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Avalik pakendikonteiner likvideeriti, linn soovitab rohelise koti teenust

Uudised

Linnavalitsuse keskkonnateenistusel tuli Uus-Ihastes likvideerida üks pakendite kogumise koht, kuna sinna paigaldatud kolme konteinerisse pandi mittesobivaid jäätmeid
ning risustati ümbrust. Linn soovitab tartlastest eramajaomanikel pakendite äraveoks
rohkem kasutada tasuta pakutavat rohelise koti teenust.
“Uus-Ihastes tekitas pakendikonteinerite ümbruse heakord palju probleeme, mis
omakorda põhjustas läheduses elavate inimeste vastuseisu konteinerite paigaldamisele. Nii “reisisid” konteinerid mööda Uus-Ihastet ringi – igal pool muutusid need
naabruses elavatele inimestele tülinaks ning keskkonnateenistus sai rohkete allkirjadega avaldusi, et konteinerid mujale viidaks. Viimast korda hakati meile helistama
juba enne, kui konteinerid uude kohta kohale jõudsid,” rääkis keskkonnateenistuse

spetsialist Juhan Voolaid.
Nüüdseks viidi varem Uus-Ihastes asunud kollane pakendikonteiner Kaunase
puiestee 21 asuva Säästumarketi lähistele ja sinine paberpakendikonteiner Lootuse tänava parklasse. Üks pakendite äraandmise avalik koht on Uus-Ihastes alles –
Näsiniine-Põhjatamme ristil. “Kuna enamik inimestest viib pakendeid ära autoga,
siis soovitame pakendeid viia ka suuremate kaupluste juurde avalikesse kogumiskohtadesse,” lisas Voolaid.
Eramajaomanikel soovitab keskkonnateenistus pakendite kogumiseks rohkem
kasutada rohelise koti teenust, mis on tasuta. Kindlaks kuupäevaks tuleb pakenditega täidetud kilekott oma väravasse jätta, kust prügivedaja selle ära viib.
TE

Bussigraafikute teavikute
nappus ajas linlased marru
6. juunil läks Tartu üle
suvisele linnaliinide graafikule. Raad pidas plaani
uusi bussiaegu kajastavad brošüürid müüki
paisata, kuid tellis neid
sedavõrd väiksel hulgal,
et bussiliikleja jääb postkontoris veel tänagi pika
ninaga.

Linnavalitsus tellis graafikute vahetuse eel trükikojalt
tuhat infobrošüüri, mis pidid
müügile jõudma 2. juunil. Üks
brošüüride müüjatest, Eesti
Post, ei hakanud mulluste aastate müüginumbreid vaadates riske võtma ja otsustas linnalt osta vaid sadakond infoteatmikku. 100 000 elanikuga
Tartu linna, mille kümnetele
tuhandetele pensionäridele on
buss igapäevane tasuta liikumisvahend, vajadusi alahinnati
tugevalt – kogu tiraaž bussiinfo teavikuid müüdi läbi mõne
päevaga.
Ühena paljudest Tartu kodulehel sõna võtnud linlane Lea
Tooming ütles olukorda iseloomustades, et jant brošüüridega
mõjub inimeste narritamisena.
“Kas need vaevu-vaevu liikuvad vanurid peaksid nüüd neljapäeval-reedel hakkama brošüüridele “tormi jooksma”...?
Asi pole ju rahas, vaid selles,
et müügile tulevatele tabelitele
on nõudlus palju suurem, kui te
seda kindlustada suudate, mis
omakorda mõjub vanade ini-

Tartu linnaliinide sõiduplaanide brošüürist on kujunenud defitsiitne kaup – linlased käivad 1 euro maksvat teavikut otsides mööda
postkontoreid ja infopunkte, kuid enamikust neist lahkutakse tühFoto: Oliver Kund
jade kätega.

meste justkui sihiliku ja teadliku narritamisena. Aga juuni esimene dekaad on juba läbi, inimeste pettumus ning segadus
väga suur.”

Tartu ühistranspordi spetsialist Jane Anton ütles, et infoteavikute puudus on tingitud
enneolematult suurest ostuhuvist. Näiteks on eelmistel

perioodidel tellitud terve aasta jooksul vaid paar tuhat teatmikku. “Brošüüride tellimisel
lähtuti eelmise aasta andmetest. Eelmisel aastal tellis brošüürid GoBus ja selgus, et suviti
ei olnud nende järele nõudlust.
Sellel aastal ilmselt oli nõudlus
oluliselt suurem,” leidis Anton.
“Infoteatmikke telliti juurde,
need said reedel trükis valmis ja
esmaspäeval hakati laiali jagama. Täna on nad juba uuesti
müügil.”
Tartu Ekspressi teisipäevane
külaskäik kesklinna postkontorisse näitas, et päris nii see siiski
ei ole – bussiinfo brošüürid olid
otsa lõppenud ja uute saabumist lubati kõige varem 20. juuniks. Siiski oli brošüür kättesaadav linna infopunktis raekojas.
“Brošüüre ostetakse palju
nii infopunktis kui ka postkontorites, nad kadusid väga ruttu
müügilt,” sõnas Anton. “Tellisime juurde tuhat tükki ja kokkulepe on, et kui nappus tekib,
siis saame kohe juurde.” Küsimusele, miks ei võiks brošüürid
ka linnaliinibussides kättesaadavad olla, vastas Anton, et see
nõuaks täiendava lepingulisa
sõlmimist SEBEga ja lisatööd
bussijuhtidele.
Igale soovijale on uued bussigraafikud kättesaadavad ja välja trükitavad internetis aadressil www.peatus.ee ja – kes üles
leiab – ka Tartu linna kodulehel.
Oliver Kund
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TARTU KONSUMITES JA MAKSIMARKETIS

15.–19.06.2011

NÄDALALÕPU
PAKKUMINE

GRUUSIA KANAŠAŠLÕKK

GRILLRIBI PUNASES
MARINAADIS

900 g, Tallegg
/kg 4.43/

-25%

Kolmapäevast pühapäevani

3.

99

62. kr
43

JÄÄTIS SUPER VIVA

Rakvere LK, kg

-20%
5. 29

3.

99

62. kr
43

LONG DRINK JUNGLE MIX

490 g, vanilli, Ingman
/kg 3.24/

-38%
5.01

1.

59

24. kr
88

0,5 l, /l 1.58/

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada teie tervist.

2.55

0.

79

+

12. kr + C
36

Eedeni Konsum, Kalda tee 1c | Lembitu Konsum, Lembitu 2 | Kivilinna Konsum, Jaama 173 | Ujula Konsum, Ujula 2 | Karete Konsum, Jalaka 34 | Veeriku Konsum, Viljandi mnt 13 | Tartu Lõunakeskuse Maksimarket, Ringtee 75

Kohtus üks suur narkolaks teise järel
Tartu maakohtus on
lühikese perioodi jooksul
arutlusel kolm suurt narkokuritegu. Ühtekokku
on süüaluseid 20.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

29. augustil langetab kohus
otsuse viie Tartus narkootikumidega kaubitsenud mehe üle.
Peale suures koguses narkootiliste ainete käitlemise ja kuritegeliku ühenduse loomise süüdistatakse kahte neist ka mõrvas ning üht mõrvakatses.
Süüdistuse kohaselt kolis
Oleg (39) mõned aastad tagasi
Ida-Virumaalt Tartusse, kus lõi
kuritegeliku ühenduse narkootiliste ainete levitamiseks. Lõuna
ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marju Persidskaja sõnul süüdistataksegi Olegi kuritegeliku ühenduse loomises, selle juhtimises ja ühendusse uute liikmete värbamises.
Politseinikud tuvastasid uurimise käigus, et lisaks Olegile olid
kuritegeliku ühendusega seotud
veel kaks Ida-Virumaalt pärit isikut Anatoli (30) ja Andrei (29).
“Oleg juhtis ja koordineeris
liikmete tegevust ning varustas
neid narkootikumidega. Anatoli ja Andrei seevastu vahendasid ja andsid narkootilisi aineid
edasi teistele isikutele,” sõnas
eriasjade prokurör.
10 kilo amfetamiini

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juhi Jarek Pavlihhini sõnul alustas kuritegelik ühendus tegevust 2009. aas-

Peale amfetamiini konfiskeerisid politseinikud süüalustelt ka marihuaanat ja raha.
Foto: politsei

ta augustis. “Lisaks narkootiliste ainete käitlemisele nõudsid
ühenduse liikmed narkootikumide eest võlgu jäänud isikutelt ka raha välja. Oleg korraldas raha väljanõudmised ning
Andrei ja Anatoli käisid etteantud juhiseid täites võlgnikke
nii moraalselt kui ka füüsiliselt
mõjutamas,” kommenteeris
Pavlihhin.
Olegi süüdistatakse mõrvale ning teise inimese kehalisele
väärkohtlemisele kihutamises
ja kaasaaitamises. Anatolit ning
Andreid teise inimese tahtlikus
tapmiskatses ja mõrvas. Nikitat
süüdistatakse mõrvas ja Alekseid toimepandud mõrvast mitteteatamises.
Eriasjade prokurör Marju
Persidskaja ütles, et eeluurimise käigus on kogutud tõendid,
mis annavad aluse süüdistada
antud isikuid selles, et nemad

on käidelnud 2009. aasta kevadest kuni sügiseni kokku vähemalt 10 kilogrammi amfetamiini ja 500 grammi marihuaanat.
Uurimise käigus selgitati välja seegi, et Andrei ja Aleksei on
Tartus toime pannud mitmeid
vargusi. Täiendavalt esitati süüdistus ka Nikitale tulirelva ebaseaduslikus käitlemises ja avaliku korra raskes rikkumises.
Prokuratuur ei soovinud
kommenteerida, millist karistust taotletakse meestele, keda
kõiki on ka varem kriminaalkorras karistatud.
Kaks kaasust käsil

7. juunil peeti Tartu maakohtus eelistung, kus kahtlusalusteks narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises on Aleksandr Urm, Andrei Kozin,
Maksim Telpt, Imot Luha, Mee-

lis Vanaaseme, Vadim Gavrilov,
Ranner Kaus ja Kaiti Aasmaa.
Prokurör Marju Persidskaja
sõnul toimus narkootiliste ainete omandamine ja edasiandmine peamiselt Tallinnas, aga mitmel korral toimetati amfetamiini ka Tartusse, kus seda anti
teistele isikutele edasi.
Süüdistuse kohaselt “äritses”
grupp umbes poole kilo amfetamiiniga. 50 grammi tehti kaubaks ja üle 400 grammi võtsid
politseinikud ära
ühe süüdistatava
korteri läbiotsimisel.
Jarek Pavlihhini sõnul on
uurimise käigus tuvastatud,
et lisaks amfetamiini käitlemisele omandas üks
süüdistatavatest 2011. a jaanuaris ka umbes 60 MDMA tabletti,
mida andis teistele isikutele edasi. Kuue episoodiga kriminaalasi
saadeti kohtusse selle aasta mais.

kaupluse parklas. Ühe episoodi puhul on tuvastatud, et narkootilise aine üleandmine leidis
aset Tartus asuva kooli juures.
Mehed müüsid amfetamiini
peamiselt edasi täiskasvanud
isikutele, kuid menetluse käigus
on tuvastatud, et üks süüdistatavatest, Tšubarov edastas korduvalt amfetamiini ka oma 1993. a
sündinud elukaaslasele.
Kriminaalmenetluse raames
toimusid mitmed läbiotsimised süüdistatavate elukohtades ning nende
poolt kasutatavates hoonetes ja
sõidukites. Nende käigus konfiskeerisid politseinikud, kokku
üle 200 grammi amfetamiini ja
sularaha.
Süüdistuse kohaselt omandas Nikiforov ajavahemikul
2010. a veebruarist aprillini
Orlovilt amfetamiini, millest
osa (üle 120 grammi) leidsid
hiljem politseinikud läbiotsimise käigus garaažist ning üle 160
grammi mehe sõiduautost. Veel
ühest sõidukist leiti läbiotsimise käigus Minigrip kilekotte, üle
10 grammi amfetamiini, sularaha, kaal, kumminui ja teisi esemeid, mis viitasid narkootiliste
ainete käitlemisele.
Lisaks süüdistusele narkokuritegudes süüdistatakse Kassi veel paarikümne padruni
omandamises ning Nikiforovit
varguskatses. Üle 20 episoodiga kriminaalasi saadeti kohtusse 2010. a suvel.

Narkootilise aine
üleandmine leidis
aset ka ühe Tartus
asuva kooli juures.

Narkomüük poeparklas ja
kooli lähistel

20. juunil algab protsess, kus
sama süüdistusega astuvad
kohtu ette Aleksandr Tšubarov, Aleksandr Laumets, Arsen
Nikiforov, Eduard Šljupkin,
Vladimir Orlov, Marek Sinimets ja Rivo Kass.
Seitse meest vanuses 22–37
aastat omasid ja müüsid amfetamiini Tartus aastatel 2008.–
2010. Kohtueelsel uurimisel
tehti kindlaks, et narkootilist
ainet anti edasi kas tänaval või

Lühiuudised

Iuridicumi tagusele
tühermaale ehitatakse
kortermajad
Linnavalitsus kiitis heaks eelnõu, millega soovitakse kehtestada A. Haava tn
16, A. Haava tn 22/24 ja A. Haava tn
26 kruntide detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigused sinna viie
kortermaja rajamiseks. Ligi 8700-ruutmeetrine maa-ala paikneb Vaksali linnaosas ning sinna soovib kortermajad
rajada Nordecon Ehitus AS. Kõik viis
kortermaja saavad olema kolmekorruselised ning kogu hoonestusest ja parkimisest vaba ala krundi territooriumil
on ette nähtud haljastada.
TE

Ehitushinnad panid põntsu
Anne noortekeskuse
valmimisele
Linnavalitsuse teisipäevasel istungil selgus, et Anne noortekeskus ehitatakse valmis plaanitust väiksemas mahus,
kuna ehitushindade kallinemise tõttu
ei ole võimalik noortekeskuse ehituseks eraldatud raha eest hoonet täismahus rajada. Uue hoone ehitamiseks
on vahendeid 44 271 922 krooni eest,
kuid hoone prognoositavaks kogumaksumuseks oleks 53 747 964 krooni ehk 3 435 121 eurot. Linnavalitsus
otsustas, et projektiga tuleks edasi minna ning seetõttu tehakse hoonele uus
planeering, mille käigus vähendatakse
hoone mahtu ligi 370 ruutmeetri võrra.
Lisaks lihtsustatakse ka hoone tehnilisi
ja konstruktsioonilisi lahendusi.
TE
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Uudised

Kollase Kassi suvekool teeb “Kevadet”

Avati küüditamise mälestusnäitus

Terve selle nädala veedavad 26 noorukit Vanemuise Kollase Kassi suvekoolis,
kus õpitakse teatrit lähemalt tundma ja proovitakse omal naha läbi etenduse
valmimisprotsess. “20 õpilast on uued, 6 eelmisel suvelgi osalenut, kes nüüd
juba lavastaja assistendi tööd katsetavad,” rääkis teatri noortetöö juht Mall Türk.
Noori juhendavad ooperitundide lavastajana Jaan Willem Sibul, draamaõpetajana Katrin Luts, koreograafina balletiartist Aivar Kallaste. Et ettevalmistatavas
lavastuses on ka tõsine võitlusstseen, kutsuti seda valdkonda õpetama Madis
Milling. Üritus kulmineerub pühapäeval, 19. juunil, mil noored esitavad Sadamateatri lavalaudadel nädalaga ette valmistatud Ü. Vinteri ja A. R. Varrese muusikali “Kevade”.
TE

6. juunist kuni 6. augustini on ERMi näitusemajas avatud juuniküüditamise 70. aastapäevale pühendatud raamatunäitus “Meie elu lugu”. Lisaks
dokumentidele, ajalookäsitlustele ja mälestusteraamatule annavad loole
emotsionaalse tausta kirjad Siberist kodumaale ja esemed, mis küüditatutega kaasas olid ning mida nüüd säilitatakse perereliikviatena. Sünget
teekonda tundmatusse saab jälgida näitust illustreerival kaardil ja ERMi
arhiivi laekunud käsikirjaliste materjalide kaudu, mis kirjeldavad küüditamist ja küüditatute elu Siberis. Kasutatud materjalid pärinevad Eesti Rahva
Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja TÜ raamatukogu fondidest ning
erakogudest.
TE

Tudengitest kergejõustiklased ilma rahata
Ülemaailmsel tudengite
suveuniversiaadil Hiinas
on Eesti kergejõustiklased vaeslapse rollis, sest
kõik võistlusega seotud
kulud tuleb enamikul
atleetidest oma taskust
kanda.

Suveuniversiaad
• On ülemaailmne kuni 26-aastaste üliõpilaste spordivõistlus
• Sel aastal toimub Hiinas Shenzenis 12.–23. augustil
• Eestist osalevad sportlased iluvõimlemises, jalgrattaspordis,
judos, kergejõustikus, laskmises,
purjetamises, sulgpallis, tennises,
vehklemises, kergejõustikus jm.

MARI METS
Läbitorgatud autorehv.

Foto: Internet

Tartu politsei ja kodanike
koostöös tabati rehvilõhkujad
10. juuni varahommikul kella 4 paiku kuulis
Annelinnas elav naine
lahtise akna kaudu kahtlasi hääli ning otsustas
asja kontrollida.
Maja ees parkinud sõiduki
juures oli kaks meest, lisaks seisid
veidi eemal kaks naist, kes meestega ühte seltskonda kuulusid.
Üks meestest kükitas maja ees
parkinud sõiduki rehvi juures,
teine õpetas parasjagu kükitajat,
kuidas rehv noaga läbi torgata.
Juhtunut pealt näinud naine hõikas aknalt, et helistab politseisse ja salvestab nende teo mobiiltelefoniga, mispeale maja ees
seisnud isikud vaid naersid ning
minema jooksid.
Põgenejaid asus jälitama naise elukaaslane, kes teavitas juhtunust politseid. Kohale saa-

bunud patrullpolitseiekipaažid leidsid rehvide lõhkumises
kahtlustatavad isikuid kiiresti
üles. Kõik neli isikut peeti kahtlustatavatena kinni, läbiotsimisel leiti ühe mehe taskust pussnuga. Politseinikele jäi silma ka
tee ääres vedelenud teine nuga,
mis oli arvatavasti sinna ära
visatud. Isikud toimetati arestimajja kainenema. Oma teguviisi nad põhjendada ei osanud,
selgitasid vaid, et tegu sai alguse
ühe seltskonnas viibinud inimese initsiatiivil.
Järgneval päeval laekus Lõuna prefektuuri ligikaudu 15
avaldust sõidukite, ühel juhul
neist ka mootorratta, rehvide
lõhkumise kohta. Politsei on
juhtunu uurimiseks alustanud
väärteomenetlust.
Tartu Ekspress

Linn ja maakond tänavad
parimaid koolilõpetajaid
Täna, 16. juunil kell 14
tänavad ja premeerivad
Tartu linna ja maakonna
esindajad Tartu ülikooli
ajaloo muuseumis tänavusi parimaid koolilõpetajaid.
Pidulikule vastuvõtule on
kutsutud kuld- ja hõbemedaliga
lõpetajad ning Tartu kutsehariduskeskuse ja teiste riigikoolide
kiitusega lõpetajad.
Kokku on medali või kiituse-

ga lõpetanuid 119: Tartu linna
gümnaasiumi kuldmedaliga 51
abiturienti, hõbemedaliga 33
abiturienti, Tartu kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetajatest 5
paremat. Maakonnast 6 kuld- ja
18 hõbemedaliga lõpetajat ning
veel 6 paremat lõpetajat riigikoolidest.
Parimad õppijad saavad rahaliseks preemiaks 200, 100 või 65
eurot.
Tartu Ekspress

mari@tartuekspress.ee

Väikse olümpia mastaabiga tudengisportlaste suurüritus toimub Hiinas Shenzhenis
augusti keskpaigas, kuid paraku
peavad paljud esialgsesse nimekirja kuulunud normiületajad
toetuse puudumise tõttu võistlusest loobuma. Kergejõustikuliit finantseerib vaid üksikuid
kõige lootustandvamaid.
Nii Eesti Kergejõustikuliidu (EKL) kui ka Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi
juhatuse liikme Harry Lembergi sõnul toetab EKL neid sportlasi, kes osalevad pärast universiaadi ka paar nädalat hiljem
toimuval täiskasvanute MMil
Daegus. Üliõpilasvõistlused
lihtsalt ei kuulu EKLi rahastatavate võistluste hulka. Lembergi sõnul on see ka Eesti spordi
kongressil arutatud probleem,
kuid rahanappuse tõttu pole
toetusi määratud.
Tugev võistlus

Erinevalt üleilmsest universiaadist rahastab kergejõustikuliit täies mahus omavanuste meistrivõistlustel osalemist.
Ise mitmel universiaadil käinud
treener Lembergi sõnul on universiaad kindlasti tugev võistlus,
tasemelt kusagil Euroopa noorsoo meistrivõistluste (U23) ja
EMi vahel. “Üliõpilassportlastele on see kindlasti väga oluline võistlus, mõnele koguni elu
võistlus,” arvas Lemberg.
Sportlastele kehtestatud normide võrdluses on universiaad
ja U23 MM üpriski võrdse tasemega. Universiaadile pääsemiseks peavad noormehed lennutama näiteks ketast vähemalt
55 meetri kaugusele, U23 MMil
võib piirduda meetri jagu lühe-

Eesti koondise teivashüppaja Maarja Pärs on Hiina sõidu mõtted
maha matnud, sest vajaminevat kopsakat summat pole õnnestunud
leida.
Foto: Tairo Lutter

ma kettakaarega; odaviskes
on nõutavad meetrid vastupidiselt 70 ja 71. EKLi kodulehe
andmetel on praegu kinnitatud
U23 kergejõustiku MMi nimekirja 17 normi ületanud sportlast, esialgsesse mitteametlikku
universiaadil osalejate nimistusse kuulus koguni 31 kergejõustiklast, kuid rahapuuduse tõttu
on see nimekiri omajagu kokku
kuivanud.
Üksinda Hiinas

Rahatoetuse saanud sportlaste reisi korraldamise ja vii-

sade hankimisega tegeleb Eesti Akadeemiline Spordiliit
(EASL), kuid oma võistlemise
ja reisimise ise kinni maksvad
osalejad peavad ka sellega ise
hakkama saama. EASL omalt
poolt toetab juba varem medaleid võitnud sportlasi, näiteks
Märt Israeli ja Grit Šadeikot,
ning varustab kõiki osalejaid
esindusdressi ja massööriga.
Paraku on enamuse kvalifitseerunud tudengite jaoks paarituhande euro leidmine universiaadile üldse sõitmiseks väga
keeruline.
EASLi juhatuse esimehe

Ants Veetõusme sõnul kuulutab akadeemiline spordiliit välja stipendiumikonkursi, mille
abil võivad universiaadi medalivõitjad või lihtsalt hästi osalenud sportlased osa võistluskuludest hiljem n-ö tagasi teenida ja
lõpuks ikkagi plussi jääda.
Universiaadile pääsemiseks
seatud teivashüppenormi 3.50
on Tartu Kalevi esindaja, arstiteadustudeng Tiina Tikk juba
mitmel korral ületanud, kuid
võistlusel osalemine on endiselt
küsimärgi all. Tikk on ka omal
käel toetajaid otsinud ning väikese osa vajaminevast mitmetuhande eurosest summast kokku
saanud, kuid palju on siiski veel
puudu ja aega väga vähe, sest
12. juuliks tuleb korraldajatele
esitada osalejate lõplikud nimekirjad. Teisalt pole koondisele
organiseeritud ühist spordivarustuse transporti, seega peaks
Tikk ka oma neljameetriste teivaste Hiinasse toimetamisega
üksi hakkama saama.
Tiku treeningpartner, samuti piirnormi mitmel korral ületanud majandustudeng Maarja Pärs on osalemismõtted sootuks maha matnud, sest vajaminevat summat pole õnnestunud
leida. Hea soorituse tagamiseks
oleks hädasti vaja Hiinasse kaasa ka treenerit, kes jälgiks jooksusammu ja jagaks juhtnööre,
kuid seda ei saaks Eesti ainsad
teivashüppajad võistlusel endale kindlasti lubada.
Varem on üliõpilaste universiaadilt võitnud kuldmedaleid
Aleksander Tammert (2001),
Gerd Kanter (2005) ja Mirjam
Liimask (2005).

Molière'i
muistne muinasrokk
Kauksi ÜlleAin MäeotsSiret PajuOlavi Ruitlane

AINULT 8 ETENDUST VäRSKAS!
ESIETENDUS 1. JUULIL KELL 20

Piletid müügil
kõikjal üle Eesti
www.vanemuine.ee
www.piletimaailm.com
www.piletilevi.ee

ansambel Zetod, Vanemuise draamanäitlejad ja külalised, taarka pärimusteatri
noortestuudio ja Seto leelokoorid
TEATER VANEMUINE | Hooaja peasponsor EMT

Aasta toetaja KINEMA | Aasta toetaja DUNKER | AMETLIK AUTOPARTNER NISSAN AUTOSPIRIT | KOOSTöös värska vallaga

FARSS
ESIETENDUS
29. JUUNIL

10 ETENDUST JUUNIS JA JUULIS!
TARTUS
LAULUPEOMUUSEUMI PARGIS

www.vanemuine.ee
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TULEOHUTUS TÖÖOHUTUS TEENUSED

TAMREX AVAB
21.JUUNIL
UUE KAUPLUSE
TARTUS - AARDLA 114

Allahindlus kehtib
TARTU Aardla tänava Tamrexi
kaupluses juuni lõpuni

Avamise puhul
KÕIK KAUBAD -20%
soodsamalt

SUITSUANDURID

TULEKUSTUTID

ESMAABI

TÖÖKINDAD

TÖÖRIIDED

ISIKUKAITSEVAHENDID TÖÖJALANÕUD

TAMREX AVAS JUUNIS VEEL KAKS UUT KAUPLUST - 8. JUUNI VÕRUS PIIRI 2, 15.JUUNI PÄRNUS SAVI 3

Tel 654 9900 tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU Ringtee 37a

PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE Pikk 2

VILJANDI Riia mnt 42a

JÕHVI Tartu mnt 30

VÕRU Piiri 2
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Usaldust kuritarvitavad
vargapoisid käivad taas
linlaste uste taga
Eelmisel nädalal laekus
Lõuna prefektuuri avaldus Tartus elavalt vanemalt naisterahvalt, kes
lasi oma korterisse kaks
joogivett ja helistamisvõimalust palunud poisikest. Samal ajal, kui naine poistele köögist juua
tõi, varastati toast naise
rahakott dokumentide ja
sularahaga.
Eelmiselgi aastal oli neid juhtumeid ridamisi, kus pealtnäha
süütute alaealiste poiste kamp
eakatelt inimestelt joogivett,
telefoni helistamiseks või muud
abi palusid. Enamikul juhtudest
lõppes inimeste vastutulelikkus
ja abivalmidus aga vargusega
nende endi kodudest.
Kuna poisid oskavad olla
väga usaldusväärsed, suhtlevad
vabalt nii eesti kui ka vene keeles ja loovad inimestega väga
kiiresti hea kontakti, siis ei ärata nad oma abipalvetega kellegi
silmis kahtlust. Möödunud aastal tegutsenud poistekamp pani
ainuüksi päeva vältel toime mitmeid vargusi. Sageli mindi võõrastesse korteritesse sisse ka

Ukse taga abi paluvad lapsed kasutavad mitmesuguseid ettekäändeid, et korteriomaniku tähelepanu hajutada ja väärtuslikke esemeid näpata.
Foto: internet

lihtsalt lukustamata ukse kaudu. Eelmisel aastal tegutsenud
vargapoiste huviorbiidis olid nii
sularaha, mobiiltelefonid, jalgrattad kui ka kõik muu väärtuslik, mis vähegi silma hakkas.
Lõuna prefektuur palub kõigil inimestel suhtuda sellistesse
alaealistesse abipalujatesse äärmise ettevaatlikkuse ja tähelepanuga. Kindlasti ei tohiks oma
väärtuslikke esemeid, ennekõi-

ke rahakotte ja telefone jätta
järelevalveta. Võimalusel mitte kanda rahakotis suuri summasid sularaha ega hoida pangakaarti ühes PIN-koodidega
rahakoti vahel. Kahtluse korral
oleks turvalisem selliseid poisikesi mitte oma kodudesse sisse
lasta, vaid paluda neil näiteks
joogivee järele oodata korteri
ukse taga.
Tartu Ekspress

Tartu ülikooli sissesaamine
muutub raskemaks
Tartu ülikool otsustas
tänavusest sisseastumisperioodist vähendada
õppekohtade piirarvu.
Piirarv seatakse nii
tasuta kui ka tasulistele
õppekohtadele eesmärgiga tõsta õppetöö
kvaliteeti ja parandada
sissesaanute akadeemilist taset.

6~*'.'2#076')'/+5610#.-1*1.+)#
#.-1*1.8+$-#*,756#&#6'+'6'48+56

Planeeritavast vastuvõtutingimuste karmistamisest teatas TÜ rektor Alar Karis juba
möödunud sügisel, rõhutades,
et ülikooli eesmärk on töötada
nende inimestega, kes tahavad
õppida ja on selleks võimelised.
Plaan sai teoks selle nädala teisipäeval, mil Tartu ülikool
teatas koolitusvõimsuse olulisest
kärpimisest. Kui seni oli Tartu
ülikooli koolitusvõimsus 8647
uut tudengit aastas, siis tänavu
otsustas ülikool neid vastu võtta vaid 6373. Enim puudutavad
kärped just tasulist õpet – valdavalt piiratakse nende tudengite
hulka, kes oma raha eest ülikoolikoha soetada saavad.
Kärpe tõttu langeb vastuvõetavate tudengite hulk enim
majandus-, õigus- ja filosoofiateaduskonna bakalaureuseastmes, millest esimesse pääseb
mullusega võrreldes õppima
60, teise 65 ja kolmandasse 49
tudengit vähem. Enamikus teaduskondades tabavad kärped
nii bakalaureuse-, magistri- kui
ka doktoriõpet, koolitusvõimsust ei vähendata vaid arstiteaduskonnas.
Samal ajal kui ülikool kärbib tasuliste õppekohtade arvu,

Tudengite arvu muutus Tartu ülikoolis
õpe

2010. aastal
2011. aastal
vastu võetud vastu võetavad
tudengid
tudengid

Usuteaduskond
Magistriõpe

31

30

Doktoriõpe

6

5

Bakalaureuseõpe

599

550

Doktoriõpe

61

45

Bakalaureuseõpe

117

100

Magistriõpe

62

60

62

50

Bakalaureuseõpe

200

140

Magistriõpe

196

170

Doktoriõpe

17

13

207

200

Bakalaureuseõpe

378

322

Magistriõpe

239

233

Doktoriõpe

22

18

26

24

Filosoofiateaduskond

Kehakultuuriteaduskond

Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Rakenduskõrgharidusõpe
Majandusteaduskond

Matemaatika-informaatikateaduskond
Bakalaureuseõpe
Õigusteaduskond

Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Doktoriõpe

on riiklik koolitustellimus näiteks majandusteaduskonnas ja
õigusteaduskonnas kasvanud.
Õigusteaduskonna bakalaureuseõppes eelmise aastaga võrreldes juurde tulnud 17 tasuta
kohta ja magistriõppes 10 kohta. TÜ õppeprorektori Martin
Halliku hinnangul suurendab
see andekate tudengite võimalusi saada õppima tasuta kohtadele.

Halliku sõnul ei suhtu ülikool
oma koolitusvõimsusesse kergekäeliselt, vaid peab eelkõige
silmas õppe kvaliteeti. “Peamine eesmärk on, et igale vastuvõetud tudengile jaguks piisavalt õppejõudude tähelepanu ja
tundub, et ülikooli poolt praegu paika pandud õppekohtade arvud peegeldavad reaalsust
senisest paremini,” ütles Hallik.
Tartu Ekspress
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Lasteaiad astuvad samme
immigrantidega toimetulekuks
“Meil pole veel sellist
olukorda tekkinud, et
ühel hommikul seisaks
umbkeelne Pakistani pere lasteaia ukse
taga, aga siis on juba
hilja mõtlema hakata,”
põhjendas lasteaia Ristikhein direktor Margot
Fjuk, miks sündis projekt
“Õppides riigist riiki”.

Kuna lasteaedade õpetajail
tuleb üha sagedamini lisaks
eestlastele õpetada ka teistest rahvustest lapsi, viidi Fjuki
ning Kannikese lasteaia direktori Ülle Västriku eestvedamisel läbi õpiprojekt, kus lasteaia
pedagoogid said ettevalmistuse
võõrast riigist pärit lastega hakkama saamiseks.
“Üha enam reisitakse, tööturu uksed avanevad – ka pisike
p
Tartu muutub järjestt ra
rahvusahvusrikkamaks. Ja siin eii pea
p
me silmas vene lapapsi, kellega on kõigil
gil
lasteaedadel praktiika olemas, vaid ikkaa
kaugemalt, “ sõnas
as
Fjuk. Seni on peamimiselt olnud kokkupuuuuted siiski segaperedega,
degga,
kus üks vanem eestlane.
anee.

hakul pidulikult joon alla. Kaks
tosinat pedagoogi, lisaks paar
linnaametnikku said võimaluse
avardada silmaringi ja arvestatavad eelteadmised ka sootuks
teistsugusest kultuuriruumist
mudilastega toimetamiseks.
Eriti väärtuslikuks ja samavõrd
ainulaadseks hindas Fjuk grupitööna koostatud õppematerjali.
“Kuidas suhelda lapsega, kelle keelt sa ei oska? Kust sa tead,
kas ta tahab pissile? Kuidas
kutsud teda sööma või magama?” tõstatas Fjuk probleemi.
Ja lahendas selle näitlikult tegevuskaartidega, millest suurem
on õpetaja ning väiksem lapse
kasutada. Lisaks kätkeb õpivahend endas veel infolehti, millel
erinevate maade lühitutvustus,
kombed ja põhisuhtluseks vajalikud fraasid.
Pedagoog Sirje Tosmin lasteaiast Krõll tõi
peale oman-

datud teadmiste olulisena esile ka emotsioonid, mida koolitusel osalenutele jagus. “Tekkis väga tugev sõpruskond.
Võimekas rühm, kes huvitatud
tööst kolmandate riikide lastega. Saame vajadusel teineteisele toeks olla ja jätkata metoodika või vahendite arendamist.
Lisaks hea tunne teadmisest, et
olles ise väga pika praktikaga
ning päris kõrges eas, olen ikka
õpivõimeline, avastan midagi
uut,” kostus Tosmini hääles siiras rõõm.
Projekti raames koostatud
uuringust selgus, et valdav osa
Tartu linna ja maakonna lasteaiapedagoogidest ei kardaks
võõra päritoluga lastega töötamist. Tosmin, kelle käe all
on lasteaiahariduse saanud nii
k hispaania lapsed,
armeenia kui
seisuko
o
on seisukohal,
et “võõras” laps
k
hoopis rik
rikastab
rühma. “Lapd ka keelt mõistmased saavad
h palju lihtsamini
ta omavah
omavahel
suheldu
u kui täiskasvanud.
suheldud
Neilt tasuks õppida,” lausus tta.
Rasmus Rekand

Rariteetne õppevahend
ah
hend

Eesti keelt mittekõneleva lapsega saab
lasteaiaõpetaja suhelda
tegevuskaartide abil.

Mullu sügisel alguse
lgu
use saanud projektile tõmmati
matti nädala

Lühiuudised
Politsei ja toll tegid
Tartumaal ühisreidi
9. juunil ajavahemikul kell 7.30 kuni
15 kontrollisid Lõuna prefektuuri liikluspolitseinikud ühes maksu- ja tolliameti töötajatega sõidukijuhte. Üheaegselt toimetasid Tartumaa erinevatel maanteedel kolm meeskonda
politseinikest ja tollitöötajatest, kes
kontrollisid sõidukijuhte kokku viies
erinevas punktis.
Pea 7-tunnise kontrollaktsiooni käigus selgitasid politseinikud välja seitse
liiklusrikkumist. Nende seas tabati üks
alkoholi piirmäära ületanud mopeedijuht, üks juhtimisõiguseta juht, üks kiiruse ületamise juhtum, niisamuti üks
liiklusmärgi eiramine ja kolm muud liiklusrikkumist, mis puudutasid sõiduki
tehnilist olukorda. Tolliametnikud tabasid reidi ajal viis erimärgistatud diislikütuse väärkasutamist ning 4590 Vene ja
Valgevene maksumärkidega sigaretti.
TE

Lapsed metsa

Kiiruseületajatel taas
hoog sees
Projekti raames käidi õpireisil Taanis.
Sõpruslinnas Frederiksbergis on elanikke sama palju kui Tartus, aga lasteaedu 69, igas keskmiselt 88 last (meie
samad numbrid 30 ja 170).
Lasteaias käib 90% ühe- ning
97% nelja-aastastest. Rühmas töötab 3 täiskasvanut. Kõrgharidust ei
peeta lasteaiapedagoogidel vajalikuks, enamikul on kesk-eriharidus.
Haridusasutuste personalist on 40%
mehed, lasteaedades suisa 50%.
Kuna emapalka makstakse Taanis
täies mahus vaid 6 kuud, on omavalitsustel kohustus tagada lasteaiakoht
ka pooleaastastele. Enamik hakkavad
sõimes käima siiski aastavanuselt.
Sarnaselt Tartule on Frederiksbergis lasteaiakohtade defitsiit. Ent mitte

seepärast, et uusi lasteaedu ei jõutaks
ehitada, vaid lihtsalt linnakeses pole
ruumi – tegemist on Euroopa kõige
tihedamalt asustatud territooriumiga.
Probleem on lahendatud metsalasteaedadega. Buss viib hommikul
lasteaia juurde kogunenud mudilased metsa. Hommiku- ja õhtusöök on kaasas, lõunaks tuuakse soe
toit kohale. Õpitakse loodust tundma, valmistakse võileibu ja grillvorste. Peetakse oluliseks, et laps õpiks
kohanema ja saaks erinevaid kogemusi. Metsalasteaiad toimuvad igasuguse ilmaga ning linnakese 6000st lapsest käib seal 700. Grupid vahelduvad ja päris dzãunglis nad siiski pole
– kohapeal on katusealused ja väikesed majakesed.

TARTU: Sõbra tn.58, E-R 10-19; L-P 10-16; tel. 731 0991
Kõiki tooteid saad osta ka www.expert.ee
Pakkumised kehtivad 23. juunini või kuni kaupa jätkub!

Soojemate ilmadega on tunduvalt suurenenud kiiruskaamerate poolt avastatud kiiruseületajate hulk. Kaamerate poolt avastatud kiiruseületajate arv
hakkas kasvama aprillikuust ning on
mais aasta esimeste kuudega võrreldes peaaegu kahekordistunud. Kui
talvekuudel saadeti kiiruseületajatele kuus 3100 kuni 3800 trahviteadet,
siis ainuüksi maikuu jooksul on koostatud 6590 hoiatustrahvi. Kokku on
viie kuuga välja saadetud ligi 22 000
trahviteadet. Kõige enam kiiruseületamisi tuvastatakse Annas ja Mäekülas,
kus on lubatud sõita 70 km/h. Viimastel kuudel on aga palju liiklusrikkumisi avastatud ka kohtades, kus lubatud
sõidukiiruseks 90 km/h. Nädalapäevade lõikes on kõige enam rikkumisi laupäeval, järgnevad pühapäev, reede ja
esmaspäev.
TE
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Pildid võivad olla illustatiivsed.

EXPERT JÄRELMAKSU SISSEMAKSE JA INTRESS 0%

SINU USALDUSVÄÄRNE PARTNER - 18 AASTAT EESTIS!

* TÄPSEM INFO KAUPLUSTEST JA WWW.EXPERT.EE

149€

109€

NIKON

Digikaamera
Coolpix S4100

14MP; 5x optiline zuum; 3” puutetundlik ekraan; HD-video
salvestamine; stabilisaator; 20 pildistamisrežiimi

75€
99€

PRESTIGIO

Navigatsioon
RoadScout 4150

Ekraan 4,3”; meediapleier; sisemälu 2GB; Kaart: Baltikum + Soome

849€
1199€

Expert Järelmaks alates 27,40 € kuus

SONY

40” 3D LED-teler
KDL40EX723

FullHD; 100Hz; X-Reality pildiprotsessor; Motion Flow XR 200;
24p True Cinema; USB; Internet; DLNA; WiFi ja Skype-valmidus;
Iphone/Android telefoniga juhtimisvõimalus; DVB-T2
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Lõngade soodusmüük
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Akrüül 7 €/kg,
värviline peen-ja puuvillane 20 €/kg

Kasuperest viidi v
kriminaalmenetlu
Mai alguses viidi ühest
Lõuna-Eesti asenduskodust ära viis last. Noorim
3, vanim 12-aastane.
Õhus ripub kahtlus laste
vägivaldses ning ebainimlikus kohtlemises.
§ 122, mille alusel kriminaalasi algatati, räägib
piinamisest.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

AARDLA KAUBANDUS OÜ
E - R 9 - 17
Ropkamõisa 10, Tartu
(Ropkamõisa Härrastemaja hoovis, väravast sisse, edasi jälgi silte)
www.aardlakaubandus.ee
Tel 520 7727, 738 0349.

Mart, Meelis, Mari ja Mihkel
Tamme* varane lapsepõlv möödus hallitavas sotsiaalkorteris.
Ema Maie elu kippus kiiva, isa
lahter ankeetides jäi tühjaks.
Kord põletas Mari tulise veega
jala. Meelis rüüpas sõõmu õue
ununenud kommitopsist, kuhu
lähikonna kaagid olid torusiili
valanud ja vaakus söövitusega
haiglas hinge.
Linna sotsiaaltöötajad hakkasid Tammedel sagedamini külas käima. Nagu Maie ise
ütleb “maksid kätte”. Ja kord
leidsidki eest neli põngerjat –
väiksem neist pisut üle aasta,
suurim kuuene – omapäi. “Olin
Tallinnas käimas ja hoidja pidi
ka korraks ära minema,” selgitas Maie.
Lapsed viidi turvakodusse.
Algas kohtuasi Maielt kasvatuslike õiguste äravõtmiseks. Emas
tärganud tunnetest, uue elu
plaanidest rääkis laps lasteaias
õhinal: “Ta teeb kodus remonti, ta saab varsti tööle, ta ostab
meile siis asju, ma saan – kujutage ette – oma toa!”
Maie räägib nüüd, üle kahe
aasta hiljem, et eks ikka sai napsu ka vahel võetud, aga mitte laste nähes. Ja nälga polnud
neil kunagi. Lihtsalt lapsed olid
aktiivsed, ikka juhtus õnnetusi.
Ametnik, kelle töövõtete vastu
sotsiaalkorterite elanikud lausa
allkirju kogusid, lihtsalt vihkas
teda.
Kohus otsustas lapsed emalt
võtta. Nende elu jätkus 2009.
aasta algusest Anna ja Andres Kase juures asenduskodus.
Puhtad toad suures majas ja
regulaarne toit, millest lasteaia
hinnangul varem tõsine puudus oli. Uus ema-isa, nende 3
lihast last ja Kärt – samuti kasulaps. Tüdruk, kes oma elu esimesed 7 aastat alkohoolikutest
lähikondsetega või suisa tänaval
tahaks igaveseks unustada.
Pere tüüpi lastekodu

See on seitsme majaga umbtänav kiviviske võrra eemal
linna piirist. Teeääri palistavad elujõus puud vaheldumisi
“eravalduse” siltidega. Ratastelruladel neiud kostitavad üllatava “terega” vastutulevat võhivõõrastki. Ilmselt ei satu selliseid siia tihti.
Servapidi künkaküljel lösutav valge maja. Kahekorruseline, pilgutab katuseviilu-soninoka varjust oma rohkeid erimõõdulistest akendest silmi. Paljude
unelmais võiks see paik “ideaal-

kodu” nimelist peaosa täita
võimsa varuga.
Esimene “võõras” laps sattus Kaskede juurde seitse aastat
tagasi. Linna lastekodus elanud
Kerliga kohtuti kiriku lasteüritusel. Siis viidi tüdrukule sünnipäevaks kink. Peagi võttis ühendust juba lastekodu personal, et
tüdruk väga igatseb. Kaskedest
sai Kerlile tugipere. Alles palju
hiljem sai Kaskedele teatavaks
ka tema raske puue. Pere jutu
järgi ei teinud keegi sellest esiotsa juttugi.
Ühel jõuluõhtul pakuti lastekodust lisaks Kerlile ka Kärt
kaasa. Talgi olnuks pühad muidu üpris troostitud. Kärt kiindus, Kaskedest sai hoolduspere. Anna jättis varasema töö ja
pühendus lastele. Taas möödus
aega, enne kui aru saadi – ka
Kärt hästi “normlapse” mõistesse ei mahu.
Juba mõned aastad lubab
seadus asutada pere tüüpi asenduskodu (maakeeli lastekodu)
omaenda majja. Mõistagi tuleb
täita rida eluasemele esitatud
tingimusi, käia koolitusel. Just
nõnda ka Kased toimisid. 2008.
aasta novembris väljastas maavalitsus tegevusloa, et selle tarvis asutatud MTÜ näol saaks
Kaskede kodu ja peresoojust
pakkuda peale oma järglaste ka
teistele, hättajäänutele. Loodi
pretsedent – Eesti esimene, seni
ka viimane, kutseline kasupere.
Korralik kommuun

Vaevalt sai MTÜ tegevusloa, kui juba pakkus linna sotsiaaltöötaja lapsi juurde. Ja lausa neli tükki korraga. Õed-vennad Tammed. Ühelt poolt tekitas selline laste arvu kasv küll
hirmu: “Ise plaanisime ükskaks juurde võtta. Teisalt tundus sülle kukkunud õnnena.
Üpris noored, “kasvatatavad”,
ja ametnike kinnitusel täiesti
normaalsed.” Kiriku kaudu oldi
varem põgusalt kohtutudki. Ka
Andres loobus igapäevatööst,
lapsed võeti majja.
Sotsiaaltöötaja räägib “piisavast kohanemisperioodist”,
Kased ise “mõtlemisaja nappusest” ja “pealsurumisest”.
Kõlab sosinaid, et kohtunik
jätnuks Tamme lapsed emale,
kui alternatiivkoduks polnuks
uudne peretüüpi asenduskodu
vaid nö “tavalastekodu”, kus
suur hulk kasvandikest puudega. Korra varem oli linn Maie
Tammega protsessides juba
alla jäänud ning ema sai tütre
tagasi.
Nii elas Kaskede katuse all
korraga 8, vahepeal suisa 9 last.
Vanima, Kerli, tervis kiskus üha
enam kiiva, talle otsiti võimalust
uus elukoht leida. Lahendust ei
paistnud. “Kedagi ei huvitanud
meie mure. Sellise diagnoosiga polegi alaealisele Eestis seadustega kohta ette nähtud,”
arvavad Kased. Ametnikud on
veendunud, et olukord polnud

Kasuperel, kus sirgusid korraga kolm oma ja viis võõrast last, lasub kahtlustus

nii hull, “miks nad siis abi ei
küsinud” ja kahtlustavad lausa,
et laste hoolduselt saadav raha
pimestas Kaski.
Asenduskoduteenuse eest
maksab riik iga puudega või kuni
kolmeaastase lapse kohta toetust 1023 eurot kuus. Üle kolmeste “pearaha” on 641 eurot.
Märkimisväärselt
rohkem kui hooldus- või tugiperedele. Võõraid lapsi
usaldatakse perevanema (minilastekodu juhataja) hoolde
kuni kuus.
Omavalitsus on
laste eest alates
2009. aasta algusest
tänavu maini kandnud MTÜ-le kokku 2,3 miljonit
krooni. Ehk igas kuus oli suurpere kasutada ca 80 000 krooni.
Kuidas seda kulutati pole teada, sest peale majandusaasta
aruande – needki on äriregistrile esitamata – muid otseselt
finantstegevusele valgust heitvaid kohustusi MTÜ-l pole.

selt. Varem kinnised ja allasurutud “avanesid ja hakkasid elama”. Eriti aga ei tahetud sõna
kuulata, avaldus soov domineerida. Mõni asi kippus rühmast
kaduma, vahel toanurka või
voodi taha, mõnikord ka lapse
kappi. Tavaliselt “täiesti mõttetud asjad”. Aga hiljem “eksis
koolikotti” ka võõras mobiiltelefon.
“Luiskamise maailmameister, lahtine pea ja
hea fantaasia. Ühe
sama asja kohta
tuli iga kord erinev,
eelmisest ulmelisem selgitus. Võimatu oli aru saada, mil teda uskuda võis,” rääkis õpetaja ohates.
Oma paarikümneaastase staaži
jooksul kohtas ta esmakordselt,
et keegi teeb tähelepanu pälvimiseks meelega pahandusi.
Anna Kask tunnistab jõuetust: “Neist ei saanud lihtsalt
jagu. Kahe inimese tähelepanust jäi väheks, selle nimel käis
võitlus kõigi vahenditega. Meil
käis mitmeid inimesi abis. Aga
pärast natukest katsetamist polnud ükski nõus Tamme lapsi
hoidma. Pinget lisas, et töökoht
oli nö teiste kodus.”
Ametnikud olla personali-

Näpud jäeti
kapiukse vahele, püksipissijad
pisteti külma
duši alla.

Pedagoogid hindavad lapsi
“rasketeks”

Lastega igapäevaselt kokku
puutunud pedagoogide kinnitusel mõjus asenduspere positiiv-
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iis last ja algatati
s piinamises
ti, kuidas survestada. Lõikabki
riided, mis ei meeldi, ribadeks,
sest siis tuleb uued osta. Nõuad
korrektset käitumist – tema
saadab su pikalt: “Kui karistad,
helistan lastekaitsesse!”
Põlesime läbi. Ei osanudki enam midagi peale hakata.
Tahtsime parimat, olime alguses liiga naiivsed. Elutraumaga
lapsi kasvatada on palju keerulisem, kui ette kujutasime. Pelgalt nö armastavast südamest
jääb väheks – nad söövad selle
ära.
Tegelikult hakkas just hämaraks kiskunud tunnelisse rohkem
valgust paistma kui Kerli (mõttepaus) “läks mujale”. Suvel saanuks laagritesse, otsisime asendusvanavanemaid, et ise natuke hinge tagasi tõmmata. Aga
parem õudne lõpp, kui ... Meil,
eriti meie oma lastel, oli väga
raske.”
Taas paistab tunnelist
valgust

lubatust karmimate kasvatuslike võtete kasutamises. Foto on lavastatud.

nappuse osas soovitanud korduvalt midagi ette võtta. Abigi
pakkunud. Suurem mure peitunud pigem ihnsuses, kui tahtjate puuduses. Kased omakorda
heidavad ametnikele ette ükskõiksust. Isegi kaht kohustuslikku visiiti aastas polevat teha
viitsitud. Järelvalveks vajalikke
toiminguid, et paberid korda
saaks, pidi ise meelde tuletama.
Vihma käest räästa alla

Maie Tamm räägib, kuidas ta
on pöördunud korduvalt sotsiaalosakonda murega, et lastel
pole uues kodus hea. “Meelisel sai varvas viga, kui läks katlamajja karistuseks kinnipandud venda vaatama. Sinikad
ja kriimud, nagu oleks küünistatud. Sunniti puid lõhkuma-saagima, raskeid mullaämbreid vedama. Miks peavad
minu lapsed nende aeda koristama?” Ametnikud ei jäänud
juttu uskuma.
Kõik Ekspressiga vestelnud
sotsiaaltöötajad ja pedagoogid kirjeldavad Anna ja Andres
Kaske soojades värvides. Mingeid kahtlustäratavaid detaile polnud. Kuigi jah, korda
nad nõudnud küll. Käidi kõik
koos väljasõitudel, isegi Rootsis. Naabrimehelt renditi tühi

krunt, et mängu- ja võrkpalliplats rajada.
Maie väitel olid lapsed aga
hirmul. Mart kurtnud, et ma
parem ei räägi midagi, muidu
jõuab see emalt ringiga tagasi
ja siis saab veel karistada. Lasteaias märgati marraskil kätt.
Põhjuseks rääkis poiss erinevaid lugusid, üks neist kirjeldas
karistuseks enda
roojatud terrassialuse rookimist.
Lauad kriipinud
käe katki.
Üht last hammustanud pere
koer, kellega
teda jalutama
“sunniti”. Püksipissijaid pistetud
külma duši alla
“rahunema”. Kodust näppamiselt korduvalt tabatud lapse
näpud “jäid kapiukse vahele”.
Keegi seisnud karistuseks trussikute väel lumehanges. Autosse sirtsutajatele anti tee ääres
“urvaplaastrit”.

Foto: Aldo Luud / Õhtuleht

se. Järgmise päeva hommikuks
paluti Kaskedel sinna toimetada ka kõik teised hooldusalused.
“Rohkem selgitusi ei ole
meile siiani antud,” nendib
Anne “Helistati ja öeldi vaid,
et on algatatud kriminaalasi.
Oleme siiani šokis. Lastele
selgitasin, et praegu ei lubata
teil siin olla. Et
lähete vahepeal
nagu laagrisse.
Asju hiljem järele viies küsisid
nad, kuna koju
tagasi saame?”
Kased tunnistavad, et mõnigi kord on nad
hädas olnud
kasulaste korrale allutamisega. Ja vahel
kasutanud karistuseks võtteid, mis “pole päris leebed.
Sest hea sõnaga lihtsalt enam
ei saanud. Nüüd tagantjärele
võib jah öelda, et lapsi sai liiga palju. Aga kelle sa siis järsku minema saadad ja kuhu?
Lased Kärdil tagasi minna lastekodusse, kus tüdrukutega
tehakse õudusi? Teame küll, et
ta ise kippus sinna väga – olla
tekkinud miski poiss. Aga ta
on ju 12!
Lapsed teavad väga häs-

Jõhkrutsevaid
täiskasvanuid on
väga sageli lapsepõlves samuti
väärkoheldud.

Parem õudne lõpp, kui
lõputu õudus

Kuu tagasi viidi Kärt peale
avameelset vestlust sealse sotsiaaltöötajaga otse koolist politsei saatel ära teise lastekodus-

Maie käib nüüd tööl. Ja tihti
lastel külas. Varsti rendib korteri ja taotleb neid tagasi. Ametniku hinnangul on tal lootust.
Kärdile otsib sotsiaaltöötaja
mõttes juba uut asenduskodu.
Tema vennaga on hea kogemus
varnast võtta. “Lastekodusse
jäädes ...” (lause jääb lõpetamata). Kärdil oli alguses väga hea
meel, et SEALT ära sai. Kuuldes aga, et Tammed ka ära viidi,
lausunud: “Oi kui kahju”.
Kase peret, kelleni uurijad
pole veel jõudnud, rõhub teadmatus. Prokuratuuri kinnitusel
pole neile kahtlustust – süüdistusest rääkimata – veel esitatud. Tööd on palju, menetlusprotseduurid aeganõudvad.
Selles, et ühtki valu tekitavat
kasvatusvõtet ei tohi kasutada,
olgu laps milline tahes, on kõik
loo asjus sõna võtnud ametnikud üht meelt. Et vägivald sünnitab iseennast, veenab kohtupraktika: jõhkrutsevaid täiskasvanuid on väga sageli lapsepõlves samuti väärkoheldud.
Abi tuleks otsida eripedagoogidelt.
Lõuna-Eestis varasemalt
asendusperedega seotud juhtumeid uuritud pole. Mis lastekodudes tegelikult toimub või toimunud on, rändab ringi kuulujuttude tasemel.
Kohendamist vajab ehk ka
paberil ideaalsena tunduv pere
tüüpi asenduskodu idee. Kased
ise kavatsevad oma kogemuse
baasil ettepanekud kirja panna. Ehk peaks näiteks kasulaste
lubatud maksimum sõltuma ka
sellest, palju on peres oma lapsi.
Sotsiaaltöötajate arvates võiks
kohustusliku personali arvu tõsta. Kummagi meelest ei tasu
esimese lörri läinud näite varal
aga loobuda. Ja mõlema poole
seisukohtades kohtab sagedamini süüdistusi teiste, kui endi
suunas.
*Kõik nimed loos on muudetud.

Suvine
Soome
ootab!
Tallinn-Helsingi liini kõige
suvisemad hinnad leiad ikka
Eckerö Line’ist. Soodsad
ülesõiduhinnad ja Soome
perekohtade piletid – kõik
suvise puhkuse nautimiseks!

HOMMIKUKS
HELSINGISSE
Kaks inimest,kajut
ja auto ööreisidel*

ÕHTUKS
KOJU
täiskasvanu või
sõiduauto*

AUTOPAKETT
* sõiduauto max pikkus 6m,
max kõrgus 1,9m)

ÖÖPAKETT
alates

59€
PILETID
alates

15€
KUNI VIIELE
alates

51€

Info ja broneerimine reisibüroodest üle Eesti ja Eckerö Line
Tallinna kassast telefonil 66 46 000, www.eckeroline.ee
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Vanemuine teeb “Rehepapist” ooperi
Vanemuise teater allkirjastas möödunud nädalal lepingu helilooja Tauno Aintsiga (pildil), mille alusel kirjutab ta muusika ooperile “Rehepapp”. Täispikk
ooper luuakse Andrus Kivirähki romaani ainetel. “Kindlasti on mul suur au
saada Vanemuise teatri poolt sellise usalduse osaliseks, samuti on mul hea
meel, et minu esimene ooper näeb ilmavalgust just minu sünnilinnas,” ütles
Aints.
Tauno Aints annab ooperi “Rehepapp” muusikalised materjalid teatrile üle
2012. aasta detsembris. Ooperi esietendus on planeeritud 2013. aasta sügisesse. Ooperi muusikaline juht on Paul Mägi, osalevad Vanemuise sümfooniaorkester, solistid ja ooperikoor.

Kultuur

“Vanemuisel kui kutselise teatri hällil on rõõm, aga ka teatav kohustus
olla originaalmuusika tellimise lipulaev Eestis ja me loodame, et suudame
teisi teatreid innustada seda tendentsi järgima,” ütles Vanemuise juht Paavo Nõgene.
Kirjanik Andrus Kivirähk kommenteeris oma romaani põhjal sündivat
ooperit nõnda: “Mul on ainult hea meel, kui minu kirjutatud raamat teisi inimesi inspireerib ja nad “Rehepapi” kosilastena minu ukse taga tunglevad.
Mina lasen nad üldiselt kõik sisse ka, sest on ju huvitav näha, mida nemad
“Rehepapis” näevad ja mida nad sellega teevad. Olen siiani näinud nelja erinevat sõnalavastust, nüüd siis tuleb ooper ka – ootan põnevusega!”
TE

Mehed tahavad teha kõike, mida sa
filmist ja fotost üldse ihata oskad
Oled mõelnud kinkida
vanaemale sünnipäevaks tõsielufilmi temast
endast? Lavastada
romantiline komöödia
esmakohtumisest oma
pruudiga ja särada ise
peaosas? Keili, Kilmi ja
Sillamaa värske filmikompanii Pimik organiseerib
võtted, plahvatused ja
kõik muu vajaliku selleks,
et sulnis emotsioon kaamera surinal üles võtta.

Enne seda, kui rinne
jõudis Emajõele

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

“Me oleme filmi- ja fotokompanii, millesarnast teist Tartus ega Lõuna-Eestis ei olegi,”
sõnab teatrimees Andres Keil
lause, mida passiks tõe huvides
kasvõi Pimiku visiitkaardile kirjutada. Kalevi tänava loomemajanduskeskuse peatselt valmivates ruumides on plaan küps –
kvaliteetfoto ja film peab jõudma tavainimeste käeulatusse.
“Me teeme kunstiliselt kõrgetasemelisi täismetraažilisi mängufilme,” alustab Keil juttu sellise kergusega, otsekui räägiks
vahvlite küpsetamisest. Et aga
jutus teragi nalja ei ole, räägib
asjaolu, et meeskonna loovsäsiks on eesti tunnustatumaid filmirežissööre Jaak Kilmi.
Äriidee on lihtne. Igaüks
võib koputada Pimiku uksele
sooviga tellida professionaalne
film. Valikus on paketid erineva pikkuse ja keerukusastmega linateostest. Keil usub, et
eelkõige võiksid populaarseks
osutuda lühikesed dokumentaalfilmid.
“Kui sul näiteks vanaema
saab 75, siis suguvõsa saab kinkida nii talle kui ka endale
12–15-minutilise dokumentaalfilmi, kus vanaema räägib oma
elukreedost ja elatud elust, mis
ta arvab. See on ühtepidi ilus
kingitus, teistpidi ilus mälestus. Ja me teeme seda ikka filmikunsti või dokumentalistika
kaanoneid järgides.” Ühe filmi hind algab 350 eurost ja iga
teos saab kandma tunnustatud
lavastaja kvaliteedimärki.
Vähe sellest, võimalik on
tellida ka mängufilm, kuid siis
juba kokkuleppehinnaga, möö-

Filmi-, foto- ja teatrimehed Siim Sillamaa ja Andres Keil on kindlad, et Kalevi tänava loomemajanduskeskuse värske ettevõtte Pimik ruumidest läheb tulevikus välja vaid kvaliteetfilmi- ja fotokunst. Fotolt
puudub kolmas kompanjon, filmirežissöör Jaak Kilmi, kes parasjagu uueks loomehooajaks perega Bulgaarias energiat kogub.
Foto: Oliver Kund

nab Keil. “Hind oleneb sellest, kas tegemist on kammerliku filmiga, kus inimesed istuvad ühes toas ja räägivad või
on see märulifilm, kus tuleb
puruks lasta kaks Audi 100-t ja
üks Porsche Cayenne.”
Pimikus ongi pimik

Eelnimetatuga Pimiku tegevused aga ei piirdu. Ka filmivõtete vahepeal on meestel kavas
kaamerad erinevatel eesmärkidel käiku lasta. Näiteks tehakse veebireklaame, võetakse üles
video-CV-sid ja luuakse videokoolitusi. Samuti toimub Pimikus kaamera ja muu tehnika
rent. Iseäranis suur rõhk on
analoogkaameratel, mille abil

iga huviline saab oma pildid
filmile salvestada. Pimiku ruumid õigustavad oma nime päris
pimikuga, kus ülesvõtted hiljem kasvõi elusuuruses
ilmutada ja raamida saab.
“Me teeme siia
ka fotostuudio ja
käime ka väljas pilte tegemas. Neidki
tahaks teha teistmoodi, kui teevad
teised stuudiod –
huvitavamalt ja
teise nurga alt,”
sõnab Keil.
Keil möönab, et
Pimiku looming saab paratamatult olema nišitoode. Nime

“Istusime maha ja
mõtlesime ettevõtte missiooni
välja. Jõudsime
järeldusele, et
tahaks teha nii, et
mõnus oleks.”

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

RAV

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

S

tahetakse teha mitmekülgse
loominguga. “Meie kõige suurem konkurent ei ole mitte ükski teine kompanii, vaid inimene videokaameraga.
Meie ainukene eelis on see,
et me teeme
seda professionaalselt – me
teame, mida
me teeme. See
toode, mis välja tuleb, näeb
välja selline, et
seda ei ole häbi
pakkuda Eesti
Rahva Muuseumi või näidata
televisioonis,” lubab ta.

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17.30, L kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

1941. a algupoolel võisid tartlased omal nahal kogeda läheneva suure sõja ähvardavat hingust. 2. juulil said noored kutsealused – 1921. ja 1922. a sündinud poisid – käsu koguneda mobilisatsiooni korras EÜS-i aeda. Paljud jätsid selle korralduse täitmata, paljud siiski läksid. Järgmisel päeval saadeti teele nende
rong, mis ühe viimasena pääses Pihkvas üle Velikaja jõe silla,
mille Saksa lennuvägi peagi purustas.
Samal päeval, 3. juulil, hakati tartlasi sundkorras saatma
kindlustustöödele linna lähikonda. 4. juulil tuli minna ka ülikooli õppejõududel ja teenistujatel. Kaasa kästi võtta labidas ja kolme päeva toidumoon. Ülesanne – kaevata Emajõe
vasakule kaldale tankitõkkeid ja kaevikuid. Miilitsad võtsid
kesklinnas kinni ka juhuslikke möödujaid, peamiselt nooremaid mehi ja läkitasid need valve all kaitsetöödele. Kavalamad mehed kandsid seepärast tänaval liikudes kaasas mullaseid labidaid, et näidata allumist käsule. Ka Werneris söandati istuda, labidas asitõendina samas tooli juures.
Füüsik Anatoli Miti abikaasa Ljubov meenutas neid päevi:
Läksime koos mehega kaevamistöödele Annemõisa luhale.
Sinna oli kokku aetud õige palju rahvast, ka meile tuttavaid ülikooli inimesi. Punaväelastest ülemad näitasid tööotsa kätte ja
meil tuli hakata kaevama. Ööbisime samas sarades ja küünides.
9. juuli varahommikul äratas meid võimas kärgatus – Kivisild
lasti õhku.
Kuna töödejuhatajad olid korraga kõik kadunud, hakkasime
Tartusse tagasi astuma. Ainus ühendus üle jõe käis Vabadussilda mööda. Sillale olid kuhjatud suured hunnikud küttepuid,
nende otsa tiritud veel paate ja süste. Jõudsime oma elukohta
Näituse tänaval ja kiirustasime kohalikku poodi, et midagi toidupoolist hankida. Vaatamata eelmistel päevadel valitsenud
ostupalavikule ühte-teist söögikraami veel leidus. Mäletan, et
saime suure kera juustu, piisavalt võid ja vorsti. Ainult leiba ja
saia ei olnud – puudus transport nende laialivedamiseks leivatööstustest. Poemüüjad käisid küll suurte korvidega leiba toomas, aga paljuks sellest piisas.
9. juulil oli linn harukordselt vaikne. Vaid üksikud jalakäijad ning sõjaväeautod tänavatel. Otsekui vaikus enne tormi.
Kaevasime koduõue väikese varjendi ja katsime selle pealt
palkide ning mullaga. Sama tehti mujalgi aedades. 10. juuli õhtul kuulsime inimesi tänavat mööda jooksmas ja hüüdmas: “Sakslased! Sakslased tulevad!” Kaugemalt kostus ka
tulistamist.
Anatoli kiirustas kesklinna, et oma silmaga uudistada
Saksa vägede saabumist – 1918. a veebruaris oli ta koolipoisina seda sündmust kord juba näinud. Püüdsin teda küll
keelata, aga ta ei kuulanud mind. Hiljem selgus, et sakslaste
luuresalk oli sõitnud korraks autol läbi kesklinna ja siis jälle
kadunud. Rinnet piki Emajõge hoidsid hoopiski eestlased
– omakaitsemehed. Saksa regulaarväed jõudsid Tartusse
päev-paar hiljem.
Aga 10. juuli öösel hakkas Punaarmee üle jõe linna pommitama. Toomemäe tagant tõusis palangute kuma. Mürsud
langesid siia-sinna kuhu juhtus. Istusin koos majarahvaga öö
läbi koduõue varjendis. Hommikul tuli Anatoli ja viis mind
Viljandi tänava koolimaja (praegune MHG hoone) keldris
sisse seatud varjendisse. Ta oli öise suurtükitule ajal seal varjunud ja nüüd olid need ruumid juba inimesi täis. Ei teadnud
me siis veel, milliseks hävinguks kujunevad Tartule järgmised
põuased südasuve päevad, mil suur osa linnast muutub varemeteks ning tuhaks.
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Ümarlaud: iga laps peab elukohajärgsesse kooli pääsema katseteta
Haridus- ja teadusministeerium korraldas sel nädalal
allal Eesti
juhtivate kasvatusteadlaste ja koolipsühholoogide osaluo
sel ümarlauakohtumise, kus kõne all oli esimesse klassi
k
vastuvõtmisel katsete korraldamine, kuidas need mõjum
vad lapsele ning kuidas ja kas neid korraldada.
orr Eve
Kohtumisel esinesid Tallinna ülikooli professor
Kikas, Tallinna ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina
na
a Ruus
na
aine Triin
(pildil), Eesti Koolipsühholoogide Ühenduse esinaine
r-Kahre, oma teesid saatis ümarlauakohtumisele Tartu ülikooli professor Jaan Kõrgessaar.

Arvamus

Ümarla
Ümarlaual
au esinenud inimeste mõtetest sai ministeerium tuge senisele seisukohale, miss on
o kirjeldatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses: igal lapsel ja tema
vanematel
vanemate
el peab olema teada elukohajärgne kool, kuhu laps saab asuda õppima
katseteta.
Mõningatel juhtudel võib koolivalikul elukohajärgsele koolile järgilma katse
et
vanema
valik. Tallinnale on siin heaks eeskujuks Helsingi linn. Haridus- ja
neda van
ne
teadusm
in
teadusministeerium
on vajadusel valmis koos Tallinna kolleegidega täpsustama
seadusandlust,
kuigi seadus ei peaks kirjeldama kõiki juhtumeid. Tänavu segaduseadusan
nd
põ
õh
se põhjustanud
seadusetõlgendust, kus elukohajärgne kool küll määrataks kuid alles pärast kõikide laste testimist, ei osanud seadusandja ette
se,
näha.
TE

Lemmikloomade suverõõmud
on nende omanike kätes
Looduslik juuksevärv
henna baasil

VENITA NATURA
kaupluses Mailis
kat

osmeeti
muud k
k
li
a
v
hea

Asume avaturul (Soola 10) ja
Sõbrakeskuses (Võru 55f)

BRONEERI OMA PEOLAUD
JUBA TÄNA!
PÄEVAPRAAD 2,90 €,
PÄEVASUPP 1,90 €
TOIDU KOJUVEDU telefonidel:
735 5029 ja 5330 0464.

Loomade suverõõmud on
suuresti inimeste teha –
väära käitumise korral
võivad aga rõõmude asemel tekkida loomale piinad ja omanikule suured
raviarved.

Mõned nõuanded selleks, et
suvest jääksid nii inimesele kui
loomale vaid head mälestused.
Kasukakontroll

Enamiku loomade keha
katab karvkate. Tiheda aluskarvaga loomadel – nii koertel kui
kassidel – tuleks jälgida, et karvastikus poleks aluskarva vildistumise tõttu tekkinud karvapusasid. Mõnel loomal on karvapusade teke väga laiaulatuslik,
sellisel puhul oleks mõistlikum
karvastik kas täielikult või osaliselt maha ajada.
Pärast ujumist tuleks jälgida karva kuivamist ja ka nahka
selle all. Suvel palavaga on kiire tekkima äge märg nahapõletik, mille tuntuim nimi on hot
spot. Põletiku teket soodustavad lisaks niiskusele ja soojusele
nahavigastused, sealhulgas kirpude, puukide ja sääskede hammustused ning ebapiisav karvahooldus. Vahel pole hot spot’i
tekkeks ujuda vajagi – piisab ka
putukahammustusest ning kui
omanik kiiresti jaole ei saa, levib
põletik kui kevadine kulutuli.
Soojad, niisked ja valgurikast
toitu (lagunev nahk) pakkuvad looma kehaosad meeldivad
aga kärbsevastsetele. Viimastel
aastatel on meedias käsitletud
juhtumeid, kus kärbsevakladega loomale anti arstiabi. Tegelikkuses tuleb selliseid olukordi
ette aga kordades sagedamini.
Nahapõletiku puhul tuleks kiiresti tõtata loomaga kliinikusse või pidada oma loomaarstiga
nõu edasise ravi osas.
Välisparasiitide eemalepeletamiseks on mitmesuguseid

Koera tervise jaoks on oluline, et loom saaks suvekuumuses piisavalt jahutust.

vahendeid – täpilahused turjale,
aerosool nahale pihustamiseks
või mitu kuud toimivad kaelarihmad. Osad vahendid peletavad putukaid nii, et need ei taha
end loomale külge haakida,
teised tapavad parasiidi pärast
seda, kui see on oma haukamiselundid looma ihusse surunud.
Igal vahendil on nii tulihingelisi pooldajaid kui vastaseid, ent
valiku seast peaks igaüks leidma oma loomale sobivaima
variandi arvestades kehakaalu,
karvastikku, vanust, elustiili ja
muud.
Nii puugid kui kirbud on mitmete haiguste levitajateks, näiteks leidub kirpudes paelussi vahevorme. Puugid on eriti aktiivsed suve alguspoolel,
seevastu suve teises pooles on
kirpude populatsioon jõudsalt
kosunud ning ka tubane loom
võib nende ohvriks sattuda –

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

M
suur penüüs uus
izzava
lik.

Ootame kooli
koolilõpuürit lõpetajaid
usi pidama.
vitud
Teeme pizza skooui helistad
ajaks valmis,
5858 8575.
kohvik!
i
l
ä
v
d
u
Avat

5858 8575
www.spordibaas.ee

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee

kasutades õuest tuppa pääsemiseks näiteks omaniku püksisäärt või seelikusaba.
Taltsutage kuumust

Palava ilmaga on loomadel
kuumarabandus kerge tekkima, mistõttu on mõistlik jalutada loomi varahommikul ja hilja õhtul. Mitte mingil juhul ei
tohi neid jätta kinnisesse autosse päikese kätte praadima, sest
ka mõõdukalt soojal päeval
võib temperatuur autos tõusta kiiresti eluohtlikult kõrgele
ning akende lahti jätmisest pole
sageli abi.
Kui on näha, et loomal on
kuum – ta hingeldab kiiresti,
süda peksleb, on tavatult rahutu, loid või kaotamas teadvust
– tuleks loom viia võimalikult
kiiresti jahedasse kohta ning
püüda ta kehatemperatuuri

Foto: Internet

alandada. Selleks võib pakkuda joogiks jahedat vett või limpsimiseks jääkuubikuid, niisutada jaheda veega kõhtu, reite
sisekülgi, käppasid, nägu, kaela, lasta ventilaatorist tuult peale puhuda. Esimesel võimalusel
tuleks pidada nõu loomaarstiga. Ülekuumenemise tulemusel
võivad kahjustada saada looma
aju, süda ja neerud.
Päiksepaistelisel päeval õues
olles vajavad loomad kindlasti
varjumisvõimalust ning jahedat
puhast joogivett. Ka kuut võib
seest väga tuliseks minna. Selle leevendamiseks võib lemmiku joogivette panna näiteks jääkuubikuid ning asetada looma
asemele niiskeid käterätikuid
või aseme alla jääga täidetud
lapikuid pudeleid.
Mõnusat suve koos lemmikutega!
Kaie Päike, loomaarst
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Ametiühingud: tööandjate kasumijanu ei tohi takistada alampalga tõusu
Ametiühingute keskliidu esimees Harri Taliga (pildil) tõdes pärast teisipäeval alampalga teemal peetud
ud
ametiühingute ja tööandjate kohtumist, et tööandjate esindajad ei ole paraku aru saanud
töötasu alammäära tänasel tasemel püsimise negatiivsetest tagajärgedest Eesti majandusele ja sotsiaalsüsteemile.
“Leppisime kokku, et kohtume 14. septembril tööandjate keskliidu volikoguga ja selgitame veelkord põhjalikult, kuidas töötasu alammäära tõstmine aitab elavdada sisetarbimist, vähendada ebaausat konkurentsi, suurendada riigi tulusid ja vähendada kulusid,” ütles Taliga. Ametiühingujuhi sõnul pole tööandjate eitav hoiak palgatõusu võimaluse suhtes üllatav, kuid sellest lähtumine suurendab vaid Eestis niigi ebanormaalselt
kõrget palgalõhet ning kinnistab Eesti mainet odava allhanke riigina.

“See, et väga väike osa tööandjaid tahab täna töötasu tõsta, ei tähenda seda, et töötasu tõstmine
viiks ettevõtted pankrotti – see näitab lihtsalt, et ühiskondlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult
m
mõtlevaid
tööandjaid ei ole nii palju, kui tahaksime,” nentis Taliga. Ametiühingud on jätkuv seisukohal, et alampalga tõstmine 325 euroni on majandusnäitajaid arvestades kõigiti
valt
põhjendatud.
“Tööandjate volikogu poolt möödunud aasta läbirääkimiste järel seatud eeltingimus ehk
neli kvartalit järjestikust majanduskasvu on tänaseks täitunud. Lisaks keskmise palga tõusule
o hakanud paranema ka ettevõtete majandustulemused ja suurenema kasum, tõusnud on
on
k tööjõu tootlikkus ning tööpuudus väheneb järjepidevalt,” loetles ametiühingujuht eeldusi
ka
a
alampalga
tõusuks.
TE

Meestest meestele 60+. Teistele keelatud
re Igavuse. Sa tahaksid kas või
ajutiselt välja sellest kontekstist,
aga ei oska ega ole enam selleks
ka jõudu.
Unistada ometi võib. Sa sooviksid olla keegi teine, olla
noor(em), krabada võõras naine oma pigistavate kämmalde vahele… või minna mõne
semuga õllekasse. Aga kui kõik
selle on kodune valitsejanna
tabu alla pannud, jääb üle vaid
laskuda oma küljeluuga ikka ja
jälle teleri ette, nägemaks, kuidas elavad teised mehed 60+.
Siba siis edasi oma rattas,
kuni kõigevägevam selle peatab. Vääramatu jõu vastu ei saa
meist keegi.

Muidugi loevad need teised
selle loo esmajoones läbi, sest
keelatud vili on teadagi magus.
Olgu ette öeldud, et üle kuuekümneste meeste galerii on
märksa laiem, kui järgnevas
kolmes põhiliigis kirjas seisab.
Rattaoravakesed

Need kõigiti ontlikud mehekesed oleksid nagu lõpuni rattas tiirlevad oravapoisid, et mitte öelda tuhvlikangelased.
Suur osa neist on juba sündinud kuulekate oivikutena, kes
koolis aina viisi said, elus kenasti edasi jõudsid ja keda läbining ettenägevad naised endale abikaasaks võtsid, et surmani
aina muutumatus rütmis sibada.
Selle elumängu kohustuslikest
koostisosadest olgu siinkohal
vaid väike valik: korralikud tasuvad töökohad, luksuslik kodu –
algul korter, siis eramu ja suvila
- , kaks-kolm last, kes tingimata
peavad pääsema eliitkooli, sugulaste tähtpäevade punktuaalne mäletamine (lilled ja kingitused ees ning taga), perekesksus
laste(laste) musirullitamise, sussutamise ja põsepaidega, tuttavad vaid töökaaslaste kitsast ringist, teised sõbrad on vastunäidustatud, harrastused piirdugu
vaid koduga (aiandus, ristsõnad,
raamatud, kokkamine), ei mingit alkoholi ega jalgpallihullust, ei
mingit lõdvendust ega omatahtsi
tegutsemist, pisivallatustest rääkimata.
Ja kui kukub aeg jääda kroonupajukile, tuleb iga vaba

minut jäägitult ohverdada potipõllundusele: hommikul sõidab või tatsab kogu aeg ninapidi koosolev vanapaar aiamaale,
et seal muudkui kaevata, rehitseda, külvata, istutada, rohida,
muru niita, saaki koristada, hoidiseid teha (ikka lastele ja lastelastele) ning… nautida elu
kui sellist. Armas küll, aga kas
nii ikka peab, kui toidupuudust
poleks ka ilma selle rabamiseta?
Mul on Sinust kahju, 60+ rattaoravake, et Sa kogu elu nii
ornungis oled pidanud olema.
Su kaasa tuleks vist Sinuga isegi
meestesauna, et Sa seal paljaid
mehi ei hakkaks himuralt vahtima, sest kes teab, mis üllatusi
võib elu endas varjata.
Sa oled oma võimukale naisele olnud harmooniline mees
ja see sulam on andnud Suu-

Vanapoisikännud

Üksikuks jäänud inimesed on
oma olemuselt kõige kontrastsemad: nende iseloomu diapasoon ulatub jäägitust altruismist
suurima egoni, mis inimeses
üldse peituda saab.
Helgete vanapoisikändude supernäidiseks on Albert
Kanal 2 draamasarjast “Pilvede all”. Aseksuaalne Albert
pole: ju on ka teisi põhjusi, miks
mõned head inimesed üksikuks
jäävad.
Raske on aga lävida kiuslike
vanapoistega, kes oma isekuses
panevad tavaliselt kõik lõplikult
paika, nii et igasugune vaidlemine nendega oleks mõttetu.
Väänkaelast vanapoisi kodu
on tema riik, mille kuningaks
ja ainsaks alamaks on ühtaegu
tema ise.
Vanapoisikännu juurestik

on kõvasti kinni sügavas maapinnas, kust midagi välja juurida pole võimalik. Vanapoiss
teab kaljukindlalt, et inimkond
pole enam kõlbelise huku alguses, vaid hoopis lõpus. Üksik
mees vajab seltskonda selleks,
et kuulataks ja usutaks tema jutte lähenevast maailmalõpust,
kohutavatest ökoloogilistest
katastroofidest, päikeseplahvatustest, riigijuhtide saamatusest
või hukkaläinud noortest.
Vanapoiss on oma elu jooksul seksinud ainult iseendaga ega oska rohkemat ihatagi.
Oleks ta aga noores eas õige
asjaga peale hakanud, siis…
Üldse tuleks vanapoisi elust
rääkida ainult tingivas kõneviisis. Ent “oleks” ega “poleks”
ei maksa teatavasti midagi.
Kehtib ainult see, milliseks elu
kedagi vorpinud on.
Macho-mehed

Suur osa neist isastest ärpleb
oma jõulisuse ja mehise välimusega. Kuuekümnes eluverstapost ei tähenda neile veel mingit piiri ega kainesta nende elustiili: pigem püüavad nad lõpuaimuses võtta elult veel, mis
võtta annab.
Paljudel macho-meestel on
seljataga mitu abi- või kooselu,
igaüks neist kestis täpselt niikaua, kuni säilis seksuaalne huvi
partneri vastu või kui kaua suutis too taluda oma mehe kõrvalehüppeid. Tähendab ju macho-mehe seksuaalne karjäär
temast välja pudenenud tõde
kõigile tuttavatele.

Kuumal suvepäeval on macho-mehed kergesti äratuntavad
ka igas supelrannas. Tajudes
enese seksapiilsust, eksponeerivad nad oma
kehavõlusid
vastassoo kõige
vormikamatele
esindajatele ja
alustavad nendega juttu ilusast ilmast ning
ilusatest naistest. Valikuvõimalused on
avarad nii enese pakkujatele
kui pakutavatele.
Meeste meeleolu tõstavad tühjenevad õllepudelid ja adrenaliini
lisab kõrgtasemel jalgpall. Võib
ainult vaielda selle üle, mis seisab kolmest jumalast – seks, õlu
või jalgpall – neil meestel elus
esikohal. Eks sõltu see suuresti
ka ajast ja kohast.
Oma liignaisega raja taga
jalgpalli vaatamas käinud ja
eestlaste fiaskost end õllest pildituks kaaninud macho-mees
langes seal veel ka sääskede
ohvriks ning lällas täiest kõrist:
“Kuradile kõik emased, minge
sööge parem meie vutimehi!”
Ilmselt teadis ta, et verd imevad
ainult emased sääsed.
“Oled ju kogu elu valinud
ainult neid naisi, kes hammustavad vähem valusalt…” ei saanud kallike torkamata jätta.
“Peaks vist hoopis geiks hak-

kama: isased sääsed toituvad
nektarist. Võtku mult seda, aga
oma verd ma ei anna – seda on
mul ühes asjas
endal vaja.”
Kiisuke ei pärinud, mis kehaosas mehel
nektarit leidub.
Macho-meeste tutvusring
piirdub peaasjalikult õllesõprade ja öösõbrannadega.
Sugulasi sellisel mehel õigupoolest polegi
– need tulevad
tema ellu ühes
järjekordse elukaaslasega ja
koos viimasega
ka lahkuvad sellest ringist, muutudes niiviisi ekssugulasteks,
keda tänaval enam äragi ei tunta. Täiskasvanud lapsed elavad
oma isa geenide järgi, võimalikud õed-vennad on aga kapseldunud omaeneste elukestesse
masumaitselises Eestis.
Mis saab neist 60+ meestest,
kes enam ei jõua kuskil kasulikud olla ega ka niisama töllerdada, vaid maanduvad kiik- või
ratastooli… või koguni voodisse? Küllap jätkub osale ikka
omastest abistajaid ning koduseid põetajaid. Teiste edasine
käekäik sõltub riigi sotsiaalabi
tõhususest. Tuge ja hoolt vajavad aga ühtmoodi kõik – nii
endised eluhoidjad kui ka elupõletajad.

Unistada ometi
võib. Sa sooviksid
olla keegi teine, olla
noor(em), krabada
võõras naine oma
pigistavate kämmalde vahele… või
minna mõne semuga õllekasse.

Toom Õunapuu, mees 60+
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Uus popp suvehobi tegevusetuses
vaevlejaile: ehita endale g-sõiduk
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli 2011/2012 vastuvõtu info
PÕHIHARIDUSE BAASIL:

KESKHARIDUSE BAASIL
(5 kuud kuni 2,5 aastat):
•
•
•
•
•
•
•
•

bussijuht D (sesoonõpe) 5 k (20 õppenädalat)
autojuht C (sesoonõpe) 5 k (20 õppenädalat)
elektrik (sesoonõpe) 2 a
kokk (sesoonõpe) 2,5 a
puit- ja kiviehitiste restaureerimine 2 a
kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 2 a
ehitusviimistlus 2 a
kinnisvarahooldus 2 a

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA,
alates 17. eluaastast:
• kivi- ja betoonkonstruktsioonide
ehitus 1 a
• abikokk 1 a
• palkmajaehitaja 1 a

• mööblirestauraator (sadulsepp) 1 a
• keevitaja (MIG/MAG keevitaja
osaoskustega) 1 a
• automaaler 3 a
• veoautojuht 3 a
• kivi- ja betoonkonstruktsioonide
ehitus 3 a
• kivi- ja betoonkonstruktsioonide
ehitus (vastuvõtt põhikooli
lihtsustatud õppekava alusel
lõpetajatele) 3 a
• keskkonnatehnika lukksepp 3 a
• ehituspuusepp 3 a
• ehitusviimistlus 3 a
• elektrik 3 a
• kokk 3,5 a
• autotehnik 3,5 a
• arvutid ja arvutivõrgud 3,5 a

Dokumentide vastuvõtt: 13. juunist 8. juulini ja 1.–15. augustini
E kl 9–18, T–R kl 9–14 Viljandi linnas VÜKK täiendusõppekeskuses, Leola 15a või
internetis www.vykk.vil.ee.
Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:
• avaldus (blankett kooli kodulehel,
võib esitada elektrooniliselt)
• põhi- või keskkooli lõputunnistus
• viimase lõpetatud klassi tunnistus
(põhihariduseta õpe)
• 9. klassi klassitunnistus
(põhikooli lõpetajatele)
• isikut tõendav dokument

•
•
•
•

3 fotot (3 x 4 cm)
arstitõend
vanema kirjalik nõusolek (alla 18aastastel)
erivajadusega õppijal rehabilitatsiooniplaan
(olemasolul)
• suunamis- või garantiikiri ettevõttest (soovitatav)

Soodustused:
• stipendium 38 €
• kompensatsioon tööriiete soetamiseks
• tasuta koolilõuna
• keskkonnatehnika, elektriku ja autoeriala
õppijatele autojuhiluba (B-kat)
• transporditoetus

Õpilaskodu:
• uus kortertüüpi õpilaskodu (260 kohta)

Kontakt ja info: Vana-Võidu, Viiratsi vald, 70108 Viljandimaa
tel 435 1020 • vastuvõtuajal tel 435 1049 • vastuvott@vykk.vil.ee

Soapbox ehk gravitatsioonisõiduk on mootorita
hobisõiduk, mida algselt
ehitasid lapsed mäest alla
sõitmiseks. Tänapäeval
ehitavad g-sõidukeid aga
igas vanuses adrenaliiniotsijad.
Gravitatsioonisõidukid võivad konstruktsioonilt olla kõrgtehnoloogilised või ülilihtsad,
puidust, plekist või kosmoseplastist liikumisvahendid. On
vaid maitse küsimus, kas veermikuna kasutada tavalist ratastega kasti või kõrgdisainitud
poleeritud sõidukit.
Heaks näiteks gravitatsioonisõiduki-hobi harrastajaist on
Võrumaal Varstus tegutseva
noorteklubi “KÕGÕKOGO”
poisid, kes oma esimest g-sõidukit planeerides läbisid kõik
etapid. Kõrgelennulised joonised paberil ja tahvlil hakkasid
töö käigus muutuma aina lihtsamaks ja ratsionaalsemaks.
Reaalsus, ehk milleks võimelised ollakse ja millised on materjalide kättesaamise võimalused,
on ennegi loovinseneride tiibu
kärpinud …
Tähtsamad õppetunnid
poistele tulid tegevuse käigus.
Ressursside piiratus tuletas
ennast igal sammul meelde.
Lihtne on loota, et küll kellegi koduses vanarauahunnikus
leidub sobivaid torusid, plekke ja rattaid. Ehitamise käigus
leidis aga kinnitust ütlus, et
kui tahad head ja odavat, siis
on vaja kahte asja: üht, mis on

SUVISED KONTSERDID
03.07 kell 21
Hansa Hoov
13.07 kl 20
Sangaste Loss *

Piletid Piletilevis ja
Piletimaailmas.
Info +372 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee

NPNK kaardi omanikule kaks
piletit
p
-10%!
%!

Tutvu NPNK pangakaardi tingimustingimusstega ja vaata lisainfot
www.swedbank.ee

* - pileti
piletid
id müügil ainult kohapeal
k
kohapea

La u lu d m a a il m a

fi l m im u u si k a st

info: +372 505 96
ww w.kkontsertkorra25
ldus.e

R
11.N OV EMBE19
KEL L
VA NE MUISES
KONT SER DIM AJA
INF O +37 2 505 962 5

www.kontsertkorraldus.ee
ww.kontsertkorraldus.e

e

13.07 kl 11 Hauka Laat
13.07 kl 19 Mooste Mõis
15.07 kl 21 Hansa Hoov
20.07 kl 15 Pühajärve Laululav
20.07 kl 20 Tõrva Kirikkammer a
saal
25.07 kl 19 Sangaste Loss*

Piletid eelmüügist Piletilevist
ja
Piletimaailmast.

* - piletid müügil ainult kohapeal

Nele-Liis Vaiks
Lauri Liiv ja m oo, Alen Veziko,
aestro Olav Eh
ala

Piletid eelmüü
Piletilevist ja gist
Piletimaailmast.
American Expre
kaardi omanike ssi
le
eelmüügist
soodustus -10
%

* - piletid müügil ainult kohapeal

09.07 kl 20
Võru Kandle Ae
d
10.07 kl 20
Tõrva Kirikkam
mersaal
16.07 kl 20
Palamuse kirik
*
17.07 kl 21
Hansa Hoov
23.07 kl 20
Otepää kirik

Toetajad:

Heaks näiteks gravitatsioonisõiduki-hobi harrastajaist on Võrumaal
Varstus tegutseva noorteklubi “KÕGÕKOGO” poisid, kes ehitasid
oma esimese g-sõiduki vana mootorratta külgkorvist.
Foto: erakogu

odav ja teist, mis on hea.
Näiteks vanad “sääreväristaja” velgede rattarummud ei
pidanud isegi esmakatsetustele vastu ning poest ostetud odavate kärurataste laagrid lagunesid juba esimesel testsõidul.
Igasugune loovlähenemine
soapbox’ide ehitamisel on rangelt soovitatav. Kereks sobib
näiteks üks osa vanast nõukogudeaegsest mootorratast,
mida Varstu poistel tuli päris
kaua rauasaega “veenda”, et

see loovutaks g-sõiduki kereks
oma läbiroostetanud külgkorvi.
Noorukite projekti uskudes
tegi PRIA võimalikuks vajalike
tööriistade ja keevitusagregaadi muretsemise. Euroopa Noored tegid võimalikuks õppekäigud ametikoolidesse ning messidele. Kõik need eeldused olid
vajalikud, kuid Varstu noorte
projektisõiduki valmimise protsess õpetas, et kõige olulisemad
on ikka tegijad ise.
Kaupo Torim
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Tuhanded naised tantsisid loo
armastusest ja kodumaast
Läinud pühapäeval kulmineerus Jõgeva staadionimurul kolme tuhande
naise tantsu täis nädalavahetus, kui üheskoos
toodi publikuni etendus
“NaiseLugu”.
Naiste tantsupeo patroon Evelin Ilves
pidas vaatama kogunenud publikule
lühikese tervituskõne ja lippas seejärel ka ise tantsijate ridadesse. Publiku hulgast jälgis presidendiproua
tantsusamme Toomas Hendrik Ilves
perega.

Pärast tüli ja leppimist on mehed alati osanud naistelt musi küsida.

Esimene Eesti naiste tantsupidu “NaiseLugu” oli inspireeritud Jõgeva lähistel asuva Laiuse mäe Siniallika legendist, mille
kohaselt käisid kolm nõiduslikku naist kunagi seal allikal ilma
nõidumas. Iidsetest aegadest
pärit müüt sai alguseks tantsuloole, mis portreteeris eesti naise muresid ja rõõme läbi ajaloo ja heitis pilgu isegi tulevikku. Tantsupeo lavastaja oli Ülo
Luht, vahetekstide autor Leelo
Tungal. Vaatajad said näha mitmeid vaid selle peo jaoks loodud
tantse.
Peol tantsis nii korraga kui
kordamööda kokku 241 rühma gümnaasiumineidudest kuni
vanaemadeni välja. Nende seas

Tantsupeo keerutasid avatuks kolm nõiduslikku eesti naist iidsest Laiuse mäe
Siniallika legendist.

Vabariigi Presidendi Kantselei
naisrühm Kadrioru Kadrid, milles tantsis ka peo patroon Evelin Ilves. Seda, et korraga nii palju naisi koos tantsib, pole Eestis
varem nähtud. Naistele pakkusid kaitset ja tantsulist tuge 224
meest.
Tantsupeo patroon Evelin
Ilves soovis tantsupeo põhietenduse eel ligi kahetuhandelisele
publikule peetud kõnes, et nad
südamega vaadata ja kuulata
oskaksid, sest eesti naisel on nii
mõndagi öelda ja näidata.
Esimese Eesti naiste tantsupeo idee autoriks ja peakorraldajaks oli folklooriselts Jõgevahe
Pere koos abilistega. Folklooriseltsi juht Airi Rütter ning Jõgeva linnapea Kalmer Lain olid
seda meelt, et viimaseks kohtumiseks esimene naiste tantsupidu ei jää, sest paari aasta pärast
tahetakse Jõgeval taas üheskoos
tantsu lüüa.

ARWEST
aastast 1992

Oliver Kund

Külalistantsudena olid repertuaaris
saksa rahvatants ja seejärel loomulikult hoogne vene kalinka.

Eesti neiudel oli vastu panna neile
omane graatsia.
Fotod: Ivo Kund

Aleksandri 6, Tartu
E-R 9-18, L 10-14
734 4299

arwest@arwest.ee

• GARANTIIREMONT
• GARANTIIJÄRGNE HOOLDUS JA REMONT
• LISASEADMETE JA TARVIKUTE MÜÜK

Telerite, DVD-mängijate, kodukinode,
heli- ja videoseadmete, kõikide suurte
ja väikeste kodumasinate remont.

UUS!

Digitaalsete fotokaamerate remont
(Nikon, Sony, Panasonic)

SUVEL ME EI PUHKA!
Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

Tallinn

Tartu

Rakvere

Viljandi

Valga

Võru

Türi

Jõgeva

Kuma tee 2,

Tähe 110

Ringtee 4

Leola 58

Pärna pst. 13

Piiri 2

Tallinna mnt. 20

Kassinurme

tel. 655 8553

tel. 736 2549

tel. 772 2378

tel. 434 3153

tel. 766 0100

tel. 782 3339

tel. 385 7285

tel. 734 4413

mob. 5344 3388

mob. 56 202 300

mob. 566 44 006

mob. 53 474 353

mob. 56 942 919

mob. 53 284 919

mob. 53 600 757

mob. 56 980 949

tallinn@olly.ee

tartu@olly.ee

rakvere@olly.ee

viljandi@olly.ee

valga@olly.ee

voru@olly.ee

tyri@olly.ee

olly@olly.ee

www.põrand.ee
priit@põrand.ee

Tel 5300 6804
Teguri 37B, Tartu
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Kiwa küsib, kas

Soodusregistreerumine

22. juulini!

Kas on sool tähtsust? Kas
naine on ainult naine või
on igas naises killukene
meest? Ja vastupidi. Kui
mees riietub naiseks,
kas siis peaks või võiks
teised sellele püüda
hinnangut anda skaalal
“hea-halb”?

www.tartumaraton.ee

KAIE PÄIKE
kaie@tartuekspress.ee

Meediapartner:

Autopartner:

Uisupartner:

Raadioülekanne:

Transsooliste Meka

Transsoolisus on Kagu-Aasias
tunduvalt rohkem levinud kui
lääneriikides. Indoneesia on
maailma suurim islamiusuliste
arvuga riik, kuid mitte araabiapärase islamismiga. Transsoolised on seal hästi nähtaval ning
nad ei üritagi end kuidagi varjata, ära peita või kinnistesse klubidesse pugeda – transsoolisuse
ajalugu ulatub tuhandete aastate taha.
Uskumused kõnelevad, et ka
Muhamedil olevat õukonnas
olnud transsoolisi ning neile ei
tohtinud liiga teha. “Šamaanid-

Kunstnik Kiwa koos Indoneesia transsool

ki olid ja on enamasti transsoolised, sageli ka preestrid. Jumalgi on enamikes usundites universaalne, ta pole ei mees ega
naine,” jagab Kiwa teadmisi erinevatest uskudest. “Kristlaste
jumal on meessoost seepärast,
et Suurt Isa tuleb karta ja kummardada,” vastab ta minu naiivsele küsimusele Jeesus Kristuse
meheks olemise kohta.

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
T KOGE
TA

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

USI

AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE

M

20

AAS

Peasponsor:

Sume suveõhtu Genialistide klubis, kus kunstnik Kiwaga
kohtumine kokku oli lepitud,
on puupüsti rahvast täis. Mehi
ja naisi – või vähemalt paistavad
nad sedasi välja. Enamik neist
ootas siiski pääsu teatrietendusele ning me saame rahulikus
õhkkonnas vestelda. Kunstist,
soost ja veidi ka muust.
Kiwa oli paari tunni eest
naasnud Pärnust, oma filmi
Wariazone linastuselt. Kuigi
äsja avati Y-Galeriis ka Kiwa
näitus “Ameerika. Protsess.
Loss.”, siis Kiwa kui filmilooja
on midagi täiesti uut. Filmil on
ka teine autor, antropoloog Terje Toomistu, kellega koos käidi
Indoneesia transmaailma jäädvustamas.
“Filmis on Indoneesia transsooliste igapäevaelu. Me püüdsime teha võimalikult informatiivset filmi – tänapäeval on
inimesed ju veidi hellitatud ja
tahetakse, et võimalikult palju
oleks ette nämmutatud,” ironiseerib Kiwa. “Meie kultuuris on mõiste “transsoolised”
vähe levinud, peamiselt teatak-

se transseksuaale ja transvestiite. Transsoolisus on laiem mõiste ning see haarab endasse kõiki variatsioone mehe ja naise
vahel,” jagab Kiwa meretaguse
elu käitumismudeleid, mis meie
mõttemaailma jaoks veidi veidravõitu tunduvad.
Transseksuaal on see, kes
leiab, et on sündinud valesoolisena ning soovib oma sugu
muuta, transvestiit aga see, kes
end aeg-ajalt naisteriietega kaunistab ja püüab naist mängida.
“Sageli mängivad nad üle,” teab
Kiwa. “Materjali salvestasime
tillukese kaameraga. Kui me
oleks suurte kaamerate ja suure võttegrupiga püüdnud filmi
teha vaevalt, et me oleksime nii
palju intervjuusid saanud. Hängisime filmitegelastega koos
ringi, sõbrunesime.”
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ka sugu on kunst
riikidesse,” räägib Kiwa.
“Enne Indoneesiasse minekut ei teadnud ma sellest riigist muud, kui et see on Aasia ja
Austraalia vaheline saartepudi
ning et seal tehakse batikakunsti ja gamelani muusikat.” Keeleõppimise käigus kohaliku kultuuriga ja inimestega rohkem
tutvudes aga selgus, et seal maal
on muudki põnevat ning nii saadi ligi 40 tundi musta videomaterjali, millest ligi tunnipikkuse
filmi kokkukontsentreerimine
oli paras peamurdmine.
Filmi saab näha Tallinna
Kunstihoones näitusel “Sõnastamata lood”, seda käiakse näitamas ning selle tegemisest rääkimas ka teistes Eestimaa paikades. Filmi kohta
leiab rohkem infot kodulehel
www.wariazone.com.
Tulevikuplaanid

iste ehk wariadega.

Foto: erakogu

“Indoneesias olles sain ma
teada ka seda, mida tähendab
näpuga vibutamise žest,” räägib Kiwa ning tõstab nimetissõrme püsti nagu kooliõpetaja
sumiseva klassi ees tähelepanu
nõudes. “See on jumala poole
osutamine – et tema seal kõrgel teab ja jälgib kõike.” Kuidas on Kiwal endal lood usuga?
“Olen rohkem šamanismi ja

loodususu pooldaja ning leian,
et organiseeritud religioon on
kuritegu usu vastu.”
Tegelikult sündis film üsna
juhuslikult. Indoneesiasse sõitis Kiwa eelmise aasta augustis,
keeleõppestipendiumi kaudu
õppima indoneesia keelt. Tagasi saabus aprillis.
“Indoneesia on huvitatud, et
keel ja kultuur jõuaks teistesse

Kiwat teatakse siiani kui
kunstnikku, kirjutajat, muusikut, nüüd siis on tema loomepagasis ka film. Millised on edasised plaanid? “Kunagi tahaks
Indoneesiasse veel tagasi minna,” unistab ta. Enne aga tahaks
ta lõpuni kirjutada oma pooleliolevad raamatud – üks käsikiri
on kirjastuses ning loodetavasti ilmub peagi – ja teha muusikat. Indoneesias jäi muusikaga
tegelemiseks aega väheks. Suvel
ootab ees kolmel festivalil osalemine.
“Kui mul mingist tegevu-

Kallis Sirje!
Palju õnne
ja tervist!

sest tekib üledoos, siis on teise
kunstiliigi tegemine päris hea
vaheldus,” räägib üdini loominguline inimene. “Ma ütleks, et
see on elustiil, kuigi sõna “stiil”
mulle väga ei meeldi – mulle
tundub, et see sõna on devalveerunud. Ma ütleks pigem nii,
et mu asjad on kulgenud selliselt, et mul on praegu selline
elu.
Ma ei oska ka puhata enam
nii nagu normaalsed inimesed. Kogu aeg mõtlen või kuulan muusikat, et kolleegide loominguga kursis olla. Kunstnik
on kunstnik kogu aeg, ma jälgin
pidevalt, mis toimub ning mõtlen, kuidas ja mida järgmiseks
teha. Kui tõmmata paralleele
usumaailmast, siis võiks kunstniku elu võrrelda ka religioosse
tegevusega. Kõik, mis ma teen,
on üksnes kunsti nimel.”
Vahel siiski võib ka kunsti tegemisest väsimus tekkida,
pihib ta. Seda kipub juhtuma
siis, kui palju tähtaegu samaaegselt peale hakkab pressima.
Esialgu seob Kiwa oma lähituleviku kodulinna Tartuga.
“Mulle meeldib Tartus väga,
siin on hea vaikne, rahulik õhkkond ning saab paremini tööd
teha – ei ole nii palju müra
ümberringi kui Tallinnas.”
Jah, pole midagi lummavamat eestimaistest suveöödest,
mis pikitud ööbikulaulu ja sääsepininaga ning hurmavate lõhnadega kõigest, mis parasjagu
õitseb. Looduse kunst...

Sõbrannad

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

Kompaktne, universaalne ja
nutikas!
Olympus VG-110
Osta kott + lisaaku
erihinnaga 29.90
(tavahind 50)!

69.-
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Soodne ja töökindel
äriklassi arvuti!

89€

Ülim meelelahutaja!
TAHVELARVUTI

Acer Iconia
Tab A500

Kaasa
HP sülearvutikott!
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diagonaal

32”

429.LVVNBLTFBMBUFT
LVVE

13.49€

LCD TV

LG 32LD320

DN

SÜLEARVUTI

HP 620
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-33%

399.LVVNBLTFBMBUFT
LVVE

12.55€

599€

Tallinn: Viru Keskus (Viru väljak 4 ), tel 6668160, E-P 9-21; Kristiine Kaubanduskeskus (Endla 45), tel 6668116, E-P 10-21; Rocca Al Mare kaubanduskeskus (Paldiski mnt 102), tel 6668155, E–P 10–21; Ülemiste Kaubanduskeskus (SuurSõjamäe 4), tel 6668159, E-P 10-21; Järve Kaubanduskeskus (Pärnu mnt 234/238), tel 6668154, E-P 10-21; Lasnamäe Centrum (Mustakivi tee 13), tel 6668128, E-P 10-21; Mustika Kaubanduskeskus (Tammsaare tee 116) 6668151, E-R 10-20, L-P
10-18; Sikupilli Kaubanduskeskus (Tartu mnt 87), tel 6668156, E-P 10-21; Tartu: Tasku keskus (Turu 2), tel 666 8163, E-L 10-21, P 10-18; Lõunakeskus (Ringtee 75), tel 6668153, E-P 10-21; Kaubanduskeskus Eeden (Kalda 1c), tel. 6668164,
E-P 10-21; Pärnu: Kaubamajakas (Papiniidu 8/10), tel 6668152, E-P 10-20; Viljandi: Viljandi Centrum (Tallinna mnt. 24), tel 6668166, E-R 9-19, L 9-17, P 9-15; Jõhvi: Kaubanduskeskus Tsentraal (Kesk-väljak 4), tel 6668168, E–R 10-19, L-P 10-16;
Rakvere: Põhjakeskus, tel. 6668177, E-P 10-20; Valga: Valga Maxima (Jaama 2b), tel. 6668121, E-R 10-19, L 10-16; Paide: Ringtee 2, tel. 6668124, E-L 10-19, P suletud; Kuressaare: Auriga Keskus (Tallinna tn. 88), tel. 6668117, E-L 10-20 ja P 10-18;
UUS! Võru: Kagukeskus (Kooli 6), tel 6668173, E-R 10-19, L 10-18, P 10-16.

Nii soodne, et osta kohe mitu!
-33%
tTJTTFFIJUBUVEEJHJCPLT 64#
t%7#5KB%7#$EJHJUààOFSJEt9%&OHJOFQJMEJQBSBOEVTTàTUFFN
t434 $MFBS7PJDF**tFOFSHJBTÊÊTUVGVOLUTJPPOtFFTUJKBWFOFLFFMOFNFOàà

299.LVVNBLTFBMBUFT
LVVE

9.40€

447.19€

Rohkem infot ja parimad pakkumised:

www.klick.ee
24h avatud e-pood

Kampaania kestab 02.06.2011 - 30.06.2011. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

SINU DIGIPOOD

Parim hin
d
Eestis!

DIGIKAAMERA

-22%
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Eksperiment: P
Tartu Ekspress testis, kui
hästi sobivad lehevedaja
töömasinaks kaks erinevat Peugeot’ tarbeautot
– Bipper ja Expert.

Et kõige sobivama “piruka”
või kaubiku valimine eeldab selle katsetamist just konkreetsel
töölõigul ja -tingimustes, pakub
Peugeot oma tarbesõidukeid
katsetamiseks lausa kaheks
ööpäevaks. “48 h test-drive”
kampaanias liigub üle Eesti
pool tosinat valget töölooma.
Milliste Tartusse jõudes andis
lahke automüüja neist kaks ka
Tartu Ekspressile, et võrrelda
kumb passiks paremini leheveoks.
Tagurdamine
edasijõudnutele
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Eemalt vaadates on selge, et ahjusoojade ajalehtede
alust mingil moel Bipperisse
ühes tükis pressida ei õnnestu.
Expert annab lootust. Esimeseks tõeliseks komistuskiviks
saab estakaadini tagurdamine. Kui muidu pakuvad suured
mitmeosalised peeglid tagapool
toimuvast head ülevaadet, siis
estakaadini tagurdades tuleb
tagauksed 180 kraadi välja pöörata, mispeale vaateväli muutub olematuks. Pisut saab piiluda ahtast ribast ukse ja kuudi
vahelt.
Kuna juhi- ja kaubaruumi
lahutab plekist sein, poleks ka
tahavaatepeeglist – isegi kui
see masinal eksisteeriks – min-

Expert on sõna otseses mõttes täpselt ajaleheveoks loodud. Eriti varuruumi

git abi. Elupõlised rekkamehed peavad taolise saamatuse üle ilmselt peenikest naeru,
ent “harrastajast” kaubikujuht
saab masina mõlkimata soovitud kohta vaid kolleegi juhendamisel.
Asjaolu, et trükikoja laadimisplatvormi metallist kaldtee
ning Experdi ukseava erinevad
teineteisest mõõtudelt vaid paari sentimeetri võrra, ei jäta juhile ka erilist eksimisruumi. Üks

alus mahub pardale ilusti, aga
kummalisel kombel on insenerid kuudi sisu teinud täpselt 10
cm lühema, kui see oleks tarvilik kahe kaubaaluse järjestamiseks.
Bipper saab oma koorma
kätte tavapärasel “manuaalsel”
moel. Esmapilgul pisut ahtana
tunduvale kaubaruumile saab
täiendust kõrvalistuja arvelt.
Istme põrandasse “uputamine”
ja turvaseina liigutamine läheb
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eugeot’ga postiljoniks

Lühiuudised

Kütusevargad nabiti kinni

Experdi kolmeistmeline salong võimaldab reisida ka perega.

ku – ühtekokku suisa 14. Et aga
furgoonis pole polsterdust, on
mürafoon tugev, pisut väsitavgi.
Jonnakas kesklukk
kusagile ei jää.

Fotod: Rasmus Rekand

hõlpsalt juba esimesel korral.
Vaid juhil on “võretatuna” tunne nagu sõidaks bagis.
Bipper ökonoomitab võttega,
kus igal seismajäämisel mootor
automaatselt välja sureb ja siduri vajutuse peale taas ise ellu
ärkab. Nii peaks tootjate meelest linnasõit isegi vähem “janusemaks” kujunema kui maanteel.
Kui Bipperil midagi külluslikult on, siis kindlasti panipai-

Peugeot’ kaubikute tülikaimaks nuhtluseks leheveo
puhul kujuneb jonnakas kesklukk. Sõitma hakates lukustab
see kaubaruumi uksed automaatselt. Avada saab puldilt
või salongist. Postiljonile, kelle
töörutiin ongi autosse – välja –
autosse, tundub pidev lukuga
sahmerdamine ärritavalt tüütu. Amservist selgitati hiljem,
et “seda saab ümber programmeerida”.
Experdis on parem käsi alguses pidevas segaduses: sõidu
ajal ihkab küünarnukitoe järe-

le, selle lõppedes otsib käsipiduri kangi. Viimase leiab juhiistmest vasakult, tuge aga pole
üldse. Selleks, et ohutulede lülitini jõuda, peavad olema korvpalluri käed või tuleb end kogu
kehaga välja sirutada.
Konditsioneer, roolilt juhitav stereo, ports erimõõdulisi
topsihoidjaid ja laekaid-panipaiku, aga eriti juhiiste – võtab
veatult sülle ka kogukama
mehe ning turjatugi lausa kutsub sirge rühiga sõitma – teevad
elu Experdis üpris mõnusaks.
1,6-liitrine diiselmootor on linnasõidul ergas ka lehekoorma
all. Maanteel tundub 90-kilomeetrine tunnikiirus juba paraja kihutamisena. Küll ihkaks
kuuendat käiku, sel masinal on
neid vaid viis.

SÜGIS EI OLE MÄGEDE TAGA – BRONEERI RAVIPAKETT JUBA TÄNA!

KLASSIKALINE RAVIPAKETT 35 eurot / 1 ravipäev
Check in: 18:00
Check out: 14:00

Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium
Aia 3, Narva-Jõesuu, Eesti

Pakett sisaldab:
t majutus kahe- või kolmekohalises toas
t hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök
t meditsiiniline konsultatsioon
t 3 raviprotseduuri iga päev
t hommikusauna ja -basseini kasutus
t piiramatu jõusaali kasutus
t piiramatu Saunamaailma kasutus

Tel: (+372) 359 9529
(+372) 359 9521
(+372) 5344 7779
E-post: info@narvajoesuu.ee

* Broneerimisel ütle salasõna «SÜGIS 2011» soodustuse saamiseks
* Tule Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumisse
* Osta klassikaline ravipakett erihinnaga
Eripakkumise hind:
35 eurot / 1 ravipäev / 1 inimene
Tavahind: 44,74 eur / 1 ravipäev / 1 inimene
Minimaalne paketi kestvus: 4 ravipäeva

Pakkumine kehtib broneerimiseks alates tänasest ja
majutumiseks ajavahemikul 1.09.2011 kuni 21.10.2011

VEEL PAKKUMISI: www.narvajoesuu.ee

Bipperi turvavõrk loob mulje justkui sõidaks bagiga.

Töökad katsealused Bipper (vasakul) ja Expert.

Bipperi 1,3-liitrine diislit rüüpav süda saab üldiselt hakkama, aga tundub natuke puine,
mõtlik. Masina tõeline võimsus
avaldub kinnitamata turvavöö
märguandehelis, mis on Experdi pininast mäekõrguselt üle.
Tuleb tõdeda, et leheveo töö-

ga saavad mõlemad katsealused hakkama. Bipper küll
mööndusel, et kaubakogus pole
väga suur. Postiljoni elu uues
Peugeot’s saaks päris mugav olema. Sõidukid on nägusad, iseloomuga, heas mõttes ninakad.
Rasmus Rekand, Kaupo Torim

Teisipäeva öösel kella 1.55 paiku tuli
politseile teade, et ühest Tartu tanklast
varastati kütust. Nimelt saabus tankla
teenindussaali isik, kes rääkis müüjaga
ning palus endale erinevaid tooteid näidata. Samal ajal askeldasid kaks noormeest tankurite juures ja täitsaid kahte
kanistrit kütusega. Kanistrid pilgeni täis,
oma 45 liitrit kahes kokku, jooksid kolm
noormeest tanklast minema. Neile järgnes tanklatöötaja ning jälitavast isikust
hirmutatuna jätsid noormehed kanistrid üsna ruttu maha, et oleks kiiremini
ja muretumalt võimalik lähedalasuvate
hoonete vahele pakku joosta.
Vargusteatele reageerisid patrullekipaazãid Tartust, kes piirasid tanklaümbruses oleva ala sisse ja asusid tanklatöötaja poolt kirjeldatud isikuid lähipiirkonnast otsima. Peagi märkas üks
patrullidest Tähe tänaval sõidukit, mis
üritas patrullpolitseinike eest põgeneda. Sõiduk peeti siiski Sepa tänaval kinni ning tanklatöötaja kinnitas, et selles viibinud kaks noormeest olid äsja
kütust varastada üritanud. Kinnipeetud isikuteks osutusid 19- ja 21-aastased noormehed. Juba tuli teade ka teiselt patrullekipaazã ilt, et Turu tänaval on
kinni peetud sõiduk, millega üritas varguspaigalt lahkuda kolmas, 28-aastane
mees. Varguskatse täpsemate asjaolude uurimiseks ja isikute vastutusele võtmiseks alustas politsei väärteomenetlust.
TE
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www.aastaautopluss.ee

Hammas hamba,
rihm rihma vastu!

Vanematele kui 2006 aasta autodele teeme soodushinnaga
hammasrihma vahetuse ja tasuta veermiku kontrolli!
Lisaks anname originaalvaruosadele 3-aastase garantii!
Mudel

Hind enne

Soodus

274.80

177.10

Passat/ Variant

01.-05.a.

1,8T /110kw

Passat / Variant

98-01.a.

2,0/96kw

274.80

177.10

Passat / Variant

97-02.a.

1,9 TDI

341.50

220.00

Golf,Bora/ Variant

98-02.a.

1,9 TDI

341.50

220.00

Caddy

04.-08.a.

1,9TDI/2,0TDI

330.15

213.90

Transporter T-5

03.-05.a.

1,9TDI

330.15

213.90

Aasta Auto Pluss, Tartu Aardla 101, tel 680 3660

Kampaania kestab kuni 31.09.2011 a.
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Tartus peetakse Balti turniiri kohtumised
27.–30. juunini peetakse Tartu, Viljandi, Võru ja Otepää staadionitel U-17 ja U-19 vanuseklassi noormeeste jalgpalli Balti turniiri kohtumised. Seekordne Balti turniir on eriline selle poolest, et lisaks Eestile, Lätile ja Leedule osaleb ka Soome. Samuti teeb turniiri
eriliseks viimaste aastaste jooksul Lõuna-Eestis valminud uute staadionite kasutamine.
“Ootame Lõuna-Eesti inimesi Eesti noortele kaasa elama. Vastasseisud naabritega on
alati põhimõttelised, anname endast parima, et mõlemas vanuseklassis saavutada kõrge
koht,” lausus Eesti U-19 ja U-17 koondise peatreener Frank Bernhardt. Teatavasti on Eesti kui korraldajamaa taganud endale koha järgmisel aastal toimuval U-19 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, seega on võimalus Balti turniiril näha just neid pallureid, kes hakkavad aasta pärast Euroopa tippudega rinda pistma.
TE

Sport

Tartu noored kergejõustiklased kannavad
Eesti koondises põhiraskust
Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Serbias Novi Sadis võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus. Eesti võistleb II liigas koos Läti, Leedu, Austria, Slovakkia, Serbia, Bulgaaria ja Taaniga, I liigasse pääseb neist kaks paremat riiki. Eesti koondise suuruseks on 37 sportlast, kellest pea pooled on Tartust. Tartlastest lähevad võistlustulle jooksjad Grit Šadeiko, Maris Mägi, Nikolai Vedehin, Teet Meerits, Rasmus Mägi, Liina Tšernov,
Laura Suur, Tiidrek Nurme, Jekaterina Patjuk, Markus Ellisaar, Rivar Tipp ja Kaur Kivistik.
Lisaks osalevad veel kõrgushüppaja Anna Iljuštšenko, teivashüppaja Veiko Kriisk, kolmikhüppajad Veera Baranova ja Igor Syunin ning kuulitõukaja Linda Treiel.
TE

Indrek Visnapuu: Rock on õigel teel
Tartu Rocki korvpallihooaeg lõppes üllatavalt kiirelt ja paraku meistritiitlit kaitsta ei õnnestunud.
Pärast mõningast “settimist” koostas peatreener
Indrek Visnapuu Tartu
Ekspressi palvel analüütilise tagasivaate hooaja
teisele poolele.
Vastupidiselt finaalikonkurendile hakkas meie vormikõver hooaja lõpus langema, sest
mängisime sellel hooajal erakordselt tiheda mängugraafiku järgi, kokku 84 mängu. Suur
koormus mängijatele on üks
põhjus, miks lõpuni vastu pidamisest natuke puudu jäi.
Lisaks said Balti liiga ja koduse põhihooaja lõpus mängijad
erinevaid vigastusi, mistõttu jäi
neil meestel play-off’iks ettevalmistus nõrgemaks. Otsustaval treeningperioodil polnud
tihti 10 meest trennis. Ka karikamängude ajastus elimineeris
võimaluse hooaja keskel füüsilist ettevalmistuslaagrit teha.
Tihe mängugraafik seab
omad piirid ka ettevalmistusele.
Kõigile neile oletustele on otsa
vaadatud, järeldused tehtud
ning plaanid eesootavaks hooajaks korrigeeritud
Finaalides, peab tunnistama, oli BC Kalev/Cramo meist
parem. Üks põhjus peitub nö
pingi tagumise otsa tasemes.
Kui võrrelda üheksanda kuni
kaheteistkümnenda mängija (Saks, Kitsing, Orula, Riis
vs Raadik, Evart, Järveläinen)
kvaliteeti mõlema meeskonna
puhul, siis on seal Cramol selge
eelis. See asjaolu aga mõjutab
treeningprotsessi kvaliteeti (eriti kui keegi vigastatud/haige).
Välisliigad tähtsamad

Kokkuvõtvalt on positiivset
rohkem kui negatiivset. Erinevalt ajakirjandusest, kus kevadiste finaalide ajal seisukoht
kardinaalselt muutub, olen
mina aastaringselt sama meelt,
et välisliigad on
korvpalliklubide jaoks olulisemad. Eurosarjas jäi meil
grammike puudu edasipääsust
ja samavõrd
Balti liigas puudu finaalturniirile jõudmisest, mis mõlemad
olnuks hetkeseisus väga korralik tulemus.
Balti liiga mängudega olen
rahul, statistika räägib enda
eest. Mõlemal poolaastal võitude-kaotuste suhe 7 : 4. Kokku kodumängud 8 : 3, välismängud 6 : 5. Positiivse poole pealt
meenub korvidevaene, ent võitluslik mäng Cramo vastu Tallinnas, mis õnnestus 9 punktiga võita. Kodusaalis korjasime
kõik “kohustuslikud” võidud

Eelseisva hooaja mõtetest pole peatreener nõus sõnagi rääkima. Esmalt on paika vaja saada strateegia ja eelarve.

ära, tagades sedasi ka põhiturniiri kolmanda koha. Natuke
mõru maigu jättis põhiturniiri
viimane kohtumine Nevežises.
Teisalt kujunes see heaks sisenemiseks play-off’i.
Õnnel on komme hoida nende poole, kes on oskuste najal
eelisseisus. Võitlus finaalturniiri koha pärast Ventspilsiga, kelle mängumehed osutusid enesekindlamaks, tõestas seda.
Kripeldama jäid kodumängu
viimased 5 sekundit. Vastane
viskas keerulise viske sisse, meie vastulahendus ei kukkunud
kõige paremini välja
(Allingu ei tabanud
kaugviset – toim).
Taset teades olnuks
Rock finaalturniiril selge autsaider:
VEF ja Ventspils olid
kogu ülejäänud põhihooaja pundist pisut
tugevamad, rääkimata veel
kahest Euroliiga klubist Rytasest-Žalgirisest. Olime pääsule
nende sekka päris lähedal. See
olnuks meile väikseks eneseületuseks, nüüd tuleb resümeerida, et tegime korraliku esituse.
Säravad õnnestumised ehk kirsid tordil jäid pikalt kestnud liigades puudu. Karikates oli rohkem õnne.
Eesti meistriliigas jäime ilma
põhiturniiri võidust ja kodusaali eelisest. Osalt seetõttu, et vii-

Õnnel on komme hoida nende
poole, kes on
oskuste najal
eelisseisus.

mases otsustavas mängus Cramo vastu olime juba seitsme
mehega, aga olulisemaks veel
said kaks kaotust TTÜ-le.
Poolfinaal tulemuse mõttes
läks suhteliselt lihtsalt, samas
treenerina tundsin, et kõik ei
toiminud meil enam nii sujuvalt.Võitlesime, kuid vorm hakkas langema ja väsimus võimust
võtma.
Liidri otsinguil

Psühholoogiliste asjadega on
tihti nii, et rasketel momentidel
hakkavad ka pisikesed liivaterad hammasrataste vahel eriti
tunda andma. Meie varasemate aastate trump, ühtne löögirusikas, tänavu nii hea ei olnud.
Puudus kogemustega juhtmängija, kes erinevad persoonid ja
generatsioonid omavahel kokku liidaks. Iseäranis võis seda
märgata finaalides.
Teise poolaasta põhiteemaks
kujunes liidermängija otsimine
meie endi seest, sest ei õnnestunud palgata selgete liidriomadustega välismängijaid. Taltsi lahkumine talvel tõstis selle
teema teravalt päevakorda ja
mõjutas kogu meeskonna sisekeemiat. Mänguliselt suutsime
teda enam-vähem asendada,
vaimses osas mitte. See aasta
oli paljudele mängijatele proovikiviks ja minu enda jaoks selle hooaja kõige suurem väärtus

seisnebki selles, et paljud küsimused, eriti personaalia osas,
said vastused.
Vanematel mängumeestel
Allingul, Doroninil, Leppikul ja
Paadel oli tõeliselt suur võimalus särada ja võistkonna liidriks
tõusta. Mängulises mõttes tegi
Vallo väga hea hooaja, edenedes mitmes valdkonnas, muutudes küpsemaks. Talle pole aga
loomuomane olla liider, kelle poole teised vaataks. Poleks
õiglane talle seda ülesannet
kohustusena peale suruda.
Paraku ei Silver ega Marek
suutnud liidriks kerkida. Nendel on tihti palju tegemist iseendaga, et jääks aega juhtfiguuriks
olla. Askolgi oli võimalus astuda otsustajate ja väga vajalike
mängijate hulka. Läbilööki ei
tulnud. Esitused jäid ebastabiilseteks. Ta peab enda jaoks paika mõtlema ambitsioonikuse ja
töömoraali.
Turul läheb tihedamaks

Olen seda meelt, et olukord
Eesti mängijate turul hakkab
lähiaastatel muutuma, noori ja
häid mängijaid tuleb peale ja
seetõttu tuleb pidevalt ennast
tõestada ja mitte rahulduda
“lihtsalt lepingulise” mugava
rolliga. Treener saab teha mängijaga head tööd, kuid tahe
midagi saavutada peab istuma
sügaval inimese sees.

Foto: Joosep Martinson / Õhtuleht

Veidemann suutis end kohe
kindlaks põhimeheks mängida, see on juba iseenesest tugev
samm. Oma vanuse kohta on
tema stabiilsus märkimisväärne. Üllatas oma stabiilsusega juba mulluses finaalis, olles
sealjuures noorim. Tema areng
saab toimuda
individuaalsete
detailide lihvimise arvelt. Tema
ründearsenali
tuleb mitmekesistada rünnaku
1 : 1 olukordades, positsioonivalikutes. Kaitses positsioonivalikus, abistavas
kaitses ja endast suuremate katmises on arenguruumi. Tema
mängumaht võiks olla väiksem,
siis jääks rohkem aega trenniks,
mille käigus nimetatud elemente arendada.
Sokk esines läbi hooaja tõusvas joones, ta on muutunud
resultatiivsemaks, julgemaks.
Peakski olema veel isekam,
oskab liiga palju ja liiga hästi
asju analüüsida. Võiks julgemini raamidest välja minna. Noorele eale vaatamata võib teda
julgelt pidada kogenud ja kindlaks mängumeheks.
Kurbase hooaja muutsid väga
õnnetuks kaks tõsist vigastust.
Ta on arvestatav tegija, karastus Tartus kõvasti, sai palju indi-

viduaalset tööd teha ja on heas
füüsilises konditsioonis vaadates koondise tegemiste ja ka
järgmise hooaja suunas.
Eichfussile on kaasa antud
teatud asjad, aga peab palju
sihikindlat ja järjepidevat tööd
tegema, et saavutada järgmine
tase ja sinna püsima ka jääda.
Mängumees, kes peab saama
individuaalset lähenemist, eeldades et ta ise kõigepealt seda
ikka soovib. Talle ei hakka asjad
kergelt külge, osad peavad lihtsalt rohkem tööd tegema. Seda
nii mängu lugemise kui tehnilise pagasi osas. Vajab täit pühendumist ja väga kõrget töömoraali. Ei haara ta just lennult
asju, ent ei proovinud tänavu
seda korvata ka töö hulgaga. Ei
kasutanud oma võimalusi maksimaalselt ära.
Rain Raadiku puhul on
samuti tarvis põhirõhk panna
individuaalsele tegevusele, nii
füüsilise kui pallimängu poole
pealt. Mees on muutnud stabiilsemaks ja usutavasti on järgmistel hooaegadel eeldus sealt rohkem tulemusi oodata.
Esiliiga resultatiivseima mängija tiitel näitab, et Evart harjus uue kolmesejoonega hästi.
Tema gabariitidega on suurte
meeste vahel päris keerukas toime tulla, see nõuab palju tööd
füüsise kallal. Järveläinen sel
hooajal veel ei küündinud päris
õigele tasemele. Hilja alustanuna on puudusi algtõdedes, mida
küll korvab suure töötahtega.
Eziukwu hooaja lõpule jättis jälje õlavigastus, mis muutis
teda natuke pehmemaks. Täitis
oma koha ära läbi terve hooaja,
igati positiivne võistkonnamängija. Oli tunda, et play-off kogemus puudub, otsustavates mängudes tema roll kahanes.
Tsintsadze osas
olid talvel ootused kõrgel. Tal oli
palju psühholoogiat mõjutavaid
läbielamisi väljaspool platsi ja seetõttu raskem oma
mängu leida. Oli
küll sähvatusi, aga
tema kogemustega mängija oleks
pidanud suutma meie meeskonnas enamat. Varasemalt
võis olla noor uljaspea, nüüd
oodati talt kindlust ja eeskuju.
Ta ei suutnud ennast kehtestada mootori, juhtivmängijana.
Vajaks piiritut usaldust, garanteeritud 30–35 minutit mänguaega, millist võimalust selle
kvaliteediga mängides ma talle anda ei saanud. See poleks
olnud aus ka teiste suhtes.
Oleme meeskonnana võtnud
suuna kiiremaks ja agressiivsemaks. Soov on, et sellega kaasneks ka kvaliteet. 80% kiiruse
juures on see meil hea, täiskiirusel mitte. Selles vallas tuleb edasi tegutseda – oleme õigel teel.

Teise poolaasta
põhiteemaks
kujunes liidermängija otsimine
meie endi seest.

Indrek Visnapuu
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Lille maja töömalevas lõpetas esimene vahetus

Vaba aeg
SUDOKU

Alates 6. juunist saab osaleda Lille maja suvises töömalevas, kus traditsiooniliselt pakutakse noortele tartlastele suveks tööd Tartu linnas. Selle nädala esmaspäeval lõpetasid oma töömalevasuve juba 30 noort ja alustas teine vahetus 35
noorega. Tänavu on Lille maja töömalevas võimalus osaleda kokku 110 noorel tartlasel.
Lisaks Raadile töötavad noored ka TASKU Rimis, Eesti Põllumajandusmuuseumis ja Klaaspärlimängu festivali raames ning noortekeskuste suvetelgis. Tööpäevad on kuni neli tundi pikad ning töötasu Eestis kehtiv miinimum tunnitasu.
Töömalev on mõeldud noortele alates 13ndast eluaastast.
Tööpäevale järgnevad erinevad õpitoad, ekskursioonid, mängud-võistlused,

külastatakse asutusi, kohtutakse ettevõtjatega. Lisaks toimuvad kohtumised
erinevate elukutsete esindajatega (näitlejad, kirjanikud, muusikud) ning asutuste-institutsioonide külastused (teater Vanemuine, politsei- ja päästeamet,
riigikohus).
Enne tööperioodi jagati noortele infot tööõigusest, karjääriplaneerimisest,
alaealistele lubatud töödest, Eesti tööandjate ootustest noortele, töötamisest
välismaal, CV ja motivatsioonikirja koostamisest, tööintervjuul käitumisest ja
esmaabist. Maleva III vahetus algab 4.07 ja lõppeb 17.07. Viimases vahetuses
on veel mõned vabad kohad, kuhu ootame noori vanuses 15 kuni 18 eluaastat.
Maleva osalustasu on 6.39 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 28. juuniks.
TE

Tartu laululava

Kino
Ekraan 17.–22. VI
kell 14.15, 16.45 Kung fu panda 2 3D
kell 11.45 Animen: Teekond läbi
universumi 3D
kell 12.15, 15, 19, 21.45 Super 8
kell 18, 21 Kariibi mere piraadid:
Võõrastel vetel

Tartu ülikooli ajaloo muuseum
19. VI kell 19 kammermuusika kontsert, esinevad Roland Liiv

Näitus

(tenor) ja ansambel Dorpat

Annelinna raamatukogu

Kontsert
Café Shakespeare
16. VI kell 20 Raen Väikene
17. VI kell 21.30 Priit Lomp ja Villu
Laiapea
18. VI kell 20 Raen Väikene

RISTSÕNA

21. VI kell 21 Eesti Superstaar Live
Tour

kuni 22. VI fotonäitus Tartus nähtud,
Tartus tehtud
kuni 22. VI fotonäitus Hetki loodusega ja loodusest

Eesti Rahva Muuseumi
näitusemaja

16. VI kell 19 Projekt Pii

kuni 6. VIII juuniküüditamise 70.
aastapäevale pühendatud raamatunäitus Meie elu lugu

Lokaal Sumin

Karlova-Ropka raamatukogu

17. VI kell 19 Maarja-Liis Ilus

kuni 12. VII fotonäitus Eve galerii

Peetri kirik

Tammelinna raamatukogu

29. VI kell 21 Laulupeoks valmis,
Kommertsgümnaasiumi mudilaskoor, Karlova gümnaasiumi
lastekoor Maarjalill, neidudekoor
Kurekell, Tartu Poistekoor ja Tartu
Noortekoor

kuni 30. VI raamatukogu fotoringi
neljandat tegutsemisaastat lõpetav
näitus

Genialistide klubi

Püssirohukelder
18. VI kell 22 Sada ja Seened

Ristiisa pubi
16. VI kell 21.30 Taas
18. VI kell 21.30 4 Tankisti ja
Rebane
30. VI kell 21.30 Ly Kättmann

Tartu Jaani kirik
17. VI kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Hannes Metssalu
(metsasarv) ja Anna Humal (orel)
22. VI kell 22 Salzburger Saitenklang (Austria): Wilfried Scharf
(tsitter), Roswitha Steindl (kitarr) ja
Sabine Kraus (harf)
24. VI kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Aroonia: Anneli ja
Pääsu Vilbaste
28. VI kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Anneli Klaus (orel)
29. VI kell 19 Mööda Vahemere
maid, Oksana Sinkova (flööt), Alina
Sakalouskaya (mandoliin) ja Kadri
Ploompuu (orel)

Tartu Katoliku kirik
19. VI kell 16 Tõnu Sepa juubelikontsert

LOOMA

Tartu linnaraamatukogu
kuni 20. VI raamatunäitus Kunstnik
ja kirjanik Arno Vihalemm 100
kuni 1. VII raamatunäitus “Looduse”
lood: õpetlikke raamatuid (1920 1940)
kuni 8. VIII Epp Nõgese maalinäitus
Suve süles
kuni 12. VIII Ove Büttneri maalinäitus Suvevärvid ja nokturnid
kuni 14. VII näitus Üks laevuke
lääb üle vee, vaatamiseks on väljas
Anton Galkini meisterdatud laevamudelid ning valik laevu ja laevamudeleid tutvustavat kirjandust

Muu
Karlova-Ropka raamatukogu
20. VI kell 17 kirjandusõhtu Soovitan
sullegi!

Tartu linnaraamatukogu
21. VI kell 18 raamatuesitlus ja vestlusõhtu, kirjastus Petrone Print esitleb
raamatut Minu Haiti: ellujääja,
külas on raamatu autor, maavärina
rusude alt pääsenud Tarmo Jõeveer
30. VI kell 10.30 muinasjututund lastele, juunis loetakse vallooni muinasjutte ja joonistatakse. Kavas on Lugu
võluvõimega taskurätist

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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Tartus tehakse fotosessioon maailma pikima muusikavideo jaoks

Noortekeskused korraldavad näitemängulaagri

Neljapäeval toimub Tartus Eviani maailma pikima muusikavideo loomise fotosessioon. Fotod võetakse üles Tasku keskuse 4. korrusel Cinamoni fuajees kell 16–20. Muusikavideo
loomisele on oodatud kõik noorusest pulbitsevad, energilised
ja julged inimesed.
Evian proovib koos veesõpradega sel suvel purustada Guinessi rekordit maailma pikima muusikavideo loomisega.
Senine rekordiomanik on kaheksa tunni pikkune muusikavideo. Juunikuu jooksul saab end pildistada ja pilte kampaanialehele laadida ka IM Arvutite müügisalongidest Tallinnas

16.–19. juunil toimub Lille maja ja Põlva avatud noortekeskuse koostöös näitemängulaager, kus noored
saavad osaleda hääle ja kõne õpitoas ning kontaktimprovisatsiooni õpitoas. Õpitubade esitlus, kuhu on
oodatud kõik huvilised, toimub laupäeval, 18. juunil kell 19 Lille majas. Hääle ja kõne õpituba juhendab
Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli teatrikunsti ja teatripedagoogika magister Silvia Soro,
kes lisaks näiteringide juhendamisele ning teatri- ja draamaõpetuse õpetamisele tegutseb ka vabakutselise näitleja, lavastaja, dramaturgi ja näitekirjanikuna. Kontaktimprovisatsiooni õpituba juhendab TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia loovainete õppejõud Ruben Roos, kes pälvis 2010. aastal Jõgeva linna aasta õpetaja aunimetuse. Lisaks õpetab ta loovtantsu, tantsulist improvisatsiooni ja kontakttantsu mitmetes stuudiotes üle Lõuna-Eesti (sh ka Tartus). Mõlemast linnast on laagris kaheksa 1.–5. klassi õpilast ja
kaheksa 6.–9. klassi õpilast, kokku 32 noort. Täpsem info Lille maja kodulehel.
TE

Müüa tõutunnistusega

Solarises ja Tartus.
Eviani rekordvideo loomisel saab veebikaameraga varustatud arvuti või nutitelefoni olemasolul osaleda ka internetis. Videos osalemiseks on soovitav selga panna valge T-särk
ning minna veebilehele www.letsbabydance.evian.com,
kus saab endast teha neli fotot tantsivate beebidega. Eviani motoks on “Live Young” (“Ela noorelt!”) ning ka reklaamides kasutatud beebi on kestva nooruse sümbol. Valmivas
videos on tantsiv beebi monteeritud täiskasvanu kehale, mis
on märk kõigis peituvast lapsest ja sisemisest noorusest. TE

ikad.

BEAGLE kuts

Rohkem infot ja pilte www.beagle.ee
Helista 5665 1233 ning tule vaatama!

* KÜ asutamine/juhtimine
* KÜ raamatupidamine, selle revisjon
* KÜ aastaaruannete koostamine
* kinnisvara haldamine/hooldamine
* väli- ja trepikoja koristamise teenus
* tehnohooldus/avariivalve 24H
* sanitaartehnilised tööd ja kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

Ehitus

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.

Rendile anda

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

Müüa põranda- ja voodrilauda.
Kohaletoomine tasuta.
Tel 5596 0517.

3toal korter Karlovas (65 m2, uus
maja, I k, gaasiküte, köögimööbel,
sisehoov, 15 min kesklinnast, 400 €
kuus). Tel 505 4018.

2-toal mugavustega korter 10 km
Tartu linnast väljas. Tel 523 8589.

Rendile võtta
Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid, vihmaveesüsteemid, roostevaba, vaskja messingplekk. Tartu, Riia 136c,
tel 5343 0334, 739 0196,
katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.
Kvaliteetne plaatimine.
Tel 5803 5020, www.aareco.ee.
Killustik, liiv, muld, sõelmed,
maakivid. Räni küla, veovõimalusega
4 m3/6 t. Tel 5622 2742.
Plastvooder alates 5,9 €/tk.
Tartu, Riia 140i, tel 5661 6521,
mardiplastvooder@gmail.com.

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toal korter. Tel 554 5900.
3-toal korter. Tel 517 0420.
Noor lastega pere üürib 3toalise kõigi
mugavustega korteri. Tel 518 9709.

Küte
Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.
Tel 5622 2733.
Müüa kuiv kvaliteetne männi kütteklots 1,5 m3 suurustes big bag
kottides. Transport tasuta, hind 45 €.
Tel 523 0334.

San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836.

Kapid, lükanduksed.
Tel 528 1781, www.inmico.ee.

Pakun tööd
Kokale kesklinna kohvikus. CV saata
muidex@hot.ee või helistada kella
12–20-ni tel 5558 0251.
Norra reisigrupp (25–30 in) otsib bussiveoteenuse osutajat 1-2 sõiduks
Tallinna ja Tartu vahel juuli lõpus. E-post
berit.aastebol@gmail.com (ingl k).
Skarabeus Julgestusteenistus OÜ
pakub Tartus tööd kaubandusobjekti
turvatöötajatele. Nõudmised kandidaadile: vähemalt 19 eluaastat, kohtulikult karistamata, eesti keele oskus
vähemalt kesktasemel. Kasuks tuleb
turvakvalifikatsiooni olemasolu.
CV saata: tartu@skarabeus.ee.
Info tel 5688 8009.
Vajatakse hernekorjajaid Mellistesse.
Tel 5615 9609.

Lõhutud segaküttepuu 50 cm.

Tel 5197 8500.

Puistevilla paigaldus. Prowool Baltic OÜ,
tel 527 9863, e-post info@prowool.ee,
www.prowool.ee.

Mööbel

Müüa puitbrikett (142 €/tonn).
Tel 508 6607.

Lastehoid

Soojuspumbad ja konditsioneerid.
Kauplus Vaksali 5, Tartu. Tel 730 3751,
www.soojuspumbad.com.

Põllundus
Müüa toidukartulit Laura (25 kg / 10 €,
Tartu piires tasuta kojutoomisega).
Tel 5556 6600.

Riided
KASTANI RIIDEPOOD (endise apteegi
ruumides). Meie poest leiate kasutatud riideid, jalanõusid ja muud kaupa
kogu perele. Iga päev midagi uut.
VÕTAME KAUPA KOMISJONIMÜÜKI.
Tel 5598 2666, E-R 10-18, L 10-15,
Kastani 42, Tartu.

Teenus

Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee
Lastehoid. Sünnipäevad. Mängukonsoolide tuba. Avatud ka suvekuudel!
Tel 502 9965, www.kaheksajalg.ee.

Loomad
Müüa 3000 m³ elamukrundid.
www.hot.ee/orutee, tel 503 2419.
Müüa maja Kambjas (60 m2/3500 m2,
3 tuba, abihoone, ts.vesi, kpl, kool,
lasteaed). Omanikult. Tel 5390 8976.

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

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused furgoonautoga. Tel 5562 2646,
Jyrgen01@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veo- ja kraanateenused.
www.kintlog.ee, tel 505 4060.
Veoteenus 4 m3 multiliftiga (täitematerjal, ehituspraht jm). Tel 5622 2742.
Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie,
ka harvesteri ees. Hind al 100 € / ha.
Tel 5566 8338.

Tervis

TARTU LINNA TAKSO

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km

Anname kiiresti laenu kuni 5 aastaks
(www.laenvg.ee). Info tel 5199 7679.
Elektritööd eramajades ja korterites.
Töö kiire ja korralik. Tel 523 8521.
Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.
Kerghaagiste, autoveotreilerite, paadihaagiste ja kinniste kerghaagiste
rent Elvas. Tel 505 4843.

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

tartuekspress.ee/kuulutused

Raamatupidamisteenus OÜ-le,
MTÜ-le, KÜ-le. Aastaaruannete
koostamine. Tel 506 9518.

HAMBARAVI JA PROTEESITÖÖD
Kesklinna Hambaravis, konsultatsioon tasuta. Tel 730 3060.
SOOLAKAMBER - soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Kinnisvara müük

KUULUTA LEHES
JA VEEBIS

Muru niitmine murutraktori ja
trimmeriga. Hind 0,01- 0,02 €/m2.
Tel 528 8326.
Muruniitmine teenustööna: murutraktor 0,02 €/m2; niiduk 0,03 €/m2;
trimmer 0,05 €/m2. Tel 5555 0731.
Ohtlike puude langetamine, okste,
heki- ja võsalõikus, äravedu. Vihmaveerennide puhastus. Akna- ja fassaadipesu. Tel 5381 7161
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid
osadeks. Samuti aitame ära viia vanu
autoakusid. Raha kohe! Transport
tasuta. Tel 5356 7062.
Pandita VÄIKELAENUD ja
laenud kinnisvara tagatisel. Võlgade
kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.
Peoinventari rent: telgid, peomööbel,
lauanõud, tekstiilid. www.reserv.ee,
tel 5300 3995.

Muu
Müüa fotoaparaat Canon PowerShot E1, 10 MP, mälukaart 2 GB,
kaasa nahast vutlar. Tel 5850 4636.
Müüa lai valik vinüülplaate
www.fotki.com/finyl.
E-post power.full02@gmail.com,
tel 502 5613.
Müüa nutitelefon LG GW520,
QWERTY klaviatuur, mälukaart 2 GB.
Tel 5850 4636.

Müüa palksuvila (20 m2) ja grillmaja
Tartus Pikk 61 Anne kanali ääres.
Tel 552 2879.
Müüa renov elamu Annelinnas (173 m2,
6 tuba, saun, privaatne krunt 600 m2,
hea asukoht). Tel 5841 7373.

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

Müüa vanaaegne pianiino C.H.FREY
StPetersburg (vajab hooldust, 300 €).
Tel 505 4018.
TANIMBARI KAKADUU (Goffin Cockatoo) otsib uut kodu. Müük omanikult.
Tel 518 1995.

TOIMETUS ( 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega spetsialistidelt.
www.tuleohutus24.ee, tel 730 5387.

Viin tasuta ära vana pleki ja rauakola.
Ostan vanu Vene jalgrattaid 5 €/tk.
Tel 5676 6904.

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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k a u p l u s - l a d u
TARTU,
Teguri 39
E-R 10-19
L, P 10-16
Tel 776 0201

Tallinn, Vesse 3, tel 603 6517 / Narva, Puðkini 4a, tel 356 3000

Hinnapaanika!
Oleme nüüd avatud ka pühapäeviti

JAANIPÄEVAEELSED SUPERPAKKUMISED!
Hinnad kehtivad juunikuu lõpuni
või kuni kaupa jätkub!

Nurgadiivanvoodi LAGUNA-2

369€

LIGA komplekt

LAUD

569€

83€

SUPERHIND!

190€

Lahtikäiv diivanvoodi DUO
vedruploki ja voodiriiete sahtliga
120x190 cm

123€
240€

460€

MINIJA nurgadiivanvoodi

1029€

2 pesukappi, vedruplokk,
magamiskoht 205x160

Nurgadiivanvoodi AMIGO

379€
739€

399€
580€

AIATOOL

REIMARI diivanvoodi

40€

255€

Vedruplokiga diivanvoodi TIRA1

540€
SUPERHIND!

99€

BITE nurgadiivanvoodi

459€
659€

259€
369€

Reguleeritav TOOL

59€
119€

Järelmaksuvõimalus!

MARJAANA
kirst

Madrats IDEALS
(ortopeediline Pocket Lux madrats)

Sissemaks 0 €!

130€
240€

PÄEVITUSTOOL

136€
220€

Lükandustega
kapp (Läti)
cm 265€
cm 275€
cm 285€

UVE

S
VETAL

cm 139€
cm 149€
cm 155€

cm 320€
cm 325€

GIGANTis veel 10 000 erinevat toodet parima hinnaga!

