SOODNE RENDIBUSS

Aastaaruannete koostamine

Kaluri 2, Tartu
Uus 8, Jõhvi
fmj@fmj.ee
tel 337 0391

Maksu- ja finantsalane konsultatsioon
d

www.fmj.ee

Kvaliteetne raamatupidamisteenus

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

Tartu Rendibuss

25

€
+km

maksab
järgmises lehes
see pind.

reklaam@tartuekpress.ee

Neljapäev, 19. mai 2016
nr 20 (385) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Aperitiivipäev

Kui ostad 100 € eest SNICKERS Workwear
tavahinnaga tooteid, ANNAME SULLE PUSA
art 8015/1704
(Väärtus 96 €)

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

96€

Keha järgiva lõikega soe ning väga
mugav ﬂiispusa. Ruudulise struktuuriga
ﬂiiskangas hingab väga hästi. Et õhk
liiguks paremini, on kaenlaalustes
kasutatud kergemat kangast.

TAVAHIND

SNICKERS Workwear
A.I.S ﬂiisist Body Mapping

art 8015/1704

TASUTA

TASUTA

Kampaania kehtib kuni 31.08.2016,
või kuni tasuta pusasid (art 8015/1704) jätkub ja AINULT
SNICKERS Workwear TAVAHINNAGA
toodete ostu puhul!

TEEME SEDA JÄLLE!

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

2
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Seksikoolitus: kainikud
VÕIVAD ÕHTUKS JÄÄDA
„Kas keegi kuskil ka
mõtleb? Kui jah, siis mis
kohaga ja mida?“ karjus
appi lapsevanem, kes
kuulis esimest korda
Tähe noortekeskusesse
möödunud neljapäeval
saabunud „Seks! Päris
põnev!“ koolitusest .

kustes üle linna, valdavalt 7.-9.
klassi õpilastele, kuid vajadusel
nii noorematele kui vanematele. Seetõttu pole antud sündmus esmakordne, küll on presidendi sõnul üllatav taoline
reklaamialane omavolitsemine noortekeskuse poolt.

Paanika sügavuse tingis
keskuse omavolitsemine ürituse reklaamimisel. Nimelt
muudeti arstiteadusüliõpilaste seltsi (EAÜS) ürituse atraktiivsemaks tegemisel olulisel
määral loengu pealkirja ning
käidi välja lubadus algklassilastel seksiasju lähemalt uurima asuda. Siiras mure põnnide
liigse seksiteadlikkuse pärast
ajaski vanema tagajalgadele:
„Oleks aega, läheks kohe kuulama! Aga võib olla peetakse
mind sellisel juhul perverdiks.“

Järjepidev harimine parandab seltsi kinnitusel noorte
teadmisi aastast aastasse vastavalt nende arengule ja vähendab tulevikus haigestumist
seksuaalsel teel levivatesse haigustesse ning hoiab ära soovimatuid rasedusi. Eesmärgiks
on seatud teadlikkuse tõstmine oma kehast – minapildist
ja keha arengust ning teistest
seksuaaltervisega seotud aspektidest sõltumata nende senistest teadmistest.
Oma kogemusest teadis
seltsi välisasjade juht öelda, et
nooremal vanusegrupil jääb
vajaka teemadest, mis puudutavad inimkehade bioloogilisi
erinevusi: isiklikku hügieeni,
positiivset kehataju ning teadmisi, kuidas internetis ohutult
suhelda. Teismelistel seevastu
jäävat tihti puudu teadmistest,
mis puudutavad suhteid ja valmisolekut esimeseks vahekorraks, oma seksuaalõigustest
ja nõusolekust seksuaalseteks
tegevusteks, lähisuhtevägivallast, rasestumisvastastest
vahenditest ning sugulisel teel
levivatest haigustest. Loengu
saanute tagasiside on Klimuševi hinnangul positiivne – teemakäsitlus hinnati noorte ja
õpetajate poolt vajalikuks.
Noortespetsialisti hinnangul kavatseb keskus tulevikus
EAÜSiga koostööd jätkata,
kuna tegemist on oma ala professionaalidega. Liblik kutsus
tudengeid juba teist korda
loengut andma ja on mõlemal
korral toimunuga äärmiselt
rahule jäänud.

Ahvatluste merel

Jaanuaris tantsisid noored sallivuse toetuseks, juba mais tuli neil sallida seksuaaltervise ettekandeid. 
TÄHE NOORTEKLUBI

Loengule olid oodatud noored alates 11. eluaastast ning
tulenevalt kohalolnud noorte
vanusest sai Klimuševi sõnul
kava muudetud kohapeal eaVõrgutav netireklaam
Ürituse Facebooki lehel võis kohasemaks.
„Oleme varasemalt kordumärgata nii mõndagi murettekitavat. Lubati rääkima hakata valt läbi viinud seksuaalharinetipornost, homokooselust ja duslikke loenguid algklasside
tagatipuks taheti mulaaži otsa noortele, käsitledes eakohaseid
kondoome suskama hakata. teemasid – murdeiga, isiklik
hügieen, kehapilt, inimsuhted,
Issand, sa näed ja ei mürista!
Gustav Klimušev, seltsi ase- seksuaalsuse areng ning interpresident välisasjade alal, kin- netiohutus,“ meenutas arstitudeng. „Sellest
tulenevalt oleme
Oleks aega, läheks kohe kuualati vastanud
lama! Aga võib olla peetakse
ausalt ja vastavalt legitiimsele
mind sellisel juhul perverdiks.
informatsioonile
nitas, et Facebookist leitav info noortel tekkinud küsimustele.“
Kindlasti ei pakkuvat seltsion tänaseks muudetud, kuna
ei vastanud töögrupi väärtus- liikmed „seksiloenguid“, vaid
tele. Mehe väitel rõhub mees- seksuaaltervise ettekandeid,
kond info jagamisel alati tea- rõhutades noortele pidevalt, et
duspõhisusele ja eakohasusele seksuaalsus ei ole vaid seks. Kaning ei poolda ebaprofessio- hetsusega pidi seltsi välisasjade
naalsust ettekande kirjelduse president nentima, et antud
olukorras kasutas noortekeskoostamisel.
Sündmuse kirjelduses vii- kus sõna „seksiloeng“ eesmärdatud „luba algklassinoortel giga üritust populariseerida.
Noortekeskuse noorsootöötapärast viit noortekasse jääda“
ei olnud eesmärgiga algklas- ja Kadri Liblik nõustus, et üritusilastele „seksijutte rääkida“. se teema oli tema poolt sõnasta-

NÜÜD ON
PARIM AEG

AKENDE
TELLIMISEKS!
Telli aknad enne

tud üsna provokatiivselt. Liblik
avaldas kahetsust, kui mõni huviline ei saanud loengul osaleda
hirmsa pealkirja tõttu.
Seni on noortejuht näinud
tulevase põlvkonna suurt huvi
seksuaalsusega seonduvatel
teemadel. Üldiselt on tema
hinnangul teismelistel hädavajalik teadmistepagas olemas.
Teatud küsimused tekitavad
aga ikka ja jälle segadust ja
annavad alust kuulujuttude ja
müütide tekkeks. Sel põhjusel
on taolised ettekanded juhendaja kinnitusel eriti tänuväärsed, kuna saadud info liigitub
usaldusväärseks.

Kumm on seks
Liblik kiitis noorte teadlikkust,
kuid tõdes, et näeb endiselt olukordi, kus inimene ei oska kasutada kondoomi või ei tea piisavalt
rasestumisvastaste vahendite
kättesaadavusest. „Kindlasti ei
soovi me promoda varast seksuaalelu alustamist,“ rõhutas ta.
„Pigem soovime anda edasi vajalikud teadmised ning jagame
informatsiooni vajalike rasestumisvastaste vahendite kohta.“
Algklassinoorte osalemine lubati, kuna aeg-ajalt on keskuses

kuulda lausa uskumatuid müüte
seksi ja seksuaalsuse teemadel.
Seega hindas juhtkond paslikuks
päästa põnnid enda peas lahenduste leiutamisest.
Noorsootöötaja leidis õige
aja seksuaalsusega seotud teemadel rääkimiseks olevat siis,
kui noor selle vastu huvi üles
näitab. Kõigil käsitlevatest teemadest huvitatutel peab vaatamata vanusele olema lubatud
ettekande kuulamine, jäi Liblik endale kindlaks.
Ettekannet tuli seekord
kuulama viis noort. Keskuse
töötaja hinnangul on aga korraldatud üritus asja ette läinud
juba siis, kui vähemalt ühele
noorele antud loeng kasulikuna mõjus. Käsitletavad teemad
puudutasid soolist ja seksuaalset määretlemist, räägiti soolise identiteedi mõistest, homo-,
bi- ja heteroseksuaalsusest
ning perekonna mudelitest.
Lisaks jagati teadmisi esimesest seksuaalvahekorrast ja
pornograafiast, seksuaalsusest
ja internetist. Selgitati porno ja
seksi erinevusi, lahati netisuhteid ja nendega seotud ohte.
EAÜS pakub sarnaseid loenguid koolides ja noortekes-

TULE
MEELDIV
KOHALE JA
ÜLLATUS
KÜSI
IGA
PAKKUMIST! PAKKUMISEGA! VÕIDA EHTNE
TULE KOOS
SÕBRAGA!

Mitmekesi tellides
ehitushooaja saabumist tuleb ka aknahind
soodsam.
kiiresti ja mugavalt.

PALKSAUN!

Tõsiseid aknahuvilisi
ootab lisaks
Kõigi tellijate vahel
hinnapakkumisele läheb loosi mõnus
ka meeldiv üllatus – palksaun –
TULE UURI ASJA! väärtusega 18 000 €!

STEN SANG

ASUME:
TARTU:
Vaksali 17a
tel 743 0388
tartu@koduaken.ee

EDASIMÜÜJA:
VÕRU:
Westermont OÜ
www.koduaken.ee
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LUGEJA KIRI
Lapsed ohus
Aadressil Tähe 4 paikneva
Tartu Erakooli ja uue PRIA
hoone vahel on pikk ülekäigurada, kus on ka jalgratturite tee eraldi märgistatud. Kooli sissesõidutee
ja PRIA parkla vahel on pisike tasku, millest ülekäigurada osaliselt üle läheb.
Vaatamata peatumist ja
parkimist keelavale märgile tehakse mõlemat
massiliselt. Enamasti on
peatujateks erakooli võsukeste vanemad, kes oma
lapsi maha lasevad ja peale võtavad.
Nii erakoolis kui ka PRIA
hoones tegutseb lasteasutus, mis tähendab, et
teed ületavad nii vankrites
kui jala liikuvad lasteaia- ja
koolilapsed. Märki eiravad
autojuhid panevad ohtu
iga päev tipptunni ajal
mitmeid kümneid inimesi,
sealhulgas ka väikseid lapsi.
Kas sealset korraldust annaks kuidagi parandada?
Helena Alekand

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Tähe 4 projektiga on lahendatud jalakäijate teeületus
üle eraldussaare. Kui arendaja realiseerib projekteeritu, muutub ohutumaks ka
jalakäijate liiklemine.
Allikas: Tartu LV

Kvartali avamine
tõotab rüsinat

LAUSEGA

Eeloleval laupäeval
paistab päike eriti eredalt
ostumeka kummardajatele – uksed avab vana
kaubamaja kohale kerkinud Kvartal.
Kui muidu oleme Eestis harjunud avamispidusid nägema
äripäeva keskpaigas, et siis nädalalõpu tõeliseks osturalliks
sünnivalud mööda saaks, siis
neis keskustes, kus paneb kanna maha kultuslik H&M, pole
valikuteks ruumi – avamine
määratakse alati laupäevale.
Nii ka Tartus.
Ehk seetõttu, et nii tekib tõelistel fännidel võimalus juba
reede õhtul poeukse taha telklaager üles seada. Ahvatluseks
kannatlikkuse eest viiele esimesele poodi trügijale 100-eurone kinkekaart. Ka pooltsadat
järgmist premeeritakse, küll
viis korda väiksemas mahus.
Seega tõotab Turu tänava poolse ukse all laupäeval enne kella
10 tõsist rähklemist näha.
Valitud seltskonnad saavad maja uudistada juba varem. Itaalia toitudega pealinnas kuulsust kogunud
Vapiano restoran võõrustab
oma VIP-kliente 19. mai õhtul.
Reedeses videvikus lubab pär-

Kvartal toob linnakeskmesse tagasi ka aastatega harjumuspäraseks saanud kella. 
RASMUS REKAND
jatud pead kinnisele üritusele
keskuse arendaja ning omanik
Tartu Tarbijate Kooperatiiv.
Avamispäeval hoiavad külastajate meeleolu kõrgel Kõrsikud ühes Märt Avandiga
ning Jää-äär. Pühapäevane
programm on rohkem laste ja
noorte päralt, kes oma oskusi
näitavad nii laulus kui tantsus.
Sekka moeetendusi ja mänge.
Programmi raskuskese jääb
mõlemal päeval kella 12 ja 16
vahele.

Peatused võivad nihkuda
Millist mõju võivad avaldada
keskuse külastajate hordid lähikonna peatustes bussisõitu ootavatele linlastele, ei soovi ühis
transpordi peaspetsialist Madis
Oona prognoosida. „Oleme sel

teemal arutlusi pidanud. Võimalik, et liini number kaks peatus kolib ära Turu tänavale, üle
Soola risti, Swedbanki maja ette.
Otsuse langetamiseni jõuame
ilmselt järgmisel nädalal, mil
olukorrast selgem pilt.“
Kitsikus võib korrektuure
tuua ka Ihaste suunal liikuva bussi nr 15 marsruuti, mis
praeguse plaani järgi pargib
osa ajast Turu tänava ääres.
Seismispaik viiakse üle Ahhaa
kvartalisse ning ka liini alguspunkt võib nihkuda sarnaselt
2. liiniga. Riia tänava ääres
(Hansakeskuse ja Kesklinna
peatustes) peatuvad lisaks kõnealustele veel 11 erineva liini
bussid, ent neile keskuse avamine muudatusi kaasa ei too.
RASMUS REKAND

Kassi käsk

Kutsumata külalised

Lille Maja kutsub kõiki kooliklasse osalema kesklinnas
toimuvas Kassikapteni orienteerumismängus kuni 31.
maini tööpäeviti endale sobival ajal. Mängu käigus läbitakse etteantud kaardi abil
kesklinnas üheksa erinevat
punkti, igas neist ootab klassi
Kassikapten.

Päästeameti hoiatuse kohaselt on tänavu üle riigi plaanis ilmuda ligi 16 000 kodu
ukse taha eesmärgiga anda
inimestele väärt nõu, kuidas
oma elu tuleohutult elada.
Siiski tasub rahuneda: trahvi
sedapuhku keegi ei saa.

67

Tartu ülikooli arvutiteaduse
tudengid võitsid tänavuse
Transferwise´i tarkvaraarenduse intensiivürituse finaali
platvormiga NomadCard,
mis võimaldab üle maailma
ligipääsu jagatavatele tööpindadele, mida saab kasutada kaugtöö tegemiseks.

eluaastaga pole mõistus koju
tulnud Ropka tänava vanahärrale, kes reedel ründas
korteris tuttavat 24-aastast
meest ja viimase 27-aastast
sõpra, põhjustades neile
füüsilist valu ja tervisekahjustuse.

Piiritu raha

Kitsede invasioon
Laupäeval kell 3.10 teatati, et
Kuu, Raua ja Siili tänava piirkonnas liiguvad metskitsed.
Päästjad peletasid loomad
tagasi loodusesse.

Puhkuse kaitseks
Linn soetas 170 000 euro
eest Ihastes asuva Sangviini
17 kinnistu, et see säiliks rahvale avaliku puhkealana.

Abelite pink
Tähtvere spordipargis avati
100. sünniaastapäevade puhul mälestuspink teenekatele suusatreeneritele Erna ja
Herbert Abelile.

Alastus tõi edu
Kõrgema kunstikooli üliõpilane Juula Pärdi saavutas Łódźis rahvusvahelisel
noorte triennaalil teise koha
tekstiilikunsti valdkonnas.
Teoses „Sisemine ilu“ käsitleb
autor läbi kanga deformeerimise hirmu alastioleku ees.

Hinnad kehtivad kuni 01.06.2016

Rakvere

Keefirimarinaadis
šašlõkk

Kuppelgrill

diameeter 40 cm

19
Tavahind 26.90

1 kg

3

85

90
-26%

Felixi ketšupi
grill-liha

-43%

Tavahind 6.79

90

Tavahind 24.90

-24%

Tavahind 3.79

-24%

Maitselt mahe
grillvorst

Prisma Kontoga
saad ostudelt

2

95

Õunamahl

500 g (2.08/kg)

-29%

1

04

1l

-34%

Tavahind 1.59

Grillrest
30x30 cm

69

-26%

300 g (14.63/kg)

4

39

Tavahind 5.99

Eesti Pagar

Vanilliplombiir
šokolaadiglasuuris

Premium
Tudengi eine

-26%

66 g (6.97/kg)

0

46

Tavahind 0.74

0

79

-30%

Tavahind 1.13

Onu Eskimo

Tavahind 2.29

1

89

-24%

Põltsamaa

Tomatiketšup

900 g (3.28/kg)

Germund

1

360 g (5.25/kg)

Tavahind 2.49

Felix

Tavahind 4.19

kuni 5%
boonust tagasi.
Liitu Kontoga
www.prismamarket.ee

2

85

Grillburger

Maks&Moorits

Kaasaskantav
grill 34 cm

18

GLUTEENIVABA!
Rannarootsi

Saaremaa

500 g (5.70/kg)

3

Šokolaaditort

600 g (9.99/kg)

-37%

5

99

Tavahind 9.49

-36%

4
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„Ööbime surmapeldikus edasi!“
Aprilli lõpus Küüni
tänava avalikus käimlas
surnuks pekstud härrasmehe juhtumi uurimist
varjutab saladuseloor,
kuid kolm kaaslast
tajuvad igal sammul, et
avalikkus on nad juba
ette süüdi mõistnud.
Kui pereisa Jaanus märtsi
alul keset südalinna kolakat
sai, järgnes sellele ohvrit toetav
rahvakogunemine ja üleriigiline pahameel. Midagi sarnast
ei juhtunud poolteist kuud hiljem, kui kõigest paarkümmend
meetrit eemal teisel keskealisel
mehel veelgi kehvemini läks ja
ta rusikakangelaste tõttu oma
elu kaotas. Tänaseni pole avaldatud isegi hukkunu nime.

Euroalus luuana
Jüri ehk Munga sõbrad,
esialgu tema tapmises kahtlustatavatena kinni peetud
Kapten, Kant ja Prill soostuvad meile oma subkultuuri
toimemehhanismide kohta
uksi paotama. Kamba ninamees Kapten on kemmergus
tema kõrval maganud Munga
surnukspeksmisest endiselt
löödud.
Mees räägib võika loo, kuidas
ta olevat tol ööl, nagu muuseas
pea igal teisel-kolmandal öölgi,
tualetis, vahest pisut väsinud ja
räsitud kombel, uueks tööpäevaks välja puhanud. Öö vältel
olevat ta tajunud peksmist ning
tal õnnestus kabiinist põgeneda. Jääb arusaamatuks, kas
lõdvalt ripnev parem käsi sai
vigastada enesekaitse, kabiinist põgenemise või kättemaksuaktsiooni vältel, kuid selge
on see, et Petseri kloostris üles
kasvanud leidlaps Munka see

Asotsiaalide noorema põlvkonna löökrühm koosseisus Prill, Kapten ja Kant tõotas
pressikonverentsil Munga eest verist kättemaksu. 
Reio Laurits
enam tagasi ei too.
Veretöö põhjuseks polnud
Kapteni hinnangul mitte lihtlabane joomine, nagu väidab
ametlik versioon, vaid LG-nutitelefon. „Tänavapoiss teab
kõike,“ sõnab ta. „Aga politsei
oskab ainult joodikuid kainerisse visata – midagi muud
mitte. Mis tegelikult linna
peal toimub, on teine maailm.
Pirogovi platsil joomise keelustamine ei muudaks mitte
midagi – linna peal juuakse
niigi palju.“
Ühte tahavad sõbrad avalikkusele rõhutada: nende käed
on verest puhtad. „Jah, ma
magasin seal peldikus, olin
peksmise juures, aga mul oli
pilt taskus. Ütlen ausalt – jõin
päris korralikult,“ meenutab
Kapten.
25 tundi vahi all hoitud Kant
sekundeerib pealikule. „Mul
käivad epilepsiahood peal ja
ma ei püsinud jalgadelgi. Kuidas mina oleks saanud teda
tampida? Alles haiglas tilgutite
all tuli pilt ette.“
Asjatu on ülestunnistust oo-

EI OLE KODUS/KONTORIS
PIISAVALT HOIURUUMI?
Erineva suurusega panipaigad
vajaliku kraami (rattad, niidukid,
mööbel, ehitustarbed jms)
turvaliseks hoiustamiseks 24/7 valve.
Hoiuruumid on privaatsed,
puhtad ja aastaringselt soojad.
Kesklinna lähipiirkonnas,
hea juurdepääs 24/7.

INFO: 5373 3475

data ka Prillilt. „Ma pole seda
inimest puutunudki. Nägin
oma silmaga pealt, kuidas teda
löödi, ja aitasin seda inimest,
aga mina üksi kõiki vastuseid
ei saanud,“ raiub ta. „Tegin
ainult nii palju, et koristasin
verd. Siis ta elas veel, kõik oli
korras, aga hommikuks oli läinud.“

Tänavate valitseja
Tegelik mõrvar on kambale
nägupidi tuttav, kuid nime ei
suuda keegi meenutada. Õigupoolest toimetataksegi selles
maailmas sarnaselt luure- ja
pornosektorile rohkem varjunime all, mistap ka lahkunud
sõbra pärisnimi Jüri meestele
üllatusena tuleb.
Samas tõotab seltskond, et
tasumise tund jõuab kätte.
„See vend saab oma karistuse
meie käest. Kui ma teda näen,
ütlen ausalt – peksan värdja
kooma. Maha ei löö, aga haiglasse taon,“ lajatab Kapten otse
kaamerasse.
Võimalikust karistusest
alatasa kaptenimütsi kandev

värvikas kuju ei hooli. „Praegu tahetakse mind ilmaasjata
kinni panna, aga siis ma tean,
et lähen asja eest. Olen endine
streetfighter ja löön teid kõiki
vajadusel külili maha,“ lubab
ta. „Omakohus on kõige parem,“ lisab ka Kant.
Kõigele vaatamata majutab
kolleegium end sumedatel öödel endistviisi Küüni tänava
kempsus. „Ei karda, ega meid
seal ei puututa,“ kinnitab Kant
vapralt.
Elukaptenid pole kitsid säästunippe ka lugejatega jagamast
– 20 sendi kokkuhoidmiseks
pole sugugi tarvis ära oodata, kuni keegi lavatooriumist
väljub, et siis ise sisse hiilida.
Piisab paarist jõulisemast jalahoobist, ja uksed avanevad
niigi. „Palun – istu nagu kuningas!“ tervitab Kapten külalisi. „Valvekaamera keerasime
ka ära.“
MEELIS KALDALU
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

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 5556 6239.
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Taaralinna KURI PALE
Viimastel kuudel on
Tartut tabanud külm
puudutus.
Mitmed üksteisele järgnenud mõrvad, vägivallajuhtumid ja enesetapud on jätnud
tilkuva sulepeana mustad plekid ülikoolilinna näppudele ja
rinnaesisele. Linnapea osales
küll vägivallavastasel välkprotestil, ent ametlikult pole kriisi
tekkimist senini tunnistatud.
Inimlikult on mõistetav, et
emotsionaalselt raske ja keerulise teemaga keegi tegeleda
ei taha. Ent ometi nõuab tartlaste väärikus probleemi välja
ütlemist, selle põhjuste identifitseerimist ning võimalike
lahenduste ühist arutelu.

Galerii asemel õllesaal
Nagu taolistel puhkudel
ilmselt sageli kombeks, pole
võimalik üheselt eristada, millal rahuliku ülikoolilinna pale
moonduma hakkas. Ilmselt
kiirgab iidne jõelinn endiselt
paljude elanike ja külaliste
jaoks erudeeritust ja turvalisust. Paraku kumavad linna
pürjerlikku ja pisut uimasesse
siseellu süvenedes sealt vastu
lahendamata sotsiaalsed probleemid ja poolikud lahendused.
Tinglikult markeerivad kriisi algust kaks eelmise aasta
lõpus endale traagilise lahenduse leidnud noore inimese

kinnituse. Üle-eelmisel nädalavahetusel pöörduti politsei
poole 273 väljakutsega, mis
senini tavapäraseid arve koguni kolmandiku võrra ületab.
Küllap toob see kaasa tõsiseid
politsei- ja linnajuhtide vahelisi arupidamisi.
Tartu sileda pealispinna taga peidab end sootuks tumedam pool. 
MEELIS KALDALU
eneseotsingut. 7. detsembril
leiti Põltsamaa lähistel mahajäetud kaalukojast kuu aega
kadunud ajakirjaniku ja armastatud diskori Kaarel Arbi
surnukeha. Ning 21. detsembril, mõned päevad enne jõule,
hüppas end oma kunstnike
maja koduaknast surnuks andekas noor kunstnik Nadežda
Tšernobai. Tema viimane näitus „Altarid 3“ võeti Y-galeriist
maha nädalajagu hiljem, aasta
viimasel päeval.

Jõmluse väljanäitus
Kui mõnel noorsoo omaalgatuslikul ettevõtmisel hakkab
laiem kandepind kujunema,
on aga peatselt kohal vilkad
ametnikud ja võimuorganid,
et seda oma jõudude piires takistada proovida. Kunagine
noorteklubi Damtan Dance
ja praegune kultuuriklubi
Džungel (Tiigi 67) on headeks
näideteks, kuidas noored on

suutnud politsei ebaterve tähelepanu oma tegevuse üheks
terviklikuks komponendiks
integreerida. Intelligentsete
noorte soovi klubiliselt koonduda tuleb mõista ja tunnustada. Iga reede ja laupäeva õhtul
lähivaldadest linnakeskmesse
valguv lärmakas peotrall jätab
vähe lootust haprama struktuuri ja tundlikuma närvikavaga meelelahutusele. See jõmluse väljanäitus on muuseas ka
nendesamade kesklinna hotellide peamine leivakannikas.
Poliitikuid jätab toimuv suhteliselt külmaks. Vallaelanikud
neid ei vali ja üleüldse on kultuur üks kallis ja tülikas ajaviide. Erandi moodustavad maamessi ja hansapäevade laadsed
üritused, kus end – ohtra linna sümboolikaga varustatult
– laiale kodanike ringile demonstreerida saab.
Ülaltoodud emotsionaalsele
kirjeldusele leiab ka faktilise

Tee põrgusse
Avalikkusele esitatakse suure tõenäosusega taas vana hea
legend „ühekordsest anomaaliast“ ja „endiselt madalatest
ohuhinnangutest“ nagu me
seda ka peale politseinike surmasõitu Riia mäel, Kaubahalli
esist peksmisjuhtumit, Toomemäe mõrva, kadunuks jäänud
neide ja noormehi ja sisuliselt
peale igat muud intsidenti
kuulnud oleme. Tee põrgusse
olevat sillutatud heade kavatsustega, ning nii libisevad ka
linnaisade jutumullid ühekordselt asjaolude ilustamiselt
mängleva kergusega kroonilise
hämamise ja taktikalise pseudokommunikatsiooni radadele.
Viimaseid iseloomustavad ilmekalt linnapea Klaasi
muskliharjutused eesmärgiga
Pirogovis õllejoomist piirata ja
seeläbi kesklinna sisse imbunud kuritegevusele piir panna.
MEELIS KALDALU
MTÜ Tartu Pargid
Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee

Mai
lõpuni
AKNAD
kuni

-65%

5

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

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158
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Palametsa
pajatused
379.

Oimetuks mürades
Teaduskeskus Ahhaa
avas senise spiooniteemalise näituse kohal
vahva interaktiivse „Ahhaa, annab mängida?!“
saali, kus uute eksponaatide seas paistab silma
lahmakas inimpiljard.
Lastele läksid uued lõbustused nii hästi peale, et keskuse
sulgemine kutsus esile kõvahäälse nurina. Keskuse kommunikatsioonijuhi Mathis
Bogensi sõnul uuendatakse
ajutise näituse saali kaks korda
aastas ja alati on uus ekspositsioon interaktiivne.
Enne näitust „Ahhaa, annab mängida?!“ oli üleval
spiooniteemaline väljapanek.
Eelnevalt on rahvast lõbustanud dinosauruste maailm ja
mereteemaline ruum. Ahhaa
18 tegutsemisaasta jooksul on
olnud näitusi mitmetest valdkondadest, kuid mitte kunagi
mängude teemal. Et aga asutuse eesmärgiks on Bogensi
hinnangul külastajatele alati
millegi uue pakkumine, tuli
see käik viimaks ära teha.

Esimesena Maarjamaal

Tol ajal peeti mõnes toas koguni külalisraamatut, kuhu
tuli enne lahkumist midagi
vaimukat sisse kirjutada.

Mängunäitus ise on pärit
Mehhikost ja jõudis Euroopasse esimest korda. Ahhaale
pakuti seda näitust otse ja seega ollakse keskuses väga õnnelikud, et selline haruldus nii
kaugelt koju kätte toodi. Väljapanek asub 700-ruutmeetrisel
selleks spetsiaalselt kohandatud ajutisel pinnal ja jääb sinna
sellisel kujul 30. oktoobrini.
Bogensi kinnitusel kulub kuue
kuu peale 70 000 eurot ja alale mahub korraga müdistama
rohkem kui 300 last.
Näitus jõudis kohale komplekteeritud kujul, kuid võimalusel toodab Ahhaa ise eksponaate juurde. Näiteks on lisaks
rendinäitusele eksponaat, kus
inimesed saavad end pehmesse
sumokostüümi panna. „Ehitasime juurde ka nii suure piljardilaua, kus saab mängida jalgpallipallidega,“ märkis Bogens.
„Pärast mängunäituse aja täis
tiksumist toimuvad samas
saalis Rakett69 võtted ja TedX

Sumokostüümis liiklemine osutus oodatust keerulisemaks. 
STEN SANG
ning siis avame näituse filmi
eriefektidest.“
Pressiesindaja sõnul on kõige soojema vastuvõtu saanud
piljardilaud ja ülielusuuruses
doominoklotsid. Nendega
saab teha kõike, mida doominoklotsidega ikka, ainult nad
on mitusada korda suuremad kui me harjunud oleme.
Uhiuuteks eksponaatideks on
inimpiljard, sumokostüümid,
suured piljardipallid, boolingusimulaator, suur täring ja
häält moonutav lauajalgpall.
„Näitus toob külastajateni
meie igapäevased lelud mitu
korda suuremana ja külastajad
satuvad keskkonda, kus tavaliselt viibivad lapsed,“ selgitas
Bogens kontseptsiooni. „Mida
saab teha? Vaadata, milline
paistab maailm läbi lapse silmade. Uurida, millised on
mängude psühholoogilised
efektid, ja avastada enda jaoks
uusi mänguvõimalusi.“
Saab teada, et mäng ei ole
sugugi ainult väikese inimese
töö. „Mängudel on meie elus
oluline roll – nii meelelahutuslik kui ka sotsiaalne. Mängude
ja mängimise kaudu õpime me
üksteist tundma, suhtlema ja
erinevaid olukordi hindama,“
rääkis Bogens. „Samuti arendavad mängud meie empaatiavõimet ja soovi teisi mõista.

Seega võib öelda, et mängud
on väärtuslikud ja asendamatud terve meie elu jooksul!“

Taco otse Mehhikost
Ahhaa keskus avati viis aastat tagasi ja on tänaseks kokku
loendanud ligi miljon külastust kõikjalt regioonist. See on
nii suur number, et paneb ettevõtte pidevalt pingutama juba
külastanud klientide tagasi
kutsumise nimel. Sellepärast
vahetab teadusmeka iga poole
aasta tagant näitusi ja uuendab ka püsiekspositsiooni.
Viimase aja kõige eksootilisemateks külalisteks peab
kommunikatsioonijuht ajutise
näituse kohale toonud Nacho
Rodriguez Bachi ja tema assistenti Maximino „Taco“ Antoniot. Lõunamaised mehed tulid kaugelt Mehhikost kaheks
nädalaks Taaralinna ja tänaseks on nad kallil kodumaal
tagasi.
Eksponaatide remonditempoks on seni üks eksemplar
päevas. Keskusel on selleks
tarbeks ligi seitsmeliikmeline tiim, kes nende loomise,
arendamise ja parandamisega
iga päev tegeleb. Uuendustest
ootab Ahhaad ees septembris
planetaariumi tehnika täielik
väljavahetus.
STEN SANG

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto
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Tippvarustus koos tippvälimusega
Autospirit Tartust
kuumakse
€
al

279

> Kütusekulu alates 4.2 l/100 km

> CO2 emissioon alates 110 g/km

Uus Kia Sportage 1.6 T-GDI, 7DCT, 4WD GT-LINE Plus
Ülisujuva käiguvahetusega 7-käigulise DCT automaatkäigukasti ja turbomootorgiga uus Kia Sportage on varustuselt ja kvaliteedilt parimate seas.
Lisaks rikkalikule standardvarustusele sisaldab GT-LINE Plus pakett ka järgmist:
• Pimenurga hoiatussüsteem koos tagant ristisuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga
• Radari ja kaameraga autonoomne hädapidurdussüsteem koos eessõitjaga
kokkupõrke ennetussüsteemiga linn/maantee funktsiooniga ning jalakäija tuvastussüsteemiga
• Sõidureas püsimise abisüsteem koos liiklusmärkide tuvastuse ja kaugtulede assistendiga
• Suunamisega tahavaatekaamera 7“ puutetundliku ekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem (raadio,MP3, WIFI)
• Võtmevaba Smart Key uste avamine ja nupust käivitamine
• 4,2“ TFT LCD ekraaniga teekonna kompuuter

• Iseavanev tagaluuk
• LED-päevasõidutuled ja udutuled
• LED-tagatuled, tagaluugi kroomitud iluliist
• Esitulede pesurid
• Parkimisandurid ees ja taga
• Roolisoojendus
• Valuvelg 19” koos 245/45 R19 rehvidega

• GT-Line sisupakett: metalldekooriga pedaalid, rooliratas “GT-Line”, uksekäepidemed „Satin Chrome“, nahksisu, “Piano black” kõrgläikega dekoor interjööris, toonitud tagumised aknad
• GT-Line välispakett: GT-Line iluvõre, sportlikud kaitserauad, kroomitud väljalasketorude otsad, LED esimesed udutuled, „Satin Chrome“ dekooriga küljekarbid, tagaluuk ja uksekäepidemed

Proovisõit on väärt kogemus!
Autospirit Tartu – Turu 47, tel 734 1126, tartu@autospirit.ee

www.autospirit.ee/kia

Autospirit Liisingu aastase fikseerimata intressimäära 2,0% + 3 kuu EURIBOR puhul on 27 990 € (netohind) maksva sõiduki finantseerimisel kuumakse alates 279 € tingimusel, et sissemakse on 10%, periood 60 kuud, jääkmaksumus 35%, läbisõidupiirang 20 000 km/
aastas ja lepingutasu 199 €. Krediidikulukuse määr on nimetatud tingimustel 1,92% aastas ja krediidi kogusumma on 29668.18 €. Kasutusse võetav krediidisumma on 25191.00 €. Krediidi kogusumma arvutamisel on arvesse võetud krediidisummat, intressikulu,
lepingutasu ning ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega finantseerimise eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse makse suurust. Pakkumine kestab kuni 30.06.2016 a. Finantsteenuse pakkuja on Nordea
Finance Estonia AS. Tutvuge liisingutingimustega Autospirit Tartu OÜ esinduses ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
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ANEKDOODID
Joodik koputab uksele ja ütleb avama tulnud peremehele:
„Härra, miski ei teeks mulle
praegu suuremat rõõmu kui pitsike viina.“
„Aga kas te viskit olete proovinud?“ küsib peremees.
„Ei.“
„Vaat kui olete viskit proovinud, siis tulete kindlasti tagasi ja
räägite, et see on parem,“ ütleb
peremees ja sulgeb ukse.
***
Kaks koputust uksele.
„Kes seal on?“ küsib peremees.
„See on su isiklik „ainus võimalus“!“ vastatakse ukse tagant.
„Valetad!“
„Miks sa nii arvad?“
„Ainus võimalus ei koputa
kaks korda!“
***
Heliseb uksekell. Jack avab
ukse. Koridoris on kaks meest
kirstuga, kes kohe uksest sisse
marsivad. Nad lähevad elutup-

SUDOKU

pa, teevad ringi ümber laua ja
marsivad vaikides uuesti korteriuksest välja. Korteriomanik on
šokis ja suudab vaid küsida:
„Jumal küll, mis siin toimub?“
„Andke andeks!“ vastab üks
kirstukandja. „Me ei saanud koridoris lihtsalt ümber pöörata!“
***
Mees istub kodus, järsku koputatakse uksele. Ta avab ukse ja
ukse taga on Surm. Täiesti ehtne, mustas rüüs ja vikatiga.
„Noh, mis lugu on?“ küsib
mees.
Musta rüü alt kostab vastus:
„Kogu lugu!“
***
„Tead, kallis, naabrid ostsid
täna endale täpselt samasuguse mersu kui meil!“ teatab mees
naisele.
„Taevas hoidku!“ hüüatab naine. „Nüüd ei teagi, mida teha:
kas vahetada korterit või osta
uus auto...“
***

Naine mehele:
„Naabril on uus muruniiduk,
meil on kah uut vaja. Osta homme ära!“
„Mis kuradi võistlus see meil
kogu aeg naabriga käib!“ pahandab mees. „Aga kui naaber homme katuselt alla hüppab, mis sa
siis teed? Hüppad ka alla või?“
„Ei, siis lähen ja toon kohe
tema muruniiduki ära!“
***
Mees läheb oma kodumaja
trepist üles. Talle tuleb vastu alkohoolikust naaber:
„Oo, ma käisin just sinu ukse
taga, tahtsin raha laenata.“
„Noh, see käik oli ju asjata, mind pole kodus…“ vastab
mees.
Joodik vajub mõttesse ja küsib siis:
„Aga miks sind siis kodus pole?“
„Ma pole veel tulnud!“ vastab
mees naeratades.
Joodik noogutab ja läheb
edasi…

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20., 23.–24.05 kell 14, 20, 22;
21.–22., 25.–26.05 kell 16, 20,
22 Neetud naabrid
20., 23.–24.05 kell 17.30,
21.45; 21.–22., 25.05 kell 14,
17.30, 21.45; 26.05 kell 14,
17.30, 22.30 Võrdsed

X-Mehed: Apokalüpsis

20.–24.05 kell 12, 14.15,
16.30, 18.45; 25.–26.05 kell
12, 14.15, 16.30, 17.45 Angry
Birds: Kurjad linnud. Film
20–26.05 kell 18 Mees nimega Ove
20.–26.05 kell 22.15 Enne kui
ma ärkan
20.–24.05 kell 12.30, 17.10;
25.–26.05 kell 12.30 Kapten
Ameerika: Kodusõda
21.–22.05 kell 10.45 Kung Fu
Panda 3
20.–25.05 kell 22.30 Green
Room
20.–26.05 kell 15 Meie moodi
reetur
21.–22.05 kell 10.30 Hundid
ja lambad
20., 23.–26.05 kell 12.45;
21.–22.05 kell 11, 12.45
Džungliraamat

ROCK & ROLL
20.05 kell 21 Driven & Münster

20., 23.–26.05 kell 11.45,
15.20, 19.45; 21.–22.05 kell
15.20, 19.45 Polaarpoiss

TARTU JAZZKLUBI
19.05 kell 21 Paul Neitsov

21.–22.05 kell 11.45 Zootropolis

RISTSÕNA

24.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Priit Peterson (klassikaline kitarr)

20.05 kell 21 Sofia Rubina

20.–24.05 kell 13.15, 16.15,
19.15, 21; 25.–26.05 kell 13.15,
16.15, 19.15, 21.30 X-mehed:
Apokalüpsis
26.05 kell 21.45 Eellinastus:
Head tüübid

21.05 kell 21 Themuri Sulamanidze
26.05 kell 21 Heliotroop

TARTU ÜLIKOOLI AULA

JAANI KIRIK
20.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.05 Karlova kunstnike
Marika ja Mirjam Maramaa
maalinäitus Türkiispunane

kuni 21.05 näitus Öö lõhnab,
vihma sajab: Tartu kevadkontserdid 1978–1988

22.05 kell 17 Drukom Gyal:
Tiibeti tervendavad mantrad

29.05 kell 21.30 Ismo Haavisto (Soome)

kuni 11.06 kunstnik Aime Asi
akrüülmaalide näitus

25.05 kell 21 Jam Session

25.05 kell 19 Kontsert kinoekraanil: Kiss Rocks Vegas

21.05 kell 21.30 Trio Beoir
(Soome)

kuni 31.05 Katrin Lasbergi ja
Liisa Langi ühisnäitus Hetked
lõuendile trükitud fotodest

LINNARAAMATUKOGU

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

EDISON

ANNELINNA RAAMATUKOGU

28.05 kell 21 Sven Kullerkupp

26.05 kell 19 Tüdrukute õhtu:
Alice peeglitagusel maal

KONTSERT

NÄITUS

26.05 kell 19 Glamuursed
ooperi- ja operetihitid: Karmen Puis (sopran), Aare Saal
(bariton), Jaanika Rand-Sirp
(klaver)
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
20.05 kell 19 Vanemuise
kontserdimaja ja Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
lõppkontsert

Kammerkoor A. Le Coq
suvekontserdid
N 2. juuni kell 19
Laulupeomuuseum, Jaama 14 / TARTU
L 11. juuni kell 17
Hullo Rahvamaja / VORMSI
Kavas Mägi, Tormis, Toi, Sibul, Elgar, Kodály
Laval lisaks koorile ka instrumentaalsolistid
Dirigent Ingrid Roose

Sissepääs PRII

kuni 31.05 näitus Nukk rõõmustab, kui uue kleidi saab
kuni 18.06 Mihkel Tilga
isikunäitus Kunstnik sisemise
valguse ja kaameraga aastast
1887
kuni 18.06 Maret Kuura maalinäitus Eksistents
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 2.06 Kristel Mägedi
maalinäitus Loomata maailmad ja loomad
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev
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Lahendused
ettevõtetele

LÄHIM
ALTERNATIIV
PANGALE
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

Laen kinnisvara või
maa tagatisel

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 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 45 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 56 €
215/50 R17 al 54 €
215/55 R17 al 54 €
225/45 R17 al 44 €

Saadaval palju teisi mõõte.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Küsi pakkumist

nordichypo.ee
KAARDID
ENNUSTAVAD
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Palun tutvu
tingimustega ja vajadusel pea nõu meie spetsialistiga.
Näiteks 10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga
16 ,1% aas t as o n k r e d iid i k u lu k u s e m ä ä r 19,1% ,
lepingutasu 150 eurot ja laenu brutosumma 11 910,3
eurot.

225/50 R17 al 55 €
225/55 R17 al 57 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 49€
205/65 R16C al 59 €
215/65 R16C al 55 €
235/65 R16C al 70 €

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee
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Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd
(eraisik, firmad, KÜ jms). Akende,
uste paigaldus. Pikaajaline
kogemus, hinnad soodsad.
Garantii! Tel 510 0645.
Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Fassaadi- ja
üldehitustööd.
Tel 5559 7067,
www.virton.ee

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Müüa tekstoliiti (3 tahvlit,
2,5 mm, 1400x770), getinaksi
(2 mm, 1000x1750, 3 tahvlit).
Hind
kokkuleppel.
5560 0325.
Korterid,
majad,Tel
majaosad

Tartus ja maakonnas.

Emajõe Keeltekool: uued
kursused mais. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Kahepäevane tõstukijuhi
koolitus Tartus koos praktikaga
11.-12.05 ja 26.-27.05.2016.
Koolituse hind 170 eurot. Tel
520 8060, info@oskuskoolitus.ee.

Terrassi- ja värvitud välisvoodAitame kinnisvara
rilauad, sae- ja höövelmaterjal.
müümisel ja üürimisel.
Tel 509 2168,
Meelis Karu, tel 511 5949
laur.pojad@gmail.com.

KINNISVARA MÜÜK

Miniekskavaatori rent ja kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Puitfassaadid ja soojustus,
terrassi ehitus, betoontrepid
jms väiksemad ehitustööd.
Tel 5608 5675.
Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd. Kogemusi üle 10 a. Garantii.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.

MATERJAL

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal ahiküttega renoveeritud
korter (28 m²) kesklinna lähedal.
Tel 5616 3265.
2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult.Korterid,
Tel 5554 majad,
0831. majaosad

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

Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
Müüa ehituslik saematerjal
(pruss 3 m 140 €, laud 3-6 m 130
€, pruss 4-6 m 160 €). Asukoht
Rõngu, 1,5 tm koju toomise võimalus Tartu piires. Tel 518 1783.
Müüa killustikku kohaletoomisega. Tel 513 4597.

Haritav aiamaa Veerikul Ravila
tn külgnevas aiandusühistus
(hea planeeringuga, kultuuristatud, tsentraalne veesüsteem ja
mehhanismid, 879 m², aiamaal
klaas- ja metallkaartel kilemaja).
Tel 742 5660, 5563 1886.
Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal (krunt 2 ha) või vahetada
korteri vastu Tartus + kompensatsioon. Tel 5383 6343.
Maja Jõgeva lähedal (4 tuba,
sobib ka suvilaks, 2 ha maad). Tel
5817 2199.
Maja Tartust 23 km (6 tuba,
köök). Vahetusvariandid Tartusse
korter + komp vastu.
Tel 5632 3579.

Suvila Peedumäel (saun, tsentr
vesi, kanalisatsioon, omanikult).
Tel 513 1724.
Talukompleks Pajusi vallas
(kap-remonti vajav maja kõrvalhoonetega, krunt 3,023 ha, el
380V 50A, kanalisatsioon). Tel
511 0681.

KINNISVARA OST
2-toal korter Tartus, ka majaosa.
Oodatud kõik pakkumised! Tel
5450 6898.

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Müüa punased kärgtellised
(115x225x60, 235 tk, hinnaga
70 €). Tel 5560 0325.

Sõiduõppe ABC AM-, A-, B-,
BE-, C-, CE-kat veokijuhi ametija ADR-koolitused. Lõppastmekoolitus aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30

KÜTE

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!

Nõudepesijale uues Tartu
Vapianos (Riia 2). CV ja kandideerimissoov edastada kuni 24.05
job@vapiano.ee.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 5344 5490.

Võtame suveperioodiks tööle
autoremondilukksepa (töö
sobib ka pensionärile).
Tel 5345 3499.

PÕLLUNDUS
Kvaliteetne männikooremultš
(20-50 mm lahtiselt ja 80 l kottides, transport). Tel 526 1028.
Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.
Müüa musta mulda ja täitepinnast. Murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.

RIIDED
Alates reedest Jõe butiigis
noorte lõpukleidid, naiste
suvekleidid ja pluusid. Avaturg,
Soola 10.
Jõe butiigis uus kogus kleite,
seelikuid, pluuse, käekotte
jpm. Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -50%. Esmaspäeval
uus kaup. E-R 10-18, L 10-15.

3-toal korter Tartust ca 26 km
Maarja-Magdaleenas. Kauplus,
kool, lasteaed, bussiühendus jm.
Hind 16 800 €. Tel 5665 9355.

Aitan müüa põllumaa ja metsa
väga hea hinnaga. Maakleriteenus. Tel 5620 4096.

Müüa kottides puistevilla käsitsi soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses.
Tel 508 4773.

Lisatöö pensionärile 24 h kioskis. Tel 5354 1882.

Töö brigaadile elamuehitusel
Tartus. Tel 527 0207.

2-toal korter Rõngus Aia 4
(üp 49,5 m², 1/4, heas korras,
keskküte, dušš, boiler, 9900 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 780 8685, www.
aadlivillakv.ee.

Majaosa (kolm tuba, köök, wc,
saun, kõrvalhooned, krunt 955
m²). Tel 501 4276, 5805 3766.

Kruusa, liiva, killustiku ja mulla
müük. Tel 505 7316.

Hotell vajab toateenijat ja
administraatorit. Tel 524 0715,
tiiu.jarviste@kantri.ee.

Pesumaja REA otsib tublit töötajat. Info kl 9-16 tel 747 7486.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

KOOLITUS

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Autode OBD II veakoodide
lugemine ning kustutamine.
Tartu piires tulen tasuta kohale.
10 €. Tel 5362 5006.

Kuiv küttepuu võrgus 40 l. Tel
5821 2229.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepinnud (kask, lepp, haab,
3-meetrised, märjad).
Tel 526 1028.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
OÜ Haluküte müüb lõhutud
küttepuid + lõikamisjääke. Tel
504 3100.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

Autoklaaside müük ja vahetus.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

MÖÖBEL
Mööbli komisjonimüük Puiestee 114. Avatud E-R 9.30-17,
L 10-15.

OTSIN TÖÖD
Majahoidja-kojamees ootab
tööpakkumisi. Tel 5805 3095.

PAKUN TÖÖD
AS Finak (Tartumaal) pakub tööd
nelikanthöövli operaatorile ja
puidutislerile. Info tel 730 3465
või saata CV ira@finak.ee
Foxtrans OÜ pakub tööd postikulleritele Luunja ja Võnnu vallas. Võid olla eraisik, FIE või OÜ.
Võta ühendust tel 510 5762 või
saada e-kiri mait@foxtrans.ee.

Sõidukite klaaside toonimine.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

TEENUSED
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee
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Kuuluta siin!
VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

38 a ehitus- ja remondimees
ootab pakkumisi (tegelenud 14
a ehitus- ja remonditöödega,
olemas universaalkerega auto,
haagis 3x1,5 m ja tööriistad). Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole). Oodatud ka väiksemad
tööd jne (olemas ka rohkem
töökäsi). Kipsi-, maalritööd,
plaatimine, torutööd, uste ja
akende vahetus, laed, põrandad,
ventilatsioon, tänavakivi paigaldus, terassid, müüritööd jne.
Vajadusel paberimajandus OÜga. Tel 5553 8686, vaikne15@
gmail.com.
Aed, automaatika. Tel 504 3024.
Akende ning uste remont ja
hooldus. Akende paigaldus
ja klaaspakettide vahetus. Tel
5698 1284.

Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.
Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Tartus Aardla 6b, Master
Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.
Kaubaveod ja kolimisteenused.
Kaubik Tartus 8 €/tund ja Tartust
väljas 0,40 €/kilomeeter. Kaubiku
kandevõime 1500 kg ja kaubaruumi pikkus 3,5 m. Töötame
iga päev. Tel 522 5196.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com
Autobussi teenused (sh Venemaa) 52-, 50-, 29-kohalise
bussiga. Tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu

Kändude freesimine, muru
niitmine ja trimmerdamine. Tel
5346 1476.

Plaatimistööd ja sanitaarruumide väljaehitamine/kapitaalremont ka täislahendusena.
Hinnad al 10 €/m². Garantii kuni
5 a. Tel 515 0223,
Plaadisepad@mail.ee
Pottsepa- ja korstnapühkimistööd. Eridisain ahjud, pliidid,
kaminad. Korstnate ja korstnapitside ehitus. Tel 5830 9490,
www.ahjupoiss.ee,
www.facebook.com/ahjupoiss
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus MTÜ,
OÜ ja KÜ-d. Varasemate perioodide korrastamine.
Tel 5348 0852.

Salvkaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Septikute müük ja paigaldus.
Tel 5757 0202, e-post erlend@
eestiseptik.ee.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Minilaaduri rent (24 €/tund). Tel
5904 2174, kogu info
www.innover.ee.

Tuntud kunstnike maalid. Tel
5835 3117.

Septikute, mahutite, kaevupumpade müük otse tootjalt
koos transpordiga ning paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee.

Tasuta vanaraua ja metallist
esemete aravedu. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5872 7717.
Teen sepatöid ja taastan metallasju (sh vanu lukke) Tartus. Pikk
garantii. Tel 5364 6633.
Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.
Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.
Trimmerdamine. Tartu ja Tartumaa. Tel 5841 9964.

Sõidukite keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.

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

Riiete müügiks vajalik inventar
(uus). Tel 5554 0831.

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanad postkaardid, fotod,
koolimärgid, teenetemärgid,
medalid, paberrahad, mündid,
maalid, graafika jne.
Tel 5890 6865.

OST
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.
EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast ehete ja esemete ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

Veneaegsed esemed: raamatud, kellad, rinnamärgid,
rahad, mänguasjad, mööbel,
lauanõud, lambid-valgustid,
dokumendid-trükisid, muusikariistad, raadioaparaadid,
mõõduriistad ja muud. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

Kasutatud raamatute ja heliplaatide ost, ka nõukogude
perioodist. Tel 734 1901.
Kõik tsaariaegsed ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal
kogutud märgikarbid.
Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

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

Veneaegsed naiste ehted
(sõled, prossid, preesid, sõrmused, käevõrud, kübaranõelad,
käekellad jne) ja merevaigust
kaelakee (lihvitud vana kee eest
tasun kuni 600 €). Huvitavad
ka vanad nõud, kujukesed,
käsitööraamatud, seinamaalid
ja palju muud! Alati hea pakkumine ja aus asjaajmine. Tel 5639
7329, Liina.

TEATED
Pensionäridest abielupaar
leiab tasuta omaette elamise
maal, Tartust 38 km kaugusel.
Tel 509 0837, 526 7866.

Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee

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

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.

Ehitus ja renoveerimine. Vundamendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Plaatija, kogemustega. Hinnad
alates 12 €/rm. Tel 5198 5817.

San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, hinnad
soodsad! Tel 513 7844.

Massaažikušett (kõrgus ja asend
reguleeritav, beež polster). Tel
5661 7371.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.
Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm

MÜÜK

Muru niitmine trimmerdamine, võsalõikus, puudelõikus ja
aiatööd. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee

9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:
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Nahkköites ja teiste vanade
raamatute ost. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

VABA AEG

Nõukogude 1 : 43 mudelautod.
Samuti huvitab pedaalidega
lasteauto. Tel 5395 8295.
Veotakso. Tel 501 5312.
Viime tasuta ära teie seisma
jäänud (puhtad ja terved)
riided, jalanõud ja kodutarbed,
väiksemad mööbliesemed.
Tel 5458 2693.

Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. LY CHINI
OÜ, Tartu, tel 505 8381.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.
TÜASK kutsub kõiki poisse alates
5. eluaastast sportvõimlemise
treeningutele! Tel 5554 4101.

Ostan seisma jäänud firma. Tel
5888 8088.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

28.-29. mail Põlvamaal Valgemetsas Südame Tarkuse festival. Esinevad Igor Mang, Ülar
Lindepuu, Mai-Agate Väljataga,
Mercedes Merimaa, Aigar Säde
jt, ans Tane Mahuta. Sütelkõnd,
tervisetooted, käsitööd jm.
Piletid 15-25 €.
Info www.helisevsonum.ee,
tel 503 5599.
Otsin vanemat kaaslast kalavetele, mootorpaat olemas.
Tel 511 0681.
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

Reporter: Kaspar Aug kaspar@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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+ BONELL MADRATS!
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*Pilt on illustratiivse tähendusega
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