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Tartlane eelistab sakslasi rautada
Ülikoolilinna populaarsemate
sõiduautode edetabeli esi
viisikus troonib koguni neli
saksamaist automarki.

Tiksojal rongi ette jäänud Golf ei ole Volkswageni ridu siinmail
oluliselt hõrendanud. 
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Tartus registreeritud
sõiduautode arv
(28.09)

Kasv
aastaga

Volkswagen

6394

98

Audi

3900

-12

Ford

3880

70

Opel

2818

-13

BMW

2633

136

Toyota

2566

179

Volvo

1908

173

MercedesBenz

1587

82

Pigem uus kui kasutatud

Honda

1514

61

Audisid ja Škodasid müüva Aasta
Auto tegevjuht Andrias Tammistu
pidas Audi languse üheks võimalikuks põhjuseks seda, et lähiaegadel
pole mudeliuuendusi olnud ja nüüd
müüki tulnud uue Audi Q7 müüginumbrid pole ehk veel tabelisse jõudnud. „Tulemas on A4 uus mudel ja
järgmisel aastal uus Q5, mis kindlasti
jätavad jälje ka Audi müüginumbritesse,“ rahustas ta fänne.
Škoda võimsaim müügitrend tuleneb Tammistu hinnangul aga tõenäoliselt sellest, et on hakatud ostma
pigem uusi kui kasutatud autosid.
„Škoda automargi üks suuri plusse
ja eeliseid teiste ees on pidev mudeli uuendus ja kindlasti ka hinna ja
kvaliteedi suhe,“ rääkis ta. „Škoda
hinnad algavad alla 10 000 eurost,
seega konkureerivad nad kasutatud
sõidukitega ning pigem ostetakse uus
garantiiga auto kui kasutatud.“
Fordi ja Volvo esindaja Info-Auto
Tartu esinduse tegevdirektor Jaak
Väärsi jäi selgitustega tagasihoidlikuks. „Kui ei tea autode vanust, esmaregistreerimise või tootmisaastat,

Mazda

1212

2

Škoda

1173

218

Nissan

1164

27

Peugeot

933

57

Chrysler

801

2

Hyundai

796

49

Endiselt kehtib aasta tagasi välja
hõigatud soovitus Emajõe Ateena
Emajõe Volfsburgiks ristida; endiselt
juhib tabelit mäekõrguselt Volkswagen, mille logo ehib iga kuuendat
tõlda. Teist kohta hoidvale Audile on
aga Ford end juba aktiivselt peeglites
ilmutamas.

ei saa ka kommenteerida, eri aegadel
võivad olla hoopis erinevad asjaolud,
miks autosid on palju,“ märkis ta.

Eesti keskmine
Arvuliselt teist kasvunumbrit näidanud ning üldtabeli kuuendaks platseerunud Toyotal on Amservi Tähe
esinduse juhataja Marek Pärli sõnul
potentsiaali enamakski. „Selle aasta
üheksa kuu põhjal, on Toyota Tartus
uute autode müügis kolmandal kohal,“ lausus ta. „Toyota on Eestis aastaid olnud üks populaarsemaid automarke tänu oma heale kvaliteedile ja
järelturule. Loomulikult on suureks
plussiks väga lai teenindusvõrk Eestis.“ Pärli väitel võib regiooniti väikseid erinevusi küll olla, aga üldiselt on
pilt sarnane Eesti keskmisele.
Tabelitippu pääsenud markidest
Mercedeseid, Chryslereid ja Mitsubishisid maale toova Silberauto Lõuna

regiooni juht Urmas Kartau pidas kõrgete kohtade üheks põhjuseks usaldust edasimüüja suhtes, mis on tekkinud tänu pikaajalisele kogemusele.
„Loomulikult on mainitud kaubamärgid end ise kogu maailmas tõestanud kõrge järelturuväärtuse ja kvaliteediga, läbimõeldud mudelivaliku ning
positiivse kuvandiga,“ kinnitas ta.

Maasturid pereautode arvelt
Mitsubishi poolelt toimunud vähenemise võib Kartau sõnul eelkõige mudelivaliku kitsenemise arvele
panna. „Nimelt on tehase areng viimastel aastatel olnud suunatud eelkõige maasturite segmendile, jättes
vaeslapse rolli mahusegmendi mudelid Lanceri ja Colti, mis ideaalselt linna- ja pereautoks sobivad,“ selgitas ta.
Pisikese languse on läbi teinud ka
tabelit lõpetav Citroën, kuid Veho
Eesti müügijuht Priit Raudsepp selles

Mitsubishi

744

-18

VAZ

740

-36

Kia

704

105

Renault

660

29

Citroën

643

-18

probleemi ei näinud, sest sihid ongi
mujal. „Citroëni kasv on just N1-kategooria tarbesõidukites. Meil on
põhikliendid ettevõtted, kes soetavad peale käibemaksuseaduse muudatust järjest enam ainult N1-kategooria sõidukeid,“ rõhutas ta, lisades,
et nimetatud kategoorias on PSA
gruppi kuuluvad Peugeot ja Citroën
tänavustes müüginumbrites selged
turuliidrid, jagades kahe peale üle
kolmandiku ostetud sõidukitest.
KAUR PAVES

Auvõlg veteranide ees kustutatud
Laupäeval kell 12 toimub Pau
luse kalmistul vabadussõjas
langenute memoriaali ava
tseremoonia.
„Ma olen uhke, et Tartu on täitnud
oma auvõla vabadussõjas langenute
ees. See memoriaal on kui meie sügav
kummardus vabadussõja kangelastele
ja nende julgetele tegudele. Loodan, et
tee memoriaalini ei rohtu ning sellel
ühishaual põlevad alati küünlad,“ ütles linnapea Urmas Klaas.

Pidulikul tseremoonial võtavad sõna
Klaas, kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem ning
Tartu aukodanik ja kirjanik Lehte
Hainsalu. Esineb kaitseväe orkester.

Pärast memoriaalilt katteriide eemaldamist kõlavad aupaugud sõjaväepolitsei vahipataljonilt. Seejärel pühitsevad
mälestusmärki evangeelse luterliku
kiriku piiskop Joel Luhamets ja apostlik-õigeusu kiriku piiskop Eelija.
Aasta algul otsustas linnavalitsus
vabadussõjas langenute memoriaali
lõplikult valmis ehitada. Monumendi
rajamine jäi poolikuks 1998. aastal,
mil ei suudetud valmis ehitada kogu
planeeritud kompleksi ja memoriaal
avati vaid koos Mati Karmini skulp-

tuuriga „Kalev ja Linda“.
Memoriaali lõplikku valmisehitamist kavandas linn koostöös kaitseministeeriumiga ja tänaseks on Mati
Karmini ja Tiit Trummali projekti alusel valminud tseremoniaalväljak kõnniteede, pargipinkide ja suundvalgustusega. Graniitalusele on jäädvustatud
270 langenu nimed. Tööde kogumaksumus oli ligi 160 000 eurot, millest
50 000 eurot eraldas kaitseministeerium, ülejäänud kulud kandis linn.
HELLE TOLMOFF
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LUGEJA KIRI
Liiklusoht po
litsei nina all
Jutt käib politseimaja ja
Decora ees olevast ristmikust, kus Riia maanteelt
saab sisse keerata.
See on ohtlik, sest liiklejad kas teadmata või tahtlikult tõlgendavad foori
punast tuld erinevalt. Fooride ees mõlemal pool on
stoppjoon. Seega punase
tulega peaks nii Valga kui
ka kesklinna poolt tulija
peatuma ja mitte keerama Decora poole. See on
aeg, kus saavad Decora
poolt tulijad teele keerata.
Ekslikult aga arvatakse, et
punane tuli kehtib vaid otsesuunas liiklejatele.
Kuna ise kasutan seda
ristmikku ehituspoes käimise tõttu tihti, näen sageli avariiolukordi ja pigem
väldin otsasõitu kui ajan
oma õigust taga. Ehk oleks
mõistlik fooridele peale
kirjutada nooled või minugipoolest pange sinna
reguleerija. Liiklusseaduste rikkumine toimub otse
politseimaja ees ja politsei
ei võta sellega midagi ette!
Sama teema on ka Ümera Comarketi esisel ristil
ja kindlasti on neid kohti
veel.
Antti Rammi

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja

Tartlased on uued bus
sikaardid omaks võtnud
erilise kaeblemiseta. Vaid
õpilaspiletiga seotud
kuukaartide kohta esi
neb mõningaid puudusi,
mis peaks kõrvaldatama
õige pea.
Tartu ühistranspordi kvaliteedijuht Veronika Kallaste
kinnitusel on praeguseks välja
antud pisut alla 30 000 bussikaardi. Neist enam kui kolmandiku moodustavad eakatele tasuta sõitu võimaldavad.
„Vanaduspensionäride kohta on meil ohtralt kiidusõnu,“
tunnistas Kallaste, et hirm
uue korra võõristuse koha
pealt osutus alusetuks. „Isiklikule kogemusele tuginedes
julgen väita, et vanemad inimesed on olnud valdavalt väga
mõistva suhtumisega. Alguses
esimestel nädalatel oma sõite alati ei registreeritud, kuid
nüüdseks on juba aru saadud,
miks kaardi viibutamine tuvasti juures on vajalik. Eakad
on väga kohusetundlikud ning
andnud ka meili ja telefoni teel
üllatavalt palju tagasisidet.“

Arendused ukse ees
Oktoobris on kerkinud üheks
valdavaks probleemiks hoopis
asjaolu, et vanemad ei saa kusagilt teada, millal lõpeb nende
laste õpilaspiletiga seotud
sooduskuukaart. Laps ise
küll bussis sõitu alustades näeb tuvastil vastavat
kuupäeva, ent sellest ei pruugi

piisata, tagamaks õigeaegset pikendamist.
Kui muude kuukaartide
kehtivusaja kohta leiab infot pilet.ee lehelt, siis õpilaste
kuukaartide kohta sealt tulemusi praegu veel ei kuvata.
Kallaste sõnul on lahenduse
rakendumine päevade, kui
mitte lausa tundide küsimus:
„Põhjus on selles, et õpilaspiletite number erineb formaadilt
bussikaardi omast. Süsteemi
arendaja Ridango AS tegeleb
kodulehe täiendamisega, kuhu
peagi lisandub kaardi saldo ja
kehtivate piletite vaatamise
võimalus ka isikukoodi järgi.“
Lõpusirgel on Tartu jaoks
uue, ka mobiiltelefonidele kohanduva ja lubadustes igati
mugavama piletiostu veebikeskkonna arendus. Viited selle valmimisest ilmuvad peatselt linna kodulehele.
Ka peaks varsti tööle hakkama meilile saabuv teavitus
pileti aegumisest. Kuupiletit
ostes selle lõppemise kuupäeva kohe ei näe seepärast, et
päevad ei hakka nulli jooksma
mitte ostuhetkest, vaid pilet
aktiveerub alles bussis tuvasti
ja kaardi esimesel kohtumisel. Vabalt võib varuks osta ka
mitu kuupiletit. Kui üks lõpeb,
algab automaatselt järgmise
mõjuaeg.
Küsimusi on tekitanud ka see, kuidas
sõitja saaks valida
kõige otstarbekama rahaku-

LAUSEGA
Peks kesklinnas

lutuse ehk valida üksiksõidu-,
tunni- ja päevapileti vahel?
Siingi on tarbija elu tehtud
lihtsaimast lihtsamaks – pole
muud tarvis teha, kui igal sisenemisel kaarti piiksutada ning
tark masin arvutab ise, kuidas
kõige soodsam tuleb.

Masin arvutab ise
Kui korrapiletite maksumus
ületab tunnipileti maksumuse
või korra- ja tunnipiletite summa kerkib üle päevapileti hinna, siis asendab süsteem reisija
pileti automaatselt vastava perioodipiletiga ja rohkem raha
kaardilt ei võta. Hoopis tagastab osa, kui korrapiletite summa oli suurem perioodipileti
maksumusest. „Selliselt on tagatud reisijale soodsaim hind
ja ta ei pea ette mõtlema, milline pilet täna osta. Kui reisijale
on soodsam päevapilet, siis see
automaatselt ka tekib,“ selgitas Kallaste. Küll peab näiteks päevapileti saamiseks aga
kaardil olema piisavalt raha,
sest süsteem arvutab parima
hinna tagantjärele. Igatahes ei
saa ühe ööpäeva lõpuks kuluda
rohkem kui 2 eurot ja 11 senti.
RASMUS REKAND

7.25.10
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

Rõivad, jalatsid
aksessuaarid
kosmeetika
SOODSAMALT
Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

Lai valik rõivaid
kuni -50%

Tavahinnaga kaup

-20%

Ööl vastu neljapäeva patrullis politsei kesklinnas ning
märkas Vabaduse puiesteel
kaklust. Esialgsetel andmetel norisid kaks noormeest
tüli 22-aastase noormehega.
Sõnelus kasvas kakluseks,
mille käigus löödi kannatanut korduvalt pea ja keha
piirkonda.

tänavalt Jakobi ristmiku suunast, samuti Toomemäelt
mööda Lossi tänavat.

3121

põngerjat lõi kaasa Linnamaratoni lastejooksudel.
Taas on tegemist rekordiga.

Ettevõtjad au sisse
Laupäevani vältava ettevõtlusnädala eesmärk on tõsta
ühiskonna ettevõtlusteadlikkust ning arendada ettevõtjate teadmisi. Kõik ligi 80
üritust on osalejatele tasuta.

Raamatukogusse
taas kohvik
Raad sõlmis CakeMill OÜga
viieks aastaks üürilepingu
esimese korruse kohvikuruumidele. Eelmise kohvikupidajaga lõppes leping juba
mullu kevadel.

Ülikooli ei saa
Täna kella 21ni on tornkraana demontaaži tõttu liikluseks suletud Ülikooli tänav
raekoja taga. Ümbersõidud
toimuvad Vabaduse puiestee või Pepleri tänava kaudu.
Raekoja-tagusele parkimis
alale ja Lossi tänavale on ajutiselt lubatud sõita Ülikooli

SÄHVATUS

OÜ TIIGERVISIOON

Riia 132 (politseimaja) juures on tegemist reguleeritud ülekäigurajaga, mitte
reguleeritud ristmikuga.
Liiklusseaduse § 35 lg 10 sätestab reguleeritud ülekäiguraja kohta: „Kui foorituli
või reguleerija märguanne
keelab juhil sõita reguleeritavale ülekäigurajale, peab
juht seisma jääma stoppjoone või stoppjoonemärgi ees, nende puudumisel
ülekäiguraja ees.“
See paragrahvi lõige ei
kehti vasakpöörde korral
Riia 132 teega külgnevale
alale. Seega on vasakpööre lubatud, samal ajal kui
foorituli keelab juhil sõita
otse reguleeritavale ülekäigurajale.
Allikas: Tartu LV

Bussikaartide süsteem
saab peagi täiendusi

3

Nüsimine läbi
Möödunud nädalal lõppesid
tööd ristmikel ja ülekäikudel
kõnniteeservade langetamiseks, mis oli üks kahest
võitnud ettepanekust 2014.
aasta kaasava eelarve ideekonkursil.

Euroga Pärnusse
Odavbussifirma Simple
Express avas neli uut Tartust
algavat bussiliini Pärnusse,
Rakverre, Võrru ja Koidulasse. Kõigil neil liinidel algavad
piletihinnad ühest eurost.

Marid tantsivad
Kolmapäeval kell 20 leiab
Tartu tantsuklubis aset mari
rahvatantsude teemaõhtu.
Maride rahvatantse tutvustab huvilistele maride
folklooriansambel Kna Vel
Tatarstanist Kukmori rajoonist.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MATI MIILIUSE REINKARNATSIOON: suudlevate
tudengite all supelnud vanahärra isiku tuvastamine
on linna kihama löönud.  FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS

Treeningriided ja -jalatsid

-30%

(tavahinnast)

7.–11.10
Tavahinnaga tänavakingad -20%
12.–25.10
Kõik kingad märgitud hinnast -15%

7.–13.10
Täishinnaga kudumid -20%
14.–20.10
Täishinnaga püksid -20%

Kõik Bourjois tooted

-25%

10. oktoobril 2015 kl 10–16 I korruse aatriumis
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SÕNA SEKKA
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Tartu linna puulehtede veograafik 2015
Puulehti viiakse tasuta ära nende kruntide juurest,
kus linna puud kasvavad individuaalelamute
puhastusalal.
Linnamajanduse osakond paneb krundiomanikele
südamele, et lehtede jaoks mõeldud prügikottidesse
ei tohi panna olmejäätmeid, õunu, oksi ja muud aiaprahti.
12. oktoobrist kuni 18. novembrini veab linnavalitsus ära
kilekottidesse pandud puulehti. Puulehti viiakse ära kahel korral
järgmistelt tänavatelt ja kuupäevadel:
1.1 Aardla (Aardla 1 – Jalaka
18.10.2015, 18.11.2015
vahelises lõigus)
1.2 Aardla 28 A, 76, 78, 80
18.10.2015, 18.11.2015
1.3 Aianduse 11, 13
18.10.2015, 18.11.2015
1.4 Alasi (Võru – Jalaka lõigus) 18.10.2015, 18.11.2015
1.5 Arukase
15.10.2015, 17.11.2015
(Metshaldja - Lõkketule)
1.6 Eha 39
16.10.2015, 13.11.2015
1.7 Elva 24 B
21.10.2015, 12.11.2015
1.8 Era 20
20.10.2015, 16.11.2015
1.9 Haava
20.10.2015, 16.11.2015
1.10 Forseliuse (Teguri-Tehase) 16.10.2015, 13.11.2015
1.11 Heina 2 A, Heina ja Paju nurk 17.10.2015, 14.11.2015
1.12 Hipodroomi ja
15.10.2015, 17.11.2015
Kiigemäe nurk
1.13 Hipodroomi ja Palusambla 15.10.2015, 17.11.2015
nurk
1.14 Jaama 12, 111, 147
15.10.2015, 17.11.2015
1.15 Jakobi 48
20.10.2015, 16.11.2015
1.16 Jalaka 2 A, 19, 21, 23,
18.10.2015, 18.11.2015
48 A, 54
1.17 Kabeli
18.10.2015, 18.11.2015
(Võru- Raudtee lõigus)
1.18 Kadaka
15.10.2015, 17.11.2015
1.19 Kalevi - Õnne nurk
16.10.2015, 13.11.2015
1.20 Kasesalu (Pääsusilma –
15.10.2015, 17.11.2015
Männimetsa tee)
1.21 Kasesalu tee (Pääsusilma – 15.10.2015, 17.11.2015
Mugasto vahelises lõigus)
1.22 Kastani (Võru -Riia
20.10.2015, 16.11.2015
vahelises lõigus)
1.23 Kesk kaare neli nurka,
21.10.2015, 12.11.2015
Kesk kaar 4 A ja 5
1.24 Kesk 45
16.10.2015, 13.11.2015
1.25 Kivi (Pikk – Narva mnt)
17.10.2015, 14.11.2015
1.26 Kodukolde – Talutare nurk 15.10.2015, 17.11.2015
1.27 Koidula 9/Vikerkaare 13
20.10.2015, 16.11.2015
1.28 Koidula tamme ümbruse 20.10.2015, 16.11.2015
haljasala
1.29 Koidutähe (Männimetsa – 15.10.2015, 17.11.2015
Pääsusilma vahelises lõigus)
1.30 Kooli 10 A
20.10.2015, 16.11.2015
1.31 Kreutzwaldi 13
20.10.2015, 16.11.2015
1.32 Kulli 4
19.10.2015, 15.11.2015
1.33 Kullerkupu (Tulbi – Ravila
19.10.2015, 15.11.2015
vahelises lõigus)
1.34 Kungla 64
21.10.2015, 12.11.2015
1.35 Kuu (Kalevi-Kesk
16.10.2015, 13.11.2015
vahelises lõigus)
1.36 Laulupeo pst 1 - 9
20.10.2015, 16.11.2015
1.37 Lembitu 16; 18
19.10.2015, 15.11.2015
1.38 Lepa 16, 17 (koos Jaama 159) 15.10.2015, 17.11.2015
1.39 Lepalinnu 21 ja vastas
15.10.2015, 17.11.2015
1.40 Liiva 2, 4
17.10.2015, 14.11.2015
1.41 Liivi 1T (Veski – Liivi 2
20.10.2015, 16.11.2015
sissesõit)
1.42 Linda ( Sõbra – Tolstoi
16.10.2015, 13.11.2015
vahelises lõigus)
1.43 Lootuse 6
16.10.2015, 13.11.2015
1.44 Maarjaturg 11
17.10.2015, 14.11.2015
1.45 Mäe-Peetri nurk
17.10.2015, 14.11.2015
1.46 Männimetsa tee 41
15.10.2015, 17.11.2015
1.47 Narva mnt. (Puiestee –
17.10.2015, 14.11.2015
Jänese lõigul) ja
Narva mnt 132, 167
1.48 Nisu (Tulbi – Kannikese
19.10.2015, 15.11.2015
vahelises lõigus)
1.49 Nooruse (Sanatooriumi – 19.10.2015, 15.11.2015
Lunini vahelises lõigus)
1.50 Näituse (Taara pst -Vaksali 20.10.2015, 16.11.2015
vahelises lõigus)
1.51 Näituse-Kooli nurk
20.10.2015, 16.11.2015
1.52 Pargi 4A ja 8
16.10.2015, 13.11.2015
1.53 Peetriturg 5
17.10.2015, 14.11.2015
1.54 Peetriturg – Mäe nurk
17.10.2015, 14.11.2015
1.55 Pikk 76
15.10.2015, 17.11.2015
1.56 Puhkekodu 1
19.10.2015, 15.11.2015
1.57 Puiestee (Liiva – Muru
17.10.2015, 14.11.2015
vahelises lõigus ja Narva
mnt Pärna vahelises lõigus)

1.58 Puiestee 2 B, 13, 66
17.10.2015, 14.11.2015
1.59 Purde (Tähe – Salme
16.10.2015, 13.11.2015
vahelises lõigus)
1.60 Puusepa (Lembitu- Sakala 19.10.2015, 15.11.2015
vahelises lõigus)
1.61 Põhjatamme 1 kuni 7
15.10.2015, 17.11.2015
1.62 Põllu 1, 3, 5, 7, 9
17.10.2015, 14.11.2015
1.63 Pärna (Uus – Jaama
15.10.2015, 17.11.2015
vahelises lõigus)
1.64 Pärna 2, 8
17.10.2015, 14.11.2015
1.65 Rahu 1 B
18.10.2015, 18.11.2015
1.66 Ravila (Viljandi mnt –
19.10.2015, 15.11.2015
Ilmatsalu lõigus)
1.67 Remmelga
15.10.2015, 17.11.2015
1.68 Riia 133 kuni 153, ja Riia T10319.10.2015, 15.11.2015
(Riia 109, 111, 113, 115)
1.69 Riia (Raja –Raudtee
19.10.2015, 15.11.2015
vahelises lõigus ning
122, 124,126)
1.70 Risti (Puiestee – Kalmistu 17.10.2015, 14.11.2015
vahelises lõigus)
1.71 Roosi 40 A
17.10.2015, 14.11.2015
1.72 Rukki ja Tulbi nurk
19.10.2015, 15.11.2015
1.73 Salme (Vaba – Karlova park)16.10.2015, 13.11.2015
1.74 Sangla (Tulbi – Kannikese 19.10.2015, 15.11.2015
vahelises lõigus)
1.75 Sepavälja (Leegi –
18.10.2015, 18.11.2015
Sepavälja 4)
1.76 Sirbi (Vasara - Jalaka
18.10.2015, 18.11.2015
vahelises lõigus)
1.77 Soinaste (paarisnumbrid 21.10.2015, 12.11.2015
Riia – Tamme pst vahelises
lõigus ning Soinaste 14)
1.78 Suur-Kaar (Tamme pst – 21.10.2015, 12.11.2015
Raudtee vahelises lõigus) ja
Suur-Kaar 54 ja 54 A, 68
1.80 Sõbra (Võru – Turu
16.10.2015, 13.11.2015
vahelises lõigus)
1.81 Sõbra-Tähe nurk
16.10.2015, 13.11.2015
1.82 Säde
19.10.2015, 15.11.2015
1.83 Tammeoksa 13
21.10.2015, 12.11.2015
1.84 Tamme pst (Pirni – Raja 21.10.2015, 12.11.2015
vahelises lõigus) ning
majade Tamme pst 14, 16,
20 B, 99, 100, 101, 102A,
104, 104A, 106A ja114 A
juures
1.85 Tamme pst – Mureli nurk 21.10.2015, 12.11.2015
1.86 Tamme põik 7 ja 9 vahel 21.10.2015, 12.11.2015
1.87 Tihase (Lemmatsi – Tihase 21.10.2015, 12.11.2015
9 vahelises lõigus),
Tihase 17 ja 34
1.88 Tolstoi
16.10.2015, 13.11.2015
1.89 Tulbi (paarisnumbrid
19.10.2015, 15.11.2015
Viljandi mnt – Sangla
vahelises lõigus) ja Tulbi 1
1.90 Tulika 9
19.10.2015, 15.11.2015
1.91 Tähe 57 – 65; 21; 29, 93, 16.10.2015, 13.11.2015
Tähe – Sõbra nurk
1.92 Tähtvere 26
20.10.2015, 16.11.2015
1.93 Ujula 15
17.10.2015, 14.11.2015
1.94 Vahtra
15.10.2015, 17.11.2015
1.95 Vaksali 3, 27 kuni Vabriku 2 20.10.2015, 16.11.2015
1.96 Vaksali – Vanemuise nurk 20.10.2015, 16.11.2015
1.97 Vasara (Aardla – Sirbi
18.10.2015, 18.11.2015
vahelises lõigus) ja
Vasara 25 E, 36, 38
1.98 Viljandi mnt (Lunini – Maisi 19.10.2015, 15.11.2015
vahelises lõigus)
1.99 Veeriku 17, 20, 35 ja 37
19.10.2015, 15.11.2015
1.100 Võru 47, 59; 148, 164; 166 16.10.2015, 13.11.2015
1.101 Võruvälja ring
18.10.2015, 18.11.2015
1.102 Väike-Kaar (Lembitu19.10.2015, 15.11.2015
Raudtee vahelises lõigus)
1.103 Õnne (Kalevi – Võru
16.10.2015, 13.11.2015
vahelises lõigus)
1.104 Õpetaja 5
20.10.2015, 16.11.2015
1.105 Ööbiku 13 B
21.10.2015, 12.11.2015
1.106 Ülase
19.10.2015, 15.11.2015

Käed külge linna
Nädala lõpuni saab iga vähemalt 16-aastane ametli
kult Tartus elav isik kaasa lüüa kaasava eelarve rah
vahääletusel. Igaüks saab hääle anda kuni kolmele
ideele, välja valitakse 140 000-eurose eelarve piires
vähemalt kaks. Valida saab infosüsteemis Volis või
linna infokeskuses raekoja esimesel korrusel.

1. Aparaaditehase avatud aed
„Endises aparaaditehases areneva loomekeskuse ligi 2000-ruutmeetrisest sisehoovist saab
tuleval aastal Tartu kõige võimalusterohkem linnapark,“
lubas Lemmit Kaplinski. „Oma
vahendite ja kaasava eelarve toel
pakume mitmeid põnevaid võimalusi vaba aja veetmiseks, näiteks
rulatatav mööbel, lauatennis ning linna kõrgeim, 16-meetrine
ronimissein.“

2. Arena Tartu eskiisprojekt
„Koostöös linna, riigi, ülikooli ja
erasektoriga soovime olla eestvedajaks uue, polüfunktsionaalse
Tartu Mechanical Arena ehitamisel, mis on mõeldud spordi- ja
kultuuriürituste, konverentside
ja messide korraldamisteks ning
rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimiseks,“ kinnitavad SA
Tartu Korvpallikooli esindajad.

3. Taldrikugolfi park
„Kuigi taldrikugolfi radasid ja
parke on Eestis loodud viimaste aastate jooksul kümneid, on
neid siiski vähe,“ põhjendas aadressile Kasarmu 3 uue pargi rajamise vajadust Anti Alasi. „Tartu
dendropargis asuvatel radadel
ei mahu suveõhtutel mängijad
hästi ära. Tekivad järjekorrad
ning tihti ka huvide konfliktid jooksjate, ratturite ja jalutajatega.“

4. Elleri amfiteater Toomemäe nõlval
„2014. aasta sügisel valmis Elleri muusikakooli juurdeehitus,
mida tunnustati Tartu ühe parima ehitisena. Juurdeehituse
pärliks on Tubina saal, mis on
tartlaste hulgas kontsertpaigana väga soojalt vastu võetud.
Saali lavatagune klaasist sein
vaatab Toomemäe nõlvale, mis
on ideaalne paik kontsertide ja sündmuste amfiteatriks,“ selgitas
Maiken Kull. „Kaasava eelarve raha eest ehitame amfiteatri publikuosa.“

5. Energiaratas
„Kavas on rakendada taastuv
elektri tootmisse vähemalt kolm
elektrit tootvat trenažööri, mis
on paigutatud Tartu enimkäidavatesse kohtadesse,“ märkis
Jüri-Ott Salm. „Vastavate seadeldiste abil on linlasel või külalisel võimalik toota avalikuks tarbeks, näiteks Raekoja platsil
jõulukuuse valgustamiseks, veidi elektrienergiat, samal ajal lõõgastudes ja sportides.“

6. Heade mõtete pingid Toomemäele
„Toomel võiksid olla heade mõtete pingid, mis kannaksid väärt
mõtteid, mida jagada nii linlaste
kui ka turistidega,“ arvasid Mariann Raisma ja Jaan Rosental.
„Heade mõtete pingid tutvustavad Tartut isiklikul moel. Igal
pingil on üks mõte, luulerida,
valem või mõni muu idee, mis
tutvustab teadlasi ja mõtlejaid,
kes on Tartus elanud, tegutsenud ning oma jälje jätnud.“

7. Radade rajamine Dendroparki
„Kaasava eelarve toel on plaanis jätkata dendropargis juba
osaliselt alustatud töid: kruusakattega
jooksuraja
lõpetamine, 14. okt / 11. nov
7. okt
/ 4. nov
nii
et (Aardla
moodustuks
terviklik
Aardla
1 – Jalaka vahelises
lõigus) 1,85Aardla 76, 78, 80, Elva 24 B
Aardla 28 A, Aianduse
11, 13
kilomeetri
pikkune
ring, uuteLembitu 16; 18, Räni 20, Säde
Alasi (Võru – Jalaka lõigus),
Eha 39
Puusepa (Lembitu- Sakala vahelises lõigus)
rajalõikude
ja suusaõppenõlJalaka 2 A, 19, 23, 48 A, 54
Riia (Raja-Raudtee) lõigus, Riia 122, 124,126,
va
rajamine, suusaradade põhjade
ettevalmistamine, haljastuse
Kalevi-Õnne nurk, Kesk 45
Riia T103 (Riia 109, 111, 113, 115)
korrastamine,
tiigi
puhastamine,
viitade
Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus)
Tammeoksa 13paigaldamine,“ lausus
Lootuse
6, Pargi 8, Rahu 1 B
Ain
Kaare.
Tamme pst (Pirni – Raja vahelises lõigus) ning
Sepavälja (Leegi – Sepavälja 4)
Tamme pst , 99, 100, 101, 114 A ja 106 A juures
Sirbi (Vasara - Jalaka vahelises lõigus)
Tamme pst 14, 16, 20 B
8.
Karlova
spordija
vabaaja
väljak
Tolstoi, Tähe 57 – 65; 21; 29
Tamme pst – Mureli nurk, Õuna ring
„Ettepanek
on
korrastada
KarVasara (Aardla – Sirbi vahelises lõigus) ja
Tamme põik 7 ja 9 vahel, Ööbiku 13 B
lova
ja Eha
Vasara linnaosas
25 E, Võru 148, 164; Salme
166
15. okt / 12. nov
Võruvälja ring,
Võru 47,asuv
59
tänava
nurgal
staadion,
Õnne (Kalevi – Võru vahelises lõigus)
Kesk
et pakkuda linnaelanikele pa- kaare neli nurka, Kesk kaar 4 A ja 5
Kungla 64, Soinaste (paarisnumbrid Riia –
8. okt
/ 5. nov
remaid
võimalusi
sportlikuksTamme pst vahelises lõigus ning Soinaste 14)
Linda ( Sõbra
vahelises lõigus) sõnasSoinaste-Raja nurk
vaba
aja– Tolstoi
veetmiseks,“
Purde (Tähe Sarv.
– Salme vahelises
Andres
„Kuilõigus)
linna lähi-Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises
Salme (Vaba – Karlova park))
ümbrusesse
on
viimasel
ajallõigus) ja Suur-Kaar 54 ja 54 A, 68
Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus)
Tihase (Lemmatsi – Tihase 9 vahelises lõigus)
rajatud
Sõbra-Tähe mitmeid
nurk, Tähe 93 sportimisra-Tihase 17

du,9.kuhu
okt enamasti
/ 6. novsõidetakse 16. okt / 13. nov
autoga, siis kesklinna piirkonnas, jalgsikäigu kaugusel on neid
Arukase (Metshaldja - Lõkketule)
Kullerkupu (Tulbi – Ravila vahelises lõigus)
vähe.“
Hipodroomi ja Kiigemäe nurk
Nisu (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)
Kasesalu (Pääsusilma – Männimetsa tee)

Nooruse (Sanatooriumi –Lunini vahelises lõigus)
Puhkekodu 1, Ravila (Viljandi mnt – Ilmatsalu
Kodukoldetegi
– Talutare
nurkaastal algustlõigus) Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)
„Linn
2013.
Lepalinnu 21, Männimetsa tee 41
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt – Sangla
üleminekuga
LED-tänavalater-vahelises lõigus), Tulika 9, Ülase
Põhjatamme 1
natele, kui paigaldati 500 val-Viljandi mnt (Lunini – Maisi vahelises lõigus)
Kasesalu
tee (Pääsusilma – Mugasto lõigul)
9.
LED-tänavalaternad

10. okt / 7. nov

gustit. Toona investeeriti kokku
Heina 2 A, 250
Jaama000
12, 111, 147,
Kadakaet säästa 17. okt / 14. nov
umbes
eurot,
Kivi (Pikk – Narva mnt)
20, Jakobi 48
aastas
umbes 45 000 eurot,“Era
Lepa 16, 17 (koos Jaama 159)
Kastani (Võru -Riia vahelises lõigus)
meenutas
Mäe-Peetri nurkJürgen Moor. „Kaa-Riia 29, 29 A, Vaksali 3, 29 A, Õpetaja 5
Peetriturg
5
sava
eelarve
toel saab välja vahetada
umbes
200 tänavavalgusVäike-Kaar
(Lembitu-Raudtee
vahelises lõigus)
Peetriturg
– Mäehoiaks
nurk aastas kokku umbes 18 000 eurot. Arvestades
tit,
millega
18. okt / 15. nov
Pikk 76, Pärna (Uus – Jaama vahelises lõigus)
LED-lampide
eluiga (20 aastat)Haava,
tasub
investeering ära juba 4–5
Pärna 2, 8, Remmelga, Roosi 40 A, Vahtra
Koidula 9/Vikerkaare 13
aastaga.“
Koidula tamme ümbruse haljasala

11. okt / 8. nov

Liiva 2, 4, Maarjaturg 11
Narva mnt. (Puiestee – Jänese lõigul) ja
Narva mnt 132, 167, Puiestee 2 B, 13, 66
Puiestee (Liiva – Nurme vahelises lõigus ja
Narva mnt – Pärna vahelises lõigus)
Põllu 1, 3, 5, 7, 9, Ujula 15
Risti (Puiestee – Kalmistu vahelises lõigus)

Kooli 10 A, Kreutzwaldi 13
Laulupeo pst 5 - 9
Liivi 1T (Veski – Liivi 2 sissesõit)
Näituse (Taara pst -Vaksali vahelises lõigus)
Näituse-Kooli nurk

17. okt / 14. nov

Lisaring

10. Asutuste ligipääsetavuse parandamine
„Ettepanek on muuta puuetega inimestele ligipääsetavaks linnale
kuuluvad noortekeskused – Anne noortekeskus ja Lille Maja,“
selgitas Kristiina Allekõrs. „Põhjendus on lihtne: puuetega noorte
kaasamine ja integreerimine tavaühiskonda. Vanad hooned on
muidugi tehniliselt keerulised, aga tänapäeval on mitmesuguseid
võimalusi, kuidas probleemi lahendada.“

11. Olemasolevate välijõusaalide renoveerimine
„Linnas on mitmesuguseid
välijõusaale ja parke. Kahjuks
amortiseeruvad jõumasinad
ajahamba ning sageli ka kurja
käe läbi üsna kiiresti,“ rääkis
Ats Astover. „Linnaeelarves
ei jätku piisavalt raha, et olemasolevad välijõusaalid tartlaste rõõmuks kiirelt korda saaksid.“

12. Pallase puiestee kõnnitee
„Ihaste linnaosas asuv Pallase
puiestee on väga kasutatav tänav, kus on tihe autoliiklus, kuid
samas ka palju jalakäijaid,“ tõdes perekonnanime avaldamata
jätnud Natali. „Tänaval puudub
kõnnitee ja jalakäijad, kelle hulgas on palju lapsi, kasutavad liikumiseks niigi kitsa tänava äärt,
mis on väga ohtlik.“

SÕNA SEKKA
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najuhtimisele
13. Pikniku- ja mänguala Ülejõe parki
„Pikniku- ja mänguala keskne
asukoht ning lähedus vanalinnale soosib laia kasutajate ringi.
Kasutajate põhilised sihtgrupid
on tudengid, koolinoored ja lastega pered,“ leidis Anneli Kährik. „Piirkonnas on vähe puhkekohti, kus on ka lastele suunatud
atraktsioone, kuid eelkõige puudub koht, kuhu saaks tulla oma
toidu ja jookidega ning perega mõnusalt aega veeta.“

14. Puidu tänava raudteeülekäik
„Puidu tänava ja maaülikooli
Zoomeedikumi (Kreutzwaldi
62) vahele võiks rajada ülekäigu
üle raudtee. Praegugi käiakse
sellest raudteest üle ja sisse on
tallatud päris korralik teerada,“
väitis Kaupo Lang. „Ülekäik tagaks ohutu raudteeületuse ning liidaks Puidu ja Klaasi tänava
kergliiklusteed teiste kesklinna suunduvate kergliiklusteedega.“

15. Sõpruse Park

19. Kuidas panna tänavad rääkima
„Linnaruumi paigaldatakse 10
disainikonkursil välja valitud
atraktiivset, ilmastikukindlat ja
mugavat tooli ning majaseintele
50 infotahvlit. Toolid ja tahvlid
sisaldavad mitmekeelset helistamisjuhendit lugude kuulajale,“ lubas Triinu Mets. „Audiogiid
töötab ka tavalise mobiiltelefoniga ja on vaid nupulevajutamise
kaugusel – puudub vajadus infot telefonist otsida, lugusid eraldi
alla laadida või seadet laenutada.“

20. Tartu ronimistorn
„Supilinna servas seisavad juba
mitu aastat vana raudsilla osad.
Sellisena on need ohtlikud lastele, kes seal ronimas käivad,
on loonud võimaluse prügila
tekkeks ja on koledad vaadata,“
märkis Alar Kööbi. „Kasutuna seisvad sillaosad saab taas kasutusse võtta ja luua nendest linlastele huvipakkuv atraktsioon – Tartu
ronimistorn.“

„Tartus puudub betoonist rulapark. Vineerist Tähtvere skate-park, mis ehitati aastal 2000,
on amortiseerunud ning kohati
ohtlik. Algajatel rulatajatel on
seal raskem õppida, sest sealsed
obstaaklid sobivad pigem edasijõudnutele ja BMX ratturitele,“ kurtsid Jarmo Kangro ja Keijo
Ruuven. „Soovime luua pargi, kuhu on hea ligipääs kõikide linnaosade noortel. Rulapargi asukoha valimisel sai arvestatud kõrgema mürataseme taluvuse ning väljaarendamata aladega.“

21. Ujuv supelmaja-lava Emajõele
„Eesmärk on rajada kesklinna Emajõele, ajalooliste supelmajade
asukohta tänapäevane, lastelegi turvaline ujuv supelmaja,“ teatas
Liisa-Lota Kaivo. „Supelmaja paikneks peamiselt Kalevipoja kuju
juures, kuid see oleks ka liikuv, et täita aeg-ajalt näiteks ka ujuvlava otstarvet erinevates paikades Emajõel.“

22. Võru tänava kõnniteed
„Võru tänav on üks linna peatänavaid, kus on tihe liiklus nii
autoteel kui ka kõnniteedel.
Kahjuks on sealsed kõnniteed
Riia maanteest kuni Tehase tänavani üpris halvas korras. Kõnniteede katend on ära vajunud
ja vajab hädasti uuendamist,“
ütles anonüümseks jäänud Alina. „Kaasava eelarve summa
eest saaks remontida umbes 700
meetrit kõnniteed. Esmajärjekorras võiks töösse võtta Võru maantee jõepoolse kõnnitee Riia
maantee ja Vaba tänava vahelises lõigus.“

23. Ülejõe linnaosa vabaajaväljakud
„Teen ettepaneku rajada igamehe aastaringne vabaajaväljak
Ülejõe linnaosas, Ujula-Lubja-Ranna tee kvartalis asuvale
isetekkelisele palliplatsile,“ kuulutas Jaan Vaiksaar. „Loodava
linnakeskkonna põhieesmärk
on pakkuda emotsionaalse ja sotsiaalse sportliku tegevuse võimalust linnaelanikele, esmajärjekorras töövõime ja vaimu turgutamiseks ning kehaliste võimete arendamiseks.“

24. Ülekäigurajad Kalda tee ja Anne tänava ristil

18. Tallihoone katusekatte rekonstrueerimine
„Jänese 23 talli katusekatte rekonstrueerimine päästab hoone hävimisohust ja ilmestab edaspidi olulisel määral Ülejõe linnaosa,
kogu Raadi linnakut ja Tartut tervikuna,“ uskus Lembit Kalev.
„Katusekatte uuendamise tulemusena muudetakse tallihoone
väärikale ajaloolisele hoonele vastavaks ning nii välismaalastele
kui ka tartlastele rohkem huvipakkuvamaks vaba aja veetmise
paigaks ning külastusobjektiks.“

AKNAD
kuni

-65%

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

„Tartu tänavavalgustuse aastane energiakulu oli 2010. aastal
7456 MWh/a. Suudame sellest
kogusest reaalselt katta 0,33
protsenti. See protsent muutub
edaspidi üha suuremaks, mida
enam võtab linn tänavavalgustuses kasutusele LED-valgusteid,“ kirjutas Siim Vatalin.
„70 000 euro eest saame päikesejaama võimsusega 25,5 kW ning
salvestusvõimsuse 80 kWh.“
„Paraku ei ole Tartu maratoni
sünnikohas Tartus tänase päevani ühtki püsivat sümbolit,
mis seda Eesti kultuuri jaoks
ajaloolist ja maailmas väga tuntud spordisündmust tähistaks,“
lausus Indrek Kelk. „Selle lünga
täitmiseks ja linnaruumi lisaväärtuse toomiseks on plaanis luua
maratoni esimese stardi asukoha lähistele Emajõe kaldapromenaadile Tartu maratoni monument. Monumendi kavand koos
tervikliku lahendusega on välja töötatud juba viis aastat tagasi,
kuid plaani elluviimiseks on tänini rahast puudu tulnud.“

Oktoobri
lõpuni

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

16. Taastuvenergia tänavavalgustusse

17. Tartu maratoni monument

5

„Kuna Kalda tee 22 maja eest
ja mööda Anne tänavat läheb
suur tee, millel on igapäevaselt
väga suur liiklus, siis hommikuti kooli minnes ja ka tagasi
tulles on näha, kuidas lapsed,
aga ka täiskasvanud peavad
ootama päris kaua, enne kui
igast suunast on ohutu teed hakata ületama,“ tutvustas Evely
Kokka. „Vajalik oleks teha ringvöötrada, mis hõlmaks kõiki
nelja suunda.“

736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/

6

REKLAAM

Neljapäev, 8. oktoober 2015

Parimad pakkumised!

05.10.—11.10.2015

05.10 - 11.10

LASTERIIDED

05.10-11.10

–25%

TOPELTBOONUS

Borges
EKSTRA
NEITSIOLIIVIÕLI
500 ml (7.78/l)

3

89

Icepeak
POISTE
VATEERITUD JOPE
tumehall, 128-176 cm

45

95
(69.95)

LASTE SAAPAD
värvivalik,
suurused 20/21-32/33

12

95
(18.95)

Icepeak
TÜDRUKUTE
SUUSAJOPE
must/tumeroosa, 128-176 cm

45

95
(69.95)

(5.49)

Felix
PEREKURK
680 g/360 g
(2.92/kg)

1

05
(1.75)

Kulta Katriina
KOHV
500 g (5.98/kg)

2

99
(4.29)

05.10 - 11.10

kuni

Rakvere
SEAPRAAD
kondi ja kamaraga
1 kg

2

39
(3.94)

Farmi Ekstra
KODUJUUST
klassikaline,
hapukoorega
330 g (2.70/kg)

0

89
(1.18)

Alma
JOGURT
erinevad maitsed
380 g (1.71/kg)

0

65
(0.95)

RAHVA HÄÄL
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Kellele neid uuendusi vaja?
Tartu Ekspress käis täna
vatel ja uuris meie elani
ke käest murekohti ning
rõõmustamise põhjuseid
üldises linnapildis. Ära sai
mainitud nii uus ja veider
purskkaev Emajõel kui
ka elavdamist vajav vana
ja väsinud Ropkamõisa
park.
STEN SANG

linnas, et see mu teele jääb ja
edasise liikumise võimatuks
muudab?!
Teine täiesti totter ja hooletusse jäänud kaldtee on Ropkamõisa piirkonnas Piilupesa
lasteaia ja raudtee vahelisel
alal. Ilmselgelt nõukogude ajal
viimati hooldatud järsk kaldtee on lagunenud, osaliselt
mullaga asendatud ja ei ole
normaalselt läbitav. Ja nagu
ma mainisin - kõrval on suur
lasteaed! Ootan olukorra paranemist nüüd!

Kapsas (60)
pensionär

Mait (25)
Olen seda purskkaevu näinud. Elan küll ise tunduvalt
kaugemal, aga olen vaatamas käinud. Et mis Tartu
linnas head on? (Avab hammastega Rocki õllepudeli.)
Kui ikka kogu riik on türastanud, siis ei saa ju üks linn
ka oluliselt erinev olla. Väga
teeb muret mulle just nende
pagulasrottide siia toomine.
Terve riik on uudistest lugenud, kuidas nad muudkui
valgeid naisi vägistavad. Kui
Tartu linnas midagi uuendada, ega siis keegi ju minu
arvamust kuula. Minu arvamus on täielik null otsustajate jaoks!

Maie (62)
medõde

See purskkaev Emajõe keskel on ju täitsa enam-vähem.
Sõitsime bussiga mööda ja sain
pilgu peale visata. Ah et linn
plaanib ka Võidu silla valgustamist lisaks praegusele Vabaduse sillale? Olen kahe käega
poolt, kuna pimedal ajal on

tennise
abitreener

igasugune valgus minu jaoks
teretulnud!
Pargi tänava rekonstrueerimisele mõeldes meenub kohe
üks südamelähedane koht
Raplamaal, kus samuti suudeti
vana ja ilus säilitada ning korda teha. Seda on silmale kaunis vaadata! Kui mõelda Tartu
linna edasiste kordaminekute
peale, siis soovin väga, et noortele saaks koosviibimise kohti
juurde ehitatud. Just selliseid,
kus varanduslik seis ei ole takistuseks ühistegevustest osavõtmisel.
Ise kolisin abikaasa juurde
Mäksale ja ka selle valla kohta
on mul vaid kiidusõnu jagada muudkui rajatakse uusi ja korralikke teid ning elu läheb igati
paremaks!

Kaija (30)
kokk

Kui päris aus olla, siis minule

see uus purskkaev ei meeldi ikkagi. Selline odav ja niru ning
kindlasti oleks saanud parema teha. Praegusel juhul ju
ripuvad mingid torud ja juhtmed seal vee kohal ja rikuvad
kõvasti üldmuljet. Ma ei jälgi
väga leheuudiseid ja avastasin
selle purskkaevu lihtsalt mööda jalutades.
Pargi tänava kohta aga jagan
kiidusõnu linnale! Olen kirglik
rattasõitja ja Pargi tänavat pidi
on lausa lust liigelda! Minu ja
minu elukaaslase suur soov
linnale ongi just jalgrattateedega seotud: palun, tasandage
veelgi üleminekuid ristmike
peal ning ehitage rattateid
juurde!
Olen koeraomanik ja sellega seoses on tekkinud üks
murekoht Sõpruse silla all
asuva koertepargiga. Nimelt
on see park aiaga piiramata!
Ka minu enda kutsu suutis
seal võpsikusse punuma pista ning tema tagasi saamisega
oli tükk tegemist. Ootan lin-

nalt aiaga piiratud koertepargi loomist.

Loreida (73)
pensionär

mine on väga vaevaline. Lisaks
turritavad kivid asfaldist teravalt välja ja servad on suurel
määral paigast nihkunud.

Kadi (28)
teenindaja

Sellel uuel purskkaevul ei ole
ju väga vigagi, aga eks ta võiks
ikka kenam ja suurem küll
olla. Neid valgustavaid tulukesi vast võib ka linnaruumi
juurde riputada, kui see väga
kalliks maksma ei lähe.
Pargi tänavale ma veel jõudnud ei ole – on see tõesti juba
valmis? Kindlasti on sel juhul
plaanis sinna ka autoga proovisõidule minna.
Mulle teeb muret juba kuus
aastat remonti oodanud kergliiklustee lõik Aardla tänaval,
mis suundub Säästumarketi
juurde. Sõidutee sai uhke uue
asfaldi, aga jalakäijad jäeti
vaeslapse ossa jälle! Vihmaga koguneb sinna ebatasasele
pinnale suur vesi ning liikle-

Olen seda uut ja uhket purskkaevu näinud, aga juhtmed
jäid ikka väga koledalt silma
seal. Need peaks kohe kindlasti peitu panema, et normaalne
üldmulje saabuks. Linnavalitsusel soovitan kriitilise pilguga
üle vaadata jalakäijate ja kärudega liiklejate kaldteed erinevate tasapindade vahel. Kahte
probleemset kohta tean kohe
nimetada.
Esimene on Kaunase pst 13b
asuva endise Ülejõe baari kõrval, kus keset kärudele ja jalgratasetele mõeldud kaldteed
on mingi debiilne kaevuluuk!
Halloo! Kas mina olen ainukene kaksikute käruga liikleja

Et see oli ikkagi purskkaev, mitte mingi avalik dušiteenus seal
Emajões? Aga kui tõsisemalt
rääkida, siis on mul südamel
golfiväljaku puudumine Tartus.
Pakun asukohaks Vana- Ihaste
piirkonna, seal on kilomeetrite
kaupa kasutamata ala.
Kui oma kodukohast rääkida, siis on valus vaadata,
kuidas on kasutamata ilus
Ropkamõisa park. Suvel näen
seal vaid alkoholi tarbivaid ja
lällavaid seltskondi, sellest on
väga kahju. Ise olen seal pargis
rannatennist mängimas käinud oma sõpradega. Paneme
võrgud üles ja saame tasuta
sporti teha!
Ropka parki soovitan rajada
minigolfiraja, siis saab selle
ala tunduvalt atraktiivsemaks
muuta! Praegu on park pime
ja kõle, kuid minu vaimusilmas on see väärt palju enamat.
Kohalikel ei ole ju kuskile seal
jalutamagi minna – ümber on
vaid suur liiklussõlm ning majadega piiratud alad.

www.vaibasalong.ee

2016. a vaibakollektsioon kaupluses ja kataloogis
Pikk 12, Tartu
Uuenenud valik vaipkatteid
Tel 744 2089
E-R 10-18, L 10-16
Suur valik vaipu soodushindadega
Venita sari

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

kaupluses

Mailis

Kulmuvärv (must, pruun) 1,80 €
Ühepäevalakk (10 tooni) 2,80 €
Poolpüsivärv (3 tooni) 2,80 €
Blondeerijad al 1,80 €
Juuksevärvid al 1,80 €
Üheöövärv (riiete, ehete kaunistamiseks, 5 tooni) 2,80 €
Parukad kuni 31.10 –30%
Ripsmetuðid 2,90 €

TARTUS: Soola 10 (avaturg),
Võru 55f (Maxima)
ELVAS: Valga mnt 5 (Maxima).

Sõbra Pesumajas

JOPE PUHASTAMINE al 5 €
SULEJOPE 7 €.
Oleme avatud 7 päeva
PESUTUBA
nädalas kl 8 – 20
PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,
Võru 55f. Buss nr 4.
Tel 5303 0974
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Mikroskoobis tundubki täigi
Pagulasteema kirgedemöllus istus Tartu Ekspress pikemaks diskussiooniks
maha kahe tõmmu mehega, kes elavad siinkandis. Kuidas tundub elu Eestis
läbi tõmmude silmade? Pelgame me teist värvi inimesi tõesti paaniliselt ja
pimesi, nagu musta kassi või 13. kuupäeva?

Pakistanist pärit 32-aastane Lembit (võimalike lisasekelduste ärahoidmiseks kasutame väljamõeldud nimesid) astus
Maarjamaa pinnale 2014. aasta oktoobris. Nüüdseks valdab ta algtasemel meie keelt ja elab oma eestlannast naisega
Tartumaa väikelinnas.

8.–11.oktoober 2015

orient et
occident

XX Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival
Esinejad Iraanist, Indiast, Hiinast, Šveitsist,
Taanist, Bulgaariast ja Eestist

Piletid on saadaval kõikides Piletilevi müügikohtades üle Eesti,
internetis www. piletilevi. ee ja tund enne kontserdi algust kohapeal.
NB! Enne 8. oktoobrit ostetud piletitel on soodushind.
Sooduspiletite hinnad kõikidele kontsertidele on 10/7 €,
tavahind alates 8. oktoobrist on 15/10 €.
Saadaval on ka kontsertidele kehtiv festivali pass hinnaga 30/20 €.
Taiji ja qigongi seminari hind on 15 €.

www.festivitas.ee

Tutvusin oma tulevasega Facebookis. Aasta oli siis 2007.
Elasin ise sel ajal Abu Dhabis. Kui palusin, et ta räägiks endast, kirjutas neiu, et on „estonian“. Uurisin, et
mis
asi? Ta vastas, et selline maa on olemas. Kontrollisin
igaks juhuks. Tundus, et püüab haneks tõmmata.
Mitmeid kuid, vist pea aasta hiljem, tekkis võimalus, et
mu unistus neiuga kohtuda, mille täitumist ma reaalsuseks
ei lootnud saavat, muutus üha usutavamaks. Ta teatas, et
sõidab ise kohale. Taas olin kahtlev. Palusin lausa, et ta
saadaks lennupiletist koopia. Olles ise hotellitööline,
uurisin järele, kas tõesti on Eesti neiu reserveerinud
omale toa Dubais. Ei jäänudki muud üle, kui öelda oma
bossile Al Ainis, et vajan kohe kaht vaba päeva. Küsimusele „miks“ jäin vastuse võlgu. Sõitsin 200 kilomeetri
kaugusele Dubaisse. Ja ta tõesti tuligi! Uskumatu!
Kui küsisin, mis ta siis teinuks, kui mind poleks vastas
olnud, vastas mu tulevane naine, et ta ei mõelnud hetkekski sedapidi. Kolm nädalat hiljem lendas ta tagasi. See
kõlab nagu filmistsenaarium või roosade kaantega raamat,
aga ausõna, nii see kõik just juhtus.
2009. aastal naasin Pakistani ja me abiellusime seal.
Teisiti poleks kooselu minu jaoks mõeldav olnud. Ametnik,
kes meid paari pani, küsis naiselt korduvalt, kas ta ikka
on seal vabast tahtest ega ole röövitud.
Olen ise töötanud juba 10-aastasest peale. Alguses isa
poes, hiljem enda omas. Isa abiellus teist korda. Lapsi oli
meil ühe katuse all 15. Pingutasin päris palju, et mu õed
saaks eluga järje peale ja abielluda. Pakistanis pole naistel
eriti õigusi, nende elu on väga äärmuslik. Nüüdki, kui näen
kuidas mu õdede abikaasad oma naistega käituvad, tekitab see
minus ängi. Ma oleks pidanud nad kaasa võtma, ära päästma
sealsest süsteemist, aga see pole lihtsalt võimalik.
Ema … emad ikka hoiavad oma lapsi, ükskõik mis olukorras. Tema on minu poolel. Aga mu vennad ei suuda aktsepteerida. Vennanaine, kelle lootustes oleks ma pidanud
naima tema õe, ei olnud ka minu kaasa vastu pehmelt öeldes
sõbralik. Olin valge lammas. Vennad eelistaks mind pigem
näha surnuna, kui mittemoslemiga abielus.
Lõpuks ei jäänudki muud üle kui kolisime pealinna,

Karchisse. See pole aga ohutu paik pakistanlastele endilegi, rääkimata siis valgest noorest naisest. Ühel hommikul
ärkas naine ehmatusega: „Mis hääled need on?“
„Tulistatakse,“ vastasin. Tõesti nii oligi.
„Mis me nüüd teeme?“
„Välja ei maksa praegu väga minna,“ oskasin vaid öelda.
Mõistsime kurvastusega, et minu kodumaal me rahus elada
ei saagi. Liberalismist on asi kaugel, ehkki nad välismaailmale selle kohta valjult valetavad. Kolisin taas Dubaisse, naine tagasi Eestisse.
Taotlesin Eestisse sõiduks viisat tulutult 2010. ja 2011.
aastal. Tundus, et meie lugu saab õnnetu lõpu. Kahetsesin
juba, et äkki olen armsa Eesti neiu elu asjatult üliraskeks muutnud. 2014. aastal proovisin uuesti. Kutsutigi
saatkonda ja viisa oli 10 minutiga käes. Miks ma pidin
seda 7 aastat ootama, kui see käib teil tegelikult nagu
naksti? Vastati, et tänapäeva maailmas ongi asjad nii.
Lendasin Eestisse Moskva kaudu. Pakistani passi nähes
võeti mind kohe rajalt maha. Ootasin tunde. Keegi ei osanud inglise keelt. Ma valdan küll seitset keelt, aga nende hulgas pole arusaadavalt vene keelt. Lõpuks, kui sain
neile selgeks teha, et soovin vaid edasi lennata ja väljumiseni on vaid loetud minutid, soostusid nad mind vabaks
laskma. Peaasi, et ära lähen.
Tallinnas maale astudes lõi mind pahviks. PUHAS ÕHK.
Täiesti puhas värske õhk, millist ma polnud kunagi elus
sisse hinganud. Siin on tohutu suured puud, metsad. Lumi.
Elades väikelinnas, pidin kohanema sellega, et inimesed
vahivad mind. Lausa jõllitavad. Ajapikku on harjuma hakatud. Kui ütlen eesti keeles tere, mõni isegi vastab, harva
naeratadeski.
Paraku olen mitmel korral tunda saanud kitsarinnalist
eelarvamuslikkust. See oli vist märtsis, kui keegi oli
helistanud politseisse, et nägi musta meest Konsumi juures
kõndimas ja naisi vahtimas. Minu naisega võeti ühendust.
Ise olin töötukassas käimas. Jaoskonnas uurisin, et milles
siis mure, mida ma valesti teinud olin? Ega olnudki. Vanem
inimene tundnud lihtsalt tumedanahalist nähes hirmu, andis tubli kodanikuna korrakaitsesse teada.

le Eesti!

iü
13.-22. detsembrin

TÕNIS MÄGI / KARL-ERIK TAUKAR
ESTRAADIRAADIO

13.12. Haapsalu kultuurikeskus
15.12. Kuressaare kirik
17.12. Viljandi Pauluse kirik
18.12. Rakvere kirik
19.12. Tallinna Jaani kirik
20.12. Mooste folgikoda

26.12. PAIDE KULTUURIKESKUS
27.12. MOOSTE FOLGIKODA
28.12. PÄRNU KONTSERDIMAJA
29.12. VANEMUISE KONTSERDIMAJA
30.12. NORDEA KONTSERDIMAJA

21.12. Tartu Peetri kirik
22.12. Pärnu kontserdimaja
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eluohtliku monstrumina

Kalju (32) sündis India idarannikul, aga kolis peagi koos perega läände. Tegutses edukalt hotelli- ja restoraniärides.
Nägi inimesi pea kogu maailmast, igat värvi, usku, kasvu ja tujudega. Aga kui tuli üks Eesti pere noorukese tütrega, ei
suutnud ta ära imetleda, millise harmoonia ning austusega üksteisesse suhtutakse. Nüüd, üheksa aastat hiljem, naudib ta elu sama suguseltsi rüpes kuskil Tartumaa metsade vahel. Ega kahetse viivukski päeva, mil kohtas oma tulevast.
Kõik sai alguse sellest, kui mindki paluti pildile. Eesti
pere ja nende India toidukoha teenindaja. „Terviseks!“ See
oli üks esimesi eestikeelseid sõnu. Olin siis 21, neiu 16.
Nende hotell oli meie restorani lähistel. Hakkasid seal
iga päev söömas käima.
Viisakast tutvusest kasvas ajapikku sõprus. Ka järgmistel
aastatel tuli see unikaalselt ühtehoidev pere ikka Indiasse
puhkusele. Olen väga rahulik, kalkuleeriv inimtüüp. Pikalt
pidasin endaga nõu, enne kui julgesin tulla välja seisukohaga, et meie suhe võiks olla midagi enamat kui lihtsalt
sõprus. Ei midagi füüsilist, see oleks minu jaoks lubamatu
olnud, aga aastatega puhkes meie vahel armastuseõis.
Õppisime kõigepealt teineteist tundma, siis austama,
hoolima ning lõpuks armastama. Teadsin, et kui valin kallima, siis eluajaks. Sundisin end mõistlik, kaalutlev olema. Pigem sulgema uuesti oma südame, kannatama ise selle
purunemist, aga mitte mingil juhul ära rikkuma või õnnetuks muutma selle hindamatu väärtusega Eesti tüdruku elu.
Olin valmis kaotama kõik, kui vaid tema saaks võita.
Andsime tema vanematele meie tunnetest teada. Nad ei öelnud algul peaaegu sõnagi. Ikkagi teisest ilma otsast pärit
väga tume mees. Mul on endal kaks õde, olen neilegi pidanud
olema peaaegu et isa eest. Oskasin ehk natuke ette kujutada, mis toimus selle napisõnalise eestlase, mu tulevase äia
hinges. Või tegelikult, ega vist ikka lõpuni osanud küll.
2-3 nädala kaupa käis ta mul aeg-ajalt Indias külas.
Minul oli Eestisse sõitmise luba saada peaaegu võimatu.
Seitse aastat ootasime, enne kui 2013. aasta juulis abiellusime. Sest meil oli mõlemal tarvis õppida. Aga see
aeg läks justkui lennates. Enam polnud tegu poisikese ja
plikaga, vaid täiseas mehe ja üle kahekümnese naisega.
Olime oma otsust saanud pikalt vaagida. Tema vanemad aitasid meil aru saada abieluks vajalikest eetilistest ja
moraalsetest väärtustest. Korraldasin oma äriasjad nii, et
saaksin kolida Eestisse.
Mind on siin väga hästi vastu võetud ja hoitud. Ehkki
päris ilma ärritamiseta ei ole läbi saanud. Sõitsin toona
maakonnabussiga kodu poole. Nokitsesin tagareas telefoniga, kui nina alla ilmus kutt, öeldes, et ma ei meeldi talle. Olin vait. Tal on ju õigus teatud asju mittemeeldivaks
pidada.
Seejärel teatas ta, et talle ei meeldi mustad. Rääkis
peamiselt eesti keeles, aga sekka pudenes ka vene fraase.
Palusin, kas ta ei võiks inglise keeles rääkida, nii olen
kindel, et saan kõigest õigesti aru ja oskan ka selgitada
oma seisukohta.

Tema „I hate you“ ei teinud olukorda paremaks. Enam kui
5 minutit olin vaoshoitud, peamiselt kuulates. Kui teemaks
tõusis „fuck your mother“ ei pidanud ma vastu, tõstsin
elus esimest korda häält. Teatasin, et ta võib vihata mind
või mu nahavärvi, aga kindlasti ei anna see talle õigust
solvata mu ema, õde ega naist. See torkas.
Kui seni olid teised bussireisijad püüdlikult proovinud
omaette olla, teeseldes, et ei näe ega kuule, mis toimub,
siis nüüd vahtisid kõik üksisilmi, miks ja mida on mustal
mehel karjuda.
Tülinorija esitas absurdsed väited, kuidas minusugused
tulevad siia nende naisi vägistama. Ma ei tea, kes ja miks
tema lähedasi oli (või polnudki) nii jubedalt kohelnud, ja
mul on sellest äärmiselt kahju. Ma saan isegi aru, miks
seda värvi inimesed talle siis ei meeldi, aga siiski, see
ei puutu kuidagi minusse. Igaüks, kes on must, pole veel
varas, mõrtsukas, pommivöö seljas vägistaja. Nagu ka kõik
eestlased ei karga igale võõrale sõnadega ninna. Kõik
eestlased ei heida ju ketast lõdvalt üle 65 meetri, mis
sellest, et üks mees seda suudab.
Ta leebus ja mõistis olukorra tobedust. Vestlesime pikalt
edasi. Lõpus pistis veel pooliku pudeli džinniga nina alla,
et minagi rüüpaks. Ta kuulas huviga, millist vaeva nõudis
näiteks minul siiasõiduks viisa saamine, kui temal piisab
Indiasse puhkama tulemiseks vaid soovi avaldamisest.
Naisega on meil olnud juttu ka ühisest elust Indias. Ei
välista, et me võime seda tulevikus proovida. Siis, kui
mõlemad oleme selleks valmis. Temal on haridus omandatud.
Mina tahan vaid seda, mis talle parim. Nagu minu vanemad
tahavad mulle. Nad pole kordagi kritiseerinud mu elukaaslase valikut. Kindlasti on naiste elu India maakohtades
teistsugune, aga linnades ei erine see väga palju siinsest.
Praegu õpin eesti keelt, et siis leida töö. Tänu Lembitu
ülemusele saanukski palgale, ent bussiühendus meie „metsast“ on väga harv. Selle kitsikuse lahendamiseks läksingi
koos Lembituga autokooli. Indiast sain õiguse sõita eri
tüüpi mootorratastega, aga siin pole selle dokumendiga
midagi peale hakata. Oman majutus- ja toitlustusalal parasjagu kogemusi, küll ma peatselt jalad alla saan.
Põnevusega ootan ka meie esimest last. Ta võiks sündida
mõne aasta jooksul.
Ära mingil juhul kirjuta, et eestlased on mustade vastu.
Nad ei ole. Siin on head inimesed. Ainult mõni neist on
teadmatuses. See tekitab hirmu.
Kui vaadata täid läbi mikroskoobi, jääbki mulje, et tegu
on meeletu eluohtliku monstrumiga. Aga tegelikult?!

TULE JA ÕPI
KIvILInnA KEELTEKooL

PIIA AsPErI rAAMATUPIDAMIsKooL

Inglise, vene, hispaania, saksa,
soome, prantsuse või eesti keel
Algajate ja edasijõudnute grupid,
eratunnid, skype-õpe ja ettevõttesisene õpe

• Raamatupidamisõpe praktikaga algajatele
• Raamatupidamisõpe praktikaga
edasijõudnutele
• Raamatupidamisõpe inglise, soome keelega
• Raamatupidamisõpe ettevõtjatele

tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
www.kivilinnakeeltekool.ee

tel 5554 0474, 552 5005
info@asperkoolitused.ee
www.asperkoolitused.ee

Oled oodatud Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus

Asper Koolitused OÜ
on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartner.

MÜÜA KIA Carens 2.0, 102 kW

1900€

Pereauto 2007.
aastast. Hästi
hooldatud ja
hoitud. Vahetatud hammasja kiilrihm.
3a tagasi tehtud roostetõrje.
Helista ja küsi,
mis on autol
viimati
vahetatud.

Esmane reg: 02/2005
Läbisõit: 215 000 km
Ülevaatus kuni märts 2016

Kütusekulu ca 7,9 l/100 km. Vaata lisainfot Auto24-st.

Tel 508 1963.
1900€ www.auto24.ee/used/2077606

10

KULTUUR

Neljapäev, 8. oktoober 2015

Palametsa
pajatused
349.

Kaks aastakümmet
VANAMUUSIKAT
Nädalavahetusel peetav
festival Orient et Occi
dent on jõudnud oma
20. sünnipäevani.
Vanamuusikafestivali jaoks
on kunstilise juhi Raho Langsepa sõnul alates selle algus
aastatest olnud väga oluline teha koostööd maailma
ühe keskse varajase muusika
õppe- ja uurimiskeskuse, Schola Cantorum Basiliensisega Šveitsis. „Mul on väga hea
meel, et külaliste hulgas on
seekord professor Crawford
Young, juhtiv keskaja lautoekspert,“ kinnitas ta.

Autasu presidendilt
Suur au on korraldaja väitel
ka teist korda festivali ajaloos
võõrustada üht India silmapaistvaimat muusikut, legendaarset sitari- ja tablavirtuoosi
Pt. Nayan Ghoshi. „Paljudele
aunimetustele lisaks pälvis ta
sel aastal India kõrgeima kaunite kunstide tunnustuse Sangeet Natak Akademi Awardi,
mille India president annab
talle üle vahetult pärast tema
naasmist Tartu festivalilt,“
märkis Langsepp.
Paul Grant (Šveits), kes esineb koos Pt. Nayan Ghoshiga
ning liitub pärsia santuuriga
festivali lõppkontserdil, on aga
üks väheseid lääne muusikuid,
kes on jõudnud tippu Aasia
muusikamaailmas, olles aastakümneid mänginud ja õpetanud santuuri, sitari ja tablat.
Legendaarne vanameister
Zhang Shangmin, kes on võitnud Hiinas mitmeid meistritiitleid traditsioonilistes hiina võitluskunstides, on juba tuntud ka
paljudele spordihuvilistele. „Vähem on üldsusele aga teada, et
meister Zhang on lapsest saadik
tegelenud ka hiina keelpilli erhu
mängimisega,“ ütles Langsepp.
„Sel festivalil on esmakordselt
Eestis võimalik kuulda meister
Zhangi mängimas traditsioonilist hiina muusikat.“
Nikolai Doktorov Bulgaa-

Noored seisnud magusa
kraami pärast paarikaupa
korralikult rongis, ei min
git tungi ega rüselemist.

Pt. Nayan Ghosh saabub eksootikapilli puhuma Indiast. 
ERAKOGU
riast on sealse traditsioonilise
pikiflöödi kavali virtuoos ja
õpetaja. „Kaval on oma mängu- ja puhumistehnikalt väga
sarnane araabia neile,“ tutvustas Langsepp. „Seda huvitavam
saab sellel festivalil olema võimalus kuulata kavali kõrvuti
pärsia neiga.“
Mohammad Rasouli on aga
pärsia pikiflöödi nei tunnustatud mängija. „Lisaks pärsia
klassikalise muusika mängimisele ja õpetamisele on ta esinenud solistina koos erinevate
orkestritega,“ selgitas korraldaja. „Festivalil kuulub tema
ansambli tuumikusse samuti
Hamidreza Rahbalaaram, kes
on üles kasvanud traditsioonilistes sufi ringides ning seal
omandanud ka raamtrummi
dafi mängu oskused.“
Poul Høxbrod Taanist pidas
Langsepp üheks tunnustatumaks kaksikinstrumendi
trumm-ja-vile mängijaks maailmas. „Väga palju selle pilli ajaloolisest kasutusest on tänapäeva kuulajateni jõudnud just
tänu tema aastatepikkusele
uurimistööle ja esinemispraktikale,“ lisas ta.
Festivali avakontserdil tervitab külalisi ka Tartu ülikooli

varajase ja orientaalse muusika
keskuse FA Schola ansambel.
„On tõsi, et festivali kujunemisel ja muusikaliste kontaktide loomisel on FA Schola ansamblil olnud väga suur roll.
Olles tuntud oma isikupärase
kõlapildi ja muusikalise lähenemise poolest, on ansambel
viimastel aastatel esinenud aga
tunduvalt rohkem väljaspool
Eestit, eelkõige Aasia riikides,
kuid ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Euroopas,“ rääkis
Langsepp.

Lihtne lõdvestumine
Peale kontsertide on kõigil
huvilistel võimalik osa saada
meister Zhang Shangmini seminarist, kus ta õpetab hiina
traditsioonilisi lõdvestustehnikaid ja bioenergeetilisi harjutusi. Harjutusi on lihtne sooritada ning need on jõukohased
kõigile, vaatamata vanusele.
Festivali 20 aasta juubelisünnipäeva puhul toimub ka
sümpoosion, kus osalevad väga
kogenud muusikud ja oma ala
tippeksperdid ning õppejõud.
Arutletakse Euroopa varajase
ja Aasia muusika esituspraktikate ja õpetamise teemadel.
KAUR PAVES

Küüni 5b,
TARTU

Esitlus Tartu Tasku keskuse Rahva Raamatus
13.okt 18:00

Kreet Rosin
“Piirangutest priiks”

BUSSI RENT

alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

Teejuht, mis aitab vabaneda piiravatest uskumustest ja blokeeringutest ning kogeda imesid suhete,
tervise, finantside ja töö vallas.
Kujutle, kui imeline oleks sinu elu,
kui oleksid vaba oma piirangutest...Kujutle end kogemas senisest
suuremat sisemist rahu, elurõõmu
ja küllust... Kujutle end väljendamas oma tõelist olemust...
www.teadlikareng.com

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
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
i
uusi ma
a
m
t
s
a
v
ma ja a
Tel 740 1606, 5668 3044
e proovi

Tulg

himaalajajutud.ee

kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud
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Mitte ainult siseringihuumor
Aivar Tommingale pü
hendatud Uku Uusbergi
autoritragöödia „Üritus“
seab asjaosalised oma
laadsetesse topeltrolli
desse, kuid lubab mitte
unarusse jätta ka üld
inimlikke väärtusi.

Vaatamata mõnele teatrispetsiifilisele terminile peaks „Üritus“ tungima ka erialavõõra
vaataja südamesse. 
TÕNIS JÄRS

Stsenarist ja lavastaja ning
ühtlasi kõrvalosa täitev Uusberg meenutas, et etenduse
idee eostati kolm aastat tagasi Külliki Saldre 60 aasta juubelil. „Külliki kutsus minu ja
Aivari kõrvale ja ütles, et võiks
Aivari 60 aasta juubeliks, mis
nüüd esietenduse päeval (28.
septembril) oligi, kirjutada-lavastada loo, kus nemad kahekesi võiksid olla praegused või
endised abielupaarist näitlejad,“ lausus ta.

Närvi ajav lömitamine
Varemgi menukaid autorilavastusi, viimati 2013. aastal
„Paplid tuules“ Tartu vaatajate ette toonud põhikohaga
Draamateatris töötav Uusberg tõdes, et ohtralt harrast
absurdi sisaldavat näidendit
hak kas kümneliikmeline
trupp juba üsna esimesel lugemisel õigesti tajuma. „Mina
olen küll selline lavastaja,
kes õhtul ja öösel väga pingsalt järgmiseks päevaks ette
valmistab – arvan, et see on
lavastaja vastutus ja ilma ei
tohikski,“ kinnitas ta. „Samal
ajal peab olema väga avatud ja
paindlik, sest kui näitleja hakkab kaasa mõtlema, siis see ju
ongi see, mille nimel teatrit
üldse teha.“
Täiendava koormuse pani
lavastajale iseenda kui näitleja juhtimine. „Käis see nii, et
filmisin läbimänge. Sel hetkel,
kui ise stseene mängisin, lüli-

tasin lavastaja endas välja, nii
palju kui see võimalik on, ja
lavastajana asja üle vaadates
andsin sisemonoloogi korras iseendale käsklusi ja korraldusi,“ ütles ta. „See on üks
minu jaoks täiesti uus aspekt
lavastuse juures, aga isiklikku
ambitsiooni seal tõesti polnud
– see oli juubilar Aivari enda
pakkumine.“
Uusbergi kehastatava lavastaja näol on tema enda sõnul
tegemist koondsündroomiga
Eestis domineerivast vaimust,
mis igal võimalusel eelistab
kõike välismaist. „Välismaalt
sisse toodud tegijad ei pruugi
küll tingimata halvad olla, aga
see meie iseseismise ja eneseusu puudumine on hakanud
mulle natuke närvidele käima.
Sealt tuli see mäng, et tuleb

10.oktoobril 2015 kell 12–16
Eesti Põllumajandusmuuseumis

Lõikuspüha S

ügisele li

Ülenurme
Taluturg

sab värvi

Sulo

Hooaja lõpetamine

välislavastaja, kes on küll professionaalne, aga teatud empaatiavõimes piiratum,“ sõnas
ta. „Loodan, et see pole teatri
siseringi nali, vaid kõnetab üldisemalt.“

Kood nuputamiseks
Kui üks peakangelastest
Külliki Saldre on öelnud, et
lugu pole ainult teatrist, vaid
ka armastusest, siis Uusberg
avaldas samuti lootust, et
teater-teatris võte on vaid
vahend. „Eesmärgiks on ikkagi, nagu igasuguse etenduse puhul, inimene ja tema
komplekssed psühholoogilised nüansikesed, mis meievahelisi suhteid loovad. Väga
tahaks kuulda nende inimeste arvamusi, kes ei tea mitte
midagi sellest, kuidas teatrit

tehakse,“ rääkis ta.
Seepärast rõhutaski Uusberg, et kui vaataja peakski
kuulma midagi, millest aru
ei saa, ei peaks sellest end
veel eemalejäetuna tundma.
„Kui terve tüki ära vaatab,
siis lõpuks kindlasti saab aru.
Kogu minu dramaturgiline
kood ongi nuputamisülesanne,“ märkis ta. „Kunst on see,
kuidas me lavastust tegime,
mitte see, millest seal räägitakse.“
Nii ongi etendus lavastaja
väitel mõeldud igaühele. „Olen
alati selles osas inimesse uskuv,“ lausus ta. „Arvan, et oleme selles palju sarnasemad,
kui meile meeldib mõelda. Tahan loota, et kunst on võimeline puudutama kõiki.“
KAUR PAVES

Külalisetendused
Tartus sügisel 2015
9. 11 Vanemuise suures majas
KAUNITAR
JA KOLETIS kl 13
kole ilus muinasjutt
lastele

Eesti toidu kuu lõpetamine

sobiv alates 5. eluaastast

Rehepeks, viljatööd ja lamba pügamine
Huvilisi sõidutab GAZ - 51

MIDAGI TÕELIST

Maa sees lamba küpsetamine ja
leibade degusteerimine Too oma aia looduse
vingerpuss
Talutoodete sügislaat konkursile Kummalised
köögiviljad
Laadale ootame eestimaise
Ootame osalema
toidukauba ja käsitööga
koduleibade
kauplejaid
konkursil Huvitav koduleib
Avatud näitused ja töötoad!
Pilet: 2 eurot
Tasuta buss Vanemuise alumisest parklast kell 11.45
Pargi 4, Ülenurme, 41714, Tartumaa
Tel: +372 738 3810, +372 5373 7124
epm@epm.ee

www.epm.ee

Ülenurme taluturu projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

kl 19
uurimus armastusest
osades Kadri Adamson,
Ireen Kennik, Meelis
Rämmeld, Ago Anderson jt

1.12 Vanemuise väikses majas
KÕIK NAISTEST kl 19
südamlik komöödia

osades Carmen Mikiver,
Liina Tennosaar, Karin
Tammaru

endla.ee
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Kuidas vältida uusi
2007
Aastaid tagasi leidis
meie väikeses Eesti
riigis aset üks vägagi
kurioosne juhtum:
Kultuurkapitalist oli
kaduma läinud arvesta
tav summa raha.

12,1

meister ja margarita
Dramaatilis-tantsuline tõlgenDus m.bulgakovi romaanist
Lavastajad Katrin Pärn — janeK savoLainen
Mängivad vaneMuise draaManäitLejad ja baLLetitruPP

Sündmuse päevavalgele ilmumine pani süü Avo Viiolile, kes, olles kultuurikapitali
tegevjuht, suutis varastada
kolme aastaga kokku üle kaheksa miljoni krooni ning jõudis selle aja jooksul enamiku
rahast mängupõrgutes maha
mängida. Ta mõisteti oma teo
eest aastal 2003 süüdi, talle
määrati vanglakaristus ning
raha tagasimaksmise kohustus. Inimesed olid raevunud ja
šokeeritud. Aga rahast, mis kaduma läks, ei näe ilmselt Viiolgi enam und.

Tilkuvad suud
Ühiskonna vihane reaktsioon, mis suunas oma hukkamõistva pilgu ilmselgele
süüdlasele, jättis aga tähelepanuta minu arvates ühe olulise
tahu, mis varjus tegutsedes oli
üheks põhiliseks katalüsaatoriks sündmuste ahela liikuma
panemisel. Lihtne on näidata
kellelegi näpuga ja öelda, et
inimene käitus valesti. Sageli aga ei mõisteta, et võib-olla
inimene ei käitugi teatud olukordades täielikult omast vabast tahtest.
On selge, et raha oleks varastamata jäänud, kui Viiol ei
oleks sattunud hasartmängusõltuvusse. Otsene seos kuriteo ja sõltuvuse vahel võiks
meid justkui viia arusaamani,
et sõltuvus peaks olema karistatud, kuid seda me ju kindlasti teha ei saaks. Sõltuvust tuleb
ravida ja kuritegu tuleb karistada. Eks Viiol oli süüdi selles,
et ta ei suutnud inimesena üle
olla oma kirest; et tal ei olnud
õnne sündida siia ilma selliste geenidega, mis ei oleks teda
kunagi sellisesse olukorda viinud; et inimese loomus võib
vahel näidata nõrkusi seal, kus
tagajärjed on hukatuslikud.
Jah, inimene võib olla nõrk

5 etendust hooajaL!
7.10, 16.10, 13.11, 29.11, 9.12 vaneMuise väiKeses Majas

Puhkusepakett

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

2012

10,4

2008
2011

6,3

4,4

ja teha rumalusi, kuid selles
loos on varjatud
osapool, kelle rumalust ja nõrkust
ma hindaks Viioli
impulsiivsetest
tegudest veelgi
kõrgemaks. Need
on suud, kust oli
2009
ohtrasti tilkumas
vett; need on näod, kes olles
teadlikud inimese murest, ei
teinud mitte midagi selleks, et
teda hädas aidata. Otse vastupidi: lipitsemised, meelitused
ja komplimendid läksid konkurentide vahel aeg-ajalt ilmselt nii jultunuks, et magusa
aardekirstu tagaajamine tekitas üksteises üleüldist põlgust
ning viha.
Tuleb välja, et inimeste ahnus pööras kõrvale oma pilgud, kui võimalus varandusi
suurendada nende silmapiirile
tekkis. Ka nemad sattusid sõltuvuse küüsi, kusjuures põhjused on analoogsed. Üks loodab
suurendada oma vara seal, kus
seda matemaatiliselt ei ole võimalik saavutada; teine, panustades inimlikule nõrkusele,
ei mõista, et temagi lootused
põhinevad inimese saamatusel
oma kirgi kontrollida. Eks ole
mõlemad osapooled selles loos
süüdi?
Enne kui midagi sellest järeldada, siis defineerin ära teema
kohta käivad tõed, mis minu arvates peaksid kehtima. Me tahame elada maailmas, kus mitte
keegi ei mängi mitte kunagi hasartmänge – see oleks ideaalühiskond. Utoopia ei ole loomulikult võimalik, seega hakkame
hasartmängude ümber ehitama
reeglistikku, mis lähtub sellest,
et riik peab õnnemängudest tuleneva kahju ühiskonnas viima
miinimumini.

-9,1

2010

-1,2

See tähendab:
pakkuda teenust
sellisel määral, et ei tekiks
kriminaalset organisatsiooni,
samal ajal mitte mingil juhul
piirist üle minna. Seda, et nii
praegu ei ole, näeme empiiriliselt hiljem. Esiteks aga vaatleme üht sügavat ning väga
keerulist vastuolu, mis tekib
selles kapitalistliku haarde
universaalsust tunnistavas
maailmavaates.

Mängupõrgud riigile
Ettevõtja paratamatul tungil
kasumi ja arengu poole püüelda
ning üldsuse huvi vahel hoida
hasartmängude populaarsus
teataval tasemel tekib konflikt.
Otsene korrelatsioon ettevõtte
kasumi ja sõltlaste hulga vahel
ühiskonnas on pehmelt öeldes
murettekitav. Arvestades seda,
et sõltuvuse küüsi langenute
varaline laostumine ei ole ettevõtja jaoks piisavalt lähedal ega
ka piisaval määral tunnetatav,
et oma sissetuleku allikat teadlikult vähendada, peame leidma viise, kuidas kaotada see
ebaterve korrelatsioon. On see
võimalik?
Kapitalistlik maailm, mis on
välja arenenud vabaturumajanduse printsiipidest, baseerub erakapitali omandamise
põhimõttel ning leiab selle
olevat sõltumatu valdkonnast,
millest kapitali omandada. Ma
aga arvan, et üles ehitada äri,
mis tugineb inimlike nõrkuste
ekspluateerimisel, ei saa olla
hea mõte – eriti kui tegu on
millegi sellisega, mis võib tekitada sõltuvust. Meie reaalsuse
paratamatust vastuolust tuleneb see, et me peame leppima
hasartmängude olemasoluga,

Vana Baskini Teater

Puhka kauni
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
Pakett ühele sisaldab:
• Majutus kahekohalises toas 1 öö
• Hommikusöök buffet-lauas
• 2 erinevat hoolitsust valikust
• Spaa- ja saunakeskuse kasutus
• Õhtusöök hotelli restoranis
• R-L tasuta pääse ööklubisse

Baltikumi suurima kasiinokontserni
Olympic Entertainment Groupi
poole aasta puhaskasum (mln €)

Piletid müügil Piletilevis ja
kohapeal.

SÜDAMESÕBRAD
Hind
alates

39

€

13. oktoober 19.00 Puhja Seltsimaja

Pakettide täielik valik ja
eripakkumised www.kubija.ee

ME OOTASIME TEID
PIKISILMI

19. oktoober 19.00 Luunja Kultuurimaja
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Avo Viioleid?
2015
2013

2014

9,7

10,3

11,8

kuid mitte kunagi ei tohiks
me ehitada üles süsteemi, mis
oma olemuselt ei püüagi sellest
paratamatusest tekkivat kahju
viia miinimumini.
Mida ma tahan öelda, on
see, et inimesed, kes tegelevad
hasartmängude pakkumisega
peaksid saama kindlat, fikseeritud kuupalka. Kasum aga
peaks minema riigikassasse.
Kasiinod peaksid kuuluma riigile. Motivatsioon inimesi kasiinosse meelitada ja seal hoida
kaoks.

Ülevoolav familiaarsus
Et tõestada anomaaliat, mis
igas endast lugupidavas kasiinos eksisteerib, tegin ühe külaskäigu Tartu Olympic Casinosse. Juba sisenemisel panin
tähele, et seal koheldakse inimesi ebaterve familiaarsusega. Ärge saage minust valesti
aru, mulle meeldib, kui keegi
minuga viisakalt ja sõbralikult
suhtleb; kui aga selle põhjused
ei tugine mitte sõbralikkusel
ja viisakusel, vaid omavad alati tagamõtet, siis ma selle üle
õnnelik olla ei saa.
Kui ma läksin ennast turnii-

rile registreerima, tehti mulle
selgeks asjaolu, et on olemas
selline kummaline reegel, mis
ei lase mul saada samal hulgal
žetoone teiste mängijatega.
Dekreet iseenesest on lihtne:
kui tulla vähemalt tund aega
enne kasiinosse kohale, et turniirile registreeruda, siis annab kasiino sulle ühe kolmandiku žetoone rohkem.
Kui oli selgunud, et ma mingil imelikul põhjusel ei saagi
samaväärse raha eest samal
hulgal žetoone kui teised, kerkis üsna pea esile järgmine
probleem. Turniiri vaheaja eel
jagati kõigile laua peale väikene kinkekaart, mis sisaldas
endas ilmselt matemaatiliselt
välja arvutatud numbrit. Mulle öeldi, et kõik, kes mängivad
kolmapäeviti pokkerit, saavad
vaheajaks endale kaks eurot,
millega masina taga mõnusalt
aega veeta.
Tunduvalt vähem ohtlikum
oleks selle reegli asemel anda
iga kolmapäev suvalistele täis
ealistele inimestele natuke kanepit, aga ilmselgelt ei ole see
mõttekas ega kasulik tegevus
ühiskonna jaoks. Ma arvan, et
minu sõltuvusse viimise eest
võiksid nad mulle ikkagi natuke rohkem maksta kui kaks
eurot. Ilmselt oleksid nad seda
isegi nõus tegema, kui katse-eksituse meetod ei oleks

varasemalt kinnitanud, et
viiekaga rühib eestlane lihtsalt
tuima näoga raha lahti vahetama.

Radikaalne reform
Ma arvan, et ellu tuleks viia
selline pealtnäha radikaalne,
kuid tegelikkuses igati ratsionaalne seadus: kui inimene on
suutnud kasiinos maha mängida sellise koguse raha, mis
tema elukvaliteeti märgatavalt kahjustab, siis on hasartmängukorraldaja kohustatud
ohvrile raha tagastama. Ei ole
raske märgata, et nii oleks pidanud minema Viioli juhtumi
puhul ja üldiselt ka ükskõik
millises analoogses olukorras.
See oleks õiglane.
Kasiinos viibides sain ma
aimu sellest keskkonnast, kus
inimene on võimeline maha
mängima meeletuid summasid, ja nägin, et tema süü ei
pruugigi täielikult temale endale kuuluda. Tuleb välja, et kasiino familiaarses ning kirevas
õhkkonnas viibides võib inimene tõepoolest kaotada oma terve mõistuse ja kahjuks jääb ta
sellises olukorras oma murega
üksi. Ma arvan, et selline vaieldamatu usaldus kapitalistlikku
lähenemisse on viga.
LAURI TABRI
öövalvur, endine
matemaatikatudeng

RRAGA?
O
K
D
Ö
ÕIK TÖ
TEEME K KSUGA!
A
JÄRELM 5,9%
l. 1
• intress akse al. 0 €
• sissema

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 602 3116.
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Idufirma püüab Taaralinna
rattavaraste käest päästa
TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Tartu jalgrattakratid
sihikule võtnud idufir
ma nägemuses on pätte
võimalik pidurdada lihtsa
registri pidamise abil.
Linna 2013.-2020. aasta arengukavas seisab, et üheks eesmärgiks on elanike teadlikkuse
tõstmine kuritegevuse riskidest
ja võimalustest ohtude vältimiseks ja ennetamiseks koostöös
vabaühendustega. Nii on hoog
sisse antud näiteks naabrivalvele, mis hiljuti Jaama ja Puiestee
tänaval kolmanda sektori avamisest teada andis.

Kurb tiitel
Tartus sooritatakse arengukava järgi enamik liikumistest
jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga, kuid rattaparklate
rahuldavale seisukorrale vaatamata on elanikud väljendanud mõningat rahulolematust jalgrattahoiuvõimaluste
turvalisuse üle ning kurtnud
probleeme seoses vargustega.
Viie aasta taguse dokumendi
alusel võib suve algul loodud
idufirma Bike-ID turundusjuhi Kadi-Riin Leisalu sõnul
koguni väita, et jalgrattavarguste ja rahvaarvu suhte järgi
on Tartu omamoodi rattavarguste pealinnaks.
„See on kurb tiitel,“ sedastas
uudse varakaitselahenduse
esindaja Leisalu. „Asi on nimelt selles, et puudub seadusega määratud kohustus rattaid
registreerida ja tänu sellele
vabadusele on ka rattavargused väga suur mure üle terve
Euroopa.“
Tõepoolest, aastas varasta-

rattaid registrisse kantud, seda
turvalisemaks ratta omamine
Eestis muutub,“ resümeeris ta.
„Kui kõik inimesed teavad
rattaregistri olemasolust,
ei ole vargal ratast
enam kellelegi müüa
ja tal puudub mõte
rattaid varastada.“

Eestis varastatud
jalgrataste maksu
mus (€)
Allikas: PPA

201-400
38,5 %

401-600
12,6 %

Tasuta registreerimise
kõrval pakub
ettevõte 19 euro
eest võimalust
ratast kaitsta ka
turvamärgistusega, mis koosneb kleebisest ja kolmesajast
titaansulamile graveeritud mikromärgist. „Üks
mikromärk on veidikene suurem liivaterast ning 300 taolist
märgistust on uputatud spetsiaalse liimi sisse, mille rattaomanik aplikaatoriga raamile
saab kanda,“ tutvustas Leisalu.
Suureks plussiks sellisel
lahendusel on Leisalu hinnangul see, et kõnealuseid
märke ei ole võimalik raamilt
kahjustamata eemaldada, samas ei riku märgistus kuidagi
ratta esteetilist välimust. „Kui
varas ratta varastab ja sealt
raaminumbri eemaldab, siis
mikromärkide puhul peab ta
raamilt eemaldama kõik 300
eri kohtadesse pintseldatud
märki,“ selgitas ta. „Varga
jaoks muutub sellise töö läbi
viimine aga mõttetuks ja tõenäoliselt ei hakka ta ka seda
ette võtma.“

601-1000
8,2 %

0-200
40,8 %

t a k se
ka Eestis majade
trepikodadest, rattaparkidest, rattahoidlatest 54%
jalgratastest ja iga kolmas ehk
37% avalikest kohtadest. Ohvriuuringute kohaselt langeb
varguse ohvriks Maarjamaal
10 000 jalgrattasõpra aastas,
kellest vaid umbes kümnendik politseisse pöördub. „Neid
numbreid on kurb vaadata ja
sooviksime jalgrattakultuuri ja
valitsevat olukorda parandada
tasuta jalgrattaregistri abil, mis
läbi ennetuse varastaks varguste arvu,“ lubas praeguseks juba
pool tuhat kasutajat kogunud
Leisalu omale pisikese kalambuuri, lisades, et politsei toetab
ettevõtmist igati.
Leisalu väitel on tema tu-

300 märgist

rundatav
register tekkinud sisuliselt kodanikualgatusel, et võidelda rattavarguste
probleemi vastu ennetuse kaudu. „Muu hulgas oleme välja
mõelnud sellise ärimudeli, mis
võimaldab tavakasutajal rattaid registrisse kanda tasuta
ning selleks ei ole vaja muud
kui ID-kaarti või mobiil-ID-d,
ratta raaminumbrit ning pilti
rattast,“ lisas ta.
Leisalu möönis, et loomulikult ei välista ratta registrisse
kandmine selle koridorist või
koduhoovist varastamist, küll
on aga probleem registreeritud ratta edasi müümisega
pandimajja, tavakasutajale või
hulgimüüjale. „Mida rohkem

KAUR PAVES

E-R 11-17 • Tartus Tähe 131

Suusareis “765”

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid. koopad, lossid = SLOVAKKIA

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

inimese kohta

Jasna / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ruzomberok

OTSI 7 SÕPRA
JA TULGE!
BUSS VIIB, TOOB JA SÕIDUTAB KOHAPEAL. MAJUTUS EESTI PESAS!

www.aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Nõuan daamidelt lahkemat andi
Kuna sajandi pulmad jäid
roosinupu alkoholilem
buse tõttu ära, olen taas
vaba ja vallaline ning
otsin endaväärilist naist.
Kuigi kipun end vahel üle
kiitma, siis peab tunnistama,
et oskan tõesti palju ja aitan
naisi alati. Valdan nii elektrikui santehnika töid, mis mind
ka viimase prouaga kokku
viis. Öeldakse küll, et tasuta
lõunaid ei ole, aga kui hea inimene minusse hästi
suhtub, siis minu
puhul ikka vahel on. Maksis
remondi eest
natuuras.

Rahvuse
kaitsja
Lisaks läksid t ä iest i
asja ette kaasa küpsetatud lehttaign a pi r u k a d .
Tüd r u k s õi
kahe suupoolega.
Mä let a n t äpselt, et kaasa sai
võetud 12 tükki,
aga ei mäleta, et
ise oleks ühtegi saanud. Kiitis
väga mu oskusi,
kuigi ise olla kunagi kokk olnud. Kui
mulle kunagi külla tulete, näitan
teilegi.
K a hju k s on
selliseid daame,
kes mind hinnata
oskaks, vähevõitu. Ikka jääb neile
ette, et mul autot
ja suvilat pole. Kojamehepalga eest on

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

seda paraku keeruline võimaldada, kuigi tööd rügan mehemoodi.
Põhimõtteliselt venevastane
ma ei ole, normaalseid venelasi
on ka, aga kui ikkagi kuulutatakse, et ei tahetagi eesti keelt
ära õppida, siis ajab vihale küll.
Kodulinnaosas Annelinnas on
lapsi palju, aga 90 protsenti
neist, keda mina näen, on venelased. Nii nad lõpuks Eesti
vallutavadki. Kui mõnda eesti
last nägema juhtun, siis alati
kiidan. Selline ma olen ja mind
peab maha lööma, et mind
muuta.

Kaksikutest
sohilapsed
Noortele naistele olen seepärast ikka öelnud, et võin
neile poegi teha küll, kui
vaja. Ametlikult on mul
kaks poega, lisaks sohilapsed – kaksikud Šaša
ja Maša. Mis siin salata,
olen ka idanaabrite iivet
tõstnud. Kahjuks pojad
poegi teha ei oska, neil
on ainult tütred, aga
nii ei lähe ju nimi
edasi.
Tegelikult peaks
seda asja arutama
riigikogu. Mingi
meetmega peaks
sundima prouad
ka vaesematele
meestele pilku
viskama. Praegune olukord ei
saa enam kaua
kesta.

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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KINO

ANEKDOODID
Kaks inglast suitsetavad kamina ees sigarit:
„Öelge mulle, James,“ katkestab üks neist vaikuse, „mida te
arvate sörkjooksust?“
„Ma arvan, Archibald, et mulle
see ei sobi,“ vastab James.
„Aga miks, James, see on ju
kasulik?“
„Vaadake, Archie, alati, kui ma
sörgin, loksub mul viski klaasist
välja.“
***
Soliidne nõukogude ametnik
sõidab Pariisi, läheb lõbumajja,
tutvub seal noore kena prostituudiga ja otsustab tüdruku endaga kaasa võtta.
„Mõtle järele,“ veenab ta tüdrukut, „sinust saab nõukogude
üliõpilane, hakkad õppima nõukogude ülikoolis, elama nõukogude ühiselamus...“
„Mis te nüüd! Mis te nüüd!“
tõrjub tüdruk. „Ema lubas mind
lõbumajjagi alles pika palumise
peale, aga ühiselamusse...!“

SUDOKU

***
Sekretärikooli lõpetajalt küsitakse eksamil:
„Kas olete valmis tööks ka välismaal?“
„Jah, ma oskan öelda ei 13
keeles.“
***
„Kullake, luba mul kolmeks
nädalaks mere äärde sõita,“ palub naine oma meest. „Vannun,
et mõtlen seal ainult sinust.“
„Mu kallis,“ vastab mees, „arvan, et oleks siiski kasulikum,
kui jääksid minuga ja mõtleksid
need kolm nädalat merest.“
***
„Ma olen väga hajameelne,“
räägib üks professor teisele,
„ning seepärast ei suuda tihti
meenutada, kelle nimed ja telefoninumbrid ma olen märkmikku üles kirjutanud. Hiljuti leidsin ma märkmikust ühe nime
ja aadressi, mis mulle midagi
ei öelnud. Otsustasin talle kirja
saata ja küsida, kas ma saan kui-

dagi kasulik olla. Varsti sain väga
viisaka vastuse, milles adressaat
tänulikult teatas, et olen ta kord
juba suurest hädast välja aidanud. Selgus, et see oli mu naise
esimene mees.“
***
Kõhetu õppejõud tuleb töölt
koju ja leiab oma naise armukesega voodist. Armuke tõuseb
voodist ja osutub kahemeetriseks ja 120-kiloseks kapiks. Õppejõud võtab sahtlist püstoli ja
ütleb:
„See on hea, et te nii suur
olete – ma unustasin prillid töö
juurde!“
***
Naine näägutab mehe kallal:
„Sa oled jälle purjus! Küll jood
õlut, küll viina, mind pole sul
enam üldse tarvis! Ei, nii enam
edasi elada ei saa! Sa pead lõpuks valima, mida sa elult tahad!
Noh, miks sa vait oled?“
„Mõtlen, kumba valida – kas
viina või õlut...“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–15.10 kell 11.15, 12.30, 14.45
Paan: Reis eikunagimaale
9.10 kell 17.45; 12.–13.10 kell
17.20 Lennud unes või ilmsi
10.–11.10 kell 10.45 Pahupidi
9.–11.10 kell 16, 19, 21; 12.–13.,
15.10 kell 16, 19.10, 21; 14.10
kell 16.10, 19.10, 21 Marslane
9., 12.–13.10 kell 13.30; 10.–
11.10 kell 11, 13; 14.–15.10
kell 11.30, 13.30 Oihhh! Noa
laev on läinud

Paan: Reis Eikunagimaale

9.–15.10 kell 22.30 Must missa
9., 15.10 kell 20; 10.–11.10
kell 17.15, 20; 12.–14.10 kell
17.10, 20 Everest
9., 12.–13.10 kell 11.30, 13.45;
10.–11.10 kell 10.30, 13.45,
17.05; 14.–15.10 kell 12, 13.45
Viplala
14.10 kell 16; 15.10 kell 18 Kuidas ehitada kosmoselaeva
9.–11.10 kell 15.15 Pääsu pole
14.10 kell 17.20; 15.10 kell
17.30 Moest väljas
9.–14.10 kell 21.45 Eakas
algaja
9.–11.10 kell 17.30, 19.10;
12.–13.10 kell 15, 17.30; 14.10
kell 17.40; 15.10 kell 21.45 Labürindijooksja: Põlenu katsed

RISTSÕNA

9.–13.10 kell 12, 22.15;
14.–15.10 kell 22.15 Straight
Outta Compton
9.–15.10 kell 15.45, 18.15, 22
Kõnd
9., 15.10 kell 15.30; 10.–11.10
kell 15; 12.–14.10 kell 15.15
Imelise ajastu lõpp
9.10 kell 17.15 Noortekas:
Mina, Earl ja surmasuus
tüdruk
15.10 kell 17.15 Esilinastus:
Mina, Earl ja surmasuus
tüdruk

KONTSERT
BIG BEN PUB
16.10 kell 21.30 Rockhound
EDISON
15.10 kell 21.30 Mikk Tammepõld
ELLERI KOOL
8.10 kell 16 Maailmamuusika
õpituba
GENIALISTIDE KLUBI
9.10 kell 22 Maailmade genereerimine, ÜLE HELI Festivali
eelkontsert

13.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)

10.10 kell 20 Roland Mällo &
Karl Madis Pennar

KLUBI ROCK & ROLL

15.10 kell 19 Andres Vago
jazzkitarril

16.10 kell 21 Metsatöll: Hundi
süda sees

15.10 kell 21 Crybaby

17.10 kell 21 Sõpruse Puiestee
ja 7 Meel
TARTU JAZZKLUBI
8.10 kell 21 Gabriele Pezzoli
Trio (ITA-CHE-EST)
9.10 kell 21 Raul Vaigla kvartett feat Marie M Vaigla

17.10 kell 20 Ingrid Rabi &
Johannes Laas

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU

TARTU ÜLIKOOLI AULA
8.10 kell 19 festivali Orient et
Occident galakontsert

KARLOVA-ROPKA RAAMATUKOGU

9.10 kell 19 kontsert Tuhande
põlvkonna muusika

kuni 6.11 Mihkel Trei maalinäitus Meelehärm

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

LINNARAAMATUKOGU

10.10 kell 19 Peeter Vähi:
Müstilisel Kaydara-maal
14.10 kell 19 Heigo Rosin
(löökpillid) ja Jonas Weitling
(löökpillid, Taani)
15.10 kell 18 Hõimupäevade
peakontsert

9.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)

18.10 kell 16 Bea Palya (vokaal,
Ungari) ja Balázs Szokolay
Dongó (puhkpillid, Ungari)

TULE LAULMA!
Armas lauluhuviline, tere!
Tule ettelaulmisele.

Palun võta temaga ühendust,
lepi aeg kokku ja TULE!

16.10 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

kuni 30.10 rahvusraamatukogu rändnäitus Metsiku
„pibliotek“: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu

10.10 kell 21 Klaveriõhtu:
Themuri Sulamanidze

JAANI KIRIK

Ingrid Roose:
inroose@gmail.com

9.10 kell 20 Margit Tali &
Andres Vago

16.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)

17.10 kell 18 Baerumi sümfooniaorkestri ja Tartu ülikooli
sümfooniaorkestri kontsert

meie dirigent on

VILDE

Kui sa üksinda ei julge,
võta sõber ka ja tulge!
Ausalt öeldes päris popp
on laulda kooris A. Le Coq!

Sopran, tenor, alt või bass tähtis pole usk, ei rass:

Iga hääl loeb!.

kuni 14.10 raamatunäitus Tuntud ja tundmatu depressioon
kuni 14.10 raamatunäitus Tartu kuulsad arstid
kuni 17.10 maalikunstnike Ove
Büttneri ja Andrus Rõuki ning
graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Armastusega
kuni 10.10 näitus Maalime
Tartut
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 15.10 Helle Lõhmuse
maalinäitus Park ja linn

Neljapäev, 8. oktoober 2015

REKLAAM

17

18

REKLAAM

Neljapäev, 8. oktoober 2015
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

EHITUS

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

Piirdeaiad ja väravad teie soovitud mõõtude järgi ja teile sobivas
värvitoonis. Ideest ja materjalist
paigalduseni. Üle Eesti Aiad! Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

2-3toal korter Tartus või suvila /
väike maja Lõuna-Eestis, mõistliku hinnaga. Tel 5673 3922,
geosurfi@gmail.com.
Krunt Tartus (15 000 - 20 000 €).
Soov liitumistega. Tel 5563 9452.
Ostan al 50 m² rem vajava
korteri Tartus või al 1000 m²
kinnistu Tartu lähiümbruses.
Tel 5340 8210.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

MÖÖBEL
Müüa diivanvoodi (ühele, pesukastiga), uus elutoakomplekt
diivan ja tugitool (käivad lahti).
Tel 5591 0068.

ÜÜRILE ANDA
2-toal renoveeritud ja möbleeritud korter Peetri tn.
Tel 511 0681.

ÜÜRILE VÕTTA

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja remonditööd. Viil- ja
lamekatusetööd, puitfassaadid, hoonete ja abihoonete
ehitus jne. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitusmaterjalide transport,
haljastus- ja ehitusjäätmete
vedu bigbag kotiga.
Tel 5376 9999.

Puidust treppide ja kaevuümbriste valmistamine. Ümar
palgist trepid. Küsi infot
tel 5662 9559,
akeron001@gmail.com.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljastus, piirdeaedade paigaldus.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

MATERJAL

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
ameti-, ADR, lõppastmekoolitus. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.
B-kategooria autojuhtide koolitused autokoolis Viva Liiklus!
Algus iga neljapäev kell 16.30.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused oktoobris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE
Müüa kottides puistevilla ka
käsitsi soojustamiseks.
Korterid,
Tel 527
9863.majad, majaosad

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV
ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 32 €
185/65 R15 al 34 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 44 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 63 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 74 €
215/55 R17 al 66 €
225/45 R17 al 54 €

225/50 R17 al 73 €
225/55 R17 al 77 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 91 €
225/65 R17 al 81 €
235/65 R17 al 94 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 R15C al 52€
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 95 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Katuste, vihmaveesüsteemide ja puitfassaadide ehitus ja
remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus, remont.
Vajalikud plekitööd. Kauakestvad lahendused. Tel 5625 1750,
tomeli.ee.

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

Kõik üldehitustööd: katus,
fassaad (ka krohvitav), sisetööd
jne. Plekkide painutamine ja
paigaldus. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.
Liiv, kruus, killustik, muld veoga Tartumaal. Ekskavaatoritööd
8-21-tonniste masinatega. Tel
512 5350.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
2-toal heas korras korter
(2/5, rõdu, 47,4 m², läbi maja)
Tel 5554 0831.
2-toal korter Kalda teel, omanikult. Tel 5663 5254.
Pool maja Kanepis (suur kõrvalhoone, saun, ts vesi, kanal, norm
hind, tühi). Tel 501 4276.
Talukoht Põltsamaa ligidal või
vahetada kinnisvaraga Tartus.
Tel 511 0681.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.

Lisatöö siseruumide puhastusteenindajale Reolas P-N alates
kl 18st (2-2,5 h). Tel 5823 0411.
Otsime täistööajaga siiditrükkalit Tartus. Väljaõpe kohapeal. Tel
736 6810, info@sportreklaam.ee.

Vajatakse hooldajat 80 a naisele
(Tartust 25 km). Eraldi tuba. Tasu
kokkuleppel. Tel 518 9953.

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!
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad, lepp, haab, kask).
Tel 5301 1161.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

Firma laienemise tõttu vajame
kogemustega autoremondilukkseppi. Tel 5346 2607.

Vajatakse Annelinnas voodihaige
vanuri päevast hooldajat, tasu
kokkuleppel. Tel 518 4974.

742 0240 • www.robinson.ee

Töötame Lõuna-Eestis.
Tel 5662 2071.

AS Finak (Maramaal) pakub tööd
tislerile (uste valmistamine) ja
lukksepp-teritajale. Info tel
730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.

Puhastusteenindajatele Tartu
linnas, tööaeg E-R kl 17.0022.00. Info tel 507 3310.

KINNISVARA MÜÜK

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

AS Finak (Maramaal) pakub tööd
tislerile (uste valmistamine).
Info tel 730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.

Pensionärile müüja-valvuriks
autoparklasse. Tel 5354 1882.

Tartus ja maakonnas.

Korterid, majad, majaosad
KatuseTartusjajafassaaditööd,
maakonnas. vundamentide remont ja soojustaAitame kinnisvara
mine.
Tel 5649
4929.
müümisel
ja üürimisel.
Kalev
Persidski,
tel 5664 0706 ja
Katusetööd! Korterühistutele
Ragnar
Paenurk,
5887 0888
-ühisustele
vägatel
soodsad
pak742 0240 katusekatte
• www.robinson.ee
kumised
vahetusele.

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Soodsad
terrassija välisvoodAitame
kinnisvara
rilauad,
saematerjal,
höövelmüümisel
ja üürimisel.
materjal,
Meeliskütteklotsid.
Karu, tel 511 Tel
5949
509 2168,
laur.pojad@gmail.com.
Ene Lina,
tel 504 8379
Firma ehitab platside aluseid,
platse ja vundamente; paigaldab ja vahetab trasse. Liiva,
kruusa, killustiku ja mulla müük.
Tel 5347 0554, www.tk1.eu.

Müüa kasutatud mööbel.
Transport Tartu piires tasuta,
kaugemale kokkuleppel. Kõik
meie pakkumised kodulehel
www.rolfo.ee, ette helistada tel
5381 4290.

Koduabilised, hooldajad,
lapsehoidjad, eraõpetajad.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid. Tel 5621 9255.

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Lõuna Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Fassaaditööd, katusetööd, betoonitööd,
sisetööd.
Tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

1-toal korter otse omanikult
(võin abistada kodutöödes). Tel
5557 4115.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv 50 cm lõhutud sanglepp
(38 €/rm) ja 40-50 cm okaspuu
(34 €/rm). Min kogus 3 rm. Tel
5612 7434.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv
okaspuu 1,70 võrk, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv küte (puud, pinnud, klotsid)
võrgus ja lahtiselt. Tel 5834 2364.

PÕLLUNDUS
Hobusesõnnik, 30-kilosed kotid. 4,50 €/ kott. Tel 5647 6281.
Pakkuda talvekartulit (Laura/
Gala), porgandit, punapeeti,
kõrvitsat. Tel 5370 8010.
Pressin õunamahla Lohkva
külas 0,30 €/l. Tel 5621 3473.
Pressin õunamahla Tartus
(0,30 €/l). Tel 5353 4624.
Pressin õuntest mahla.
Tel 552 0699.

RIIDED
Anne 51, kpl Stiil. Uus ja vähe
kasutatud kaup Iirimaalt. Tel
522 3936.
Jõe butiigis puuvillased dressid,
suusapüksid, joped ja mantlid.
Soola 10 (avaturg), E-R 9-17.

Kuiv kütteklots lahtiselt.
Tel 5197 8500.

Kauplus Gildi 12 trükib Teie
pildi: kruusile, t-särgile. Fotokristall. E-R 10-18, L 10-15.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Odavad rõivad Kastani 121.
Uus kogus laste kindaid ja
naiste teksapükse. E-R 10-18, L
10-15.

Kuivad kütteklotsid võrgus 2 €/
võrk, alates 40 võrgu ostust hind
1,80 €/võrk. Tel 5390 2354.
Küttepuud (kask, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Tel 5683 3404.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
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Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Ostan kiirmüügi ja metalliks
autosid. Tel 5346 5115.

Majavammi ja hallituse tõrjetööd ning sellega kaasnevad
ehitustööd. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.

Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.

TEENUSED

511 6923 • aurel.ee/buss

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

OST

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Heliteraapia maandab stressi,
rahustab ja toetab tervenemist.
Tel 513 6470, www.tuletee.ee.

Trüki- ja kujundustööd. Visiitkaardid, reklaamid, raamatud.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202,
erlend@eestipost.ee.

Tänavakivide paigaldus ja parandustööd. Tel 5593 6336.

Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Elektritööd! Vajadusel 24 h
ööpäevas, head hinnad, kiire töö!
Tel 513 7844.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Ohtlike puude langetamine,
äravedu, oksade purustamine,
heki- ja võsalõikus. Töö kiire ja
korralik! Hinnasula -20%! Järjekorrad lühikesed! Tel 5559 3732,
info@vikatimees.eu.

Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

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

Otsin tööd oma kaubikuga.
Arve väljastamise võimalus.
Tel 5348 8766.

OÜ Rahutäht aitab Sul terveneda
EFT ehk emotsioonide vabastamise tehnika abil. Tehnika
aitab vabaneda hirmust, murest,
stressist, foobiatest ja ka erinevatest haigustest. Samuti saad
abi massaažist. Asume Teguri 30,
registreeri: Marju, tel 5898 4533.

Pakume Manitou teleskooplaaduri (upitaja) teenust.
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele.
Tel 5699 8032.

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

MÜÜK

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, klaverite, seifide
jne vedu. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Koguja ostab uuriripatseid
kuni 200 €/tk. Paku julgelt –
kõik pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.
Ostan kõiki tsaariaegseid ja
EW aegseid (valmistaja Roman
Tavast) märke. Hea hind! Tel
5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Akrüüllõngade lõpumüük 5
€/kg. Ropkamõisa 10 hoovis
E-R 10-18, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Aastaaruanded ja raamatupidamisteenus. Tel 513 8668 või
736 7077, www.goodidea.ee.
Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal, Põlvas ja Põlvamaal.
Korrasoleku akt tasuta.
Tel 5191 6605.
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.
Autobussiteenused, küsi hinnapakkumist. Tel 5373 8770,
5770 2550, www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Korstnapühkija, akti väljastamine peale iga tööd tasuta!
Tel 5805 0201.
Korstnapühkija teenus, kiire,
korralik. Akti väljastamine tasuta.
Tel 551 2773.
Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.
Kosmeetik, kulmud ja ripsmed,
augustamine, maniküür, pediküür, depilatsioon. Broneeri
aeg tel 513 0893, Emajõe 1a, II
korrus, Tartu. www.iluplaneet.ee

Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.
Lõngapood. Villane 8/3 lõng
21 €/kg, villane sokilõng 15 €/
kg, puuvillane lõim 7.50 €/kg.
Ropkamõisa 10 hoovis.
www.aardlakaubandus.ee

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

VABA AEG

Veoteenus 7 päeva nädalas.
Liiv, kruus, killustik, muld.
Superhinnaga eestiveod.ee,
tel 511 9991.

Raamatupidamine. Tel 525 2862,
kobruleht@kobruleht.ee.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Ostan Tarbeklaasi toodangut.
Paku ka vanemat kristalli ja
portselani. Tel 5893 8528.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Professionaalne kolimisteenus.
Seifide, pianiinode, klaverite
transport. Rahvusvaheline
kolimine, mööbli paigaldus/
utiliseerimine. Tel 5666 9091,
rain@adduco.ee.

Hõbedast esemed, ehted,
suhkrutoosid jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

59 a oma koduga naine ootab
kõnet soliidselt autoga härralt.
Sobivusel ... Tel 5846 4613.

Plastakende ja uste hooldus
ning remont. Tel 5698 1284.
Kaubaveod, kolimisteenused,
kullerteenused, kallurveod. Tel
5660 1811, www.k-veod.ee.

EW ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Ford, Volga, IŽ-350,
IŽ-49 jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

TUTVUS

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Jalgrataste müük, hooldus
ja remont. Tartus Aardla 6b,
Master Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Antiikesemed, hõbe, raamatud,
märgid, postkaardid, kunst,
lauanõud, jne. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Vääriskividega valgusteraapia. Tervendab ja taastab keha,
hinge ja emotsioonide tasakaalu.
Suurendab energiat ja vaimseid
võimeid. Tel 5595 3408.

Ohtlike puude langetamine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
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Vihmaveerennide puhastus.
Teraskatuste, turvatoodete,
vihmaveerennide, katuseakende ja liistprofiilide müük ja
paigaldus. Helista 553 3733 või
550 3200 või kirjuta info@steel.ee.
Vaata lisaks www.steel.ee.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, tel 505 8381.

Karate-Do Shotokai kutsub
harjutama võitluskunsti Tartus!
Info: www.ekds.ee, tel 551 1384.

Müüa soodsalt täiesti uus Tartumaa rahvariide seelik, vöö, teisi
esemeid. Tel 5397 5727.
Müüa väga laias valikus raamatuid (al 1879) ja postmarke
(1850-1940). Tel 5385 2304,
aulis.fischer@gmail.com.
Pesumasinad UPO ja Brandt
varuosadeks (rikkis, vähe kasut).
Tel 5397 4675.

Klubi Kalakratid kutsub lapsi ja
noori kalastusringi. Treeningud,
väljasõidud võistlustele, laagrid,
loodusõpe. Tasu 5 € kuus. Tel
522 0963.

TK UEU LLU TLU SI
Valmisfirmade müük Eestis ja
Soomes. Tel 5662 3626.

Lauatennise treeningud. Tel
557 7677.

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

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
Reporter: Aet Rebane aet@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 (12 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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