.30, mil Rufina
Noore tantsurühm tantsib ja
õpetab ajaloolise seltskonnatantsu kadrilli erinevaid vorme.
Samuti korratakse eelmises
õpitoas juhendatud tantse.
Tantsurühm Kadrill on Rufina Noore juhendamisel koos
käinud alates 2009. aastast.
Koos õpitakse ja tantsitakse nn lavalisi ajaloolisi 18.-19.
sajandi seltskonnatantse, kus
sammud on ajaloolised, tantsude esitus aga kaunima vormi nimel lavastuslik. Üheskoos
on esinetud Emajõe festivalil,
mõisapäevadel, sünnipäevadel ja jõulupidudel. Rühma õpitoad keskenduvad 19.
sajandi seltskonnatantsudele.
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Evelyn Saul
maakler
+372 551 4177
evelyn.saul@dtz.ee
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Veekogule minnes
ära unusta ohutust
Ilusad ilmad meelitavad
inimesi üha enam puhkama. Et lõõgastumine vee
ääres või ka lainetel ohutult
lõppeks, meenutab päästeamet põhitõdesid, mille
vastu alatihti eksitakse.
Veekogule minnes tuleb kindel olla selles, et kõigile on olemas
vajalikud päästevahendid. Seaduses sätestatu kohaselt peavad need
olemas olema, aga meie soovitus
on päästevest kohe veele minnes
selga panna. On neid, kes arvavad,
et see on ebamugav, kuid õnnetuse
juhtudes on hea, kui vest on kohe
seljas, sest õnnetusse sattudes ei
pruugi jääda aega ega olla enam
võimalust selle otsimiseks ja selga
panemiseks.
Mootori jõul liikudes soovitame
juba väljasõidul kütusevaru kriitiliselt hinnata, et oleks kindel ka
sadamasse tagasijõudmine. Ilmselt ei soovi keegi jääda merelainete meelevalda ja abi oodates teadmata suunas triivida.
Navigatsiooniseadmed on välja
mõeldud kindlal eesmärgil ja nende kasutamine tuleb endale selgeks teha. Merepäästejuhtumitest
rääkides tuleb üsna sageli ette, et
näiteks madalikule sõitmine oli
tingitud navigatsiooniveast.

Sidevahendid selgeks
Kui on olemas raadioside seadmed ning nende kasutamise õigus
ja oskus, siis soovitame need hoida sisselülitatutena. See annab
päästjatele kiire võimaluse teiega
ühendust võtta, kui seirega tuvastatakse teie lähenemine madalikule. Kui sidevahendit kasutades
annate aga teada oma õnnetusest
ja kutsute abi, siis jõuab see teave
ka teiste veesõidukiteni, kes vastavaid sidevahendeid kasutavad
ning abi võib õige lähedalt ja kiiresti saabuda.
Piiriveekogudele minnes on
olulisimad asjad, mida üldistele
turvanõuetele lisaks meeles pida-
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da, et vaja on teada riigipiiri (ajutise kontrolljoone) kulgemist ning
piiriveekogule minek ja sealt tulek
tuleb registreerida lähimas kordonis.
Oluline on jälgida ilmateadet, et
olla kursis võimalike muudatustega ning end asjatult ohtu mitte
seada – prognoosi kohaselt tugevnev tuul või lähenev äike peaks
mõtlema panema.
Kuigi veeteel liigeldes on lubatud väike joove, soovitavad piirivalvurid merele minna ja seal olla
kainena. Lubatud piiri tajumine
võib osutuda keerukaks ja joobeseisundis on oht teha mõtlematuid otsuseid või käituda tavapärasest erinevalt. Varasemaid aegu
meenutades on tuua kurvad näited, kus joogise peaga on mindud
paadist ujuma ja see on kahjuks
jäänud viimaseks ujumiseks.
Kodust pikemaks ajaks lahkudes on alati hea, kui käepärast on
laetud akuga mobiiltelefon, sest
see annab võimaluse abi kutsuda ning kui olete hätta sattunud
ja oma täpset asukohta ei tea, siis
võib abi olla teie asukoha positsioneerimisest mobiiltelefoni abil.
Peale selle, et telefoni kaasa võtate, soovitame lähedastele ka öelda,
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kuhu ja umbes kui kauaks te ära
lähete. Kui te lubatud ajaks tagasi
jõudnud ei ole, siis annab see lähedastele aimu, et te võite abi vajada
ja nad asuvad tegutsema.

Viivitus maksab kätte
Kui olete kõigele eelnevale mõelnud, vastavalt käitunud, kuid siiski
juhtub midagi sellist, et vajate abi,
siis on vaja sellest võimalikult kiiresti teada anda. Kriisiolukorras
võib igal minutil olla elu kaal.
Esmajoones tasub helistada
hädaabinumbril 112, kust kõne
suunatakse õige piirkonna päästekeskusesse. Kui olete ise suutnud
olukorra lahendada või lähedusest
on abi saabunud, siis andke eelnevalt valitud numbril teada, et te abi
enam ei vaja.
Juba enne aktiivse suvise navigatsioonihooaja a lgust ehk
28. aprilli seisuga on registreeritud
27 otsingu- ja päästeoperatsiooni.
Abi on vajanud 147 inimest, neist
104 on meie päästetud, 37 on ise
pääsenud ning kahjuks on 5 inimest hukkunud ja 1 on siiani teadmata kadunud.
Kaja Grak
PPA kommunikatsiooniametnik

REKLAAMTEKST

Soovid leida tööd Eestis või mujal Euroopas?
Tule TARTU TÖÖMESSILE!
6. mail 2014 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuses
(TASKU keskuse IV korrusel, Turu 2) TARTU TÖÖMESS 2014.
Sel aastal toimub töömessi raames ka Skandinaavia riikide elu- ja
töötingimusi tutvustav teabepäev.
Töömessile on oodatud osalema kõik huvilised, kes soovivad infot töötamisvõimalustest nii Tartus ja Tartumaal kui ka mujal Euroopas. Tänaseks
on messile registreerunud osalema juba üle 30 tööandja Eestist, Soomest,
Norrast ja Inglismaalt. Soovitame külastajatel võtta kaasa oma eesti- või
ingliskeelne CV. Tööotsijad, kellel kandideerimisdokumendid puuduvad või
kes soovivad tööotsingute ja tööle kandideerimisega seotud küsimustes
kasulikke näpunäiteid, on oodatud osalema karjääriinfo töötubades (eesti
ning vene keeles). Tööinspektsiooni jurist selgitab messikülastajatele
kuidas alustada korrektselt töösuhet ning vormistada töölähetusi.
Tööotsijate turvalist ja teadlikku mobiilsust toetava Euroopa
tööotsinguvõrgustiku EURES poolt korraldatava Skandinaavia riikide
elu- ja töötingimusi tutvustava teabepäeva esitlused toimuvad
konverentsikeskuse Baeri saalis. Tööturu olukorda ning töövõimalusi
väljaspool Eestit tutvustavad EURES võrgustiku esindajad Rootsist, Norrast
ning Taanist, mis on Eesti tööotsijate seas huvipakkuvateks sihtriikideks.
Soome ehitusvaldkonna tööseadusandlust ning regulatsioone selgitab
Soome Ehitusliidu Tallinna Esindus. Eestis ning ka välisriikides töötamisega
seonduvat teavet (sh turvalistest töösuhetest, kuidas koostada Euroopas
ühtselt tunnustatavat CV-d, mis toimub maksudega kui isik või mõni
pereliige töötab välisriigis, mis saab lastetoetusest või pensionist ning
milleks on vajalik Euroopa ravikindlustuskaart) jagavad Eesti Töötukassa
head partnerid (Living for Tomorrow, Europassi Keskus, Maksu- ja
Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Haigekassa jt).
Töömess on suurepärane võimalus luua otsekontakt tööandjatega ning
esitada töö-suhete või ettevõtlusega seotud küsimused valdkonna
ekspertidele. Töömessi ajakava ning messil osalevate tööandjate ja
partnerite nimekiri on leitav veebilehel www.toomess.ee.
Uksed on avatud kell 11-17. Üritus on kõigile huvilistele tasuta.
Olete oodatud osalema!
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„Ta ütles mulle, et kui saab veel
kord teada, et teda teise mehega
petsin, laseb ta ennast maha.“
„Tõsi? Õudus! Mida sa nüüd
teed?“
„Sellest päevast alates ei ole ma
talle midagi rääkinud ja olen juba
seitse korda tema elu päästnud.“
***
Ühe väikese Eestimaa linna serval ripub tahvel kirjaga:
„Palume autojuhtidel tähelepanelikud olla. Nii arst kui kirstutegija
on praegu puhkusel.“
***
Direktor kutsub töödejuhataja enne puhkust oma kabinetti ja
ütleb:
„Sel aastal oleme töötanud kasudega. Kuna see edu on osaliselt
ka teie teene, siis kirjutan ma teie
nimele tšeki 1000 euro peale.“
„Palju tänu,“ lööb töödejuhataja
nägu summa suurust kuuldes särama.
„Ja kui järgmine aasta vähemalt
sama palju kasumit toob,“ jätkab
direktor, „siis annan sellele tšekile
ka oma allkirja...“
***
Suurfirma direktor annab ühel
aastal kõigile ametnikele järjekorras

viis nädalat palgalist puhkust. Ärisõber imetleb tema suuremeelsust ja
küsib, kas see on ka mingeid tulemusi andnud.
„Sellel pole suuremeelsusega
midagi tegemist,“ seletab direktor
rahulolevalt muiates, „kuid tagajärjed on olnud kulu väärt. Olen
nimelt teada saanud, et mitmed
ametnikud kuuluvad koosseisu
ülearuselt ja töö ei kannata nende
puudumise all põrmugi. Nende vallandamisega saan kulud tasa teha.“
***
„Minu koer on sama tark kui
mina,“ räägib mees sõbrale.
„Imelik!“ avab sõber. „Tavaliselt
inimesed ikka kiitlevad oma koertega...“
***
Naine sõbrannadele:
„Enne, kui puhkusele lähen,
ostan oma mehele voorusevöö.“
„Kui põnev! Aga milline see voorusevöö välja näeb?“
„Panen mehe keset tuba ja ümbritsen ta viinapudelitega. Pärast
seda ei tule tal võõrad naised isegi
mõttesse!“
***
Noormees arstile:
„Teate, doktor, minuga on hullud

lood. Veetsin tänase öö oma uue
pruudiga. Hommikul panin mütsi
pähe ja lahkusin. Aga tänaval sain
aru, et miski on valesti: peas pitsitas,
hingata oli raske, kõik inimesed, kes
vastu tulid, põrkusid must eemale.
Kas see on tripper, doktor?“
„See on alkoholism, noormees.
Vähem tuleb juua. Ja võtke need
sukkpüksid peast, mis te mütsi asemel pähe olete tõmmanud.“
***
Arst kirjutab patsiendile dieedi:
„Üks klaas piima, kuivikud ja üks
õun. Rohkem ei tohi te päevas
süüa!“
„Seda on vähe!“ protesteerib haige.
„Rohkem ei tohi, see on dieet,“
vastab arst.
„Siis andke mulle palun ka üks
postmark – ma tahan õhtuti lugeda!“
***
Vestlevad kaks sõbrannat:
„Oi, kas tead, kuidas tahaks sel
aastal Kanaaridele sõita...“
„Oi, kullake, kas sa ka tead, mis
see maksma läheb?“
„Jah, tean, oma kolm tundi tuleb
mehe juuresolekul nutta ja hüsteeritseda.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
2.–4.05 kell 11.30, 13.30; 5.,
7.05 kell 12.15; 6., 8.05 kell
11.45, 15.45 Paras pähkel
(eesti keeles)
2.–8.05 kell 17.40, 22.15
Patune öö
2.–8.05 kell 19.40, 22 Vaikiv
kurjus
2.–5.05 kell 16.05, 21.15;
6.–8.05 kell 21.15 Kadumise
järjekorras
2.–4., 6.–8.05 kell 12.45,
17.50, 20, 21.45; 5.05 kell
12.45, 16.45, 21.45 Kättemaks kõrgetel kontsadel
2.–8.05 kell 11.50, 19.15
Ämblikmees 2
2.–4.05 kell 19; 5.05 kell 20;
6.–8.05 kell 16.05 Sabotaaž
2.–8.05 kell 14.15, 18.30
Kummituste maja 2
2.–8.05 kell 16.30 Noa laev

2.05 kell 16.05 Cinamonis
Norra talv. Kinnine ja töökas Nils puhastab lumesahaga armutu põhjala
teid. Põhjala, mida Nils koduks nimetab. Kohe pärast seda, kui teda on
premeeritud aasta kodaniku tiitliga, saab ta teada, et ta poeg on surnud
üledoosi tagajärjel. Ta ei ole valmis uskuma seda, mida arstid talle poja
surma kohta ütlevad ning asub õnnetuse tagamaid uurima. Üks asi viib
teiseni ning märkamatult on temast saanud armutu ja kardetud allilma
kangelane – tõeline varjatud kättemaksja.
Tumedalt must komöödia täis hingematvaid kaadreid lõputust lumivalgest maastikust, mida ainult Nils oskab oma kasuks ära kasutada.
Läbi Nilsi vaimuka sulandumise Norra kuritegelikku allmaailma avatakse seninägematuid nüansse rootslaste, norrakate ja serblaste iseloomu
eripärade kohta.
Bruno Ganz teeb suurepärase rolli Serbia südamliku maffiabossina. „Kadumise järjekorras“ ühendab režissöör Hans Petter Molandi
taaskord stsenaristi Kim Pupz Aakesoni ja näitleja Stellan Stellan Skarsgårdiga.

se Närvi Kvartett, Marten
Kuningas, Floatstone

7.05 kell 19 Vaiko Eplik &
Kristjan Randalu

2.–8.05 kell 20.25, 22.30
Oculus

Jaani kirk

TÜ raamatukogu

2.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Priit
Peterson (kitarr)

7.05 kell 19 Veronika Dolina

2.–4.05 kell 11, 15.30, 17; 5.05
kell 11.45, 14, 14.20, 18; 6.05
kell 13, 17; 7.05 kell 12.30,
14.20 Rio 2 (eesti keeles)

2.–6., 8.05 kell 12.30; 7.05
kell 12 Risttuules

ristsõna

Kadumise järjekorras

2.–8.05 kell 15.15 Piire ületades

2.–8.05 kell 14.30 Grand
Budapest Hotell

Ristsõna
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2.–4., 6.–8.05 kell 15; 5.05
kell 16 Härra Peabody ja
Sherman (eesti keeles)
7.05 kell 21.30 Eellinastus:
Neetud naabrid

Kontsert
Feel Good Music Café
2.05 kell 22 Estraadiraadio
3.05 kell 22 Allan Vainola &
Unenäopüüdjad
8.05 kell 18 Mailaul 2014:
Alenderi laulud – Taavi
Peterson ja Tajo Kadajas
8.05 kell 20 Mailaul 2014:
Pööriöö, Katrin Pärn ja inBoil

3.05 kell 19 Harmony Drunen puhkpilliorkestri kontsert koostöös Tartu Tamme
gümnaasiumi vilistlasorkestri ja sõpradega
8.05 kell 19 improvisatoorne rütmiseeritud luulekava
Juhan Viidingu luulest

8.05 kell 19 AraBella

Näitus

9.05 kell 18 Mailaul 2014:
Sünteri Laulud

kuni 10.05 Eve Valperi maalinäitus Taevavärv

10.05 kell 18 Mailaul 2014:
Maria Peterson ja Eva Eensaar

kuni 18.05 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus

Kammivabriku klubi
4.05 kell 13 Kaunimate
Aastate Vennaskonna naistepäeva- ja kevadkontsert
„Kaunimad kuuekümnendad
Su elus“

Maarja kirik

10.05 kell 20 Mailaul 2014:
Mikk Tammepõld, PööLoY
GLääNZ

Saksa kultuuri
instituut

Genialistide klubi

9.05 kell 19 Dorothee Lotschi kontsert Meenutades
Alexandrat

8.05 kell 22 Mailaul 2014:
Progress, Taavi Peterson ja
Üdi

Vilde

Karlova-Ropka
raamatukogu

3.05 kell 18 kammerkooride
kontsert

3.05 kell 21 EMÜS 15:
Maxtraktor, Merwis

3.05 kell 19 TÜ Rahvakunstiansambli kevadkontsert

9.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Anna
Humal (orel)

9.05 kell 20 Mailaul 2014:
Jarek Kasar

2.05 kell 20 Tudengilaul

Vanemuise
kontserdimaja

Tampere maja
3.05 kell 15 kammerkoor
Canzona (Soome) kontsert

Linnaraamatukogu
kuni 3.05 raamatunäitus
Tartu raamatukogud ilukirjanduses
kuni 17.05 raamatunäitus
Noorelt alustanud kirjanikud
kuni 21.05 raamatunäitus
Maailmakirjanduse pärlid:
kirjandusauhindadega tunnustatud teoseid aastatest
2010–2013
kuni 23.05 Kalli Kalde graafikanäitus Lennuharjutused

Tammelinna
raamatukogu
kuni 7.05 Kai Kensi maalinäitus Metsatalu õied

TÜ aula

kuni 14.05 näitus siidisallidest
Õhkõrnadesse sallidesse
maalitud soovid

5.05 kell 19 TÜSO kevadkontsert

kuni 23.05 postkaardinäitus
Värviline kevad

JAGA
9.05 kell 22 Mailaul 2014:
Tuuli Velling ja Sotsiaal-

Jaga leina

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

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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tartuekspress
reklaam

Leia töö Eestis või mujal Euroopas

TARTU TÖÖMESS
6. mail 2014 kell 11.00–17.00
Tartu Dorpat Konverentsikeskuses
(TASKU keskuse IV korrusel, Turu 2)

• Töövõimalused Eestis ja mujal Euroopas
• Tööpakkumised otse tööandjatelt
• Töötukassa teenuste tutvustus
• Töösuhete ja ettevõtlusega seotud info
töötukassa partneritelt

15501

Töötukassa infotelefon

www.toomess.ee

Töömess on tasuta – tule ja osale!

Toetab Euroopa Liit

SUUR LEHT
reklaam: malle@tartuekspress.ee
521 3038

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva

8. mail

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID

postkastidesse

kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

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

Tallinna Balletikool on ainus professionaalseid
balletitantsijaid koolitav õppeasutus Eestis.
Alates 1965. aastast asub Tallinna Balletikool Toompeal,
Toom-Kooli 11 ning sellest ajast toimub koolis lisaks erialasele õppele
ka põhi- ja keskhariduse omandamine.
Koolis õpitakse klassikalise balleti eriala, loomisel on
kaasaegse tantsu suund. Koolil on kesklinnas õpilaskodu õpilastele,
kes tulevad õppima väljastpoolt Tallinna.
Kooli direktor on kauaaegne Estonia esitantsija ja balletipedagoog
Kaie Kõrb.
Ootame 4. klassi lõpetanud poisse ja tüdrukuid
sisseastumiskatsetele, mis toimuvad 17. mail 2014.
Registreerimine katsetele kooli kodulehel
www.balletikool.edu.ee
Info tel. 644 3387 tööpäevadel kell 10.00–16.00
kool@balletikool.edu.ee
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Ehitus

haagiskallurite tööd. Liiva, kruusa, killustiku ja mulla müük.
Tel 5347 0554, www.tk1.eu.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus.
Tel 5557 9399.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
2,5 t ja 5,7 t ekskavaatorite rent
Tartus. 95 ja 100 €/päev.
Tel 5661 5334.

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Neljapäev, 1. mai 2014

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

Kinnisvara müük

1-toal ahik kap-remonditud
tänapäevased korterid (uued
ahjud, seinad soojustatud, aed,
kelder, korralik maja, kommunaalmaksed puuduvad, omanikult). Tel
5563 9452.
Kinnistu Elva suunas (3 ha, kat
52801:009:0786, oja, ehitusluba,
elekter, aiamajad). Tel 5809 7140.

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

Plaatimistööd, krohvimine.
Tel 5645 9625,
http://plaatimine.blogspot.com.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

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

KASVUHOONED
VALINART OÜ

valmistab ja paigaldab
polükarbonaatkattega
tsinkmetallkarkasskasvuhooneid.

NB! Talvel ei pea
kasvuhoonelt lund
eemaldama.

Näidisega saab tutvuda
Tartus Ringtee 25 (autoparklas)
Info tel 5557 8673 • WWW.VALINART.EE

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

NB! UUS MENÜÜ

NB! UUS MENÜÜ

742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Ehituspuusepa-, katuse- ja
remonditööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.

Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.

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

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

Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.

Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.

Materjal

Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.
Katuse- ja üldehitustööd. Töökogemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273
Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.

Kopp-laadurite, soolo- ja pool-

1-2toal korter. Tel 507 4635.
1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
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.

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

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

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

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

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

Kinnisvara vahetus

Ahju-, pliidi- ja kaminapuu.
Tel 525 7628.
Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
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 küttepuud koos kojuveoga (kask, 36 €, segapuu 33 €, puud
on väga korralikud). Tel 5377 4476.
Ostan 30 cm kuiva leppa ja
3-meetrist leppa. Tel 509 3566.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.

Loomad

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

Üürile võtta

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Kruusa, liiva, killustiku müük Tartus. Tel 505 7316.

1-2toal korter Tartus omanikult.
Tel 5373 8500.

Liiv, killustik, muld, purustatud
betoon koos transpordiga Tartus,
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Mulla müük (sõelutud ja sõelumata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.

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

1-2toal korter. Tel 550 0225.

Koolitus

Kadunud kass majast Turu 11,
Aura veekeskuse vastast. Väike kiibitud emane, halli-mustatriibuline
beežiga, lõug valge (mujal valgeid
märgiseid pole), silmad rohelised.
Tel 5845 4134.
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Otsin tööd
Koristan eramaju ja kortereid,
pesen aknaid. Tel 5367 1888.

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

tartuekspress
reklaam
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Pakun tööd

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

Sõidukid

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

1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Firma pakub tööd koristajale Tartu
linnas. Tööaeg E–R. Töö sisuks on
kinnistu välikoristus. Töö sobib ka
pensionärile. Tel 5342 4856,
tartu@teho.ee.

Pakume sõiduautodele ja mikrobussidele rehvivahetust ja tasakaalustamist. Hinnad soodsad.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu. Tel 5342 6788, 512 8303.

Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Tasuta kodumasinate ja tehnika
äravedu. Tel 5386 9008.
Tasuta õigusabi. Tel 5681 0354.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine. Soodne hind! Tel 5193 2738.

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

Otsime naisterahvast Nõo lähistele
talutöödele (rohimine, kõplamine
jm põllutööd). Tel 5664 8117.
Pakkuda tööd fileerijale ja baaridaamile Tartu lähedal asuvas
forellipüügis. Tel 512 2389.
Pakume tööd eripuhastustööde
(akende pesu, põrandate õlitamine/vahatamine) spetsialistile.
Tel 5823 0411.

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

Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Teenused

Veoteenus. Tel 502 0426.

Klaverite häälestamine.
Tel 504 0624,
www.klaveridkõlama.ee.

Rehvivahetus ja autoremont.
Soodsaim rehvivahetus Tartus
Lembitu 1b. Varuosade, rehvide ja
akude müük. Tel 5620 3199.

Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.
Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

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

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 523 7238.

Korstnatööd. Pakume kestvaid
lahendusi. Töö kiire ja korralik. Tel
5625 1750, tomeli.ee.
Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tasuta akt. Tel 5191 6605.

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

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
(1,09 €/min).

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

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Odavad riided Rootsist, kaupluses
selga sobiv, iga päev midagi uut
Tartus Kalda tee 28.

Ohtlike puude langetamine, puude hooldus, hekkide pügamine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee.

Mööbel

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

Bussireisid (Eesti, Baltimaad, Skandinaavia, Venemaa) ja raamatupidamisteenused. NoobelReisid
OÜ, tel 5770 2550, 5373 8770.

Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

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

235/45 R17 al 69 €
245/40 R18 al 89 €
235/70 R16 al 84 €
235/65 R17 al 81 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 C15 al 52 €

Parim põhjamaises kliimas

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
TÕNU SILLO
kiviraidur
738 3204
501 7237
kiviraidur

730 4455

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

www.sadloy.ee
www.malmerkklaasium.ee

RAV
ILA

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 53 €
215/55 R16 al 59 €
225/55 R16 al 66 €
225/45 R17 al 68 €
225/50 R17 al 73 €

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

www.sadloy.ee
Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

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

1 kuulutus =1€

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

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

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

Tartu
tartuekspress.ee/
Tammelehe 4

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

AS Y
LO
SAD

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

Tutvus

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

TELLI
KUULUTUS

Jõe butiigis uus kogus kasutatud
rattariideid! Soola 10 (avaturg,
Dorpati vastas) E-P 9-16

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

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Tel 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee.

Lõngapood: puuvillane heegelniit, lõim 10 €/kg, linane niit
17 €/kg, peenvillased tikkimislõngad 0,60 €/tk, villane vaibalõng
5 €/kg. Ropkamõisa 10
(väravast hoovi), E-R 10-16, L 10-14,
tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ost

Tervis

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Jõe butiigis uued suvekleidid,
käekotid, 3D voodipesu jpm.
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16

Kasutatud mööbel. Vaadake kõiki
meie pakkumisi kodulehel:
www.rolfo.ee. Tel 5381 4290.

Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Veoteenus väikekaubikuga.
Tel 5348 8766.

Põllundus

Riided

Müük

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

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.

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

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

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5348 4653.

Otsime müüjat köögivilja müügiletti Lõunakeskuse väliturgu. Kui
oled kohusetundlik, korralik, jutukas, reibas ja usin, siis tule proovima! Hooaeg kestab oktoobrikuuni. Tel 5664 8117.
Otsime müüjat Tartu avaturule
(köögivilja müük, hooaeg kestab
maist oktoobrini). Tel 5664 8117.
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Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

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

tartuekspress
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TEATRISUVI 2014
VANAD JA NOORED
19/20/21/22/23/24/27/28/29/30/31. mai
17/18/19/20/21/25/26/27/28/29. juuni
Vargamäe rehetare

VALGED ÖÖD
11/12/13/14/15. juuni
6/7/8/9/10. august
Õisu mõis

MEE HIND
18/19/20/21/22. juuni
Saueaugu Teatritalu

MERE MÄRGID
12/13/14/21/22/23/24. august
Saueaugu Teatritalu

TUUL PAJUOKSTES
22/23/24/28/29/30. august
Viljandi, Männimäe külalistemaja

TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
FOTOLUKS kauplusest Ülikooli 6a leiad:

• Kvaliteetsed fotolabori- ja pilditeenused
• Dokumendi- ja stuudiofoto pildistamise
• Parima valiku foto- ja stuudiotehnikat
• Tartu suurima valiku fotoalbumeid ja pildiraame
• Vanade slaidide ja must-valgete fotode taastamise
• Suureformaadiliste trükkide tellimise
• Professionaalse oskusteabe ja meeldiva teeninduse
kaupluses töötavate fotograafide poolt!
NB! Kõikidele kuulutuse ettenäitajatele
kehtib 10x15 5-päeva foto hinnaks 0,11 senti!
Soodushinnaga pakkumine kehtib kuni 15.05.2014.

Telli pildid Tartu digilaborisse: www.fotoluks.ee

Soodusregistreerimine 2. maini!

Autopartner:

Fotoluksi Tartu kauplus, Ülikooli 6a, Tartu 51003, tel. 730 9540
tartu@fotoluks.ee, Avatud: E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee
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