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Vikerraadio, 21. september

Ilmaprognoos: SAJAB!

Vali õiged
riided!

ABEKO Abo
vihmakindel
Hi-Vis jakk

ABEKO Rocky
vihmakindlad
püksid

EN 471:2008, klass 3

art 114071/051

96 €

art 513171/771

115 €

SNICKERS Workwear
Vihmariiete komplekt
art 8378/0400

116 €

SNICKERS Workwear
AllroundWork
vihmakindel jakk
SNICKERS
Workwear
AllroundWork
vihmakindel jakk

Reguleeritav
kapuuts
Teibitud õmblused
Veekindel YKK lukk
Eelpainutatud
varrukad
Lühem esiosa
Pikem tagaosa
Varrukatel
krõpskinnised
Pikendatud
varrukaotsad

art 1300/0400

195 €

KEVO Outlast kummikud
nüüd saadaval ka NAISTE
SUURUSTES (alates nr 37)

NOKIAN
KEVO Outlast

SNICKERS Workwear
AllroundWork
vihmakindlad püksid

art 1303/0400

108 €

149 €

art 88-573

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

art 6901/0400

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

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

87 €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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 2a

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

RAPLA
Tallinna mnt 2a
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Kuhu jäi kodanike kaasamine?
Kes vana koalitsioonilepingut meenutab, sel
silm peast välja... Ent
kahjuks tuletab trükikunst lubatut halastamatult meelde.
Enamasti passib pärast
kohalikke valimisi suures
üksmeeles alla kirjutatud
koalitsioonilepinguga peagi
tuld hakatada, sest jõujooned
volikogus on ümber mängitud ning endised lubadused
ammu unustatud. Seekord
selle vabanduse taha aga pugeda ei saa, sest Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide
ja Keskerakonna kolmikliit
liigub nelja-aastase ametiaja
loomuliku lõpu suunas – ehkki personaalselt on algusest
lõpuni puldis seisnud vaid
kaks linnavalitsuse liiget
kuuest, jäi linnavõim seekord
püsima.

Parematel jahimaadel
Ometi pole omaaegse leppe
eest kedagi vastutusele võtta sugugi nii lihtne. „Ühtegi
koalitsioonileppe allkirjastajat (Urmas Kruuse, Heljo
Pikhof ja Aadu Must – toim)
pole enam aastaid volikogus
nähtud - kõik on läinud „parimatele“ jahimaadele riigikogusse,“ tõdes opositsoonilise
Vabakunna liige, valimistele
Tartu Heaks esinumbrina üles
seatud Jüri-Ott Salm. „Samuti
ei ole ma saanud ühtegi ülevaadet koalitsioonileppe
täitmisest, ehkki
olen ühe korra
volikogus ka
teema tõstatanud. Öeldi, et küll
tuleb.“
A g a ei
ole tu lnud, mis on
Sa lmi hinnangul ka üks
nõrkusi sen ise
linnajuhtimise juures.
„Koalitsioonileppe täitmise
üle aruandluse koostamine
on loomulik osa linna asjatundlikul juhtimisel, mida
aga ei ole toimunud,“ sõnas ta.

pele või mitte,“ rääkis Salm.

Tants tuhandiku
ümber

Leppejoovastuses Urmas Kruuse, Heljo Pikhof ja Aadu Must 2013. aastal. Kuigi kõik
esinumbrid lennutati peagi pealinna, pidas Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja
Keskerakonna koalitsioon neli aastat vastu. 
JASSU HERTSMANN
Paar korda on koalitsioonilepe
ometi asjatundlikku käsitlust
leidnud, näiteks pärinud üks volikogu
saadik murelikult, kas sada
istepinki on
ikka rajatud.
M e e nutades
nelja aasta
taguses Tartu Ekspressis
ilmunud kriitikat,
märkis Salm, et ennustused ja kartused on osaliselt
tõeks osutunud, ehkki kohati on linnavalitsus tõesti püüdnud olukorda
parandada.
„Näiteks
lasteaiakohtade
problemaatikaga
tegelemine,
uute busside
kasutus, rattateede ehitus,
linnaosaseltside kaasamine,“ ei jäänud opositsionäär
siiski kiitusega päris kitsiks.

Vigane koduleht
Samas on kordaminekutel

Salmi hinnangul ka palju agasid. „Kui vaatame olukorda
süsteemselt, siis pole
saavutatud just
pa r i m sei s:
Ihastes ja Supilinnas ei
ole tagatud
elukohale lähima
lasteaiakoha saamine
või olemasolu
ning lasteaiakohatasu on regiooni
kõrgemaid; rattateede
võrgustik ei toimi piisaval tasemel, et toimuks oluline kasutajate arvu suurenemine ja
kergliikluse osakaalu tõus;
a sum iselt se kü l l
kaasatakse, kuid
senine lähenemine vajaks
muut u s i ,“
loetles ta.
Eriliselt ongi
kriitikutel
hambus
kaasamise
küsimus, millele ometi „kodanike linna“ nime all
koalitsioonileppes eraldi rubriik pühendati. Nii pani Salmi
muigama väide, mille kohaselt

luuakse uusi e- ja nutitelefonilahendusi, kuid samas tagatakse igale ea- ja sotsiaalsele
rühmale jõukohane linnaga
suhtlemise viis. „Uus
kodulehtki ei ole
täies ma hus
funktsionaalne, kuigi sellele on
kulutatud
sadu t uhandeid
e u r o s i d ,“
lausus ta.
Samamoodi
paneb õlgu kehitama lubadus luua
tagasisidesüsteem linna pakutavate teenuste kvaliteedi
hindamiseks. Selleks
peaks ju esmalt
olema kokku
le pit ud ja
kirjeldatud,
milliseid
teenuseid
inimestele
pakutakse.
„ Selliseid
teenuste
s t a nd a rd e id
aga pole ja seetõttu pole linnaelanikel võimalik ka tagasisidestada, kas neile pakutavad
teenused vastavad kokkulep-

Lisaks on tõotatud suurendada volikogu rolli linna juhtimises, moodustades kaasava
linnajuhtimise tegevuskava
väljatöötamiseks linnavolikogu komisjoni. „Käisime mais
ametnikelt aru küsimas, mis
komisjoni koostatud suunistest on saanud ja jõudsime
arusaamale, et olukord on
suhteliselt halb,“ ütles Salm.
„Ühe teemana vajab uuenduskuuri suhtlemise korraldus
linnavalitsuse ja linnas tegutsevate seltside vahel ning linnakodanike vahel laiemalt.“
Siinjuures peab volikogu endalegi tuhka pähe raputama.
„Oleme küll küsinud, millal
uus linnaveeb valmib, kuid me
ei ole osanud küsida või nõuda,
millised on Tartu erinevate teenuste standardid ja mis kujul
need peaks avaliku infona olema kergesti leitavad,“ tõi Salm
välja. „Üheks näiteks
siin on, kuivõrd
e b a p r o p o r ts i o n a a l s e lt
tegeleb linnavalitsus
kaasava
eelarve
menet lusega, mis
moodust ab
üksnes 0,1%
linnaeelarvest —
ülejäänud 99,9% eelarve sisuline kajastamine on
sellega võrreldes pea olematu.“
Siit aga kerkib pinnale veelgi
sügavam probleem: kui teenuste osutamise standardid
on ebaselged, siis on ka väga
raske, kui mitte võimatu, teha
ettepanekuid ja otsustada volikogus linnaeelarve kujundamisel ühe või teise valdkonna
kasuks või kahjuks. „Me ei tea,
mis on miinimumtase mingi teenuse osutamisel ja mis
on selle hind,“ kirjeldas Salm.
„Linn omakorda on jännis,
sest ka riigilt ei saa nõuda rahastust juurde, kui teenuse
standardid on nõnda udused.“

Rännakud. Maarjamaa laulud
VANEMUISE TEATRI JA SÕLTUMATU TANTSU LAVA KOOSTÖÖPROJEKT EV100 TEATRISARJA SAJANDI LUGU RAAMES
TEKSTI AUTOR JA LAVASTAJA TIIT PALU — HELILOOJA KARA-LIS COVERDALE
KOREOGRAAF RUSLAN STEPANOV — LAVASTUSDRAMATURG DEIVI TUPPITS — KOSTÜÜMIKUNSTNIK MARE TOMMINGAS
LAVAKUJUNDUSE AUTOR SILVER VAHTRE — VALGUSKUNSTNIK MARGUS VAIGUR — VIDEOKUNSTNIK CARMEN SELJAMAA
ESIETENDUS 29.09 VANEMUISE TEATRIS

KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
Homode veresüü
Olen Tartu Ekspressi lugeja aastaid olnud. Kahjuks tundub, et ka teie
ajaleht on peavoolumeedia poolt mürgitatud ega
kajasta EKREt ausalt ega
piisavalt. Kindlasti vääriks
eraldi lugu meie tulevane linnapea ja EKRE Tartu
ringkonna esimees Indrek
Särg. Mul oli hea võimalus
Indrekuga kohtuda möödunud aastal, kui ta töötas
kristlikus põhikoolis eesti
keele õpetajana.
Palun väga, tehke härra
Särjest aus lugu! Loodan
teada saada, kuidas on tal
plaanis linnapea olles Elu
Sõna toetada ja koostööd
teha. Minu ettepanek on
ehitada Toomemäele ülistusklooster-raamatukogu.
Suurimaks ohuks Tartule
pean vabamüürlaste võimule pääsemist. Kuidas
seda vältida?!
Ühe suure möödalasu
on teie leht teinud sellega, et seostas härra Särge
homodega. Piibel ütleb:
„Kui mees magab mehega, nagu magatakse naise
juures, siis on nad mõlemad teinud jäledust; neid
karistatagu surmaga, nende peal on veresüü!“
Katrin „Nehemja“
Preestrinna ja tervendaja

Indrek Särg
EKRE linnapeakandidaat
Sellist preestrinnat või
tervendajat ma ei tunne.
Tartu kristlik põhikool sai
toetust riigikogult ja samadel alustel teiste taotlejatega, üle-eelmisel aastal
sai toetust näiteks Tartu
luterlik Peetri kool. Kristlike koolide taotlusi on
toetanud muu hulgas ka
Vabaerakond.
Linnapea - olenemata
erakonnast - peaks tegema
koostööd kõigi oma linna koolidega. Toomemäe
ülistuskloostri plaanist pole
midagi kuulnud. EKRE toetab Maarja kiriku taastamist,
kust algas Eesti laulupeo
traditsioon. Loodan, et valija suudab valida volikogusse inimesed, kel pole seost
salaorganisatsioonidega.

Rohelus taandub
ÄÄRELINNA

LAUSEGA
Puukuurid au sisse
Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks eelnõu,
millega soovitakse muuta
kehtivat restaureerimistoetuse andmise korda nii, et
toetust saaks anda ka miljööväärtuslikele aladele iseloomulike kahekorruseliste
puukuuride säilimiseks tehtavate tööde jaoks.

2000

eurot eraldas linn breiktantsijate liidule tänavatantsufestivali „Battle of EST 2017“
korraldamiseks.

Hiinalinna põlduritele on linnavalitsuse hinnangul piisavalt harjumisaega kingitud.

RASMUS REKAND

Vaatamata vastaliste
kriitikale rohelise tule
saanud üldplaneering
jätab rohelised lõhkisevõitu küna ette: puid
tuleks otsekui juurde,
kuid kesklinnas lähevad
mootorsaed resoluutselt
käiku.
Abimeer Jarno Laur (SDE)
tõdes, et kesklinnast kaduva
3,4 hektari rohealade asemele
on omavalitsus soetanud 7,75
hektarit Ihaste metsa. „Võime
küsida, kas see on piisav, aga
Tartu on ja jääb väga roheliseks
linnaks,“ kinnitas ta.

Ülemiste eeskujuks
IRLi fraktsiooni juht, samas aga uutel valimistel Tartu
Heaks ridades kandideeriv Jüri
Kõre seadis küsimuse alla, kas
Ihastest, Tähtverest ja teistest
äärealadest ikka piisab, et kogu
linna roheliseks kuulutada.
„Meie leiame, et rohelust peab
jätkuma kõikidesse linnaosadesse ja tegelikult on meil päris
palju linnaosasid, kus kompaktseid parke ei ole, kaasa arvatud kesklinn,“ sõnas ta.
Kõre ei pidanud vaimustavaks sedagi, et planeeringus
esitletakse linnasüdamesse
tekkivaid IT-sektori töökohti
kui suurt edulugu. „Siis peaks
Tallinn olema püstihädas, kui
sektor areneb Ülemiste City’s,
kesklinnast sama kaugel, kui

meil on linna piir,“ võrdles ta.
„Aga tegelikult ei ütle keegi, et
te olete saanud suure kaotuse osaliseks, sest Tammsaare
pargis pole firmad maju ehitanud. Kui me sellise sõnumi
saadame siis ju nullime kõik
kaugtöökohtadega seotud lubadused.“
Sotside fraktsiooni juht
Tõnu Ints meenutas, et ehkki rahvas on kesklinna parkidega harjunud, on tegu siiski
sõja ränkade jälgedega. „Linn
on olnud oma eelnevas ajaloos
tunduvalt kompaktsem, ja sellega, et ta enam pole, kaasneb
meil rida hädasid, eelkõige
ühistranspordi vallas,“ ütles ta.
Sestap on Intsu väitel kohatu parkide täisehitamist pargirüüsteks nimetada. „Avalik
ruum lihtsalt väärtustatakse
ümber,“ rõhutas ta. „Meil ei ole
võimalik tagasi minna. Selle
legendi on tõepoolest Nõukogude võim meile pärandanud,
et ärge jumala eest rohealale
midagi ehitage. Praeguseks on
see aeg jäädavalt läbi.“
IRLi veterani Avo Rosenvaldi sõnul on raad sisse lubanud
olulisi puudujääke Hiinalinna
datšade ümbeasustamisest
teavitamises. „Meil on võimalus seda asja teha mitte nii kiirustades ja veel hoolega järele
mõelda, mis nendest datšadest
üldse võiks saada,“ arvas ta.
„Me tahaksime neist lahti saada, aga võib-olla oleksid nad

vajalikud Tartule kui kultuuripealinnale, sest üks kompaktne koht Eesti Rahva Muuseumi
kõrval, kus praegugi turistid
käivad seda ala vaatamas, võiks
olla täiesti hea asi.“

Ajutine labidakuur
Lauri hinnangul on Jaamamõisa aiandusküsimus verivärskes planeeringus erilise
tähelepanu all. „See on üldplaneeringutest esimene, kus
on linnaaianduse mõiste sisse
toodud,“ rõhutas ta. „See ei
tähenda seda, et kõik, kes on
suvalisel hetkel suvalisse kohta oma labidakuuri pannud,
peaksid jääma sinna igavesti.“
Samuti pidas abimeer ülekohtuseks väidet, nagu oleks
datšadega käitutud kiirustades. „Vastupidi – linn on ju
planeerinud Jaamamõisasse
üle 4,5 hektari linnaaiandusmaad, sealhulgas maad, kus
ka täna see datšandus toimib.
Ainus, mis on selgelt öeldud,
on see, et ammuste üldplaneeringutega ette nähtud Põhja
puiestee pikendus Muuseumi
teele tuleb ja sellega peavad
need inimesed arvestama. On
antud piisavalt pikk aeg üleminekuks ja selged kohad, kuhu
minna,“ rääkis ta. „Arvan, et
need Puiestee tänava äärsed
inimesed, kes tahavad natuke paremat liikluskeskkonda,
väärivad seda.“
KAUR PAVES

KIVIKLUBI „INDIAST“ POES
LAUPÄEVITI 11–12 JA 17–18.
KES? Oodatud on nii lapsed kui täiskasvanud.
MIS? Räägime iga kord ühest konkreetsest kivist. Kus seda maailmas
leidub? Mis on tema ajalugu, temaga seostuvad legendid? Kas teda
ka võltsitakse, kuidas võltsingut ära tunda? Katsume kive, õpime
neid ära tundma, vaatame gloobust, pilte ja filme.
JUTTU VEAB EPP PETRONE
„Indiast” poe autor ja ka hariva „Kalliskiviraamatu” autor.
KUS? „Indiast“ pood asub Rüütli 4 hoovis, meieni toovad Raekoja
platsi lähistelt Rüütli 4 kõrvalt algavad sinised jalajäljed.
MILLAL? Laupäeviti kell 11-12 ja kell 17-18. Hommikuse ja õhtuse
kiviklubi teema on seesama.
Kiviklubi toimumisajad on 30. sept,, 7., 14., 21. ja 28. okt, 4., 11.,
18. ja 25. nov ning 2. dets.
KAS ON VAJA REGISTREERIDA? Kui soovite 100% kindlad olla,
et mahute sisse, siis palun registreerige poes müüja juures
(pood avatud E-R 11-19 ja L 11-17, tel 568 168 65)
või saatke registreerimissoov meilile indiast@indiast.ee
või meie FB lehele www.facebook.com/indiast.ee.
OSALUSTÄNU? 2 eurot osaleja.
Kohtumiseni! Teie „Indiast“ :)
www.indiast.ee
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Tänavavalgus
Elektrilevile
Järgmise viie aasta jooksul
haldab Tartu tänavavalgustust võrguettevõte Elektrilevi, mis lubab hakata ülikoolilinnas kasutama edukat
Tallinna praktikat.

Rekordit väärt
õliuputus
25. septembri pärastlõunal
laius Ringtee tänaval õliriba
Ülenurme ringi juures asuva
Cirkle K tankla juurest kuni
Turu tänavani, kust lekkinud
kraana oli tagasipöörde teinud ja hoovi parkinud.

Lapsed ei kiusa
Alanud õppeaastal osaleb
Kiusamisvaba Kooli pakutavas ja koordineeritavas kiusuennetusprogrammis üle
2000 Tartu kooliõpilase, mis

SÄHVATUS

teeb Dorpatist seni suurima
osalusmääraga linna.

Ratturite küllus
Juubelihõngulise 20. Tartu
rattamaratoni erinevatest
üritustest võttis kokku osa
7998 suuremat ja väiksemat
ratturit.

Piknik läbi linna
Teater Must Kast alustab
hooaega 30. septembril
piknikuga, mis algab kell 16
Genialistide klubi terrassilt
Jaanika Tammaru ja Karl Edgar Tammi läbi-linna-etendusega.

Kolm teenekat
Maavalitsus pärjab õpetaja
elutöö auhinnaga Liivi Albre
kutsehariduskeskusest, Ana
Kontori Herbert Masingu
koolist ja Mart Oja Mart Reiniku koolist.

Süsimust näitus
Täna avatakse kunstimuuseumis korraga kaks uut näitust – esimesel korrusel Art
Allmäe isikunäitus „Paint It
Black II“ ja muuseumi teisel
korrusel rahvusvaheline grupinäitus „Muuseumi koreograafia“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KES ON SÜÜDI? 20. septembri õhtul kella 20.10
paiku Staadioni ja Narva maantee ristis aset leidnud
motoriseeritud kontakti pealtnägijate kõnesid ootab
Anti Reiman telefonil 5349 6947. 

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused
436.

Heiki – Marek: 2-0
Linna populaarsuselt teist netiraadiot
Playsound asub vedama vabariigi halvimaks
lauljaks valitud Heiki
Hainsalu. Eriti magusaks
teeb saavutuse Sodiaagi
kohvik-baari DJ-le tõik,
et endiselt omanikult
Marek Veltmannilt on
tagasi võidetud ka vahepeal tiiba ripsutanud
abikaasa.

Ülikooli tänaval varsti kuut last kasvatav Hainsalu leiab
endas jõudu põhitöö kõrval ka ärimaastikul ilma teha.

KAUR PAVES

Praeguseks on Hillar Kohvi
ja teiste saritervitajate lemmikraadio juba kolm kuud
vaikinud. „Ju siis Marek ei viitsinud raadiot enam edasi teha
ja nii ta ühel päeval seisma
jäi. Sellest oli tegelikult väga
kahju, sest inimesed harjusid
selle raadioga juba ära ja kuulajaskond oli tekkinud,“ viitas
Hainsalu konkurendile, kes ise
kommentaarideks kättesaamatuks jäi. „Andis meile selle
heaga üle, sest rahvas on tungivalt nõudnud, et jaam jälle
toimima hakkaks. Kuna minagi raadioga seotud olin, siis
see mõte aina kasvas.“

Kohv igatseb
Lubaduste kohaselt kõlavad
Playsoundi inglihelid internetiavarustes juba oktoobrist.
„Minu jaoks on kõige tähtsam, et muusikat mängitaks
ööpäev läbi. Kindlasti tulevad
soovi- ja edetabelisaated, paljud inimesed hakkavad autorisaateid tegema,“ lubas uus
meediamogul. „Uuest aastast
tahaks käivitada hommikuprogrammi.“
Hainsalu ise võtab maitsta
muusikatoimetaja leiba ja juhib vägesid soovi- ja edetabelisaates. Lehe peabossiks nimetab mees DJ Joonas Kolostovi,
muidugi on pundis ka vana
kamraad Leo Lehepuu ja Marek Randla Tallinnast.
Jaama põhimõtteks jääb
endiselt, et mängitakse kriitikavabalt kõike, mida rahvas
nõuab. „Need inimesed, kes
soovilaule tellisid ja tervitusi eetrisse hõiskasid, ootavad ikka jaama tagasi, eesotsas Hillar Kohviga,“ arvas
Hainsalu. „Natuke nad nurisevad teiste raadiojaamade üle,
sest seal nende soovitut ei tule.
Üritame anda võimaluse ka
neile, keda mujal ei eelistata.
Samas paneme rõhku erinevatele stiilidele ning mängime ka
parimaid hitte, tagasi ei lükka
mitte kedagi.“
Uute tegijate lootus püsibki
just noortel, kes oma muusi-

kuteed alles alustanud. „Parimaks näiteks on minu hea sõber Leo Lehepuu,“ märkis DJ.
„Kevadel ju valmis mul endal
Kohviga lugu „Diskori valss“,
mida ka eriti kuskil mängima
ei kiputa. Samas minu kuulsaim lugu „Merca“ ikka kõlab
mitmel pool.“

Elmarist võimsamgi
Hainsalu on otsustanud
raadiojaamale kindlalt õla
alla panna, sest on 25 aastat
DJ-na muusikamaailmas keerelnud. „Selle ajaga on tutvuse
teel seda materjali kogunenud
ikka tohutult, fonoteek on ilmselt isegi suurem kui Elmaris,“
vihjas ta.
Tulevikus loodab kamp ka
reklaami pealt kasu saama hakata, kuid esialgu teenitakse
rahvast vabatahtlikus korras
ja ulmesummasid ei jahita.
„Arvestame inimeste huvisid
ja teeme seda tööd, mis endale
meeldib – kui ikka korra oled
muusikale käe andnud, siis
enam seda sealt välja ei saa,“
arutles Hainsalu. „Üritame
kõigi päevasid rõõmsamaks
muuta, sest muresid on inimestel niigi.“

Taastatud abielurahu
Finantspoole muudab grammikese kergemaks asjaolu, et
kogu vajaminev tehnika on
DJ-töö käigus juba soetatud.
„Eks ma ürituste najal elus

Äsja Bernhard Kangro kirjandusahinna võitnud Lea Mändmetsa
«Mullumuiste» on müügil
ja
raamatupoodides

KA KIRJASTUSE KODULEHEL:

www.torekirjastus.ee

Ilmunud on tõlkija
Mai Tõnisoo debüütromaan
«Tüdruk, kes kukkus kaevu»

püsin, viimasel ajal on live’e ka
juba väga palju hakatud tellima. Eestimaal on 1990ndad
tagasi – mida rohkem huumori
kaudu asja teed, seda rohkem
inimestele meeldib,“ heitis
peagi kuuenda lapse isaks saav
Hainsalu valguskiire isiklikule
toimetulekule.
Mäletatavasti jätkus viljakas suhe abikaasa Maarikaga
üle noatera, sest alles aastavahetuse paiku märkas kõmupress teda Veltmanni käevangus. Samas kinnitas Hainsalu,
et raadio ülevõtt ei tähenda
tema jaoks kättemaksu. „See
on meeletu töö, sellist asja ei
võeta ette selle pärast, et kellegi nägu ei meeldi. Teeme
lihtsalt veel paremini kui varem,“ lubas ta.
Võitjal on põhjust suuremeelsuseks, sest Veltmann
on oma karistuse juba kätte
saanud – tema enda kaasa
Ageli Jakobson leidis uue õnne
retsidivist Ahto Kärdi juures
Tõrvas. „Vahepealne kõrvalhüpe lihtsalt näitas, kui tugev
on perekond, ka sõbrad hoiavad meiega kokku,“ põrutas
Hainsalu. „Kahju muidugi, et
Marek sellise eksimuse tegi ja
sõprust ega koostööd hinnata
ei osanud, eks sellest ka raadio
lagunemine alguse sai. Tal olid
ju ka kunagi suured plaanid
raadioga koguni FM-sagedusele jõuda.“
KAUR PAVES

Pole need tekstid sõnumised, pole lausumise
pole luuletused ... On need lühimuinasjutud
või on autor loonud muistendeid, kui tegelasteks on Ürgema, Taevataat, Päike, Atlas,
Muinasaeg, kaksikud Pisipäike ja Pisikuu jpt.
Ei üks ega teine, þanrilist vastet otsides võiks
neid, lühemaid ja pikemaid jutukesi, nimetad
miniatuurideks.
Ka raamat on miniatuurne (10,5 x 14,7 cm).
Raamatusse on mahtunud ka 53 Eesti eri
paigust pärit kindamustrit, mis on kui ajasilla
tekstidest aimduva muinasaja ja tänase vahe

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

Tartu Rendibuss

SPORT
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Bigbank plaanib tänavu tempot tõsta
Tublisti uuenenud koosseisuga Tartu võrkpalli
esindusmeeskond alustab hooaega nädalavahetusel kodumängudega.
Peale värskete mängijate
tuleb koduneda ka harjumatu mängupaigaga.
Lähtudes lihtsustatud vanakooli käsitlusest, lähtub edu
võrgumängus vaid kolmest
imelihtsast detailist: vastuvõtt,
tõste ja löök. Ehk mängijaprofiilis libero, side ja diagonaal.
Ning Bigbanki loetelus vaatavad nendelt positsioonidelt
vastu mullusega võrreldes
muutunud nimed.
„Minekud ja tulekud käivad
meie eluga kaasas,“ möönis Oliver Lüütsepp peatreenerielu paradoksi. „Samas kõditab natuke hinge ka, kui ikka neli endist
hoolealust pääsevad välismaale. Keegi otseselt koduste konkurentide juurde üle ei läinud
– selles valguses võib liikumisi
vaadates ka head meelt tunda.“

Noored põhirollis
Lüütsepa hinnangul on
suvistes värbamistes proovitud latti hoida muutumatus
kõrguses. „Diagonaalründaja
Curtis Stockton tuleb samast
liigast, kust eelmisel aastal
saime oma põhipommitaja
Bradley Gunteri. Sarnase käekirjaga austraallane – vasaku-

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

ASSA lukurasv

Assa luku- ja lingikeelt tuleb määrida
külgedelt ASSA Lukurasvaga vähemalt
kord aastas, tiheda kasutamise korral
ja korrosiooniohtlikus keskkonnas
aga sagedamini.

Robin Valting (5) ja Curtis Stockton (1333) peavad uuenenud meeskonnas täitma kandvat rolli. 
SK DUO

käeline, peaks kerkima meie
peaskoorijaks.“
Nurgamängijana kaitseb
Tartu au Brook Alois Sedore.
Läbirääkimised käisid ka mulluse abimehe lätlase Toms Vanagsiga, ent lõplik otsus langes
7 aastat noorema kanadalase
kasuks. „Kogemusi ehk vähem, aga eeldusi kerkida hooaja jooksul kindlaks tegijaks,
rohkem,“ arvustas peatreener
treeningutel ja kontrollmängudes nähtu põhjal.
Sootuks pirakamad saapad,
vähemalt ülekantud tähenduses, tuleb täita libero Robin
Valtingul, kuna välistöödele

suundus ka 15 aastat klubi vastuvõtuosakonda dirigeerinud
Rait Rikberg. Lüütsepp väga
ärevil ei tundugi: „Kogemustepagasit, mängu- ja enesekindlust muidu ju tekkida ei saagi,
kui ainult platsil olles. Selles
vallas jääb mõistagi noorem
mees Rikbergile alla. Oskuste,
võimete ja tehnilise pagasi poolest aga ma väga ei muretsegi.“
Portugali põrutanud sidemängija Robert Viiberi positsioonile ülendati seni vahetusmehena tegutsenud Ronald
Järv. Mees, kes juba mullu mitmes mängus oma tiimi jaoks
kastanid tulest sikutas. „Ehkki
blokis kaotasime (meeste pikkuse vahe on 25 cm), siis mänguliselt peaksime muutuma
kiiremaks. Kasutama paremini ära meie häid tempomehi.
Suutma ka keerulisemates
olukordades hoida tõstetempo
kõrgemal.“

Saalide vahel kolides
Teise sidena palgati esimest
hooaega Vanas Euroopas palliv Joshua Stewart. Peatreeneri
silmis väga korraliku seljataha
tõstega „korralike gabariitidega“ jänki, kes Järvele kuklasse
hingates end ja konkurentigi
arenema sunniks. „Väljatõste
ja tempoosakonnaga koostöö
vajab veel lihvimist, aga blokis
on ta päris hea. Paraku said kodused sided otsas,“ põhjendas

Kõige rohkem kuulutusi
odavalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

Kollane
Mõõt 660x140
Köie diameeter 10 mm

10,40 €
15,00 €

Asume Lõunakeskuses
(Liuvälja ja Myfitnessi naabruses)

www.palmett.eu
PMS Orange 021 C

C 0 M 65 Y 100 K 0

R 254 G 80 B 0

Lüütsepp vahetusside väljast
palkamist. „Jahtisime TTÜ-st
lõpuks Saaremaale suundunud
Eermad, kahjuks ebaõnnestunult. Oma kasvandikest veel
pole kedagi võtta.“
Mä ng u line põhira skus
peaks eeldatult lasuma Kaibaldi, Naabri ja Uuskari õlgadel.
Toeks leegionärid ning kogenud Kivisild ja Ruul. Huvitav
kuju, kellel tasub silma peal
hoida, on 16aastane Alex Saarema. „Uus Mart Naaber,“ mui
gas Lüütsepp 208sentimeetrise
poisi kohta. „Krobeline, aga
iga nädalaga areneb jõudsalt.
Rannu poisina õnneks varem
võrgusaali jõudnud ja päris hea
kvaliteediga trenne teinud. Potentsiaali jagub.“
Bigbank Tartu hooaeg algab
30.09 kell 18 kodusaalis Limbaži vastu. Päev hiljem kell 16.30
katsutakse jõudu Pärnuga.
Ujula tänava spordihoone remondi tõttu peetakse kohtumised kergejõustikuhallis. Mänedžer Hendrik Rikandi sõnul
on olukord uudne. „Pallitrenne
saime alles nüüd seal tegema
hakata. Tuleb harjuda, ega midagi. Plaani järgi saame kuu aja
pärast vanasse saali tagasi ning
kevadel tuleb ilmselt taas kolida
valmivasse juurdeehitusse. Aga
ongi põnev, tulge vaatama –
järgmine võimalus avaneb alles
novembris.“
RASMUS REKAND
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EHITUS

KINO
CINAMON

1-toal korter Tartus Karlovas (5/5,
kivimaja, soodsad ülalpidamiskulud). Tel 557 3440.
3-toal korter Tartus (65,9 m², 4. k,
omanikult). Tel 5622 4802.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
29.09 kell 14.45; 30.09–5.10
kell 14.45 Armastus inglite
linnas

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Pikaajaline kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.

29.09–5.10 kell 15.15, 20
Elumärgid

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

29.09 kell 11.45, 13; 30.09–
5.10 kell 13 Emoji film

Ahik korter Narva mnt (33,8 m²,
avar, valgusküllane ja hubane).
Otse omanikult. Tule vaatama!
Tel 507 4879.
Kinnistu Tartust 10 km (4600 m²).
Tel 5330 7112, 522 6196.

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.

29.09–5.10 kell 12.30, 18.45,
22.10 Kingsman: Kuldne ring

Eramu krunt Tartu külje all. Hind
kuni 30 000 €. Tel 5358 9888.

Tagasi kodus

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

29.09 kell 15, 19.20, 21.30;
30.09–5.10 kell 15, 19.20 Minu
näoga onu

Katusetööd, fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

29.09 kell 13.45; 30.09–5.10
kell 12.40 Mässaja rukkis

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

29.09 kell 18.30 Ruut
29.09 kell 14.45, 22; 30.09–
5.10 kell 21.50 See
29.09 kell 12.45, 19.45, 21.45;
30.09–5.10 kell 19.45, 21.40
Tagasi kodus
29.09 kell 21.15; 30.09–5.10
kell 21.30 Tugevam

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
3.10 kell 18 salongiõhtu Unustamatud meloodiad
LINNARAAMATUKOGU
12.10 kell 17 Viru-Nigula õhtu:
Mida Arvelius alustas
MAARJA KOGUDUSEMAJA

29.09–5.10 kell 17.45 Victoria
ja Abdul
2.–5.10 kell 17.10 Eellinastused: My Little Pony: Minu
väike poni. Film

KONTSERT
6TEIST KANNU
6.10 kell 22 Anmatino
13.10 kell 22 MaMa
BIG BEN PUBI
29.09 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
30.09 kell 21.30 Svips
6.10 kell 21.30 Special Pro
7.10 kell 21.30 Mode
13.10 kell 21.30 Raen Väikene
14.10 kell 21.30 Tip Malts

1.10 kell 14 rahvamuusikaansambel Sirgutii (Linnutee)
ROCK & ROLL
6.10 kell 21 Sõpruse Puiestee
SISEVETE SAATKOND
28.09 kell 19 Tartu Folgiklubi:
Matis Leima
TARTU ÜLIKOOLI AULA

4.10 kell 19 Jean-Marie Machado (klaver, helilooming) ja
Didier Ithursarry (akordion)
8.10 kell 19 Davi sings Sinatra
11.10 kell 19 Eliitkontserdid.
Peterburi sillad

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kõik suuremad ja väiksemad
elektritööd! Pädevusega elektrik!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Liiv, kruus, killustik (veoga). Tel
510 0451.

6.10 kell 17 Romansihelide
saatel

kuni 18.10 Ove Büttneri ja Tiit
Rammuli ühisnäitus Kestvad
hetked

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

1.10 kell 11 Rahvusvahelise
muusikapäeva kontsert

kuni 14.10 Peeter Visteri õlimaalide näitus Looduse värvid

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

OTSIN TÖÖD

Maja Tartus või suurem korter otse
omanikult. Vahetusvariandid.
Tel 553 9557.

Kõrgharidusega naine otsib tööd,
oodatud kõik pakkumised.
Tel 515 8137, okv@hot.ee

Vana remonti vajav maja. Elektri
olemasolu oluline! Tel 505 0954,
erkinurm@gmail.com

Leiame koduabilise, lapsehoidja,
hooldaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee pihel@pihel.ee

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Välikoristus jm abitööd.
Tel 505 4468.

Talumaja koos maaga alates 3
hektarist. Hooned võivad vajada
põhjaliku remonti. Tel 508 0065.

PAKUN TÖÖD

Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

ÜÜRILE VÕTTA

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 13.10 mangade näitus
Joonistatud maailmad

Kinnisvara kiirmüügi hinnaga.
Tel 5620 4096, megara@hot.ee

Vahetada maja Jõgeva lähedal (2
k, 2 ha maad) 1-toal korteri vastu
Tartus. Tel 5817 2199.

NÄITUS

LINNARAAMATUKOGU

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

KINNISVARA VAHETUS

14.10 kell 19 kammerorkester
Moskva Virtuoosid

kuni 30.09 Evi Kauri maalinäitus Päeva valgel

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

KINNISVARA OST

29.09–5.10 kell 17.30 Imelaps

29.09 kell 11.30, 14, 16.20,
17.10; 30.09–5.10 kell 11.30,
14, 16.20 Lego® Ninjago film

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

3-toal korter Tartus 3 lapsega
perele (kuni 200 € kuus).
Tel 5622 4802.
Müüa purustatud betoonkillustikku fr 0/64 mm. Teeme erinevaid kaevetöid ekskavaatoritega
6-25 tonni: teed, parklad, platsid,
planeerimistööd. Tel 5356 7062.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

MATERJAL

Sõiduõppe ABC lõppastme-,
ADR-, ameti- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE

EESTI RAHVA MUUSEUM

Müüjale Sõbra keskusesse (lastekaubad). Tel 521 5056.
Otsime puhastusteenindajaid
ning kinnisvara hooldajaid Tartu
Kvartali keskusesse. Tel 5686 2233.
OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
puidutislerile ja puitdetailide
pahteldajale. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
Pesumaja REA võtab tööle keemilise puhastuse töötaja. Tulla Tartu,
Sepa 20. Tel 747 7486.
Prügiveoga tegelev ettevõte pakub
tööd autojuht-laadijale. Tööpiirkond – Tartu linn. Helistada
tööpäeviti 9–16 tel 5342 4856,
juri.kuropatkin@nvhooldus.ee

Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202, erlend@eestiseptik.ee
Teeme ehitus-, remondi- ja elektritöid üle Eesti. Tel 5683 5395,
Siseehitus@gmail.com

Kasumetsa küttekontor Elvas otsib
tõstukijuhti. Vajadusel väljaõpe.
Tel 529 6706.

8.10 kell 16 Kui vaikus laotub

Teeme uuele kaubale ruumi!

Oktoobris avatavasse Turuhoonesse vajatakse kanaliha müüjat.
Sobib ka pensioniealistele.
Tel 5650 7020, 521 1346.

PÕLLUNDUS
Kohaletoomisega laagerdunud
hobusesõnnik. Tartus ja Tartumaa.
Tel 501 8431.
Müüa hobusesõnnikut 80 l kottides. Hind 4.50 €/kott. Tartus tasuta
transport. Tel 5647 6281.
Toidukartul kojutoomisega
(Vineta, Gala, Flavia, Laura).
Tel 5300 3523, peeter4808@hot.ee

RIIDED

30.09 kell 18 Jarek Kasar

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel
ja üürimisel.
Liiva, kruusa,
killustiku,
mulla jm
müük
ja vedu.
Kopatööd.
Meelis
Karu,
tel 511 5949
Tel 505Ene
1105.
Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Tel 5681 6905.
www.balticloghouses.ee
Annikoru, Konguta vald

Jõe butiigis suur valik jopesid ja
villaseid poolmantleid! Soola 10
(turg, jõepoolne külg)
Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com

KINISVARA MÜÜK

12.10 kell 19 SaxESt
13.10 kell 19 Estraadiraadio 10

SÕIDUKID

GENIALISTIDE KLUBI
30.09 kell 21 Mang Ont plaadi
Võhk esitlus
JAANI KIRIK
29.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
13.10 kell 19 XXII Rahvusvaheline Festival Orient et
Occident

Jõe butiigis meeste ja naiste
kasutatud nahkkindad! Soola 10
(turg, jõepoolne külg)

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997
1/2 aiaga maja Tartu kesklinnas
(www.kv.ee2828195, otse omanikult). Tel 515 8137, okv@hot.ee

Korterid, majad, majaosad

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Kuiv lepp 30 sm 40 l võrk 1,9 €;
kask 2,1 €, lepp 40, 50 sm. Laotud
koorem, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.

Ostan Audi, Opel, BMW,VW, Ford.
Kiirmüügi hinnaga. Pakkuda võib
kõike. Raha kohe. Max 2.0.
Tel 5624 0824.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, info@carus.ee

REKLAAM

Neljapäev, 28. september 2017
Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.

TEENUSED

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee
Juhuvedu kuni 7 inimest või kuni 1
t alates 0,30 eurost km.
Tel 529 1558, bccb.oy@mail.ee

MÜÜK
Akordion Firotti (120 bassi, soodsalt). Tel 5192 7991.
Hobusesõnnik aiapidajale väetamiseks. Pakendatud kottidesse.
Kott 3-5 €. Tel 501 8431.
Lastekaubad kuni -50% Sõbra
keskuse II korrusel. Tel 521 5056,
soiduoppe@gmail.com

Septikute, reoveemahutite (tootjalt) ja kaevupumpade müük ning
paigaldus. Teeme töid ainult oma
kaevetehnikaga. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Videokassettide digitaliseerimine. Fototeenused. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Vanaaegne meistrimärgiga
kirst-panipaik, Lõuna-Eesti suur
regiokaart. Tel 515 8137,
okv@hot.ee
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Raamatute, postkaartide jne ost.
Ka nõukogude periood. Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.
Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted jm! Ka muud
sõled ja ehted! Tel 5649 5292.
Sõjaväe, kaitseliidu märgid,
medalid, fotod, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
Sõidukite
Vedamine OÜ
VEOTEENUS
Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

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

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Korstnapitside, moodulkorstnate
ehitus. Tel 5557 9399,
www.korstnaproff.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Korstnapühkija Lõuna-Eestis. Korrasoleku akt, oma redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

.ee/kuulutus

alates 1 €

Villase vaibalõnga (sokilõng)
soodusmüük kuni 30.09 (10 €/
kg, tavahind 15 €). Ropkamõisa 10,
Tartu, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

OST
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Vaas 20 €. Kauplus Inderlin ostab
raamatuid, märke, hõbedat,
ehteid, kunsti, münte, nõusid jne.
Kompanii 4, tel 5803 6752.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid, ka fotoaparaadid ja
objektiivid. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid!
Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.

Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Märja Margus,
tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com

Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

Aurupesuri rent Tartus! Tasuta
transport Tartu piires. Hind 30 €.
Tel 517 3277, www.pesurid.ee
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.

Autobussiteenused 52-, 51- ja
27kohaliste bussidega (sh Venemaale). Tel 5373 8770, noobelreisid@gmail.com
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Fekaalivedu ja imbsüsteemi tühjendus, ka laupäeval, pühapäeval.
24 h. Tel 5340 2060.

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist
valikuliselt. Tel 734 1901.

Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee

Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii.
Tel 5820 2040.
Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

Kopikad 1 €/tk. Pakkuge ka teisi
vanu münte ja paberrahasid!
Raha kohe! Tel 5607 7449.

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

Maalid, ikoonid, graafika (ka nõuka perioodist)! Tulen kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Plastakende hooldus ja remont.
Tee oma aknad ja rõduuksed enne
talve tulekut korda! Tel 5698 1284.
Sind vaevab stress, väsimus,
bronhiit, astma? Külasta soolakambrit. Anne 44, Tartu,
tel 5353 0118.

Plekksepatööd. Rihmerk OÜ,
Ringtee 1, Tartu, tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee,
www.rihmerk.eu
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerid, toonerid, tindid.
Müük ja täitmine. Tartus Raekoja
13. Tel 744 1100, futari.ee
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Tekstiilipesuri rent Tartus! Tasuta
transport Tartus. 30 € päev.
Tel 517 3277.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena -energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798
Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Rohkem infot prügitakso.ee.
Tel 53 700 700.

Firma pakub korteriühistutele
aastaringset kinnisvarahooldust.
Sise- ja välikoristus. Tel 5822 5512.

Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

Hekkide ja viljapuude hooldus
ning tööd ohtlike puudega.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
e-post erlend@eestiseptik.ee

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Raha kohe kätte! Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Manuaalteraapia ja ortopeediline
osteopaatia. Professionaalne abi
pea-, kaela-, selja- ja liigesevalude korral. Tel 5690 9269.

Kvaliteetne ja kiire õunamahla
pressimine Nõos. Tel 5686 0688,
veinitalu@gmail.com

Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee

Graafika, maalid, fotod, hõbe,
mündid, märgid. Maksan hästi ja
kohe! Tel 5607 7449.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.
Transport ratastooli ja raamiga.
E–R tel 5849 4588.

TUTVUS
Mees 80+/70 lesk, soovib tutvuda
sobivas vanuses naisega. Sobivusel
kooselu. Tel 561 1151.

Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ehete, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

VABA AEG
14.10 kell 9-16 Elva Oktoobrilaat Elva kultuurikeskuse parklas.
Keskoja OÜ, tel 5851 4074.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne!
Ost parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Raamatud, ehted, vanavara –
pakkuda võib kõiki esivanematest jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

BUSSI RENT alates 50€ päev

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

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

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.

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

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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TEADLASTE ÖÖ
Eesti Maaülikoolis
Tehnikamajas
(Kreutzwaldi 56)

Taastuvate loodusvarade teaduskeskuses

(Metsamaja, Kreutzwaldi 5, D-korpus)

Eetilised uimelised. Veteilma salajased reeglid ja seadused.
Kalade imeline lõhnataju. Kuidas kalad kuulevad ja kui sageli hingavad?
Uurimustööd Amazonase vihmametsadest. Ülevaade troopilise looduse
toimimisest – kust tulevad erinevused, kust sarnasused.
Mulla salapärane maailm - vahvad tegevused mullamuuseumis.
Tarvilikud taimed. Kuidas valmistada kääritatud jooke.
Lõhnavad taimed seest ja väljast. Kas taim peab end hästi tundma, et
lõhnata? Kallame taimele ämbritäie parfüümi kaela. Paneme taimele usse
peale ja jälgime, kuidas taim ennast kaitsma hakkab. Vaatame mikroskoobiga, millised lõhnavad karvad välja näevad. Vaatame, kuidas taimed väliskeskkonnaga suhtlevad. Uurime kõige vastupidavamaid taimi läbi Maa ajaloo.
Seente töötuba: kübaratagune maailm. Kuidas silmale nähtamatust eosest
saab niidistik? Kuidas seda uuritakse ja mis roll on sellel looduses ja meie
ümber?
Petturputukad elu näitelaval. Mimikri kasutamine putukate hulgas.
Miniatuursed monstrumid. Lähivõtted putukatest ja ämblikest.
Võimalik teha vaadeldud pisiloomadest portreepilte.
Kes on mesilased? Kui palju erinevaid mesilasi meil Eestis elab?
Vaatleme kimalasi lähemalt. Uurime elusate kimalastega pesa,
tutvume pere arengukäiguga ning erinevate isendite funktsioonidega
ühiselulise pere toimimises.
Maastikuteater. Maastikusimulaatoris saab väga suure panoraamekraani vahendusel virtuaalses 3D maastikus ringi liikuda ja
lennata. Kõnnime (salaja) üle Tartu Kaarsilla kaare, lendame
vaimu kombel Toomemäe varemetes ja kollitame
ajaloolistes poternides. Julgemad saavad osaleda
psühholoogia-alases eksperimendis.

Energiakonserv. Paneme elektri purki ja võtame sealt jälle välja.
Räägime päikese ja tuule abil elektri saamisest.
Anname tuld! Katlalabor
Robootika töötuba.
Tänase ja homse päeva kütused. Kas kütus on alati enne
plahvatust? Kas sügisesi lehti ja põhku võib ka mootorisse panna?
Kas ka veest saab kütust toota?
Inimlik Ergonoomika. Kuidas hinnata inimese töövõimet?
Kuidas muuta töökoht inimsõbralikumaks ehk ergonoomiliseks?
TI – Rex vs. Ex Machina.
Mis on masina ehitus?
Ehitame ise masinaid ja
katsetame nende töökindlust.
Kes teeb parima?
Autotehnika Maaülikoolis.
Mootorid, mudelautod,
arendustöö ja katsetamine.
Õhk paneb rattad käima.
Tule proovi omal nahal sõitu
pneumomobiiliga!
Manipulaatori töötuba.
Kas süstalt saab kasutada ka
ajamina?
Tule ehita endale ise
hüdromanipulaator ja saad teada.

Maaehituse ja veemajanduse
õppetoolis (Kreutzwaldi 5)

Kell 19 ja kell 19.30 ruumis D058 lühiettekanne
“Zika epideemia. Lood inimestest, putukatest
ja eetikast" . Doktorant Heli Kirik.
Täistundidel tutvumine taime-, seene- ja
putukakollektsioonidega.

Ehitusinsenerieetika, ehitusvaldkonna
teaduseetika, tapitud puitkonstruktsioonide ehitamine (tutvustatakse
eeltapitud detailidest puitkonstruktsioonide monteerimist ilma täiendavete
metallist kinnitusvahenditeta),
katseseadmete näitus.

Loomakliinikus
(Kreutzwaldi 62)

Kell 20 loeng
„Loomaarstielukutsest“.
Rainer Hõim,
Loeng vältab ca 40 minutit,
pärast toimub ringkäik
loomakliinikus.

Zoomeedikumi anatoomiakogus
(Kreutzwaldi 62)

Uudistada saab kodu- ja ulukloomade skelette ning põnevaid lahanguleide.

EHITUSVALDKONNA EETIKA JA UURIMISTÖÖ
• Ettekanne teemal „Ehitusinseneri ja ehitusteadlase eetikast“
kell 19-19.30 ruumis 1C3 (dots. A. Ryabchikov).
• Ettekanne teemal „Ruumide sisekliima ja piirete soojusjuhtivuse
määramisest“ ruumis 1C3
• Tapitud puitkonstruktsioonide ehitamine: tutvustatakse eeltapitud
detailidest puitkonstruktsioonide monteerimist ilma täiendavete
metallist kinnitusvahenditeta (doktorant T. Teppand).
• Looduslikud soojustusmaterjalid: näitus, viktoriin (prof. J. Miljan).
• Seadmete näitus (R. Reitsnik, Msc)

Polli aiandusuuringute keskuses
(Polli, Karksi vald, Viljandimaa)

Kell 19-22 Taimed meelele ja keelele
Lõhnad taimedest ja värvid taimedest. Nuusutame ja värvime
Valmistame maiuseid kõhule ja kreemi nahale
Tutvume õunanäitusega ja maitseme õunu.
Täiendav info:
Eve-Liis Abroi
Eve-liis.abroi@emu.ee
Tel. 7313069

