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Supilinna luhal roostetava
endise Laia tänava raudsilla
tulevikuväljavaated on ikka
veel segased, kuid ühe võimalusena näeb linn selle ümberehitamist kergliiklussillana
suitsiidide poolest tuntud Riia
tänava raudteeülesõidu kõrval.
Raudsild rajati 1993. aastal Laia
ja Vene tänava otstesse üle Emajõe.
Enne seda puudus selles kohas peaaegu pool sajandit jõe ületamise võimalus. Raudsild koosnes tehases valmistatud massiivsetest terasdetailidest
kogukaaluga 92 tonni, mis omavahel
monteeriti 86 meetri pikkuseks ja 5,5
meetri laiuseks sillaks.
Linnavalitsuse ressursside piiratuse tõttu projekteeriti ning rajati ehitis
üksnes jalakäijatesillana. Raudsilla
eelkäijal, esimese Eesti Vabariigi ajal
rajatud raudbetoonkonstruktsiooniga Vabadussillal (1926–1946), oli olemas 10 meetri laiune sõidutee osa ja
kaks jalakäijatele mõeldud teed.
2007. aastal raudsild eemaldati,
et teha ruumi Laia tänava autosilla ideekonkursi võidutöö „Vikerkaar
2“ teostusele, mis lõplikult uue Vabadussillana avati 2009. aastal. Raudsild teisaldati pärast demonteerimist
mitte kaugele, Emajõe kaldale Supilinnas, kus ta tänase päevani lageda
taeva all edasiste otsuste rakendumist ootab.

Pole õigust müüa
Silladetailide laoplatsi üle korraldab valvet linnamajanduse osakond
ja sellega üldiselt nende tegevus praegu ka piirdub. Osakonna juhataja
Rein Haak kinnitas, et kõik suured
konstruktsioonid on endiselt alles
ning mõned aastad tagasi varastatud
küljeplaatidele lisaks midagi kadunud pole.
„Rooste on raudkonstruktsioonidele loomulik nähtus, hetkel seda
ohtu pole, et täielikult ära roostetab, „

Aastatetaguse küljeplaatide varguse järel on kurikaelad
rahunenud ja nii võib sild jõe ääres rahulikult oma saatust oodata. 
Kaupo Torim

kirjeldas Haak, samas lisades, et osakonnal pole õigust silda müüa ega ka
vahendeid teda kuhugi mujale panna.
Reaalne uuskasutus vanale raudsillale oleks ehitada ta kergliiklussillaks Riia tänava raudteeviadukti kõrvale. Valdkonna eest vastutav abilinnapea Valvo Semilarski ja ka Haak
kinnitavad kui ühest suust, et kõige adekvaatsemat ülevaadet raudsilla võimalikust tulevikust omab linnainsener Mati Raamat. „Täna otsib
Raamat võimalust selle silla paigutamiseks paralleelselt olemasoleva Riia
tänava raudteeviaduktiga sihis Vaksali tänav - Kase põik kergliikluse ülejuhtimiseks Riia tänavalt,“ kommenteeris Haak.
Reaalne tulevik on siiski ebaselge. „Praegu ei saa kindlalt väita silla
taaskasutamise võimalust lähiaastate perspektiivis, kuna selle vaatenurga alt ei ole võimalike uute ühendus-

teede kavandamist analüüsitud,“
lausus Raamat. „Konkreetset ekspertarvamust silla taaskasutamise
kohta ei ole tellitud ja seega on tegu
igamehearvamustega, kuid sild saigi seepärast ladustatud, et teda vajadusel mõnes muus asukohas kasutada, nii et selles mõttes on silla taaskasutamist tehniliselt teostatavaks
peetud.“

Vanarauaks saab alati
Abilinnapea Semilarski nägi parima lahendusena silladetailide funktsionaalset kasutamist ning ütles, et
sisuliselt kuulataks ära ka võimalikud täiesti uued ideed raudsillale rakenduse leidmiseks. „Ideekonkurssi siiski korraldama ei hakata,“
lisas ta ja nentis, et vanarauaks viia
on kõige lihtsam ja seda jõuab alati teha, aga eelistaks massiivsetele

konstruktsioonidele leida ökonoomset otstarvet.
„Reaalne on silda taaskasutada
juhul, kui tekib otsene vajadus rajada uus ühendus. Paraku uue ühenduse rajamine eeldab peale silla paigutamise ka juurdepääsude rajamist,
see on kõik kokku küllaltki kulukas
ettevõtmine,“ võttis Raamat probleemi kokku.
Lähiaastatel tõenäoliselt olukord
seega ei muutu ja võib olla tähistabki
raudsild nii oma kümnendat juubelit
just Emajõe ääres koos supilinlastega. Loodame, et enne leidub ettevõtlikke ning teostatavaid ideid, kuidas
olemasolevat terasmonstrumit linnaruumis targasti rakendada. Häid
mõtteid!
Janari Kintsiraud

Politsei palub linlastelt abi
12. septembril avastati, et TabivereKärkna raudteeviadukti on kahjustanud sealt läbi sõitnud sõiduk.
29. septembri päeva vältel sõideti Kaunase puiestee 6 maja ees otsa
musta värvi Audi A6-le ning kahjustati selle esitiib ja uks. Süüdlane oli
lahkunud.
2. oktoobril kella 7.50 ajal juhtus liiklusõnnetus Õnne tänaval,
kus tumedat värvi Volvo sõitis maha
sinist värvi Seat Cordoba küljepeegli
ning lahkus sündmuspaigalt.
2. oktoobril kella 15.40 paiku avas-

tati, et Rebase tänaval kaupluse parklas on külge sõidetud sinist värvi
Volkswagen Golfile. Otsasõitja oli
lahkunud.
5. oktoobril ajavahemikul kell 14
kuni 17.45 sõideti Vabaduse puiesteel turuhoone parklas külge punast
värvi Volkswagen Golfile ning kahjustati selle parem tiib ja tagumine
põrkeraud. Otsasõitja lahkus sündmuskohalt.
5. oktoobril kella 18 ajal teatati politseile liiklusõnnetusest Tartus Põhja puiesteel, kus punast vär-

7.-12. oktoober

Palju käsitööd ja talukaupa

vi Audi 80 riivas ümberreastumisel
valget värvi Volkswagen Golfi. Kahju

tekitaja sõitis edasi.
Politseile laekus teade, et viimase
kahe nädala vältel on lõhutud Tartumaal Laeva vallas Väänikvere teel
elektrikilp. Sündmuskoha olustik viitab, et kilbile on otsa sõidetud liiklusvahendiga. Otsasõitja lahkus sündmuskohalt ega teatanud tekitatud
kahjust.
Politsei palub kõigil, kes mõnd
kirjeldatud liiklusõnnetustest pealt
nägid või omavad muud süüdlase
väljaselgitamiseni viivat infot, võtta
ühendust telefonil 730 8814 või 110.
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Vara veel lustida

Eelmises Tartu Ekspressis lubas
linna esindaja, et ideaalis võiks
värsked Hiinalinna mänguväljakud püsti saada aasta lõpuks. Linn
täpsustab, et tegelikult on tänavu
loota vaid projekti valmimist.

Jah, päris pikalt
juba on see
asi paigas,
te teate
küll, Berliinis
langes müür.
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tegutsemisaastat täitub laupäeval
Tartu oma raadiojaamal Ring FM.
Sünnipäevapidu peetakse aga
juba täna õhtul Atlantises.

Kuid kelle
kodaraisse lendab
nüüd see kaigas,
et pederastia on
riigi tüür!?

Lõikuspüha
muuseumis

Miks muidu seda
soppa kaitseb
riigikogu?

11. oktoobril alustab põllumajandusmuuseum Ülenurmes
lõikuspüha tähistamisega, kuhu
muu hulgas kuuluvad õhtujuhina Kaarel Tuvike, plakatite ja
vimplite väljapanek, rehepeks,
kapsategu ning isegi künnimeeste võistlused.

Kas oled
põhjas, Eesti
lipulaev
ja sõidad põrgu
poole, kus ei
lõpe lugu,
vaid hoopis algab
pepuvenna
vaev!
Sest hingevaenlane
on selle
venna hoidja,
kes kannab
varjunime
euroliit,
kui kõiges kõike
hoiab meie
isa vaid ja
kooselu t e m a g a
viib
taeva siit.
Aarne Lassi
Seitsmenda Päeva
Adventistide Tartu Kogudus
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Nõukaaegses piimasaalis on aastate jooksul tegutsenud mitmed eri
ärid. Nüüd avab Robert Suvi seal salongi, kus ollakse giidiks kunstimaailma puuetega inimestele. 
Rasmus Rekand

Kunstistuudio pakub
teostusvõimalusi erilistele
Südalinnas stardib kohekohe kunstistuudio Suvi,
kuhu oma loomeelu rikastama on oodatud just need
inimesed, kel puude tõttu
seni see unistus on jäänud
realiseerimata.
Robert Suvi nimi kohalikus
kunstielus pikka tutvustamist ei
vaja. Seni tegutses kunstiõppejõu omanimeline stuudio Puiestee tänaval, TTÜ Tartu kolledži
ruumes. Soov loominguvabadus,
ühes -oskustega viia ka puuetega
inimesteni päädib stuudio kolimisega Gildi tänavale, kus oktoobri
keskpaigas alustatakse esimeste
kursustega.
„Orienteerume ennekõike kuulmis- ja kõnepuudega noortele või
ka vanematele inimestele,“ rääkis Tartu Ekspressile Robert Suvi.
„Kunstiringi tegevuses lähtume
asjaolust, et ühe meele puude korral on sageli kompensatoorselt
arenenud teised meeled ning soovime aidata luua arenguväljundit
läbi loovuse ja kunstitegevuse.“

Sisemise mina otsingul
Tänuväärt üritust startida aitav
stuudiolane Elina Madal lisas, et
üpris sageli ei pruugi inimesed olla
oma oskustest ja võimekusest üldse teadlikudki. „Uue kunstikeldri, kui meie võlvlagedega soklikorruse uut kodu sedasi tituleerida,
tegevusega püüamegi aidata inimestel end avastada. Teisalt ei ole

selle kunstiringi tegevus pelgalt
ajaviite- või hobitegevus, vaid ka
puudega inimestele täiendava toimetulekuvõime avastamise koht.“
Palju esimesel kursusel osalejaid olema saab, eestvedajad täpselt
prognoosida ei oska. Et juhendajal
jaguks piisavalt aega kõigi jaoks, jääb
grupi suurus arvatavasti alla tosina. Peaks huvilisi aga rohkem olema, komplekteeritakse teine ja kolmaski seltskond, kes siis paar korda
nädalas Gildi 3 ruumides koos hakkavad käima, et Robert Suvi ja teiste
juhendajate näpunäidete järgi tutvuda maali, joonistamise, vitraaži,
skulptuuri ja edaspidi ka keraamika
hingestava maailmaga.
Kursuste juures hakkab vajadusel abiks käima viipekeele tõlk, et
kuulmisraskustega kunstihuvilisedki saaks kõik vajaliku info kätte. Ruumidesse on võimalik pääseda ka ratastoolis.
„Paljude jaoks võib just kunsti kaudu eneseväljendamine olla
mitte ainult rahustav ja eneseteostuslik, vaid üldse ainus võimalus
ümbritsevaga suhestuda. Saame
pakkuda käelise tegevuse kaudu
abi neile, kes muidu end oskavad
vaid sissepoole elada, on sulgunud,“ selgitas Madal ülla tegevuse nüansse.
Pikemas perspektiivis on tegijail soov suisa kunsti- ja käsitöökooliks kasvada. Ent enne veel kui
pikemate unistuste magusasse
lõksu langeda, tuleb hoopis asisema realismiga rinda pista. Nimelt
pole äsja linnalt toetusega rendi-

Kaheksapaatide
sügisregatt
Sõudmise ja aerutamise klubi
Tartu2 eestvedamisel toimub
laupäeval kell 12 stardiga Ranna
tee vastast sügisregatt kaheksapaatidele. Lahtisel võistlusel saab
mõõtu võtta distantsivahemikus
2000 kuni 5600 meetrit.

tud ruumides kütetki.
1000 eurot ehk pisut lahket toetust on puudu sellest, et soetada
hädavajalik õhksoojuspump. Sooja südamega võetakse verivärskes
stuudios vastu ka seljatoega toolid ning maalimispukid. „Täname
siiralt neid, kes juba on aidanud,
nagu näiteks Tartu linn, ent alustava organisatsioonina peame veel
toetuse osas ringi vaatama, et oma
ideega stardipakkudelt minema
saada,“ kutsusid eestvedajad linlasi abikätt ulatama.

Taksosõda lahti
Teisipäeval oli politseil asja Lembitu tänavale, kus ühe firma taksojuht lõi teisele väidetavasti rusikaga näkku.

Veeriku Selver laieneb
Linn saatis avalikule väljapanekule
Vitamiini tn 1 ja Näituse tn 33b
krundi detailplaneeringu, millega
liidetakse krundid ja määratakse

Perspektiiviga pilk
Esimese avalikkusele suunatud
üritusena toob stuudio Suvi pärast
mardipäeva linlaste ette unikaalse kasetohust märsinäituse, kus
esitlusele tuleb Andres Ratassepa looming. Sellele järgnevad
meistri enda õpitoad, iga huviline
saab järele proovida, mida vahvat
annab kasetohust valmis nokitseda. Kätt saab proovida väikest viisi
ka metalli- või puutöös.
Edasi visatakse pilk juba uksele
koputavatele jõuludele ja võetakse
ette teemad, kuidas ise ehteid ja kingitusi meisterdada. Ühe tehnikana
näiteks tuleb tutvustamisele ka quilling-tehnika, kus silmailu luuakse
paberiribade rullitamise teel.
Kui praegu ei pruugi möödakäija sünnivaludes salongi veel
märgatagi, siis peatselt kaunistavad tudengid selle sissekäigu Suvi
juhendamisel pesuehtsa freskoga.
Rasmus Rekand

ehitusõigus olemasoleva hoone
laiendamiseks. Hoone suurim
lubatud ehitusalune pindala on
5760 m² ja sinna on planeeritud
kaks juurdepääsu.

Sõbra tänava
käsipesula
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Sõbra tn 58 kinnistule varikatusega autokäsipesula
rajamiseks.

Oravatel uus pesa
Linnavalitsus sõlmib Eesti Reformierakonnaga äriruumi üürilepingu Raekoja plats 13/Vabaduse pst 2 ruumidele üldpindalaga
58 m² viieks aastaks, üüriga 3,8
eurot/m² kuus. MTÜ Eesti Reformierakond soovib vabanenud
ruume kasutada büroona. Selle
aasta 31. juulil lõppes nende ruumide üürileping Arco Real Estate
AS-iga.

Noorenev Nooruse
tänav
Nooruse ja Sanatooriumi tänava
rekonstrueerimise ning Viljandi
mnt 42 kinnistule Ravila tänavat
Sanatooriumi tänavaga ühendava tänava rajamise projekteerimise riigihankel tunnistati edukaks
Roadplan OÜ ja OÜ Eesti Veeprojekt ühispakkumus kogumaksumusega 16 664,40 eurot koos
käibemaksuga.

Tasuta filmiõhtu
Oktoobris korraldab Viasat koostöös muuseumidega üle Eesti
kinoõhtuid. 13.10 kell 18 on kunstimuuseumi ekraanil film „Iidne
Egiptus: Elu ja surm Kuningate
orus“. Tähetornis näidatakse 14.
oktoobril kell 18 dokumentaalfilmi „Kuu varjus“.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

LEIA 10 ERINEVUST: Disneyl on pildimaterjaliga nii kitsas käes, et
kaanekujundustega tuleb minna uuele ringile. Ja palju neid põlisfänne ikka olla saab, kelle mälu ulatuks seitsme aasta taha?  V. Transit

Kobad pimedas
garderoobis?
Kõikidele liugustega garderoobilahenduste tellijatele
LED ustevalgustus ja sahtli valgustus tasuta kaasa!
15 aastat kvaliteetseid mööblilahendusi
Integreeritud LED valguslahendused
Eluaegne garantii liikuvatele osadele
Tootevalikuga saad tutvuda Sunorek ja Tank salongides

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Kampaania kehtib oktoobri lõpuni.
Täpsemad kampaaniatingimused www.tankstudio.ee

TARTU Sõbra 54 (Turu Ärimaja)

tartuekspress
Tartlane geide peale silmi ei pöörita
uudised
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Tartu Ekspress haaras kinni
tulikuumast kooseluseaduse
teemast ning päris ka kohalikult
rahvalt ainuvõimaliku küsimuse:
poolt või vastu?
Sten Sang

oma kasvatajate suguseks. See on enam
kui kindel, kuna sellist eeskuju nad ju
kodus näevad. Mingit viha ma geide vastu ei tunne ja Toompeale plakatiga vehkima ka ei lähe. Siiski jään endale kindlaks – elagu omaette, lapsi ei ole vaja sellesse koosellu segada. Ahjaa, eks mul
omalgi tutvusringkonnas ole üks meesterahvast gei olnud. See oli muidugi
sügaval stagnaajal. Tegu oli mu ülemusega ning inimesena jättis ta väga sümpaatse mulje.

Annika (28)
peaspetsialist

Teate, viimased paar kuud ei ole ma absoluutselt ei raadiot ega telerit jälginud.
Kodus on pisike beebi ja võtab kogu minu
ärkvelolekuaja. Ahah, et geipaari lapsed
saaksid siis rohkem õigusi juurde? No
mina siiski arvan, et õigused õigusteks,
aga koolis saab neil lastel ikka väga raske olema. Just kaaslaste halvustav tähelepanu võib kahe ema või kahe isaga lapsele saatuslikuks saada. Et jah, olen pigem
vastu sellele seadusemuudatusele. Samas
– kui mu oma peres mõni liige orientatsiooni muudaks, püüaksin ikka toeks
olla. Ilmselt oleksin esialgu ikka väga
suures hämmingus ja šokis ka. Kui tänaval näeksin mehi käest kinni hoidmas ja
neid ründavat kampa, siis pigem hoiaksin
eemale. Ei maksa igale poole oma nina
toppida vahele.

Maire (79)
pensionär
usu, et geivanemate lapsed automaatselt
ka omasooiharaks muutuksid! Samal
ajal jääb mulle seadusemuudatus segaseks – mida see nii väga ikkagi muudab? Kes enne koos elas, elab ka nüüd,
ja kui tegu ei ole abieluga, siis milleks
üldse mingi uus paber? Et kui näeksin
pealt geipaari ründavat kampa? Muidugi
astuksin vahele! Ei ole normaalne rünnata teist inimest tema maailmavaadete pärast.

Kristjan (18)
õpilane

Herle (32)
kodune

Leian, et see seadus vajab vastuvõtmist.
Tean ise ka mõnda geid ning inimestena
on nad igati toredad. Ütleme nii, et üsna
võõrastav on näha, kui kaks samasoolist käest kinni hoiavad tänaval. Usun, et
eestlane on heal juhul valmis seda sallima ehk 20 aasta pärast. Minu äranägemise järgi on just vanem generatsioon
väga vastu samasooliste kooselule. Pean

Minul on kooseluseaduse suhtes pigem
neutraalne seisukoht. Mul isegi on
olnud üks geituttav. Ta oli naisterahvas,
aga nüüdseks elab ta kenasti koos mehega. Temaga suhelda oli väga omapärane, kuna vahepeal ei olnud naine oma
orientatsioonis kindel. Muide – mina ei

komplekt REGLAINER
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1129.-

sektsioon GRZECH

al.

245.-

490.-

al.

59.-

kapp OZYRYZ

pensionär

Nii, mina olen täiesti veendunud, et geivanemate lapsed pöörduvad samamoodi

kapp AMBROZIA

al.

222.- 280.-

köögimööbel NADIA

köögimööbel CHERRY

285.-

90.-

al.

20.-

Ohhoo, no mina ikka püüan üks progressiivne vanainimene olla! Samal ajal on
ju minulgi vanad peretraditsioonid meeles. Olen üsna tolerantne, aga jään endale kindlaks, et lapsel on vaja vanematena
kahte sugupoolt. Ja kui nad mulle tänaval
käest kinni vastu kõnnivad - las nad olla,
see on nende enda tahe.

Riko (23)
turvatöötaja

Mina suhtun nii, et ei ole õige seda kõike propageerida. Juba looduse poolt paika panduna ei ole see õige. Jah, mul on
geisõpru. Nad on väga lahedad inimesed
ja mul ei ole probleemi nendega normaalselt suhelda. Küll olen täheldanud, et
oma suhtumiselt on nad siiski ikka väga
rõõmsameelsed hipid. Ei mingeid püsisuhteid ega laste adopteerimisi. Samas,
kui see seadus tõesti lastele kasuks tuleb,
siis seda aspekti ma küll toetan.
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kappid COMMON

al.

99.-

köögimööbel MORENO

299.-

tugitool + tumba

199.-

VALIK VAIPASID!
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Söögilauad klaasist
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Malle (69)

156.-

385.-

VALIK KIRJUTUSLAUDASID

Kuulge, las nad olla! Minul küll vahet ei
ole, mida keegi oma eluga ette võtab. Ja
need vihased inimesed ... neil on mingid
oma isiklikud põhjused selleks negatiivsuseks. Üleüldse – geiks sünnitakse, mitte ei muututa. Selle peaksid need foobikud omale küll pealuu sisse raiuma. Ükski eeskuju ei saa sind geiks muuta.

650.-
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köögimööbel SMILE

kodune

diivanvoodi DANIELS

LAI VALIK KUŠETTE JA KATTEMADRATSEID!

89.-

Steven (19)

nurgadiivanvoodi BOSTON

al.

al.

silmas inimesi vanuses alates kuuekümnendast eluaastast. Nad on lihtsalt nõukaajas kinni.

al.

16.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
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tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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tartuekspress
Majandus

Vaeste TOPi võitjal on taskus kümme senti
Tartu Ekspress reastas kodanikud, kes roosa majanduslehe edetabelist välja jäid - meie tagurpidipingerea võitja kukkur osutus raudteekuningas Oleg Ossinovski omast kolm miljardit korda kasinamaks. Kes
aga tunneb, et on nimistust ebaõiglaselt unustatud,
võib toimetusega julgelt ühendust võtta.

9. Jüri (40) - 11,28 €

1. Olev (69) - 0,10 €
TOPi esikohamehe suhtes valitseb saatusekaaslaste seas konsensus - selleks
hinnatakse üksmeelselt hoiuseid bussijaama taga investeeriv Olev. „Ta on konkurentsitult kõige vaesem, käib vahel
lausa paljajalu,“ väidab üks kamraad.
Paraku on Olevi tegevus taaskasutussektoris viimasel ajal pärsitud: „Jäin auto taha magama ja auto sõitis üle jala, luud olid puruks
ja jalg kipsis tükk aega.“
Olev saab enda sõnul küll 200-eurost vanaduspensioni, ent
paraku hoiustab seda üks kolmest õest, kelle käest vajadusel hea ka
võlgu võtta. Nii on staarkodutul kaheksa päeva enne pensionipäeva
taskusse jäänud kümme senti.
Vargile lubab mees siiski mitte minna. „Poes on odavat kaupa
küll. Taarat ikka korjan, riidevärki saab haigla juures,“ kinnitab ta.
Muu vara Olevil puudub: telefon varastati ära, käekellgi läks puruks.
Lubja tänava varjupaigas tavatseb ta lugeda „Kevadet“, millele hinnasilti juurde aga riputama ei soostu.
Uuelt eelarveaastalt loodab Olev riigilt kuus kätte saada 300
eurot. „Suitsu on ju ka vaja, napsitamistki tuleb vahel harva ette.
Jõuluks tahaks verivorsti ja õlut ka.“

2. Jaan (51) - 0,32 €
Salapärase varaportfelliga Jaan
näib tegutsevat hämaramates
sfäärides, sest päeva veedab ta
Vanemuise kontserdimajast üle
tee asuval muruplatsil peesitades.
„Mitte mind tülitada,“ ei soostu ta
investeerimisplaane avama, ent paberkotti kogutud neli pudelit
lubavad rahakoti sisu just 0,32 euro suuruseks hinnata.

5. Roland (63) - 2,33 €
Meediakajastuse suhtes tõredama
hoiakuga Rolandil on enda sõnutsi „elu
täis“. „Saan pensioni kuskil 70 euro ringis. Jalad valutavad hirmsasti,“ nõustub
ta vaid märkima.

6. Illar (53) - 2,47 €
Illar esindab tüüpilise tabelihundi stereotüüpi: liiga noor vanaduspensioni jaoks,
liiga vana kannapöördeks. „Saan invaliidsustoetust 74 eurot kuus. Maakonnas
selle rahaga ära ei elaks, aga linnas saan
tänu taarale hakkama,“ väidab ta.
Illari allakäik sai alguse veidrast juhtumist, kui ta autokatusest läbi
vajus ja koletul kombel jalga vigastas. „Siis läks naine minu juurest
ära ja nii ta läks. Enam ei saa tööle minna.“

7. Vladimir (50) - 3,50 €
Vladimiri käsutuses on küll esinduslik toiduvalik, aga invaliidsuspensioni
ei saa ta üldse, sest on kaotanud IDkaardi. „Politseis öeldi, et uue kaardi
saamiseks tuleb raha maksta, aga vist
maksab sotsiaalamet selle ikka kinni,“ prognoosib mees tulevikku.
Vladimir elab praegu kuuse all, „On ju veel soe,“ räägib ta. Muidu
140 eurot pensioni pälvival mehel jagub ettevõtlikkust ka mööda
linna ringi käies pudeleid koguda. „Saak sõltub päevast: reedel-laupäeval võid ka kümme eurot saada, siis inimesed jalutavad linnas
rohkem, aga tööpäevadel on raskem. Kõige parem päev oli siis,
kui noored andsid mulle 50 eurot ja ütlesid, et mine osta süüa,
vanamees. Ostsin pontsikuid.“

3. Valeri (48) - 0,50 €
Nõukogude armee vanemseersant
Valeri kipub odekolonni rüübates minevikku kinni jääma. „Kui ma olin noor,
käisime Afganistanis. Olime kangelased,
kõik oli meile tasuta. Kas sa saaksid mulle viina tuua?“

Rahvusvahelise ärikogemusega Jüri saabus Tartusse asotsiaaliks Petserist, kus
pidas mungaametit. Sealt sai alguse ka
edaspidise saatuse määranud joomatõbi. „Pühapäeviti sai ikka lõunalauas klaasi
veini. Aga mõni ei joo, annab ära...“ meenutab ta. „Lõpuks tulin ära
Tartusse ema hooldama. Tema mind ju kasvatas, ma ei saanud teda
üksi jätta. Aga elu ehitame endale ise.“
Noorim tiitlipretendent Jüri tahaks oma elu edasi elada: ei ole ju
veel tegu nii vana inimesega, et sotsiaalsüsteemi kurnama jääda.
Praegu saab ta invaliidsuspensionina kätte 271 eurot, millest tuleneb ka hinnanguline vara kuu lõpus. Lisaks korjab mees taarat ning
on suutnud naabrimehega kahe peale soetada käekellagi.
„Puhastustööd oleks võimalik teha, rasket tööd ma teha ei saa.
Paar-kolmsada eurot aitaks kah,“ räägib Jüri tulevikuplaanidest. „Kui
sul kodu ei ole, kes sind tööle võtab. Elan tänaval, aga annaks küll
kõigile vaestele kodu.“

10. Tarmo (42) - 13,03 €
Endisele miilitsale Tarmole tuleb jõustruktuuride kogemus tänasel karjäärivalikul pigem kahjuks. „Lubja tänavale
sotsiaalmajja ma ei lähe, olen ju vana
võmm ja nad tunnevad mu ära!“
Üsna tüüpiliselt lõpetas ka Tarmo töösuhte liigne lustivee pruukimine, näiteks viimasel jõulupeol. Nüüd on mees jõudnud seisu,
kus talvemütski tulnud kulude katteks maha müüa.
Tarmolegi on määratud invaliidsuspension - 241 eurot kuus.
„Annab toime tulla. Aga baaridest ja restoranidest ikka saab konteineritest taarat. Muidugi käivad seal igasugu lollakad, kes prügi laiali
pilluvad, neid nad ei taha, aga kui korralikult oma noosi ära võtad,
pole neil selle vastu midagi.“
Toitu kogub Tarmo Selveritest ja mujalt, kus tähtaja ületanud
kraami pakutakse. Elukoht on „kiriku taga metsas“. Suvel aga ööbis
seltskond Emajõe plaažil telgis - „elu nagu Jamaikal“.
Tarmo tunnistab, et suitsu ja viina praegune sissetulek tagab ,
aga teatrisse ikka minna ei saa. „Vanasti käisin palju teatris. Inimestel
peaks inimväärikas elu olema - nagu Rootsis ja Norras. Miks need
kurdid ja muud rahvad sinna muidu minna tahavad? Rootsis antakse näiteks invaliididele tasuta elamine. Oleme ju Euroopa Liidus,
aga sotsiaalhartat ei taha täita.“

11. Roland (56) - 14,50 €
Ka Roland saab 241-eurost invaliidsuspensioni, aga olulisel määral suurendab tema varandust naine. „Temal on
100%-line puue, ajuvähk, koos saame
ikka hakkama,“ sõnab mees. „Pensionipäeval tuleb liha ja söögikraam kokku osta, muidu ikka kulub raha suitsule ja õllele.“

4. Uno (50) - 1,50 €
Uno upitavad tabelisse haige käsi ja jalg,
mis ei luba tal aktiivsest majandustegevusest osa võtta. „Süüa ja riideid ikka saan,
aga invaliidsuskomisjon on veel olemata
olnud, enne ei saa riigilt midagi.“
Seitse kuud töötu olnud Unol jääb üle
vaid imetleda kaasinvaliide, kes teenivad
puudega 160-180 eurot kuus. „Selle raha pealt elaks ära küll, kui
viina ei võta. Ise võtan vähe, aga praegu küll tööd ei saa teha, jalg
ei liigu üldse.“
Varem kooperatiivis töötanud Uno ei jaga kaaslaste vaimustust
taarateenistuse kohta.
„Ega sedat ka kuskilt võtta ei ole, suvel veel oleks. Seitse-kaheksa
eurot saab heal päeval kätte, aga raha oleks rohkem vaja.“

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.

8. Mairot (43) - 4,00 €
Sarnaselt paljude saatusekaaslastega
haigete jalgade pärast kannataval Mairotil ei ole püsisissetulekut üldse. „Tervis
on halb. Eks ikka joomine ole süüdi.
Millise töö peale ma kõlban, kui mul
jalad ei kanna?“
Ometi paistis Mairotigi pea kohal päikselisemaid kiiri: varem elas
ta koos tüdrukuga, kes aga astma ja joomise tagajärjel oma otsa
leidis.
Praegu pakub Mairotile rõõmu ning kasvatab ka varandust Dorpati
lähedalt muru seest leitud raadiomakk. „Karjuv vajadus oleks oma
korteri järele. Toitu saab ju prügikastidest, mõni rikkur ka ei söö nii
hästi: kanafilee, kala, leib-sai, piimatooted. Vahepeal viskame isegi
toitu minema.“

12. Veiko (49) - 16,67 €
Poliitaktivist Veiko tunnistab ka ise, et
kõige vaesema mehe au endale võtta ei
saa, aga jääb „teatud põhjustel“ alumisse otsa küll. „Tahan järgmistel valimistel
riigikokku saada, ära pudeliga pilti tee,“
kommenteerib jõe ääres paadialustega
vennastuv ja kirikuõpetajaks õppinud mees, kes enda sõnul riigi
käest midagi ei küsi.
„Saan 500 eurot kuus, olen vabakutseline konsultant. Tahad
firmat - teeme ära. Või tahad makse optimeerida?“
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AKNAD
KUNI

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

Nädala lõpuni on tartlastel
võimalik otsustada, kuidas
kasutada 140 000 eurot linnaeelarve raha. Hääletada
saab elektrooniliselt ööpäevaringselt kuni pühapäeval
kella 18-ni, samuti linna infokeskuses iga päev kell 10–18.

1. Anne kanali korrastamine

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

„Anne kanalist võiks saada suurepärase kesklinnas asuva ajaveetmis- ja supluskoha kõigi linlaste
jaoks, kui seda arendada,“ sõnas
esitaja K. Kuusk.

Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

2. Annelinna elavate
majade galerii (70 000 €)

„ Kunst linnaruumis muudab
keskkonna rõõmsamaks ja erilisemaks,“ sõnas büroo TajuRuum
arhitekt Terje Ong. Teise poole
summast võiks Ongi hinnangul
pälvida Tähtvere rulapargi ümberehitus betoonist rulapargiks.

3. Annelinna koolide tiigi
ümbruse korrastamine

„Paraku on tiheda kasutamisega kõnniteed ära kulunud ja ka
muu tiigiümbrus väheke väsinud,“
selgitas idee esitanud Jaagup.

4. Emajõe kaldapiirde
uuendus (70 000 €)

„Piirde kujundamiseks võiks teha
konkursi, et saada Tartu südalinna
vajalik ja praktiline, kuid samas ka
meeldiva väljanägemisega rajatis, mis
tõstaks Emajõe kallaste atraktiivsust,“ märkis esitaja Margus Holst.

5. Igamehe palliplats
Emajõe kaldapealsele
(70 000 €)

TOODE AS TARTU ESINDUS:

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

LAO
Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

www.toode.ee
e-kiri: yllar@toode.ee

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK
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„Igamehe rekreatsioonialana
on eelkõige silmas peetud tõika,
et avardada just nende inimeste
aktiivset puhkevõimalust, kes ei
soovi kuuluda treeninggruppidesse või –klubidesse,“ selgitas sõudmis- ja aerutamisklubi SAK Tartu
tegevjuht Jaan Vaiksaar.
„Selle aasta kaasava eelarve
ideedekonkurss ei ole olnud lõpuni vaba,“ märkis ta.

Mullu pani võidu taskusse Kultuurikvartali meeskond, kes peagi saab
maksumaksja raha eest uue esitlustehnika. 
Genialistide klubi

6. Jaamamõisa mänguala
ehk uus kohtub vanaga

„Jaamamõisa avalikus ruumis puuduvad sellised atraktiivsed kohad, kus inimesed saaksid
kohtuda,“ selgitas autor Pilleriine
Kamenjuk.
Konkurentidest tõi Kamenjuk
välja idee nr 8 ehk kunstiplatsi
rajamise.

7. Koerte jalutusväljakute
rajamine

„Kui meil on seadus, mis keelab koertel rihmata tänaval olla,
siis peaks olema koht, kus seda
saab teha,“ rääkis eestvedaja Kadri Kangur.
Kangur lisas, et arvab, et kõik
ideed on häält väärt, kuid mõne
puhul tekib tahtmatult küsimus,
kas just siin selle üle otsustada.

8. Kunstiplats ehk linnaline
väljak Võru ja Kastani tänava ristmikule (50 000 €)

„Arvan, et meie idee tugevus
peitub selles, et see on läbimõeldud ja loob reaalset ruumi linnakeskkonda, mida linnaelanikud
saavad kasutada,“ sõnas arhitektuurifirma Externa juht Martin
Murusalu. Konkurentidest tõi ta
esile 21. idee „Tänav Elab 2015“.

9. Kvissentali paadislipi
renoveerimine (3000 €)

„Praeguseks vajab slipp hädasti renoveerimist, samuti nõuavad
tänapäevased paadid ning tehnika

paremaid vettelaskmisvõimalusi,“
on idee esitanud MTÜ Tartu Kalevi Veemotoklubi seisukoht.

10. Kõnniteed ristmikel
mugavaks (70 000 €)

„Minu pakutud lahendus on tulemuse poolest pea samaväärne kui
linnavalitsuse poolt juba ametlikuks
poliitikaks tunnistatud spetsiaalsete rattateede rajamine, ent ilmselt sadu kordi soodsam teostada,“
sõnas idee autor Mihkel Lember.
Teistest pakkumistest toetaks Lember ilmselt mõnda sellist ideed, mis kõnetab võimalikult suurt inimhulka – näiteks
linnaparkide piknikulauad-toolid, Anne kanali korrastus või ka
Annelinna elavate majade galerii.

11. Linnaparkidesse piknikulauad ja -toolid

„Linlased peaksid saama pargis
mitte üksnes jalutada, vaid ka istuda, süüa, lugeda, arvutiga töötada
ning vajaduse korral kas või titte
mähkida,“ arvas esitaja Maia Korv.

12. Marja tänava trepile
kaldtee (70 000 €)

„Treppidele kaldtee lisamisega
loome trepi normaalse kasutusvõimaluse jalgratta ning lapsevankriga liikvel olijatele,“ märkis
Tartu ülikooli vanemteadur Kristiina Praakli.
Teise poole võidusummast
annaks Praakli Annelinna elavate
majade ideele.

13. Näitusekoht Jaani
kiriku juurde

„Jaani kiriku ümbrus oleks suurepärane koht vabaõhunäituste
jaoks, nagu neid paljudes maailma
linnades näha võib,“ sõnas esitaja
Reina Taavet.

14. Sportimisvõimaluste
parandamine dendropargis (70 000 €)

„Tartlaste õues sportimise võimalused – eelkõige pimedal ajal pehmel
pinnasel jooksmise võimalused – on
väga kasinad,“ selgitas TÜ kliinikumi hematoloog Ain Kaare.

15. Säästva renoveerimise infokeskuse hoone
renoveerimine (69 282 €)

„Idee väärib toetust seetõttu, et
infokeskuse hoone on tulevikus
keskuseks ja nõuandekohaks kõikidele, keda huvitavad vanem hoonestus ja ajaloolised linnaosad,“ lausus Tartu ülikooli sisekommunikatsiooni peaspetsialist Kristina Kurm.
„Väga sümpaatsed on linnamiljööga tegelevad projektid: kunstiplats
Võru ja Kastani nurgal või maalitud
majaseinad Annelinnas,“ lisas ta.

16. Tartu jalgpallinädal:
Eesti koondise maavõistlus
ja noortejalgpalli festival

„Meie idee tugevus on laiapõhjalisus,“ rääkis jalgpalliliidu pressiesindaja Mihkel Uiboleht. Võistlejatest tõi ta välja Annelinna elavate
majade galerii ja „Tänav Elab 2015“.

Ega tali taeva jää!

Viimane aeg akende vahetuseks!

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
9. ja 10. OKTOOBRIL
11.00 - 16.00
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TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee
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võistlustules
17. Treenimisvõimaluste loomine väljaspoole
haiglaid – välijõusaal
Tamme staadionile

„Eesmärgiks on Tamme välijõusaali lisada vähemalt üks treeningseade, mida saab kasutada ka ratastooliga spordiharrastaja,“ selgitas TTÜ
tudengiesindaja Sven Kõllamets.
Üheks oma teemaga haakuvaks
konkureerivaks väärt ideeks on
Kõllametsa sõnul sportimisvõimaluste parandamine dendropargis. „Meie jaoks on olulised ja haakuvad ka universaalsemad kõnniteed, Marja tänava kaldtee või
Tähtvere rulapark,“ lisas ta.

18. Turvakaamerad bussijaama, raudteejaama ja
Kaarsilla juurde (30 000 €)

„Oma hämmelduseks avastasin, et Tartu linnas on väga vähe
turvakaameraid just seal, kus need
ilmtingimata asuma peaksid,“ rääkis idee autor Kadri Mosin.
Konkurentidest tõi Mosin välja
projekti nr 7, mis vääriks tema sõnul
rahastust, sest annaks koerteomanikele ka koha, kus käia ja oma neljajalgset treenida ja jooksutada.

19. Tähtvere rulapargi
ümberehitus betoonist
rulapargiks: esimene
etapp (70 000 €)

„Kunagi reklaamiti Tartut kui
linna, kus asub Baltimaade suurim
rulapark, aga nüüdseks on Tähtveres asuv plats pigem naeruväärne,“
märkis idee autor Henri Järv

20. Tähtvere Spordipargi
kunstlumesüsteemi kaasajastamine (70 000 €)

„ Idee teostamiseks vajalik summa võimaldab rajada kunstlumesüsteemi torustiku, mille abil saab
toota lund igasse spordipargi nurka ja ka kahele kelgumäele,“ rääkis Tähtvere Puhkepargi juhataja
Marti Viilu.
„Isiklikult toetan ideed sportimisvõimaluste parandamiseks
dendropargis ja lemmikute hulka
kuulub ka noorte liikumisega seotud jalgpallinädal.“

21. Tänav Elab 2015
„Minu idee sündis eelkõige reisides, jäin nostalgiliselt meenutama
just parke ja platse, kus toimus elu,“
lausus autor Ilona Piirimägi. „Kuigi mulle meeldivad praktilise kasuga ideed väga, usun, et robottantsija hambapolikliiniku ees ravib nii
mõnegi lapse hirmu rohkem.“

22. Vabaajaväljak Aianduse tänavale

„Variku kooli juurde võiks rajada
vabaajaväljaku, mis koosneks välijõusaalist, mõnest väikelaste liurajast, kiikedest, ronimispuudest ja
muudest sportlikest atraktsioonidest,“ lausus esitaja Sigrid Kirriland.

23. Vabadussõjas võidelnute mälestusmärgi ja
haudade korrastamine
Pauluse kalmistul

„Unarusse jäetud monument ja
hauaplatsid pole lugupidav meeste
vastu, kes jätsid oma elu, et võidelda meie väikese riigi ja rahva iseolemise õiguse eest,“ kõlab ettepaneku esitanud Tartu Noorte
Reformiklubi seisukoht.

24. Vanemuise tn 42
mahajäetud purskkaevu
ümberkujundamine rulatatavaks arhitektuuriobjektiks (35 000 €)

„Meie ideed peaks eelkõige
uuendusliku linnaruumi kontseptsiooni poolest toetama, kuna
see on esimene omataoline Eestis,“ rääkis idee esitaja Risto Kozer.
Teise poole võidusumma vääriline on Kozeri hinnangul kindlasti
Annelinna elavate majade galerii,
mis looks tühjadele betoonseintele
uue visuaalse elu.

25. I Euroopa tudengikorporatsioonide ja
-seltside vokaalansamblite festival „Gaudeamus
igitur“ (38 000 €)

„Laulufestivali idee on oma olemuses lihtne ja originaalne, kuid selle juures on üks oluline nüanss – sellist asja ei ole varem maailmas korraldatud,“ ütles esitaja Uku Püttsepp.

Kutsume noori kalastusringi!

• Õpime koos kala püüdma
KOIDU KESKUS
ja loodust hoidma.
• Teeme trenni ja tublimatest saavad
Tel 522 0963
kalastussportlased, kes osalevad
võistlustel üle Eesti.
• Tõmba nina arvutist lahti ja tule meiega
värsket õhku hingama!
Saksa ja eesti
rahvamuusika ansambel
ootab oma kollektiivi
mehi/naisi
alates 14. eluaastast,

kes on huvitatud pillimängust
ja/või laulust.
Pillid olemas.
Tulla kolmapäeviti kell 12–14
Saksa Kultuuri Instituuti
(Kastani 1)

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
• vikerforell

• angersäga
LEOKi
• tuur
KALA
• jõeforell
KARPKALA
• paalia
SOODUSHINNAGA!
(värske, suitsutatud, marineeritud, roogitud) Tel 505 4303.

ALATI VÄRSKE KAUP!

E - P 10 - 19
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teeme ruumi u

uele kaubale

SINU DIGIPOOD

Parim sülearvuti
pakkumine!

-42%

7.

KUUMAKSE ALATES

31

HP Compaq 15
AMD
Dual-Core
E1-6010

15.6"

4GB

Windows
8.1

2,42kg

750GB 7:00

259.449.-

• Radeon R2 graafika • WiFi
• USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

Nutikas elu igaühe jaoks!

-40%

Samsung
Galaxy Young 2

Stiilne kahe SIM-kaardi toega nutitelefon!

-60%

Sony Xperia E1

Ere. Kiire. Sale.

-46%

Samsung
Galaxy S3 Neo
2014. aasta mudel!

18
6.
99.-

KUUMAKSE ALATES

215.-

249.-

99.-

-50%

Apple iPhone 4S

8.24

KUUMAKSE ALATES

59-

Eriti hea hinnaga iPhone!

295.-

399.-

599.-

Dual-Sim

3.5" 4GB
480x320

OS.
Cortex-A7 Android
1GHz
4.4.2.

7h
250h

Parima ekraaniga nutitelefon!

108g
-24%

4"

480x800

4GB

Dual-Core
1.2GHz

OS.
Android
4.3.

8h
366h

Parim tahvelarvuti pakkumine!
Philips PI3900B2

122g
-30%

4.8" 16GB

720x1280

DVB
T/C

80cm

A

12.36
KUUMAKSE ALATES

14h
330h

Enneolematu hinnaga kvaliteetne LED LCD teler!

32"

LG G3

OS.
Quad-Core Android
1.4GHz
4.4.2.

132g
-43%

32LED519

USB

MKV DivX HD
MP3 JPG

69.-

4G
5.5"
1440x2560 16GB

OS.
Quad-Core Android
2.5GHz
4.4.2.

21h
553h

Neljatuumalise jõudluse superpakkumine!
Lenovo IdeaCentre H500s
Windows
8.1

Intel Celeron
Quad-Core
J1900

149g

4.1.

-25%

4GB

500GB

8GB

7"

600x1024

5h 285g

Parima hinnaga hübriid! Tahvel- ja sülearvuti
ühes stiilses kestas!

10.1"

2GB

Intel
Quad-Core
Z3745

-17%

5.

197.-

• salvestab USB-le ning taasesitab multimeediat!

Neljatuumalise jõudluse superpakkumine!

Windows
8.1.

32GB
eMMC 1,17kg

9.11

SmartTV

FullHD

A+

USB

DVB
T/C

200
Hz
PPR

USB VIDEO

102cm

WiFi

349.-

-33%

-31%

10.92
KUUMAKSE ALATES

• uus SMART inter@ctive 3.0 nutiTV: browser
• Facebook, Dropbox jpm • DLNA, Miracast
• Dual Core protsessor • saadaval ka 48" mudel

399.579.-

Võimekas mängur!

-34%

15.6"

Windows
8.1.

15.6"

Intel
Quad-Core
i7-4510U

8GB

1000GB

Radeon

8GB

+8GB SSHD

2,23kg 6:15

140g

MKV DivX HD
MP3 JPG

AMD
Quad-Core
E2-6110

R2

8h
200h

40VLE7420

71

8:00

Kingitusena kaasa 18.5"
Philipsi monitor!

2,5kg

1000GB

Windows
8.1.
Radeon

R5 M230

6:00

KUUMAKSE ALATES

8.34
KUUMAKSE ALATES

• 1xUSB3 • 4xUSB2 • VGA
• High Definition Audio 5.1
• DVD-kirjutaja

Dual-Core
1.2GHz

iOS 7

KUUMAKSE ALATES

99.-

OS.
Android

40"

SALVESTUS

599.-

Cortex A9
1GHz

Salvestab USB-le! SmartTV ja internetibrowser!

1920x1080p

SALVESTUS

USB VIDEO

455.-

3.5" 8GB
640x960

299.399.-

329.399.-

Acer Aspire Switch 10 SW5

Office Home
and Student 2013
väärtus 129 €

• WiFi • Bluetooth 4.0 • MicroHDMI • USB2.0

www.klick.ee
osta kodust lahkumata

10.92
KUUMAKSE ALATES

TASUTA

HP 15

• DVD-kirjutaja • WiFi • Bluetooth 4.0
• USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • saadaval must ja punane mudel

399.599.-

17.61
KUUMAKSE ALATES

TASUTA Kaspersky Internet Security viirusetõrje ja
tulemüür 12 kuulise uuendusõigusega (väärtus 27,95EUR)

Lenovo G50-70

• DVD-kirjutaja • 2GB graafikamälu • WiFi • Bluetooth 4.0
• 2xUSB3.0 • USB2.0 • HDMI • VGA • Dolby Advanced helisüsteem

659.999.-

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 25.56% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 10.9%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.90€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TARTUS: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee;
Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee.

Kampaania kestab 02.10.2014 - 31.10.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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Alkorinne kipub kokku varisema
Kui aasta keskpaigas avanesid Pirogovi platsi kujuteldavad piirid ning avalik
napsutamine sai rohelise
tule kogu riigis, siis kolm
kuud hiljem on hulk omavalitsusi asunud džinni
pudelisse tagasi toppima.
Tartu Ekspress avaldab unikaalse ja täieliku ülevaate
kehtivatest ja planeeritavatest piirangutest.
Tänaseks on korrakaitseseaduses juba kehtivatele kitsendustele jõudnud omapoolseid lisandusi
teha kaheksa omavalitsust eesotsas
üld- ja suvepealinnaga. Tartumaal
esindavad kõige tagurlikumat lähenemist Haaslava ja Peipsiääre vald
ning Elva linn. Veel 29 valda ja lin-

na 215-st on aga vastava otsuse kas
juba vastu võtnud või valmis seda
lähitulevikus tegema – pisut pidurdab seda ka märguanne, et seadus
vaadatakse suure tõenäosusega ka
riigi tasandil ümber.
Omavalitsuste argumentatsioon oma valikute põhjendamisel
kõigub seinast seina. „Muudetud
korrakaitseseadus pani n-ö krooni pähe parlamendi elukaugusele
ja praktilise elu vajadustest eemaldumisele,“ põrutas näiteks Pärnumaal asuva Surju valla vanem Jaanus Männik. „Meil pole andmeid
ühestki kohaliku omavalitsuse
volikogust, kus toetataks avalikes
kohtades joomise lubamist.“
Hoopis teine arusaam kehtib Rakvere linna võimuladvikus. „Ükski vastu võetud seadus ei

kohusta inimesi nüüd rohkem tarbima, kui ta seda varem tegi ning
mul on tunne, et Rakvere inimesed
on sellest ka õigesti aru saanud,“
lausus linnapea Mihkel Juhkami.
„Juhul kui sellise tegevuse käigus
korda rikutakse või kedagi häiritakse, kuulusid korrarikkujad ametivõimude poolt korrale kutsumisele enne ning kuuluvad ka nüüd.“
Üsna üksmeelselt aga peetakse diskussiooni pigem suuremate
asulate pärusmaaks, sest väiksemates kohtades pole nagunii joodikute talitsemiseks jõudu ega ka
mõtet. „Need paar meest, kes ka
varem poe taga õlut limpsisid, jätkavad oma tegevust,“ võttis teema kokku Laeva vallavanem Kalev
Kurs.
Kaur Paves
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Norra superstaar Stephen Hanseni kõrval
astub Vanemuise kõigi aegade suurimaks teoseks ristitud etendusel üles ka kohalik lembelaulik Koit Toome. 
Gabriela Liivamägi

Palametsa
pajatused
305.

Kui tartlased said
jälle sauna
Selle 1944. a sõjasügisel sündinud loo jutustas mulle nii paarkümmend aastat tagasi Arnold Karu – vanematele tartlastele teada-tuntud täitevkomitee esimehena perioodil 1964–1973. Oli II grupi sõjainvaliidina määratud 1944. a augusti lõpul linna saabunud operatiivgrupi liikmeks kommunaalmajanduse alal. Allus vahetult V. Gailitile – täitevkomitee esimehe asetäitjale. Gailit oli vähese hariduse
ja jõulise kõneviisiga tööline, samas temperamentne ja agar organisaator, kes ajas nii mõnegi vigase asja korda.
Karu meenutas. Täitevkomitee paiknes juba raekojas, kui ühel
päeval põrutas Gailit mulle peale: „Kurat! Kas sa mees ka tead, kurat,
et linnarahvas ei ole märtsist peale sauna saanud!“ (Lisan omalt
poolt – märtsis oli Tartut tabanud punaväe suur õhurünnak ja viinud saunad rivist välja.) „Egas mina selles süüdi ole, aga nüüd lähed
ja paned Emajõe sauna käima!“
Sõjajumal oli Tartu saunadele millegipärast halastanud – kõik
peamised saunahooned olid alles. Ainult elektrit ei olnud, veevärk ei
töötanud, küte puudus ja paljud aknad klaasideta. Erand oli Emajõe
saun, kus oli pesuvett ammutatud otse jõest oma pumpade abil. Ja
tartlased käisid meelsasti pesemas pehme jõeveega. Nädalavahetustel oli siin olnud haritud meeste omaette kooskäimise koht.
A. Karu jätkas. Lähen seda sauna siis vaatama – lugu pole kiita.
Ei elektrit, ei kütet, torud vajavad putitamist. Aga mõned kogenud
saunamehed on kohal ja nende abil hakkab remont peale. Ajutise
eluaseme leian sauna II korrusel, endise omaniku Brunovi majajäetud korteris. Pöördun sõjaväelaste poole – nemad on ju oma meeste
saunatamisest huvitatud. Meil kujuneb välja igati hästi funktsioneeriv naturaalmajandus. Raha ei mängi selles mingit rolli. „Küttepuid
tahate? Toome! Tasute samagonniga!“ „Kust saate puid?“ „Ah, kõik
metsaservad väljavedamata puuriitu täis. Andke ainult joogipoolist!“
„Pudel koorma eest?“ „Vähe!“ „Kaks pudelit?“ „Ah, davai.“ Ja hakkasidki võimsad Studebakerid puukoormatega sauna õue veerema.
Kust aga saada puskarit? Isa maamees, tal on tutvusi. Selline kaup
– liiter samakat liitri petrooli vastu. Petrooli sai jälle staršinadelt, kel
armee vedelkütust piisavalt käes. Nii sai saun köetud ja Gailit andis pisut
elektrilimiitigi koos käsuga: oktoobripühadeks olgu saun avatud! Pane
linna peale paar teadet üles. Lehes ära teata – litsuvad veel sauna lõhki
Emajõe taasavatud sauna esimene päev on mul elu lõpuni meeles.
Ärkan 6. novembri varahommikul mingi müra peale. Avan akna ja
vaatan välja: armas taevas, kus on rahvast! Saba ots ulatub Laiale tänavale botaanikaia väravani. Välisuksed tahetakse maha murda. Annan
korralduse: täna saun piletiteta, ainult tehke kähku. Aga kus sa teed,
kui kerised üleköetud ja leil vägev. Mitmelgi saunalisel hakkab halb,
tuleb neid Toomele tohtrite hoole alla toimetada. Sanitaarautosid ei
ole, hädast aitavad välja üksikud veomasinad. Peamiselt sõjaväe omad.
Nii et tööle hakkas see Emajõe saun. Tõsi – sagedasti tõrgetega.
Voolu saime Ropka lauatehase generaatorilt, aga paraku katkendlikult. Jäid pumbad seisma, olid ka kraanid kuivad. Loputa siis seebivaht maha millega tahad. Mõned hakkajad poisid tulid appi – sauna
aknast ulatatud kibuga tõid Emajõest vett, aga küsisid selle eest rubla. Mõni enamgi. Nii et pesuruumi tasus minna paberraha näpus –
siis oli loputusvee saamine kindel. 1945. a märtsi alguseni jamasin
selle saunaasjandusega. Siis saadeti mind Grand hotelli juhatajaks,
et seal kord majja lüüa. Aga see on juba teine lugu.

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

Fantoom saabus
suure pauguga
Laupäeval esietendus
Vanemuise lavalaudadel
kauaoodatud Andrew Lloyd
Webberi muusikal „Ooperifantoom“, mis arvestades
plaksutamise intensiivsust
publikut igatahes külmaks
ei jätnud.

te nagu Hanna-Liina Võsa, Maria
Listra, Koit Toome ja Kalle Sepp.
Armastajapaari Raouli ja Christine’i
rolli sobituvad Hanna-Liina Võsa
ja Koit Toome igal juhul hästi. On
ju põhisüžeeks lihtne lugu, kuidas
vapper rüütelik peig päästab kurjuse eest õrna, ilusa ja tagasihoidliku, võib-olla ehk isegi veidi naiivse
neiu. Peale nende on tiimis muidugi veel hulgaliselt näitlejaid ja tantsijaid, kes laval liikumisega muusikalile palju silmailu lisavad.

Sammudes Vanemuise suure
maja poole on külastaja ootused
etendusele ilmselt põhjendatult
kõrged – lavastust on palju kiidetud kui teatripere suurt saavutust.
Nimelt on Vanemuine kolmas teater maailmas, kellele on antud
õigus tuua lavale oma versioon
„Ooperifantoomist“. Kui muidu
on suurematel fännidel võimalus
etendust vaatamas käia kaheksa
korda nädalas (ja nii viimased veidi rohkem kui 27 aastat) Londonis
ja New Yorgis, siis nüüd ka meie
armsas Tartus ja veel eesti keeles.

Tuld purskab

Kõrge autasu
Nendele, kes väikse skepsisega
kardavad kuulsa teose tõlkeversiooni kõla, võib rahustuseks öelda, et muusikal heliseb eesti keeles
tõesti hästi. Fantoomi rollis üles
astuva Norra tähe Stephen Hanseni arvates lausa paremini kui ingliskeelne orginaal. Tema, erinevalt
ülejäänud eesti keelt emakeelena
valdavatest peaosatäitjatest, pidi
oma rolli sõnu õppima silphaaval,
kuid see vaev sai ka tasutud. Esietendusel pälvis tenor kahe riigi
kultuurisuhete edendamise eest
president Toomas Hendrik Ilveselt

Maarjamaa Risti viienda teenetemärgi, mille andis aplausi saatel
üle Vanemuise nõukogu esimees
Paavo Nõgene.
Stephen Hanseni kõrval võib peaosades näha tuntud kodumaa artis-

Arvestades, et tegemist on Vanemuise kalleima ja ressursirikkaima
projektiga, mis peegeldub ka keskmisest krõbedamas piletihinnas,
saab teatrikülastaja lisaks paljudele headele artistidele oma raha eest
nautida ka uhkeid lavadekoratsioone ja eriefekte: tuld, sädemeid ning
kummituslikult liikuvaid klavereid
ja lühtreid jätkub. Muusikal ise on
väga tempokas ja ülikiirete stseenide ning dekoratsioonide vahetumisega. Seetõttu võib julgelt etendusele kaasa tarida ka oma sisimas teatrit igavaks pidava kaasa,
sest igavusest on asi tõesti kaugel.
Seda kõike muidugi juhul, kui pileteid veel saadaval on, sest suure osa
etenduste jaoks on juba hilja.
Muusikali etendatakse 40 korda, millest 24 sel hooajal ja ülejäänud 16 järgmisel. Etendused
toimuvad nii Vanemuise suures
majas kui Tallinnas Nordea kontserdimajas.
Kaur Paves

Neljapäev, 9. oktoober 2014

tartuekspress
reklaam

Tasuta nõustamine 744 6500
MÜÜA KORTER

Purde tn, Karlova
Üp: 29,9 m². Müüa rahulikus keskkonnas, keskküttega 1toaline korter!
Korter on avara planeeringuga, valgusküllane, jäädes akendega õhtupäikese
poole. Köögi ja elutoa vahelisse seina
tehtud avadega on loodud kööki parem
juurdepääs päevavalgusele.
Hind: 33 500 € ID: OH319559
Reena Pärnpuu 744 6508, 5650 0577

MÜÜA KORTER

Jaama tn, Annelinn
Üp: 65,6 m². Pakkuda müügiks, kaunis
värskelt renoveeritud 3toaline õdus
korter. Korter on erilise disainiga ja
eraldi esiletoomist väärib elutoa laekujundus ja valgustus. Korteri elutoa ja
koridori vaheline sein on vahva omanäolise kujundusega.
Hind: 65 000 € ID: OH320372
Reena Pärnpuu 744 6508, 5650 0577

MÜÜA MAJA

Rebase küla, Kambja vald
Üp: 90 m². Müüa või vahetada Tartust
20 km kaugusel maja, heas korras
1936.a. ehitatud ristpalk talumaja, eterniitkatusega. Katusekorruse väljaehitamise võimalus. Majas on ahiküte, korras ahjud ja Pioneerpliit soojamüüriga,
elekter 220V, vesi salvkaevust.
Hind: 49 000 € ID: OH319638
Raul Kangur 744 6504, 507 4022

MÜÜ
MÜÜA MAJAOSA

MÜÜA KORTER

Kaunase pst, Annelinn
Üp: 62,6 m². Müüa 3toaline korter
2.korrusel. Läbi maja projekt, rõdu.
Esik ja vannituba on remonti vajavad.
Köögis ja ühes magamistoas aknad
vahetatud. Tegemist sooja korteriga,
asub maja keskel. Köögis põrandal laminaatparkett, tubades kilpparkett.
Hind: 53 000 € ID: OH320112
Kaupo Kupits 744 6503, 5664 8006

MÜÜA TALU

Kopli tn, Tartu vald
Tartu tn, Nõo vald
Üp: 144,9 m². Müüa suur avar ja valgus- Üp: 160 m². Müüa Tartust 18 kilomeetri
kaugusel Tammistu lähedal kena ja
küllane majaosa suure põlispuudega
privaatne ajaloohõnguline talukoht.
õuealaga. Majaosa (seatud korteriomand) paikneb elumaja teisel korrusel Ristpalgist elumaja on ehitatud 1929.
ja eraldi sissepääsuga läbi oma trepikoja. aastal ja on mõnusalt avar ja valgusKorterit on paari viimase aasta jooksul küllane. Alumisel korrusel on köök ja
kolm suurt tuba.
korralikult renoveeritud.
Hind: 69 000 € ID: OH318990
Hind: 75 000 € ID: OH319324
Jaanika Kallejärv 5558 8642
Sirje Teder 744 6506, 529 7670

MÜÜA KORTER

MÜÜA MAJA

Anne tn, Ülejõe
Üp: 60,4 m². Müüa heas korras 4toaline
korter Kesklinna vahetus läheduses.
Korter asub 5-korruselise maja 5. korrusel, kust avanevad kaunid vaated
Tartu linnale. Korter on väga hea ruumilahendusega. Olemas kolm avarat
magamistuba, avatud köök-elutuba.
Hind: 79 000 € ID: OH319476
Marko Sonn 744 6507, 5563 3206

Arhitekti tn, Veeriku
Üp: 250 m². Arhitekt Paul Aarmanni
poolt projekteeritud elamu (arhitektoonika vastab projektile). Korralik
kivimaja keskmises seisukorras,
elamispind 150 m² ,kogupind 303 m²,
krunt 600 m², gaasiküte, kamin, rõdu
4 m², tööstusvool, parkett, garaaž.
Hind: 161 000 € ID: OH297914
Riho Sukk 744 6500, 522 6364

MÜÜA MAJA

Tallinna mnt, Jõgevamaa
Üp: 165,7 m². Müüa maja asukohaga
Jõgeva linna sissesõidul. Planeeringult
sobiv elamiseks perele. Toad eraldi,
kolm magamistuba, kaks sanruumi,
maja enda keskküte. Soovi korral võimalik veel siseseinte planeeringut
muuta.
Hind: 42 800 € ID: OH318413
Kerli Kerb 744 6500, 5383 1669

MÜÜA KORTER

Tähe tn, Kesklinn
Üp: 48,2 m². Müüa väike 3toaline korter.
Korter paikneb maja 2. korrusel, aknad
avanevad vaiksesse ja päiksepoolsesse
hoovi. Korteril on vahetatud aknad,
paigaldatud turvauks, põrandal uus
laminaatparkett. Pesuruum plaaditud.
Korteris on kaks eraldi magamistuba.
Hind: 69 900 € ID: OH320220
Sirje Teder 744 6506, 529 7670

MÜÜA KINNISTU

Poodi tn, Korbatu
Üp: 73 m². Müüa hoonestatud kinnistu
Tartu vallas. Kinnistul on vana elamu,
eraldiseisev saunamaja ja salvkaev.
Kinnistut ümbritsevad suured põlispuud. Olemas elektriliitumine. Väga
hea ligipääs. Tartu 13 km kaugusel.
Hind: 25 000 € ID: OH319473
Marko Sonn 744 6507, 5563 3206

MÜÜA KORTER

Jaani tn, Kesklinn
Üp: 106,8 m². Müüa 3toaline mugavustega omanäoline korter. Korter asub
ajaloolises majas 4. korrusel. Korteris
on kaks magamistuba, suur elutuba
koos kööginurgaga, WC ja vannituba
on eraldi. Vannitoas on mullivann,
dušš ning saun.
Hind: 210 000 € ID: OH316455
Kerli Kerb 744 6500, 5383 1669
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Kampaaniahinnad kehtivad
12.09.2014 - 31 .10 .2014
või kuni kaupa jätkub

säästad

ARESSO

829 €

629 €

200 €

349 €

säästad

MISTRAL

70 €

191 €

sektsioon

549 €

519 €

säästad

NOJUS

EMA-2

649 €

Nurgadiivanvoodi
2 pesukas�
70 €

619 €

299 €

229 €

540 €

Nurgadiivanvoodi
pikkus 295 cm

säästad

K-1

Nurgadiivanvoodi
lai la��käiv osa - 160 cm
2 pesukas�

TIRA-3

415 €

magamistoa komplekt

al. 349 €

säästad

130 €

diivanvoodi pesukas�ga
magamiskoht 200x160

Tartu, Võru tn 55f, Sõbrakeskus.
Tel: 55 56 72 10
Avatud: E-R 10.00 - 19.00
L 10.00 - 16.00
P Suletud

NAGLIS

599 €

509 €

säästad

66 €

Nurgadiivanvoodi
Universaalne nurk

MINIJA

al. 449 € Nurgadiivanvoodi
pesukas�ga

säästad

90 €

Neljapäev, 9. oktoober 2014

tartuekspress
tarbija

13

Photokina 2014 – sügisene saak
maailma suurimalt fotomessilt
Septembri kolmandal
nädalal Saksamaal Kölnis
toimunud maailma suurim
fotomess Photokina 2014
tõi kokku 236 ettevõtet ja
185 000 fotohuvilist üle
kogu maailma.
Esitleti uusi kaameraid, tutvustati uusimaid tehnoloogiaid, korraldati fotokoolitusi ja sõlmiti uusi
ärisidemeid. Photopointi ajaveebi
reporterid Lauri Veerde ja ArdoJako Olev käisid kohapeal uurimas, millised on 2014. aasta lõpu
kuumimad fotokaamerad, mis seisus on fototööstus praegu ja kuhu
see liigub tulevikus.

Kaks ühes
2014. aastal oleme jõudnud
punkti, kus piir videot filmiva ja
fotosid pildistava kaamera vahel
on kadunud. Sest iga endast lugu
pidav tänapäeva fotokaamera filmib ka väga korralikku videot.
See läbimurre algas 2008. aastal, mil Canon tuli välja esimese videot filmiva peegelkaameraga EOS 5D Mark II. Sellest alates
on fotokaamerate video filmimise võimekus aina tõusnud. Tänasel päeval filmivad mitmed fotokaamerad juba 4K lahutusvõime ja väga ilusa pildikvaliteediga
videot. Sellist, mis on isegi parem
kui mitu tuhat eurot maksva profiklassi filmikaamera videopilt.
Me näeme seda arengut ka tehnikapoodides, kus päris videokaameraid on letis vaid mõni üksik. Miks ei
ole videokaameraid enam valikus?
Aga just fotoaparaatide suurepärase
video salvestamise võime tõttu.
Seda nihet, mis foto- ja videotehnika maailmas viimase kuue aasta jooksul toimunud on, peegeldas
seekordne Photokina üsna jõuliselt. Esimest korda ajaloo jooksul
võtsid messist osa ka puhtalt videotehnikat tootvad firmad, nagu
legendaarne RED, innovaatiline
Blackmagic ja action-videokaameraid valmistav GoPro. Traditsiooniliselt on Photokina olnud fotomess.
Nüüdsest aga oleks seda üritust
õigem nimetada foto- ja videomessiks. Traditsiooniliselt on videohuviline ostnud endale videokaamera. Nüüd aga vaatab ta poodi minnes hoopis fotokaamerate poole.

Pisemad ja võimekamad
Tavaliselt arvatakse, et mida
suurem on fotokaamera, seda paremat pilti see ka teeb. Tänapäeval ei
ole seos fotoaparaadi suuruse ja pildikvaliteedi vahel enam nii otsene. Ka Photokina 2014 messil oli
traditsioonilistest suurtest peegel-

kaameratest rohkem tooni andmas
pisemad fotoaparaadid: hübriid- ja
kompaktkaamerad. Sellised, mis
on mõeldud igapäevapildistajast
fotohuvilistele, mida on hea kasvõi
suuremas taskus kaasa võtta ja mis
pildistavad peegelkaamera kvaliteedis fotosid.
Messil esimest korda näidatud
Panasonic GM2 kaamera mahub
kenasti pihku ära ja selle ees saab
vahetada ka objektiive. Fujifilm
X100T ahvatleb ainulaadse pildiotsijaga ning Panasonic LX100 kaameral on valgusjõuline suumobjektiiv
ja 4K-video salvestamise võimekus.
Kõik need aparaadid on pisikesed,
kuid väga hea pildikvaliteediga.
Seega – kui tulevikus fotopoodi hea pildiga kaamerat valima
lähed, ei pea uurima ainult suuri
peegelkaameraid. Tasub vaadata
juba ka pisemate aparaatide poole.

Retrostiil ja Polaroidkaamera tagasitulek
Retro on jätkuvalt in. Fujifilmi
hübriid- ja kompaktkaamerad,
samuti Olympuse aparaadid näevad välja justkui 1970. aastate filmikaamerad. Ning messi külastajatele meeldivad need väga. Saksa fototehnika tootja Leica näitas
messil aga ülimat retrot, mis üldse
olla saab: digikaamerat, millel pole
LCD-ekraani. Ekraani puudumine teeb selle kaamera kasutamiskogemuse üsna sarnaseks filmile
pildistava kaamera kasutamisega,
sest tehtud pilte saab vaadata alles
kodus, arvutiekraanil.
Retrohõngu oli messil tunda igal pool. Ka nende kaamerate puhul, mis esmapilgul retrod
ei olnud, võis märgata detaile, mis
viitasid aastakümnetetagusele filmiajastule. Ainult Pentax oli valmis saanud ultramodernse välimusega aparaadiga K-S1, mille esiküljel veiklevad LED-tuled ja tagaküljel ennenägematu lahendusega
juhtimiskeskus.
Retrostiili lainel purjetavad
Fujifilmi kiirpildikaamerad. Need
on sellised aparaadid, mis kohe
pärast pildi tegemist valmis paberfoto pilust välja lasevad. Just nagu
aastate eest kõikjal maailmas väga
populaarsed Polaroid kaamerad.
Selliseid Instax-nimelisi fotoaparaate on Fujifilmil terve seeria.
Mõned lubavad pildistajal rohkem seadistusi teha, mõned prindivad välja väiksemaid, mõned
suuremaid paberfotosid. Ka Eesti
fotohuviliste seas on Fujifilm Instax kaamerad populaarsed – ja
seda mitte ainult retrostiili harrastajate seas.
Lauri Veerde, Photopoint
blog.photopoint.ee

ALGAJATE TANTSUKURSUSED
TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE
Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 19.45 – 21

22. oktoober – 10. detsember

Kursuse tasu 40 €
Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango,
samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha
Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus
Teave: ilme.tiik@gmail.com,
+372 5286482
Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!
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Tšehhi ökotäkk – anna ainult gaasi
Mitte ainult tavapärasest
poole väiksem kütusekulu,
vaid ka olematu saastekirsajälg loodusele – piisavalt ahvatlevad teesid, et
nendega pärjatud Škodale
prooviratsutamiseks sadulasse karata.
Olen tšehhide talli erinevaid
isendeid varemgi proovinud.
Suberbi suurejoonelisus ja Yeti
salapärane loomus püsivad siiani
selgelt meeles. Octavia ise mudelina mingi eriline üllatuspomm
ilmselt polekski. Sellegi suguvendadega on teed varem ristunud
ning ilma eriliste ekstsessideta
taas lahku läinud.
Hiirekarva universaal Aasta
Auto väravas ei pane õhku ahmima ei seest ega väljast. Mitte et ta
kole oleks – kaugel sellest, lihtsalt
miski ei karga silma, heas ega halvas valguses. Teeneka poliitiku
sarnaselt, viksilt hallis ülikonnas,
ilma oranžide tenniste või kenitleva lipsuta. Silmatorkamatu selle termini väljapeetud, akuraatse
ornungi tähenduses.

Mõõdukas elegants
Pikema tutvuse kestel torkab
aga järjest silma tillukesi detaile,
mis nagu hea pintsakugi puhul,
ei trügi esiplaanile, ent tunduvad harjumise järel asendamatult
vajalikud. Nii on Škoda üks topsiaukudest varustatud vidinaga, mil
täpselt telefoni mõõtu pilu. Enam
ei pea helisejat taskuid-laekaid
pidi taga ajama.
Käigukangiesise laekakese sisu
saab liugkaanega võõraste pilkude eest varjatuna hoida. Panipaiga põhja polsterdav kummine kate
ei luba pliiatsitel-müntidel-võtmetel häirivat kaanonit esitada, muutes ühtlasi otsitu tabamise ka käsikaudu mõnusalt lihtsaks.
Asiste abiliste kilda tuleb liigitada ka pagasiruumi seina peidetud poekoti tantsulusti ohjelda-

da abistavad konksud, küljepeeglid, mis timmimisel liiguvad soovi
korral sünkroonis ja esireas reisijate jalaruumi valgustavad laternad
– nendegi heledusaste on reguleeritav. Kindalaegast saab tööle
sundida ka jahutuskapina, jääkaabits on endale kindla koha leidnud
tankimisluugi siseküljel.
Tark masin hoiab ise näiteks
rehvide rõhulgi silma peal. Väärt
viriseja võib mõnestki trahvist
säästa – nimelt õnnestub paari
nupuliigutusega roolilt aktiveerida piirkiiruse märguandja. Eriti äsja rooli istununa ennustab
kõhutunne vaikses sõidukis kiiruse olevat tegelikust märgatavalt
väiksema. Kerge „pling“ kui seier
üle 55 (või mis iganes muu enda
määratud tempo) lippab, on linnas

tubliks distsiplineerijaks. Maanteel hoolitseb paraja ja stabiilse
hoo eest kiirushoidik.
Nagu Yeti puhulgi ei saa kiitmata jätta ideaalselt käe alla passivat
rooli, ühes eeskujulikult funktsionaalsete nuppude-rullidega ning
iseäranis kirkaid tulesid.
Octaviaga saab ülikiirelt sõbraks, vaid tagurpidikäigu asemel
tikub käsi vanadest harjumustest
hoopis kuuendat kiirust sisse lülitama. Piiksuv abimees näitab vähemasti selg ees liikudes ka keskpaneelil graafiliselt kui kaugel mis
suunast takistusi tuleks peljata.

Ökopill mitmes mõttes
Nii polegi muud, kui anna vaid
gaasi – seda sõna otseses mõttes.
Peale 50-liitrise bensiinipaagi, on
leidlikud insenerid pagasiruumi põhja alla pookinud ka kaks
mahutit surugaasi jaoks. Ühtekokku mahub neisse 15 kg gaasi,
millega jõuab säästlikult kulgedes
suisa 400 kilomeetri kaugusele
ilma, et bensiininäidik üldse tuksatakski.
Vähetähtis pole paljude jaoks
ka asjaolu, et gaasi jõul kulgedes ei
tule summutitorust muud miskit
kui vaid pisut veeauru. Rahakotilegi on mõju tuntav – paagitäis
gaasi läheb maksma vähem kui 12
eurot ning sellega käiks Tallinnas
ära.

Kilo gaasi (CNG ehk surugaas) maksis Eesti Gaasi tanklas (Tähe 135)
0,779 eurot. Keskmine kulu proovisõidu ajal jäi vahemikku 3,7–4,5 kg /
100 km.

Ökolaulu refräänina lakkab
mootor vähegi pikemalt peatudes ise töötamast (kui käik väljas
ja sidur üleval) ning kargab taas
tegudele, niipea kui pedaali puudutada. (Start/Stop süsteem koos
pidurdusenergia salvestamisega).
Mugavust lisab täielik võtmevabadus: startimine käib nupust
ning tark sõiduk oskab uksed
lukust päästa, kui tulijaks on õige
peremees ehk kel pult taskus.
Särtsakuselt paigutub 1,4-liitrise mootoriga Octavia teo ja raketi
teljel tugevalt keskmisest ülespoole. Jõuallikas naudib üllatuslikult
madalaid pöördeid ja annab käsikasti puhul ka juhile armatuurilt

nõu, millal paras aeg üles või allapoole lülitama asuda.

Tanklaid napilt
Medali teist külge vaadates tuleb
tunnistada, et ülearu palju surugaasi tanklaid (ei tasu segi ajada
autogaasi ehk LPG omadega) meil
veel pole. Tartus, nagu ka Narvas ja
Pärnus, leidub neid üks, pealinnas
kaks. Eksituste ja ohu vältimiseks
on ka surugaasi ja vedelgaasi tankuri püstolid erinevad.
Tankimine ise õnnestus ilma
igasuguse eelneva instruktaažita
esmakatsel. Vaid asjaolu, et pangakaardiga tasudes tuleb esmalt

määrata ka summa, mille ulatuses gaasi antakse, võttis alustuseks
kukalt kratsima – kuidas küll teada, palju paaki mahub ja mis ülejäägiga saab?
Tõenäoliselt kummitab see
probleem ainult proovisõitjaid,
sest masina soetamise järel hangiks kiirelt ka tankimistoiminguid
oluliselt lihtsustava kliendikaardi.
Kerget igatsust hakkasin tundma
küll navigatsiooniseadme järele, ent
siingi on ilmselt küsimus summas,
mille loovutamise järel infoekraan
ka kaarte kuvama õpetatakse.
Kokkuvõttes tuleb gaasiškodast lahkudes möönda üpris ebaeestlaslikult – ei oskagi millegi üle
nuriseda.
Rasmus Rekand

18. – 19. okt
kell 11 – 20

a
ma
sam
id sa
tid
leti
ile
pile
pil
rgii pi
rg
arg
spa
lusp
iklu
eikl
Seik
Lõunakeskuse S
päeva käepaelaga -20%
va
AHHAA 4D elamuskino piletid sama päe
käepaelaga -50%
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Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma meeskonda
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
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.

-63%

KÖÖGISEGISTI
100101 Rosenthal
väljatõmmatava tilaga,
garantii 5 a.

69 €

(189 €)

-22%
MASSAAŽIKABIIN

-51%

90 x 90 cm, madal alus,
klaasist tagaseinad,
puutetundlik pult

349 €

HEA TARTLA
NE!

(449 €)

2x
EUROT

OOTAB SINU OTSUST!
Kaasava eelarve rahvahääletus toimub
6.–12. oktoobril 2014 Tartu kodulehel või

MASSAAŽIVANN
Sophie 17

WC-POTT

allajooks + soft close
iste

49 €
(99 €)

169 x 110 cm

-70%

499 €
(1690 €)

raekoja infokeskuses.

Tutvu ideedega Kaarsillal või

WWW.TARTU.EE/KAASAVEELARVE

Vaata lähemalt www.laohind.ee ja www.deko.ee
Tallinn: Kohila 2A, (Pärnu mnt Politseimaja kõrval) E-R 10-18, L 10-16
Tartu: Turu 45B / Sepa Keskuse uus hoone (parkimine tasuta) E-R 10-18
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Käsitsivõitluse eksam politseikoolis.
„Vastane lööb teile sõrmed silma.
Mida te teete?“ küsib instruktor.
„Sööstan kähku ettepoole – sõrmed jäävad kinni,“ vastab kursant,
„ja siis järsult paremale – sõrmed
murduvad.“
***
Vestlevad kaks sõpra:
„Mu naine ei jäta mind kunagi
maha.“
„Miks?“
„Ma olen talle 50 eurot võlgu.“
***
Alluv ülemusele:
„Palun kaks nädalat palgata puhkust.“
„Kuulge, kulla mees, te ju alles
tulite puhkuselt!“ protesteerib ülemus.
„Aga ma kavatsen abielluda!“
„Miks te puhkuse ajal ei abiellunud?“
„Ma ei tahtnud oma puhkust ära
rikkuda!“
***
„Isa, mille poolest erineb suvine
kalapüük talvisest?“ küsib Juku.
„Ainult selle poolest, et talvel seisab viin kenasti külm,“ vastab isa.
***

Neljapäev, 9. oktoober 2014

Kohtuvad kaks sõpra:
„Kuidas läheb?“
„Läksime just naisega tülli, kuna
ei suuda kokku leppida, kus puhkus
veeta.“
„Mis mõttes?“
„Noh, mina tahan suvel Egiptusesse sõita, naine aga tahab koos
minuga sõita!“
***
Kolm naist räägivad seksist.
„Mina olen abielus psühholoogiga,“ räägib esimene. „Iga kord, kui
meil on plaanid öösel armastust
jagada, toob ta mulle kõigepealt
lilli, šokolaadi ja šampust, et mind
ette valmistada. See viib mind
sobivasse hingelisse seisundisse
ja iga kord lõpeb õhtu vapustava
seksiga.“
„Mina olen abielus rokkariga,“
teatab teine. „Enne seksi ta tavaliselt
patsutab mind, siis virutab voodisse
ja kargab kallale nagu elajas. Ma ei
kurda, olen harjunud.“
„Aga mina olen abielus ministriga,“ tunnistab kolmas. „Ja seepärast
on nii, et iga kord, kui asi seksiks
kisub, istub ta lihtsalt voodi serval ja
räägib, et meil on suurepärane elu
ja see läheb järjest paremaks.“
***

Kaks kolleegi töö juures:
„Ma tunnen end täna hommikul
äraütlemata kehvasti.“
„Jõid eile või?“
„Kui ma oleksin teadnud, et ma
end täna nii kehvasti tunnen, siis
oleksin kindlasti joonud!“
***
Keegi mees helistab firmajuhi
telefonil:
„Vabandage, kas teil personalijuhti on vaja?“
„Ei, ei ole.“
„No aga mis kuradi pärast te teda
siis ametis peate?!“
***
Üks sõber teisele:
„Läksime koos naisega advokaadi juurde lahutuse asjus nõu küsima. Kui ta oli öelnud, mis nõuanne
maksab, siis mõtlesime ümber ja
ostsime hoopis suvila.“
***
Noormees tuleb sõjaväest koju.
„Mis sa nüüd tegema hakkad?“
uurivad sõbrad.
„Lähen politseisse.“
„Aga kui sinna ei võeta?“
„Siis turvameheks.“
„Aga kui sinna ka ei saa?“
„Siis tõesti ei tea, aga mingit tööd
ma kindlasti tegema ei hakka.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
10., 13.–14., 16.10 kell 11.45,
13.15; 11.–12., 15.10 kell 11.15,
13.30 Maagiline OZ (eesti
keeles)
10., 13.–14., 16.10 kell 13.30,
15.10; 11.–12., 15.10 kell
11.45, 13.15, 15.10 Amazonia

Annabelle

10., 13.–14.10 kell 13.45,
17.15, 19.45; 11.–12., 15.10 kell
13.45, 17.15, 19.10; 16.10 kell
13.45, 17.15 Labürindijooksja
10., 13.–14., 16.10 kell 20,
22.20; 11.–12., 15.10 kell
20.15, 21.45 Annabelle
10.–16.10 kell 12 Lennukid 2
(eesti keeles)
10., 13.–14., 16.10 kell 16, 19,
21.30; 11.–12., 15.10 kell 16,
19, 21.30 Kadunud
10., 13.–14.10 kell 15.20,
22.10; 11.–12., 15.10 kell
15.20, 22; 16.10 kell 15.20
Mängiks mente
10., 13.–14., 16.10 kell 12.50,
14.40, 16.20; 11.–12., 15.10
kell 11, 14.40, 16.20 Alexander ja üks kohutav jube kole
väga paha päev
10., 13.–14., 16.10 kell 18,
22; 11.–12., 15.10 kell 12.45,
19.45, 22.10 Dracula: Jutustamata lugu
11.–12., 15.10 kell 12.15 Kuidas taltsutada lohet 2
10.–16.10 kell 17.30 Maastik
mitme kuuga

10.–15.10 kell 14.30, 18.30,
20.30; 16.10 kell 14.30, 18.30
Maagia kuuvalgel
10.–16.10 kell 16.30 Võtame
rahulikult
10.–16.10 kell 22.30 Kutsuge
McCall
16.10 kell 19.30 Kohtunik
16.10 kell 20.30 Kirsitubakas
16.10 kell 22.10 Valemaandumine

R 10. oktoober
19.00 Kontsert

Kuldsete keelte kõla
Ansambel Kuldsed Keeled (Hiina)
kunstiline juht Shi Yue
Vanemuise kontserdimaja

Kontsert toimub koostöös Eesti Kontserdiga.
Ansambli Kuldsed Keeled kontserdid toimuvad veel ka
Tallinnas, Estonia kontserdisaalis laupäeval, 11. oktoobril kell 19.00 ja
Jõhvi kontserdimajas pühapäeval, 12. oktoobril kell 17.00

19.00 Kontsert

Traditsioonid,
kompositsioonid,
improvisatsioonid

19.00 Kontsert

Flöödiõukonna
õhtupoolik

Prantsuse barokkmuusika ning
improvisatsioonid vanakreeka,
skandinaavia ja pärsia teemadel
Conrad Steinmann (Šveits) –
FA Schola ansambel (Eesti)
prantsuse flageolet,
Agnethe Christensen –
plokkflöödid, aulos
laul, kandled, kellad &
Poul Høxbro (Taani) –
Henry Linden – klarnet, orel
galoubet-&-tambourin,
(Taani/Rootsi)
luukastanjetid
Lilian Langsepp – harf
Ansambel Chang o Nay
Egmont Välja – barokktšello
(Iraan/Eesti)
WWW.FESTIVITAS.EE
Reinut Tepp – klavessiin
Tartu Jaani kirik
Mohammad Rasouli (Iraan) – nei
TÜ aula
XIX Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival

ORIENT
et OCCIDENT
9.-12. oktoober 2014
Piletid on saadaval kõikides Piletilevi müügikohtades üle Eesti,
internetis www.piletilevi.ee ja tund enne kontserdi algust kohapeal.
Toetavad:
Kultuuriministeerium • Tartu linn
Eesti Kultuurkapital • Restoran Asian Chef
Bookmill trükikoda • Restoran Balkan
Restoran Villa Thai

L 11. oktoober

N 9. oktoober

ristsõna
Ristsõna

10., 13.–14., 16.10 kell 12.15,
19.10; 11.–12., 15.10 kell 18
Ma ei tule tagasi

Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee
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Kontsert algab kell 19.
09.12 Viimsi Püha Jaakobi kirik
10.12 Valga Kultuurikeskus
11.12 Võru Kultuurimaja Kannel
12.12 Türi Kultuurikeskus
14.12 Elva kirik
15.12 Pärnu teater Endla
16.12 Kuressaare Laurentiuse kirik

17.12 Haapsalu Kultuurikeskus
18.12 Tartu Pauluse kirik
21.12 Vihula Mõis (algus kl 16)
22.12 Rakvere Kolmainukirik
23.12 Jõhvi Mihkli kirik
27.12 Tallinna Jaani kirik
28.12 Rapla Maarja-Magdaleena kirik

Piletid Piletilevi ja Piletimaailma eelmüügist alates 12 €/16 €, kontserdipäeval pilet kallim.

Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu

KAMPAANIAHINNAD OKTOOBRIS!
Vergi rummid
(dark, spiced, white)
0,7l

Aviva vahuveinid
(sätendavad efektsed)

AVATUD IGA PÄEV
10-22

9,90

8,99

+ pant
13,20 €/l

12,84 €/l

Fizz pear 1,5l

1,99

Saku originaal
6-pakk (ainult CityAlkos)

+ pant 0,08 €
1,33 €/l

Sõbrakeskuse CityAlkost
on võimalik osta ka käsitööõlut!
Tulge uudistama!

3,99

+ pant 0,48 €
1,33 €/l

Premium 6-pakk
(ainult CityAlkos)

San Maurizio
vahuveinid
Asti, Moscato,
l´'intruso Brut

3,99

5,99

+ pant 0,48 €
1,33 €/l

7,99 €/l

Alkohol kahjustab teie tervist!

Hinnad kehtivad ka Tartu
SuperAlko kauplustes
Kaunase pst 81A ning Rüütli 4.

tartuekspress

18 reklaam

Ehitus

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

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

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

Kinnisvara müük
1-toal ahik heas korras korter
Peetri tn (29 m², wc-dušš, terrass,
aianurk). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

SUUR VALIK TREENINGUID

ALATES 30 EUR KUU
siduva lepinguta

aeroobika
jõusaal
ujula
vesiaeroobika
bodypump
rattaspinning

sõudespinning
ringtreening
cross-core
bodybalance
pilates
seljatreening

Emajõe Keeltekool: uued kursused oktoobris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Külluse töötuba Tartus 11.
oktoobril kl 15-18, juhendaja
Kreet Rosin, reg ja info www.
teadlikareng.com, tel 526 6988.
Prantsuse keele eratunnid Tartu
kesklinnas, 1-2 inimest, erinevad
tasemed. Info tel 551 9676.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

www.arenasport.ee

Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.

Tervise- ja spordiklubi

Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Betooni 9A Tartu

Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
Katusetööd OÜ Katusehundid.
Valts- ja profiilplekkkatused. Vihmaveesüsteemid. Tel 5695 6885.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professionaalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.
Uks muutusteks: 12. oktoobril kl
10-18 Access Bars kursus Tartus,
juhendaja Kreet Rosin, reg ja info
www.teadlikareng.com,
tel 526 6988.

Eesti Põllumajandusmuuseumis

11. oktoobril kell 12–16

Lõikuspidu

Lähme ajas tagasi
Päeva juhib: Kaarel Tuvike

Esineb muusikaline kollektiiv

Seelikukütid

Näituse Ärgem unustagem möödunud aegu avamine
Plakatite ja vimplite väljapanek
Põllumeeste kutsevõistlused
Rehepeks
Einelauas saadaval defitsiitsed kaubad!
Töötoad
Maakino
Sissepääs siselaenu obligatsiooniga 4.Õppiv noorsugu ja pensionärid 2.Kollektiivid (2 seltsimeest ja lapsed) 8.-

Buss Tartust Vanemuise alumisest parklast kell 11.30 ja
Ülenurme Konsumi juurest Tartusse 16.15

Parimad asjakohased kostüümid
saavad autasustatud.

www.epm.ee

Info: epm@epm.ee või 5373 7124 Pargi 4, 61714, Ülenurme, Tartumaa

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid ehitus- ja remonditöid. Tel 5677 9397, 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.
Teen ehitus- ja remonditöid,
elektritöid. Tel 5367 0484.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaiad-väravad paigaldus. Tel 5623 3867.

Vee-, kanalisatsiooni- ning kaablitrasside kaevamine. Septikud,
maaküte jne paigaldamine. Puude, põõsaste ja hekkide väljajuurimine. Lammutustööd. Kallurveod kandevõimega kuni 3 tonni.
Tel 5679 5678, info@svennex.eu.

Materjal

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

30 a naine otsib vahetustevaba
tööd Tartus, pakkumisi teha meilile
kerts17@hot.ee.
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.
Pihel OÜ
Otsin tööd vanainimese või pere
abistajana (soovitavalt elamispinnaga). Tel 5624 4548.
Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd.
Värske pensionärina ja aktiivse
inimesena ei taha kutseoskust
kaotada. Tel 5665 7315.

Pakun tööd
Otsin maamajale maakivivundamendi remontijat. Tasu kokkuleppel. Tel 5666 2590.

3-toal väga heas korras korter
Kalda tee 8 (5/5, 57 m², 56 990 €).
Korter on vaba, soovi korral võimalik kohe sisse kolida! Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.

Pakun tööd aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga
nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel
tasuta väljaõpe töö käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.

Jõega piirnev 1,4 ha elamukrunt
20 km Tartust, Kambja vald, Sirvaku k, olemas elamu projekt. Tel
5552 1724.

Plaatimistööd ja saunade ehitus.
Tel 5373 8500.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
93 x 141
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Loomad

Otsin tööd

Küte

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

Tükeldatud küttepinnud (50 cm
ja lühemad, kuusk, haab, lepp, 25
€/rm). Toome koju kahe ruumi
kaupa. Info tel 5684 0777.

Müüa pikakarvaline taks ja läänesiberi laika, isased. Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

2-toal renov ahik korter Pilka külas,
linnast 7 km (2/2, 43 m², 28 900 €).
Vabaneb kiiresti! Tel 5624 2181.

3-toal maja Tartu linnapiirist 1,4
km kaugusel Õssu k Pähna tn (ehit
2010, üp 261.6 m², krunt 1685 m²,
129 900 €). Aitan müüa Teie kinnisvara Tartus ja Tartumaal.
Info tel 5558 5567, Kristi Vaikmets,
www.aabakv.ee.

Puidugraanulid laost: 15 kg kott
- 3.35 €, 990 kg alus - 198 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis Karu,
tel 742 0656, 511 5949.
Maja Tartus Jõe 7 (3 tuba, 108 m²,
ahju- ja gaasiküte, kinnistu 754 m²).
Tel 5667 5567.

Kinnisvara ost
1-2toaline korter Tartu linnas, võib
vajada remonti. Tel 5331 1142.
1-2toaline remonti vajav korter
Tartus. Sobivusel kiire tehing! Tel
525 7647.
Ostan remonti vajava 1-toalise
korteri või kööktoa Tartus.
Tel 56 503 503, Marko.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal. Hinnapakkumine paari päeva jooksul,
sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065.
Võtan müüki kinnisvara Tartus ja
Tartu maakonnas. Tel 5620 4096.

Üürile anda
Ahik kööktuba kesklinnas.
Tel 5395 0955.

Üürile võtta
1-2toaline korter Tartus vanemale naisele (1.-2. korrus, keskk).
maret2000@hot.ee

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 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!
Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuiv lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (lepp 50 cm
35 €/rm, kask 40 cm 43 €/rm).
Tel 5552 4150.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Lõhutud ja kuivad küttepuud
(lepp, kask jt segamini, 50 cm 42
€/rm, 30 cm 45 €/rm). Kojutoomisega. Info tel 5383 7099.
Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kuiv okaspuu 30 €/rm, lepp
29 €/rm). Tel 5377 4476.

Puituksi ja -aknaid tootev AS Finak
(Maramaal) võtab tööle kogemustega nelikanthöövli operaatori.
Info tel 730 3465 või saatke CV
iraritsi@hot.ee.
Restoran-lounge Polpo otsib oma
meeskonda nõudepesijat. CV
saata info@polpo.ee või restoranlounge Polpo, Rüütli 9, 51007
Tartu.
SA Tartu Sport pakub tööd 0,25
kohaga koristajale. Tööaeg L
kl 6-12 ja 16-20. CV saata info@
tartusport.ee, info tel 744 8402,
5692 1819.
SA Tartu Sport pakub tööd 0,5
kohaga koristajale. Tööaeg E-R kl
6-10. CV saata info@tartusport.ee,
info tel 744 8402, 5692 1819.
Siseruumide koristajale Ringtee
tn õhtuti peale 17 (E, K, R) ja P
masinpesu tootmisruumi põrandale. Tel 5823 0411.
Tartu lasteaed Ristikhein (Ropka
tee 25) kutsub tööle kaks tasandusrühma logopeedi. Töö sobib
ka eripedagoogikat õppivale viimase kursuse tudengile. Töötada võib
osalise koormusega ja vaba graafiku alusel. Avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad
saata Ropka tee 25 või ristikhein@
post.raad.tartu.ee. Tel 511 5057.
Tänavapuhastuse AS vajab hooajaks traktoriste ja autojuhte. Info
tel 5668 7272.

Põllundus
Müüa õunamahla ja kõrvitsaid.
Tel 5634 5692.

Neljapäev, 9. oktoober 2014

tartuekspress
reklaam

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Riided
Jõe butiigis kasutatud joped ning
dressipüksid. Soola 10 (avaturg)
E-R 9-17, L, P 9-16.
Kasutatud riiete pood Jalaka 40.
Iga päev uus kaup! E–R 10–18, L
10–15.
Kauplus Stiil (Anne 51) kasutatud
riided Norrast, uuemad riided
Iirimaalt. stiilriided.ee

Termokaamera teenused

Kontrollime välisseinte soojapidavust,
aitame leida hoone soojalekked ning
niiskuskahjustusi.

termokaamera@gmail.com

Tamme butiigis kasutatud suusajoped ja -püksid. Lastekombed.
Suur-kaar 56, E-R 10-18, L 10-16.
Tamme butiigis T.A.T.U. kleidid,
meeste ja naiste bambuspesu.
Suur-kaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

Sõidukid
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Lisainfo tel 5823 2707.
Ostan Teie 1980.–2005. a auto
Tartus ja Tartumaal. Helistage
5839 5949 ja küsige pakkumist!
Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

Olmeõigusabi Punkt Pepleri 27,
I korrus. Nõustame ja vajadusel ka
abistame. Eelregistreerimine tel
336 2016 (automaatvastaja),
5341 6411, olmeabi@hot.ee.

Jalgrataste hooldus ja remont
Tartus Võru 132a. Master Sport OÜ,
tel +372 659 1109,
www.mastersport.ee.

Ostame, müüme ja likvideerime
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi
ja Norra firmasid, sh km-kohuslased firmad. Konsultatsioon ja
muudatuste vormistamine. Tel
508 9565.

Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja
selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.
Tervist reiki abil. Tervendaja Eve,
tel 502 3284.

Pitsad, vrapid, praed, supid, soodsad päevapakkumised – toome
kiirelt kohale. www.tartutoit.ee

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.
Aiahoolik OÜ pakub: ohtlike
puude raie, haljastustööd.
Tel 5190 5271.

Puulehtede ja -okste äravedu
veokiga või konteineriga.
Tel 5290 183, www.elevus.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
Ametlik litsentsiga korstnapühkija
Tartus, Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal. Tel 5191 6605.

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

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

Kandlemuusika ja laulud Teie
peole! Kandlemees Sander,
tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

AT Teenus OÜ
pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust
OÜ-le, KÜ-le, MTÜle, FIE-le.
Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.
Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.
Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.
Avatud uus vaibapesula Tartus
Ilmatsalu 34! Puhastame vaipu
ning pehmet mööblit ka sinu
kodus või kontoris üle kogu Eesti.
Info: www.vanastuueks.ee või tel
5666 0428, 5666 0365.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.
Konteinerite rent ehitus-, majapidamis- ja haljastusjäätmetele. Tel
529 0183, www.elevus.ee.
Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.
Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Kütteperiood on ukse ees. Kerkvel
OÜ korstnapühkija Tartus ja Tartumaal tel 564 4799.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.

Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.

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

Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.

Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.

Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

Firma teeb kõiki elamute hooldustöid (väliskoristust, san-tehnilisi
töid jne). Tel 509 0750.

Reklaamtrükised, raamatud, väiketrükised. Trükk ja kujundus.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.
Remondin kortereid. Kogemust
15 aastat. Tel 511 1242, 5802 2620.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Niitmistööd murutraktoriga,
trimmerdamine, võsalõikus ja
äravedu kinnistult ning muud
metsatööd ja valgustusraie. Tel
53 441 304. Metsaraie ja väljavedu Tel 56 672 872. Tegutseme
Tartumaal ja selle ümbruses.

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

Ostan uuriripatseid alates 100 €/
tk. Raha kohe kätte! Kõik pakkumised oodatud. Tel 5649 5292.
Raamatud sarjast „Seiklusjutte
maalt ja merelt“: „Tom Sawyer“,
„Saladuslik saar“ (hind kuni 10 €).
Tel 5663 9310.
Soovin osta korras sõudeergomeetri ja jõumasina. Tel 505 0425.

61 a brünett, tööl käiv, hella hingega naine otsib head sõpra Tartu
ligidalt või linnast, vanuses kuni 65,
kes omaks töökohta. Mees peab
olema aus, korraliku välimusega
jne. Oskaks naist ka hellitada.
Joodikutel mitte tülitada. Helistada
õhtuti 5198 2929.
61 a sale naine Vissilt otsib vanemat soliidset autoga härrat. Tel
5886 9172.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Kõik pakkumised oodatud. Raha
kohe kätte! Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, märgid, ehted, nõud,
mööbel, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, kellad, mündid,
paberahad jne. Tel 5829 9810.

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.
Treppide puhastamine, akende
pesu eramutes. Hind kokkuleppel.
Tel 5869 0929.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.

Ropkamõisa lõngapood: peenvillased tikkimislõngad 0.60 €/20
m, villane vaibalõng 7 €/kg, villane sokilõng 15 €/kg, heegelniidid,
akrüüllõng 10 €/kg. Ropkamõisa
10 hoovis (värava kaudu), Tartu,
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Suur raamatumüük Tartu ülikooli
raamatukogu fuajees E-R kl 11–19.

Veoteenus väikekaubikuga +
haagis. Arve. Tel 5348 8766.

Tervis

Gongi- ja kristallhelide meditatiiv-teraapiline kontsertseanss
15. oktoobril kell 18.30, Näituse 3.
www.tuletee.ee
India tants algajaile. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

SÜGISKONTSERT HINGEDEPÄEVAL

Lauatennis lastele Veevärgi spordihoones T kl 19, R kl 18, P kl 15.
Info tel 557 7677.

TELLI
KUULUTUS
Hõbedast esemed. Kokkuostu-

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, tel
505 8381, 5837 9246.

Pühapäeval, 2. novembril kell 15
Tartu Ülikooli peahoone aulas

Vanad ordenid, KL ja sõjaväemärgid, medalid, mündid, hõbe,
raamatud jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg

Ost

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

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

60+ naine soovib tutvuda heasüdamliku ja hoolitseva mehega.
Tel 5557 4115.

Müük

Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.
Kutsed, nimekaardid, voldikud,
flaierid, plakatid, raamatud. Tel
517 9237, www.kiirtrykised.eu.

Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine
tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Tutvus

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h, 1,09 €/min. .

dest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Psühholoogiline nõustamine ja
intuitiivteraapia. Astrid,
tel 5612 0988.

Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Klassikaline massaaž ja Reiki ravi.
Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

730 4455

„Meenutame meie peadirigenti – 100 aastat Ando Rannu sünnist”

Esineb Puhkpilliorkester Tartu
Dirigendid Jaan Tilgar ja Margus Kasemaa

Ootame kõiki kuulama. Sissepääs on tasuta
Toetajad: Tartu Linnavalitsus, Tartu Kultuurkapital, Tartu Kultuurihoone Sõprade Seltsing

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

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

tartuekspress
BIOKAMIN

20 reklaam

Neljapäev, 9. oktoober 2014

sobib igale poole,
nii korterisse kui kontorisse!
•
•
•
•

MÜÜGIL KA

ehe elav tuli
ei suitse
ei vaja korstent
põlemisel ei
eraldu lõhnu
• annab sooja
• võimalik
soojaks kütta
ca 20 m²

ELEKTRIKAMINAD

TARTU KÜTTESALONG

TARTU, Ringtee 75B (Lõunakeskusest vasakul)
Tel 59 118 119, tartu@kyttesalong.ee

AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

