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TAMREXis parim tööjalanõude valik!
COFRA JALANÕUDE OMADUSED:

40.art BA029

84.-

EN 12568:2010

APT torkekindel tald – parem
soojusisolatsioon, kerge ja painduv
art 141510-320

86.-

COFRA Aksi S3 SRC
turvakingad
art FW270

art 13050

HIND

COFRA Pakri S1P SRC
turvasandaalid

52 €

art FW360

HIND

Komposiitmaterjalist
turvanina – parem soojusisolatsioon,
kergem kui metallist turvanina

54 €

10 mm

107.-

6 mm

3,5 mm

Anatoomiline sisetald –
vähendab põrutust kannaosas,
antibakteriaalne, imab niiskust.

art 52236

114.art 160255-80013

130.art 152723-75029

TAMREX Moonwalker S3 SRC
turvakingad
art B118T

HIND

77 €

TAMREX Moonwalker S1P SRC
turvasandaalid
art B493T

HIND

Lai liist ja turvanina –
biomehaaniline raam järgib jala kuju

79 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.07.2015 või kuni kaupa jätkub!
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Piiritu alkopralle jäi üürikeseks
UUDISED

Neljapäev, 16. aprill 2015

Kui aasta tagasi tundsime muret Pirogovi platsi
prii märjukesepruukimise
aura kadumise pärast, siis
tänaseks on endine olukord täielikult taastunud.
Ei jõudnud kuhugi ka linnaisade soov kultusmäel
jookidele lubatud kraade
juurde keerata.

Vana hea Pirogovi park tervitab õllesõpru lahkelt ka sel
hooajal, ülejäänud linn enam mitte. 
VIKTORIA ARRO

Pärast seda, kui valitsus üleüldise meelepaha taustal oli sunnitud enneolematult liberaalse korrakaitseseaduse karmimaks väänama ning avalikus kohas lustivee
nautimise taas keelama, jäi õhku
küsimus, mis saab juba 2003. aastast joodikute oaasina tuntud
Pirogovi platsist – ainsast kohast
Maarjamaal, kus juba enne uut
korda segamatult rüübata võis.

Miks mitte vein?
Kärmelt ja üksmeelselt (nagu
paradoksaalsel kombel ka kunagine seadus ise) vastu võetud muudatus lubas siiski kohalikul omavalitsusel lauskeeldu erandeid
teha. Mõistagi asuti seda legendaarse Toome nõlva aluse jalgtee
ja Ülikooli tänava vahelise tähistatud haljasala ehk Pirogovi pargi
puhul ka rakendama.
Linnasekretär Jüri Mölder läks
kultuurikomisjoni istungil sedavõrd hoogu, et käis välja mõtte
lubada senise kuue mahuprotsendi asemel jookide kangusena
22. „Tõepoolest, miks ainult õlu
ja mitte ka vein kui lahja alkohol,“
selgitas komisjoni esimees keskerakondlane Nikolai Põdramägi,
kes ise küll ainsana muudatuse
vastu hääletas.
Kuigi kaheksa komisjoni liiget oli veinitamise poolt, leidis
viis päeva hiljem toimunud linnavalitsuse koosviibimine siiski, et õigem on eelnõus jääda esialgse kuue mahuprotsendi juurde. Sama meelt oli lõpuks volikogu: 22 mahuprotsenti toetas vaid
kuus, vana korra taastamist aga
24 saadikut. Seega ongi 15. märtsist 15. oktoobrini kehtiv eriolukord taas paigas.

Ent ka leebemat joomaluba ei
toeta sugugi kõik kohaliku poliitika tegijad. „Sellega, et me lubame
üliõpilastel ja praktiliselt ka teistel noortel, kes ei peaks seal olema, juua, teeme me tegelikult ühtlasi ka tõhusalt alkoholi reklaamikampaaniat,“ väitis Avo Rosenvald
IRList. „Kuna alkohol on samasugune mürk, siis ei aita muud, kui
meil tuleb seda võimalikult piirata.
Eesti rahva säilimise huvides oleks
mõistlikum jätta Pirogovi plats
ainult piknikukohaks.“
Ka Põdramägi rõhutas, et üleriigilise tipsutamisvabaduse peale
sai rahvas üsna kurjaks, mistõttu
peaks ka linnavolinikud avalikule
tarbimisele selgesõnalise ei ütlema. „Kogu maailm võitleb, kuidas pahedest lahti saada, aga meie
justkui ei soovigi seda. Meie anname veel ühe võimaluse juurde, kus
alkoholi pruukida,“ kurtis ta.
Põdramägi on tudengite rongkäigus märganud, et teinekord on
poiste vahele koguni õllekast sattunud, mis on tema silmis lausa
inetu ja sobimatu. „Suviti on raekojaplats niigi joomakohti täis,
nüüd siis saab raekoda alkoholitarbijatest lausa sisse piiratud,“ väitis
ta. „Et Pirogovi platsil käiakse kul-

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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 3147.

tuurselt joomas ja ainult tudengid
– no ei vasta ju tõele!“

Pätt joob edasi
Sotsiaaldemokraat Lemmit
Kaplinski kutsus samas üles mitte
olema silmakirjalik. „Tudeng joob
pargipingil oma õlle ikka ära. Kui
me selle kõik nii karmilt ära keelame, siis seadustame olukorra, kus
tudengid ongi seaduserikkujad,“
sõnas ta. „Kas seadused on pättidele või korralikele inimestele? Pätt
joob ka viina jätkuvalt ükskõik kus
ja millal ta tahab. Mina olen poolt,
et mõistlikus koguses, kui on tagatud heakord, miks mitte.“
Isamaalise Tartu Kodaniku saadikurühma esindaja Tõnis Lukas
tõdes, et piiritletud avalikud joomakohad on küll suurlinnadeski
tavaline praktika, kuid mitte just
tihti ei asu need kesklinnas, otse
raekoja akna taga. Samuti tasub
tema sõnul meeles pidada, et otse
platsi kõrvale on kerkimas uus
hotell. „Kui te praegu ütlete, et kaebusi ei ole, vaat siis on neid kaebusi
küll,“ hoiatas ta.
Lukase hinnangul vajab Pirogovi kontekstis paremat korraldamist
ka joomise vastandtegevus. „Linn

on lahendanud Anne kanali probleemi ikkagi statsionaarsete WCde paigaldamisega,“ tõi ta eeskuju.
„Tegelikult me ju näeme ja teame,
et mingitel hetkedel, kui seal bravuurikat seltskonda on väga palju,
käiakse õhtuti sealsamas võsas ja
nõlva peal hoogsalt, seda võib isegi

mööda jalutades näha.“

Peldik õuduslugudest
Käimladiskussiooni sekkus ka
meer Urmas Klaas (Reformierakond), märkides, et kuigi „mujal
tegemise“ põhjuseid võib mitmeid
olla, ei rahulda praegune olukord
ei linnavalitsust, inimesi, kes piknikualal kaunist suveõhtut ja A.
Le Coqi õlut naudivad, ega Werneri kohvikut ja Lossi tänava
õppehoonet, mille tualetid suure
väliskoormuse all ägavad. „Piirkond vajab statsionaarset ja normaalset tualetti ja ma võin öelda,
et see on töös,“ rõhutas Klaas.
Praegu peaks teoorias kogu ala
teenindama üks roheline plekkkuut, mille hügieenitingimuste kohta räägitakse õuduslugusid
üle linna. Etteruttavalt võib öelda,
et küllap on just „hea koht“ teguriks, miks võtab Pirogovi plats
koha sisse peagi ilmuvas Tartu
haisvaimate paikade edetabelis.
IRLi fraktsiooni esimehe Jüri
Kõre sõnul on WC-de rajamisega ammu hiljaks jäädud. „Meil on
juba kümmekond aastat see Pirogovi plats piknikuala ja nüüd tuleme välja sellega, et sinna on WC-d
vaja,“ kritiseeris ta, lisades, et pilgud tasuks pöörata hoopis Emajõe äärde. „Koolilapsed on koos
kaluritega lesilate peal. Ma pakun
silma järgi välja, et neid noori, kes
kala püüavad, on vähem kui neid,
kes õlut joovad. Need kohad on
meil olemas, tegeleme kohe WCdega ja ennetame probleeme.“
Pikaajaline volikogu esimees,
nüüd riigikokku suundunud ajaloolane Aadu Must (Keskerakond)
resümeeris olukorra tõdemusega, et tudengid on Tartus õlut joonud juba pea 400 aastat, mistõttu
on mõistlik traditsioone toetada.
„Nautisime koos Urmas Klaasiga professor Ivanovski testamenti, kellest jäi järele mälu järgi vist
10 034 eset pärandust. Neist
10 000 eset olid tühjad õllepudelid, mis võib kaudselt viidata sellele, et tõenäoliselt ka professorid
jõid siiski õlut,“ arutles ta.
KAUR PAVES
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Pisipoiss sai Maximas suraka
Mõni aeg tagasi kirjeldas
murelik ema sotsiaalmeedias, kuidas tema poeg sai
Maxima turvaväravatest
tugeva elektrilöögi. Pood
möönab vahejuhtumit, ent
selgitusi jagama väga lahke
ei ole.
Fotod sidemeis kätega pojast ja
kirjeldus Maxima töötajate jahedast, et mitte öelda küünilisest suhtumisest rippusid internetis mõnda aega. Ema jutu järgi sai pisipoeg
poodi sisenedes turvaväravatelt
üpris tugeva elektrilöögi, misjärel
pöörduti ka traumapunkti. Kohe
samal õhtul teavitas vanem ohtlikust olukorrast poes ka politseid.

Peldik leekides

4374

euro eest suutis kahju teha 10.
aprillil Haki tänava keldriboksist
tööriistad ja kohviaparaadi pihta
pannud kurikael.

Saladuslik napisõnalisus
Ühtäkki aga postitused Facebookist kadusid, nagu ka ema soov juhtunust avalikult rääkida. Mis tegelikult ikkagi juhtus? Kuidas on võimalik, et poe turvaväravad on pinge all? Ega ometi sarnane olukord
või korduda uuesti siin või mõnes
teises poes, kus kasutusel sama
tehnoloogia?
Maxima brändi- ja kommunikatsiooniosakonna direktor Ty
Lehtmäe vastas telefonis toimetuse
küsimustele, et tema kuuleb õnnetusest esimest korda. Sündmusest
oli möödas kümme päeva.
Mõni aeg hiljem vahendas Jan
Jõgis-Laats kommunikatsioonibüroost Hamburg&Partnerid: „Tartu Võru tänava Maximas oli tõepoolest vahejuhtum, milles laps
sai meie kaupluses kergema elektrilöögi. Tegu oli õnnetu juhusega
ning laps ei saanud tõsiseid vigas-

LAUSEGA

Esmaspäeva õhtul sai päästeamet
teate, et Kuperjanovi tänaval on
kolmekorruselise elumaja koridoris suits – teisel korrusel oli ühiskasutatav käimla põlema läinud.
Kaugemale põleng ei levinud,
majast evakueeritud perekonna
tervist kontrollis kiirabi.

Sõbra Maxima sõna otseses mõttes elektrilised väravad. Toimetus käis
testriga kohapeal mõõtmas – mingit ohtu need endast praegu ei kujuta.
Mis põhjusel üks poisipõnn sealt mehiselt surakat sai, päris selgeks aga
ei saanudki. 
RASMUS REKAND

tusi. Maxima on omalt poolt võtnud tarvitusele meetmed sarnaste olukordade välistamiseks meie
kauplustes.“
Põhjus, miks juhtunu kohta silpigi rohkem ei saa öelda, kõlas aga
üpris üllatavalt – nimelt viga saanud poisi vanem ei soovi avalikku tähelepanu. Sama inimene,
kes ise potentsiaalsest ohust poes
Facebookis varem lokku lõi?
Pinnimise peale Jõgis-Laats
täiendas, et õnnetuse põhjustas
kerge elektrilöök kaupluse sisenemisväravast. „Maxima kontrollis sarnase juhtumi välistamiseks
lisaks antud kauplusele elektroonilised sisenemisväravad üle ka kõikides teistes Eesti kauplustes.“

Vaikima sundiv kokkulepe?
Miks ei taha siiski pood öelda
mis põhjusel ning kuidas värav pin-

Ainult Tartu kauplustes!

(Kehtib ka soodushinnaga toodetele ja
kliendikaardi eripakkumistele)

16.-19. APRILL
Tasku Moe- ja Vabaajakeskus
Turu 2

Lõunakeskus
Ringtee 75

ge alla sattus? Mis eesmärgil tasub
sellist infot varjata? Probleemi olemusest rääkides saaks ju kõige
veenvamalt maandada hirmu ohuallika jätkuvast olemasolust.
Veelgi olulisem – mis sundis (või
motiveeris) ema suud lukustama?
Mida vähem vastuseid, seda rohkem jääb ruumi küsimustele? On
kõik ikka nii, nagu paista lastakse või peitub suurem osa ohtlikust
jäämäest vaikimisvee all?
Politseisse saabus info Maximast
traumapunkti viidud 3-aastasest
poisist 28. märtsi õhtul. 1. aprillil
pöördus ema uuesti politseisse. Sel
korral juba ettepanekuga asi sinnapaika jätta. Ekspressile selgitati politseist: „Selle õnnetusjuhtumi osas pidid lähedased kauplusega
omavahelisele kokkuleppele jõudma. Politsei sekkumist ei peetud
otstarbekaks.“
RASMUS REKAND
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Filosoofide paraad
14.–18. maini võõrustab Taaralinn
23. rahvusvahelist filosoofiaolümpiaadi, kuhu oodatakse 42 riigi
esindust viielt mandrilt.

Pilliroole hagu
Linn alustab Sõpruse ringi haljasalal hooldusraiega, kus hinnatakse
mägimändide seisundit, märgistatakse haiged ja väheväärtuslikud
puud ning kavandatakse asendusistutus. Umbrohutõrjet tehakse ka ala
keskel vohama kippuvale pilliroole.

Baruto trofeed
Möödunud aastal aktiivse spordiga lõpparve teinud sumoka Baruto (Kaido Höövelsoni) võidetud
karikaid ja trofeesid pole Eesti avalikkus siiani näinud. 16.–18. aprillini peetava maamessi ajal saab
aga igaüks rariteetseid imperaatori ja peaministri karikaid imetleda.

Teeremont läks lahti
Eelmisest nädalast alustas Tartu
tänavate hooldusremondiga tegelev AS Lemminkäinen tänavaauku-

de parandamist kuuma asfaldiseguga. Praegu teeb tööd kaks brigaadi ja mai lõpuks peaks suurem
osa tänavaaukudest parandatud
saama. Ilmade soojenedes algavad
linnas ka suuremad ülekattetööd.

Epp Kaidu 100
Laupäeval kell 16 toimub Vanemuise väikese maja ovaalsaalis
mälestusõhtu, millega teater märgib oma kauaaegse lavastaja Epp
Kaidu 100. sünniaastapäeva. Sissepääs kõigile huvilistele on vaba.

Topeltlinnavaated
Linnamuuseumis (Narva mnt 23)
on kolmapäevast avatud kaks
Eesti linnavaateid tutvustavat
fotonäitust: ajaloomuuseumi näitus „Tervitusi Revalist, Dorpatist,
Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist ja Arensburgist. Sajanditagune linnafoto 3D“ ning postimuuseumi näitus „Ei saa üle Emajõest“
Emajõe sildadest kollektsionäär
Ants Linnardi kogude põhjal.

Striderile külla
Laupäeval kell 10 korraldab loodusmaja keskkonnabuss väljasõidu Põlvamaale, kus külastatakse
maailmaränduri, kirjaniku ning
mitmete populaarsete reisiraamatute autori Roy Strideri kodutalu.
Registreerumine telefonil 736
6120 või e-posti aadressil info@
teec.ee. Osalustasu täiskasvanutele 10 eurot, koolilastele 5 eurot,
eelkooliealised tasuta. Väljasõit kell
10 Vanemuise alumisest parklast.

Goethe radadel
Täna kell 19 mängib VAT teater
Uues Teatris külalisetendusena
„Fausti“ – ekspressionistlikku rännakut Murnau, Goethe ja Marlow
ainetel.
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riiklikult ja globaalselt nõrk
Tartu toimib küll kindlalt
Lõuna-Eesti tõmbekeskusena, ent vannub kõrgemal tasandil üha enam
konkurentidele alla, kõlab
statistikaameti tellimusel
eeslinnastumist uurinud
teadlaste järeldus.

Bokside rent, komisjonimüük
Suur valik rõivaid, kodukaupa ja kasutatud mööblit. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info: 5680 4451, tartu@sahtel.net

Naisterõivaste kaupluses CLIVIA
Eedeni Kaubamajas

Saabus müügile uus
KEVADSUVINE TOODANG

(38-54) 25 €
• lai valik pükse • voodriga seelikud 24 €
• kostüümid alates
49 €
kid ,kleidid jne.
• pihikseelikud , ja • valik tooteid -30%
Kvaliteetsed Eestis toodetud tooted.
Alati soodsad hinnad!
Külastage meid. Tel 748 0802.

Siseministeeriumi määratluse alusel koosneb Tartu linnapiirkond keskuslinn Tartust ja neljast
sellega piirnevast vallast – Luunja, Tartu, Tähtvere ja Ülenurme
–, mis hõlmavad kokku 672 km2.
Seejuures moodustab ligi poole
linnapiirkonnast 300 km2 pindalaga Tartu vald. „Linnapiirkond ei
ole kindlasti omavalitsusüksuste
pindalade summa,“ märkis uuringu autor, inimgeograafia vanemteadur Antti Roose. „Tulenevalt
määrusest on välja jäänud Haaslava vald, mis väärinuks osaliselt
kuulumist Tartu linnapiirkonna
koosseisu.“

Lipulaevaks Lõunakeskus
Piirkond hõlmab 46 000 töökohta, neist kümnendik eeslinnas. „Arvestada tuleb, et Tartu kui
tõmbekeskuse mõju on LõunaEestis üha suurenenud ning ülikoolilinna toimepiirkonda kuulub
160 000 inimest,“ lisas Roose.
Nüüdisaegse eeslinnastumise
algeid võib Roose sõnul Tartumaal
otsida 1990. aastate lõpust, mil
keskuslinnad ja nende tagamaa
hakkasid läbi põimuma ning tartlased linna lähedale maale kolima. Esimese lainena toimus nõukogudeaegsete suvilate ümberehitamine elamuteks (Ihaste, Kabina,
Külitse), kuid juba 2000. aastast
käivitus hoogne uuselamuarendus
Tartu lähistel Soinastes, Vahis,
Ränis ja Õssul. „Uusasumite rajamise kõrval sai alguse ka tootmis-,
logistika- ja teenindusettevõtete liikumine eeslinnavööndisse,
eeskätt külgnevalt Tartut ümbritseva ringteega,“ sõnas Roose.

ALLIKAS: GEOMEDIA OÜ /
TARTU ÜLIKOOL

Lipulaevaks, uue ajastu kehastuseks sai ekspertide väitel Lõunakeskus. Rahvastikutihedus kasvas
Luunja vallas aastail 2000–2013
tervelt 70%, Ülenurme vallas 67%,
Tartu vallas 39% ja Haaslava vallas 17%.
Samas pole Ülenurme, Kõrveküla, Luunja ega Ilmatsalu kui
kohalikud keskused linnapiirkonna sisemises asustushierarhias
uusasustuse lisandumisel tugevnenud. „Tartu-suuruses linnas
pole praeguse linnastruktuuri ja
funktsioonide puhul reaalne tugevate linnaosa- ega eeslinnakeskuste teke,“ tõdes Roose. „Arendused
Tartu linna halduspiirist väljaspool on asustust ja funktsioone
hajutanud.“
Piirkonna ruumilist sidusust
piiravad Roose väitel loode-kagu
teljel Emajõgi ja raudtee – mahub
ju linna piiresse vaid neli autosilda ja viis raudteeületust. „Emajõgi
on looduslik-füüsiliselt lahutamas
just eeslinnavööndit. Murranguliseks sai siin tänavune Ihaste silla
valmimine idaringteel, mis ühendab laienevaid eeslinnaasumeid
lõuna- ja idasektoris Ropka tööstusrajooni kaudu,“ ütles Roose.
„Raudtee lahutab eeskätt kesklin-

maale tugevalt miinusesse langetanud kogu linnapiirkonna rändesaldo: 2013. aastal lahkus 1352
inimest. Lisaks tuleb Roose sõnul
tunnistada, et rändetagamaa on
habras. „Lõuna-Eesti maakonnalinnade ja külakohtade rändesaldo formaalselt paraneb,
Ülikoolilinnas napib nuti- sest väljarände potentkaid ja tasuvaid töökohti, siaal on ammendumas,“ lausus ta. „Rahekspordipotentsiaali on
vastiku vananemine ja
üliõpilaskonna vähenäidanud vana tööstus.
nemine piirab ka Tartu
sisemist rahvastikukasvu. Annelähivöönd on hõlmamas enamiklinlasi jäi kahe viimase rahvaloenku maakonna suurematest maaduse vahelisel perioodil 3700 võrra
asulatest ning on laienenud juba
vähemaks, statsionaarsete üliõpika üle maakonna piiride Jõgeva-,
laste arv on kahanenud 15 000ni ja
Põlva- ning Valgamaale. Tartu on
väheneb veel.“
kasvanud esmaseks töörände sihtMis aga peamine: Tartul on
kohaks Viljandile, Valgale, Põlvale,
tõsiseid probleeme rahvusvahelisJõgevale, Põltsamaale ja Mustveetumisega, mis ei seisa ainult lenle. „Tööjõuareaal väljendab mitte
nujaama ja füüsilise ligipääsetaainult Tartu linnapiirkonna laievuse, vaid ka tööturu atraktiivsuse
nemist, vaid kogu Lõuna-Eesning teenuste ja kaupade eksporti suurregiooni funktsionaalset
dipotentsiaali taga. „Ülikoolilintugevnemist,“ selgitas Roose.
nas napib nutikaid ja tasuvaid tööPotentsiaal ammendumas kohti ning ekspordipotentsiaali on
näidanud hoopiski nii-öelda vana
Kuigi linn on kagueestlastele
tööstus: metalli- ja puidutööstus,
tõmbekeskuseks, on tartlaste välelektroonika,“ rääkis Roose.
jaränne eeslinna, Tallinna ja välisKAUR PAVES
na Maarjamõisa meditsiini- ja ülikoolilinnakust, sest vastav kergliiklusühendus puudub.“
Mõistagi ei piirdu Tartu mõju
linnapiirkonnaga, kuhu on koondunud juba 87% maakonna töökoht adest. Toimepiirkon n a
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Lätlased tõmbasid Tartu
klassiekskursioonile vee peale
Kui Karlova kooli neljandikud Jurmala veekeskusse jõudsid, oli ootamatu
remont juba alanud ja akvapargi uksed lukus. Eestlaste
nurina järel ilmus vastav
info ka kodulehele. „Sorry,“
kommenteerisid lätlased
10tunnist tühisõitu.
Ei ole teab mis lennukat fantaasiat vaja, kujutamaks ette, kui
pikaks võivad venida laste näod,
kes bussiekskursiooniga veekeskuse ette jõudes sealt kuiva nahaga
tagasi saadetakse. Aga just sellises
olukorras leidis ennast klassijuhataja Eve Vihand möödunud reedel.
„Esiteks oli muidugi suur ehmatus, et ... ei ... see ei saa ju võimalik olla?! Olin ise mõned päevad
varem veel hoolega üle vaadanud
nende kodulehelt reeglid, ajad,
hinnad ja kõik muu olulise, mis
seal üldse kirjas oli. Remondist
mitte silpigi,“ meenutab pedagoog
närust tunnet Jurmala veepargi
suletud uste ees.

Masinad purunevadki
Lapsevanem, kes reisi planeerida aitas, saatis toimetusele lugeda
ka varasema kirjavahetuse. Veepargi klienditeeninduse pealik
Baiba Vasiļjeva vastas seal hinnapäringule sõna-sõnalt: „10. aprillil
maksab õpilase pilet 16 eurot, iga
kümne lapse kohta saab täiskasvanud saatja sisse 4 euroga.“
Tartu Ekspressi arupärimise
peale kirjutas Vasiljeva, et tehnili-

Karlova kooli neljandikud meenutamas fotograafi palvel nörritavat
bussireisi Jurmalasse. 
VIKTORIA ARRO

sed tööd tabasid neid endidki suure üllatusena. Ta küll ei oska ega
oma ka voli detailidest rääkida, aga
„nagu näiteks autolgi, meil varustus vahel puruneb. Masinad ütlevad üles, ootamatult. Ilma nende
tehniliste parandusteta park töötada ei saa. See polnud planeeritud.
Mõistame nende pettumust“.
Vasiljeva jaoks on arusaamatu,
kuidas eestlased küll kodulehel
infot ei märganud. Sisestas ta selle
ju juba 7. aprillil. Ekraanitõmmistest ja veebiajaloost järeldub aga, et
internetti ilmus nupuke juba kaks
päeva varem suletud veekeskusest reede, 10. aprilli pärastlõunal.
Alles siis, kui ukse taga nukrutsevad eestlased telefonitsi administratsiooni pommitama olid asunud. Õpetaja sõnul olid teadmatuses ka kohalikud – sel ajal, kui
nemad kurba uudist seedisid ja
edasisi plaane haudusid, käis läbi

üsna palju Läti peresid, kes samuti
lootsid ujuma saada, ent pidid pettunult lahkuma.
Praegugi räägivad veepargi inglis- ja venekeelses versioonis kaks
„aktuaalset“ põhiuudist internetis broneerimisest ja pisemat kasvu külastajate turvataktikast ning
sulgemisinfo nupukese leiab altpoolt, järgmises ekraanitäies. Lätikeelsel küljel asub see küll esiplaanis, rinnutsi teatega kunstinäitusest „Elan mere ääres“.
„Alati soe“, „Vägev lust“ ja „Suurepärane puhkepäev!“ tõotavad
loosungid veebiküljel eri keeltes.

Lohutu ja meeldejääv
„Loomulikult oli suur pettumus
ja tunne, et olen lapsi alt vedanud,“
on Vihand ärritunud veel päevi
hiljem. „Nad ju ootasid seda reisi
pool aastat. Lapsed olid äärmiselt

pettunud ja elasid seda neile omaselt ka välja. Õnneks olid kaasas
kaks isa, kellest oli suur abi asendustegevuse väljamõtlemisel.“
Plaan B ehk ujula asemel Riia
loomaaeda külastada tuli maha
laita laste kerge riietuse tõttu. Kolmas alternatiiv, teha suplus tagasiteel Pärnus, õnnestus siiski ellu
viia. Tulemuseks ekskursioon
hommikul kaheksast õhtul kümneni, ent veemõnusid sellest vaid
kahe tunni jagu.
„Meile selgitati kohapeal hoopis, et vahetatakse välja atraktsioone. Hämmastav, et selline suur töö
tuleb nagu välk selgest taevast. Igaveseks meeldejääv reis. Paljud siis
ikka Tartust Riia kaudu Pärnu on
läinud,“ tõdes Vihand, kelle kinnitusel ühegi vihase lapsevanema kõnet
seni veel temani jõudnud pole. Küll
vaagitakse võimalust, kuidas mitmesajaeurone bussiarve tünga teinud lätlaste kraesse keerata.
Baiba Vasiljeva infole tuginedes on
Jurmala veekeskuse poole seni pöördunud kaks pettunud gruppi. Küsimusele, kas nad on lastelt vabandust palunud või plaanivad juhtunu
kuidagi heastada, vastas teenindusjuht: „Kujutan ette laste emotsioone.
Kui edastate mulle nende kontaktid,
saan neile selgitada sama, mis teilegi
– masinad ütlevad vahel üles. Sorry.
Võin pakkuda lastele erihinda järgmiseks korraks...“
RASMUS REKAND

Tiigi Seltsimajas

19. aprillil 2015 kell 16

RAHVAMUUSIKAKONTSERT
Esineb
RAHVAMUUSIKAKVARTETT „HEI, SEMUD!”.
Kavas soome, norra,
rootsi, iiri, saksa ning eesti
tantsu- ja rahvamuusika.
Tiigi 11, sissepääs tasuta.
Korraldab: Tiigi Seltsimaja

Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee

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

lavastaja ENN KEERD, kunstnik KRISTINA LÕUK

JALGRATTAMEHAANIK

KALLE KIRSIAED
OOTAB VANU JA UUSI KLIENTE

NÜÜD UUEL AADRESSIL

Näituse 26, Tartu.
Tel 740 6116,
www.velotandem.eu
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Palametsa
pajatused
330.

Igal keelel omad kombed
Meile võib tunduda uskumatuna, et maailmas leidub keeli ja rahvaid, kes peaaegu üldse ei kasuta invektiivset kõneviisi. Ei sõima
ega ropenda. Või kui, siis eurooplasele arusaamatult leebes vormis.
Asja uurinud antropoloogid väidavad, et sellised olla indiaanlased,
jaapanlased, malilased ja polüneeslased. Kaug-Ida ja Vaikse ookeani rahvad ning hõimud. Tšuktši kõrvus kõlavat ütlus „sa oled halb
inimene“ sügava solvanguna. Ja kui lisada veel „väga“, siis rängemini
enam öelda ei saavatki – tšuktši võtab sellist hinnangut sõna-sõnalt
ja otse südamesse.
Euroopa keeltes on invektiivne lause vägisõnade lisamise tõttu
tavalisest pikem. Jaapani keeles aga lühem, sest tavakohast viisakusväljendite ärajätmist võetakse juba rõvetsemisena. Eurooplase
„Kuradi tõbras, pane ometi aken kinni!“ kõlab jaapanlasele sama solvavalt, kui ta kuuleb „Pane aken kinni“. Sest viisakas olnuks öelda:
„Kas ma tohiksin teid paluda, et kui teil midagi selle vastu ei ole, siis
paneksite akna kinni.“
Ropendada võib ka kehakeeles, mitmesuguste žestide abil. Näidata rusikat, keskmist sõrme püsti ajades, trääsa demonstreerides või keelt pikalt suust välja pistes. Just liiklusummikutes kannatust kaotavate autojuhtide seas olla selline invektiivne kehakeel levinud.
Omaette lugu on araabia keeles suhtlevate islamiusulistega. Keskajal moslemitega lähemalt kokku puutunud Lääne-Euroopa õpetlased, rändurid ja kaupmehed juhtisid tähelepanu kalifaadi rahvaste erilisele tundlikkusele nii sõna kui žestiga solvangute osas. Silmas tuli pidada sedagi, et üks ja sama solvang võis esile kutsuda erineva raevukusega reaktsioonid, olenevalt solvangu objektist. Kõige vähem ärritas moslemit tema enda isiku sõnaline ründamine.
Hoopis tundlikumalt suhtuti perekonna, isa ja ema, vendade-õdede
mõnitamisse. Ja kogu hõimu au riivamist tuli juba verega maha pesta. Prohvetist ja islamist kõnelemata.
Moslemid ise nimetasid uskmatuid, st teiseusulisi, roojasteks peetavate loomade nimedega: kärnane koer või kärvanud siga. Samas
mainiti kaamelit lugupidavalt: neiu võis olla nõtke kui noor kaamelivarss.
Araablased armastasid ja hindasid oma rikast keelt, mis võimaldas
neil konstrueerida lausa uskumatuid sõnalisi arabeske. Kõnemeeste ja poeetide loomingut peeti kultuuri kaunimate õite hulka kuuluvaks, kuna selle loomiseks olla kasutatud Allahi kingitud kõige õrnemat ja õilsamat materjali – elavat sõna.
Kalifaadi kõrgperioodil läks moodi riimitud proosa nii kõnes kui
kirjas. Võimumehed lausa võistlesid omavahel nii stiili rafineerituses kui ka meelituste puistamises, kasutades selleks muidugi hästi
tasustatud sekretäride abi.
Nii olla üks vesiir alustanud kirja ülemkohtunikule sõnadega:
„Meieni on jõudnud kohtunike kohtuniku – andku Allah talle palju kauneid elupäevi – kiri nii kaunite väljenditega, mis voogudega
kokku puutudes muudaksid merevee magusaks ja niivõrd ülevate
mõtetega – andku Allah talle jätkuvalt suurt tarkust kohtuasjade
lahendamisel – mis pimedust valgustades teeksid ööst päikeseküllase keskpäeva.“
Teine stiil eelistas oskust anda võimalikult väheste sõnadega edasi hästi palju mõtteid. Näitena olgu toodud tarkusetera: ärge asuge
elama linna, kus ei ole viit asja: võimsat valitsejat, õiglast kohtunikku, alalist turgu, voolavat vett ja asjatundlikku arsti! Meie suureks
õnneks on enamik neist Tartus kindlalt olemas, sest Allah on nii
tahtnud. Inšallah!

Soololavastuses kriibib ja kosutab Jaanika Arum ka meespubliku hinge. 

UUS TEATER

Emaks olemise essents
12. mail esietendus Uues
Teatris soololavastus „kokku kukkumise hetk“, kus
noor näitleja Jaanika Arum
annab publikule vahetu ja
ausa tagasiside intervjuudest, mida ta ise erinevate
emadega läbi viis.
„Olen sellele teemale viimasel ajal palju mõelnud ja see tundub oluline,“ kommenteeris Arum
ainese valikut ja lisas, et vestles poole aasta jooksul 11 erineva
emaga, kellest nelja lugu kajastub
lavastuses.

Lavastusmehaaniliselt
tasemel
„Eelkõige loodan ise laval saada
kogemuse, mida jagada, kui vaataja
saab sellest kasvõi killukese, siis mul
on hea meel,“ rääkis noor kunstnik
publiku funktsioonist selles isiklikus, et mitte öelda intiimses läbielamise-etenduse žanrisse lahterduvas
soololavastuses.
Lavastusabistajate armaada
koosseisu kuulub kümmekond

erineva tausta ja kogemusega loomeinimest, kelle seas näiteks moedisainer Jo Nurm, „Naabriplika“
Loore Martma, kostüümikunstnik Epp Peedumäe, koreograaf
Krista Köster, lisaks muusikuid ja
teisi teatriinimesi. „Kõik lähtusid
eelkõige oma konkreetsest ülesandest, kõigil oli ka võrdne sõnaõigus arvamust avaldada,“ kiitis
Arum meeskonnatöö kogemust.
Tulem on see, et õnneks ei pea
sel korral saalis vaevlema „kunsti ostes taas petta saamise“ tunde käes. Dramaturgiliselt ja lavastusmehaaniliselt on kõik piisavalt
paigas, et käivitada publikus hoopis teised protsessid.
Läbi elavad nii vaataja kui ka
hetkedes emadega kokku kukkuja. Laval püüab noor naine kehastada emaks olemise essentsi. Kord
on see peidus mõnes kauges tuttavas lõhnas, siis ilmutab end üksik
emalikus töötuses ja näljas või hullumise äärele triivivas rutiinis või
hoopis elamata jäänud elu järelelamise reaalsustpõtkivas mõrujoovastuses. „Me ise ei näe seda lavastust hallina, aga iga inimene näeb

värve ja varjundeid omamoodi ja
kõigil on õigus seda vastavalt iseendale tõlgendada,“ ütles Arum.

Reaalsus läbi
kunstniku filtri
Kõik, mis saalis toimub, on kaasa- ja endassehaarav, omamoodi
meditatsioon või mantra, aga mitte rahustavat laadi või hinge kosutav, pigem esiti kriipiv ja ühel hetkel ehk lunastust pakkuv.
Üksik, nii üksik ja kurb on olla
need naised – on Jaanika laval,
tundub, et ausalt, õnnelik, et ei ole
nemad. Päris nii siiski pole, on ju
kehastujaski peidus emaks olemise
alge ning paistab välja naiselik tung
ja valmisolek kord kantseldada oma
järglasi, mis lubab ürgse julgusega
vaadata sügavale silma emadele... ja
emale – reaalsusele – ning lasta saatustel läbi enese voolata ammutades
endasse nii valu, igatsust, unistusi,
paratamatust ja tänulikkust.
Järgmised etendused toimuvad
samas kohas 1., 2., 10. ja 11. mail
kell 19.
JANARI KINTSIRAUD

Supilinna päevad muudavad
linnaruumi inspireerivamaks
22. aprillil kell 16–20 toimub Supilinna päevade raames seminar „Kogukonnad
muutmas linnaruumi – akadeemilist laadi järelemõtlemise õhtu Sisevete Saatkonnas“ (Lodjaseltsi Jõekohvik
kahe kaarsilla vahel).
„Naabruskonnaseltse linnades
on viimastel aastatel tekkinud nagu
seeni pärast vihma. Näib, et seened
valivad kasvupinnast,“ selgitas kor-

raldaja Kadri Leetmaa. „Näiteks
vanadesse puitasumitesse kolinud
uued elanikud veavad eest sealset
kogukonnaliikumist, paneelelamupiirkonnad vajavad aga tuge kohaliku kogukonna aktiviseerimisel.“
Miks linnakogukonnad on ühtedes geograafilistes keskkondades
aktiivsemad kui teistes? Kuidas
siduda kogukonna ettevõtmistesse nii uued kui ka põliselanikud?
Kuidas asumiseltside tegevushaaret laiendada senistelt arhitektuu-

Suurkujud

18. aprillil 2015 kell 18 Tartu Jaani kirikus
Eesti Filharmoonia Kammerkoor • Tallinna Kammerorkester • Dirigent Kaspars Putniņš
Kontsert on pühendatud rahvusvahelisele häälepäevale
Pool tundi enne kontserdi algust räägib häälest ja laulmisest läbi sajandite Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia hääleuurija Allan Vurma
Piletid Piletilevis ja Piletimaailmas ning tund aega enne kontserdi algust kohapeal. www.epcc.ee www.filharmoonia.ee

ri teemadelt kohaliku hariduse ja
ettevõtluse küsimustele? Milliseks
on kujunemas kogukonnaseltside
roll linnaelu suunamisel? Selle kõige arutamiseks ei ole korraldajate
sõnul inspireerivamat kohta kui
värske kevadõhk Emajõe kohal.
Osalema on oodatud teadlased,
kogukonnaliikumiste eestvedajad,
kõik ametlikud ja mitteametlikud
linnaarendajad Tartust ja kaugemalt ning teised kaasamõtlejad.
KADRI PAU

Neljapäev, 16. aprill 2015
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Valik või paratamatus?
Selle küsimuse esitas arhitektuuri kohta Luksemburgi arhitekt ja teoreetik Léon
Krier, kes on oma teostes
kritiseerinud modernistliku
arhitektuuri ehitus- ja planeerimisviise ja proovinud
neile välja pakkuda alternatiive.
Ta leiab, et arhitektuuri ja ehituse olemus on siiski alati valikute küsimus ning millegi põhjendamine ajastuomase paratamatusega ei ole tõsiseltvõetav. See tähendab, et ka valitsev ideoloogia ja
üldine praktika on valitud, mitte
paratamatud.
Ka Ülikooli tänava juhtum paistab olevat justkui paratamatuste rada. Omanikul on vanalinnas
käest lastud maja, mille kõrval tühi
krunt. Kahju küll, aga ehitamisel on
mõistlik lähtuda uuest plaanist, mitte olemasolevast. Arhitekt, siin pole
küsimustki, projekteerib modernistliku arhitektuurikeelega hoone.
Vanalinna muinsuskaitsealal
olev hoone on riiklik mälestis, aga
ajaloo-, mitte arhitektuurimälestis ning muinsuskaitse, kahju küll,
aga elu nõuab, kooskõlastab suurema osa maja põhikonstruktsioonide lammutamise. Ehitajal ja projekteerijal läheb algse projekti täitmine keeruliseks ning, saage aru,
nii on mõistlik, lammutatakse veel
säilima pidanud seinad ja kelder.
Linnaametnikud, mis teha, enam
pole mõtet segada, kooskõlastavad
muudetud projekti tagantjärele. Ja
avalikkus vangutab pead, kuid nii
see tänapäeval ju käib, ja lepib näiva paratamatusega.
Ainult et milline osa sellest loost

VIKTORIA ARRO

tegelikult paratamatu on? Omanik
oleks võinud kohe hinnata asukoha ja olemasoleva hoone eripära ja
liita need oma plaanidega. Arhitekt
oleks võinud näha igapäevaideoloogiast kaugemale ning mõista
traditsioonilise arhitektuuri kohasust selles keskkonnas. Muinsuskaitseamet oleks võinud jääda oma
eesmärkidele kindlaks: mälestiste hävitamine on keelatud. Ehitaja oleks mõistnud, et ehitusloa saanud projekt on ühiskondlik kokkulepe ja pingutanud rohkem, et
seda täita. Linnavalitsus oleks täitnud oma kohustust mitte seaduserikkumisele läbi sõrmede vaadata.
Avalikkus oleks juhtinud tähelepanu kehtivate kokkulepete rikkumisele ning küsinud: „Mis toimub!?“
Oot‘, seda ma siin võimalikult tsiviliseeritud ja küllap naiivsel kombel teengi.
Ma küsin, millal saab eeldada,
et omanikud ja arhitektid planeerivad oma ehitustegevust avaliku
huviga võrdselt arvestades? Millal võib olla kindel, et muinsus-

kaitseametis töötavad inimesed,
kes mõistavad oma vastutust ja ei
anna järele seal, kus see tähendab
mälestise sisulist hävimist? Kunas
saab usaldada projekteerijaid ja
ehitajaid, et nad ei ole nõus susserdamisega, isegi kui tellija seda
soovib? Millal ma tean, et raad seisab eelisjärjekorras avaliku huvi ja
seaduste täitmise eest? Ja kunas
ma näen enda ümber inimesi, kes
ei lase asjadel lihtsalt minna?
Nüüd jääb asjaosalistel, eriti Tartu rael, üle teha veel üks valik ja selgitada, kuidas asi jälle nii on läinud, vabandada vigade eest ja õppida edaspidiseks. Teine võimalus on
võtta seda artiklit kui paratamatust, ikka keegi pole rahul. Ma eeldan siiski, et meie ühiskonnas on
soov ka arhitektuuri ja linnaehituse
vallas liikuda demokraatia ja kokkulepetest kinnipidamise suunas.
ANDRUS REHEMAA
linnakodanik
lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo
ning Tallinna tehnikakõrgkooli
rakendusarhitektuuri erialal
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Kuulutus interneti tutvumisportaalis:
„Olen ilus, pikk ja sale blondiin.
Mulle meeldib hüpata, reisida ja
lõbutseda. Soovin tutvuda batuudi,
autojuhi ja klouniga.“
***
Ema küsib Jukult:
„Mis sa jõulukingiks tahad saada?“
„Tampooni!“ vastab Juku.
„Taevas hoidku!“ hüüab ema.
„Milleks sulle tampoon?“
„Aga telereklaamis ju räägitakse,
et sellega saab ratsutada, ujuda ja
muud sporti teha,“ vastab Juku.
***
Väimees ämmale:
„Võtaks õige seekord uut aastat
koos vastu – tulekul on ju ikkagi
teie aasta...“
„Kuidas nii?“ ei saa ämm aru.
„Noh, Mao aasta...“ selgitab väimees.
***
Naine istub pargipingile jalgu
puhkama. Tema kõrvale istub asotsiaal, veinipudel käes, ja hakkab
ülbitsema.
„Kelleks te mind peate?“ vihastab
naine.
„Selge ju, kelleks ma sind pean,
kui sa mu voodisse ronid!“ vastab
asotsiaal.

Kino

***
Auto sõidab tänaval joobnule
otsa. Hirmunud juht aitab tal tõusta
ja pomiseb tuhandeid vabandusi.
Kannatanu rahustab:
„Tühi asi, ärge muretsege! Minuti
pärast oleksin ma niikuinii kukkunud!“
***
Mees pöördub arsti poole:
„Doktor, mul on vaja kiiresti alla
võtta!“
„Mul on just teie jaoks uus suurepärane dieet – hakkate kolm korda päevas verd andma: hommikul,
päeval ja õhtul.“
„Aga doktor, enne vere andmist
ei tohi ju midagi süüa!“
„Muidugi, selles ju asja mõte
ongi!“
***
Üks mees räägib kõrtsis teisele:
„Tulin ootamatult komandeeringust koju. Vaatasin kohe kappi
– tühi! Vaatasin voodi alla – tühi!
Külmkappi – tühi!“
„Ja mida naine ütles?“
„Mul ei ole naist. Korter oli tühjaks varastatud.“
***
Kaks blondiini sõidavad autoga.
Käib pauk, sisin ja kumm ongi tühi.
Mõlemad tulevad autost välja, vaa-

tavad tühjaksläinud kummi ja siis
ütleb üks naistest tõsiselt:
„Pagan, kogu õhk läks välja!“
Teine raputab targalt pead:
„Ei, ei, kõik ei läinud ju välja. Näe,
ülemine osa on veel õhku täis!“
***
Mees kutsub tuttava külla ja kostitab teda teega. Kui tass tühi, valab
peremees selle jälle täis.
„Ma ei saa aru, kas sa kutsusid
mind siia teed jooma?“ protesteerib
külaline. „Ega ma mingi usbekk ole,
milleks mulle see tee?“
„Sa lärmad juba teed juues, mis
siis veel saaks, kui ma sulle viina
pakuksin?“ vastab peremees.
***
Arvutifriigi naine teeb mehele
stseeni:
„Keda sa rohkem armastad –
mind või seda neetud arvutit, mille
ees sa hommikust õhtuni istud?“
„Aga kallis, kuidas sa ometi võid
elutut asja arvutiga võrrelda?!“
***
Kolleegid omavahel:
„Kui suur teie palk on?“
„Täpselt nii suur, et nälga ei
sureks.“
„Aga kui te saaksite sada korda
rohkem?“
„Siis võiksin ma rahumeeli surra.“

SUDOKU
SUDOKU

RISTSÕNA
ta

Väärismetalli
sümbol

ja

20461

UNO

Viskerelv

La
ul

O NU

r

RISTSÕNA

Linn
Punase
mere
ääres

Vene
mehenimi

Pill

Tulekeel
Metsaand

Käsklus
arvutile
Eestlane
OV 1980

Sidesõna Sidesõna

Amet

Raatus
Rooma
number
Prantsuse
mehenimi

Endine
näitleja
en. + n.
Teatmeteos

... love
you!

Laevnik
Tegelane
seriaalist
"Vaprad
ja ilusad"

Mihhail
Šolohhovi
jutukogu
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18.04 kell 16 Kuulajale: Enne
ja nüüd

TIIGI SELTSIMAJA

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.04 näitus Naeratus!
Naivistid Iittalas

19.04 kell 16 Rahvamuusikakontsert

17.–23.04 kell 17.05 Vehkleja

TUBINA SAAL

17.–23.04 kell 13.45 Tuhkatriinu

17.04 kell 18 18 kevadist pilku muusikale

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

17.–19.04 kell 11.15, 11.30, 13;
20.–23.04 kell 13 Kodu

18.04 kell 19 Happy Big Band
weekend 2. kontsert

kuni 16.04 näitus-viktoriin
Vildet tabades

17.–19.04 kell 11.45, 12.30,
13.15, 14.30, 16.45; 20.–
23.04 kell 11.45, 12.30, 14.30
Käsna-Kalle Kantpüks

19.04 kell 14 Happy Big Band
Weekend 3. kontsert

kuni 30.04 näitus Marimekko
– Soome disainiklassika

26.04 kell 17 Laulustuudio
Musaklubi kevadkontsert
Laula mu laulu

LINNARAAMATUKOGU

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

kuni 18.04 nahakunsti näitus
Peidetud varandus

19.04 kell 19 Kadri Voorandi
ja Eesti rahvusmeeskoori
kontsert Vaikuse laul

kuni 21.04 näitus Helisevad
lood – loe ja kuula!

22.04 kell 20 Naisteõhtu:
Ristunud teed
23.04 kell 22 Õõvaöö: Unfriended: Ütle, kes on su
sõbrad...

Kontsert

kuni 30.06 näitus Tabamata
Vilde

kuni 18.04 Naima Neidre originaalillustratsioonide näitus II

kuni 18.05 raamatunäitus
Endisaegseid muusikaraamatuid

JAANI KIRIK

23.04 kell 19 Hiina muusika
ansambli TBA kontsert Müstilised kõlad

18.04 kell 18 Suurkujud Bach
ja Händel

VILDE

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

18.04 kell 20 Kevadmuusika:
Kati Siht & Ragnar Häide

kuni 12.05 Ilmar Anvelti fotonäitus Portreed ja teekonnad

PAULUSE KIRIK

17.04 kell 21 Mikk Tammepõld & Priit Jääger

Mehenimi
Piirits

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL

17.–19.04 kell 11, 15.10;
20.–23.04 kell 13.15 Lammas
Shaun. Film

TARTU JAZZCLUB
Endine
maadleja

Viiest seitsmeni

17.–23.04 kell 20.15 1944

21.04 kell 18 Tartu Karlova
kooli koorikooli kevadkontsert

Meid
inglise k

Aroom
Labemoll

Surmaheitlus

Linn

Naisenimi
2 x täht

17.–19.04 kell 14.45, 18.45,
20.30; 20.–23.04 kell 14.45,
16.45, 20.30 Kaubanduskeskuse kangelane Vegases

20.04 kell 17 Laulustuudio
Fa-diees solistide kontsert

Sadamaehitis
Plaatina

Sageliesinev
lühend

17.–21.04 kell 12.45, 15.20,
16.30; 22.04 kell 12.45, 15.20,
16.30, 22.45; 23.04 kell 12.45,
15.20, 16.30, 19.15 Kiired ja
vihased 7

18.04 kell 13 Külliki Levini autorilaulude kogumiku
esitluskontsert. Esinevad
laulustuudio Külliki lauluaed
noored lauljad

Näitleja

Salasepitsus

17.–23.04 kell 15.45, 18
Sügavasse laande

LINNARAAMATUKOGU
Mööbliese

Teletädi
eesnimega

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

25.04 kell 16 Chorus Gratiae
Naantali

Järjest
tähed
Pikk
vokaal

Soome
mehenimi

CINAMON

24.04 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

Muinasmaakond

Anna
Haava
luulekogu
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22.04 kell 20 Folgi eri: Anton
Duhovskoi (Peterburi)
23.04 kell 21 Jazzkaar: Mehmet Polat Trio (Türgi-MaliHolland)
24.04 kell 21 Ivi Rausi Group

TARTU LOOME
MAJANDUSKESKUS
16.04 kell 18 Drukmo Gyal
mantra kontsert Kristallpuhas Tiibeti hääl

tartuekspress

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

Küüni 5b,
TARTU

E–N kl 11–23
730 4455
R–L kl 11–01

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%

aid momosid,
Pakume ka maitsv ärast tandoori
Lhasa kana, India-pebaabi
ahjus küpsetatud k vat.
usi!
ja palju muud maits
tseelam
oovima
Tulge pr

ja avas

i mai
tma uus

himaalajajutud.ee

Tel 740 1606, 5668 3044
kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

REKLAAM

RIIDED MEESTELE
M-XXXXL
TÜHJENDUSMÜÜK
6-19 APRILL
• viigipüksid (vöö 90 - 160 cm)
• püksirihmad (vöö 90 - 200 cm)
• bokserid (vöö 80 - 160 cm)
• T-särgid (S - 9 XL)
• triiksärgid (S - 9XL)
• püksid (vöö 80 – 200 cm)
• dressipüksid (vöö 80 - 200 cm)
• tagid (S - 9XL)

ALLAHINDLUS kuni 60 %
SEPAKESKUS • Sepa 21, Tartu
SEPA TURG

ASUME
SIIN

VALMISTUME AIA- JA
GRILLIHOOAJAKS!

TURU tn

TELLI
KUULUTUS
Neljapäev, 16. aprill 2015

E–R 9–17, L 9–16, P 9–15, tel 511 9340.

Pildil on illustreeriv
tähendus
VALGAS Riia 14
TARTUS Ringtee 10
VILJANDIS Leola 61
RAKVERES Ringtee 4
VÕRUS Räpina mnt 15
RAPLAS Viljandi mnt 72
PÄRNUS Tallinna mnt 70
TALLINNAS Viljandi mnt 41B

www.magaziin.ee

/magaziin

EMV FINAAL

BIGBANK Tartu
vs
PÄRNU VK
ja

ja

Teisipäeval
17. märtsil
Reedel 17.
aprillil kell
20.05kell 20:00
Tartu Ülikooli Spordihoones
TÄISPILET 5 € SOODUSPILET 2 €*
* ÜLIÕPILASED, ÕPILASED, PENSIONÄRID
KUNI 7 AASTASED TASUTA
www.skduo.ee

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

9

tartuekspress
K
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14.

Ehitus

päevad 20.-26. aprill

AVAPÄEV esmaspäeval, 20. aprillil

16 Fotoretk „Kuidas pildistada Supilinna?”
Juhendab fotograaf Kristjan Teedema.
Registreerumine: kristiina.praakli@ut.ee
18 Supilinna konnatiik, Jänese matkarada ja muud
põnevat. Ringkäik supilinlasest bioloogi Aire
Orulaga.
Koguneme Supilinna kiigeplatsil kiige juures
18 Vegantoitumise töötuba Kikerkohvikus Kätlin
Kallingu juhendamisel.
Registreerumine: raili.liis@gmail.com

SUPILINNA LUGUDE PÄEV
teisipäeval, 21. aprillil

17.30 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi
bodyARTi välitreening Supilinna kiigeplatsil.
Võimaluse korral kaasa võtta matt.
Treener Ivika Värton
17.30 Kirjanduslik jalutuskäik Supilinnas Olev
Remsuga tema raamatute radadel.
Koguneme Herne poe ees
18 Meisterdamisõhtu Kikerkohvikus
19 „Miks kirjutada Supilinnast?” Kikerkohvikus
vestlevad Supilinnast kirjutavad kirjanikud Olev
Remsu ja Mika Keränen.
Vestlust juhib Naatan Haamer

TEADUSPÄEV kolmapäeval, 22. aprillil

15 Maalitund Supilinnas Margus Lokiga.
Registreerumine: kristiina.praakli@ut.ee
16 Tartu Ülikooli seminar „Kogukonnad muutmas
linnaruumi”. Lodjaseltsi Jõekohvikus Emajõel kahe
kaarsilla vahel
18 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi
intervalltreening Supilinna rannas.
Treener Kadri Vernik
19 Kikerkohvikus regilaulutuba ansambliga
Sinimaniseele ja Andi Sünteriga

TALGUPÄEV neljapäeval, 23. aprillil

18 Supilinna koristustalgud.
Koguneme Supilinna kiigeplatsil
19 Mailaul. Autorilauluõhtu Kikerkohvikus

SUPIPÄEV reedel, 24. aprillil

12 Supilinna Selts, Põltsamaa Felix ja
Naiskodukaitse Tartu ringkond pakuvad
Raekoja platsil tasuta suppi
17.30 Supilinna-ekskursioon ja parima maja märgi
üleandmine Mart Hiobi eestvõttel.
Koguneme Marja tänava treppide juures
17.30 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi
jooksu- ja kepikõnnitund. Koguneme Supilinna
kiigeplatsil. Kepikõnnil osalejatel võimaluse korral
kaasa võtta kõnnikepid. Treener Maris Tamm
19 Kirjandusõhtu Emajõe 12 hoovis. Esinevad
Kristiina Ehin, Mehis Heinsaar, Indrek Hirv, Mika
Keränen ja Urmas Vadi

FESTIVALIPÄEV laupäeval, 25. aprillil

Kartuli ja Oa tänava nurgal Supilinna
kiigeplatsil ja Emajõe tänaval

Pealaval kiigeplatsil:

13 Festivali avamine
13.20 Musaklubi laulustuudio
13.40 Tantsukool Shaté
14 Musaklubi laulustuudio
14.30 Tantsukool Shaté
14.55 Tähtvere Tantsukeskus
15 Pööriöö
16 Clarity
17 Autorilaul: Nordic-Baltic Songwriters Summit
18 Diskreetse Mango Trio
19 Pahad Seemned
20 Monstercöuq
21 Õrnad Õied
21.30 Kurjam
23 Järelpidu Genialistide klubis
(Aprillikivi festival)

Emajõe tänava laval:

13.30 Kontsert-performance „Silver Sepp tuleb
tänavale.” Toimub ETV muusikasaate „MI”
filmimine
14.15 SuppSlämm - luulevõistlus, korraldaja Jaan
Malin
15.15 Wst - Supilinn räpib!
15.45 SuppSlämm - finaal
16.15 Triini Dance Crew - tänavatants
16.45 Shitflowers
17.45 Vabalava - tutvu uute talentidega!
19.30- 21 DJ Smaddy

Tegevused kiigeplatsil alates 13:

A
V
A

täika, toitlustus- ja piknikuala, tegevused ja
mänguväljak lastele, sporditegevused, Arhiivi
raamatu- ja plaadilaat, maali- ja fotonäitus, Ahhaa
teadusratas, Tartu loodusmaja ja ERL-i loodustelk,
hennamaalingud, sepatöö, vanaaegne leivategu,
valvega rattaparkla, rattatöökoda ja liikluskool,
Supilinna Seltsi teabetelk.
Täikale registreerumine: kristiina.praakli@ut.ee

Tegevused Emajõe tänaval alates 13:

Tartu Üliõpilasteatri tänavateater, Tartu Kõrgema
Kunstikooli õpikojad ja esitlused, elav
kunstitegevus tänavaruumis, Trükimuuseumi
õpikojad, pinksivõistlus, maleturniir, lauamängud,
rändav lodjakoda, Tartu Skatehall, liikumisalal: MTÜ
Liigutame, Taiji harjutused, rahvatantsuselts
Torbikud.
Emajõe 4 ja Emajõe 6/7 hoovides on avatud
õuekohvikud, tänaval Kikerkohviku välilett, Emajõe
tänava lava juures toidukiosk ja Gambrinuse õlled.

Jõeprogramm:

6.30–9 Kalastusvõistlus Supilinna Kalanaine ainult Supilinna naistele!
7–8.30 Looduslodja linnulaulusõit, väljumine
Emajõe tänava sadamast
12 Jõmmu tunnisõidud Emajõe tänava sadamast
kell 12, 13, 14 ja 15
12 Jõesaunad Jõehobu ja Onu Jaani onnike Emajõe
tänava sadamast
12 Ah ja Oh Matkasõbrad - kanuusõidud Emajõe
tänava sadamast

Kikerkohvikus:

11–13.30 Hingamishommik Virge Kuivjõgi
juhendamisel. Registreerumine:
virge.kuivjogi@gmail.com
19 Nordic-Baltic Songwriters Summiti lõpukontsert

AVATUD HOOVIDE PÄEV

Pühapäeval, 26. aprillil
11–20 avavad supilinlased oma uksed, väravad ja
südamed. Avatud on hoovikohvikud.
Lisainfo: www.supilinn.ee
11–15 Kesklinna kooli kogukonnapäev koolimajas
ja selle hoovis (Kroonuaia 7): töötoad,
ekskursioonid jm tegevust kõigile linlastele, avatud
kohvikud.
Lisainfo: http://kesklk.tartu.ee
11–13 Marja jäätisepang Marja-Tähtvere nurgal
13–15 Hoovikontsert Herne 51a aias. Musitseerib
Allan Kasuk

ÜRITUSED ON TASUTA

(v.a ülikooli spordiklubi treeningud 1 euro
Lastefondi toetuseks; looduslodi 7/10 eurot;
lodja tunnisõidud 3/5 eurot;
Kikerkohviku vegantöötuba 5 eurot)
Kavas võib ette tulla muudatusi VÄRSKEIM INFO: http://www.supilinn.ee
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Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

Kinnisvara müügi- ja üürimisteenused Tartus ja Lõuna-Eestis.
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee.

TANAVAKIVIDE
paigaldus ja muuk,
aedade ehitus,
haljastustood.
tel +372 5803 9214

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja remonttööd. Puitfassaadid, katused ja lamekatused
jne. Tel 5662 9930.
Ehitus, remont, siseviimistlus,
kuurid, aiamajad, terrassid. Pikaajaline kogemus! Soovitud tulemus garanteeritud! Tel 5622 9840,
www.kevori.ee.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusmeeskond teeb kõiki ehitustöid. Tel 5820 2040.
Ehitustööd. Tel 5849 4151.

Ehitus-viimistlustööd, katused,
fassaadid, torutööd. Ragan OÜ,
tel 5749 4994, ragan@ragan.ee.
Erinevad ehitus- ja remonditööd.
Üldehitus, krohvimistööd, siseviimistlus. Tel 5633 3258.

Fassaaditööd, lamekatusetööd,
hüdroisolatsioonitööd, vundamenditööd, tööd korteriühistutele. Küsige pakkumist!
Tel 5323 4050, www.proofex.ee.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine. Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.
Kaeve- ja planeerimistööd. Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671, vaata
lähemalt - www.raudkäpp.ee.
Kaevetööd 7-22tonniste ekskavaatoritega. Kallurveod - liiv,
killustik, muld. Tel 512 5350.
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine,
vihmaveesüsteemid.
Tel 5620 2333.

Pottsepatööd Lõuna-Eestis. Tel
5830 9490, pottseppmeister@
outlook.com
Puidust uksed, aknad, mööbel
jne. Tel 512 1766.
Sanitaar- ja kapitaalremont. Ehitusja lammutustööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitustöid. Korterite
renoveerimine. Katused. Fassaadid. Vundamendid. Kaevetööd
(kopplaadur Volvo). Kvaliteeti ja
kogemust rohkem kui 15 a. Tel
511 6186, akeron001@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Telli välisuks! Tootmine Tartus,
paigaldus üle Eesti! Tel 5625 4169,
www.askorpuit.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaida/väravad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee.

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter Tartu kesklinnas.
Võib vajada remonti.
Tel 5622 8225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Garaaž Tartus. Tel 516 5412.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Tuba eramajas Tartus. Aitan
majapidamis- ja aiatöödel.
Tel 5801 5336.

Koolitus

Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus, haljastus. Tel
5852 0474, grandstone@neti.ee.
Vundamentide soojustamine,
uute ehitus, vanade remont, hüdroisolatsioonitööd. Tel 5649 4929.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.

Materjal
Killustik, liiv, kruus, muld veoga.
Tel 5826 7949.
Kruusa, liiva ja killustiku müük
koos veoteenusega. Tel 505 7316.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat, veokijuhi ameti- ja ADR-, lõppastmeja esmaabikoolitused.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused aprillis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Veoga liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 551 2811.

Kinnisvara müük

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.
Kortermajade renoveerimine, katuse- ja fassaaditööd. Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

LISAINFO: Kristiina Praakli (peakorraldaja),
56 240 553, kristiina.praakli@ut.ee
Suur tänu esinejatele, korraldajatele,
toetajatele ja koostööpartneritele!

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Suurtoetajad: Tartu linn, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital,

1-toal ahik kap-remonditud korter (kelder, aed, vaiksed naabrid,
pood lähedal). Tel 5563 9452.

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Toetajad ja koostööpartnerid: Aarto Äri OÜ, Ah ja Oh

2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
kuum vesi, parkett, 17 000 €). Tel
520 0578.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kohaliku omaalgatuse programm;
A.Le Coq, Esvika Elekter AS, Imprest AS, Põltsamaa Felix, Stroman OÜ.

Matkasõbrad, Anna Edasi, Apollo raamatukauplus, Artes Terrae OÜ, AS
Fifaa, Dimela AS, Eesti Põllumajandusmuuseum, Eesti Roheline Liikumine,
Emajõe Büroohotell, Emajõe Lodjaselts, ESTINVAIT OÜ, Estoply OÜ, FIE M&J
Ehted, Funfood OÜ, Gambrinuse Õllepood, Genialistide Klubi, Herne pood,
Jardini Aianduskeskus, Jõesaun Jõehobu, Jõesaun Onu Jaani Onnike,
Kemmerling OÜ, Kikerkohvik, kultuurilokaal Arhiiv, Lastefond, Le Che OÜ,
Lipland OÜ, Lusikas OÜ, Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskond, MTÜ
Elujanu, MTÜ Musaklubi, Naat ja Naeris OÜ, Naiskodukaitse Tartu ringkond,
trükikoda Paar, Pagaripoisid, rahvatantsurühm Upsijad, rahvatantsuselts
Torbikud, sepikoda Randen, Shaté Tantsukool, TajuRuum, Tartu
hennakunstnikud, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Loodusmaja, Tartu
Ülikool, Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi fitnessklubi, Tartu
Kesklinna kool, Tartu Taiji klubid, Tartu Taaskasutuskeskus, Tartu
Vibuklubi, Tauri Vahesaar Slacklife, teaduskeskus Ahhaa, Triini Dance
Crew, Trükimuuseum, Tähtvere Tantsukeskus, Uus Õu, USS Security Eesti
AS, Õnneleid Liikluskool.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

1.198

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

Tel 514 2173

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service
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Aasta ringi laias valikus lõhutud
küttepuud veoga. Lepiko talu, tel
5667 5750.

tundlikkus. Töö asukoht Tartu vallas. Pakutav palk on hea. CV saata
aadressile lihapood@rotaks.ee.

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

Autobussiteenused (Baltimaad,
Venemaa). Peeter, tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu.

Matemaatikatunnid Tartus igale
tasemele suurte kogemustega
tunniandjalt. Tel 5559 5233.

59 a majaga sale naine Elvast
otsib hoolivat autoga sõpra. Sobivusel kooselu. Tel 5846 4613.

Ahju-, pliidi- ja katlapuu (lepp,
haab, kask). Hind al 26 €/rm (laotud). Tel 525 7628.

Lisatöö siseruumide koristajale
Sõbra tn õhtuti alates 17.30 (ca
3-3,5 h). Tel 5823 0411.

Autode ost – kiired tehingud. Tel
5839 5949.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

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

Trassiehitus OÜ pakub tööd
C-kategooria juhiluba omavale
mehele Tartus. Töö on kalluriga,
millel on tõstekraana.
Tel 5564 9350, tiit@trassid.com.

Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.

Vanem tööline soovib tutvuda
ausa ja hea, karske, kuni 80 a
naisega. Autot ei ole. Lapsed
pole takistus. Võib olla puudega.
Kood 18, Tartu Ekspress, Ülikooli 1,
51003 Tartu.

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris + lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Katla-, ahju- ja pliidipuud koos
kojuveoga. Kuiv okaspuu alates
30 €, kask 34 €. Tel 5377 4476.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kvaliteetne halupuu väga soodsa
hinnaga. Erinevad puuliigid. Tel
5551 0645.

Autoremont, rehvitööd, summutite remont, õlivahetus. Tartu, tel
5853 3080.
Hiina rollerite, mopeedide ja atvde remont. Tel 5628 5260.

Trassiehitus OÜ pakub tööd teetöödel ning oskustega tänavakivide paigaldajale. Tel 5564 9350,
tiit@trassid.com.

Hei maasikakasvataja! Veel on võimalik tellida frigomaasika taimi.
Tel 521 4050,
www.maasikataimed.ee.
Hekkide ja õunapuude lõikus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

Mootorratas Honda CBR 1100xx
1.1 r4 112 kW (2004, sinine, denso
iridium power küünlad, pestav k&n
õhufilter, üv 07.2016, 3650 €).
Tel 504 0377.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.

Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

Müüa ülisoodsalt MICHELINI
suverehvid 205/55 R 16 ja uued
velgedel suverehvid 175/70 R 13.
Tel 523 2910.

Lepp 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Müüa kartulit (seemnesuurus)
Laura, Quarta, Flavia (varajane). Tel
5556 6600.

Lõhutud märg kask (soovikohane
pikkus, min kogus 3 rm,
hind al 33 €/rm). Tel 5612 7434.

Rehvivahetus meilt, raha teilt. Asume Annelinnas Kuuse tn. Töö kiire
ja soodne. Tel 5621 7955.

Müüa toidukartul Laura, Gala,
Vineta. Kojutoomisega.
Tel 5300 3523.

Okaspuu (võrgus 40 liitrit, 1,60
võrk, veovõimalus). Tel 504 5307.

Sõidukite rent Tartus (alates
4,75 €/päev). Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

T 25 ja T 40 küttesüsteemide
hooldus ja remont. Tel 5605 5687.

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.

Õunapuude hoolduslõikus
kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus. Aedade koristusteenus
jm aiatööd. Tel 5344 1304,
broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

Veo- ja sõiduautode keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
detailid. Tel 504 0334, allroads.ee.

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

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Loomad
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Müüa ja ära anda nõuka ajastu
mööblit (sh ka tigudiivanvoodi
tugitoolidega, vajab remonti,
jm pehme mööbel).
amredspan@hot.ee
Vanaaegne suur raamatukapp ja
2 ümmargust lauda. Tartu,
tel 5563 9452.

Teenused

60 a mees (pahedest prii, kohusetundlik, juhiload). Sobib hästi valvuri koht. Tel 5563 9452.

Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.
Fekaalivedu. Tel 5391 1927.

Anne 51 kpl Stiil: korralikud riided
Iirimaalt. stiilriided.ee
Jõe butiigis meeste ja naiste riided ning jalanõud! Soola 10 (Dorpati poolt). Oleme avatud E-P.

BUSSI RENT
alates 50€ päev
Citroen Jumper (2014)

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Invatransportteenus - transport
ratastooli ja raamiga. Suno OÜ,
tel 5849 4588.

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

aurel.ee/buss

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

TELLI
KUULUTUS

tartuekspress.ee/

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

730 4455

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Rakke-, salv- ja sahtkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont. Tel 557 4792.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.

Lõngapood: 100% puuvillane
lõim 10 €/kg, peenvillane tikkimislõng 0.60 € / 20 m, villane
sokilõng 15 €/kg, värviline 100%
villane 25 €/kg, akrüüllõng
10 €/kg. Ropkamõisa 10 (Dentese
hoov - väravast), Tartu, E-R 10-16,
L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ost

San-tehnilised tööd, sh ummistuste likvideerimine. Tel 5622 9840.
Septikute (2, 3, 5 m³) ja imbsüsteemide paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202.
Soodne vedu VW kaubikuga. Tel
553 1419.

Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.
Vana samovar, kuld- ja hõbeesemed, raamatud, postkaardid,
fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, kellad, maalid, graafika,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810.

Aedade ehitus. Tel 5849 4151.
Arvutitakso – teenus sisaldab
arvuti remonti viimist ja tagasi
toomist. Tartu piires transport
edasi-tagasi 10 €, väljaspool Tartut
hind kokkuleppel. Tel 5457 2787,
5657 7785.

Torutööd soodsalt Tartus ja maakonnas. Tel 5818 3498, Viktor.
Vajad abi kirjastamisel, ürituse
korraldamisel või tahad purjetada? Vaata www.starsshop.eu.

Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, hõbe, ripatsid
jne. Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Teated

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.
Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: www.ennustus.ee.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Autojuht-klienditeenindajale
(vajalik müügitöö kogemus, hea
füüsiline vorm, arvuti kasutamise
oskus, pingetaluvus ja kohuse-

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

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Keskkütte- ja san-tehnilised
tööd. Tel 5849 4151.

(90 tähemärki)

Plaatimine Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Teeme T-särke, kruuse, fotokristalle Teie soovitud pildi ja tekstiga.
www.estoniashop.umi.ru

511 6923 • info@aurel.ee

Pakun tööd

1 kuulutus =1€

Müük

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

9 kohta, püsikiirushoidja

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd
Tartus. Värske pensionärina ja
aktiivse inimesena ei taha kutseoskust kaotada. Tel 5665 7315.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.

diisel, 110 kW, kõrge, mahukas, raadio-CD, USB,
AUX, bluetooth, konditsioneerid, 2. ja 3. rea
istmetel reguleeritavad käe- ja seljatoed.

Ladu müüb Tartus hulgi kasutatud
riideid (Norra originaal, Oslo). Tel
5648 0844.

Sõidukid

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

Tasuta tülikate kodumasinate,
tööriistade, vannide ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Odavad rõivad, Kastani 121,
E-R 10-18, L 10-15. Uued ja kasutatud riided.

Otsin tööd

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.

Õunapuude hoolduslõikus kogenud tegijalt ja okste äraveoteenus.
Tel 5344 1304, broneeri aeg meilil
viljapuuhooldaja@gmail.com.

Riided

Mööbel

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd, akendeuste vahetus. Töö kiire ja korralik.
KÜ-d, eramajad, kontorid-bürood.
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com.

Põllundus
(Vilja)puude, põõsaste ja hekkide
pügamine. Üle 15 a kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Boileri puhastus. Tel 5340 6762.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2x4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Veoteenus suure kaubikuga. Tel
502 2026, Toivo.
Väiksemad elektritööd.
Tel 5340 6762.

Tervis
Kopp-auto kalluri teenus
(kandejõud 10 t, nelikvedu).
Tel 5826 7949.
Korstnapühkija (kasutan tuhaimurit, väljastan peale igat tööd akti).
Tel 5805 0201.
Korterite remont (kips, plaatimine,
põrandakatted, maalritööd, ...). Tel
5802 2620.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee

Ly Chini OÜ. Abi alkoholisõltuvuse korral. 98%. Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, vajalik eelreg.
Tel 505 8381.

Tutvus
42 a vaba mees Tartust, sportlik,
aus, hooliv, soovib tutvuda vaba
naisega. Tel 5665 8297.

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

Kutsume sind neljapäeval,
16. aprillil kl 19 Raekoja saalis
toimuvale Tartu Kivisilla taastamise algatusrühma avalikule
koosolekule. Kõik asjast huvitatud
linlased on koosolekule teretulnud.
Lugupidamisega Imre Mürk, Tartu
linnavolinik, Valter Haamer, Vanemuise selts.
X rahvarõivapäev 18. aprillil kell
11-13 Tiigi seltsimajas. Ostma,
müüma ja vahetama oodatakse
uusi ja poolpiduseid rahvarõivaid,
peakatteid, jalatseid, ehteid jm.
Kell 12 räägib Age Raudsepp Eesti
Rahva Muuseumist linaste
ja puuvillaste rahvarõivaste
hooldamisest.
Info: Tiina.Konsen@raad.tartu.ee.
Teisipäeval, 21. aprillil kl 18-20
Tuleviku teraapia töötuba. Hinge
eesmärgi leidmine. Info ja reg
tel 5457 8030. Reiki meister Terje
Tenno.

LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud)
telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 REKLAAM

Neljapäev, 16. aprill 2015

