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Skin
töökinnas
VASAK art 9521
PAREM art 9522
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Precision
Protect
töökinnas
VASAK art 9527
PAREM art 9528

17.20 €/tk

Ostes 2 Snickers Workwear
ONE by ONE kinnast saad 20%
soodustust ja kingituseks
20 ml tuubi Snickers Workwear
CARE kätekreemi TASUTA.

Power
Leather
töökinnas
VASAK art 9535
PAREM art 9536

24.80 €/tk

Power
Grip
töökinnas
VASAK art 9537
PAREM art 9538

28 €/tk

Precision
Leather
töökinnas

Specialized
Tool
töökinnas

VASAK art 9525
PAREM art 9526

VASAK art 9597
PAREM art 9598

18.30 €/tk

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

SNICKERS ajas kindad lah
lahku!

28 €/tk

Kaitse käsi targalt!
SNICKERS
Workwear
kätekreem
Care

art 9398/04

Repair

art 9399/04

6.50 €/tk

Kas olete märganud, et parema ja vasaku käe töökindad kuluvad erinevatest kohtadest erineval ajal? Kui kasutate tööriista, kas hoiate seda eranditult
paremas (vasakukäelised vasakus) käes? Seetõttu vajavad parem ja vasak käsi erinevat kaitset. Tööriista hoidva käe kaitsekindal peaks näiteks olema
pehmendus peapesas ning väga hea haarde- ja libisemiskindlus, samal ajal, kui väikseid esemeid (kruve, naelu jms) käsitseva käe kinda juures on
primaarne hoopis ülihea puutetundlikkus. Seepärast otsustas Snickers Workwear kindapaari lahutada ja pakkuda võimalust soetada töökindaid ühekaupa
just nii mitu ja just sellele käele, nagu te ise soovite või tööspetsiifika nõuab. Nii on tagatud sihipärasus, veelgi parem mugavus ja funktsionaalsus. Käe
liikumist järgiva disainiga Snickers Workwear ONE by ONE töökindad on valmistatud hoolikalt väljavalitud parimatest materjalidest. Nutikad detailid lisavad
kindale hingavust, elastsust, kaitset, pehmendust või tugevdust just sinna, kus käsi seda kõige enam vajab.
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Linnapea jutule

Esmaspäeval, 9. juunil kell 17 toimub raekoja saalis Tar
tu linnavalitsuse kohtumine tartlastega, kus linnapea
Urmas Klaas ja abilinnapead räägivad linna arengust
ning vastavad Tartut puudutavatele küsimustele.
„Jätkame traditsiooni ja kutsume kaks korda aastas
aktiivseid tartlasi raekotta, et kuulata nende muresid ja
ettepanekuid ning rääkida linnavalitsuse tööst,“ sõnas
linnapea Urmas Klaas. „Vahetu tagasiside linlastelt on
meile väga oluline.“
Küsimusi linnajuhtidele saab ka eelnevalt edastada
postiga linnapea@raad.tartu.ee või telefonil 736 1101.

Tamme staadion sai
kingiks pinksilaua
Tamme staadio
nil on nüüdsest
võimalus ka laua
tennist mängida.
Lauatenniselaua
kinkisid Olümpia
jooksu raames
EOK ja Paf.com.
Linnapea Urmas Klaasi sõnul on olemasolevad
välilauatenniselauad Tartus väga populaarsed ning
aktiivses kasutuses. „Tartlased armastavad sporti ja
tänavune liikumisaasta pole siin kindlasti mingi ühe
kordne aktsioon. Meil on aastatega välja kujunenud
tugevad traditsioonilised tervisespordiüritused, mis
koguvad iga aastaga üha rohkem osalejaid. Ka Olüm
piajooksul oli sel aastal osalejaid enam kui eelmistel
aastatel,“ rääkis Klaas.
Koostöös linnavalitsusega valiti uuele pingpongilaua
le linnaruumis esialgu välja kolm võimalikku asukohta:
A. Le Coqi spordihoone esine ala Annelinnas, Tamme
staadioni pallimängude ala Tammelinnas ja Forseliuse
gümnaasiumi spordiväljak Ropka linnaosas. Olümpia
jooksu võitja Roman Fosti loosis laua asukohaks Tam
me staadioni, kus see paigutati pallimängude alale.
Lauatenniselaua kasutamise eest tasu ei küsita,
reketid ja pallid saab Tamme staadioni administraato
rilt laenutada 1,5 euro eest.

Kultuuriloolised
rattaretked
Laupäeval, 7. juunil kell 11 on huvilised oodatud linna
muuseumi hoovi (Narva mnt 23, sissepääs hoovi Kivi
tänavalt), kust algab esimene kultuurilooline jalgratta
retk Tartu mõisatesse ja linnaosadesse.
Alustuseks visatakse linnamuuseumis silm peale
mai lõpus avatud näitusele „Kunst, arhitektuur, vaba
müürlus. Rutikvere mõisa Pistohlkorsid“, mis tutvus
tab eeskätt Pistohlkorside perekonna Rutikvere mõisa
omanike isa ja poja Otto Fridrich von Pistohlkorsi elu ja
kunstipärandit. Otto Fr. von Pistohlkorsi (vanema) noo
rem vend Woldemar Conrad von Pistohlkors ehitas
linnamuuseumile koduks saanud aadlielamu Narva
maanteel ning oli selle esimene omanik.
Rattaekskursioon jätkub Jaamamõisa juurde, sealt
edasi Raadile ja Tähtveresse. Lõpp kesklinnas orien
teeruvalt kell 13. Järgmine Tartu mõisaid ja linnaosasid
tutvustav jalgrattaekskursioon toimub kolmapäeval,
11. juunil kell 18. Siis tutvutakse Karlova, Piiskopimõisa,
Ropka , Tammelinna ja Maarjamõisaga.
Rattaekskursioonid toimuvad kutselise giidi ja har
rastusratturi Märt Männiku eestvedamisel.
Liigeldakse grupis rattateedel või rahulikel tänavatel.
Giid tutvustab turvalise rattaliikluse reegleid propageeri
maks rattaliiklust ja hea käitumise tavasid. Retkel mõned
järsemad tõusud ja langused, üldiselt tasane sõit.
Turvalise liiklemise huvides ja vastavalt liiklusseadu
sele on alaealistel kohustuslik kanda kiivrit, täiskasva
nutel rangelt soovituslik.

Venemaa veel hinda ei tõsta
Alexela avas üleeile Annelinnas järjestikus 14. LPG-gaasi
tankla, misjärel lahutab ettevõtet miinimumprogrammi
täitmisest veel vaid kuus
tanklat.

Abilinnapea Valvo Semilarski (vasakult), Alexela müügidirektor Marek Miller ja Reola Gaasi tegevdirektor Jaanus
Mumm ei pea paljuks ka paneelmaja taustal linte lõikuda. 
Siim Kaasik

Firma müügidirektor Marek Miller mainis avamiskõnes, et mõne aja
pärast on igas maakonnas olemas
oma LPG-põhine gaasitankla. Eesmärgini plaanitakse jõuda 20. tankla
avamisega, üleeile Arctic Spordi taga
(Anne 46) avatud jaam on Tartus järjekorras teine.

Tooraine idast
Milleri hinnangul jääb gaasiga
sõitvate autode osakaal Eestis 0,5 ja
1 protsendi vahele. „Täpselt on raske
öelda, kuna kõik gaasiseadme paigaldanud autojuhid ei registreeri enda
autot ARKis ümber. Kuigi nad peaksid,“ tõdes Miller. „Praegugi on siin
neli-viis autogaasil sõitvat autot.“
Reola Gaasi tegevjuht Jaanus
Mumm ütles, et Alexelas müüdav
LPG on Eestis saadaval olevatest
kindlasti kõige kvaliteetsem, kuna
on valmistatud ja testitud kodumaal.
Samas tuleb suurem osa toorainet
ikkagi mujalt, sealhulgas Venemaalt.
Mummi sõnul pole aga ohtu, et gaasi hind poliitilistel põhjustel järsult
tõuseks. „Esmalt katkestatakse ikkagi sõjalised suhted. Venemaale on
gaas oluline kaubaartikkel,“ selgitas
Mumm ning lisas, et isegi kui peaks
jõustuma kõige halvem stsenaarium,
siis on neil koostööpartnereid ka
teistest riikidest.
Kohale tulnud linnakodanikele pakkus enim huvi kokkuhoid.
Esmalt, kas gaasiseade on mõistlikum paigaldada Eestis või mujal
Euroopas? Mumm tõi näitena
Amservi, kes pakub gaasiseadet auto-

likes ilmastikuoludes otstarbekaks ei
osutuks.

Topsiga Muna

Mummi hinnangul peaks auto
gaasile üleminek end ära tasuma
poole või kolmveerand aastaga, seda
juhul, kui keskmine läbisõit kuus on
vähemalt 2000 kilomeetrit. Erinevus tuleb sisse diiselmootoriga autodel. „Kuna diislil pole süüteküünalt
ning mootori käivitamiseks vajalik
säde tekitatakse diisli kokkusurumise teel, siis ei saa täielikult autogaasile üle minna,“ selgitas
Mumm. Seega tuleb kokLeedus võib seadme hind
natuke pikema ajaolla küll madalam, kuid kas kuhoid
perioodi peale kui ühesüsrikke korral minnakse sinna teemsel gaasiautol. „Samas
sõidab kaksikkütusesüsteegarantiiremonti?
miga piltlikult öeldes kaks
korda kaugemale,“ märkis Mumm.
dele samasuguse lisana nagu konditVärske tankla avamiselt ei puudusioneeri. Hind on sellel umbes 1500
nud ka kurikuulus Jaan Muna, kellel
eurot. „Samas võib Euroopas, näiteks
oli LPG tarbeks kaasa võetud umbes
Leedus, seadme hind olla küll mada10-millimeetrine tops. Kuigi tops jäi
lam, kuid kas rikke korral minnakmehel tühjaks, õnnestus tal lindilõise Leetu garantiiremonti?“ tõstatas
kamise järel ka tükikene nööri endaMumm probleemi.
le saada. Lisaks pälvis ta korraldajaMumm tõi välja ka teise olulise
telt kiituse ettevalmistatud ja asjalike
faktori. Nimelt paigaldatakse Leedus
küsimuste eest.
väga tihti seadmeid, mis on mõeldud
Siim Kaasik
Itaalia kliimale, mis aga Eesti muut-

LPG

CNG

Koostisosad

Propaan ja butaan

Metaan

Tootmine

Nafta destilleerimisel

Biometaani eraldamisel

Keskkonnamõjud

Rohkem kasvuhoonegaa
se (ent vähem kui bensiin)

Vähem kasvuhoonegaase

Ohutus

Raskem kui õhk – väga
kergesti süttiv

Kergem kui õhk – hajub
kiiresti

Vedeldatud naftagaasi LPG (Liquefied Petroleum Gas) peamiseks konkurendiks gaasiturul on surumaagaas CNG (Compressed Natural Gas).

SUUR LEHT
Iga pulma peigmehel Jaan Munal (paremal) jäi gaasitops sedapuhku täitmata, ent kompensatsiooniks viis mees koju tüki nööri. 
Siim Kaasik

12. juunil

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam:

malle@tartuekspress.ee
521 3038
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511 6923

on nüüd ka
PÄRNUS,
Rüütli 39!

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

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

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

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

End jalgrattalinnana tituleerida
sooviv Tartu pakub väntajaile
omalaadseid „kingitusi“. Üldse
on kesklinnast rattaga üle jõe
saamine üksjagu keeruliseks
tehtud. Vähe sellest, et Võidu
sillale peab turu poolt lähene
des ratast treppidest üles tas
sima, on juba pikka aega löögi
all Kaarsild.
Kui jätta järsud peale- ja
mahasõidud ning suhteline kit
sikus (kaks vastassuunas liikuvat
ratturit ja jalakäijad korraga sillal
üksteisest mööda ei mahu kui
dagi) kõrvale, oli see seni üks
parimaid võimalusi Emajõe üle
tamiseks kesklinnas. Annelinna
või Ihaste suunas liiklejaile on
kindlasti mugavam valik Turu
sild ja vastassuunas pedaalija
tele Vabadussild.
Ent sel kevadel on käinud
Atlantise-poolses otsas pide
valt kõnniteede ehitustööd. Kui
varem tuli laveerida kivisillutise
uuesti paigaldajate ja liivavälja
kute vahel, siis nüüd, mil see
mure selja taga, ehitati ühtäkki
silla otsa jalgratturite ja lapse
vankriga liikujate pahameeleks
kummaline barrikaad. Kätte
juhtuvatest materjalijuppidest
konstrueeritud pusle on ühtviisi
nii näotu kui ohtlik.
Miks linn nörritab rattureid?
Miks ja mida seal koguaeg ehi
tatakse ning kuna võiks loota,
et asjad lõplikult valmis saavad?
Jalgrattur

Mart Sootla
LV teehoolduse spetsialist
Toimub Kaarsilla jalakäijate osa
jooksevremonttöö, kus teekat
tesse tekkinud augud täidetak
se betooniga. Töid teostatakse
järk-järgult, väikeste osade kau
pa. Kuna betoon vajab kivis
tumiseks aega, siis asetatakse
betooniga täidetud aukude
kohale puitplaadid.
Tööd lõpetatakse selle näda
la jooksul. Loodame mõistvat
suhtumist – lõpuks saab ju
parem olukord.

tartuekspress
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Uue õue avamispidu

Genklubi ja Uue Teatri vahelisel
õuel hakkab reedel kell 18 juh
tuma toredaid asju: teise hooaja
esimesel päeval näeb Musta Kasti
kiiksuga monotükkide lõpp-pau
ku, avapaugu teeb LuuleÕU ning
kõlarid panevad paukuma kitarrist
Paul Neitsov ja noored muusikud
ansamblist Innersound.
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Liiklejaid ootab ees
kuhjaga sulgemisi
Tee-ehitustööd ning massiüritused toovad endaga
kaasa trobikonna piiranguid ja sulgemisi linnaliikluses. Autojuhtidel tasub
tähelepanelik olla ning
oma marsruute aegsasti
ette kavandada.
7. juuni pärastlõunal, kell
15–17.30 suletakse laulupeo rongkäigu läbimiseks liiklus Ülikooli
tänaval Vallikraavi ja Jakobi tänava vahelises lõigus (keelatud on
seal ka sõidukite parkimine) ning
Vallikraavi tänaval Ülikooli ja
Küüni vahelises lõigus.
Kell 17 ja 18 vahel kulgeb taidlejate rongkäik marsruudil Jakobi–Kreutzwaldi–Tuglase–Lauluväljak.
6. liini buss, mis väljub Zoomeedikumi peatusest kesklinna
suunas kell 17.00, sõidab marsruudil Kreutzwaldi–Veski–Pepleri–Riia–Turu jne. Kell 17.25 Zoomeedikumi peatusest väljuv buss
sõidab marsruudil Kreutzwal-

di–Tuglase–Vaksali–Kuperjanovi–Pepleri–Riia–Turu jne. Bussid
ei läbi Hurda, Lai, Palmihoone ja
Raeplatsi peatusi.
Vabaduse pst peatusest kell 17.09
Tähtvere suunas väljuv buss sõidab
marsruudil Vabaduse–Kroonuaia–Herne–Tuglase–Kreutzwaldi
jne. Bussid ei läbi Kloostri, Hurda ja
Kreutzwaldi peatusi.

Öine asfalteerimine
Päev hiljem, 8 juunil suletakse Wow Run jooksuürituse tõttu
kell 9–20 Vabaduse puiestee Uueturu ja Raekoja platsi vahelisel
lõigul. Läbi pääsevad vaid bussid.
Linnaliinibussidele on Vabaduse puiestee suletud kell 13–17, mil
nad sõidavad Narva mnt kaudu.
Kell 14.50–15.15 peatatakse liiklus Vabaduse pst ja Laia tänava
ristmikul võistlejate stardikolonni läbijooksul, liiklust korraldavad reguleerijad.
Riia tänava asfalteerimistööde
tõttu suletakse liikluseks 9.–12.

Tartu taidluskollektiivi on edukalt
läbinud tiheda kadalipu ning endi
le välja võidelnud õiguse osaleda
tänavusel laulu- ja tantsupeol „Aja
puudutus. Puudutuse Aeg.“

Kevadine aiapäev

juunil õhtul kella seitsmest hommikul kuueni Riia tänaval (Võidu
silla ja Ülikooli tänava vahelisel
lõigul) korraga 1 kuni 2 sõidurada.
Liiklust korraldavad reguleerijad ning ajutiselt suunatakse
sõidukid vastassuunavööndisse.
Riia–Turu ristmiku ületamisel
võib esineda seisakuid ning õhtused linnaliinide bussid peatuvad
ajutiselt tähistatud peatustes.
9. juunil alates kella 21st asuvad
Hansakeskuse ja Kesklinna peatused Riia tänaval enne Kalevi
tänava ristmikku. 10. juunil alates kella 21-st asuvad Kaubamaja
peatused Riia tänaval peale Ülikooli ristmikku.
Teetööde ladusamaks kulgemiseks palutakse juhtidel peale kella seitset õhtul vältida Riia–Turu
ristmiku läbimist.
Kanali- ja sadeveetorustiku
ehitustööde tõttu suletakse liikluseks 30. juunini Pargi tänav.
Kohalikele elanikele tagab ehitaja
juurdepääsud.
Rasmus Rekand

Roosi tänava uus nägu
Linn alustas koostöös Tartu valla ja Tartu Veevärgiga
Roosi tänava ja Muuseumi
tee rekonstrueerimise projekteerimist.
„Roosi tänavast ja Muuseumi teest saab peamine ühendustee kesklinna ja ERMi ning kogu
tulevase kultuurikvartali vahel.
Kindlasti kujuneb sellest teest
välja ka Tartu üks olulisemaid
turismimarsruute,“ ütles linnapea Urmas Klaas.
P r o j e k t e e r i m i s t i n g i mu s te kohaselt tulevad Roosi täna-

va mõlemale poolele jalgratta- ja
jalgteed, valgustatud ootepaviljonidega bussipeatused ning uus
tänavavalgustus. Roosi-Puiestee ristmikule kaalutakse fooriga ristmiku ehitamise võimalust.
Muuseumi tee projekteeritakse esimeses järgus 1+1 sõidurajaga
ja ühepoolse tänavavalgustusega
ning jalgratta- ja jalgteega. Sõidutee projekteeritakse arvestusega, et tulevikus oleks võimalik
rajada 2+2 sõidurajaga ning kahepoolsete jalgratta- ja jalgteedega magistraaltänav. Nelja meetri laiusel kergliiklusteel tulevad

iga 100 meetri järel puhketaskud
pinkide, jalgrattahoidlate, prügikastide ja haljastusega.
Roosi tänava ja Muuseumi tee
rekonstrueerimise projekti hakkab koostama Tinter-Projekt OÜ,
kes esitas riigihankel soodsaima
pakkumuse hinnaga 81 600 eurot.
Roosi tänava ja Muuseumi tee
projekteerimise lõpptähtaeg on
30. september. Valminud projekti põhjal kuulutavad Tartu linn,
Tartu vald ja Tartu Veevärk välja ehitushanke. Tänavad rekonstrueeritakse 2015. aastal.
Rasmus Rekand

Klaasitud
ttud
ud terrass
te ass

Parim põhjamaises kliimas

Värsked pontšikud
IGA PÄEV!
Kesklinna Keskuses, Küüni 5a
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Botaanikaaed ootab laupäeval
kevadisele aiapäevale: kell 10–16
saab uudistada paljude toreda
te taimemüüjate kaubavalikut,
südapäeval peab meisteraednik
Arnold Hannust loengu „Taime
kivine kodu“ ning õppeklassis on
avatud Järvselja taimeaia pere
naise Kaie Eini fotode näitus.

Tamme gümnaasiumi
direktoriks
Linn kuulutas välja konkursi leid
maks Tamme koolist lahuta
tava gümnaasiumi osale juht –
magistrikraadi ja juhtumiskompe
tentsiga isikutel on aega endast
märku anda 6. juulini.

Mürtsub pill
Pühapäevani paitab linlaste kõr
vu juubelihõnguline puhkpilli
festival „Mürtsub pill“, kus kahel
laval (Raekoja platsil ning Küüni
tänaval) esinevad orkestrid Vene
maalt, Rootsist, Tšehhist, Lätist,
Soomest ja muidugi on kohal
Eesti paremik.

Paadisadama areng
Planeeringu kohaselt tuleb Reba
se 18a paadisadamasse tulevikus
ka tankla ning teenindushoone
ühes kaupluse, tankla kassa, val
vuriruumi ja WC-ga. Planeeritav
krunt pindalaga 604 m² paikneb
Karlova linnaosas Sõpruse silla
vahetus läheduses.

Laste kunstikool jätkab
Linnavalitsus sõlmis korporat
sioon Fraternitas Liviensisega
üürilepingu Jakobi tn 52 ruumide
üldpinnaga 262 m² üürimiseks
Tartu lastekunstikooli tarbeks.
Uus leping sõlmitakse senikeh
tivaga samadel tingimusel ning
lõpptärminiks on 31. mai 2017.

Tähtverre tennisekeskus
Volikogu ette jõuab planeering,
mille järgi Kreutzwaldi 1b krundile
soovitakse rajada kuue väliväljaku

Rokkivas vormis
Kui Tartu Rocki mängijate jaks
kippus kevade saabudes üha
raugema, siis nende üldkehalise
treener Peep Päll tõestab, et on
jätkuvalt tasemel – klassikalise
jõutõstmise MM-il Potchefstroo
mis Lõuna-Aafrika Vabariigis või
tis ta kuni 74 kg ning 40–50 a
meeste seas pronksmedali, kogu
summaga 505 kg.

Nelipühad muuseumis
Eesti Põllumajandusmuuseumis
Ülenurmel tutvustatakse laupäe
va hommikupoolikul huvilistele
nelipühade kombeid, värvitakse
kaselehtedega mune, saab vaa
delda linnunäitust ja väljapanekut
paakspuust, proovida kaselehte
dega trükkimist. Ühtlasi avatakse
kiikumishooaeg ning mekitakse
suvistepühade toite.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

NÄKIKAI: Kui suurem laevatamine pole Emajõel veel hoogu sisse
saanud, siis vähemasti Atlantise-esised ujuvkaid on jõelinlaste
poolt aktiivset kasutust leidmas. 
August Lumm

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

NB! Jaanipäevani on rõduklaasid soodushindadega!

ja kuni kahekordse teenindushoo
nega tennisekeskus. Ette on näh
tud ka avalikult kasutatava 87-koha
lise parkla ja jalg- ning jalgrattateed
ja puuderivi rajamine.

Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee
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Möödunud nädalavahetusel peeti
Turu tänava spordihoones Tartu
Korvpallikooli (TKK) vilistlasturniir ja bankett, tähistamaks õppeasutuse 40. sünniaastapäeva.

Neljapäev, 5. juuni 2014

Palju ei puudu, et linnapeakohast ilma jäänud Margus Tsahkna
(paremal) selle viskevõistluse võiduga kompenseeriks, ent viimaks
võtab Kristo Aab finaalist siiski oma. 
Juhan Voolaid

TKK avati 1974. aasta 1. aprillil, Turu
tänava spordihoone valmis järgmise aasta jaanuariks ning kool töötas kuni 2000.
aasta maikuuni, mil see likvideeriti.
26 aasta jooksul tegeles lastega mitukümmend treenerit, üles kasvatati hulk Eesti korvpallitippe ning muid toredaid inimesi. Suvelaagreid peeti Lähtel, Tabiveres ja Haapsalus, kokku korjati hulgaliselt medaleid Eesti meistrivõistlustelt, ellu
anti kaasa hindamatud kogemused.

Lõhn jääb samaks
Korvpallikooli suur saal on üldjoontes
samasugune nagu vanasti, ent lähemal
vaatlusel saab aimu, et paljud detailid on
võrreldes kaheksakümnendatega märksa
nüüdisaegsemad. Räbalat poolläbipaistvat vaheriiet saali kummaski otsas asendab paks roheline vakstu, üksikute järeleandvate laudadega ja akna all kaldus olev
põrand on täna sile ja kvaliteetne, ürgse
plekist kosu asemel on seinal uus ilus tabloo ja nii ikka edasi. Kuid kohtunike urg
saaliseinas on alles, rõdu ja kollased seinad, varbsein soojendussaalis ning rasketest metalltaladest koosnev lagi on
vanad ja muidugi lõhn, see on ka sama,
sest sportlaste higi ei ole ajas muutunud.
Emotsioonid ja hüüded, hüpped, jooks
ning kahekordne.
Pikk päev algab lendudevahelise turniiriga, meestevõistkondi on registreerunud
18 ja naiste omi kaheksa. Korraldajad on
paigutanud alagrupi vanimate palluritega
kõige pisemale väljakule, mis on väga vastutulelik tegu. Ketsikrigin algab hommikul kell 9, mänguaega saavad kõik, päeva
kulus hajub esialgu jäänud mulje, et kohale on tuldud pidama muhedat korvpallipiknikku, kus kõik on omad, sealhulgas
vastased, kohtunikud ja pealtvaatajadki.

Karud rivvi
Võiduiha kasvab, keegi röögatab ja
kukub, teine lendab vaikival sahinal rohelisse vakstusse, ikka ja jälle loob korda
kohtuniku terav vile. Meeste hulgast pääsevad poolfinaalidesse 1976., 1971., 1983.
ja 1993. aastal sündinud, naistel on alagruppe ainult kaks ja nende võitjad (1971 ja
1980) pääsevad otse finaali.
Võrreldes kooliajaga on paljude osavõtjate füüsis märgatavalt ette ja külgedele
laienenud, ometi on igaühes ära tuntav
seesama kleenuke kutt või särtsakas tüdruk, kes omal ajal valjult üle saali „Sööda!
Sööda!“ kilkas. 1973 välja antud mehemürakad istuvad multifilmikarusid meenutades hulgakesi madalal kitsal pingil rivis,
pink paindub, aga peab vastu. Pealtvaa-

tajate seas levivale päeva populaarsemale
küsimusele: „Miks sa ei mängi?“ on vastus ühesõnaline ja käsitleb reeglina mõnd
kehaosa, pooltel juhtudest põlvi. Platsil
on näha nii praegusaja kui lähimineviku
Tartu superstaare: Kriisat, Kandimaad,
Kikerpilli, Jaanus Liivakut, korraldajana
liigub ringi Tanel Tein, saal kihab erinevas
vanuses kossukaunitaridest, kelle pikad
värvilised küüned teevad viskehetkel pallipinnal kraps!

(võiduga 29 : 13 1993 vastu) ja 1971 (21 : 19
1976 vastu), kellega liitus juba alguses Tartu Rocki manager Meelis Pastak (1972) ja
hiljem Toomas Liivak (1970), endine tipptegija, kes veel alagrupiturniiri ajal seisis
tänavariietuses seina ääres, pilgus samasugune pallinälg nagu aastate eest, siis,
kui ta Tartu esindusmeeskonna koosseisus tihtipeale korvi ja põranda vahelises,
vastastest tihedas õhus ringi hõljus.
Naiste finaalis alati hääleka Maire Mällo juhtimise all mängivad 1971. aasta daaPikim triller
mid püüavad küll kõigest väest, kuid miski ei aita, 1980. aastal sündinute ühtlane ja
Väljakuulutatud viskevõistlus on triller
väle koosseis võtab oma, saavutades finaa(kolmepunktivisetel ja kiirusel baseeruv
livõidu tulemusega 20 : 12. Võitjad on Kadviskemäng), kus osalevad koos mõlemast
ri Tein, Kerli Kõiv, Sheila Kodanik, Helen
soost pallisõbrad. Kolmese joone taha võeAusta, Triinu Toomla ja Janeli Lilleallik,
takse nii pikka sabasse, et selle ots ulatub
kaotajate rivistuses on Ave Hussar, Deivy
peaaegu saaliuksest välja, nii et õues toiKivisalu, Birgit Uiga, Liina Kala, Merike
muval rattaüritusel osaleja jääks kõhkleErkmaa, Maarja Karm, Liivi Lõhmus ja
valt seisma ja küsiks, kas see on supisaDea-Kristel Hermanson.
ba. „Ei,“ vastataks talle, „trilleri,“ mispeaMeeste finaal 1971 ja 1983 vahel kulle maigutaks rattainimene mõistmatult
geb emotsiooniderikkalt, mille eest hoooma supihimus suud.
litseb platsile nagu praepannile sattunud
Võistlejate arv väheneb visalt, ent ometi
Liivak. Kuigi 1983, kelle punkte viskavad
on asi lõpuks nii kaugel, et järele jääb vaid
põhiliselt Heiko Rannula ja Olle Kütt
kümme paremat, patsiga ja ilma, mitmening kaitse tugitalaks on alati võitluslik
suguses kasvus
Marek Doronin,
ning eas. Finaal Nii nagu rähn leiab punase
läheb kohe ette,
on äge, peaae- pealapi järgi üles liigikaaslaei anna vanegu rändab võit
mad kolleegid
koos TKK polii- se, nii on need inimesed leid- kergelt alla. Sittikust kasvan- nud üksteist korvpalli abil.
ked kehad hõõrdiku Marg us
duvad, pall käib
Tsahknaga Toompeale, ent otsustavas
kiirelt ning söödud on teravad, täpselt
duellis peab viimane alla vanduma endast
nii, nagu nõutakse korvpalliõpikus, mis
veel täpsemale viskajale, kelleks on Krisannab tunnistust treenerite töö viljakandto Aab.
vusest.
Meeste poolfinaalidest tulevad läbi 1983
Vaatamata mitmekülgsetele ponnis-

Hetk finaalist: Marek Doronin (palliga)
ja Indrek Leppik testivad kehasid.

lased, keda koguneb umbkaudu 400, ei
tunne seda esmapilgul äragi. Laetuled on
kustus, hämarat saali valgustavad prožektorid, põrandat katab midagi tumedat, vaid ühes kohas paljastub karikatega ümbritsetud platsipind ja vabaviskeala,
tagaseinas, seal, kus iidsetel aegadel asus
suur riistvõimlejate švammibassein, asub
lava, millel läigivad omaniketa kitarrid.
Peale tervitusšampust järgnevad kunstilised numbrid, etendub mininäitemäng
teemal „Kui mina alles noor olin“ Vanemuise näitleja Margus Jaanovitsi ja kõlaritest kostva hääle esituses, edasi ilmub
rambivalgusesse turske trikipallur, kelle käteosavus paneb saalis viibivad sajad
asjatundjaid tunnustavalt pead noogutama ning siis algavad kõned.
Mikrofoni ees käivad koolile tänu ja
austust avaldamas Tartu abilinnapea Tiia
Teppan, tippklubi esindaja Meelis Pastak
ja vilistlane Margus Tsahkna, treenerite
poolt võtab sõna Jüri Neissaar, kes räägib
TKK hoone ajaloost ja kelle mälestustes
leidub kild, et just tema oli siinsamas saalis aset leidnud esimese möödaviske autor.
Ikka ja jälle kõlab aplaus, sest on, mida
meenutada, koosviibijate ühismälu on lai
ja üksikasjaderohke. Kohaletulnud treenerid istuvad poolkaares rahva ees, nad on
vananenud, aga nende puhul kehtib reegel
„mida vanemad, seda armsamad“.

Vana klassipilt

tustele vahe ei vähene ning kui 1983 saab
järjest kaks kerget korvi, on asi selge, protokolli kirjutatakse arvud 22 : 15, publik
plaksutab, sportlased suruvad käsi, turniir on lõppenud ning väsimusest kangetel jalgadel siirdutakse duširuumi. Võitjate poolel mängisid peale Rannula, Küti
ja Doronini veel Jaanus Suumann, Veiko
Tein, Ott Laius ja Simmo Kruustük, kaotajate poolel olid Liivaku ja Pastaku kaaslasteks Veikko Tanni, Indrek Leppik, Priit
Tannik ja Margo Uusen.

Esimene möödavise
Korraldajad kujundavad paari-kolme
tunniga pallisaali nii ümber, et kodus ära
käinud ja end peorõivaisse sättinud vilist-

Tundlikuma südamega korvpallisõber
poetab pisara hetkel, kui mälestatakse
meie hulgast lahkunud kalleid treenereid
Harri Russakut, Edgar Naaritsat, Villi Jukki, Raivo Aljastet ja Arne Laost.
Õhtu jätkub terava roki saatel, mida
lavalt toodab ansambel Supernova, nende laul „Vana klassipilt“ sobib seisukorda imetäpselt ja juba peagi võtab melanhoolialt jämeda otsa üle puhas rõõm.
Ikka ja jälle peatub pilk kamraadil, keda
ei ole aastakümneid nähtud, pikk õhtu
pakub kohati lausa uskumatuid taaskohtumisi, inimesed astuvad aegade
hämarusest esile, saavad mälestuste riidekapist kätte oma liha ja luud ning seisavad sinu ees, nägu naerul, nagu poleks
vahepealseid lahusoldud aastaid olnudki. „Kuidas, kus ja millal, vana sõber?
Räägi ometi! Räägi!“
Nii nagu rähn leiab metsas punase pealapi järgi üles liigikaaslase, nii on need inimesed siin leidnud üksteist korvpalli abil,
olles sellisel moel teineteise looduslikud
kaaslased. Pidu kestab sügavate öötundideni, sest lahkuda oma äsjaleitud semude
juurest on üliraske. Ja kas neid üldse veel
kunagi näeb?
Legendaarne Arne Laos on öelnud, et
pealeviske puhul on kaks võimalust: see
läheb kas sisse või mööda. Kui Tartu Korvpallikool oleks vise, oleks see puhtalt sees.
Nothing but net.
Juhan Voolaid

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

Neljapäev, 5. juuni 2014
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Paaride
õigusi saab
kaitsta abielu
lõhkumata
Kooseluseaduse propageerijad on proovinud meedias jätta
muljet, nagu annaks see eelnõu
automaatselt täiendavaid õigusi
ka püsivas kooselus elavatele
paaridele.
Tegelikult pole see üldsegi nõnda, vaid
kooseluseadusega loodaks abielule sarnane õigussuhe, millesse astumiseks peavad
pooled suhte registreerima. Peamine ulatuslik erinevus kehtiva abieluga on, et see
õigus laieneks ka samasoolistele paaridele. IRL ei toeta juriidilist mängimist abielu mõiste ümber. Abielu on selgelt määratletud ja selle kõrvale paralleelabielu
institutsiooni luua on tarbetu. Paarid, kes
ei ole soovinud oma suhteid abielu kaudu
reguleerida, ei teeks seda massiliselt ka
uue abielulaadse regulatsiooniga, mis eeldab täpselt samamoodi suhte registreerimist nagu abiellu astumine.

Õigluse nimel
Küll aga on mõistlik püsiva kooselu
suhteid reguleerida kehtiva perekonnaõiguse raames. Sellekohase perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu on
IRL esitanud. Suures plaanis on mõte selles, et püsiva kooselu ajal ühistes huvides
soetatud vara oleks võimalik kohtuliku
menetluse teel jagada, kui kooselu lõppema peaks. See annaks lahenduse näiteks
olukorrale, kus ühiselt soetatud korter või
maja on mehe nimel, aga ka naine on teinud sellega seoses kulutusi, näiteks aidanud laenumakseid tasuda. Õiglane oleks,
et naine saab lahku minemisel ja vastastikusele kokkuleppele mittejõudmisel
taotleda enda poolt ühisesse varasse sisse
pandud panust.
IRLi pakutud eelnõu parandab nende

paaride õiguste kaitset, kes elavad püsivas kooselus, ent pole registreerinud abielu. Kooselu käigus ühiselt soetatud vara
jagamine võib lahkumineku korral põhjustada vaidlusi. Tõsi on, et neid on võimalik ennetada, fikseerides omavahelised kokkulepped lepinguna, kuid sageli
inimesed seda siiski ei tee ja nii võib kujuneda olukord, mis on ühe kooselu poole jaoks selgelt ebaõiglane. Seda iseäranis
juhul, kui mõlemad on panustanud ühise
vara soetamisse, ent see on registreeritud
vaid ühe nimele.
Ka täna kehtivad seadused võimaldavad sel juhul saada abi võlaõigusseaduse seltsingulepingu sätete alusel. Praktikas on sellega seoses siiski kaks olulist
probleemi, millest mõlema puhul oleks
abi IRLi väljapakutud perekonnaseaduse täiendamisest. Esiteks ei ole paljud
inimesed täna sellisest õigusest ilmselt
teadlikud, kuna perekonnaseadus sellisele võimalusele ei viita. Teine ja sisuliselt
tõsisemgi takistus on aga selles, et Eesti kohtupraktika kohaselt ei saa vormivabalt sõlmitud seltsingulepingu alusel
nõuda ühiselt soetatud kinnisvara jagamist või hüvitust selle eest. Samas on just
ühine eluase sageli kõige suurema väärtusega ühiselt soetatud vara.
Esitatud eelnõuga soovime anda püsivas kooselus elavatele inimestele seaduses
selgelt sätestatud ja mõistliku võimaluse kaitsta oma õigusi kooselu käigus soetatud varaga seoses. Eelnõu kohaselt eeldatakse edaspidi automaatselt, et faktilised abikaasad on püsiva kooselu ajaks
sõlminud seltsingulepingu ühise majapidamise korraldamiseks ning sel eesmärgil omandatud varale kohaldatakse võlaõigusseaduses seltsinguvara sätteid. Eelnõu hõlmab ühise majapidamise korraldamiseks soetatud vara, mille hulka võib
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Taastuvenergia on pensionifond
Maailmas on kaks põhilist ressurssi, mille pärast võideldakse – toit ja
energia. Need on riikidevahelised ja –sisesed pingestajad, sõltuvuse
tekitajad ja ometigi ka esmatarbekaubad, milleta elu ette ei kujuta.
Kuidas saada hakkama iseseisvalt, rahuldada enda energiavajadusi,
ilma et see hukutaks ümbruskonda ning investeerida seejuures
tulevikku?

Vene lõa otsas

kuuluda ka korter või elamu. Seltsinguvarana ei käsitleta aga aktsiaid ega muid
väärtpaberiinvesteeringuid, mis ka tänases õiguspraktikas vabaabielu korral seltsingu vara hulka ei kuulu. Vaidlused seltsinguvara jagamise üle lahendab tarvidusel kohus.

Abikaasa ülalpidamise kohustus
Lisaks ühise varaga seonduvale näeb
IRLi esitatud eelnõu ette last hooldava endise faktilise abikaasa ülalpidamise kohustuse kuni lapse kolmeaastaseks
saamiseni juhul, kui ta ei suuda ühise lapse hooldamise tõttu ise enda ülalpidamise eest hoolitseda. Samuti sisaldab eelnõu
endise faktilise abikaasa ülalpidamise
kohustust juhul, kui endine elukaaslane
ei suuda oma terviseseisundi tõttu pärast
püsiva kooselu lõppemist ise enda ülalpidamise eest hoolitseda ning vanusest
või terviseseisundist tingitud abivajadus
oli olemas juba kooselu lõppemise ajal.
Olulise erinevusena abielust saab eelnõu
kohasel aga sel alusel ülalpidamist nõuda
vaid juhul, kui kooselu oli pikaajaline ja
kestis vähemalt kümme aastat.
Lõpetuseks rõhutan, et koalitsiooni
eestvedamisel esitatud kooseluseadus on
üksnes deklaratiivne – see ei anna mitte
ühtegi õigust püsivas suhtes olevale paarile, kes pole oma kooselu registreerinud.
Küll teeb seda reaalsete ettepanekutega
IRLi eelnõu.
Urmas Reinsalu
IRLi esimees

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Ülisuure osa kogu Euroopas tarbitavast energiast toome tankerite ja torujuhtmetega
sisse. See peaks meid ometigi mõtlema panema, kui kaua me toidame teisi riike ning
investeerime nende tulevikku.
Ja kui me arvame, et need olulised muutused peavad tulema samade inimestega
ja samade võtetega, siis me eksime täielikult. Ebakompetentsus viib ainult mäest alla.
Me ei ole nii rikkad, et hoida üleval sellises koguses oma ja võõrast, ahnust ja lollust.
Muutused on hädavajalikud. Kas tahame lähitulevikus elada ilma metsata nagu enamik
Euroopast? Siis see pole enam see eriline paik maamuna peal.
Meie energiaga varustajad manipuleerivad: „Täna annan, homme ei anna.“ ja Euroo
pa vastab: „Oleme ikka sõbrad – anna meile energiat!“. Euroopa on otseselt Venemaa
lõa otsas, kuigi ei peaks seda olema, sest kohalikke, puhtaid energiaressursse on piisa
valt, et toetada kohalikku majandust. Muutused ei saa toimuda päevapealt, kuid suhtu
mise muutumisega peab alustama juba täna! Palju lihtsam on teha otsuseid paremate
lahenduste nimel, kui me teame, kuhu me liigume. Kas me tahame olla sõltumatud,
investeerida enda ja oma laste tulevikku? Kui me otsustame, et Eesti tahab olla sõltu
matu, siis peame ennekõike panustama enda riiki, majandusse ja jätkusuutlikkusesse.
Eesti ei saa energeetiliselt iseseisvalt hakkama, me pole konkurentsivõimelised –
meie energiahindade ja kõikuvate majandustulemuste põhjuseks tuuakse isegi külma
talve. Kas majandustulemused sõltuvadki nüüd ilmast? Ei!
Rootsis on ühiskondlik kokkulepe arendada taastuvenergiat. Üleriigiline maagaa
sivõrkki jäeti rajamata, sest selle järele ei nähtud lihtsalt vajadust. Kodu ehitades on
kohustuslik soojuspumba või päikesekollektori paigaldamine, kui kaugküttevõrku
käepärast pole.

Takistusest võimalusteni
Rootsi hajutatud energiatootmine ja inimeste kaasamine energiatootmisesse on
muutnud riigi sõltumatuks ja konkurentsivõimeliseks, kus ka järgmistel põlvkondadel
on hea elada. Rootsi riigi ja elanike pensionifond on taastuvenergia laialdane kasuta
mine, sest nad on investeerinud enda tulevikku, mitte nuumanud naftašeike või vene
bojaare – teeme seda ka meie Eestis!
Riigi reeglid peavad jõudma võimaldamise, mitte takistamiseni. Energia lihtsus võib
kaduda sekundiga – kui ühte piirkonda koondunud energiatootmine lõppeb, pannak
se kinni, siis praegu ei asenda meile seda energiat ükski teine allikas. Samas on haju
tatud energiatootmine reaalselt võimalik ja vajalik, sest see võimaldab olla sõltumatu.
Eesti seadusandlus peab võtma eeskuju neilt, kellel on toimiv taastuvenergiat kasutav
hajus energiatootmissüsteem. Selleks tuleb luua paremad ja stabiilsed eeldused nii taas
tuvenergiat kasutava kaugküttesüsteemi arendamiseks kui ka energiaühistute loomiseks,
suurendades energia väiketootjate arvu ning muutes energiasüsteemi kaasavamaks.

Võti ühistute käes
Inimeste suhtumine muutub, kui neil on võimalus ise oma elukohas energiat toota
ja seda tarbida. Kui neid võimalusi ei ole, siis inimene toetabki monopoli edasi – tal ei
ole ju võimalust seda mitte eha, sest energiat on vaja, see on esmatarbe-, mitte luk
suskaup. Eestis on suurepärased võimalused kasutada taastuvenergialahendusi – meil
on kompetents, mis muudab nende lahenduste kasutuselevõtu lihtsaks ja võimalused
soetada toimivaid süsteeme mõistliku hinnaga. Olles ka ise päikesepaneele ehitanud,
tean, et nende maksumus ei tule soodsam ja need ei ole efektiivsemad kui osta toimiv,
pikaajalise garantiiga lahendus, tänu millele olen panustanud oma laste, lastelaste ja
nende laste tulevikku. Olen veendunud: energiaühistud on võti.
Kui Eesti elanikel on reaalselt kasulik ja võimalik ise energiat toota, sellega igakui
seid kulutusi vähendada ning üleüldist energiajulgeolekut suurendada, siis peab riik
astuma kiiremini olulisi samme energia väiketootmise võimaldamiseks. See muudab
ka mõtlemist ühiskonnas.

Emil Rutiku
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Palametsa
pajatused

Rail Baltic 1869 elik reis
Danzigist Revalisse

seisab Miina Härma
Tänavune Tartu laulupidu
„Enne ja nüüd“ on pühendatud helilooja ja koorijuhi
Miina Härma 150. sünniaastapäevale.

Miina Härma temaatika on
laulupeol esindatud kolmel viisil: ühelt poolt lauludena, teiseks
antakse välja juubelialbum ning
kolmandaks saab Vanemuises
näha teatrietendust.
Kuigi käesolev aasta on Eesti tähtsaima naishelilooja juubeliaasta, polnud varem kokku
lepitud, millist pealkirja peaks
kandma laulupidu ja kellele oleks
see pühendatud. Teoks saava
idee pakkus välja tänavuse Tartu laulupeo kunstiline juht Riho
Leppoja, kes on palju Härma loominguga kokku puutunud, mistõttu oli teema talle väga südamelähedane.
„Enne ja nüüd“ on Härma ühe
tuntuima segakoorilaulu pealkiri. „Mina soovitangi peo raames mõelda selle peale, et kui teeme midagi uut, ärme siis vana ära
unusta,“ rääkis Leppoja. „Vana
ja uus aegade side, siin võib isegi
Tallinna laulupeoga „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ ühist mõelda,
sest „Enne ja nüüd“ on ka nagu aja
puudutus, sellest algusajast kuni
tänapäeva.“

Reisimeheks oli tuntud Ungari keeleteadlane, akadeemik Pál Hunfalvy (1810–1891), ühtaegu lingvist ja etnograaf. Tol ajal oli levinud
arvamus ungari keele sugulusest türgi keelega. Akadeemik arvas
aga madjarite keelt üheks soome-ugri keeltest ja pidas just soomlasi ja eestlasi sugulusrahvasteks, keda tuleks lähemalt tundma õppida. Selleks võttis ta 1869. a suvel ette teekonna tsaaririigi loodeossa.
Nähtu, kuuldu ja kogetu pani ta kirja 1871. a ilmunud raamatus „Reis
Läänemeremaadele“, mille 2007. a üllitatud eestikeelne tõlge on nii
käesoleva kui järgmiste pajatuste aluseks.
Reis algas raudteel Danzigist ja viis läbi Königsbergi tsaaririigi piirile, siin tuli ümber istuda Vene rööpalaiusega Varssavi-Peterburi rongile,
mis Daugavpilsis jagati kaheks. Üks osa veeres edasi Neevalinna poole,
teine piki Väina jõe kallast Riiga, Liivimaa kubermangu keskusesse. Siit
aga ungarlane eesti suguvendi veel eest ei leidnud. Riia elanikest olid
48% sakslased, 25% venelased 23% lätlased ja vaid 1% eestlased.
Akadeemik jätkas oma teekonda meritsi rataslaeval Admiral, mis
viis läbi Väinamere ja Haapsalu Tallinnasse. Sõuderattad pladistasid monotoonselt, meri oli tüüne ja ööd harjumatult valgusvahased.
Reisijate tarvis – keda
Läänemaa rahvarõivad kohalikud kalurid paatiauriku külje alla tõid
ei äratanud ungarlases dega
– lahkumiseks ning pealevõtmiseks tehti Saarejust vaimustust, välmaa lähedal peatus. Esija arvatud kohalikud
mene randumine oli alles
õhkõrnad rätikud.
Haapsalus, kus Hunfalvy nägi ka esimest korda
Vana ja uus looming
eestlasi. Läänemaa rahvarõivad ei äratanud ungarlases just vaimustust, välja arvatud kohalikud õhkõrnad rätikud. Villasest lõngast
Tallinna ja Tartu peol on palju
kaela- ja õlarätikud, eesti naiste osavate kätega kootud.
ühesugust repertuaari. Viimases
Merereis läheneb lõpule, laevatekil hommikukohvi maitsev seltstuleb esitusele 46 loomingunumbkond näeb juba Naissaart ning paremat kätt vana hansalinna siluetrit, millest 18 kattuvad üldlaulupeo
ti. Üks reisijatest mainib ilmse uhkusega, et Oleviste kiriku torn
omadega, need pole kavasse võetud
olla kõige kõrgem torn kogu Vene impeeriumis. Ja keegi daam lisab:
küll Tallinna järgi, vaid lähtuvad
„Oh, küll Kadriorg on kaunis koht suvitamiseks!“ Temaga on nõus
peo üldkontseptsioonist. „Palju on
heledapäine üliõpilane, kelle vanemad viibivat samas kuurordis.
tõesti ühist, aga see on paratamatu,
Siis sõideti mööda merekindlusest, mis pidi Krimmi sõja aegu kaitssest laulupidusid raamistavad trama sadamat Inglise laevastiku eest ja oldigi kai ääres. „Pühapäeva
ditsioonilised laulud, näiteks „Koit“
pärastlõuna on kohale meelitanud hulga uudistajaid. Kõikjal käib
või „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,“
suur sagimine, seisame keset kaile tõstetud kohvritekuhja ja arutasõnas kunstiline juht.
me, kuidas linna saaks. Voorimehi ju on, aga nende troskasse mahub
„Meil on uudseid, omapäraseid
suurema reisikirstu kõrvale vaevu veel reisija. Lõpuks lahkume sadaja originaalseid momente Tarmast kolme troskaga ja siseneme kivimüüriga ümbritsetud hästi kittu laulupeol päris palju, seega ei
saste tänavatega kesklinna. Leiame öömaja Sankt-Peterburgi nimesaa öelda, et see oleks Tallinna
lises võõrastemajas vägagi mõnusates tubades. Aknast paistab Buda
peo eel- või peaproov,“ kinnitas
ülalinna meenutav Toompea.
Leppoja.
Õhtul uudistame Revali äärelinna. Meie ees on uus Jaani kirik,
Tänavu on ka uut loomingut.
veidi eemal ehitatakse kahe torniga Kaarli kirikut – mõlemad kuuMeeskoorile on kirjutanud Alo
luvad eesti kogudustele. Kuulen räägitavat saksa ja eesti keelt, kusRitsing uue laulu „Mehed“. Helijuures viimane tundub olevat ülekaalus. Harva kostab kõrva ka vene
looja Tauno Aintsilt ja luuletaja
keele kõla. Rahvas on hoopis paremini riietatud kui Pesti oma. On
Leelo Tunglalt telliti laul „Nüüd“,
tunda, et viibime Eestis, kusjuures mind üllatab, et siinne loodus,
mis raamistab
laulupeo
üldkontinimesed, linn ja meri nii kenad on. Ei
võinukson
arvatagi.“
Sulgpall
maailma populaarsemaid
spordialasid,
millega
Nii meenutas siis ungarlane-teadusemees.
tegeleb üle 200 miljoni inimese. septsiooni.
Tauno tõstab
Aints tegi
heliloojana
Igas vanuses inimestele sobiv sportmäng
kehalist

võimekust, aitab vähendada kehakaalu, pidev harjutamine
tagab tugeva tervise, hea enesetunde ja suure töövõime.
Sulgpall ei nõua kallist varustust, selle algtõdesid on kerge
õppida ning see on ideaalne mänguline tegevus vaba aja
sisustamiseks.
Sulgpalliklubi Triiton korraldab tasuta sulgpallimängu
tutvustavad kursused täiskasvanutele
3.-6. juunini Sarapuu sulgpallihallis (Sarapuu 3).
Algus iga päev kell 17.30. Info ja registreerimine
506 1373 või www. sulgpallihall.ee.
7-12 aastastele poistele ja tüdrukutele
10.-14. juunini A. Le Coqi spordimajas.
Esimene treening esmaspäeval,
10. juunil kell 16.
Info ja registreerimine
514 8121 või triiton@hot.ee.

Mullu augustis peetud öölaulupeol oli
huvilisi sedavõrd rohkesti, et Tähtvere nõlv
jäi suisa kitsaks. 
Mihkel Sarapuu

Tartu laulupidu
∞∞ 7. juunil kell 18 laululaval
∞∞ Rongkäik stardib kell 17 Raekoja platsilt
∞∞ Osaleb 8200 lauljat, pillimängijat ja tantsijat
∞∞ Eelüritustena toimub 5. juunil kesklinnas tantsupäev
ja kell 19 etendub Vanemuise suures majas unikaal
ne laulumäng „Murueide tütar“
∞∞ 6. juunil kell 19 algab kontserdimajas laulupeo eelkontsert, kunstili
seks juhiks ja dirigendiks Lauri Sirp.
∞∞ Iga laulupeopileti ostust annetatakse 10 senti Maarja kiriku taasta
misfondi.
∞∞ Maarja kirik ning selle koguduse pastor A. H. Willigerode olid tihedalt
seotud Eesti esimeste laulupidude korraldamisega.
∞∞ Maarja kirikus toimus 17. juunil 1869. aastal ka esimese laulupeo
kokkulaulmine ja peaproov.

laulupeole esimest korda kaastööd aastal 2007, kuid Tartu
peoga on ta seotud esmakordselt. „Kui kunstiline juht konkursi võitis, võttis ta minuga
kohe ühendust ning mulle väga
meeldisid tema ideed ja loomulikult soovisin koostööd teha,“
rääkis helilooja.
Aints sõnas, et „Nüüd“ räägib isamaast, ühtsusest ja keelest:
„Tungla tekst oli minu jaoks imeline, see inspireeris väga palju,“ ütles
ta ja lisas, et sageli hakkab liiguta-

va teksti puhul kõrvus muusika
kohe helisema, kuigi nootide kirjapanek võtab oma aja.

Kaks pidu samal aastal
„Iga laulupidu peab midagi
juurde tooma, ka uut loomingut,
ja tuleb loota, et uued lood jäävad
ka elama,“ rääkis Leppoja. „Me ei
saa kindlad olla, kuidas uued laulud vastu võetakse, kuid peab riskima, sest ilma uue loominguta
pole edasiminekut.“

„Ma usun, et laulupidudel on
oluline tasakaal: et oleks nii uut
loomingut kui ka säiliks vanade,
traditsiooniliste laulude komme,“
lisas Aints.
Viimasel ajal on arutletud, kas
ikka teha kaks suurt pidu ühel aastal. Tartu laulupeo kunstilise juhi
sõnul on sellised mõtted liikvele läinud lauljate suure koormuse
tõttu.
Näiteks on välja pakutud, et
järgmine Tartu laulupidu korraldada nelja aasta pärast, kui on
Eesti Vabariigi sajas sünnipäev.
„2019. aastal tähistaksime Tartus küll 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost, aga mõtlesime, et võibolla teha seda teises
vormis, näiteks suurkontserdiga,“
rääkis Leppoja.
Teine mõte on jätkata samamoodi ja korraldada Tartu pidu üldlaulupeo eel. Siinkohal oleks Leppoja
arvates vaja üldrahvalikku arutelu,
mitte linnavalitsuse otsust.
„Mina isiklikult arvan, et peaks
jääma Tartu laulupidu sellelsamal kujul nagu praegu, sest kui
me anname ta ühe korra käest
ära, siis on karta, et see nii jääbki,“ sõnas ta.
Maris Peebo

Tasuta sulgpallikursused täiskasvanutele
Tahad leida head enesetunnet, tahad maandada stressi,
tahad nautida liikumist, siis tule sulgpalliklubi Triiton
korraldatavale tasuta sulgpallikursustele 9.-13. juunil 2014
A. le Coq’ spordimajas. Algus iga päev kell 18.30.
Varustuse laenutus koha peal tasuta.
Info ja registreerimine: 514 8121, triiton@hot.ee

Tasuta sulgpallikursused lastele.
Meiega meistriks!
Tartumaa noorte meistrid sulgpallis on
Hannes, Emili, Tauri, Catlyn, Artur, Victoria,
Matis, Mikk, Sale-Liis ja Sander kõik sulgpalliklubist Triiton.
Tahad sinagi meistriks - tule sulgpalliklubi Triiton
korraldatavale tasuta sulgpallikursusele, mis vältab esmaspäevast reedeni (9.-13. juuni 2014) A. le Coq’ spordimajas.
Algus iga päev kell 15. Igale kursuse lõpetanule auhind.
Info ja registreerimine: 514 8121, triiton@hot.ee
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KONTORI KLIIMA olgu
tööandjale südameasjaks
Tööandjal on kohustus
kuumade ilmade puhul
hoolitseda, et temperatuur
kontoris oleks tööks sobilik
ning teha vajadusel tööruumides või -korralduses
muudatusi.
Seadus ei sätesta, milline on
optimaalne temperatuur tööruumides, vaid ütleb, et töökoha
õhutemperatuur ja –niiskus ning
õhku liikumise kiirus peavad olema tööülesannete täitmiseks sobivad.
Tööandja ülesandeks on sisustada ja kujundada töökohad nii, et
töötaja suudaks säilitada töövõime ja heaolutunde. Kuna konkreetset temperatuuri töö tegemiseks ei ole kehtestatud, tuleb iga
töökohta hinnata eraldi, tulenevalt töö eripäradest.
Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialisti Silja Soone
sõnul tuleb töötajal, kui ta tunneb, et tingimused töö tegemiseks
on ebasobivad, pöörduda tööandja
poole. „Tööandja peab võimalusel
arvestama töötaja tehtud kaebuste
ja ettepanekutega. Töötaja ja tööandja peavad tegema koostööd selleks, et töökeskkond oleks ohutu.“

Pikemaajalised lahendused
Soon lisas, et kuna kuumad
ilmad korduvad aastast aastasse
tasub tööandjal kuumuse leevendamiseks kaaluda pikemaajaliste
ja efektiivsemate lahenduste kasu-

tamist nagu näiteks jahutussüsteemide paigaldamist tööruumidesse. „Kindlasti tuleks pingutada
selle nimel, et töötajatel oleks võimalik kuumuse korral teha sagedasi lühiajalisi puhkepause puhkeruumis, kus on värske ja jahe
õhk ning võimalus tarbida kvaliteetset joogivett,“ märkis Soon.
Seadus ei piira ka välistingimustes töötegemist ülemääraste kuumakraadidega, vaid lubab tööandjal lähtuda mõistlikkuse ja inimlikkuse printsiipidest. Üheks abinõuks kõrge temperatuuri käes
töötavate inimeste tervisekahjustuste vältimiseks on kindlustada

töötajad piisava koguse külma ja
kvaliteetse joogiveega.

Jää inimeseks
Kuumakraadide puhul on tööandjal võimalik ümber korraldada
ka töötamise aeg. Näiteks alustada
teetöödega varajastel hommikutundidel, et kasutada efektiivselt
seda aega, kui päikesekiirgus on
madalam ning pidada pikem paus
sel ajal, kui kiirgus on oma haripunktis. Seejuures tuleb tööandjal
loomulikult teavitada ümberkorraldustest ka töötajaid ning arvestada töötajate põhjendatud vastu-

väidetega.
Ilmastikust tingitud erakorraliste töötingimuste tekkimist,
nagu liiga kuum või külm temperatuur, ei ole võimalik inimestel ära hoida. Küll aga on inimeste
võimuses võtta kasutusele mitmesuguseid abivahendeid nii külma
kui ka liigse kuuma leevendamiseks. Oluline on lähtuda inimlikkuse ja mõistlikkuse printsiipidest
ning püüda keeruliste olukordade
leevendamiseks parimal võimalikul moel koostööd teha.
Sander Sõõrumaa
Tööinspektsiooni avalike
suhete peaspetsialist
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anekdoodid

Meeskodanik kurjustab autobus
sis:
„Mis pagana noorus meil on? Ise
gi istet ei pakuta!“
„Mida sa torised? Ise istud nagu
parun!“
„Aga mis sellest? Mu naine seisab
juba veerand tundi!“
***
Õpetaja annab keeletunnis üles
ande:
„Lapsed, mõelge lause, milles
oleksid sõnad „arvatavasti“ ja „sest“.
Eva tõstab käe: „Arvatavasti hak
kab vihma sadama, sest taevas on
pilves.“
„Väga hea. Aga nüüd sina, Juku!“
„Vanaema võttis ajalehe.“
„Ja mis siis?“
„Arvatavasti läheb WC-sse, sest
lugeda enam ei näe!“
***
Mees sõidab bussis. Tema juur
de astub teine mees ja hakkab talle
vaikselt kõrva inisema:
„Sarvekandja, sarvekandja...“
Mees ei tee väljagi. Võõras laseb
aga edasi:
„Sarvekandja, sarvekandja...“
Lõpuks viskab mehel üle, ta
astub bussist välja ja läheb jalgsi
koju. Kodus räägib naisele, et näe,

selline lugu juhtus.
„Sa tegid õigesti!“ vastab naine.
„Sellise lolli jutu peale tulebki lihtsalt
minema kõndida.“
Järgmisel päeval läheb mees
paha aimamata taas bussi peale
ja tema juurde astub sama mees,
keda teda eelmisel päeval tülitas:
„Sul on sellest veel vähe, et sar
vekandja oled – sa oled veel kitu
punn kah!“
***
Abielupaar sööb kodus lõunat.
Korraga tormab tuppa nende väike
poeg ja hüüab:
„Ema, poisid väljas narrivad mind
sarvedega kitseks!“
„No ja siis?“
„Aga kellelt ma need sarved päri
sin, sinult või isalt?“
„Muidugi isalt.“
„Hea vähemalt, et mitte minult,“
mõtleb mees.
***
„Kes on ülemus?“
„Ülemus on mees, kes alati liiga
hilja tööle tuleb, kui mina õigel ajal
kohal olen, ja kes tuleb alati õigel
ajal, kui mina natuke hilinen.“
***
Uusrikas räägib sõbrale:
„Kaevan oma suvilas maad, noh,

et ennast vormis hoida, ja äkki näen
– mullas on kuldmünt. Võtan selle
üles, panen tasku ja kaevan eda
si – jälle kuldmünt. Panen ka selle
tasku. Mõne minuti pärast leian jälle
mündi – ja nii vähemalt oma küm
me korda.“
„Kas leidsid tõesti aarde?“ hüüa
tab sõber.
„Ei, taskus oli auk.“
***
Oma sõbra suvilat vaadates ütleb
uusrikas:
„Jaa, sul on ikka vägev loss küll!
Ausalt öeldes poleks sellise eest
häbi isegi viis aastat saada.“
***
Uusrikkal põleb maha suvila.
Kindlustusagent räägib kannata
nule:
„Kindlustuslepingu kohaselt ei
maksa me teile raha, vaid ehitame
uue suvila.“
„Oi, kui te nii lahked olete, siis
kindlustan ma teie juures ka oma
naise,“ teatab uusrikas.
***
„Neiu, teil on ilus sviiter!“
„Oo-jaaa, see on ehtne kaame
livill!“
„Sain sellest juba aru, kahe küüru
järgi.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.–9., 11.–12.06 kell 11.15,
13.20, 15.40; 10.06 kell 15.40
Pahatar
6.–12.06 kell 19.40, 22.15
Miljon moodust Läänes kärvata
6.06 kell 14, 19, 23; 7.–12.06
kell 14, 19 Pikk tee alla
6.–12.06 kell 17.40 X-mehed:
Tulevase möödaniku päevad

Kaks päeva, üks öö

6.–12.06 kell 21.15
13. rajoon: Telliskivihäärberid

6.06 kell 20 Cinamonis

6.–12.06 kell 11.30, 12.30,
14.15 Olly ja Piraatide aare
(eesti keeles)
6.–12.06 kell 12.15, 16.30
Ninasarvik Otto (eesti keeles)
6.–11.06 kell 20.30, 22.30;
12.06 kell 20.20, 22.20 Neetud naabrid
6.–9., 11.–12.06 kell 11, 12.45;
10.06 kell 13.20 Paras pähkel
(eesti keeles)
6.–11.06 kell 15.20, 17.30,
22.20; 12.06 kell 15.20, 17.30
Homse Piiril
6.–12.06 kell 16, 18 Rio 2
(eesti keeles)
6.–9., 11.–12.06 kell 13.10,
14.45, 17.15, 19.50; 10.06 kell
12, 14.45, 17.15, 19.50 Süü on
tähtedel
6.–12.06 kell 20, 22 Kaks
päeva, üks öö

ristsõna
Ristsõna
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6.–12.06 kell 20 Esilinastus:
22 Jump Street
10.06 kell 11 Salvesti põnnihommik: Bamse ja röövlite
linn
10.06 kell 11 Salvesti põnnihommik: Süü on tähtedel

Kontsert
Genialistide klubi
5.06 kell 19 Eesti Heliloojate Festival 2014: Figura
Ensemble (Taani)

Alles loetud päevad tagasi tänavusel Cannes’i filmifestivalil Kuldsele
Palmioksale kandideerinud vendade Dardenne‘ide uus draama „Kaks
päeva, üks öö“ on filmikunsti lihvitud pärl.
Solidaarsuse ja inimlikkuse teemadele keskendunud pingeline draa
ma jälgib päikesepaneelide tehasest vallandatud Sandrat, kellel oleks
võimalus tööle naasta, kui kolleegid loobuksid oma boonusrahast,
võimaldades nii firmal tema töökohta säilitada. Sandral on aega kaks
päeva ja üks öö, et veenda oma endisi kolleege loobuma lisarahast
tema palga kasuks.
Haarav, suurepärase narratiiviga nüüdisaegne teos paneb mõtlema
inimestele meie ümber, nende märkamisele ja neist hoolimisele ning
kohustustele ligimeste ees. Puhas, liigutav ja väga realistlikult mõjuv
film on suurepärane jätk Dardenne’ide veatul ja täiust püüdleval loo
meteel.

Vanemuise
kontserdimaja
5.06 kell 19 Miina Härma
laulumäng „Murueide tütar“

Näitused
Annelinna
raamatukogu
Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 16.06 Reelika Holtsmeieri maalinäitus Kasv ja
puutepunktid
kuni 14.08 Tähe noortekeskuse mudilaste fotoringi näitus Pildikesed

Linnaraamatukogu
kuni 14.06 Venda Päi 90.
sünniaastapäevale pühendatud näitus
kuni 21.06 näitus Jõgeva
turisti pilguga

kuni 26.06 Ove Büttneri
maalinäitus Punane ja roheline
kuni 19.07 raamatunäitus
Arst, poeet ja esseist Ivar
Grünthal 90

Tammelinna
raamatukogu
kuni 27.06 Raamatukogu fotoringi seitsmenda
tegutsemisaasta ülevaatenäitus

Muu
Linnaraamatukogu
11.06 kell 11 Muinasjutuhommik: kavas on suvine
muinasjutt
12.06 kell 18 raamatuesitlus:
Kristi Dela China Minu Filipiinid: lohesurfi tiivul

6.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: EHF/
Noored Tartu heliloojad

Tartu Jazz Club
6.06 kell 21 Eesti Heliloojate Festival 2014: Garth
Knox (Inglismaa) ja Figura
Ensemble (Taani)

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud
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Tee vanadest kardinatest
ja kappidest jaanituli!

Sunorekis on suured allahindlused
PIMENDAV
RULOO

VOLDIKKARDIN
EOS AO10
Beež kangas(9234)

Valge kangas (Ber-5150K)

43€

69€
1000x1600mm
*kõik laovaliku kangastega
EOS voldikkardinad

43€

54€

86€

-20%

TEKSTIILKARDIN

Söövitatud dekoratiivne
lehemuster
1300X2500mm

TANK
GARDEROOBIKAPP

1400x1800mm
mehhanism Ø25mm
*valikus erinevad kangad
hinnasoodustusega

kuni -40%

Hele hall

62€

689€
882€

359€

Järelmaksu
kuumakse
2000x2106mm
Sügavus 520mm

-50%

Lubjatamm

280€
Kappide ja
liuguste sisu
materjalivalikus
kõik melamiinid.

*valikus erinevad kangad
hinnasoodustusega

TANK
GARDEROOBIKAPP

Järelmaksu
kuumakse

11€

3000x2106mm
Sügavus 520mm

Kõik tooted valmistatakse kliendi soovitud mõõtude alusel.
Pakkumised kehtivad juuni lõpuni.
UUS!

Järve salong

Pärnu mnt 238,
Tallinn
(JÄRVE KESKUS)
Tel: 614 0348

Liivalaia salong

Tartu salong

Kuressaare salong
Jõhvi salong

Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel 7 340 096

Leola 53 (Home Gallery)
Tel 434 2033

Mustamäe salong

Pärnu salong

Rakvere salong

Sõpruse pst 170, Tallinn
Tel 658 7893

Pikk 11
Tel 44 30 884

Rakvere vald
Tõrremäe (Põhjakeskus)
Tel 32 60 558

301€
379€

Järelmaksu
2000x2550mm kuumakse
Alumiinium
Sisu: kirgas peegel ja
valge melamiin

22€

www.sunorek.ee

Viljandi salong

Liivalaia 40, Tallinn
Tel 660 7004

27€

LIUGUKSED
TANK 075, 2tk

Tallinna 30
Tel 45 33 306

Keskväljak 6
(Jõhvi Kaubakeskus)
Tel 33 52 015

Toodete juures näidatud järelmaksu kuumaksed on
sissemaksega 20% ja tagasimakseperioodiga 24 kuud.
Järelmaksu pakkuja on AS LHV Finance. Tutvu tingimustega
kaupluses või aadressil lhv.ee/jarelmaks. Vajadusel pea
nõu asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 19,91% aastas
järgmistel näidistingimustel: krediidisumma 600€,
sissemakse 0%, intress 15,9% aastas, lepingutasu 19,9€,
tagasimakseperiood 36 kuud, tasumine igakuiste
annuiteetmaksetena.
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Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.

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

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.

Piirdeaiad ja väravad. Mõõdud ja
värvid vastavalt kliendi soovidele.
Standardmõõdus väravad kohe
saadaval. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
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, viimistlus ja lammutustööd. Tel 5858 6953.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Fassaadide soojustamine ja viimistlemine.
Küsi hinnapakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Katuse- ja üldehitustööd. Tööko
gemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273.

Põrandatööd, puitpõranda taastamine, uue ehitamine. Laud, parkett jm. Soodsalt. Tel 5800 5414.

terid Tartus omanikult. Aed, korra
lik maja. Tel 5563 9452.

Ecre otsib uusi omanikke järgmiste
le kodudele: 1-toaline korter täie
likult renoveeritud fassaadiga kor
termajas Uuel tänaval (36 900 €).
3-toaline korter/majaosa väärikas
palkmajas Jaamamõisas (suur aed,
53 000 €). 3-toaline ruumikas
korter Karlovas (köögitehnika sees,
79 000 €). Info tel 56 503 503.
Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee

Remondi- ja viimistlustööd
kodudes. Mõistlikud hinnad!
Tel 5681 0163, Mario.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

Siseviimistlus- ja remonttööd,
teeme ka väiksemaid ja kiireloo
mulisi töid. Tel 5568 3394.

Suvila, saun, garaaž, kasvuhooned Räpina vallas Võhandu jõe
lähedal (22 000 €). Tel 5841 7373.

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

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, haljastustööd, ehitus- ja
remonditööd. Tel 5852 0474.
Tänavakivide paigaldus.
Tel 5456 0939.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Materjal

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus, võib olla võl
gadega. 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.

Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korra
lik. Tel 5625 1750.

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

Superpakkumine alustajale!
E-sigareti stardikomplekt (EGO CE4 või xVape S1)
+ 2 e-vedelikku 30% soodsamalt
24.90 EUR (tavahind 35.70 EUR)
Pakkumine kasutajale!
3 e-vedeliku ostmisel
TASUTA H2 aurusti!
17.70 EUR (tavahind 22.60 EUR)
Kauplused:
Anne Keskuses ja Sepa Keskuses
Veebis:
www.esuitsud.ee
E-sigaretid | E-vedelikud | Lisatarvikud | Varuosad

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga Tartu
maal. Tel 505 7316.

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

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused juunis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Lauatennis 5-8aastastele. E, K, R kl
18 Tähe 118, Veevärgi spordihoo
nes. Tartu Kalev, info tel 557 7677.

Mulla müük (sõelutud ja sõelu
mata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
1-toal ahik kap-remonditud kor-

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
35 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Alati kvaliteetsed lõhutud küttepuud: must lepp 50 cm 30 €/rm,
kask 50 cm 34 €/rm. Kohale too
misega Elva ja Tartu lähiümbruses.
Tel 5392 5280.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hin
na sees. Tel 5193 8862.
Haavapinnud (3 m ja tükeldatud
(30, 40, 50 cm), al 17 €/rm).
Samuti halupuud (lepp, kask).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Kuiv küttepuu (50 cm, koorem
2 rm). Kojuvedu Tartus tasuta.
Vajadusel aitan kuuri tassida.
Hind 35 €/rm. Tel 557 0850.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Lõhutud küttepuud koos veoga
(segapuu 32 €/rm, kask 35 €/rm).
Puud on väga korralikud.
Tel 5377 4476.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahti
selt ja pakituna). Tel 528 9398.

Sõiduõppe ABC - A-, B-, BE-, C-,
CE-kat. Veoautojuhtide ameti- ja
ADR koolitused. Lõppastme
koolitus 85 €. Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Küte

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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

Taksojuhi täienduskoolitus
17. juunil, hind 28 €. Lisainfo tel
7361 834, www.khk.ee/koolitus.

AS Y
O
ADL

S

Tasuta kuiv lammutuspuit (küt
teks) Tiigi 80, Tartu. Ise tuleb ära
viia! Tel 516 6152.

Mööbel
Sisustuspood müüb kasutatud

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

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 €

ILA

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

RAV

Ehitus
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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.

T!
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mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Kaubikute remont Tartus.
Tel 5853 3080.

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

Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

reklaam

Elektritööd. Tel 5684 7007.

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

Likvideerin ummistusi eraisikutel,
firmadel ja KÜ-del. Head hinnad!
Tel 553 7638, torudpuhtaks.ee.

Transport kaubik ja puksiir, reisijate vedu kuni 8 kohta väikebussi
ga. Tel 504 0334, allroads.ee.

Firma kõrvaldab ummistused
mõistliku hinnaga. Tel 5356 8382.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5686 1771, www.niitmine.ee.

Ummistuste likvideerimine - pari
mad hinnad. Tel 5621 7955.

Müüme km-kohuslasi firmasid.
Ostame firmasid. Eesti ja välismaiste firmade likvideerimine. Tel
5089 565, valmisfirma@gmail.com.

Teenused
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Korralik kasutatud mööbel,
ette helistamisega Ringtee 1.
Kõik pakkumised www.rolfo.ee.
Tel 5381 4290.

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

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

Lapsehoidja või vanuri hooldajana (soovitavalt elamispinnaga). Tel
5624 4548.

Kolimis- ja veoteenused parima
hinnaga. Mööbli montaaž ja äravedu. Tel 5341 9593, mööblitakso.ee.
Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Pakun tööd

Niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine, haljastus,
piirdeaiad. Tel 5841 9964,
info@metsjamuru.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, klaverite vedu. Head hin
nad. Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

ISS Eesti AS pakub tööd haljastustöölisele Tartu linnas. Tel 731 4370,
CV saata aadressil louna@iss.ee.

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Kasutatud riiete pood Tammelinnas
võtab tööle täiskohaga müüja. Tel
5192 9611.

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

Korstnapühkimisteenus kutse
tunnistusega spetsialistidelt. Akt
hinnas. OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387.

Siseviimistlus. Pakun head ja kvali
teetset teenust. Tel 5628 1491.

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

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

Soodne fekaalivedu ja imbväljakute puhastus 7 päeva nädalas.
Tel 5340 2060.

Veoteenus. Tel 502 0426.

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

Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töö
tasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.

Riided

Inglismaalt outlet ja kasutatud riided. Mööbli lõpumüük. Kauplus
võtab komisjonimüüki lastetarvikuid, mööblit ja muid kodutarvikuid, sportimisvahendeid.
Nüüd pidulikud avamishinnad! E-R
10-18, L 10-15, Narva mnt 149, tel
733 3833, www.facebook.com/
trendipood.
Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Ost

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

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

Lisatöö siseruumide koristajale
Ülenurme tehnopargis, tööaeg
T, P 16.30-19. Tel 5823 0411.

Müük

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Soodsad hinnad.
Suur kaubik. Tel 5356 8382.

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

PANDIMAJA
V.E.M.M.
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San-tehnilised tööd. Tel 516 6836.

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veod väikekaubikuga. Vajadusel
haagis. Tel 5348 8766.

Korporatsioonide uuriripatsid
(100 €/tk), märgid, hõbe,
ikoonid. Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanad märgid, mündid, hõbe,
raamatud, vanavara. Raha kohe
kätte! Tel 551 4964.

Tervis

Tasuta kodumasinate äravedu
(pesumasinad, pliidid, boilerid,
radiaatorid). Tel 5693 5578.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

5. juunil avab uksed Tamme
butiik. Uued ja kasutatud riided
tervele perele! E-R 10-18, L 10-16,
Suur-Kaar 56.
Jõe butiigis uus valik käekotte
ja kleite. Kasutatud rattariided!
Soola 10 (avaturg) E-P 9-16
Kasutatud riided Norrast. Anne
51, kauplus Stiil, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Sõidukid

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

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

Elektritööd eraisikutele ja firmade
le. Tel 5684 7007.

Autoremont, summutite remont.
Tel 5853 3080.

Elektritööd, FIE. Tel 5609 9868.

Tervislikult saledaks suvelaager
4.-6. juulil Tuisuliival. Tel 523 4591.
Vaata: maerobic.eu/tuisuliiva/

Korstnate ehitus koos vajalike
plekitöödega. Tel 5618 9517,
joosep.sepp@mail.ee.
Kraavide, vee-, kanalisatsioonija kaablitrasside kaevamine. Septikud. Lammutustööd. Pakume
komplekslahendusi. Svennex OÜ,
tel 5679
5678,
• hind
otseinfo@svennex.eu.
tootjalt

• üle 15 000 müüdud
katuse
Kõik kolimisteenused
ühest
•
uusimad
seadmed
kohast, mööbli, kodutehnika,
• 15 aastat
klaverite
vedu. kogemust
Parimad hinnad.
Tel 553
7638.
Tähe 110, Tartu

Teeme ära kõik tööd Sinu aias! Niidame, haljastame, pügame hekki
ja veel palju muud. Võta ühendust
tel 5301 6655, aruna@planet.ee.

Toomas Treiali Pimemassaaži
tuba OÜ asukohaga Tehase 16,
Tartu ootab kliente massaažile.
Eelregistreerimine tel 5852 8899.

Tutvus

tel 5344 3900, tartu@olly.ee

60 a vaba mees soovib tutvuda
Tartu naisega, et sobivusel pike
mat suhet leida. Tel 5889 9383.

LED-valgustite müük ja paigaldus.
Tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

61 a naine Vissilt otsib majapida
misse kodu armastavat autoga
kuni 63 a meest. Tel 5886 9172.

www.olly.ee

Transporditeenus üle Eesti uute
kaubikutega. Tel 5551 0649.

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

Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Vaba aeg
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

www.olly.ee

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

AKNAD OTSE TEHASEST
Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413

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

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE. tartuekspress.ee/

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

730 4455
RAAMATUPIDAMINE

Vanemuise 21A, Tartu
Tel. 742 7326, 5666 2822
www.fmj.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

12 reklaam

Neljapäev, 5. juuni 2014

