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Esimene eraraadio tähistab juubelit
Reedel möödub veerandsada aastat hetkest,
mil esmest korda ulatus
eetrivahendusel kuulajate kõrvu Tartu Raadio.
Avalooks Simply Redi
„Something Got Me
Started“.
Ringhäälinguajalukku rasvase peatüki kirjutanud ürituse seemnele kallas viljakat virtsavett tahtmatult peale Eesti
Raadio. Toonane üks, ainus ja
õige, kes Taaralinna entusiasti
Vello Lääne püüdlustele Lõuna-Eesti hääl valjemalt eetrisse saada, üsna leigelt reageeris.
Tartu stuudio pealik võitles
küll kohalikele välja veerandtunni üleriigilises eetris, ent
„ikka tundsin, et Tartule tehakse liiga ja olin üsna tige“
kirjeldas Lään veerandsajanditagust.

Piraadid pulkade taha
Juba 1989. aastal lühiajaliselt
(mõne kuu möödudes konfiskeeris miilits „pahavara“)
piraatraadiot Sunlight teinud
Meelis Michelson ning raadiotehnikageenius Urmas „Edison“ Tooming kambas käivitas
Lään Eesti esimese eraraadio.
Nii linn kui maakond panustasid kaukasse 60 000 rubla.
Raadiorattale kargasid ka Sunlightis kaelakandvust katsetanud Hando Sinisalu ja Urmas
Kolsar.
Endise EPA peahoone katuselt Riia mäel ulatus verivärske
raadioprogramm vaid mõnekümne kilomeetri raadiusse.
Peatselt lombi tagant toodud
saatja paigutati aga Soinaste telemasti, misjärel Tartu Raadio
helises juba enam kui veerandil
Eesti territooriumist. „Paidest
Võruni, Peipsist Võrtsjärveni –
õige pea ületas meie kuulajaskond Eesti Raadio oma, kasvades 61 protsendini,“ meenutas
Lään hiilgeaegu. Vaid Vikerraadio, mis teadupärast levib
üle vabariigi, jäi kogukuulajate
arvult ettepoole.
Internetieelsel ajastul kehastas raadio operatiivsuse musternäidist. Puudu polnud ei

Urmas Tooming, (vasakult), Urmas Kolsar ja Vello Lään viivad linnapea Toomas Mendelsoni kurssi Tartu Raadio sisu
sügavustega. 
ERAKOGU

Tänaseks üle poole sajandi pikkuse raadiokarastusega Vello Lään tööhoos täpselt 20
aastat tagasi.
teemadest ega kaastöölistest.
Tartu Raadio haaras võimsalt
nii sotsiaalsete teemade valgustaja kui ka piirkondliku
majandusveduri rolli. Ühtviisi tulitasid nii toimetuse kui
reklaamiosakonna telefonid.
Majanduslik apogee jäi sajandivahetuse-eelsesse viisaastakusse, kui omanikeringis olid
koos raadiopioneer Lään ning
hilisem rekordpeaminister
Andrus Ansip.

Kui vaadata täna ükskõik
millise suurema meediagrupeeringu isikkooseisu, ei leia
naljalt vist ühtegi, mille tegijate jalajäljed ei tuleks Emajõe-äärsest raadiost. „Väga
kokkuhoidev seltskond, kaasasündinud entusiasmiga
tegelased, kes täiendasid üksteist ning lasid end minul, vanamehel, ka suunata,“ nimetas
Lään põhjusi, miks tegijaskonnast suur enamik siiani tutta-

vad. „Lugesin kokku ükspäev,
sain 13 meie nime, kes praegu
ERR-is, olgu siis raadio või tele
poolel. Takkajärele vaadates oli
ikka väga hea koos töötada –
aitäh kõigile!“

Tuline sisekliima
Aastal 2000 ei suutnud konkurendid teisiti tartlaste häält
maha suruda, kui tegid pakkumise, millest polnud võimalik keelduda. Uueks omani-

LISA
OMA ELLU
POSITIIVSUST!

Meeliergutavad Yin Yoga,
Hot 50, Yoga Tone ja Seljapilates
ootavad Sind YogaMaya stuudios.
Külasta meid Tartus aadressil Teguri 45 või
uuri lähemalt kodulehelt www.yogamaya.ee

Tel 5345 3945 • info@yogamaya.ee
YogaMaya / Expresshotyoga

kuks sai AS Eesti Meedia. 29.
septembril 2003 kõlas Tartu
Raadio kõige viimasem laul.
Nagu avapäeval, usaldati see
au Simply Redile. 12-aastasele
raadiorevolutsioonile sai joon
alla.
Mälestuse elustamiseks astuvad 30. septembril ööklubis
Vabank plaadikeerutajatena
lavale Tartu Raadios end legendideks töötanud Marko
Kiljak, Erlend Aav, Ervin Hurt,
Onu Bella, Lauri Hermann,
Mike Sun, Illari Lään, Sven
Sumberg, Thomas Kiilaspää,
Veiko Värv, Raul Rooma ja Vahur Kollom. Jalga keerutama,
muljeid jagama ning nostalgiat
nautima on lubanud tulla veel
poolsada toonast tegijat.
Lääne sõnul on seegi, et ikka
ja taas tahetakse kokku tulla,
tõestus raadiorahva omalaadsest soojast sisekliimast. „Muidugi pole eriti palju tänapäeval
neid, kes vaataks kavast saate
aja, istuks tugitooli suriseva
masina ette ja ainult kuulaks.

SEPTEMBRI
lõpuni
AKNAD
kuni

Aga raadiod ei kao ka niipea.
Kui täna pakuks keegi, et teeme uuesti, ma kahtleks väga
pikalt. Teisalt tundub, et kui
palju väiksemates kohtades
elavad lokaalraadiod ära, siis
miks ei peaks Tartus. Kui ikka
Riia ristis on foor kaks tundi tuksis, siis sellist laadi info
jaoks pole paremat kanalit.“
Mida sobiks soovida veteranraadiorevolutsionääridele
juubeliks? „Kui enam head
raadiotegemist ei saa öelda,
siis head kuulamist ikka!“ naerab Lään.

-65%

RASMUS REKAND

• ExpressHotYoga • Exp
• Vinyasa Flow • Seljapil
• Füsioteraapia • M
Kehtib, kui
tellite korraga
Ajad
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

registreer

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

Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
Pille Roosmäe
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158

juhatuse liige

• telefon 528 3542 • pille@yogamaya.e

UUDISED

Neljapäev, 29. september 2016

Ranitsaraha ahtavõitu ajaaken
Igal Tartu linna esimese,
teise ja kolmanda klassi
koolilapsel, kelle vanem
linnakodanik, on õigus
50-eurosele koolitoetusele.

590 (16%)

Et seda saada tuleb õppeaasta esimese kahe nädala jooksul
soovi avaldada. On’s kassaluuk
piisavalt valla või kavalalt linna
kokkuhoiupoliitikast lähtuvalt
nii napp?
Just etteheidetega arusaamatult lühikese taotlusperioodi
kohta pöördusid tänavu lehetoimetusse mitmed vanemad.
„Töökorralduse sunnil peame
regulaarselt septembris Eestist
eemal olema,“ kurtis teisel pool
piiri leiba teeniv Erica. „Mullu
ei jõudnudki õigel ajal reageerida. Tänavu vast saame raha,
õnneks käib asjaajamine interneti kaudu. Aga arusaamatuks
jääb, miks peab toetuse küsimise aeg nii lühike olema?“

Kuuest viis

3025 (84%)

Lähivaldade eeskuju
Vanaema Ene käsitsi kirjutatud kirjas kõlab aga etteheide,
miks kohe pole võimalik kolme aasta peale taotlust esitada.
„Arvutit kodus pole. Pean kas
linna minema või naabreid tülitama. Laps ei kao ju kuhugi,
kool ka mitte. Võiks vanainimese elu lihtsamaks teha, ühe
avaldusega leppida.“
Kolme lapse isa Antti arva-

mokraatlikust erakonnast. Just
nende partei üheks koalitsioonilepingu nurgakiviks ja valimislubaduseks ranitsatoetus
oligi. „Situatsiooni tuli vaadata
kontekstis lähivaldadega, kus
ranitsatoetus on tavapärane
praktika. Muutsime linna vanemate jaoks olukorra võrdsemaks. Protseduurid ja vahendid toetuse taotlemiseks on
sellised, et ükski vajaja ei tohiks
kõrvale jääda – kolm hiireklikki
pole ju palju?“

2016. aastal jõudis 3615 toetusõiguslikust sihile viis
kuuendikku. 
ALLIKAS: TARTU LV
muse kohaselt võiks abi küsimise võimalus valla olla aasta
ringi: „Igas septembris uut
ranitsat pole vaja. Meil aga on
hoopis kevadel ekskursioonide
ja muu koolivälisega tekkinud
rahaliselt kitsad seisud. Mis
tobe ajapiirang?“

Abiraha ametliku nimenagi
seisab linna määruses „koolitoetus“, mitte „kooli mineku
toetus“. Miks siis just sellised
protseduurireeglid? „Ma usun,
et süsteem on päris edukalt käivitunud,“ kommenteeris abilinnapea Jarno Laur sotsiaalde-

Ajapiirang tuleneb Lauri sõnul otseselt toetuse eesmärgist
– kooliaasta alguses tehtud
erakorralised kulutused õppevahenditele saavad sel moel
kompenseeritud. Temani polevat viimase kahe aasta jooksul
jõudnud ka ühtki teemakohast
nurinat. „Eks esimesel aastal
oligi sisseelamise aeg.“
Numbritesse süüvides ilmneb, et 3615 lapsevanemast
esitas tänavu linnale taotluse
3223. 198 taotlust lükati tagasi.
100 juhul ei õppinud laps 1.3. klassis, vaid juba mõni aste
kõrgemal. Osadel juhtudel
polnud laps või vanem tartlane. Rahata jäid ka need 52, kel
toiduraha või mõne muu maksu näol linna ees võlg – kriteerium, mis tänavu esmakordselt piiranguid seab.
RASMUS REKAND
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LAUSEGA
Idukeskus PRIA
majja
Endises PRIA hoones Narva
maanteel lõi sellest nädalast
uksed valla äri- ja kommuunikeskus Spark, mis pürgib
Lõuna-Eesti iduettevõtete
uueks keskseks pesaks.

46

eramut kerkib Ihaste Hipodroomi elamukvartalisse, mille arhitektuurivõistluse võitja
selgub reedel.

seks on laupäeval peetav
perepäev, mis algab ühise
rongkäiguga Tamme staadionile.

Vähem jalavaeva
Järgmisel kuul saavad tööturult pausi pidavad kodanikud valida, kas külastada
töötukassat harjumuspärasel
Vaksali tänaval või uhiuues
esinduses Kvartali kaubandusmekas.

Reisijaid tüütama
Teadlaste öö raames näeb
reedel kell 8:46 väljuvas Tartu-Tallinna ja 12:42 startivas
Tallinna-Tartu rongis Ahhaa
teadusteatri populaarsemaid
katseid.

Pisut müratud
Äksi alevikus kägistas 22.
septembril 39-aastane mees
kolm aastat vanemat sookaaslast, kes politsei teatel
„sai haiget“.

Subaru saatus
23. septembril kell 1.24 sai
häirekeskus teate, et Ülenurme vallas Õssu külas põlevad
Mariine Auto parklas kaks
Subarut, kuid inimesed õnneks kannatada ei saanud.

Tammelinn päevitab
Seekordsete Tammelinna
päevade keskseks sündmu-

Suhteline olukord
Kunstimajas on 16. oktoobrini avatud kaks verivärsket
kunstiimet: väikeses galeriis
Nadežda Tšernobai ja Peeter Krosmanni ühisnäituse
„Suhe“ ning monumentaalgaleriis Billeneeve isikunäituse „Sisemine olukord“.

Suured mõtlejad
1. novembrini saab aadressil
Ülikooli 18 või rektor@ut.ee
esitada kandidaate Tartu
Ülikooli Rahvusmõtte auhinnale, millega tunnustatakse
isikuid, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud rahvuslikku ja riiklikku
eneseteadvust.

CAR OF
THE YEAR
2016
Best small SUV
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Presidendikandidaate
lahutavad MILJONID EUROD
Kes presidendihakatistest kurnaks niigi
ülemäära kannatanud
maksumaksja rahakotti
kõige vähem?
Kärme reageerimisvõime
poolest tuntud Tartu Ekspress
sekkub presidendirallisse ikka
kõige õigemal hetkel, mil ajaratas tagasi nulli on krutitud.
Peale muude parameetrite ei
saa ju jätta tähelepanuta sedagi, millist rahalist taaka
erinevad riigi esimesed mehed
ja naised meile kõigile tähendaks.

17 võistlejat
Statistikaameti abiga püüdsime prognoosida, kui kauaks
erinevast soost ja vanusest
pretendendid riigikassa külge
rippuma võiksid jääda. Sätestab ju presidendi ametihüve
seadus nii talle endale kui
abikaasalegi kopsakad laekumised kuni Mulla-Madise
sekkumiseni. Ehkki mõistagi
me kellegi terviseandmeid ja
elukaart lõpuni läbi valgustada ei suuda, on erinevused ka
kättesaadavate näitajate põhjal
märkimisväärsed.
Kõigi summade aluseks
on praegu kehtiv ametipalga
määr 5288,40 eurot, muidugi
võib see tarbijahinnaindeksist
ja sotsiaalmaksu laekumisest
sõltuva indekseerimise käigus
tulevikus kõikuda. Välja on
jäänud ka võimalikud ametiauto ja lähetuskuludega seotud summad. Konkreetsele vanusegrupile kehtiva oodatava
eluea endagi saab igal järgmisel aastal tõenäoliselt ümber
tuunida.
Tabelis on koha välja teeninud kõik veel siinpoolsuses
viibivad ametlikult üles seatud kandidaadid, seega Kersti
Kaljulaidu, Jüri Luike, Kaur
Kenderit ega muid teoreetilisi
mõttelende siit ei leia. Samuti

TARTU

Arnold Rüütel (2a 8k)

Ingrid Rüütel (7a 5k)
93 000
EKRE

Enn Tõugu (5a 11k)
-

424 000
-

Lagle Parek (11a 11k)

-

710 000
IRL

Ene Ergma (14a 4k)

-

825 000
-

Peeter Tulviste (10a 8k)

Tiia Tulviste (22a 11k)

973 000
IRL

Siiri Oviir (16a 2k)
Mihkel Oviir (9a 1k)

1 059 000
-

Mart Helme (13a)

Helle-Monika Helme (33a)
1 212 000
EKRE

Indrek Tarand (24a)
Kadi Tarand (34a 5k)

1 773 000
-

Rein Taagepera (5a 2k)
-

389 000
-

Tunne-Väldo Kelam (6a 3k)
Mari-Ann Kelam (15a 8k)
671 000
IRL

Andres Tarand (8a 5k)
Mari Tarand (14a 4k)
728 000
SDE

Toomas Savi (8a 11k)
Kristi Savi (22a 11k)
890 000
Reform

pole ette nähtud kellegi perekonnaseisu muutumist enne
Liiva-Annuse külaskäiku.

Siim Kallas (12a 6k)
Kristi Kallas (17a)
985 000
Reform

Ohtlik naissugu

Eiki Nestor (15a 8k)
Anu Nestor (19a 5k)
1 167 000
SDE

Allar Jõks (25a 2k)
-

1 341 000
-

Marina Kaljurand (29a 2k)
Kalle Kaljurand (20a 11k)
1 915 000
-

Mailis Reps (41a 11k)
Agris Repšs (31a 1k)

2 565 000
Kesk

HÄÄ HIND!

Ülekaalukalt kõige kõvema
litaka paneks riigieelarvetele
napilt nõutava miinimumea
ületava Mailis Repsi kroonimine, mis ühes Läti advokaat
Agris Repšsile suunatavate
summadega tähendaks hinnanguliselt kahe ja poole
miljoni euro suurust kulu. Et
keskmine eluiga kõrgub õrnemal sool endiselt pea kümme
aastat kaugemal, siis kujutab
naispresident endast üldse
tõelist fiskaalset ohtu: tagantpoolt teise tabelirea hõivab
Marina Kaljurand.
Ehkki seadusliku abikaasa
päralt on presidendi ametiajal
vaid 0,3- ja selle järel 0,2-kordne palgamäär ning riigipea ise
lükkab koos esindustasuga
taskusse 1,2-kordse palga, ei
saa alahinnata riigi silmis vallaliste kandidaatide vooruseid.

Nii lükkab iseenesest üürikese
elueaprognoosiga Mart Helme
kulud üle miljoni noor abikaasa, kel võiks aastaid olla antud
üle 30.
Tänavu üles seatud kandidaatidest tõotab suurimat
säästu Siim Kallas, kes ainsana
kuuekohalise summaga hakkama peaks saama. Tõelise
kokkuhoiu saavutamiseks tuleks aga pöörduda 1990ndate
staaride Enn Tõugu ja Rein
Taagepera poole, kellele järelejäänud päevadeks isegi poolest
miljonist ülearu oleks.
Vastus juhtlõigus esitatud
küsimusele saab aga mõistagi olla üks ja ainus. Et Arnold
ja Ingrid Rüütel on juba niigi riigileiva külge aheldatud,
tähendaks Arnoldi tagasivalimine kõigest ajutist koefitsiendimuutust. Kuna keskmisi
näitajaid arvestades ei tohiks
ta isegi ametiaja lõpuni vastu
pidada, tuleks valik Repsist üle
27 korra odavam.
KAUR PAVES

käesoleva reklaami esitamisel ühekordne soodustus -10%

kingsepatööd
võtmete valmistamine
infosildid ja -kleebised
pitsatite ja templite valmistamine
patareide vahetus
meeste -ja naiste püksirihmade müük
keemilise puhastuse vastuvõtt
56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu

ASUME
Tartu Kaubamaja
0 - korrusel
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Rahvas ootab uut riigijuhti pikisilmi
Tartu Ekspress käis linnatänavail uurimas, mis
tuuled puhuvad riigipea
valimiste suunal. Tuuli
puhus nii siit kui sealt,
kuid valdav osa rahvast
soosis uut ainukandidaati: Tartu hinnangul sobib
Kesti Kaljulaid meie riiki
juhatama küll. STEN SANG

Ehkki mõnegi tartlase südames seisab aukohal ka härra Putin, ei leia Kersti Kaljulaiule
tänavatelt suurt vastuseisu. 
PRAXIS

Marina (55)
tööline

Üks suur piinlik nali on seekordne presidendivalimine.
Isegi otsest lemmikut pole
tänavu välja kujunenud. Vast
Kaljurand jäi kõige sümpaatsemana silma. Eesti on nii pisike,
et meil võiks üldse kuningriik
siin olla. Siis jääks kogu jant
valimistega ära – lihtsalt pärimisõigusega antakse valitsuskord üle järgmisele. Sellevõrra
saaks vähendada riigikogu
liikmeid ja pärija juhiks meie
riiki.
Uus kandidaat Kersti Kaljulaid võib minu hinnangul
täiesti sobida riigijuhiks.
Usun, et oleme valmis naispresidendi tulekuks. Ehk siis ometi hakkab arenema praegu varjusurmas olev sotsiaalsüsteem.
Lapsed muudkui sünnivad,
aga kus on nende isad ja emad?
Kõik on väga paigast ära meil.

esinduskulude pealt.
Kui meie peaksime ühel
päeval riigi esiotsa saama,
siis esimese tähtsa ja põletava
küsimusena legaliseeriksime
kanepi. Oma kampaania põhiloosungina märgiksime, et
alkohol tapab ja kanep ravib.
Laiemalt seletatuna võib lisada, et kui võrrelda nende
kahe niinimetatud meelemürgi toimet organismile,
siis kanep teeb kordades vähem kahju. Ja meie inimeste
joodud alkoholikoguseid teame me kõik. Et kui nagunii
tarbitakse meeleolutõstjaid,
siis võiksid need vähem kahju
teha inimesele ja ühiskonnale laiemalt.

Aleksei (63)
tööline

Marek ja Kennert (15)
õpilased

Ikka jälgime valimiste käiku.
Arvame, et senine tohuvapohu
on siiski kokkulepitud ja pidigi
nii minema. Oma lemmikuks
oleme arvanud Siim Kallase.
Meid need kadunud kümme
miljonit üldse ei eruta. Pole
väga kursiski selle iidse asjaga.
Uus naiskandidaat Kaljulaid
on üsna okei ja sobib küll. Polegi väga kindel, kas Eesti-suurusel riigil on üldse presidenti
vaja – hoiaksime raha kokku

Minu silmis võib vabariigi juhiks saada naine küll. Veidi
võõras on mulle Kaljulaid, eelmised naised olid tuttavamad
ja meeldisid väga. Reps ja Kaljurand jätsid endast tõsiseltvõetava mulje ning võitsid mu
südame. Kõige sügavamal südames on siiski mu koduriigi
president härra Putin. Temast
pean lugu, aga samal ajal elan
väga kaasa Eestis toimuvatele
muutustele poliitmaastikul.
Näiteks mulle absoluutselt
ei sobinud Ansipi otsused ja

tema ajal loodud sisekliima
riigis. Ta küll ei olnud president, aga orbiidil lendas kogu
aeg ja uudistest nägigi hommikust õhtuni ainult seda
nägu. Ilvesest ei oska suurt
midagi arvatagi, selline on ja
ei ole vend minu jaoks. Samal
ajal Rüütlit ma kiidan – see
mees käis mööda riiki ringi ja
reaalselt suhtles rahvaga. Ilves on oma valitsusaja jooksul
ainult korra Narva oma jala
tõstnud.

Kadi (29)
tööline

Kogu see valimistrall on minu
jaoks naljanumber. Kandidaatidest oleksin eelistanud Jõksi.
Kui ise oleksin saanud esitada
kellegi, valinuksin Rein Langi!
Sisuliselt aga pole meile üldse
eraldi riigipead vaja. Nagunii
ta viskab ainult mingi allkirja
kuskile alla ja sõidab mööda
riike. Sellesama tööga saavad
poisid riigikogus ka kenasti
hakkama.
Uus kandidaat alguses jättis sellise veidi maainimese
mulje välimuse põhjal. Siis aga
lugesin tema haridustee ja töökäigu kohta ja olin meeldivalt
üllatunud. Väga tark naine!
Huvitav on seegi, et uut kohta
vastu võttes kaotab ta palgas ju
meeletult.

Rita (85)
pensionär

Siiamaani on mulje valimistest olnud sõna otseses mõttes
vastik. Vastu hakkab see õelus,
millega kolm härrat teleekraanil omavahel nahistasid – et
kas teeme ikka ära? Ära tegemise all siis härrad mõtlesid
valimiste saboteerimist.
Uus nägu Kaljulaid on kena
inimene ja ehk võtavad valijad
aru pähe. Eelmistest tegijatest
meeldis enim Siim Kallas, tark
ja elunäinud mees. Rahvast ma
ei usaldaks presidenti valima,
kuna meie seas on palju salalikke, kes võivad liigselt otsust
mõjutada.

Jüri (70)
pensionär

Suur komöödia on nende valimistega, seltskond ei suvatse
seal otsust vastu võtta. Ja see
uus on ju puhta oravapede jälle! Vähe tutvustamist ka minu
jaoks, ei oska ma midagi suurt
temast arvata. Eelmises ringis
meeldisid väga Reps ja Kallas
mulle. Ja mis ma Ilvesest arvan
– see mees on jumala kutu ju!
Mugavuspresident, ma ütlen
selle peale. Härmatas oma talukoha ära ja laristas, kus jõudis.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

Kalda tee 28a
E - P 10 - 22
aasiaarmastus.weebly.com
Aasia Armastus
Hea poliitikahuviline!
5.okt kl 18 TÜ kohviku talveaias alustab
Karikakra klubi oma igakuise üritustesarjaga.
Peaesinejaks on Jüri Adams
Räägime haldusreformist haldusreformita ja
rubriigis “olukorrast riigis” anname ülevaate
presidendivalimistest.
Klubiõhtu on kõigile TASUTA!

385 0075

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

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

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

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 €.
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Palametsa
pajatused

392.

Erinevad tegelased leiavad samast lektüürist sootuks erinevaid tõlgendusi.  ANDRES KEIL

RAAMATUD
ei taha põleda
Vanemuise uue hooaja
esimene esietendus
jutustab oma rolli üha
kiiremini minetavatest
raamatutest.

Tule avamiseks tuli
hobused lahti rakendada ja eemale viia, samal
ajal kui mehed toru
vaenlase poole pöörasid ja sihtmärki otsisid.

Tükk meenutab, kuidas me
tuleme kodudest, mis olid suisa tehtud raamatutest.
Mõnel vaiksel õhtul võis vabalt juhtuda, et Mileedi ja teda
saatvad musketärid sattusid
Kon Tiki papüüruslaevale ja
purjetasid otse Mirabilia hädaohte täis köidete vahelt külla
Türgi muinasjuttude tegelastele Ararati jalamil, kus neid ja
Kalle Blomkvisti juba vennalikult ootasid ees isa Goriot ja
insener Garin. Selleks polnud
vaja rohkem kui sajavatist lambipirni ja tundlikku fantaasiat.

Kirglik vestlus
Lavastaja Tiit Palu meenutas, et paljud raamatud on
kindlasti põlvkonnaülesed ja
mõned neist suisa igavesed.
„„Põlenud mäe“ teemaks on
raamatud ja lugemine, mis on
ühest küljest justkui iseenesestmõistetavad, aga nende
koht meie elus on siiski muutunud,“ rääkis ta.
Olid ju ajad, mil inimesed

ostsid kõiki raamatuid, mil
nende eest võideldi, mil neid
ladustati kodudes ja tõesti ka
loeti. „Kokku saades rääkisid
inimesed neist kirglikult. Kõneldi ka raamatutega,“ sõnas
Palu
Näidendit on aga inspireerinud tõik, et nüüdseks on
olukord muutunud. „Koht on
teistsugune, väiksem meie
elus. Tulevastel põlvkondadel
on see võib-olla veelgi väiksem
või peaaegu olematu,“ selgitas
lavastaja.
Palju on Palu sõnul ette tulnud, et kui lahkub loomulikul
viisil mõni vanem inimene, siis
see, mis temast järele jääb, ongi
tuba täis raamatuid. „Olen sellega ise kokku puutunud mitu
korda ja nüüd teatris sellest
näidendit tehes on inimesed
tulnud rääkima, et neil oli
sama asi alles hiljuti,“ väitis ta.
Sellistesse tingimustesse sattudes peab pärija midagi ette
võtma. „Tahad need ära anda,
võib-olla isegi mõtled, et saad
nende eest midagi või teed kellelegi rõõmu – seegi ei pruugi
õnnestuda, sest need raamatud on tihti olemas juba igal
pool, kus neid üldse veel oodatakse või loetakse,“ võttis Palu

situatsiooni kokku. „Aga nii
nagu eestlased ei taha toitu ära
visata, ei taha me ka raamatuid ära visata, sest nad esindavad midagi meist endast,
mis on lahutamatu. Tundub,
et raamat on sõber või elus asi,
meiega seotud.“

Jätta ellu
Sellest lähtepunktist saigi
näidend alguse. „Lugu ise on
lihtne: on üks raamatukogu,
millega peab midagi peale
hakkama, ja siis otsustatakse need raamatud uuesti läbi
lugeda. Kui erinevad inimesed loevad samu raamatuid ja
vestlevad nendest, siis tõusevad esile igasugu asjad,“ märkis
lavastaja.
Lubaduste kohaselt saab
head nalja, kuid on ka arusaamatusi ja printsipiaalseid vestluseid. „Kõik lõpebki ehk hästi
või paremini, kui enne oli,“
märkis Palu.“See on lugu, mis
puudutab neid inimesi, kes vähegi on kunagi raamatuid lugenud ja seisnud nende riiulite
ees nõutult ja mõelnud, mida
nüüd siis teha. Minu nõuanne oleks nad alles, ellu jätta, ja
mõnikord neid lugeda.“
KAUR PAVES

REKLAAM
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30. september kell 18-22

TEADLASTE ÖÖ

Eesti Maaülikooli Tartu linnakus
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taastuvate Loodusvarade Teaduskeskus
(Kreutzwaldi 5, Metsamaja D-korpus)

Ulmelised uimelised. Kalade imeline lõhnataju. Kalade
stress: südame rütmi ja hingamis-sageduse mõõtmine.
Näitame põnevaid filmilõike kalade käitumisest.
Tutvustame pildi- ja videomaterjali toel uurimustööd
Amazonase vihmametsadest. Põgus ülevaade troopilise
looduse toimimisest – räägime sellest, miks on sealsed
kooslused just sellised nagu nad on, kust tulevad
erinevused, kust sarnasused. Arutleme džunglimüütide
üle – kust lõpevad eelarvamused ja algab rumalus.
Mulla mikrokosmos ootab avastamist. Mitmesugust
vahvat tegevust mullamuuseumis.
Tarvilikud taimed. Tutvustatakse erinevaid teravilju ja
räägitakse sellest, milles peitub hea saia saamise
saladus. Degusteeritakse kalja ja isevalmistatud
erinevatest sortidest valmistatud kartulikrõpse.
Kas tunned taimede keelt? Kuidas taimed omavahel
suhtlevad ning üksteisele lähenevast ohust teada
annavad?
Iidsed taimed. Taimemaailma elavad fossiilid.
Müstilised seened.
Tule ja veendu, kui vähe Sa seenemaailmast tegelikult tead.
Tuntud ja tundmatud seened.
Kas seen suudab lõhkuda maju?

EMÜ Maaehituse osakond
Kreutzwaldi 5 0C4

„Hoonete ulmesoojustamine kohalike ehitusmaterjalidega“
• Ulmesoojustamisest.
• Soojustusmaterjalide ehitusfüüsikaliste näitajate määramisest.
• Ulmesoojustatud hoonete arhitektuur ja sisekujundus.
• Siseorienteerumine metsamajas (Kreutzwaldi 5).
• Seadmete näitus.

EMÜ Metsakorralduse osakond
Kreutzwaldi 5

Eesti loodus kosmosest (satelliidipiltide alusel).

Tehnikainstituut

Asukoht: Tehnikamaja (Kreutzwaldi 56)

Putuksõdalaste maailm
Elusate jooksiklaste kollektsioon, mis demonstreerib nende
mitmekesisust, alates kõige pisematest kuni hiiglasteni.
Monstrumputukad
Lähivõtted putukatest paljastavad nende tõelise olemuse.
Kohapeal on võimalik teha mikroskoobiga putukate
portreepilte.
Müstiliste lendurite salaelu
Kimalaste kohta on füüsikud öelnud: nende lennuvõime
rikub igasuguseid füüsika reegleid.
Vaatleme seda eripärast putukat. Selgitame, missugused
erilised võimed on kimalastel võrreldes mitmete teiste
putukatega. Uurime elusate kimalastega pesa, tutvume
pere arengukäiguga ning erinevate isendite
funktsioonidega ühiselulise pere toimimises.
Maastikuteater
EMÜ maastikusimulaatoris saab väga suure
panoraamekraani vahendusel virtuaalses 3D maastikus
ringi liikuda ja lennata. Teadlaste Ööl kõnnime (salaja) üle
Tartu Kaarsilla kaare, lendame Tartu vaimu kombel Toomemäe varemetes ja kollitame
ajaloolistes poternides. Julgemad saavad osaleda psühholoogia-alases eksperimendis.
Avatud on taime-, seene- ja putukakollektsioonid

“Uskumatu inseneriteadus“
• Robootika töötuba
• Pneumobiilide tutvustus
• Huvitav Tootmistehnika
• Kasulik Energiakasutus
• Inimlik Ergonoomika
• Näitus „Insenerilahendused, ilma milleta kodus kohe kuidagi läbi ei saa“

Eesti Maaülikooli
Polli aiandusuuringute keskuses
Polli, Karksi vald, Viljandimaa

„Õuntest ja olekutest“
29. september kell 19:00-22:00
19:30 – 20:30 „Tasa, õunad
magavad!“ Selleks, et õunad
kestaksid üle talve, tuleb
neid aidata „magama“
panna. Piilume, mis
toimub, ja uurime,
kuidas see on võimalik .
Lühiloeng „Inimene ja
õunapuu“. Õunanäitus.
20:45- 22:00 „Olek on superkriitiline, ütles Yoda“
Täiendav info:
Vaatame laboris järele, mis on superkriitiline olek.
Eve-Liis Abroi
Taimed meelele ja keelele.
Eve-liis.abroi@emu.ee
Tel. 7313069
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ANEKDOODID
„See peaks arusaadav olema,
miks ma Jackile vastu kõrvu
andsin. Ta nimetas mind vanaks
lollpeaks.“
„Õigus, sa ei näe üldsegi vana
välja!“
***
Sõbrannad jälgivad kohvikus naist, kes vaatab kogu aeg
peeglisse.
„Sa püha issand. On see aga
edev!“
„Edev? Mina nimetaksin seda
vapruseks.“
***
„Kuidas sul alati nii palju raha
on?“
„Ma ei tee muud, kui ähvardan, et sõidan tagasi oma vanemate juurde ja mees annab
mulle seepeale alati sõiduraha.“
***
Palja ülakehaga mees seisab
akna all, et alustada hommikvõimlemist.
„Tõmba vähemalt kardinad
ette,“ kihvatab naine. „Muidu

SUDOKU

võivad inimesed arvata, et abiellusin sinuga raha pärast.“
***
Hollywoodi filmitäht praakis
fotograafi pildid välja.
„Mitte ei saa aru, mis teiega
juhtunud on,“ imestas ta. „Eelmisel korral tegite minust lausa
jumalikud pildid, aga nüüd...“
„Jah,“ ohkas fotograaf. „Siis
olin ka mina kümme aastat noorem.“
***
„Minu meelest rõhutavad pikad juuksed inimese intelligentsust,“ arvab üks mees.
„Ainult mitte siis, kui need
kuuluvad võõrale naisele ja sinu
naine avastab mõne karva su
kuuelt. Säärasel juhul teed sa
üsna nõmeda näo.“
***
Direktor teeb aktsiaseltsi koosolekul püksid täis ja tal
hakkab väga piinlik. Ta otsustab
enne järgmist koosolekut ravikuuri läbi teha. Mõeldud - teh-

tud. Järgmisel koosolekul laseb
direktor jälle püksid täis, aga
piinlik tal enam ei hakka.
***
Noor insener tahab suurde
tehasesse töökohta saada. Ta
peab läbi tegema psühholoogilise uuringu:
„Mida te õhtuti teete?“
„Tavaliselt olen niisama kodus.“
„Kas te neidudega kurameerimas ei käi?“
„Ei.“
„Tõesti, kas te ei taha, või milles asi?“
„No küll ma juba tahaks.“
„Miks te siis ei lähe?“
„Küll ma juba läheks, aga naine ei luba...“
***
„Minu tuttav läks eile teatrisse, kuid näidend oli nii igav, et ta
tegi juba enne kolmandat vaatust minekut. No küll tuli alles
skandaal!“
„Mispärast?“
„Ta mängis näidendis peaosa.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1.–2.10 kell 10.15 Jääaeg 5
30.09–5.10 kell 14 Louis
Draxi üheksas elu
30.09–5.10 kell 21.15; 6.10
kell 17.20 Snowden
30.09–5.10 kell 16.15 Pahad
emmed
30.09, 3.–4.10 kell 12.30,
15.30; 1.–2.10 kell 10.45; 5.10
kell 12.40; 6.10 kell 12.30,
13.15 Lemmikloomade salajane elu
30.09–5.10 kell 11.45, 19.15,
22.15; 6.10 kell 12.45, 17.10,
21.45 Deepwater Horizoni
katastroof
30.09, 3.–4.10 kell 20.20;
1.–2., 5.–6.10 kell 22.30 Mehaanik: Ülestõus
30.09–5.10 kell 17.20 Peigmees
30.09–5.10 kell 13.10, 17.10,
19.45, 21.30; 6.10 kell 19.30,
22 Bridget Jonesi beebi
30.09., 3.–4.10 kell 18.45,
22.30; 1.–2., 5.10 kell 18.45,
22; 6.10 kell 22.15 Seitse
vaprat
30.09., 3.–4.10 kell 14.45,
18.20; 1.–2.10 kell 18.30; 5.10
kell 18.30, 20.30; 6.10 kell
15.15, 18.30, 20.30 Luuraja ja
luuletaja

RISTSÕNA

Kapten Fantastiline

JAANI KIRIK
30.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Tanel Joamets (klaver)

2.10 kell 16 Peadirigendid:
Päikeselaulud
9.10 kell 16 Kuldne klassika.
Beethoven. Esineb Uppsala
kammerorkester

4.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: 10
aastat muusikaveerandtunde! Esineb Tanel Joamets
(klaver)

ANNELINNA RAAMATUKOGU

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

kuni 21.10 harrastuskunstnik
Epp Nõgese akrüülmaalide
näitus Maastikud

7.10 kell 19 Credo, esineb
kvartett Changuri (Gruusia)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

30.09, 3.–4.10 kell 12.15, 17,
19.30; 1.–2.10 kell 19.30; 5.10
kell 14.15; 6.10 kell 12.15, 17
Miss Peregrini kodu ebaharilikele lastele

JAZZ KLUBI

kuni 20.10 Greesi & Peeter
Langovitsi fotonäitus 374
minutit Leidenis

1.–2., 5.10 kell 12.15, 15; 6.10
kell 13.45, 16 Eellinastused:
Kubo ja kaks pillikeelt

1.10 kell 19 Pekka Simojoki ja
EXIT

30.09, 3.–4.10 kell 13, 15,
16.30; 1.–2.10 kell 11, 13,
14.30, 15.30, 16.30; 5.10 kell
13, 14.30, 16.30; 6.10 kell
11.30, 11.40, 14.30, 14.45,
16.30 Kured
30.09, 3.–4.10 kell 22; 1.–2.,
5.10 kell 17; 6.10 kell 15, 19.15
Kapten Fantastiline

6.10 kell 18.45 Esilinastus:
Tüdruk rongis
6.10 kell 21.15 Esilinastus:
Ajugeeniused
6.10 kell 20 Esilinastus:
Teesklejad

KONTSERT

30.09 kell 20 Lauri Kadalipp
PAULUSE KIRIK

RISTIISA PUBI
29.09 kell 21.30 Ly Kättmann
1.10 kell 21.30 Mosquito
6.10 kell 21.30 Hot Shot

ROCK & ROLL

7.10 kell 19 VII Tartu rahvusvaheline autorilaulu festival
Lehesaju Muusika 2016

6.10 kell 21.30 Andres Roots

kuni 15.10 raamatunäitus Teadus?...See on lihtne!...

kuni 15.10 MTÜ Noored
Toredate Mõtetega fotoringi
näitus Tuttav / Võõras

30.09 kell 20 Downstage

30.09 kell 21.30 Colorado

29.09 kell 21.30 Kristjan Silm
& Reimo Kivine

kuni 15.10 raamatunäitus
Kilde eesti kooliloost

kuni 15.10 Kerly Ilvese fotonäitus H20

8.10 kell 21.30 Hea Story

TUBINA SAAL

EDISON

LINNARAAMATUKOGU

kuni 15.10 näitus Janusz
Korczak – maailma reformija

BIG BEN PUBI
8.10 kell 21.30 Bad Orange

NÄITUSED

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

kuni 29.09 Martin Kiisi tikandite näitus Kevadest saab
sügis

30.09 kell 19 Belle Époque:
Prantsuse džässivirtuoosid

3.–31.10 Nikolai Šarubini
fotonäitus Kihnu motiivid

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Ka miilits on inimene oma vajadustega
Pärast hiljutist pensionile
jäämist olen tõsiselt ette
võtnud elamisse investeerimise.

Varem nii toimeka töömehe ja ametiisiku on vabariigi raskused poepingile sundinud.

IRINA ANDREJEVA

Raha on elu jooksul ju kogunenud kuhjaga ja topelt ei jõua
keegi juua. Akende vahetus
röövib aga rahakotist priske
summa ja nii olen sunnitud
ühe kahest rattast müüki panema. Vana sinimustvalge
jalgratas on väga uhke, spidomeetriga ja puha, kuid pean
temast kahetsustundega loobuma, sest kahte nüüd ka vaja
pole.

Valvuri võim

Puuduv surve
Leidsin ostja ja et sõiduriist
laitmatult korras oleks, suundusin varahommikul kodukohajärgsesse Jaama tänava Olerexi kumme pumpama. Seal
aga lasin need hoopis tühjaks,
viimsegi õhu välja nii esi- kui
tagarehvist. Ju oli kompressor
tuksis. Lubati, et hommikul
pärast kaheksat teeb mees
kompressori korda, sest eided
– ei need tea maast ega ilmast.
Keerasid mul hea ratta kihva.
Eriti häbiväärseks muutus
lugu siis, kui pool kümme
tagasi tõttasin: kompressorimeest ei paistnud endiselt kus-

miilits kartis neid pätte.
Kui lõpuks ikkagi eluga koju
pääsesin, läksin kohe ise miilitsasse tööle mõttega, et laseks
kõik kurikaelad maha. Suunatigi alguses püstoliga jalgsipatrulli, kuid kahjuks ükski pätt
ette ei jäänud.

kilt. Öeldi, et käruta ratas Vahi
Olerexi, aga seda ma nüüd küll
teha ei viitsinud. Hing sai täis
ja ütlesin neile kohe, et olen
kirjanik ja nad saavad mind
veel tundma. Küll tulevad juba
vabandust paluma.
Va b a ndu s i o o t a n k a
meedia
m ogul Meelis Kaldalult, kes palus mul valmis
vehkida nelja ja poole lehekülje pikkuse mälestuse, kuid
pole lubatud 15 eurost endiselt
juttu teinud. Avaldan loo siis

kättemaksuks hoopis vanas
heas Tartu Ekspressis.

Väits kopsu
Meenutus pärineb kaugest
stagnaajast, kui lumi oli valgem, muru rohelisem ja ma
ise noor ja ilus. Võib-olla tänapäeva noored ei saa sellest aru,
aga mina elasin siis paremini
kui praegu. Siis ei olnud tööpuudust, kaupade hinnad olid
stabiilsed ja kommunaalmaksed peaaegu olematud. Mina

sellist Eesti Vabariiki küll ei
tahtnud.
Nagu fännid juba teavad,
veetsin poolteist aastat noorusest Venemaa Chicagos,
Doni-äärses Rostovis. Kõva
mehena oleksin sinna kauemakski jäänud, kuni sain noa
selga, otsaga kopsu. Algul ma
ei uskunud, et üldse ellugi
jään, ja kirjutasin koju hüvastijätukirja. Juba kohale saabudes
hoiti mul esimese kahe nädalaga neli korda nuga kõril. Isegi

Hiljem pandi mind tööle
Ülikooli tänava arestimajja,
kus esimesel korrusel oli arestimaja, teisel istusid kurjategijad ja kolmandal need, kes said
15 päeva aresti, lisaks hulkurid,
kellel polnud kindlat elu- ega
töökohta. Neile anti 30 päeva.
Praegu ei huvita inimeste elujärg kedagi, elagu või kuuse all.
Mina töötasin kolmandal
korrusel, kus istus ka palju
noori naisi. Kamandasin iga
päev mõne ka välja koristama. Kuna olin noor ja väga
seksikas poiss, tulid naised,
peamiselt venelased, rõõmuga.
Et oli näha, et ma neile väga
meeldin, sai vabades kongides
alatasa vanainimeste asja tehtud. Loomulikult daamid ise
tahtsid seda, elu sees pole ma
kedagi vägistanud.
Lõpuks pidin kaks naist suisa
erinevatesse kongidesse panema, sest nad tikkusid minu pä-

rast kaklema. Eks siis tuli neid
vaheldumisi „koristama“ tuua,
sest temperamentsed vene naised meeldisid mulle väga. Eriti hea eelis oli see, et sain kõik
kohe saabudes käsu korras suguhaiguste kontrolli saata, nii
et midagi karta mul polnud.

Vaata videot
tartuekspress.ee
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Perekond Linden
JOHN B. PRIESTLEY PEREDRAAMA
LAVASTAJA PEETER RAUDSEPP — KUNSTNIK LILJA BLUMENFELD
MUUSIKALINE KUJUNDAJA ARDO RAN VARRES
VIDEOKUNSTNIK JANEK SAVOLAINEN
OSADES HANNES KALJUJÄRV — KÜLLIKI SALDRE — KAROL KUNTSEL
LINDA KOLDE — PIRET LAURIMAA — MARIKA BARABANŠTŠIKOVA
JÜRI LUMISTE — MERLE JÄÄGER — MARIAN HEINAT — KARL LAUMETS
ESIETENDUS 1.10 VANEMUISE TEATRIS
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

REKLAAM

Kontrolli nägemist
ning osta prillid
ühest kohast.
Neid kohti
on Tartus kaks:

EHITUS

Aedade, väravate, automaatika
müük ja paigaldus. Võrk-, metall- ja puitaiad. Tel 5389 4402.
Aukude puurimine post
vundamentidele (palkmaja,
terrass). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee
Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Kopplaadur. Tel 502 5738.

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

KINNISVARA OST
1-toal korter Tartus või Tartumaal. Võib vajada remonti. Pakkumised oodatud tel 504 0334.
2-toal korter Tartus või linna
Korterid,
lähedal.
Rahamajad,
kohe. majaosad
Tartus
ja maakonnas.
Tel 5450
6898.

Aitame kinnisvara

2-toalmüümisel
korter Tartus
või Tartuja üürimisel.
maal.
vajada tel
remonti.
Tel
KaiVõib
Persidski,
5190 3394
504 0334.
Gert Suik, tel 515 3773

742 0240
• www.robinson.ee
Garaaž
Tartus
või lähimas ümbruses. Tel 5811 3422.

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

Tartu Rendibuss

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

Lõikuspüha

Eesti Põllumajandusmuuseumis
35 aastat muuseumi avamisest
külastajatele
11–16
6 kell

ril 201
8. oktoob

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.
Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.
Vundamendi ja sokli soojustamine. Majale talveks sokid jalga!
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671.

MATERJAL
Müüa kruusa, liiva, sõelutud
mulda, koos kohaletoomisega.
Priit, tel 5192 2327.
Piirdeaia keevispaneelid ja
postid. Erinevad värvid. Väravaautomaatika. Tel 5322 9848.

TASUTA BUSS!
st parklast 10.45
Vanemuise alumise enurmelt 16.15
Ül
Sissepääs:
2 eurot

www.epm.ee

Tel: +372 738 3810, +372 5373 7124
epm@epm.ee

Täname:
Keskonnainvesteeringute keskus • Eesti Kultuurkapitali Tartu Ekspertgrupp • Eesti Ornitoloogiaühing

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kööktuba või väike korter.
Tel 5612 6628.

Kuiv kaseklopp (28-29 cm,
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Mugavustega korter.
Tel 5351 7270.
Ostan tõsisemat remonti vajava
korteri või majaosa Tartus. Tel
56 503 503, Marko.

Kuiv kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuivad 50 cm halupuud: kask
30 €, segapuu 28 €. Vedu ostja
poolt. Samas võimalus tasuta
teha küttepuid. Tel 5344 0850.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud võrgus 40 l.
Tel 5821 2229.

Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.

1-toal möbl korter Annelinnas
omanikult. Tel 505 0124.

2-toal korter, soovitavalt Annelinnas. Tel 521 5056.
2-toal korter, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.
Naine üürib 1-toal korteri, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

KOOLITUS

Müüa soodsalt kaminapuud
võrkkottides. Hind alates 1,60 €/
kott. Transport tasuta!
Tel 5661 1335, Gunnar.
Müüa üheruumisesse kasti
laotud kuivi kütteklotse (haab,
lepp, okaspuu, 25 €/kast). Toome
koju ka 2 ruumi kaupa.
Tel 518 1783.

2-toal keskk korter Võnnus Tartu mnt 13 (Tartust 25 km, üp 48,7
m², 4/4, vann, keskm seisukord,
13 000 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee
Talu Pajusi vallas. Tel 511 0681.

KÜTE
Ahju- ja katlapuud (kuiv, 50 cm,
lepp, haab, kask). Min kogus 3
rm. Vedu tasuta. Tel 5301 1161.

Tartu Veeriku Kool (Veeriku 41)
võtab kohe tööle koristaja. Info
kohapeal või tel 746 1753
Teetöölisele 2 kuuks.
Tel 5663 5601.
Vajatakse müüjat-teenindajat
kella- ja kullapoes. Vajalik vene
keeles suhtlemise võimekus,
tehniline taip, kuna tuleb teha
väikeseid peenmehaanika töid,
väljaõpe kohapeal. Soovitav
mittesuitsetaja. Tel 502 8248.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Pelletid 15 kg kottides, euroalusel 67*15 kg. Fin alusel 72*15 kg.
Transport. Tel 526 1028.

MÖÖBEL

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

Piirdeaedade ja väravate paigaldajatele. Tel 510 2938.

TEENUSED

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid, kaminapuud. Tel
514 4555, www.puitbrikett.ee.

ADR- ja ametikoolitused veokijuhtidele. Lõppastmekoolitus
aasta ringi 95 €. Motokool.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30.

Pesumaja REA võtab tööle autojuhi. Tel 747 7486 või tulla Sepa
20, Tartu.

Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

ÜÜRILE ANDA

ÜÜRILE VÕTTA

Pakun tööd klienditeenindajale
kingsepp-võtmemeistrile. Töö
graafiku alusel. Palk kokkuleppel.
Väljaõpe kohapeal. Tööle asumine kohe. E-post: kingaprof@
kingaprof.ee, tel 5565 5775.

Müüa Sharan (1997, korralik,
seisnud aprillist, hind kokkuleppel). Tel 5569 9574.

Talumaja, mis võib olla hooldamata ja remonti vajav.
Tel 522 5495.

Kinnisvarateenus - kinnisvara
müüjale, ostjale, üüriandjale,
üürnikule. BPKinnisvara, tel
5558 8642.

Kell 12 Ülevaade põllumehe aastast 2016
tutvustamine
Sordiaretusest Eestis ja Eesti kartulisortide
UUDIS Rehepeks masinaga Thermaenus

Tule muuseumisse ja
osale oma koduleivaga Eesti toidu kuul ja
räime- või muu kalatoituga Merekultuuri aastal
Lambapügamine
Muuseumi loomad
e esitlus
Hapukapsa töötuba
Muuseumituur GA
Z-51 kastis
Puusöe
valmistamine
Hobu- ja ponisõit
vankriga
Kartulikoorimise võistlus
SÜGISLAAT
Rasvatihaste pesakastide töötuba

30 cm, 1 ruum = 37 €
40 cm, 1 ruum = 34 €
50 cm, 1 ruum = 32 €

Kuiv kaminapuu (kask, lepp, 30
cm, 40 l võrk 2 €). Tel 557 6177.

KINNISVARA MÜÜK

seotut läbi aja!
Kell 11 Tule ja meenuta muuseumi püsinäitustega
as
emaj
äitus
Vestlusring ja filmiprogramm pean

Õpituba – rukkileib meie laual
Läti pagarite leibade degusteerimine

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

Maatükk, krunt või lagunenud
hooned. Tel 5382 4774.

Raekoja pl. 1 • E-R 9-18, L 10-15 • tel 744 1279
Küüni 5b • E-R 10-19, L 10-15 • tel 748 4642
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Müüa diivanikomplekt 3+2.
Asub Ropkas. Tel 5344 6828.

Aedade, väravate, automaatika
müük ja paigaldus. Võrk-, metall- ja puitaiad. Tel 5389 4402.
Aeg kutsuda korstnapühkija!
Väljastan kehtiva akti, Tartus tulen kohale tasuta! Tel 5330 1841.

PAKUN TÖÖD
Müüjale naisterõivaste kauplusesse Annelinnas 0,5-0,75
koormusega. Tel 5917 1995.
Otsid tööd Soomes? Saada CV
ja kontaktandmed:
selguseallikal@hotmail.com.
Pesumaja REA pakub tööd pesumaja töötajale. Tel 747 7486 või
tulla Sepa 20, Tartu.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Asjatundlik korstnapühkija.
Korralik töö ja tehtud tööde kohta akt. Helista TahmaToomasele
tel 5347 4363.

REKLAAM

Neljapäev, 29. september 2016

Kuuluta siin!

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Veo- ja kolimisteenus 24/7. Tel
5340 2060.

Hekkide pügamine, (vilja)puude
hooldus-lõikus. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, kändude freesimine.
Töö kiire, korralik ja soodne!
Töötame ka nädalavahetustel!
Tel 5559 3732.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Auto ja kaubiku keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Autoelektrik Tartus.
Tel 5853 3080.
Autoremont. Sõiduautode,
kaubikute, haagiste remondija hooldustööd Tartus.
Tel 5853 3080.
Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Vesi, küte,
kanal paigaldus. Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, bürood jm). Töö kiire ja
kvaliteetne! Hinnad soodsad! Tel
510 0645.
Elektritööd! Tel 513 7844.
Energia, küte, vesi, vent paigaldus. Tel 5820 2040.

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

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Pressin õunamahla Lohkva
külas. Tel 5621 3473.
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine,
kaevamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rakete vahetamine.
Tel 5638 1774.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, ennustus.ee
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Kinnisvara puhastus kolast
(majad, korterid, krundid). Tel
521 2642, baltprojekt@gmail.com.
Korstnapühkija Lõuna-Eestis,
ka maal. Ametliku akti vormistamine, redel kaasas.
Tel 5191 6605.
Korstnapühkija, tähtajad
lühikesed! Võimalik teenindada
tööstushooneid ja korterelamuid, peale tööd ! Tel 5805 0201.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, veemõõtjad, segistid,
wc-potid, ummistused).
Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid, jne. Ummistuste likvideerimine, elektritööd.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd. Boilerid,
torud, WC-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid, ummistused. Tel 553 7638.
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Summutite remont Tartus.
Tel 5853 3080.
Tartu ülikooli õigusteaduskonna magistritudeng abistab
lepingute koostamise ning
muude õiguslike probleemidega. Soodne hind! Tel 5558 1332.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt.
Akt ja arve (km-ga) hinna sees.
Teenustelt tasutakse kõik maksud! OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387,
E-R 8-17.

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

Korstnate ehitus ja renoveerimine, vajalikud plekitööd. Tel
5625 1750, www.tomeli.ee

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419, fortiusfoto@gmail.com.

Korstnate ja korstnapitside
ehitus. Garantii. Tel 5858 1159.

Tänavakivide paigaldus ja ehitustööd. Tel 5688 7492.

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

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

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

Hõbedast lusikad, pitsid,
ehted, sõled jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

VABA AEG
Kandlemees Sander - laulud
ja kandlemuusika Su peole!
Tel 504 3202 või simmaniduo@
gmail.com.

Ostame vanavara, kulda ja
hõbedat! Tartu, J. Kuperjanovi
62. Tel 5815 0312.

Veotakso. Tel 501 5312.
Väravate valmistamine, pulbervärvitud, tsingitud. Tarne 5 päeva. Autovärav+jalgvärav+postid
(tsink)+lukk - 450 €.
Tel 5682 2557.

Ostan igasugust vanaraha,
aktsiaid, osatähti, märke, ordeneid jne. Raha kohe!
Tel 5590 6683.
Ostan kõiki tsaari- ja EW-aegseid märke ning nõuka ajal
kogutud märgikarpe.
Tel 5649 5292.

Õunamahla pressimine Nõos.
Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

Sulgpall lastele (7-15 a) Raatuse
koolis ja A. Le Coq spordihoones.
Tel 5555 9501.

TERVIS
Alkholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Tel 5669 0462,
Margus.

Tantsurühm ootab tervislikku
liikumist ja head seltsielu armastavaid 55+ uusi liikmeid. Eriti
oodatud on meesterahvad. Tel
5687 2799.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut, sensitiiv ja rahva ravitseja
(Moskva)! Tel 5360 9798.

MÜÜK
Müün kootud kindaid, sokke,
beebisokke jms. Tel 733 3996,
Sinu Memm.

OST
Enne kui müüd, küsi ka meie
hinda! Hõbe, raamatud, märgid, jne! Tel 5803 6752,
Inderlin OÜ

Maalitunnid täiskasvanutele
kunstniku ateljees Tartu Kunstimajas. Juhendaja Meiu Münt. Tel
517 3939, www.kunstitegu.ee

Ostan ripatseid, münte, märke,
nõusid. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju! Tel
5649 5292.
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.

POOLE HINNAGA!

FUEGO

Export Design
Otse Rummu tehasest!
ta
Vaahe!
ko
€

998

(tavahind 2.500 €)

1800 mm • 1250 kg
5 kW • CE-sertifikaadiga

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära vanarauda,
kodutehnikat, elektroonikat,
akusid, vanapaberit.
Tel 5825 9300.

Kändude freesimine, muru
niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5346 1476, www.niitmine.ee
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Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad, hea hind.
Tel 5621 7955,
www.kiiredkolijad.ee

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.

Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Ehitus ja renoveerimine
vundamendist katuseni. Garantii. Tel 5820 2040.

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: 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

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

REKLAAM

Neljapäev, 29. september 2016

REKLAAM
Foto: Grethe Rõõm (Värska Sanatooriumi pildikogu)
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Miks toimib
unikaalne Värska
ravimuda?

Ja milliseid haigusi saab muda abil tõhusalt ravida

K

UNIKAALNE KOOSLUS: vanniprotseduuris lahjendatakse ravimuda loodusliku
mineraalveega Värska-6, mis moodustab terves Euroopas ainulaadse ravikoosluse.

UURING: kõige paremaid tulemusi andis
just Värska ravipakett
Taastusraviarst Dr. Külli
Margus selgitab, kuidas toimib ravimuda ja miks soovivad
paljud inimesed just Värskasse
kuurortravile ja puhkama tulla.
Mida siis muda teeb ?
Leevenevad lihaspinged ja
sellest tingitud lihasvalud, veresooned laienevad, kiireneb südame töö ja aktiveerub vereringe.
Organismist viiakse välja liigne
vedelik ja sellega jääkained. Pärast mudavanni on nahk pehme,
hästi niisutatud.
Mudavann ei ole protseduur,
mida võtta kiiresti ja möödaminnes. Pärast vanni võib tunda
rahulikku ja sügavat lõõgastust.
Võib tekkida soov veidikeseks
tukastada, seda kõike tuleb
endale lubada. Kindlasti ei sobi
kohe pärast vanni hüpata autorooli!

Üksikust protseduurist juba piisaks seisundi parandamiseks?
Kõige optimaalsem on ikkagi
mitmepäevae raviaeg, mille jooksul
võiks võtta vähemalt neli-viis mudavanni. Lisaks massaaž, mis aitab
kaasa lihaspingete leevendamisele
ja ainevahetuse parandamisele.
Mis protseduure veel võtta, seda
peab juba igale inimesele eraldi
soovitama tema seisundist lähtuvalt. Sellepärast algavadki meil ravipaketid alati arsti vastuvõtuga.
Miks ikkagi tulla just
Värskasse kuurortravile?
2012 – 2014 a. teostati Eesti
spaades uuring osteoartroosi haigetele. Uuringus selgus, et kõige
paremaid tulemusi andis just
Värska ravipakett. Isegi 6 kuud
pärast ravi oli osalejatel vähenenud põlveliigeste jäikus ja valulikkus. (spavarska.ee)
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mähisesse, siis Värska
taastusraviarst
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tuuakse muda sanatooriumi
teenindaja jalgade toeks otsakõrvalt Värska lahe mudalaua ja asetab teie pea alla sooja
maardlast, kus seda kaevandaveega täidetud padja. Mudavann takse kord paari aasta tagant
võetakse temperatuuril 41-43
spetsiaalse laevaga järve põhkraadi. Te saate piisavalt aega, et jast.
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miliselt, selle
Kuna Lämmimõnus kreemjas koostis paitab
järv on kaugel suurest põllumateie nahka ning rikkalik orgaani- jandustootmisest ja tööstusest,
liste ühendite bukett tagab head
siis on selle ravimuda väga
raviomadused. Ja selle lõhn on
puhas, ei sisalda raskemetalle,
tõestuseks, et tegu on puhtast
radioaktiivseid aineid ega patoloodusest pärit ainega, millele
geenseid baktereid.
pole lisatud kunstlikke lõhna-,
Mudaravi sobib nii kosmeetivärv- ega säilitusaineid.
liseks protseduuriks kui tõsiseRavimuda voolab vanni otse
maks ravimiseks. Sobilik väga
mööda jämedaid torusid. Ta
paljude seisundite puhul, aga
liigub vanni mudahoidlast, olles võib olla mõnel puhul vastunäieelnevalt soojendatud spetsiaal- dustatud. (spavarska.ee)

SUUNAMISKIRI KUURORTRAVILE
KUURORTRAVIKUPONG

7-päevasele muda- või pärlivannidega paketile «Nädal kuurordis»

7-päevasele muda- või pärlivannidega paketile „Nädal kuurordis“
18 raviprotseduuriga koos piiramatu Veekeskuse külastustega soodus18
raviprotseduuriga koos piiramatu Veekeskuse külastustega
hinnaga 355 eurot (täishind 400.-) aprilli ja maikuu vahetuses.
soodushinnaga 370 eurot (täishind 420.-) oktoobris ja novembris.
REGISTREERIGE suunamiskiri ja broneerige endale koht telefonil

REGISTREERIGE
kupong
ja broneerige endale
koht
telefonil 799 3901
või arv
7993901 või e-postil
info@spavarska.ee,
kuna
soodushinnaga
kohtade
e-postil
info@spavarska.ee.
Soodushinnaga
kohtade
arv
on
piiratud.
Lõigake
on piiratud. Lõigake välja käesolev suunamiskiri ning esitage see sanatooriumi
saabudes.
(MR-TE)
välja
käesolev
kupong ning esitage see sanatooriumi saabudes. (S-TE)

