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TÖÖRIIS AKESKUS
Murutraktor
MasterCut B&S19,5hj,Hydro
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550 €

Murutraktor
Yardman 22 Hydro 2014

2

Lõikelaius: 117 cm
Mootor: Kohler (USA)
Max. võimsus (hj): 22
Käigukast: Hydrostatic
Kütusepaak: 5 l
Multskate: Lisavarustuses
Suunaja: Standard
Rattad (ees/taga):
15'' x 6,5'' / 20'' x 10,5''
Kaal (ligikaudne) kg: 235
Mõõdud: L194 / W136 / H114
Niidukõrguse reguleerimine:
6 positsiooni, 30 - 90 mm
Pöörderaadius: ca 40 cm

Lõikelaius:107 cm
Mootor: B&S, 1 silinder,
Max. võimsus (kW): 14,6
Käigukast : Hüdrostaatiline (käsihüdro)
Kütusepaagi mahutavus: 4,9 l
Koguja: Lisavarustuses
Multskomplekt: Lisavarustuses
Deflektor: Standard
Lõikekõrguse reguleerimine:
5 positsiooni, 38- 95 mm
Pööramisraadius: ca 50 cm

www.tooriistakeskus.ee

Sepa Ärikeskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee
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3 ERITUGEVUSEGA
TPU TALLAOSA

ZERO PERFORATION
EN 12568:2010

COFRA Caravaggio S3 turvakingad
art 20140

HIND 72 €

Vetthülgavast nahast pealsete, polüamiidist antibakteriaalse ja hingava kulumiskindla sisevoodriga jalanõude
PU/TPU-välistald ning EVA vahetald tagavad suurepärase
pehmuse ja mugavuse. APT tald ning komposiitnina.
Laius 11 mondopointi.
Värv: must/hall

TUGEV
KESKMINE

Hea valik
SISETÖÖDEKS

Libisemiskindlus

PEHME

COFRA Guard
S3 SRC turvakingad

>

30

DŽAULI

EN ISO 20345:2011

20

art 19190

Löögisummutus

HIND 99 €
Vetthülgavast hingavast Microtech materjalist pealsete ja hingava
antibakteriaalse voodriga (Sany-Dry) antistaatilistel jalanõudel on
pehmest PU-st antistaatiline ja anatoomiline sisetald. Pehme ja
elastne TPU-välistald talub õli ja mitmeid kemikaale, hea löögisummutus. Alumiiniumist turvanina ja APT-turvatald (Zero Perforation vastab nõudele EN 12568:2010, APT-turvatald on tihedam kui eelmistel versioonidel, kaitseb jalga 100%)

COFRA Petri S1P SRC turvakingad
art 78450

HIND 75 €
10 mm

6 mm

Hingavast tekstiilist ja patenteeritud COFRA Microtech
materjalist vastupidavate pealsete ja hingava antibakteriaalse voodriga (Sany-Dry) antistaatilised turvakingad.
PU/TPU-libisemiskindel välistald talub õli ja mitmeid
kemikaale, hea löögisummutus. Alumiiniumnina ja APT tald.
Värv: must

2,5 mm

LÕHNASTATUD SISETALD

Kergest
alumiiniumist
turvanina

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

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2014 või kuni kaupa jätkub!

EN ISO 20345-2011

Hea valik
VÄLITÖÖDEKS

APT torkekindel tald parem soojusisolatsioon,
kerge ja painduv
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Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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tartuekspress
Ilves kaebas linna kohtusse
uudised

Neljapäev, 15. mai 2014

Klaas: bussigraafikud
vajavad kohendamist

Tallinnas Kumus toimunud konverentsil „Ühine transport – vajaduspõhisest nauditavaks“ rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas, et järgmiste sammudena ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks kavandab Tartu liinivõrgu
ning bussigraafikute parendamist.
„Tartu linn on ühistranspordi arendamisse järjepidevalt panustanud. Meie jõupingutused on kandnud vilja
ning reisijate arv on aasta-aastalt kasvanud,“ rõhutas
Klaas. „Ees ootab bussigraafikute korrigeerimine ning
elektroonilise piletisüsteemi juurutamine. Tartu eesmärk on, et tulevikus teenindaks meie linnaliine keskkonnasõbralikud gaasibussid. Liikumine ühistranspordiga peab olema kiire ja mugav, linnaõhk peab aga
jääma sealjuures puhtaks.“
Linnapea rõhutas, et elektrooniline bussiinfosüsteem
ning erinevad teenuse kasutamist soodustavad e- ja
m-rakendused on näited sellest, kuidas Tartu on hiljuti
ühistranspordi teenuse arendamisse panustanud.

Antoniuse moeseminar
16. mail toimub järjekorras teine Antoniuse moeseminar, kus esinema on kutsutud mitmeid spetsialiste
moeajakirjanduse ja -turunduse vallast.
Seminaril osalevad pikaajalise moeajakirja juhtimise kogemusega Anu Merila, tuntud blogija ja H&M-i
showroom’i vedaja Britta Talving, Tartu Kaubamaja
turundusspetsialist Piret Kull, nn rohelise turundusega tegelenud Ann Runnel ja Disainimaja perenaine
Hedviga Vei.
Seminarid on mõeldud kõigile moe- ja disainihuvilistele ning alustavatele disaineritele. Kohtumiste eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade erinevate moesüsteemi tahkude toimimise kohta. Samuti jagatakse
praktilisi näpunäiteid moeajakirjanikega suhtlemise ja
moesõnumite edastamise kohta. Vestlusringi põhimõttel üles ehitatud seminaril avaneb hea võimalus saada
vastuseid teemaga seotud küsimustele ning õppida
erinevate moevaldkonna ekspertide kogemustest.

Aasta rattasõbrad valitud
Teist aastat toimuva fotokonkursi „Kõige rattasõbralikum asutus Tartus“ võitis tänavu OÜ Artes Terrae.
Žürii, kuhu kuulusid nii linnavalitsuse kui ka maanteeameti esindajad, hindas konkursil osalejaid fotode ja iseloomustuse põhjal, kus paluti kirjeldada, kui
paljud ettevõtte töötajad käivad jalgrattaga tööl, kas
tööandja on korraldanud jalgrataste turvalise parkimise ning kas töökohal on olemas ametirattad või
toetatakse jalgrattakasutust muul moel.
Kõige rattasõbralikumaks asutuseks valitud maastikuarhitektibüroo Artes Terrae kaheksast töötajast käib
pidevalt autoga tööl vaid üks, kes elab väljaspool linna.
Enamik sõidab isikliku rattaga, kuid ettevõttes on ka
üks ametiratas.
Konkursi peaauhind, milleks on jalgrattamatk koos
tervisliku piknikuga ning rändkarikas, anti üle linna
jalgrattahooaja avamise üritusel eile Tähtvere pargis.
2013. aastal valis žürii kõige rattasõbralikumaks asutuseks kaardifirma Regio.

Aasta hakul usalduse
kaotuse tõttu päevapealt sule sappa saanud Sven Ilves nõuab
linnavalitsuselt ebaõiglase vallandamise
eest kohtu kaudu hüvitist. Linna arvates tegi
mees kratti, kui hankeid
hakkasid võitma tema
lähedaste firmad.
„Isegi arvutisse ei lubatud enam, et
saata kolleegidele-partneritele töölt
lahkumise kohta kiri,“ meenutab
Sven Ilves oma viimast tööpäeva Tartu linna tänavavalgustuse peaspetsialistina 24. jaanuaril. „Seni polnud
töö kvaliteedi kohta keegi etteheiteid
teinud. Mõni päev varem tõsteti palkagi. Siis löödi paber pihku ja näidati ust.“
Samas paberis, ehk töölepingu
erakorralise ülesütlemise avalduses
kirjeldatakse aga üksikasjalikult nelja seika, mis on aluseks kahtlemaks
tõsiselt Ilvese usaldusväärsuses.

Hämarad valgustitööd
Mullu novembris otsis linn Ilvese
eestvedamisel partnerit, kes loeks üle
tänavavalgustid ja mastid Veerikul.
Hinnapakkumisi küsiti osaühingutelt Martland ja Innovative Lighting
Systems. Võitjaks ostutus 960 € hinnaga esimene.
Novembris oli tarvis üle lugeda
ja plaanile märkida LED-valgustid
mitmel pool linnas. Töö vastu tundisid huvi Siamo Vara, AM Varahaldus ja Martland. Kontroll-lugemise
ülesande saigi endale pea 700 € eest
Martland.
Kolmandas juhtumis vahetati
vanad valgustid Orava ja Kasarmu
tänavatel. 3336 euroga oli parimaks
pakkujaks Innovative Lighting Systems (ILS).
OÜ-d Mix-Tööd ja Martland on
Tamme gümnaasiumis elektritöid
teinud kolme aasta jooksul kokku ligi

10 000 euro eest.
Linna sisekontrollile hakkas aga
silma, et kõigi mainitud ettevõtete
puhul on tegu Ilvese enda lähikondsetele kuuluvate firmadega. Martlandi omanik on Sveni vend Rainer. Siamo ja Pealinnapesumajade omanikeks on omakorda Martland, viimase juhatuses olev Meelis Järva juhib
ka AM Varahaldust ja ILS-i.
Mix-Tööd on Sveni enda firma,
mille juhtkonnast ta linna palgale
asudes taandus, ent koha võttis üle
ta isa Jüri.
Uurijaid pani pead kratsima ka
asjaolu, kus eeldatavalt omavahel konkureerivad pakkumused on ärava het a m i sen i
sarnased.
Dokumend i r e g i s tri kannetes

valitseb paras tohuvabohu: kuupäevad ei klapi ning faile on muudetud
pärast nende saabumist, metaandmeid usaldades mitmel korral kellegi Sven_I poolt. Kummaline tundus
ka see, kuidas peamiselt kinnisvara

TALLINNA
OPTIKAS
SEPTEMBRIS

linn usutavasti tehingutest saanud,
valdav osa neist on jäänud ellu viimata.
Ilves kinnitas kohtuski, et mingit süüd endal ei näe ning täitis oma
Täites käske
otsese ülemuse Rein Haagi korraldusi lausa sõna sõnalt. „Linn sai soodNii asus linn seisukohale, et Ilves
saima hinnaga soovitud tööd ja teeon kuritarvitanud usaldust, eksinused. Seni puudus täpne andmesdes ühtlasi korruptsioonivastase
tik, kus kõik linna valgustusse puuseaduse, riigihangete seaduse ja ka
tuv oleks korrektselt kaardistatud.
töökorralduse reeglite vastu, seeTellisin tööd, need teostati. Linn on
ga töösuhtele tõmmati kriips peale
neid materjale hiljem väliskülaliste
etteteatamisaega järgimata. Varajaoks juba kasutanudki, aga ajavad
list kahju pole
kohtus tagasi, kuna akt puudu. Oma
arvutisse ma ju ei saanud, kus tõestusmaterjal.“
Ilves möönis, et Rein Haak kutsus
ta esmakordselt vaibale novembri lõpus. Jutt olnud lühike: „Kirjutad lahkumisavalduse või lähed
raskemat teed.“ Toona seletuskirjas kõik oma arust klaariks teinud
Ilves palub nüüd kohtul vande all üle
kuulata ka Rein Haak, et tõde juhtunust päevavalgele pääseks.
„Olen küll sipelgas elevantide vastu, aga tõe eest võitlema peab.“
Usalduse küsimust vaagides on pea viis aastat linna teenistuses olnud Ilves koos
oma kaitsja Rando Maisveega seisukohal, et töölepingu
OÜ Innovative
alusel töötades polnud ta
AM Varalighting
ametniku seisuses, seega
halduse OÜ
systems
Meelis Järva
Meelis Järva ja
korruptsioonivastase seaÜllar Mäekala
duse pügalad mõõtmiseks
ei sobigi.
Rasmus Rekand

hoolduse ja puhastusvahendite hulgimüügiga tegelevad Harjumaa firmad ühtäkki Tartu laternapostide
loendamise kutsumuse endas leidsid.

TALLINNA OPTIKAS
LEHEKUUL nii ühevaatelised,
kui ka progresseeruvad
ja
päikeseprilliklaasid
-25% parema hinnaga.
Lisaks paljud raamid – 50 %

Arsti ja optometristi vastuvõtule
saab registreerida telefonil 7 400 900.
Rüütli 1, TARTU
Tel 7 400 900
E-R 9-18, L 10-15

tartuekspress
lausega
UUDISED
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lugeja

Juba pool aastat tagasi kakaduuga tutvust teinud lihaleti müüjate
Kalina Altsaare (vasakul) ja Natalia Krindali nõust ja jõust jäi sedapuhku väheks. 
Siim Kaasik

lugeja kiri

Vatex Takso juht
Kõnealune naisterahvas pidi tõesti
meile tööle tulema. Valisime ta välja ja kutsusime proovipäevale, aga
ta sai siin olla vaid kaks-kolm tundi. Saabus kohale mustades riietes,
sõimas dispetšereid litsideks, süüdistas, et remont on tegemata –
ometi tegutseme kapitaalremonditud Estiko hoones.
Ütlesime talle ära, et meile ei
sobi töötaja, kes kohe alguses selliste seisukohtadega välja tuleb.
Naine saatis ka CV, ta on tõesti
nii Rivaalis, SV-s kui Tulika taksos
proovipäeval olnud – aga proovipäev ei ole ju veel töökogemus!
Tahtsime asjas veenduda ja kutsusime ta uuesti kohale.

Egon Raim
tööinspektor-jurist
See, kas „proovipäev“ on tasuline
või tasuta, oleneb konkreetsetest
asjaoludest. Näiteks kui töötaja
tutvub tulevase tööga, jälgib protsessi toimumist, ilma ise konkreetset tööd tegemata, pole tegu
tööga, mille tegemist eeldatakse
üksnes tasu eest. Kui aga töötaja lubatakse täitma konkreetseid
ülesandeid, näiteks teenindama
kliente kaupluse kassas, eeldame,
et tegemist on tööga, mida tehakse üksnes tasu eest.
Töölepingu seadus ei tunne
proovipäeva mõistet kui niisugust. Kui isik teeb teisele isikule
tööd, mille tegemist võib oodata
üksnes tasu eest, eeldatakse, et
tegemist on töölepinguga ja selle
eest tuleb maksta tasu.
Kui tekib lahkarvamus, on töötajal võimalus pöörduda tekkinud
vaidluses töövaidlusorganisse töösuhte tuvastamise nõudega ja sellest lähtuvalt nõuda töötasu.

Vaksali tänavale sebra

Kakaduu tagasitulek
muutis poe troopikaks
Narva maantee Maximas
võisid ostlejad taas kokku
puutuda kakaduuga, kel
õnnestus loomakaupluse
töötaja käest juba teist
korda osavalt põgeneda.
Möödunud aasta novembris kirjutas Tartu Ekspress Raadi Maximas seigelnud nümfkakaduust, kelle ulja treti lõpetas
lihaleti müüja. Mai alguses aga
tugevnesid lugejate vihjed, et
jälle on võimalik sisseoste teha
tavapärasemast eksootilisemas
keskkonnas.
Ajaks, mil ajaleht juhtumit
uurima asus, oli lind siiski juba
kinni püütud. Erinevalt eelmisest korrast, mil Maxima töötajad tiivalise seiklustest rõõmsalt
ning avameelselt rääkisid, vaikisid sel korral vandeseltslaslikult
kõik, sealhulgas juhataja. Öeldi vaid, et linnuga on nüüdseks
kõik korras.

Päästeamet ei aita
Teadmatuses linnu saatuse
kohta oli ka saatuslikul päeval
Zoo Planetis tööl olnud Natalja.
Sellest, kuidas kakaduu kauplusest välja pääses, teadis Natalja
aga rääkida küll. Nimelt olevat
üks ema lapsega tahtnud “kaupa” lähemalt näha. Naisele tuldi
vastu ning puur avati. Nümfkakaduu avanenud võimalust pikemalt ei kaalunud ning lendaski
loomakauplusest juba avaramatesse ruumidesse.

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

sele toidule võivad põhjustada
ohtu. Ometigi ei reguleerita seaduses loomapoe ja toidukaupluse samas hoones asumist. Kask
möönis, et kuigi paika on pandud mürgiste loomade väljapääsemine neile ette nähtud ruumidest, võiks iseenesest samamoodi sätestada teiste loomade-lindude tegevust.

Spetsialist haigevoodis
Kase sõnul on toidukauplustes varasemaltki sarnaseid olukordi tekkinud. „Meil on probleeme olnud ka teistes kaubanduskeskustes, kus kauba transpordi ajal pääsevad linnud sisse.
Igal kauplusel on enesekontrolliplaanis tegevus, kuidas sellisele juhtumile reageerida,” selgitas
Kask.
Kase sõnul pole ametnikud
Maximalt juhtumi kohta informatsiooni saanud. Samas ei
tekitanud Erilaidi sõnul lind
poele ka märkimisväärseid
probleeme.
Kui uskuda Maxima töötajaid, siis olevat novembrikuus
kakaduu kinni püüdnud lihaleti-Kalina olnud linnu teistkordse põgenemise ajal haiguslehel. Kes teab, ehk oleks
siiski pidanud pöörduma kiirema lahenduse saamiseks
hoopis Kalina poole, kes on
enda efektiivsust sarnases olukorras
juba tõestanud.
Siim Kaasik

Linnapea on kohal
Teisipäeval kell 18 vastab Lõunakeskuses Keskerakonna valimisüritusel rahva küsimustele Tallinna linnapea Edgar Savisaar isiklikult. Parteijuhti toetavad Tartu
linnavolikogu esimees Aadu Must
ja iluuisutaja Jelena Glebova.

Kratid pühakojas
11. mail käisid kutsumata külalised Narva mnt kirikus, lõhkusid
korjanduskasti, viisid kaasa seal
olnud sularaha ning vanaaegsed
võtmed kiriku ukse eest, tekitades
sedasi 1220 euro eest kahju.

Uus kortermaja
Linn andis rohelise tule rajamaks
Kitsas 5 krundile kolmekorruselise maja, mille esimesele korrusele on ette nähtud avalikkusele
suunatud äripind ning ülejäänud
osas korterid. Eskiislahenduse tut-

Köögiviljaamplite
töötuba
Reedel kell 16 on kõigil rohenäppudel võimalus osaleda lilleklubi Juuli juhendamisel toimuvas
köögiviljaamplite töötoas Tartu
loodusmaja talveaia taga asuval
rohealal (halva ilma korral loodusmajas).

Piraadid Emajõel
Nädala
lõpuks
enam
kui
1500 tudengit Tartusse
ko o n d av a d
SELLi mängud
saavad võimsa
avapaugu reede
õhtul, kui kell 20.30
asub TÜ spordihoone juurest teele suurejooneline rongkäik ning
peale presidendi kõnet langeb
Kaarsild ühes ümbritseva Emajõega tulešõu ja piraatide roaks.

Olümpiaadilt pronks
Kivilinna gümnaasiumi 12. klassi õpilase Rando Mändari uurimustöö „Gümnaasiumiõpilaste
taskuelektroonika kui ravimresistentsuse geene kandvate bakterite võimalikke allikaid“ pälvis
Istanbulis toimunud rahvusvahelisel keskkonnaalasel olümpiaadil
pronksmedali.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

POELINNUD: Lõunakeskuse Maksimarketis kirevaid papagoisid ei
ela, aga oma värvulise on kodustanud nemadki. 
A. Lumm

www.sadloy.ee

KESKERAKONNA EUROBUSS
TARTUS!

TULE, LEIA MEID pühapäeval, 18. mail
kell 10–12 Annelinnas Kalda tee ja Luha tn ristis,
kell 13–16 Kaubamaja eest.

www.sadloy.ee

. AADU MUST.
KOHAL EUROOPA PARLAMENDI VALIMISTE KANDIDAAT

Meelelahutuse eest hoolitseb EDUARD TOMAN.
Tule kindlasti!

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.

A

A

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 €

Natalja arvas, et lind lendas pärast nädalapikkust seiklust ilmselt hoonest välja. Tal
oli osati õigus: nimelt on kakaduu tänaseks ühe Maxima töötaja hoole all. Poeketi pressiesindaja Erkki Erilaid meenutas, et
püüdmiseks prooviti erinevaid
variante, kuid sealjuures peeti tähtsaks, et lind kannatada ei
saaks. Paluti abi ka päästeametilt ning loomakaitsjatelt, kuid
keegi neist ei saanud Maximat
jahil aidata.
Seejärel küsiti nõu Tallinna loomaaiast, kust saadi väärt
nõuanne – pimedasse ruumi
tuli jätta üks valgustatud koht,
kuhu lind sooviks lennata, ning
sealt siis üritada teda puuri abil
kinni püüda. Vastutuskoorma
võttis enda peale kauplusetöötaja, kes üritas saadud juhiste
järgi igal õhtul talitada. Möödus nädalajagu ebaõnnestunud
katseid, ent lõpuks sai töötaja
linnu puuri püütud. Nüüd hoolitsebki kakaduu eest seesama
töötaja.
Tegelikkuses võib selline väikene seiklus osutuda tõsisemaks, kui eeldada võiks.
Ta r t umaa veter i n a a rke sk use juhataja Anneli Kask, kes isegi loo
kangelasega Maximas kokku puutus,
kinnitas, et linnu
väljaheited lahti-

Linn rajab Vaksali tänava Riia tänava poolsesse otsa jalakäijate ülekäiguraja. Sebra tuleb praegusest
ülekäigukohast ja ristmikust paarkümmend meetrit kaugemale, nii
muutub olukord ohutumaks nii
jalakäijate kui autojuhtide jaoks.

Tartu kaubamaja III korrusel on
üleval Tartumaa kooliõpilaste
kunstinäitus, mis inspireeritud
eelseisva tantsu- ja laulupeo
temaatikast „Aja puudutus. Puudutuse aeg“. Väljapaneku kuraator Maris Tigas soovitab just nüüd
leida aega märkamaks oma kaasteelisi ja leida üles see, mis tõesti
oluline ja kallis.

M

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 €

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu
ILA
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eurot eraldas linn SA Tartu Spordile, et korrastada Annemõisa
hokikeskus (5568 €) ning remontida Tamme staadioni asfaltring
rada (4638 €).
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Kunst kaubamajas
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Raivo Sammel

Eelmises Tartu Ekspressis avaldatud SELLi mängude kavas on
oma asukohad vahetanud judo
ja maadluse võistlustandrid. Judo
võistlused toimuvad laupäeval
kl 10–14 A. Le Coqi spordihallis
ning maadlusmatšid peetakse TÜ
spordihoones laupäeval kl 10–14
ning pühapäeval kl 10–13.

vustamiseks toimub avalik arutelu
27. mail kell 15 Raekoja plats 3,
III korruse nõupidamiste ruumis.
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Otsin juba pikemat aega tööd ja
leidsin kuulutuse, et Vatex Takso
otsib dispetšerit.
Mind kutsuti proovipäevale.
Aga seaduse järgi pole proovipäeva ju olemas! On kuni neljakuune
tasustatud katseaeg.
Kohal viibinud naisterahvas küll
natuke õpetas mind algul, aga
kui ise arvuti taha istusin, et tellimusi vormistada, läks ta joonelt
Facebooki. See raskendas taksode saatmist ja klient Krooksu juurest pidi isegi tagasi helistama.
Olin nõus tööle tulema, aga
jällegi nõuti proovipäeva. Olen
taksofirmades kokku nädalate viisi proovipäevi teinud – see ju kah
kogemus! Enam ma selle firma
taksodega ei sõida, kuigi poisid
on tublid, viisakad ja kenad.

lausega

Parandus

Taksofirma nörritas
proovipäevaga?
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värskete teemadega
Ring FMis igal
neljapäeval kell 7.40

värskete teemadega ring fm-is ig
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Indiefest toob
hipsterid lavalele

19.–24. mail toimub teist korda alternatiivkultuuri festival Tartu Indiefest.
Nädala jooksul on publikul võimalus
osa saada laiast programmist, mis
haarab enda alla nii kohalikud tänavamuusikud kui ka Euroopas tuuritavad
artistid Baltikumist, Norrast, Islandilt,
Luxemburgist, Prantsusmaalt, Taanist,
Hollandist ja Suurbritanniast. Festivali
eriüritused tutvustavad erinevate valdkondade kaudu indie-kultuuri üldisemalt. Tutvuda saab näiteks indie-mängude, -kirjanduse ja -kunstiga.
Indiefesti tipuks on 24. mail loodusmaja pargis asuv pealava, kus terve
päeva jooksul esinevad teiste tuntud
kodumaiste muusikute kõrval Elephants
From Neptune, Frankie Animal ja August
Hunt. Välisartistide hulgas on Bon Iveriga
tuuritanud norrakad ansamblist High
asakite, Islandi indie-bänd Kaleo ja viimati märtsis Eestit külastanud taanlane
Sekuoia.

Muuseumite
sõjamängud
Reedel algavad Tartust Eesti muuseumite tänavused suvemängud. Ürituse patrooniks on kindral Ants Laaneots, kes
16. mail kell 17 KVÜÕA maja esisel platsil
(Riia 12) mängud ka pidulikult avab. Kokku osaleb suvemängus 62 muuseumi
üle Eesti. Mängu peaauhinnaks on värvikuulimängu võistlus kahele 5-liikmelisele salgale.
„Igas osalevas muuseumis esitatakse
püsiekspositsiooni kohta neli sõjateemalist küsimust või pannakse külastaja
tegema midagi muud põnevat. Mängija saab esimesest muuseumist flaieri,
millele ta kogub neljast muuseumist
mängus osalemise templi (miinimum
on neli muuseumi, millest üks on sõjamuuseum, kuid külastada võib ka rohkemaid). Kelle flaieril on enim templeid,
saab eriauhinna,“ selgitas mängureegleid ERM-i omakultuuride osakonna
juhataja Reet Mark.
Mänguga soovitakse teadvustada
Eestit igasugustes sõdades kaitsnud
inimeste kangelaslikkust ja meenutada Eesti pinnal läbi aegade toimunud
sõjasündmusi.
29. juuniks on planeeritud ürgaja sõjamängude päev Mõniste muuseumis.
Auhindade loosimine leiab aset
augusti lõpul Tartus, üleandmine toimub septembri alguses Eesti sõjamuuseumis.

Lavale pääseda oli imelihtne!
Eurovisioonil eestlastest
enim tähelepanu pälvinud skandaalikütt Meelis
Kaldalu kinnitab eksklusiivintervjuus, et suutis
segase jutuga ära petta ka
Taani politseinikud.

just geiüritusena tuntud Eurovisioonil. “Taani on näiliselt väga
edumeelne riik, mis seadustas homoabielud juba 20 aastat
tagasi,” tunnistas ta. “Samas on
kohtueelne vangistus neil üks
arenenud maailma julmemaid.
Toimuvad läbinisti stalinistlikud näidisprotsessid.”

2010. aastal tegi Oslos ajalugu
kurikuulus Jimmy Jump, Kataloonia iseseisvuse ja teiste vabadusvõitluste tuline kaasaelaja. Tuntud spordiüritustel kaamerate
ette tungija ehk streak’ija sai esimeseks kõrvalseisjaks, kel õnnestus Eurovisiooni lavale tungida:
Hispaania laulu ajal vehkis tähelepanusõltlane 20 sekundi vältel
tantsuliigutusi kaasa, enne kui
turvamehed talle jälile said.
Kopenhaagenis kirjutas JJ
kõrvale oma nime Tartu oma
poliitaktivist Kaldalu, kes kogus
oma kuulsussekundid võistluse võitnud habetunud Conchita
Wurstile laval lilli kinkides.

Lolli näoga sisse

Eestis pettunud
Ometi väidab mees, kes on tuntust pälvinud nii kutsumata presidendi vastuvõtu külalise, tudengiaktivisti, arvutivarga kui Tallinna
linnavolikogu ja Sirbi peatoimetaja konkursi protestikandidaadina ning kes on samamoodi nagu
maailmakuulus kolleeg pidanud
läbima psühhiaatrilise ekspertiisi,
et tema tempude taga on üllamad
ideed. Oma motiive kommenteerib ta vaid Tartu Ekspressile, sest
on pettunud ka Eesti meedias,
lubades näiteks Äripäevaga avaldamata jäänud arvamusloo eest
kohtus jageleda.
“Ma ei taha väita, et maailm
on minu vastu häälestunud, aga
tavalisel inimesel Eesti meedias oma arvamusega lagedale tulla on väga keeruline, veel
enam, kui see arvamus on eriline,” sõnas Keskerakonnast välja
heidetud Kaldalu. “Muidugi, kui
Savisaar on teinud korruptsioo-
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Ehkki vähemuste suhtes ülisalliv, rikub Taani räigelt teisitimõtlejate õigusi, kõlab Meelis Kaldalult
Conchita Wurstile ulatatud lillekimbu tagamõte. 
Tanel Meos, Delfi

nimaigulise reklaami ja sa tahad
teda tampida, saad kiiresti artikli ja palju kommentaare.”
Kaldalul on eriti hambus
Eerik-Niiles Kross ja teised Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed. “Kui
teistele kehtib tsensuur, siis Krossile, aga ka tema ameeriklannast
naisele, täielik avaldamisvabadus,” väitis ta. “Vaatavad, et on
ilus päev, kõht juba täis ja ratsutama minna veel ei viitsi, siis kirjutavadki arvamusartikli.”

Tipp-provokaatorite
jälgedes
EÜS-i korporatiivse toimetamise tõttu polegi skandalis-

til enam viimasel ajal isu olnud
kodumaal rassida ning seetõttu
on ta seigelnud mööda Euroopat, maabudes viimaks Taanis. Seal istub üksikkongis kinni turvasüsteemidesse häkkimises süüdistatav failivahetusprogrammi Pirate Bay kaasasutaja Gottfrid Svartholm, keda
Kaldalu mõttekaaslased peavad
kahtlusteta poliitiliseks vangiks. Eurolaval tagurpidi viibutatud silt “Free Anakata” viitabki
Svartholmi aliasele.
“Kogu lugu lõhnab väga tugevalt USA-poolse poliitilise tellimuse järele,” arvas Kaldalu.
“Teine mees, kellele selline tellimus anti, on Wikileaksi asuta-

MINE!
MAIKUU ERIPAKKU

KÕIK

P 18.mai kl 17 Tallinna Rootsi-Mihkli kirik
Arsise noorte ansamblid ja kellade kooli õpilased

P 18.mai kl 17 Tartu Peetri kirik

Tartu noorte ansamblid ja kellade kooli õpilased
Piletid Piletilevist ja kohapeal
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Turu 14, Zeppelini Keskus
tel 7 344 244
E-P 10-20

R 23.mai uute õpilaste vastuvõtt
Vaata lisa www.arsis.ee

www.popsport.ee

ja Julian Assange, kellele korraldati Rootsis vägistamisjuhtum.
Naine ise oli Julianist vaimustuses, isegi tviitis sellest, aga hagi
sisu on, et öösel pärast vabatahtlikku vahekorda pani mees une
pealt veel.”
Kaldalu veendumuse kohaselt püütakse kirjeldatud viisil
lõhkuda rahvusvaheliste paadikõigutajate karakterit. “Eesmärk on inimesed lihtsalt vangi saada, nagu Venemaa Krossigi tahab, aga Ameerika tõmbab veel julmemalt neile, kes
julgevad temaga vastanduda,”
teadis mees.
Topeltmoraali tõttu otsustaski Kaldalu oma meelsust näidata

Aktsioon ise teostus mehe
sõnul uskumatult lihtsalt.
“Tagauksest tuli lihtsalt võimalikult lolli näoga vooluga kaasa liikuda, natuke passida ja
siis jälle uue vooluga edasi minna,” meenutas ta. “Ei olnud mul
mingit akrediteeringut ega isegi dokumenti, politseigi pidi mu
isikut raadio teel kinnitama.”
Mingit trahvi üllatuskülalisele tõenäoliselt ei järgne. “Hakkasin politseile apelleerima, et
tüdruk laval on väga minu poolt
ja meil on temaga plaan hiljem
kokku saada ja juua. Et küsime
tema käest, mida tegema peaks,”
naeris Kaldalu. “Sellise jutuga
on neil võimalik juhe väga kokku ajada.”
Siiski häiris aktivisti veidi tõsiasi, et varasemate rikkumiste puudumisele vaatamata
oli tema nimi politsei andmebaasis. “Eks see ole seepärast, et
olen Anakata teemaga kohalikus meedias aasta algusest saadik tegelenud,” märkis ta, väites veel, et on Ameerika-kriitilisele hoiakule kallutanud ka
Venemaale pagenud vilepuhuja
Edward Snowdenit.
Lõpuks käskinud korrakaitsjad Kaldalul lihtsalt minekut teha. “Minuga on hetkel kõik enam-vähem hästi,”
raporteeris mees viimati. “Sõin
just Kopenhaageni hostelis
hommikusööki, mille eest ma
muuseas ei maksnud. Nagu ka
Eurovisiooni eest.”
Kaur Paves

Neljapäev, 15. mai 2014
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Laste turvakodu ootab appi
Et laste turvakodu kulunud piirdeaed saaks värske
ilme, on linlased oodatud
eeloleval laupäeval appi nii
puhastama-värvima, kui ka
istutama, lapsi hoidma või
köögitoimkonda.
„Alustame kell 10 hommikul
ja loodame õhtuks valmis saada,“
rääkis turvakodu juhataja Piret
Värno. „Kindlasti on lubanud
appi tulla vabatahtlikud segakoorist Hale Pop Singers ning Ahhaa
teaduskeskusest. Aga iga lisanduv
kätepaar on südamest teretulnud.“
Ühe ürituse eestvedaja Liina
Pulgese sõnul midagi keerulist
ees ei oota – esmalt liivapaberiga
vana lahtine värv maha, et seejärel saaks uue võõba peale pintseldada. Nii et igaüks peaks hakkama saama.
„Tore, kui tulijal oleks oma töövahendid ja kindad kaasas, aga
pakume neid ka omalt poolt. Talgulistele pakutakse kohapeal Salvesti suppi ja Eesti Pagar on väl-

ja pannud leivad-kringlid,“ lubas
Pulges tulijaile vastukaubana
kehakinnitust.

Kes toetaks värviga?
Murekohaks on praegu veel
värv. Kuigi tegu on linna allasutusega, eelarvest värviraha ei leitud.

„Tegu pole teab mis üüratu summaga. Vaja oleks kokku 45 liitrit.
Praegu töötan selle nimel, et leida
mõni ettevõte, kes värviga toetaks.
Kui ei õnnestu, eks ostan ise,“ on
Pulges enam kui kindel, et üritus
ära ei jää. Isegi suurepärase ilma
olla ta ekstra tellinud, et töö lustiga edeneks.

Millal järgmine talgutöö ette
võetakse, turvakodu juhataja
prognoosida ei oska. Tegemistest
aga puudust kindlasti ei tule. „Osa
õuealast saime linna abiga paari
aasta eest korda, ent kogu projekti ellu viimiseks raha ei jagunud.
Nüüd on meie unistus, et kivisillutis saaks ümber kogu maja. Lapsed tahavad väga rataste ja ruladega sõita, ent praegu on see vana
katkise asfaldi tõttu üpris ohtlik.“
Kui rahalaevade liikumise osas
on juhataja lootused väiksevõitu, siis vabatahtlike abiliste leidmise osas on ta optimistlikum.
„Häid inimesi, kes tuleks ja tegeleks lastega, on kogu aeg vajaka.
Eriti suvel, mil muidu abis käivad
tudengeid linnas pole.“
Seega, kel soovi turvakodu
mudilastele mõni vahva üritus
korraldada või lihtsalt mahti põnne hoidma-õpetama minna, sel
tuleks asutuse kodulehel end kirja
panna. Heategusid, nagu me teame, pole kunagi ülearu.
Rasmus Rekand

Protsess sai alguse Tartu Ekspressi toimetusse laekunud lugejakirjast, kus õmblemislembene
noor naine kurtis kehva parkimiskorralduse üle Abakhani Riia
tänava poe ees.
„Need kümmekond kesklinnale nii lähedal asuvat tasuta parkimiskohta hõivatakse juba hommikul vara ning kangapoe või teiste
Riia tänava ääres asuvate kaupluste
külastajatel pole mitte kuhugi parkida. Väikese lapse ja kangarulliga
väga kaugele ei jaluta. Miks ei võiks
sealgi olla kas tasuline parkimisala

sealsete teenindusasutuste külastajate rahakotti see ei kurnaks.
Kui siiski pargitakse pikemalt kui
tund, tooks see vähemalt linna
kassasse tulu.“

Otsustajad ei mökuta

või vähemalt ajaline piirang,“ tõstatas ta õigustatud küsimuse.
Teemat edasi uurides möönis
valukohta ka Abakhani haldusdirektor Einar Leibak. „Probleem
on kindlasti olemas ja olen igati
poolt parkimiskorralduse muutmiseks. Mõistlik oleks Riia 9 maja
ees lubada tähistatult parkida üks
tund tasuta. Nii meie kui teiste

Linna reaktsioon lugejakirjale
tuli kahe päeva ning märkimisväärse konkreetsusega. Liikluskorralduse peaspetsialist Martin Nelis nõustus, et ajapiiranguga parkimisvõimalust on linnas mitmel pool asutuste ja kaupluste juures rakendatud, et tagada ligipääs suure parkimiskoormusega piirkondades.
„Ka Riia 9 juures on tegemist
esimeste tasuta parkimiskohtadega tasulise parkimisala piiril ning
sellest tulenevalt on nõudlus parkimiskohtade järele suurem. Sellest lähtuvalt on otstarbekas ka
seal sama võtet kasutada.

Seega kehtestame ühetunnise piiranguga parkimisvõimaluse
Riia 9 ees, Akadeemia tänava poolt
esimesel kolmel parkimiskohal.
Vastavad liikluskorraldusvahendid
paigaldatakse hiljemalt 23. maiks.“
Rääkides otsusest Leibakule, väljendas mees siirast heameelt. „Selle
näite baasil võib küll öelda, et asjaajamine Tartus käib üllatavalt operatiivselt. Ja igati mõistlik lahendus nii meie, teiste kauplejate kui
linlaste seisukohalt. Kindlasti leidub mõni tusane kesklinnas autoga töölkäija, kes peab uue parkimiskoha otsima, aga see on paratamatu ning uus kord kindlasti suurema
üldsuse huvides võrreldes praegusega. Minu arvates võinuks piirangut
rakendada kogu majaesisel,“ kartis Leibak, et kolm kohta ei pruugi
olla piisav. „Eks vaatame, mis saama
hakkab. Lahendus seegi.“
Rasmus Rekand

lin
a
v
a
Min
d!
a
m
i
par

• Floksid
• Aed-päevaliiliad
• Astilbed
• Hostad jpm.

Aiand avatud E - R 8 - 19, L - P 9 - 15

www.aiasober.ee

Tel 552 9369, 551 0131,
aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

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

Alustame
hooaega
superpakkumisega!

Aknad tehasehinnaga!

Alates 1958

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00
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TELLI

Linn tuleb kangapoe klientidele vastu
Hiljemalt nädala pärast
kehtib Riia 9 maja ees osaliselt uus parkimiskord,
mis lubab seal autot hoida
maksimaalselt tund aega.
Nii peaks lähikonna äride
klientide elu mugavamaks
muutuma.

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee

• 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
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Palametsa
pajatused

Alguses oli Juhan …
Käesoleva aasta jaanuaris potsatas mu postkasti kõhukas ümbrik.
Selles kena lauale asetatav voldik-kalender, kaanel kunagise Toome
sünnitusmaja panoraamfassaad koos selgitusega: 2014. 60 aastat
akadeemilist ajakirjandusharidust. Eesti filoloogia eriharust ühiskonnateaduste instituudini. Lisatud austav kutse: Olete oodatud
16. mail toimuvale konverentsile, millega tähistame ajakirjandushariduse 60. aastapäeva ja Juhan Peegli 95. sünniaastapäeva.
Avan kalendri. Iga kuu juures paar pilti ja näpuotsaga juttu, nii
nagu nüüdistrendile kohane. Peategelaseks on minu kunagine kursusekaaslane ja kauaaegne kolleeg Juhan Peegel. Tema selle eriala
1954. a eostas ja akadeemilist hälli kiigutas, kuni 1957. a kevadsuvel
lõpetasid ajakirjanduse eriharu esimesed 8 eesti filoloogi. Puutusin
nendega lähemalt kokku 1956. a lõpul, mil nad saadeti pedagoogilisele praktikale Tartu II keskkooli, praeguse nimega MHG. Olin siis
teist aastat selle auväärse kooli õige algaja direktor, kes pidi vastu
võtma paljude erialade tudengid ja ühe õppeveerandi vältel nende
viibimist koolis korHilisemad grupid pidasid raldama. Oi kui tõreolid just tulevapedpraktikat tarbetuks ja dad
sed žurnalistid õpelõpuks said ka oma taht- tajatöö ning sellega
lisaülesmise: 1962. a kadus koo- kaasnenud
annete suhtes. Meie
ei lähe ometigi minlipraktika õppeplaanist.
giteks eesti keele ja
kirjanduse koolmeistriteks! Meie asi on ajalehte lugusid kirjutada
või raadiomikrofoni rääkida. Milleks meile see pedagoogikajama?
Nüüd veel ligi kaks kuud praktikat ka otsa.
Aga said need kuud läbi ja koolipere arvates olnud just žurnalistid
kõige hakkajamad ning noori mõistvamad kõigi praktikarühmade
hulgas. Aitasid kokku seada seinalehti, viisid üldkogunemisel läbi
uudses laadis „elava ajalehe“, olid kadripäeva maskeraadi eestvedajad
ning osalised. Võitsid kiiresti õpilaskonna poolehoiu. Seda enam, et
tulid igati toime nii keele kui kirjanduse õpetamisega. Seda nii rahututes keskastme kui soliidsetes abituuriumiklassides.
Kui aastaid hiljem nendega juttu ajasin, leidsid nad, et pedpraktikast oli õige mitme kandi pealt hilisemale kutsetööle kasu. Andis esinemiskindlust, õpetas nii õpilaste kui õpetajatega suhtlema, näitas
koolielu rõõme ja varjukülgi. Võimaldas pedagoogilistele teemadele
hoopis asjatundlikumalt läheneda. Aga ometi pidasid hilisemad grupid pedpraktikat tarbetuks ja lõpuks said ka oma tahtmise: 1962. a
sügisest kadus koolipraktika žurnalistide õppeplaanist.
Jäägu see vanurist koolimehe nostalgiliseks kurtmiseks, sest
praeguses ajakirjanikke ja muid meediategelasi koolitavas instituudis, mis 2011. a lõpul kolis „mäe alt mäe peale“ ehk ülikooli peahoonest renoveeritud endisesse sünnitusmajja, on ligi 50 töötajat ja 700
tudengit. Nad ise kirjutavad oma juubelist: „Juubeliaasta pühendame inimestele, kes on akadeemilisest ajakirjandusharidusest kasvatanud ajakirjanduse, kommunikatsiooni, meedia ja infoharidusliku
teamuse, mis meie rahvuskultuuri jaoks on sama oluline kui eestikeelse ajakirjandushariduse võimalikkus aastal 1954.
Nagu öeldud, alguses oli Juhan …“
Ja kui Peegel seal teispoolsuses seda pikkadest sõnadest koosnevat
keerulist lauset juhtuks lugema, siis küsiks ta kurvavõitu muigega:
„Kes on neile sellist väljendusviisi küll õpetanud? Sest ajakirjaniku
keel peab ju olema …“

Tartu konkurentide kõrval saab alates kella 18-st külastada ka
põllumajandusmuuseumit Ülenurmel. 
Muuseumiöö

Karlova peab pidu
Linnaosapäevade teatepulga võtab
Supilinnalt üle Karlova, mille pärandit hoiavad kohalikud au sees terve
nädala vältel.
Neljapäeval kl 17.30 toimub avalik
zumbatreening loodusmaja pargis.
Kultuuri- ja kirjandushuvilised saavad aga osaleda reedesel kirjandusliku Karlova ringkäigul algusega kl 18
Anna Edasi kohviku eest. Sellele järgneb Eharoosa kirjandusõhtu Eha 31
aias, mida juhivad Berk Vaher ja Jaan
Malin. Muusikat teeb Paul Neitsov.
Karlova päevade kulminatsioon
leiab aset laupäeval kell 12-17 loodusmaja ja loomemajanduskeskuse taga
asuvas pargis. Päeva juhatab sisse kell
11 Rebase sadamast algav karlovlaste
rongkäik läbi linnaosa tänavate peoplatsile. Päeva jooksul saab osaleda
laadal ja põnevates õpitubades nii
suurtele kui ka väikestele, nautida
muusikaprogrammi kohalike ja kutsutud kollektiivide esituses. Rebase
sadamas toimub lõkkeõhtu.
Pühapäevased tegevused toimuvad Tartu Pühade Aleksandrite kirikus
ja kiriku õues Sõbra tänaval.

18 öist muuseumi
17. mail peetaval üle-eestilisel Muuseumiööl lööb
Tartumaalt kaasa poolteist tosinat asutust.
Näiteks on 19. sajandi linnakodaniku kodu (Jaani 16)
uksed erisündmuse puhul avatud kell 18–21. Sel õhtul saavad
külastajad mängida ööd kandvast üldteemast “Öös on tähti”
inspireeritud tähtede mängu.
Mäng aitab uutel külastajatel
majaga põnevalt tutvuda, ent
julgustab ka vanu sõpru muuseumi teise nurga alt nägema.
Kell 21 esineb muuseumi hoovis Tartu Popi ja Roki Instituut. Kui kõik laabub, esitleb
bänd ka samas majas filmitud
uut videot.

Medalid ja prussakad
Kella 23-ni pakub spordimuuseum (Rüütli 15) mitmekülgsele püsinäitusele lisaks
näitusi „Üliõpilassport läbi
aegade“ ja „Vaseaeg auhinnalaual“. Erilise võimalusena saavad külastajad uudistada Erika Salumäe esemete eriväljapanekut – teiste seas ka tagasi Eestisse jõudnud 1988. aasta
olümpiamängude kuldmedalit. Kell 18–20 on kõigil võimalik osa võtta haaravast spordiergomeetrite mitmevõistlusest,
kell 23 toimub aga legendaar-

ne tasuta mälumäng “Öömälukas”.
Morbiidsemaid toone leiab
KGB kongide muuseumist (Riia
15B), kus saab tutvuda näitusega „Karm kevad”. Väljapanek
põhineb riigiarhiivis säilitatavatel dokumentidel ning riigiarhiivi, filmiarhiivi, okupatsioonide muuseumi ja erakogude fotodel.
Ülikooli loodusmuuseumis
(Vanemuise 46) võib uudistada
sabaga ja sabata tähti, meteoriite ja madusid, ämblikke ja
Madagaskari prussakaid. Kaasa saab lüüa ka muuseumi ekspositsiooni koostamises.
Laulupeomuuseum (Jaama
14) kuulutab öö täheks sajandat
juubelit tähistava Tuljaku, sest
seoses käimasoleva liikumise ja
spordi aastaga on muuseumil
soov pöörata enam tähelepanu
tantsupidudele. Ööl esinevad
2004. aasta tantsupeo pealavastaja Kalev Järvela ja 2011.
aasta Tartumaa talvise tantsupeo kunstiline juht Lea Kurvits.
Kaasa löövad tantsuseltsi Toome ja tantsurühma Tarm tantsijad, muusikat teeb pillimees
Kaarel Kõivupuu.
Ülikooli kunstimuuseum
(Ülikooli 18) ootab huvilisi tutvuma näitusega „Muusade
tempel“. See on viimane võimalus näha möödunud aastal 210
aasta juubelit tähistanud muu-

seumi ajalugu ühes näituses.
“Tõelised muuseumiöö fännid,
kes plaanivad sel õhtul külastada mitmeid muuseume, saavad meie juures kindlasti väärtuslikke alusteadmisi selle kohta, miks ja kuidas muuseumid
üldse tekkisid,” lubavad korraldajad. “Lisaks räägime, miks
hakati valmistama antiikskulptuuridest kipskoopiaid ja näitame, kuidas neid tehti.”

Lõputu tähesadu
Linnamuuseumi (Narva mnt
23) öös on täheharjutusi, tähtsaid ja tähendusega tekste ning
kirju, mis kirjutatud paberile,
vahatahvlile, kasetohule ning
savile. Vaadata saab näitust
“Euroopa kirjanduslikud karakterid”, laste joonistusvõistluse
“Minu lemmiktegelane eesti kirjanduses” töid ning muuseumi püsinäitust „Dorpat. Jurjev. Tartu”. Õpitoas harjutatakse ilukirja, loetakse vanu tekste
ning joonistatakse eesti lastekirjanduse tähti.
Oskar Lutsu majamuuseum
(Riia 38) avab Juhan Liivi 150.
sünniaastapäeva puhul näituse “Juhan Liiv ja teised. Lugusid eesti kirjanikest”. Kell 19
on külas tõusev muusikatäht
Daniel Viinalass, kelle omaloomingu plaat ilmub mai lõpus.
Kaur Paves

Sadistlik keiser laval
16. mail esietendub Uues Teatris Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
teatrikunsti 10. lennu diplomilavastus
„Nero“, mis tugineb Mati Undi unustatud näidendile „Keiser Nero eraelu“.
Lavastus on kolme osapoole koostöö, kus teineteist toetavad kultuuriakadeemia, Uus Teater ja lennu enda
äsja tegevust alustanud teater Must
Kast. Diplomilavastus etendub Viljandi
asemel Tartus, sest lisaks kooli lõpetamisele käivitavad noored kogukonnateatri just selles linnas, kuhu enamik
neist peale lõpetamist suundub.
„Nero“ keskendub üldpoliitika ja
kunsti kokkupuutepunktidele, absoluutse võimu ja isikliku arengu vastandusele. „Inimesed, kes on võimul,
muutuvad isekaks ning kipuvad oma
võimu kuritarvitama,” leidis lavastaja
Lennart Peep.
Keiser Nerot teavad kõik: absoluutne monarh, kes lasi Rooma linna süüdata ning luges vaimustunult
põleva linna leekide valges luulet.
Mitte miski pole poeedist superstaar
Nerole keelatud ning tapmine ja terror on igapäevased nähtused. Milles aga Nero destruktiivne maailm
tegelikult seisneb ja mispärast kõik
toimub, lubavad noored näitlejahakatised laval välja selgitada.
Diplomitööd saab näha Uues Teatris
16., 17., 23., 24. ja 25. mail. Külalisetendus antakse Von Krahli teatris eelesietendusena Kultuuridessandi raames
15. mail. Etendused algavad kell 19.
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saadav olema õigel
ajal ja õiges kohas

Ravi kättesaadavusel on erinevaid
mõõtmeid – üks neist on ajaline kättesaadavus, mis tähendab seda, kui
kiiresti saab inimene vajaliku tervishoiuteenuse. Teine mõõde on geograafiline kättesaadavus, mis tähendab, et ravi peab olema inimestele
ühtemoodi kättesaadav näiteks nii
Tartus, Võrus kui Valgas.
Iga inimese esmasteks tervisenõustajateks
on tema perearst ja pereõde, kelle juurest tuleks
alustada mistahes tervisemurega. Ajalise kättesaadavuse seisukohast on perearstiabi väga
kiire – ägeda tervisemurega patsient peab arsti
vastuvõtule pääsema pöördumise päeval, mitteägeda tervisemurega 5 tööpäeva jooksul.
Perearstil on patsiendist terviklik käsitlus tema harjumustest, varasematest haigustest ja
eriarstide külastustest, tarvitatavatest ravimitest jm. Just tema oskab patsienti kõige paremini
nõustada ja vajadusel õige eriarsti juurde suunata.
Eriarstiabi on perearstisüsteemi täiendav
ning eriarst on kitsale erialale spetsialiseerunud arst, kes tegeleb juba tõsisemate tervisemuredega, mis vajavad spetsiifilisi uuringuid
või ravi.
Eriarstiabi vastuvõttude korraldamise puhul
tuleb kaaluda, kas oleks eriarsti vastuvõtte
mõistlik korraldada patsientidele võimalikult
lähedal või oleks patsiendi tervise ja ravikvaliteedi huvides – kuid tõenäoliselt mõningaste
ebamugavustega patsiendile – koondada eriarstid suurematesse haiglatesse.

Kvaliteetse ja ühtlase arstiabi
kättesaadavuse tagamine
Haigekassa ravi rahastamise otsuste kõige
olulisem eesmärk on kvaliteetse arstiabi ühtlase kättesaadavuse tagamine Eesti inimestele. Arstiabi rahastamiseks sõlmime viieaastased lepingud haiglavõrgu arengukava haiglatega. Nendeks on kehtestatud regionaalhaiglad
(Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli
Kliinikum, Tallinna Lastehaigla), keskhaiglad
(Ida-Tallinna Keskhaigla; Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Pärnu Haigla) ning
maakondades paiknevad üldhaiglad ja kohalik
haigla. Vabariigi valitsuse määrusega on haigekassale pandud kohustus nende haiglatega
lepingute sõlmimiseks.
Haiglavõrgu arengukava haiglad pakuvad
elanikele lisaks plaanilisele arstiabile ka kindlustunnet kõigi erakorraliste haigusjuhtumite
puhuks, sest neil haiglatel on erinevalt teistest
haigekassa partneritest kohustus ja vastutus
tagada erakorraline, sh ööpäevaringne arstiabi.
Samas ei ole nende 19 haiglavõrgu arengukava haigla abil võimalik tagada üle Eesti kõigile
inimestele eriarstiabi teenuste võrdset kättesaadavust. Seega on nende haiglate kõrval meie
jaoks olulisel kohal ka täiendavate tervishoiuteenuse osutajatega lepingute sõlmimine ehk
valikupartnerid.
Optimaalse ja kvaliteetse ravi korraldamisel
on oluline, et arstile oleks tagatud piisav töökoormus. See tähendab, et haigekassa saab tagada igas maakonnas selliste eriarstide vastuvõtud, mille puhul on piirkonnas vajadus vähemalt
ühe täistöökoormusega töötava eriarsti järele.
Just eriarste on Eestis kõige vähem ning võima-

lusel tuleks vältida olukorda, kus eriarsti tööaeg
kulub liikumisele ühest kohast teise, mitte aga
patsientide vastuvõtmisele. Veel enam, ravi saamiseks ei piisa vaid eriarsti vastuvõtust. Arstile on patsiendi aitamiseks vaja ka tänapäevast
aparatuuri, mida ei ole võimalik viia igasse kohta
Eestimaal, kuna tehnoloogia on kallis ja ka selle
kasutajate arv on piiratud.

Võrdse kättesaadavuse printsiibi
arvestamine
Oleme määratlenud ambulatoorses eriarstiabis neli kättesaadavuse taset arvestades inimeste asustustihedust maakondade lõikes, ravi
nõudlust (sh ravijärjekordade alusel) ning nüüdisaegset ravi võimaldavat ravikorraldust.
Ülaltoodust lähtuvalt peavad igas maakonnas olema elanikele tagatud kõige laialdasema
kasutusega arstierialad. Siia kuuluvad kõrvanina-kurguarsti, silma- ja nahahaiguste arsti,
günekoloogi, psühhiaatri ning taastusravi, üldkirurgia ja sisehaiguste eriala teenused.
Osad erialad peavad tulenevalt elanike asustustihedusest ning eelpool nimetatud optimaalse koormuse ja kvaliteedi tagamise eesmärgist
lähtuvalt olema kättesaadavad vähemalt neljas
suuremas maakonnas – Harju, Tartu, Ida-Viru,
Pärnu. Sellisteks on näiteks uroloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia, kardioloogia,
reumatoloogia, neuroloogia, pulmonoloogia,
pediaatria ja infektsioonhaiguste eriala.
Kõige keerukamaid raviteenuseid osutatakse aga vaid kahes suuremas pädevuskeskuses.
Näiteks on onkoloogiakeskused ainult kahes
Eesti suurhaiglas – Tartu Ülikooli Kliinikumis
ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
Viimastel aastatel on piirkondlike- ja keskhaiglate võimekus nõudmisele vastavaid ja kvaliteetseid eriarstiabi teenuseid osutada tänu
Euroopa Liidu struktuurfondide toetusele oluliselt kasvanud. Paljud haiglad on rajanud uusi
ravikorpuseid või renoveerinud olemasolevaid
hooneid ning uuendanud aparatuuri. Seetõttu on paljudes Eesti piirkondades alates uuest
lepinguperioodist suurendatud HVA haiglate
raviteenuste mahtusid. Selle tõttu on vähenenud valikupartnerite teenuste mahud.

Haigekassa tasub eriarsti
vastuvõtu eest vaid
lepingupartneri juures
Tartu maakonnas osutab valdava osa eriarstiabi tervishoiuteenustest SA Tartu Ülikooli
Kliinikum kui maakonnas paiknev regionaalhaigla. Valikupartnerid osutavad maakonna
kindlustatutele teenuseid endokrinoloogia,
gastroenteroloogia, üldkirurgia, günekoloogia,
kardioloogia, silmahaiguste, neuroloogia, näolõualuukirurgia, ortopeedia, kõrva-nina-kurguhaiguste, psühhiaatria, reumatoloogia, uroloogia ja esmase järelravi erialal.
Rõhutame, et haigekassa kindlustatule tagame eriarsti vastuvõtu eest tasumise vaid meie
lepingupartnerite juures, seega palume kindlasti tutvuda haigekassa lepingupartnerite loeteluga. Igal ravikindlustust omaval inimesel on
õigus valida endale sobiv raviasutus ja arst kõigi
haigekassa lepingupartnerite seast. Lisateavet
lepingupartnerite kohta saab haigekassa kodulehelt ja ka haigekassa infotelefonilt 16 363.
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Kino

anekdoodid

Telefonikõne haiglasse:
„Halloo, on see registratuur?“
„Jaa.“
„Kas kirurg Peterson täna ka
võtab?“
„Ikka võtab, nagu tavaliselt.“
„Ma ei mõelnud seda, ma mõtlesin,
et kas ta patsiente ka vastu võtab?“
***
Politsei peatab kihutava auto.
„Kas näitan lube?“ küsib juht.
„Ei, näidake oma käsi. Ma tahan
vaadata teie eluliini – kui pikalt te
sellise sõidustiili juures veel elate!“
***
„Maailmas pole enam mingit korda!“ kurdab üks firmajuht teisele.
„Milles asi?“
„Kujuta ette, meie öövaht varastab ka päeval!“
***
Mehed on matkal ja võtavad
metsas lõkke ümber viina. Laulud,
anekdoodid – lõbus! Ainus mure on
sääsed. Lõpuks tüdinevad mehed
sääskedega võitlemast, kustutavad
lõkke ära, et see vereimejaid ligi ei
tõmbaks, ja lähevad telki viina võtma. Mõne aja pärast vaatab üks
päris purjus matkasell telgist välja,
märkab jaaniussikesi ja karjatab
ehmunult:

„Mehed! Sääsed on taskulampidega tagasi ja otsivad meid taga!“
***
Kaks murdvarast jälgivad poksimatši:
„Huvitav, miks nad kinnastes kaklevad?“
„Ilmselt selleks, et mitte sõrmejälgi jätta!“
***
Arst, advokaat ja matemaatik arutavad, kumb on parem: kas abikaasa või armuke.
Advokaat: „Armuke on kindlalt
parem. Kui sul on naine ja sa tahad
lahutust, siis tekitab see igasuguseid juriidilisi probleeme, rahakulust
rääkimata.“
Arst: „Naine on parem, sest sellest tulenev kindlustunne vähendab
su ärevust.“
Matemaatik: „Te mõlemad eksite. Kõige parem on omada mõlemat, sest siis arvab naine, et sa oled
armukese juures, armuke arvab, et
sa oled naise juures, ja sina saad
rahulikult matemaatikaga tegeleda.“
***
Mees on naistuttaval külas. See
ütleb:
„Ma pean sind hoiatama, et mu
abikaasa tuleb tunni aja pärast koju.

„Aga ma ei tee ju midagi halba!“
protesteerib mees.
„Seda ma räägingi!“ teatab naine.
„Aega jääb ju järjest vähemaks.“
***
Arst patsiendile:
„Ma vaatasin röntgenipilti, kuulasin teid. Tundub, et teie kopsud
on korras. Kui suur teie kopsumaht
on?“
„Poolteist liitrit,“ vastab patsient.
„Kuidas nii vähe? Siin on kirjas 4,5
liitrit!“
„See on punast veini!“
***
Üleskutse:
„Inimesed, hoidke loodust –
puhake välismaal!“
***
Teade ajalehes:
„Lugupeetud lugejad! Vastu tulles paljude tellijate ja lugejate palvele ilmub meie ajaleht suvepuhkuse
ajal ilma tekstita ja pehmel paberirullil.“
***
Mehed omavahel:
„Kui su koer haugub tagaukse
juures ja naine lõugab esiukse juures, kelle sa siis enne sisse lased?“
„Koera muidugi. Tema jääb
pärast sisselaskmist vähemalt vait.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

16.05 kell 17.30, 19.15, 21.45;
17.05 kell 15.30, 17.30, 19.30,
21.45; 18.05 kell 15.30, 16.50,
17.30, 19.30, 21.45; 19.–21.05
kell 17.30, 19.30, 21.45; 22.05
kell 17.30, 19.30 Neetud naabrid
16.–18.05 kell 20.15; 19.–
22.05 kell 20.15, 22.15 Gigolo maski all
16., 19.–22.05 kell 11.45;
17.–18.05 kell 14 Kaunitar ja
koletis (eesti keeles)
16., 19., 21.–22.05 kell 13.30,
16; 17.–18., 20.05 kell 11.30,
13.30, 16 Paras pähkel
16.05 kell 12.30, 19.30;
17.–22.05 kell 12.30, 19.15
Patune öö
16.–17., 19.–22.05 kell 21.30;
18.05 kell 21.15 Vaikiv kurjus
16.–17., 19.–22.05 kell 18
Kadumise järjekorras
16.–17., 19.–22.05 kell 16.50,
20.30, 22.35; 18.05 kell 15.20,
20.30, 22.35 Kättemaks kõrgetel kontsadel
16.–22.05 kell 13.15 Imeline
ämblikmees 2
16.–18.05 kell 19; 19.–22.05
kell 21 Sabotaaž
16.–22.05 kell 16.15 Kummituste maja 2
16.–22.05 kell 17.50 Noa laev

ristsõna
Ristsõna
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16.–22.05 kell 14.30 Piire
ületades
16.–22.05 kell 22.15 Oculus
16., 19.–22.05 kell 13, 15,
15.25, 17; 17–18.05 kell 11.15,
13, 15, 17 Rio 2 (eesti keeles)

Godzilla
15.05 kell 21.45 Cinamonis
Uue visionäärist lavastaja Gareth Edwardsi käe all valmis võimas lugu
inimeste vaprusest ja leppimisest ähvardavate loodusjõududega silmitsi seistes, kui hiiglaslik Godzilla hakkab maailmas uuesti tasakaalu
looma ja inimkond on koletise ees kaitsetu.
Filmis mängivad Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn ja Bryan
Cranston.
Max Borensteini kirjutatud stsenaarium põhineb David Callahami
lool, mis omakorda põhineb TOHO CO., LTD. loodud tegelaskujul
Godzilla. Filmi produtsendid on Thomas Tull, Jon Jashni, Mary Parent
ja Brian Rogers. Tegevprodutsendid on Patricia Whitcher, Alex Garcia,
Yoshimitsu Banno ja Kenji Okuhira.

16., 19.–22.05 kell 14; 17.–
18.05 kell 11 Härra Peabody
ja Sherman (eesti keeles)

kuni 16.06 Reelika Holtsmeieri maalinäitus Kasv ja
puutepunktid

18.05 kell 16.15 Philomena

kuni 14.08 Tähe noortekeskuse mudilaste fotoringi näitus Pildikesed

18.05 kell 18.10 Kaks ema
22.05 kell 21.45 Godzilla

Linnaraamatukogu

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 31.05 Aime Asi akrüülmaalide näitus Klikid…

Karlova-Ropka
raamatukogu

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

JAGA
Jaga leina

kuni 18.05 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus

kuni 24.05 Silja Ergi maalinäitus Kohe näha, et tüdruku
tehtud

Tammelinna
raamatukogu

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

6€
3€

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

kuni 23.05 postkaardinäitus
Värviline kevad
kuni 29.05 fotogrupp
O.V.E.R. aastanäitus

Muu

Linnaraamatukogu
21.05 kell 11 Muinasjutuhommik lastele, loetakse
Christl Vogli muinasjuttu
Liblikahaldjas

tartuekspress
Dalai-laama maiustas
tenzin gyatso
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Kagu-Eesti kommidega
Möödunud nädalal Lätit
külastanud Tiibeti usujuht
dalai-laama sai visiidilt
kaasa põlvamaalasest õpilase kingitud kommikarbi
Kõlleste kommimeistrite
maiustustega, aga ka maavanema kutse külastada
tulevikus Põlvamaad.
Eelmise nädala alguses viibis Riias kolmepäevasel visiidil
Tenzin Gyatso – Tiibeti usujuht
Tema Pühadus XIV dalai-laama, 1989. aasta Nobeli rahupreemia laureaat. Usujuht jagas Kipsala rahvusvahelises messikeskuses budistlikke õpetusi ja neil osales üle tuhande inimese paljudest
maailma riikidest.

Delikatess poenurgast
Eestist osales õpetustel sadakond inimest, grupi eesotsas oli
dalai-laama õpilane ja seetõttu
temaga varemgi korduvalt kohtunud põlvamaalasest budist Roy
Strider. Strider ei läinud õpetajaga
kohtuma tühjade kätega.
„Tema Pühadus dalai-laama
sööb nüüd Kõlleste kommimeistrite toodangut. Andsin assortiikarbi kingitusena üle koos ühe
erakordse saatusega maaliga, mille autoriks on Lhasa (Tiibeti mitteametlik pealinn) kooli laps ja
mille 2008. aastal enne suurt ülestõusu Lhasast tänu heale õnnele
välja tõin,” kirjeldas Strider oma
kingitust.
Ega ometi mitte kuulsaid, kuid
rafineeritumat maitset nõudvaid
kuuseokkamaitselisi komme?
„Kinkisin Tema Pühadusele
Kõlleste kommimeistrite assortiikarbi sarapuupähklite ja taruvaiguga. Pidin seda kommikarpi
algul poodidest pikalt otsima, viimaks leidsin Põlva kaubamajast
ning ega sealtki müüja abita poleks
vist õiget nurgakest tabanud,” kirjeldas Strider mõnevõrra kodu-

Tema Pühadus dalai-laama
sai Roy Striderilt kingiks rafineeritud maitsemeelt eeldava
maiustuse.  Ingrid Peek, ERR

kandikriitiliselt. „Imelik, et Põlvamaa poed neid karpe õieti ei müü.
Omakanditooted peaksid olema
igas meie nurga kaupluses suurel
ja silmatorkaval aukohal.”

Usujuht Taevaskotta?
Strider andis dalai-laamale üle
ka Põlva maavanema Ulla Preedeni kutse tulla andma budistlikke õpetusi maalilises Taevaskojas.
Strideri sõnul on kutse täienduseks mullu Eesti budistlike orga-

nisatsioonide esitatud kutsele.
„Tema Pühaduse kohalviibimine,
õnnistused ja õpetused annaksid
loodusega koostöös Taevaskojale
suure võimenduse. Seda nii energeetiliselt kui ka sisemaise ja rahvusvahelise huvi- ja austusobjektina,” põhjendas Strider kohavalikut.
Mõistagi tekitab pakkumine
palju küsimusi. Kas tegu oli maavalitsuse ametliku kutsega, kas
kutse oli konkreetsele üritusele või üldine, kas Preeden ei pelga

võimalikke Hiina proteste ja ega
kutse veel vastust pole saanud?
„Dalai-laama on üks väljapaistvamaid ja karismaatilisemaid isiksusi maailmas,” vastas Preeden.
„Nobeli rahupreemia laureaadi, Tartu ülikooli audoktori ning
maailma rahusümboli järgmisel
Eesti visiidil oleks väga meeldiv
teda Põlvamaal kohata. Tegemist
oli isikliku kutsega ja kutsele seni
vastatud ei ole.”
Vidrik Võsoberg,
Lõunaleht

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:

Raadi - Ela linnas nagu maal

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID

id
Korter tes
a ala
hinnag R/m2
975 EU

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Kliendipäev
17.05.2014 kell 11-14

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee

√ Lapsi lõbustab Jänku-Juss
√ Müügis 2 uut kortermaja

Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116
+372 53 428 446

merko
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II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

PÄRNUS ASUME: RÜÜTLI 39

VAGA MAMA NÜÜD KA PÄRNUS!
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Ehitus

Neljapäev, 15. mai 2014

Kinnisvara müük

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

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Põrandatööd, puitpõranda taastamine, uue ehitamine. Laud, parkett jm. Soodsalt. Tel 5800 5414.

2 kämpingumaja (kasutatud, 8 m²,
Nõo v, äravedamiseks, uued katused, 190 €/tk). Tel 5809 7140.

C-kategooria kursusi. Lõpp
astmekoolitus 85 €, esmaabi
koolitus 35 €. Kalda tee 30, tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee.

Küte

3toal korter Savernas (III k, mug,
korralik, mööbel, aiamaa,
11 500 €). Tel 5841 7373.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee

Siseviimistlus- ja remonttööd,
teeme ka väiksemaid ja kiireloomulisi töid. Tel 5568 3394.
3 m ja tükeldatud jämedad
haavapinnud (al 17 €/rm).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

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

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.
Ehitus-, remondi- ja lammutustööd (k.a san-tehnilised ja elektritööd). Tel 5837 2544.
Ehitus, remont ja siseviimistlus
Tartus ja Tartumaal! Pikaajaline
kogemus! Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd. Tel 5858 6953.

Info ja registreerimine tel.588 71 350

Avatud E-R 9-17

Tule suurele silmarõhu mõõtmis päevale.Silmarõhu
mõõtmine on vajalik GLAUKOOMI e.ROHEKAE
avastamiseks.Silmarõhu mõõtmine on soovitav alates
40-ndast eluaastast üks kord aastas.

Silmarõhu mõõtmine toimub 19 - 23 mai

Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.

Ühistu soovib pakkumist Tartu
maja lodžade remondiks.
Tel 5662 2687 või
anne8335@gmail.com.

Materjal

Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.

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.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.
Katuse- ja üldehitustööd. Töökogemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273.

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

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

Maja aastaringseks elamiseks
looduskaunis kohas Elva jõe ääres
Peedumäel. Uuri lisa tel 506 0612.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

1-2toal korter Tartus, võib olla võlgadega. Võimalik kiire tehing, raha
olemas. Tel 5648 0009.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal. Tel
5615 9460.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus omanikult.
Tel 5373 8500.
1-2toal korter. Tel 550 0225.

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@
• hind otse
tootjalt
emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

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

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

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

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

Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

Küttepuud (kask, lepp).
Tel 5683 3404, 5684 8808.

Kinnisvara ost

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

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Valmistan palkmaju, saunu käsitööna tellija materjalist, ka otse
vundamendile. Tel 5349 1633.

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Fassaadide soojustamine ja viimistlemine.
Küsi hinnapakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.

Koolitus

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

www.olly.ee

Sõiduõppe ABC pakub mais
eriti soodsate hindadega A-, B-,

Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.

Mööbel
Ära anda kasutatud diivanid ja diivanvoodid hinnaga 1-50 €. Täpsem
info 5329 2033, Ülenurme, Teeninduse tee 10, Diivaniparadiis OÜ.

Otsin tööd
Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne teenindus
(25 a). Vilja, tel 513 8668, 736 7077.

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub õhtust
tööd puhastusteenindajatele Annelinnas.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee
Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV janek@
hoffmann.ee.
Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töötasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.
Muruniitjale. Tel 5556 3884.
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.

Neljapäev, 15. mai 2014
Pakume tööd kogemustega veoautojuhile. Peamised tööülesanded: tendi-, hakke-, kallurhaagistega veod. Nõudmised kandidaadile:
töökogemus autojuhina sarnasel
ametikohal, B-, C-, E-kat load, hea
eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil, aus ja kohusetundlik töösse
suhtumine, valmisolek teha töid
ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel,
heaperemehelik suhtumine tehnikasse, iseseisev mõtlemisvõime.
Ettevõte pakub kindlat töökohta
ja head töötasu. Palume saata
täielik CV kaaskirjaga hiljemalt
30.06.2014 e-postile
info.janek@mail.ee. Info tel
5556 8880, 5568 0888.

tartuekspress
reklaam

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Bussireisid (Eesti, Baltimaad, Skandinaavia, Venemaa) ja raamatupidamisteenused. NoobelReisid
OÜ, tel 5770 2550, 5373 8770.
Elektritööd, FIE. Tel 5609 9868.
Elektritööd. Tel 5684 7007.

Müüa mett (kogutud metsa
taimedelt 2013. a, 6 €/kg).
Tel 5559 5703.

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

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

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 523 7238.

PANDIMAJA
V.E.M.M.
Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Septikute ja imbsüsteemide
paigaldus ja müük. Sanitaar
tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Süle- ja lauaarvutite ost, müük
ja vahetus. Võimalus tuua oma
vana arvuti meile ja saada uus kuni
100 € soodsamalt. Järelmaksu
võimalus. Vaata meie kodulehte ja
vali endale sobiv arvuti välja: www.
jooramipood. ee. Joorami pood,
Struve 8, tel 565 7785.
Tasuta kodumasinate äravedu
(pesumasinad, pliidid, boilerid,
radiaatorid jne). Tel 5386 9008.

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

Teenused

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

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

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

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 22.-24. mail kl 10-16 Tartu Laste
Turvakodus, Tiigi 55, Tartu.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Pallaslaste maalid, noorte kunstnike maastikumaalid. Sobivad
kingituseks. Tel 5835 3117.

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

Teeme majaümbruste hooldustöid, ka muruniitmist ja san-tehnilisi töid. Tel 509 0750.
Aednikutööd, hauaplatside hooldus, kujundustööd. Küsi infot tel
517 1401.
Ahjud, kaminad,
pliidid, restaureerimine!
Tel 5569 8739,
www.pottsepp
meister.webs.com.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

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

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

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine, ka kirjalikult: ennustus.ee.

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

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Tervis
Korporatsioonide uuriripatsid
(100 €/tk), vanad märgid, hõbe,
vanavara. Tel 5649 5292.

Klassikaline ja spordimassaaž.
Oma klientidele pakun professionaalset massaažiteenust, lähtudes
kliendi vajadustest ja soovidest,
lähenen igale kliendile individuaalselt. Tel 5558 8366, 5835 8896,
Tartu, Fortuuna 1b.

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

Lõputööde printimine ja köitmine
kohaletoimetamisega

24/7

tk 15 EUR
Tel 58 109 208
Tööde vastuvõtt:
koopiameister@gmail.com

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

Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ asukohaga Tehase 16, Tartu
ootab kliente massaažile. Eelregistreerimine tel 5852 8899.
Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Tutvus
61 a naine Vissilt otsib majapidamisse kodu armastavat autoga
kuni 63 a meest. Tel 5886 9172.
72 a naine soovib tutvuda ausa ja
heasüdamliku mehega, kes tunneb end üksikuna. Tel 5608 5675.

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

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

Teated
Hea toidu laat
6.–7. juunil 2014
Pärnus Vallikääru
aasal. Vaata ka
www.toidulaat.ee.
Info ja kauplemiskohtade registreerimine tel 551 5976 või erkki@
grillfest.ee.

TELLI
KUULUTUS
Laste turvatool (kasutatud).
Tel 5560 1529.

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

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

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

Kasutatud riided Norrast. Anne
51, kauplus Stiil, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.

Muru niitmine js trimmerdamine.
Tel 5332 3648.

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

Põllundus

Riided

Miniekskavaatori rent 90 €/päev
(sis.km), haagise rent 24 €/päev
(kandevõime 2 t). Tel 5568 2671,
www.raudkäpp.ee.

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.

Niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine, haljastus,
piirdeaiad. Tel 5841 9964,
info@metsjamuru.eu.

Pesumaja Anne 44 vajab triikijat.
Tükitöö palk. Tel 748 2778,
5623 5036.

Müüa vastupidavad, lihtsalt paigaldatavad ja klassikalised kasvuhoone puitkarkassid (pikkus al 2,4 m,
laius 2,3 m, soovi korral transport,
paigaldus ja kiletamine).
Tel 511 0123, suveaed.ee.

Korstnapühkja Marko Mesi
(kasutan tahmaimurit, akt tasuta).
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.
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1 kuulutus =1€

(90 tähemärki)

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

VOODRILAUAKESKUS

SISEVOODRILAUDADE

SUUR TÜHJENDUSMÜÜK
tartuekspress.ee/
730 4455
Soodustused kuni -70%
Ootame, kaupa jätkub kiirematle!
Ringtee 8, Tartu - tel 5551 6285
Võidu 50, Avinurme - tel 5346 0830, 505 6572.

OÜ PLEKK-KATUS
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

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
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Erametsanduse toetused 2014

SA Erametsakeskus kutsub metsaomanikke tasuta koolitustele
üle Eesti, et tutvustada siseriiklikke erametsanduse toetusi ja
erametsaomanike abistamiseks loodud tugisüsteemi.

Infopäevade ajakava ja toimumiskohad:
15.30 – 16.00 Kogunemine ja kohv
16.00 – 16.15 Tugisüsteemi tutvustamine
16.15 – 17.45 Siseriiklikud erametsanduse toetused 2014. aastal
30.05 Rakveres, Aqua Hotel & Spas (Parkali 4),
04.06 Pärnus, Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3),
05.06 Tallinnas, Tehnopolis (Akadeemia tee 21/1),
06.06 Tartus, AHHAA Teaduskeskuses (Sadama 1),
11.06 Paides, Paide Kultuurikeskuses (Pärnu 18).
Registreerimine ja täpsem teave infopäevade kohta
erametsanduse portaalis www.eramets.ee või telefonil 683 6067.

Toetuste taotlemise tähtajad 2014.a esimesel poolaastal:
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus –
lähem info taotlusvoorude kohta aadressil www.eramets.ee

Pärandkultuuri säilitamise toetus – 30. juuni 2014.
Metsa uuendamise toetus – 15. juuli 2014.
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel.
Toetuse taotlemisel ja vajalike tööde korraldamisel abistavad Teid
metsaühistud üle Eesti. Oma metsa asukohajärgse ühistu kontakti leiate
erametsanduse infoportaalist www.eramets.ee
NB! SA Erametsakeskus loosib koostöös
QLS Eesti OÜ-ga e-PRIA kaudu metsa
uuendamise toetust taotlenute seast
välja 5 õnnelikku, kes saavad kingituseks
3 liitrit Texaco biolagunevat saeketiõli.
Biostar Chainbar on bioloogiliselt lagunev
keskkonnasõbralik mootorsaagide ketiõli,
mis annab pikaajalise kaitse sae liikuvatele
osadele. Uuri lähemalt www.texacobaltic.eu

Soodusregistreerimine 2. maini!
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