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Värskeid kutseõppureid tõmbavad juuksed, autod ja arvutid

Möödunud nädalal alustas Tartu kutsehariduskeskuses (KHK) õpinguid üle 3500 noore, neist ligi
1500 esmakursuslast. Kokku laekus augusti alguseks, mil lõppes suvine vastuvõtt, 2143 avaldust.
Keskhariduse baasil olid nõutumateks erialadeks juuksur (8,8 avaldust ühele õppekohale),
ärikorraldus (5,7) ja majandusarvestus (5,4). Järgnesid multimeedia (4,7) ja õppekavas uus logistiku
(3,6) eriala.
Mullu olid 2164 kandidaadi seas populaarseimad juuksuri ja spaateenindaja erialad, kus ühele
kohale kandideeris viis inimest. Tugevad konkursid
olid ka ärikorralduse (4,15), arvutite ja arvutivõrkude (3,88) ning majandusarvestuse (3,15) õppekavadele.
Põhiharidusega sisseastunuid paelusid tänavu
enim arvutid ja arvutivõrgud (3,3). Tung oli ka
automaalri (3) ja keevitaja paberitele (2,8). Võrdselt 1,9 tahtjat oli ehituse ja majutusteeninduse
õppekohtadele.
KHK õppejuhataja Liivi Raudsepa hinnangul
on suurte konkursside taga peidus tõik, et riigifinantseeritavaid õppekohti on vähe. Nii on tänavu
juuksuritele 16, ärikorraldajatele 12 ja majandusarvestajatele 10 kohta. Automaalreid alustab 12
ja keevitajaid 15. Ühtki täitmata õppekohta KHKs
pole. „Vastuvõtukonkursid peegeldavad alati meie
igapäevaelus toimuvat: kus on tööjõudu vajaka,
võimalus välismaal tööd leida, head palgad või
palju põnevat,“ avas Raudsepp valikute tagamaid.
KHK karjäärinõustaja Liine Karafini sõnul iseloomustab sisseastunuid võrreldes möödunud aastatega suurem teadlikkus. „On tunda, et põhi- ja
keskkoolis on natukene karjääriteemasid puudutatud ja on ka selliseid, kes info- ja karjäärinõustamiskeskuses käinud. Üllatusena tuli paljudele see,
et meil on õppetoetuste süsteem.“
Õppeedukuski oli uutel tulijatel Karafini kinnitusel hea või väga hea. „Õpilasi, kellel seis tunnistusel
väga nutune on, eriti ei näinudki. Arvamus, et kutsekooli tulevad rumalad ja nõrgad, kes keskkoolis
hakkama ei saa, ei saanud sel aastal küll kinnitust.
Sageli küsisime vastuvõtus isegi, et miks õpilane
nii hea tunnistusega keskkooli ei läinud,“ lausus ta.
„Vastati, et kutseharidust õppida on mõttekam ja
et keskkool on igav. Tahetakse ametit, mitte ainult
teadmisi, sest tööturul toimuv on arusaadav ka
põhikooli lõpetanule.“
Kui palju sisseastunuid oli kõrgharidusega, Karafin veel öelda ei osanud, kuid märkis, et kõrgharitud naised eelistasid kondiitri, maalri, majandusarvestuse ja logistiku eriala. Ülikoolidiplomiga
mehed soovisid tisleri, maalri ja ka arvutite erialadele, nagu tarkvara ja andmebaasid ning multimeedium. Mõned pürgivad ka mehhatroonika ja
elektriku kutse poole.
KHK andmetel tuli 55% avaldustest Tartu maakonnast. Järgnesid Jõgeva-, Põlva- ja Võrumaa.
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Seitsmendal Tour d‘ÖÖ rattasõidul Tallinnas osales 700 huvilist. 

Jaanus Ree

Pool tuhat ratturit Tartu tänavail
Sellel reedel vallutavad Tartu
tänavad sajad ratturid, kelle
eesmärgiks on lihtsalt sõita ja
sellest rõõmu tunda.

Tour d’ÖÖ nime kandev üritus
toimus esmakordselt eelmisel aastal Tallinn Bicycle Week’i raames,
kus väikesest üleskutsest kõik koos
ühest kohast teise sõita, sai ootamatult väga efektne ja tore kulgemine.
Tänaseks on pealinnas tehtud juba 8
ühissõitu, Tartus on aga ettevõtmine
esmakordne.
Samasuguseid sõite korraldatakse
ka mujal maailmas ja selle üheks eesmärgiks on innustada rattaga liiklemist linnades, kus seda väga palju soositud pole, samuti julgustada inimesi kaherattalist sõpra autole või bussile eelistama. Ka loodavad korraldajad
tõmmata sellega tähelepanu ratturitele ja kergliiklusteede olukorrale üldiselt.

Ohutus on peamine
Marsruut läbitakse peamiselt sõiduteel ning liiklust selleks kinni ei
panda. Korraldajate poolt saadavad
ja suunavad sõitu nn „karjused“, kes
on hästi nähtavaks tehtud ja vajalikes

kohtades liiklusele suurest kolonnist
märku annavad. Samuti suhtutakse
väga tõsiselt kohustusliku turvavarustuse olemasolusse, kuid tähtsaimaks reegliks on see, et igaüks peab
suutma enda eest vastutada. „Nagu
üksi sõites, nii ka kambaga,“ sõnasid
eestvedajad.
Ja see kamp on suur, sest Facebookis
on avatud registreerimine, kus kolmapäevase seisuga on kindlaks tulijaks
märkinud end juba ligi 500 huvilist,
kahtlejaid on üle 250. Kuhu kogu see
mass ära mahub, võib vaid arvata, sest
korraldajad ei taha marsruuti avaldada: „Jäägu teekond üllatuseks, et oleks
põnevam!“ Sõidu pikkuseks on umbes
14 kilomeetrit ja see loodetakse läbida
tunni-pooleteisega.

Enne trenn, siis pidu
Ürituse algus on Raekoja platsil kell
kaheksa ja lõpp-punktiks klubi Kink
Konk, et panna üheskoos algus järjekorras juba üheksandale muusikaja kunstifestivalile Eclectica. Kõigile
tuuritajatele on klubi kõrvale loodud
parkla oma kaherattalise sõbra jaoks,
kuid korralik lukk peab endal kaasas
olema.
Laurits Leima

Linnamuuseumis saab näha
ehtsat Jaapani teetseremooniat
Jaapani suursaatkond koostöös Tartu linna ja Tartu ülikooliga näitab laupäeval, 15.
septembril Tartu linnamuuseumis ehtsat Jaapani teetseremooniat. Teetseremoonia
viib läbi tunnustatud teetseremooniameister Katsura
Yuko.
Maineka Aoyama Gakuin ülikooli
kirjanduse osakonna lõpetanud mehe
emapoolne perekond on olnud tee
tseremoonia eksperdid Edo perioodist
alates ja ta tegi teega tutvust juba varajases lapsepõlves. Hetkel on ta Jaapani
teetseremoonia Urasenke koolkonna
suure meistri „Iemoto“ otsene alluv ja
Urasenke professor.
Jaapani teetseremoonia on traditsiooniline rituaal, millele pani aluse Sen no Rikyu 16. sajandil. Teetseremoonia eesmärk on sarnane zen
budismi omaga – elada hetkes. Terve rituaal on üles ehitatud sellele, et
tseremoonias osalejad keskenduvad

täiesti üritusele ega lase end häirida igapäevastest mõtetest. Teetseremoonia ajal pühendab võõrustaja end
täielikult sellele, et luua meeleolu,
mis toob külalistele esteetilist, intel-

lektuaalset ja füüsilist rõõmu ning
heaolu.
Tõusva päikese maa huvilistel
tasub silmad lahti hoida, sest üritustesari „Jaapani kuud Tartus“ toimub

märtsikuuni.
Üritusele on vaba pääs, kuid soovijatel palutakse end eelnevalt registreerida aadressil culture@ti.mofa.go.jp.
Juhan Lang
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„Grease“ vajab
osatäitjaid

Uued puud Anne
kanali äärde

Vanemuise teater kuulutab välja
muusikali „Grease“ rollikonkursi,
kuhu on oodatud kõik hea lauluja tantsuoskusega 17-28aastased
neiud ja noormehed. Peaosaliste
Uku Suviste ja Getter Jaani kõrvale valitakse välja 24 õnnelikku.

Sel kolmapäeval sai alguse Anne
kanali äärde Sõpruse allee rajamine, kuhu istutatakse kokku 19
sangleppa ja 17 hõberemmelgat.

Miks Elisa
jooksutab?
Elisa peedistab ning teeb lepingu
lõpetamise ebamugavaks. Mul on
SIM-kaart ning MiNT pulk. 2aastane
kohustuslik lepinguaeg lõppes ning
tegin Elisa iseteenindusest avalduse, et soovin teenuse kasutamise
lõpetada. Vastuseks saadeti kiri, et
lepingu lõpetamine eeldab teenindusse kohale minekut. Muret,
et toimingut võiks kiiremini ning
kaasaegsemalt sooritada digiallkirjastatud sooviavaldusega, kurtsin ka
ärikliendi toele. Sealtki öeldi, et ei
mingit muud lahendust, kui tuleb
teeninduses nägu näidata. Mis on
selliste reeglite põhjuseks? Väga
paljude teenustega saab liituda
sootuks lihtsamalt, näiteks iseteenindusest või telefonitoe teel. Miks
on lepingu ülesütlemine nii keerukaks ja kliendile ebamugavaks tehtud – pole ju muud tarvis?

Jüri G.

Marika Raiski
Elisa suhtekorraldusjuht
Kuna
klient
sõlmib liitumislepingu Elisaga esinduses,
siis toimub ka
lepingulise suhte lõpetamine
reeglina Elisa
esinduses. Hea
on see sellepärast, et teenindaja saab vastata
kliendi küsimustele ning põhjalikult selgitada lepingu lõpetamisega seotud asjaolusid. Teenindaja
annab lepingu lõpetamisel ülevaate, milline on kliendi saldoseis,
millal esitatakse talle lõpparve või
millal tagastatakse ettemaks, kui
see on tehtud, ning samuti selgitab teenindaja, millal ajaliselt toimub SIM-kaardile side sulgemine
või numbri teise võrku üleminek.
Elisa praktika näitab, et kliendid ei
ole sageli lepingu lõpetamistoimingute ajalise poole ja tagajärgedega
kursis ja ootavad operaatoripoolset
selgitust, kuidas see käib ja millega
klient peab arvestama. Kui klient
on veendunud, et ta lisateavet ei
vaja, siis oleme erandkorras lepingu
lõpetanud ka digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel.

Orkestri uus hooaeg
Üliõpilase sahvri sisu: enamasti kulub ühele poeskäigule umbes 5 eurot. 

Erakogu

Kas 135 euroga
kuus elab ära?

Vanemuise sümfooniaorkester
alustab oma järjekordset hooaega sel reedel kell seitse Vanemuise kontserdimajas ja laupäeval kell seitse Estonia kontserdimajas.

Esimesed seitse päeva näitasid, et poodides leidub erinevaid allahindlusi palju ning kui
silmad ja kõrvad lahti hoida, on
võimalik saada üsna hea hinnaga kõht täis. Küll aga pean tõdema, et pidev hindade jälgimine
muudab poeskäimise omajagu
pikemaks protseduuriks.
Teadmata, kui kalliks läheb
kogu eksperiment, olen ma seni
hoidunud suurematest väljaskäimistest. Küll aga sain ma selle
perioodi jooksul kokku vanade tuttavatega, keda suvi otsa pole näinud. Kui piirduda tassi teega kohvikus, ei lähe taolised kokkusaamised üldse kulukaks – saab hakkama 1–1,5 euroga. Kuid kui tahta võtta mõni saiake, cappuccino, klaas
õlut või midagi muud taolist, siis
tuleks hoolega järele mõelda, kui
tihti väljaskäimisi endale lubada
saab. Kohvikud on sellise summa
juures siiski luksus ning võimalusel oleks parem tuttavad koju külla kutsuda.
Kodus käimine on nii kuluks
kui tuluks. Olenevalt päevast võib
näiteks Tartu–Viljandi bussipilet maksta üliõpilasele 2,50–4,90

eurot. Kui hoida silmad lahti sotsiaalvõrgustikes, võib mõne tuttava auto peale saada, mis minu
kogemusi arvestades maksab
umbes 3 eurot ots. Minul kulus
nädalavahetusel bussisõidule
kokku 7,40 eurot.
Tuluks on kodus käimine selle
poolest, et võib arvestada sooja
söögiga, mille eest ise maksma ei
pea. Kui perekonnas leidub metsaskäijaid või aiapidajaid, pakitakse kaasa ka hoidiseid. Nende kahe asja pärast võib öelda, et
minu jaoks tuleb kodus käimine pigem ikka kasuks. Kui peaksin Tallinnas õppima, siis oleks
asjad võib-olla natuke teisiti.
Kui palju ma nädala jooksul
siis kulutasin? Hakkame kokku
lööma:
∞∞ Nädala esimene poeskäik läks
mulle maksma 5,25 eurot.
∞∞ Vahepeal sai oldud seltskondlik ning vestluste mõnusamaks muutmiseks jõin kahel
korral tassi teed, kogusummaga 2,35 eurot.
∞∞ Teine poeskäik läks mulle
maksma 7,90 eurot.
∞∞ Vahepeal toimus teine kohtumine sõpradega. Et õhtu
jooksul kurk ei kuivaks, ostsin ma 2 pooleliitrist kalja.
See läks mulle maksma 1,54
eurot.
∞∞ Bussipilet Viljandisse õnnes-

tus mul saada hea hinnaga
– 2,50 eurot! Laupäeviti maksab teatud firma Tartu–Viljandi liini pilet üliõpilasele
tavapärase 4,70 (osa bussifirmade puhul 4,90) asemel
2,50. Nii on ka mõnede teiste
liinidega, mis mööda Eestimaad sõidavad. Kindlasti
kasutage seda ära!
∞∞ Üks pakk nätsu hinnaga 0,44
eurot.
Ehk kui lööme kõik need arvud
kokku, tuli nädala maksumuseks
19,98 eurot. Võttes arvesse, et selle raha sisse mahtusid ka mõned
pikemaajalised kulutused (dušigeel, hambapasta, sool, riis), siis ei
tundu see summa eriti suur. Võimalik, et järgmine nädal tuleb
odavam, arvestades seda, et osasid asju ostma ei pea. Eks näeb.
Kodust saan ma kaasa võtta mett
ning õunu, mille andis mulle tädi.
Seega väike boonus.
Kui jätkata samas taktis, oleks
toidule ja transpordile kuluv
summa perioodi lõpuks veidi üle
90 euro (4 nädalat pluss 3 päeva).
Kuidas tegelik olukord saab olema, näeme eksperimendi lõpus.
Vähemalt on olemas nüüd esialgne pilt sellest, paljuga nädalas
võiks arvestada.
Täpsemalt võib lugeda ka
Juhan-Mardi blogist
jukustjuhaniks.blogspot.com.

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT

Septembrist kuni juunini toimub Maaülikoolis pereülikool,
kuhu on oodatud õppima kõigi
põlvkondade esindajad; samal
ajal, kui täiskasvanutele toimuvad loengud, on lastel võimalus
meisterdada, nuputada, mängida ja osaleda sarnasel teemal
töötubades.

70,5

miljonit eurot tulu laekus selle
aasta esimese kaheksa kuuga linna kaukasse.

Eksperimendi esimene nädal
Alustasin möödunud
nädalal eksperimendiga,
mil ma proovin kuu jooksul omal nahal järele, kas
135 euroga on ühel üliõpilasel võimalik toime tulla.

Maaülikooli pereülikool

Suur filmi- ja kinopäev

Meeste tervisefoorum
Järgmisel neljapäeval, 20. septembril toimub projekti „Mehed
Liikuma“ ja Tartu maavalitsuse
koostöös teine Tartumaa meeste tervisefoorum, mis keskendub
tervise- ja liikumisteadlikkuse
tõstmisele.

Sel reedel toimub Tartu Linnamuuseumis Eesti filmi 100. aastapäevale pühendatud näituse
„Filmilinn Tartu. Pääsukesest tARTuFFini“ lõpetamine suure filmija kinopäevaga.

Lähte spordiklass
Lähte gümnaasiumis viidi ellu
koolijuhtide peas mitmeid aastaid
idanenud mõte luua spordiklass,
kus alustas sel sügisel õpinguid
kuusteist noort.
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
www.tartuekspress.ee

Septembri lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee
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Tuvi

Rüütli 12

Jazz

Ülikooli 20

Pahad Poisid
Küüni 2

Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A TARTU

Ei liitumistasu ega
otsekorraldust!
AEROOBIKA
BODYPUMP
JÕUSAAL
UJUMINE
VESIAEROOBIKA
SÕUDESPINNING
SQUASH
PILATES
JOOGA-PILATES
YOGAFUNC
BODYART
SELJATREENING
TERAPEUTILINE VÕIMLEMINE
ZUMBA

Tartu kohvikud ja pubid
läbisid värskenduskuuri
Nagu värsked esimese klassi lapsed ei suutnud ära oodata koolikella,
seisavad nii uued kui vanad tudengid kärsitult kohvikute ja pubide
uste taga, mis on kas esimest korda või pärast pisikest uuendust taas
oma uksi avamas.

Shooters

www.arenasport.ee

Zum-Zumist saab pubi
Pahad Poisid
Märtsi lõpus omanikuta jäänud endise Zum-Zumi ruumide
rentnikud on esimesest juulist Pahad Poisid OÜga Jaan ja
Mart Tammeorg ning Jaanus Sults. 405 m2 laiuv koht peaks
avatama oktoobri algul, sest nii mööbel kui ehitustööd viibisid. Varem Scarface OÜ nime kandnud rentniku hiljutine
nimevahetus markeerib toidukoha uut nime, milleks saab
pubi Pahad Poisid. „Pahad poisid on tihti just kõige paremad
poisid,“ kommenteeris nimevalikut Jaani ja Mardi isa Kalle
Tammeorg, kes ise nimetab end konsultandiks. „Vaatame,
mis välja tuleb, üritame teha hea söögi- ja joogikoha, aga
mitte restorani ega ööklubi. Ikkagi korralik kõrts,“ selgitas ta
ja lisas, et kardinaalselt muutub ka sisekujundus. Ruutmeetri
eest tuleb linnale maksta 12,51 eurot. Eelmine omanik AS
Pere Restoranid maksis 8,99 €. Krõbedama hinna kiuste usub
linna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne, et koht ei
kõrbe. „See on mingi müstika, miks mõned kohad lähevad
tööle ja mõned mitte. Vist sõltub kokast.“ Tartu Ekspress
soovib igal juhul tulevasele kokale pikka iga.

Trehv

skuuri ja plaanib külastajaPubi Trehv läbis suvel värskendu
lõpus. Pubi programmijuhi
ri
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tele oma uksed avada sept
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l
sõnu
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Aare Kõut
pong ning noolemäng.
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saanud üritused ja võistluse
vaid bände.
Samuti saab käia kuulamas erine

Shotibaari Shooters juhataja
Mihkel Tamme sõnul oli neil
algusest peale plaanis avada
ka teine korrus, kuid selleni
jõuti alles nüüd. „Tegime seda eelkõige
huviseepärast, et alumisel korrusel ei olnud enam nii palju ruumi, et kõik
malt
mugava
et
pinda,
sime
„Laienda
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Sel kevadel avatud baar on Tamme sõnul kindlasti „käima läinud“,
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d
muidu teist korrust vaja oli: „Inimese
on – peokoht, kus saab iga päev käia, tantsida, olla ja seda ilma piletita.“
d. „MitLähiajal plaanitakse teisel korrusel hakata pakkuma ka pisikesi suupistei
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Klubi Jazz
Ülikooli kohviku esimesel korrusel
on nüüd klubi Jazz. Toidu ja kultu
uri
nautimise koht avab uksed juba hom
mikul kell kaheksa, pakkudes tude
ngitele ühe euro eest hommikusöök
i, kuid menüü ei piirdu vaid sellega,
kõhu
saavad täis kõik külastajad.
Paiga teeb eriliseks see, et nelja
l õhtul nädalas saab kohvikus kuul
ata
elavat muusikat ning ka ülejäänud
päevade muusikavaliku eest hoo
litseb
Tartu jazziklubi. Tartu Jazz Club
‘i eestvedaja Oleg Pissarenko sõnu
l võib
paika kutsuda elustiiliklubiks ning
kultuurilisel poolel on seal tähtis roll:
„Me
propageerime sellega eluviisi –
lähme kuulame head muusikat,
oleme
heas seltskonnas ja võtame tassi
kohvi või klaasi veini.“
Teisipäevast laupäevani toimuv prog
ramm on mitmekesine. Teisipäev
iti
toimub jämmiõhtu, kus võib peam
iselt kohata Elleri muusikakooli õpila
si,
kuid loodetavasti noori muusikui
d ka Otsa koolist ja Viljandist.
Kolmapäeviti saab vaadata filme
ja kontserte tuntud jazzimuusikut
est.
Neljapäevad on taas kontsertide
päralt. Alapealkirja „Jazzikunst“ all
saab
peatselt kuulata näiteks Raul Vaig
lat ning Soome ühe tuntuima jazzi
muusiku Kari Ikoneni triot. Reedeti toim
uvad teemapäevad, kus kõlab terve
päeva vältel ühe jazzilegendi loom
ing.
Pissarenko sõnul pole puhast jazzi
klubi Tartus veel olnud. „Muusikah
uvilisi on ju palju ja usun, et see on noo
rtele parim paik, kus aega veeta.“
Kindlasti ei tohiks vanemad inimesed
end kõrvalejäetuna tunda, sest ood
atud
on igas vanuses külastajad ja muu
sikasõbrad.
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Levinumad müüdid kaugloetavatest arvestitest

Üleminek elektritarbimise kauglugemisele leiab turu avanemise eel järjest rohkem erinevate huvirühmade poolt kõlapinda. Teema on üsna
mitmete tahkudega, mis väärivad eraldi põhjalikumat käsitlemist. Täna
kommenteerin aga lühidalt kõige levinumaid kaugloetavate arvestitega
seotud eksiarvamusi.

Trehv

Narva mnt 25a

Shooters
Poe 10

www.tartumaraton.ee

1. müüt: kaugloetavad arvestid on võrguettevõtja huvi
Küsitakse „miks sunnitakse klientidele peale ebavajalikku asja?“ või
„miks te tahate minu tarbimisest nii täpset ülevaadet saada?“. Teatud osas annavad uue põlvkonna arvestid võrguettevõtjale kindlasti
kokkuhoidu – näiteks jääb ära kontrollnäidu võtmise vajadus. Teisalt
tähendab aga tarbimise tunnipõhine arvestamine sadades kordades
suurenevaid andmemahte, mis nõuavad IT-arendusi ja haldamist. Seega ei ole seaduses ettenähtud üleminek kauglugemisele sugugi „võrguettevõtja lõbu“, vaid selle peamised kasud avalduvad just kliendile.
Kliendid vabanevad tülikast näitude teatamisest. Ka see, kui võrguettevõtja saab pingetu arvesti kaudu kiiremini elektririkkest teada ja
selle kõrvaldada, teenib kokkuvõttes ikkagi kliendi huve – ja selleks me
olemegi ellu kutsutud. Laiemas vaates tuleneb kauglugemisele ülemineku nõue muidugi avatud elektriturust, kus toimingud seeläbi lihtsustuvad. Selle kõrval pakub aga kauglugemine mitmeid palju olulisemaid
hüvesid, mida juba mainitud. Ühe näitena siin võib tuua veel suuremad
säästuvõimalused. Saades oma elektrikasutusest tunni kaupa ülevaate,
saab klient lihtsamini valida ka soodsaima paketi või oma tarbimist
kohandada selliselt, et valitud paketist maksimaalselt kasu saada.

2. müüt: kaugloetavad arvestid koguvad infot tundlike isikuandmete, elektriseadmete või elustiili kohta
Tunnipõhised kaugloetavad arvestid salvestavad info kliendi summaarse elektritarbimise kohta tunnis. See edastatakse kokkulepitud intervalliga võrguettevõtjale, kust omakorda liiguvad tarbimiskogused Eleringi
juurde loodavasse andmevahetusplatvormi. Keskse andmelao kaudu
saab iga elektrimüüja info oma klientide tarbimise kohta, et väljastada
elektrienergia arved.
Arvestite kaudu ei koguta infot kasutatavate elektriseadmete kohta,
ammugi puudub võrguettevõtjal igasugune vajadus, huvi või võimalus
selle kaudu klientide elustiili kohta järeldusi teha. Kui klient tarbis ööl
vastu pühapäeva kl 5-6 vahemikus 2 kWh elektrienergiat, mida me
saaksime sellest järeldada? Kas lülitus sisse automaatikaga põrandaküte või radiaator, ilma et elanikke üldse kodus oleks, tegi inimene
öösel koju tulles elektripliidiga süüa või hakkas varase ärkamisega
koduperenaine pesu pesema? Kas tarbimise tekitasid üks või viis inimest? Sellised küsimused ei kuulu võrguettevõtja huvialasse ega ole
tunnipõhise elektrikoguse kaudu ka vastatavad. Võrguettevõtja jaoks
on ainus kohustus tagada, et tunni jooksul tarbitud elektrikogus oleks
korrektselt mõõdetud ja kättesaadav selleks õigustatud isikutele. Kliendi tarbimiskogustele on ligipääs kliendil endal, võrguettevõtjal ja kliendi
valitud elektrimüüjal. Teistele isikutele need andmed kättesaadavad
ei ole.

3. müüt: kaugloetavad arvestid on tervisele kahjulikud

Kohvik-restoran Tuvi
Pubist Kolm Ahvi on peatselt saamas
kohvik-restoran Tuvi. Koha omanik
ja juhataja Priit Palk sõnas, et Kolme
Ahvi pidamine ei pakkunud enam nii
palju rõõmu. „Pubi kliendid on vähenõudlikud, tahavad vaid soolauba ja
õlut saada. Kohvikus on aga nii palju
põnevamat,“ selgitas mees.
Suurema osa ajast on Tuvi kohvik,
kust saab hommikusööki, pastasid,
väiksemaid praade ja kooke. Neljapäeva, reede ja laupäeva õhtuti
muututakse aga restoraniks, mil
lauad saavad uue katte ja kliendid
kõhutäite valida a la carté menüüst.
Palgi sõnul ei ole kesklinna tihedas konkurentsis elus püsimine võimatu. „Olen ka kohvik Creppi omanik ja selle näitel tean, et kui paigal
on oma kontseptsioon, siis saab
ikka hakkama,“ lausus ta. „Tartus ei
tohiks väga sarnaseid kohti olla.“
Tuvi tuleb seestpoolt hele ja hubane,
rõhku pannakse mõnusale olemisele ja
toidule. Lastele on avatud oma mängutuba, veinihuvilistele veinituba, kust ise
endale joogipoolist valida saab.
Kohvik-restoran Tuvi avab oma
uksed loodetavasti septembri keskel, kui kõik tööd tehtud saavad.
„Köögis pannakse veel juhtmeid,
seega kindlat kuupäeva paigas ei
ole,“ ütles Palk.

Elektrilevi võrgus on tänaseks ligi 57 000 kaugloetavat arvestit, millest
esimesed on paigaldatud kümmekond aastat tagasi. Kõik need pole,
tõsi küll, tunnipõhised, nagu nõuab seadus 2017. aastaks, kuid samal
andmeedastamise tehnoloogial põhinevad siiski. Teistest suurematest
võrguettevõtjatest on VKG Elektrivõrkudel paigaldatud üle 20 000 ja
Imatra Elektril üle 3000 arvesti. Seega ei ole kauglugemisel arvestid
midagi uut, mis „hirmuäratava tulevikuna“ meie ellu saabuma hakkavad.
Ligi 90% meie kaugloetavatest arvestitest edastavad tarbimiskoguseid arvestist alajaama elektriliinide kaudu. Ligi 10% arvestitest asuvad
kohtades, kus liinid on liiga pikad või muul põhjusel ebasobivad andmeedastuseks. Seetõttu liiguvad neist andmed mobiilside teel ehk
sama tehnoloogiaga, mis on kasutusel mobiiltelefonides. Mobiilside
tervisemõju osas on muidugi liikvel erinevaid spekulatsioone, kuid siin
on oluline silmas pidada, et arvesti asub inimesest oluliselt kaugemal
kui mobiiltelefon.

4. müüt: kui kõikides kodudes ei ole 2013. aastaks kaugloetavaid arvesteid, ei saa avatud elektriturg toimida
Kaugloetavad arvestid lihtsustavad elektritarbimise mõõtmist ja mitmeid toiminguid avatud turul, kuid nende puudumine ei takista klientidel müüja vaba valikut või vahetamist. Seetõttu on turu täieliku avanemise ja kauglugemisele ülemineku vahele paljudes riikides jäänud
üsnagi pikk ajavahemik. Nii näiteks avanes Soomes elektriturg täielikul
1998. aastal, kuid lõplik kauglugemisele üleminek toimub 2013. aastaks. Eestis jõuavad kaugloetavad arvestid igasse tarbimiskohta 2017.
aasta alguseks.

Nutiarvesti (paremal) edastab elektritarbimise andmed juhtimiskeskusesse kasutades erinevaid sidekanaleid. 
Internet

Peasponsor:

Rattapartner:

Suurtoetajad:
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Palametsa
pajatused

„Meie, Jumala armust
Nikolai Teine ...“
Ammustest aegadest on valitsejad oma võimu õigustamiseks ja
kindlustamiseks pööranud suurt tähelepanu nende nimega kaasnevatele tiitlitele. Vanal-Idamaal pidi tiitel toonitama, et valitseja
on jumalate poolt väljavalitu, nende sugulane, seega pooljumal. Või
koguni üks jumalatest, kellele taevased jõud on pannud ülesande
korraldada ka maapealset elu.
Rooma keisrid kuulutati ametlikult jumalateks ja see eeldas nende
kultuslikku austamist. Nii keisri kui tsaari tiitlid on tuletatud Caesari nimest, seda olenevalt algustähe hääldamisest. Keiser, imperaator oli suurriigi valitVene-Jaapani sõjas oli seja, kuningatest kõrVenemaal hakkas
Nikolai vastaseks tenno gem.
ennast tsaariks nimenimetust kandev Jaa- tama 17aastane Moskva
Ivan IV, hüüdpani keiser, kes oli Jaa- suurvürst
nimega Julm, 1547. aaspani ametliku doktriini tast. Keisri tiitli võttis
Peeter I pärast võidetud
kohaselt jumal ise.
Põhjasõda 1721. aastal.
Nii tsaari kui keisri täieliku tiitli juurde kuulus aegade jooksul vallutatud, allutatud ning deržaavaga ühendatud alade loetelu, seda
just nende seniste valitsejate tiitlite lisamise teel. Diplomaatilistes
aktides pidi loetelu olema täielik, muidu aeti läbi lühema variandiga.
Ainult kõige tähtsamate aktide avaldamisel elanikkonnale tuldi välja enam-vähem täieliku loeteluga, mille näide olgu toodud allpool.
Kõigekõrgema manifest
Jumala armust
Meie, Nikolai Teine
Kõige Venemaa, Moskva, Kiievi, Vladimiri, Novgorodi Keiser ja Isevalitseja, Kaasani Tsaar, Astrahani Tsaar, Poolamaa Kuningas, Siberi
Tsaar, Hersoni ja Tauria Tsaar, Grusiinia Tsaar, Pihkva Valitseja, Smolenski, Leedu, Volõnia, Podolia ja Soomemaa Suurvürst, Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa, Semgali, Samogiti, Bjelostoki, Kareli, Tveri, Permi,
Wjatka, Bulgaria ja Stepimaade Würst, Novgorodi, Tšernigovi, Rjasani,
Polotski, Rostovi, Jaroslavi, Bjelooseri, Udora, Obdora, Kondo, Vitebski, Mstislavi ja Kõige Põhjamaa Ülemvalitseja, Armenia, Tsherkaski
ja Gorski maade ja vürstide Valitseja, Turkestani Valitseja, Norramaa
Aujärjepärija, Schleswig-Holsteini Hertsog jne, jne, jne (lisan – täielikus tiitlis oli kokku 54 nimetust) anname kõigile oma truudele alamatele teada, et ...

Linnuklubi tõttab
binoklitega loodusesse
Vastloodud Tartu noorte
linnuklubi pidas reedel
avakoosolekut ning valis
välja esimesed ekskursioonipaigad sügisrände
vaatlemiseks.
Kuigi avalduste vastuvõtt linnuklubiga liitumiseks lõppes
alles esmaspäeval, said noored
hobiornitoloogid reedel juba
esimest korda kokku. Saadi
sõpradeks ja vahetati kogemusi ning muljeid ornitoloogiast,
loodusest ja lihtsalt aiast. Loodusmaja õpetaja ja linnuklubi
projektijuhi Aire Orula sõnul
täitusid pea kõik 20 kohta kiiresti, kuid üksikutele hilistele
huvilistele jagub veel ruumi.
„Väga vahva seltskond on
kokku tulnud! Peamiselt on siin
loodushuvilised noored, kes on
omal käel juba pisut õppinud
ning soovivad nüüd lindudest
rohkem teada saada. Paljudel
lastel on peres ka vanemaid linnuhuvilisi ees,“ selgitas Orula.

Kähku linnuvaatlustorni
Klubi põhiidee on Orula
sõnutsi toast välja loodusesse
minna, et saaks linde vaadelda,
mitte neist lihtsalt rääkida. Sügiseks on tehtud juba suured loodusplaanid. Praegu peab sulelisteklubi läbirääkimisi Matsalu
linnuvaatlustorniga ekskursiooniks sealses tõelises linnuhuviliste paradiisis. Matsalust avanevad
eriti kaunid vaated sügisrändele

Binokliga metsas rännates võib tabada huvitavaid hetki lindude
igapäevatoimetustest. 
Aire Orula

ning lisaks kogunevad sinna ka
sookured. Plaanis on külastada
ka Kabli linnujaama, kus asub
Eesti rõngastuskeskus.
Peale väljasõitude korraldab linnuhuviliste ring sügislaagri Palupõhja looduskoolis Alam-Pedja looduskaitsealal ning püüab kaasata noori
Eesti Ornitoloogiaühingu traditsioonilistesse tegevustesse. „Oktoobri esimesel nädalavahetusel on rahvusvaheline
linnuvaatluspäev ning sellest
võtavad noored koos hobiornitoloogidega juba kindlasti osa,“
ütles Orula. Talvel tegeletakse
usinalt aialinnuvaatlustega.
Linnuhuviliste klubitegevuse mitmekesistamiseks plaanib
Tartu klubi Orula sõnul ka teiste Eesti linnuringidega koostööd
teha, näiteks Tallinna ja Lääne-

maa linnuklubidega ja Pärnu
loodusmaja ornitoloogiaringiga.
„Isegi Tallinnas on suurepärane
võimalus uurida linde Paljassaare linnualal, mis on täiesti linnas
sees,“ ütles loodusõpetaja Orula.
Tartu loodusmajas tegutses Orula sõnutsi 90ndate lõpul
ornitoloogiaring ning nüüd
proovib keskkonnahariduse keskus seda traditsiooni taastada.
Esialgu toimib linnuklubi poolteist aastat ning seejärel loodetavasti juba tähtajatult, sest praegu koondab Tartus linnuhuvilisi
vaid täiskasvanud linnufriikidele
mõeldud ja paljude Soome linnuhuviliste seas populaarne keskus
Estbirding, ütles Orula. „Nemad
jahivad liike ja otsivad haruldusi,
meie naudime loodust ja laiendame silmaringi.“
Mari Mets

Kolm tonni
muinasjutte
Veel vaid selle laupäevani saab Tartu linnaraamatukogu saalis vaadata
interaktiivset näitust „Muinasjutumaailmad“, millega tähistatakse 200
aasta möödumist esimese vendade Grimmide muinasjutukogumiku
ilmumisest.
Vennad Grimmid kirjutasid üles
seni vaid suuliselt pajatatud lood ja
nende muinasjuturaamatust, mis
aastakümneid ka Eesti lapsi rõõmustanud, on saanud Lutheri piibli kõrval
tuntuim ja levinuim Saksa raamat.
See võeti 2005. aastal ka UNESCO
maailma dokumendipärandisse.
Näitus loob seoseid muinasjuttude ja tänapäeva kultuuri vahel. Nii
on näiteks kõrvutatud muinasjuttu
„Lumeeit“ ning näitlejanna Angelina
Jolie’d või tegelasi loost „Lumivalgeke“ ning Sauronit raamatutriloogias „Sõrmuste isand“.
Linnaraamatukogu saali on üles
ehitatud tõeline muinasjutumets,
mis koosneb seitsmest metsatukast
ja ühest metsalagendikust. Iga metsatukk keskendub erinevale muinasjutumotiivile, välja on toodud sellised
teemad nagu kangelane, kangelanna, kurjus, loomad, nõidus, õudus ja
ülesanded muinasjuttudes. Metsalagendikul saab lähemalt tutvust teha
vendade Grimmide ja nende tööga.
Kokku kolm tonni kaaluv ja 95
ruutmeetril laiuv interaktiivne näitus pakub külastajatele võimaluse
ka ise kaasa lüüa. Iga teema juures
on põnev aardekirst, milles leiduvate eriliste abivahenditega saavad
väikesed ja suured näitusekülastajad proovida häälemoondajat,
teha võlutrikke või kuulata, kuidas
kõlavad loomahääled erinevates
keeltes. Külastajad saavad ka ise
muinasjutte kirjutada.
Kuigi näitus on saksa keeles, on Tartu ülikooli tudengid kõik eesti keelde
tõlkinud ja on ise ka näitusel giidideks.

Järgneb sõnum sõja kuulutamisest Jaapanile, mis toimus 27. jaanuaril 1904. aastal pääle Kristuse sündimist, Meie valitsemise kümnendal aastal. Ja kõige lõpus: Alguskirja on Keisri Majesteet Ise oma
käega alla kirjutanud:“ Nikolai“.
Selles Vene riigile nii õnnetuks kujunenud sõjas oli Nikolai vastaseks tenno nimetust kandev Jaapani keiser, kes ei olnud mingi „valitseja jumala armust“, vaid Jaapani ametliku doktriini kohaselt jumal
ise. Ja seda olid ka tema järglased Jaapani troonil kuni Teise maailmasõja lõpuni, mil võitnud riikide soovil pidi keiser Jumala tiitlist
loobuma.
Aga Rooma paavsti täielik tiitel kõlab tänapäevani: Rooma piiskop, Jeesuse Kristuse asemik, apostlite järglane, algkiriku pea, Õhtumaa patriarh, Itaalia priimas, Rooma kirikuprovintsi peapiiskop ja
metropoliit, Vatikani Riigi Suverään ja Jumala teenrite teener.

MOONLIGHT

Esietendus 22. septembril
Vanemuise suures majas

vanemuine.ee
LAVASTAJA ja KUNSTNIK
MARE TOMMINGAS

HEDVIG HANSON
UKU SUVISTE
AIVAR TOMMINGAS
Vanemuise balletitrupp
Big Band Tartu

KOREOGRAAF
IGOR BARBERIC (Horvaatia)

MUUSIKAJUHT
TARMO LEINATAMM

tartuekspress
tarbija
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Kui otsid madalate ülalpidamiskuludega B-segmendi sõidukit, mis paberite järgi võtab vaid 3,5 liitrit bensiini saja kilomeetri kohta (tegelikkus kolme
täiskasvanud mehega pardal osutus pisut üle liitri suuremaks), siis ehk ongi Yaris kõige õigem lahendus. 
Autonet.ee

AS BD DESIGN
on pehme mööbli tootmisega tegelev,
rahvusvaheline, 90 töötajaga, ettevõte

Otsime oma meeskonda:

• ÕMBLEJAT
• POLSTERDAJAT
• JUURDELÕIKAJAT
• VIIMISTLEJA-LIHVIJAT

Pakume tasuta väljaõpet ja koolitust,
konkurentsivõimelist töötasu,
stabiilset töökohta edukas rahvusvahelises ettevõttes.
Info telefonil: 7 334 097
Palume saata CV aadressile: mail@bdmobel.com
AS BD Design, Jänese 2, Tartu.

Proovisõit – Toyota Yaris HSD
Hübriidmootor on üsna
kallis vidin – meenutame,
et 1997. aastal turuletoodud Priuse hind oli võrreldes teiste oma aja mudelitega ikka teisest maailmast
küll. Seega, võttis aega 15
aastat ning 4 miljonit müüdud hübriidautot, et muuta
tehnoloogia vastuvõetavamaks ning võimaldada
Toyotal tulla välja juba
väiksemasse, odavamasse
segmenti mõeldud hübriid
ajamiga.
Kaheksa kuud tagasi toodi
turule uus Toyota Yaris. Nüüd on
mudelist taas põhjust rääkida, sest
valminud on ka selle hübriidversioon Yaris HSD, mida Autonet.ee
testimas käis.
Sügisel valminud auto välimust
muudeti põhjalikult, kuid kummalisel kombel suudeti hübriidi „nägu“ veelgi agressiivsemaks
muuta. Mis seal salata, mõjub
paremini. Sisemuses on kõik aga
sama.
Yaris HSD eesmärgiks oli luua
hübriidajamiga sõiduk, mille ruumikus oleks analoogne sisepõlemismootoriga modifikatsioonile. Mõistagi pidi lisanduma väiksem kütusekulu ning madalamad
emissioonid.

Foori taga jalus
Uus hübriid pole mingi võidusõiduauto, selle jõuallikas ongi
spetsiaalselt optimeeritud linnatingimustesse ning parimad ökonoomsusnäitajad saadaksegi just
urbanistlikus keskkonnas sõites. Põhimõtteliselt on tegu Priuse-laadse ajamiga, kus sisepõlemismootori töömahtu vähendati
1,7lt 1,5 liitrini ning väiksem akudeplokk õnnestus peita tagumiste istmete alla. Ajam ise on Priuse omast 4,7 kilogrammi kergem
ning diiselmootoriga Yarisest vaid
30 kilogrammi raskem. Pagasiruumi mahutavus aga ei vähenenud
grammigi!
Eelhäälestatud sõiduseadeid
on kolm: tavaline, Eco ja EV. Eco
nullib ökonoomsust silmas pidades ära järskude kiirenduste võimalused, mis tegelikult ju linna-

Yaris pole just segmendi luksuslikumate autode sekka kuuluv, seega valitseb salongis jäik plastik, mida üritatakse küll mitmete erinevate töötlusviisidega silmale talutavamaks muuta.

sõidul enim kütust söövadki, EV
aga kasutab igal võimalikul juhul
elektrimootorit. Yaris HSD suudab akudelt liikuda 2 kilomeetrit,
kuid kiirendused peavad sel juhul
olema üsna sujuvad. Eesti mõistes
jääb foori tagant startides kindlasti teistele jalgu. Gaasipedaali rohkem litsudes rakendub sisepõlemismootor võimaldades juba täitsa asjalikult startida.
Mitmepäevasel proovisõidul
Amsterdamis ja selle lähiümbruses mõõdeti parima auto elektril
läbitud näitajateks 43 protsenti distantsist ja 53 protsenti ajast. Puhta
linnasõidu puhul võiks see näitaja
isegi parem olla, sest elektrit genereeritakse akude täitmiseks igal
võimalikul juhul. Puudub vaid võimalus auto ööseks juhtme otsa laadima panna, sest plug-in süsteem
tõstaks auto maksumust liiga palju,
aga tegu on ju ikka odavaid autosid
ihkava sihtgrupi tootega.
Hinnad algavad 16 990 eurost,
kuid 1000 euro võrra kallimal
Linea Solil on pea kõik sõitmiseks vajalik juba külge poogitud.
Muidugi on olemas ka tipmine,
19 860 eurot maksev Luxury, kuid
selle varustuses olevad poolnahkistmed, spoilerid, ventileeritav
kindalaegas jne, kuuluvad juba
puhtalt mugavuse tõstmise alla.

420 euro eest saab tellida veel ka
suure klaasist katuse.
Istmed on kummalisel kombel
üsnagi head, mõistliku küljetoega ja parajalt mugavad. Uksepaneeli käetugi on piisavalt pehme,
et pikema sõitmise korral küünarnukki mitte valusaks muuta. Rooli pikemaks-lühemaks reguleerimise vahemik aga võiks olla pisut
suurem. Rõõm oli nentida, et käsipiduri kang ilutses istmete vahel
edasi, kes aga armastab vahel libedaga külge ette võtta, saab selle
mudeliga end välja elada.

Üleliigset tilulilu pole
Sõitjateruumi lihtsuse plusspoolele võib kanda avaruse. Samas
panipaiku on täiesti piisavalt.
Arvestades hinnaklassi on suudetud luua täiesti normaalne interjöör.
Tehnoloogiliselt on aga uus
Yaris üsnagi korralik – sõitjate kasutada on puutetundliku
ekraaniga multimeedia-navisüsteem ning värvilise pildiga tagurduskaamera. Viimane tagab niigi
tillukesele sõidukile hea manööverdusvõime. Ekraanile võib
kuvada hübriidajami statistikat
ning oma sõidustiili vastavalt
sellele kohendada. Muide, Yaris

HSD pöörderaadius on vaid 4,7
meetrit.
Sõita on aga uue Toyotaga päris
hea – tunnetus on üle keskmise ja
auto sõidab sinna, kuhu rooli keerad. Ebatasasustega teel tuleb hästi toime, liigse kiirusega üle lamava politseiniku sõites ei ole löök
sugugi ülemäära tugev. Silma,
õigemini kõrva, hakkas Yaris HSD
vaikus. Mootorit oli kuulda vaid
järskudel kiirendustel, kui variaator lasi pööretel lakke lennata.
Toome veel ära mõned tähtsamad parameetrid tehniliste andmete tabelist. Pikkus 3885, laius
1695, kõrgus 1510 ning telgede
vahe 2510 millimeetrit. Pagasiruumi mahuks öeldakse 347 liitrit, tagumise istmerea seljatugesid
alla lastes võib seda suurendada
768 liitrini. Pagasiruumi luuk on
piisavalt suur ka mahukamate esemete sissetõstmiseks.
Uus Yaris HSD on väikeauto
kohta üsna meeldivate omadustega – piisavalt mugav ja säästlik,
et peale igapäeva töö/kooli/lasteaiasõitude vahel ka linnast välja
maale kulgeda. Põhilise osa elust
aga on sellele ette nähtud asustatud punktide tänavatel veeta.
Lühidalt – tasub kindlasti proovida.
Autonet.ee

Avatud uus aasia restoran
Ülikooli 2, III korrus (SEB pangahoones)
Sissepääs ka Vanemuise pargi poolt

E - L 11 - 22
P 12 - 21

Hiina, nepaali, tai
ja itaalia toidud
Päevapakkumine kl 11–15
päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €

Küsi pakkumist tel 747 7093.
http://vagamama.weebly.com/
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Tagasi ko
oli

SINU DIGIPOOD

Selle sügise
superstaar!

Kui ostate Windows 7
opsüsteemiga arvuti, saate
Windows 8 Pro vaid € 14.99 eest.

SÜLEARVUTI

ASUS K53E
ekraan

Intel

Pakkumine kehtib vahemikus 2. juuni 2012 kuni
31. jaanuar 2013. Täpsemat teavet küsige müüjalt või
külastage veebisaiti www.windowsupgradeoffer.com

Windows

15.6"

Pentium
B970

7

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

garantii

kaal

499.-

6GB 750GB 6:00
3a

2,5kg

-23%

kuumakse alates

• kuni 1696MB Intel HD graafika
• DVD-kirjutaja • aku kestvus kuni 6 tundi
• Bluetooth 3.0 • WiFi • 1xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA

48 kuud

649€

Uus ja võimas netbook!
ekraan

Uus 2012 a.
mudel!
Intel

Windows

10.1"

Atom DC
N2600

7Starter

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

12.63€

Compaq Presario
CQ58-150SY

1GB 320GB 8:00

ekraan

Intel

kaal

15.6"

Celeron

2.45kg

mälu

kõvaketas

Windows

B820

2GB 320GB

-20%

Hea hinnaga kvaliteetne tahvelarvuti!
TAHVELARVUTI

Trust 9.7"
Novitab

7

199.-

kaal

1,2kg
Packard Bell
DotS-C

-28%
• Intel GMA 3600 graafika
• WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA

-28%

kuumakse alates

35 kuud

6.57€

249€

259.kuumakse alates

48 kuud

6.56€

359€

359.kuumakse alates

• DVD-kirjutaja • kuni 782MB Intel HD graafika
• WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA

48 kuud

Sony tippmudel parima
hinnaga!

Kauba peale koolitus + 3a check&clean
koguväärtuses 299 EUR

-28%

Nikon D5100 kit 18-55 VR

629.48 kuud

15.92€

869€

• 16,2 MP • suur 3“/7,5cm 920k punktiga pööratav LCD ekraan
• FullHD video 1080p, 30fps • 11 punkti teravustamine, 3D tracking
• 4 k/s sarivõte • kaamerasisesed eriefektid, HDR

IPS ekraan - Tagab suurepärase vaatenurga ja tõetruud värvid.

46"
117cm

Sony Xperia S

-20%
Ajakirja DIGI hinnang

399.kuumakse alates

48 kuud

10.10€

DVB-T/C
digituunerid

USB

MOBIILTELEFON

PEEGELKAAMERA

kuumakse alates

9.09€

499€

• ekraan 9.7", 1024 x 768 pikslit
• Cortex A8 1,2GHz protsessor • mälu 8GB; 1GB MB RAM
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich • WIFI • microSD mälukaardi pesa, kuni 32GB
• miniHDMI • 2xUSB • 3 MP videokaamera • aku kestvus kuni 8 tundi • kaal 540g

SALVESTUS

FullHD

1920x1080p

400Hz
PPR

USB VIDEO
MKV DivX HD
MP3 JPG

499€

• 4,3" (1280 x 720 pikslit) ekraan
• 1.5 GHz Qualcomm Dual Core protsessor
• 32GB mälu; 1GB RAM
• bluetooth • WIFI • Wi-Fi hotspot • FM raadio
• fotokaamera 12.1MP • videokaamera 1080p
• kõneaeg kuni 7,5 tundi • ooteaeg kuni 450 tundi

www.klick.ee osta kodust lahkumata.
Kaup kätte 2-5 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

LED LCD-TV

Grundig VLE7131BF

46" LED teler
parima hinnaga!
-40%

Müügil ka 40" mudel. hinnaga:

499.-

599.kuumakse alates

48 kuud

15.16€

999€

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega.
Kampaania kestab 04.09.2012 - 30.09.2012.
Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee;
Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee; Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 | kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 | sikupilli@klick.ee;
Pirita Selver 6668158 | pirita@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee;
PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee; VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee;
VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.
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Uuenenud
Turu Statoil
Hiljuti jõudsid lõpule Tartu kesklinnas asuva Statoili Turu teenindusjaama renoveerimistööd. Tanklast
leiab nüüdsest kohviku, laienenud
on ka tootevalik.
Tartu Turu teenindusjaama juhataja Janek Helimetsa sõnul vastab renoveeritud teenindusjaam
senisest enam klientide ootustele:
„Kuna suur osa meie klientidest
ostab ka toitu, siis rajasime teenindusjaama sisse kohvinurga, kus
on võimalik poest ostetut tarbida
kohapeal. Klientide käsutuses on
tasuta wifi ning arvuti ja telefonide
laadimisvõimalus,“ selgitas Helimets.
Koos istumiskohtade rajamisega
on laienenud ka sooja toidu valik.
Kui siiani on Eesti turul pakutud vaid
nn Prantsuse stiilis hot dog’e, siis
nüüd toodi turule ka Ameerika stiilis hot dog’id, mida serveeritakse
lahtilõigatud saia vahel ning vorst
küpsetatakse plaatgrillil. Ameerikale
omaselt on vorst lausa kaks korda suurem kui Prantsuse stiilis hot
dog’il ning selle juurde käivad veel
marineeritud kurgi viilud ja krõbe
röstitud sibul.
Kasvanud kliendiarvu tõttu on
teenindusjaama tankimisalale paigaldatud automaattankurid, mis
võimaldavad kiirustavatel klientidel
mootorikütuste eest tasuda tankimisalalt lahkumata. Jaamas töötab
autopesula, mis on varustatud uute
pehmete harjastega.

Eelmise kahe aasta võitjameeskond „Palmako“ pidi sel korral leppima vaid publiku lemmiku tiitliga. 

Erakogu

17 erinevat uhhaad
Möödunud laupäeval astusid
supipottide ja õngeritvade
juurde kalasõbrad, kes võtsid
üksteisega mõõtu kolmandal
Kavastu uhhaapeol.
Huviliste arv, umbes kolm-nelisada, jäi päeva juhi Sven Sumbergi sõnul
küll eelmisele aastale alla, kuid selle
põhjuseks võib lugeda ka terve päeva väldanud vihmasadu. Meeleolu oli
jubedale ilmale vaatamata siiski ülev.
„Uhhaa keetmine läheb ühise stardiga lahti ning supp valmib päris kiiresti. Pärast žüriile esitlemist saavad
kõik kohaletulnud võistlustöid maitsta,“ rääkis Sumberg, miks tasus vihmaga siiski kodust välja tulla. Ka publikul on õigus oma arvamus välja öel-

Päeva juhivad vanad Viljaveski ja nunnukonkursi
tegijad Mati Narusk, Märt Müür ja Rein Hanson

Müüjate registreerimine on alanud!
Telefon 776 2447 või reelika@palamuse.ee

da ja rahvahääletusel valitakse välja nende kõhud ja südamed võitnud
võistkonna supp.
Varasematele aastatele vastupidiselt läks sel aastal publiku ja žürii
arvamus esikoha osas lahku. Eelmistel aastatel võitnud Palmako meeskond oli rahva meelest endiselt esikohta väärt, žürii paigutas nad aga
kolmandaks. Žürii arvates oli parima
uhhaa keetjaks Kuu talu meeskond.
Kokku võttis osa 17 võistkonda.
Võitjameeskond läks koju uhiuue
paadiga. Rahva lemmikule oli sama
auhinna välja pannud Luunja vallavalitsus.
Publikule jagus peale võistluse jälgimise tegevust ka mujal – võis nautida paadisõitu Emajõel, lapsed said

hullata batuutidel. Kui võistlusuhhaa
oli söödud, jätkus programm teatrietendusega, misjärel pakuti jälle suppi, seega ei saanud mitte keegi uhhaaportsuta jääda.
Sven Sumberg ütles, et üritus läks
vaatamata vihmale, tuulele ja porile raudselt korda ning õhtu lõpetanud ansambli Hellad Velled kontsert tõmbas lava ette porisse tantsima mitmeidki kuulajaid. „Juba suvel
küsiti meilt, et kas uhhaapidu ikka
tuleb,“ selgitas ta, miks korraldajad
ei saa järgmiselgi aastal vabamalt
võtta, andes sellega lootust, et kui
toetajad ära ei kao, võib ka järgmisel
aastal Kavastusse kalasuppi nautima minna.
Laurits Leima
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Ideelabor paneb
TRAMMi käima
Neljapäeval, 13. septembril alustab Tartu
ülikooli ideelabor
oma teist hooaega. Uus 11nädalane
tsükkel kannab seekord nime TRAMM
11 ja ootab osalema
nii tudengeid kui
ettevõtjaid.
TÜ
ideelabor
on keskkond, kus
tudengimeeskondadel aidatakse 11
nädala jooksul teostada põnevaid ja positiivselt hulle valdkonnaüleseid ideid.
Ideelabori eestvedaja Kalev Kaarna sõnul on
TRAMM 11 kindlatel rööbastel veerev võimalus
katsetada uusi asju ning testida oma võimeid.
„Sel hooajal pakume ka ettevõtjatele võimalust
mentorina lühikeseks ajaks TRAMMi peale hüpata.
Samuti laiendame geograafilist haaret – peale Tartu hakkab TRAMM sõitma ka Tallinnas, Soomes,
USAs ja Horvaatias,“ ütles Kaarna. „Laiem geograafia tähendab koostööd teiste kõrgkoolidega
ning ühiste arendusmeeskondade loomist ja ühist
probleemide lahendamist.“
On ka mitmeid sisulisi muudatusi. Näiteks saavad osaleda „radari alt lendavad tiimid“ kes tahavad ideelabori tuge, kuid avalikku tähelepanu veel
ei soovi. Samuti saavad meeskonnad praktilist abi
ja nõu, kuidas teostada arendust ilma selge liidri või juhita, kuidas leida projektis rakendust just
enda oskustele ning kuidas tulla toime kaose ja
ootamatustega.
Eelmisel aastal osales kümnes ideelabori tiimis
üle 40 tudengi. Kaheksa tiimi esitasid oma saavutuste kohta lõppraporti. Põnevamatest lahendustest saab esile tuua ehitusseaduste kaardi koostamist, juuste kasutamist taimede kasvatamisel,
emotsioonimeetri väljamõtlemist ja närvivõrgu
algoritmi kasutamist riiete ostmisel.
TRAMMi tiimidele võivad kõik tudengid saata
oma probleemipüstitusi või ideid aadressil bit.ly/
ideelabor. Juba sisestatud ideed on nähtavad veebilehel: www.ut.ee/ideelabor.
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
“Ma päästsin inimese uppumissurmast, aga ta võttis kätte
ja poos enese üles!”
“Miks te ei päästnud teda
teist korda?”
“Ma mõtlesin, et ta tahab
ennast kuivatada!”

Kohtuvad kaks sõpra.
„Ma kuulsin, et sa oled isaks
saanud. Õnnitlen!“
„Suur tänu!“
„Ja kuidas on lood sinu naisega?“
„Tänan, esialgu hästi. Ta ei
tea sellest praegu veel midagi.“

Šotlane kavatseb merereisile minna ja küsib laevakompaniist hindade järele. Ametnik
selgitab:
„Esimese klassi kajut koos
toitlustamisega maksab 50
naela, teine klass 35 naela ja
kolmas 15 naela.“
Tahtes šotlase üle nalja heita, lisab ametnik:
„Lõppudelõpuks võite te lasta end laeva järel tasuta köie
otsas vedada.“
„See sobib mulle,“ teatab
šotlane, „aga öelge palun,
missugust toitu te üle parda
viskate?“

Suitsetajate kupees küsib
keegi viisakalt:
„Vabandage, ega teid ei häiri, kui ma ei suitseta?“

“Mis nöör see Sul ümber
sõrme on?”
“Minu naine sidus selle sinna, et ma kirja kaasa võtaksin.”
“Noh, ja Sa muidugi tegid
seda?”
“Ei, sest ta unustas mulle kirja kaasa andmata!”


Väikesesse raudteejaama
tuleb üks daam ja pöördub
jaamaülema poole:
„Öelge, palun, monsieur,
millal läheb järgmine rong
Pärnusse?“
„Ei oska teile täpselt öelda,
kuid võite oma aadressi jätta,
ma kirjutan teile.“

“Ameerikas on puid, mis on
peaaegu 2000 aastat vanad.”
“Tühi loba! Ameerika avastati ju alles 500 aastat tagasi!”

“Te nimetasite mind lollpeaks! Võtke otsemaid oma
sõnad tagasi!”
“Sõnad võtan ma heameelega tagasi, kuid kahtlen, kas
Te sellest targemaks saate!”

“Kuhu Sa õppima läksid?”
“Arstiteaduskonda.”
“See on ju suurepärane!
Mina hakkasin veterinaariat
õppima. Kui ülikooli lõpetame,
võime teineteist ravida!”

Ühes firmas otsustati anda
1000 krooni suurune eripreemia sellele töötajale, kes teeb
kõige asjalikuma ettepaneku
kulutuste vähendamiseks. Esimese koha sai üks osakonnajuhataja, kes tegi ettepaneku
vähendada talle makstavat
preemiat 500 krooni võrra.

Kohtuvad Vene ja Jaapani
tööline.
Jaapanlane: “Mina töötan
kolm tundi enda jaoks, kolm
tundi keisri heaks ja kolm tundi
Jaapani heaks.”
Venelane:
“Ka mina töötan kolm tundi
enda jaoks. Aga keisri ja Jaapaniga pole mul midagi pistmist.”

ristsõna
Ristsõna

Resident Evil: Karistus 3D
Märulifilm, alla 14 a keelatud, linastub Cinamonis 13.09 kell 19.45.
Umbrella korporatsiooni surmav T-viirus jätkab laastamistööd kogu maailmas ning muudab terveid rahvaid
inimsööjatest ebasurnuteks. Inimeste viimaseks ja ainsaks lootusekiireks on Alice (Milla Jovovich), kes ärkab
Umbrella salajases keskuses, mille sügavates soppides paljastub üha rohkem tema salapärasest minevikust.
Alice jätkab nende otsimist, kes viiruse vallapäästmise eest vastutavad. Otsirännak viib Alice‘i Tokyost New
Yorki, Washingtoni ja Moskvasse, juhatades ta uskumatu avastuseni, mis pöörab pea peale kõik tema senised
tõekspidamised. Vastsete liitlaste ja vanade sõprade abiga peab Alice vastu pidama ja võitlema, et pääseda
vaenulikuks muutunud maailma kokkuvarisemisest. Kell aga juba tiksub maailma lõppu...
Filmi ees linastub lühifilm „Devil May Cry“.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.–20.09 kell 15.45, 18,
20.15, 22.15 Resident Evil:
Karistus 3D
14., 17.–20.09 kell 13.30;
15.–16.09 kell 11.30, 13.30
ParaNorman 3D
14.–20.09 kell 14.25, 16.45,
19.15, 21.45 Puhastus

Klubi Rock & Roll

Õlle tare

14.09 kell 21 No-Big-Silence

14.09 kell 22 Erich Krieger

20.09 kell 21 Khroma (Soome)

15.09 kell 22 Anmatino

Ristiisa pubi

22.09 kell 22 Günf

13.09 kell 12.30 Calmero

25.09 kell 22 Jüri Homenja

15.09 kell 21.30 Endi &
Restart

28.09 kell 22 Toomas Anni

20.09 kell 21.30 Raen Väikene

Tartu Jaani kirik

21.09 kell 22 Hellad Velled

Näitus
Linnaraamatukogu

14.–20.09 kell 15.30, 18.15
Bourne’i pärand

kuni 13.09 Sergei Jerjomini
näitus Klaasisulatamine ehk
fusing

14., 17.09 kell 12.30, 15, 19.45,
22; 15.–16.09 kell 12.30,
19.45, 22; 18.–19.09 kell
12.30, 15, 19.45; 20.09 kell
12.30, 21.15 Hull isa

kuni 15.09 interaktiivne näitus
Muinasjutumaailmad: 200
aastat vendade Grimmide
muinasjutte

14.–17.09 kell 14, 16.15,
20.45; 18.–20.09 kell 14,
16.15, 22 Palgasõdurid 2
14., 17.–20.09 kell 12.15, 17.30;
15.–16.09 kell 12.15, 15, 17.30
Vaprake (eesti keeles)
14.–19.09 kell 13, 21.15;
20.09 kell 13 Ted
14.–17.09 kell 12, 18.30; 18.–
20.09 kell 12 Jääaeg 4 (eesti
keeles)
20.09 kell 20.15 Esilinastus:
Seenelkäik
20.09 kell 19.45 Esilinastus:
Armastusega Rooma

Kontsert
Genialistide klubi
14.09 kell 22 Bashment: 14
aastat Eestis

Klubi Jazz
13.09 kell 20 Aleksei Kruglov
ja Jaak Sooäär Trio
14.09 kell 21 Sofia Rubina
Trio
20.09 kell 20 Kari Ikonen Trio
21.09 kell 21 Rebecca Kontus
& Band
27.09 kell 20 Raul Vaigla
soolokontsert Bass Vaigla
moodi
28.09 kell 21 Hedvig Hanson
& The Moonlight Trio

14.09 kell 19 Stabat mater,
esinevad Laili Jõgiaas (sopran) ja Ivo Posti (kontratenor)

14.09–6.10 raamatunäitus
1812. aasta vene kirjanduses
kuni 9.10 Vello Taimre fotonäitus Kreeka mosaiik

18.09 kell 21 Tornimuusika:
Anu Taul ja Tarmo Noormaa

18.09–13.10 raamatunäitus Ei
head ilma pajas keedeta

21.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)

kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95

22.09 kell 18 Georg Friedrich
Händel: Oratoorium Aleksandri pidu ehk Muusika vägi

Tammelinna
raamatukogu

Tartu Peetri kirik

kuni 26.09 Tartu harrastuskunstnike stuudio näitus
Etüüde suvest ja Varemurru
maalilaagrist

28.09 kell 19 Mart Saar ja
tema aeg

kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

25.09 kell 21 Tornimuusika:
Pastacas

Vanemuise
kontserdimaja
14.09 kell 19 Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
avakontsert
19.09 kell 19 Muusika on
armastuse hääl. Hortus
Musicus 40
27.09 kell 19 Benoît Delbecq
Trio (Prantsusmaa)
29.09 kell 19 Mart Saar 130

Vilde
19.09 kell 20 Marta Jakovski
Trio
26.09 kell 20 Nevil Blumbergi akustiline soolokontsert
S-Mode

Muu
Linnaraamatukogu
13.09 kell 17 Muinasjututund, kavas on Jüri Parijõe
lood Metshaldjas karistab
noormeest ning Puuvaras ja
metshaldjas
20.09 kell 17 Muinasjututund, kavas on Jüri Parijõe
lood Seitse venda ja seitse
õde ning Pöialpoiss
20.09 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Eeva Kaun, raamatu
Minu India: Mister Singhi
surm ja tuhat tassi chai‘d
autor. Autoriga vestleb raamatu toimetaja Epp Petrone
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Ehitus

Kinnisvara ost

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
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hadele eelisjärjekorras. Lõuna- ja
Kesk-Eestis. Tel 503 2665.

kes teie saladusi hoiaks, helistage
tel 5855 4101.

Puude hooldustööd
(langetamine, hoolduslõikus, okste
purustamine). Nordic Arb OÜ,
tel 5686 6157, info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.

Mahlapress, õunapurustaja,
kruvipress (22 l, 225 €), pakkpress
(279 €), käsipurustaja (199 €), el.
purustaja (399 €). Tel 5351 6054,
www.cidermill.eu.

Küttepinnud ja -puud.
Tel 509 4921.

2-3toal korter. Tel 5561 4114

Septiku komplekt PE (polüetüleen, 2,5 m³ mahuti kolme kambriga
koos imbväljakuga 2x15 meetrit).
Sügispakkumine: komplekti hind
990 €. Tel 517 1980.
Teen sanitaartehnilisi torutöid.
Tel 5550 0752.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.
Reiki I astme kursus 29.-30. IX.
Õpime energiaravi.
www.hingamisstuudio.ee,
tel 5649 2769.

Küte
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Müüa bullterjeri kutsikad, Tartus.
astridhallik@hotmail.com,
tel 5649 1696.

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Ära anda noor isane kass (leitud
3.09, kui sai autolt löögi Rebase
Rimi läheduses, on paranemas).
Tel 5688 1089, 5807 0076.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.
Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.

Mööbel
Müüa lastevoodi (pikendatav
100–196, valge, kastiga) ja 3osaline madrats. Tel 522 2648.

Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Müüa valik kasutatud diivaneid,
ka lahtikäidavaid. Tule, vaata ja
vali omale sobiv. Asume Tartus,
Riia 138-2, Diivaniparadiisi taga.
Tel 5803 4531.

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

Pakun tööd
Katusetööd OÜ pakub tööd
lamekatuse ehitajatele, plekkseppadele, üldehitajatele. Erki, tel
5629 8738, erki@katusetood.ee,
www.katusetood.ee.

Värvilise metalli kokkuost
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d
Tartus
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Jalgrataste
Ele hooldus ja remont. ttepu tel 5836 7801.
ü
Tartus Võru 132a, Master SportKOÜ,
talvel?
www.mastersport.ee.
Koostan, korrastan tööohutusalaseid dokumente. Tel 5560 2804.

Teenus
Anname kiiresti laenu. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.

Tervis

Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik, hind soodne.
Tel 5680 7666.

Hambaproteesitööd. Täiendav
vastuvõtt Kesklinna Hambaravis.
Tel 744 2122.
Käed korras, aga kannalõhed
teevad muret? Tulen koju ja aitan
jalad korda teha! Tel 5567 6001
(e k), 5819 9470 (v k).

Sõidukid
Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.

Müüa kasevihad (värskelt kiletatud, sügavkülmas). Tel 511 3797.
Ostame arooniasiirupit, sõstramahla või -siirupit. Tel 5347 6424.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid,
münte, nõusid, maale, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit,
märke jne. Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Otsin tööd
Otsin tööd töökeskkonnaspetsialistina. Sobib ka osaline koormus.
Tel 5560 2804.

Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.

Müüa „Nõukogude Naine“ (köidetud, 1972., 1973., 1975. 1976. a),
„Für Dich“ (4 raamatuks köidetud,
1972. a). Tel 511 3797.

Vedu ja kolimine üle Eesti algusega Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

Kinnisvara müük

4toal korter Valgas (11 550 €, järelmaksu võimalus). Tel 5391 1097.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

us

Maalritöö, siseviimistlus. maalerdus@gmail.com, tel 5820 1334.

2toal majaosa Tartus (korralik,
osal möbleeritud, omanikult).
Tel 5553 8676.

ist

Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga.
Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

Üürile anda

äp

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.

3-4toal korter. Tel 507 4635.
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Annan Tartus rendile mini
ekskavaatori (1,6 t) ja haagise. Tel
5551 0990, www.rentexrent.eu.

2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 6567.

Kü

Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
100-le kiiremale tellijale kingituseks helkurvest! OÜ Tartu Tuli,
tel 730 5387.
Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Tel 5612 5006.
Pottsepatööd ja materjalid.
Sügisesed remonditööd kütteke-

17.09 - 17.10.12
02.10 - 08.11.12
15.10 - 17.10.12

Klienditeenindus (80 ak)
Raamatupidamise algkursus (46 ak) Õhtused ajad!
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 ak)
Kuum supp lõunaks, soodsaim hind linnas!
29.10 - 26.11.12 Sekretär-juhiabi kursus personalitöö
ja seadusandlusega (139 ak)
Leoski Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!
Info ja registreerimine: 5649 2601 või 735 5007
info@leoskioigusabi.ee

Tule! Aitame! Alkoholi-, nikotiinisõltuvuse korral 98%. Hiina
meditsiin. Ly Chini OÜ, tel 748 4677,
5837 9246, 505 8381.

Villane lõng 15 €/kg, värviline ja
valge vaiba- ja seelikulõim 10 €/
kg, akrüül 9 €/kg, villane vaibalõng 7 €/kg. Ropkamõisa 10, Tartu,
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teade
Rahvarõivaste kirbukas 29. septembril kl 11-14 Tiigi Seltsimajas
(Tiigi 11). Konsulteerib ERMi teadur
Age Raudsepp. Info: kultuuriaken.
tartu.ee.

Vabastav hingamine. Kohtume
10 korda Hingamisstuudios (Raekoja plats 20) alates 13. või 17.
septembrist. Info tel 5649 2769,
www.hingamisstuudio.ee.

Muu
Kui teil on mure, kui teil on vaja
ennast tühjaks rääkida inimesele,
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Leia sobiv hind!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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KÕIKIDELE 5+ AASTA VANUSTELE AUTODELE
SÜGIS-TALVINE BAASHOOLDUS

99 EUR (bensiinimootor)
149 EUR (diiselmootor)

Kokku üle 25 erineva tööoperatsiooni
õli ja õlifilter hinna sees
• salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll • generaatori
rihma kontroll • laadimispinge

SMILE SERVICE
Aardla 25a, Tartu
Tel 736 6399
www.eurostauto.ee

kontroll • siduripedaali vabakäigu
kontroll (ja vajadusel reguleerimine)
• summuti seisukorra kontroll • kliimaseadme
seisukorra kontroll (kas jahutab) • jahutusvedeliku

taseme ja võimalike lekete konroll • pidurivedeliku taseme ja
võimalike lekete kontroll • rehvide seisukorra ja rõhkude kontroll
• veovõllide kaitsekummide kontroll • õli taseme kontroll käigukastis • ukselukkude määrimine • klaasipesu vedeliku taseme kontroll • aku elektrolüüdi taseme ja

tiheduse kontroll (võimalusel) • akuklemmide puhastamine ja määrimine • käsipiduri seisukorra kontroll • hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll • varuratta seisukorra kontroll
• mootoriõli ja õlifiltri vahetus • klaasipuhastajate seiukorra kontroll • veermiku ja pidurite seisukorra
kontroll • aku ja generaatori seisukorra kontroll • tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll

• vedelike tasemete ja lekete kontroll • vee sisalduse määramine pidurivedelikus • jahutusvedeliku
tiheduse (külmakindluse) kontroll • alusvankri hoobade,varraste, liigendite ja vedrude kontroll
• hooldusjärgne hooldevälba nullimine • kanne hooldusraamatusse, Mazda puhul Mazda serverisse

