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Võru tänava
lõik jääb suve
lõpuni suletuks

Teisipäeval jättis linnavalitsus Võru
tänava Ringtee ja Postimaja vahelisel lõigul avatuks ainult liinibussidele.
Ümbersõidud toimuvad linnast
väljuval suunal Aardla-Roopa või
Alasi-Jalaka-Ringtee marsruudil.
Kesklinna suunas ümbersõidud
toimuvad Ringtee-Jalaka ajutise
ringristmiku kaudu. Võru maantee
ja Ringtee tänava vaheline liiklus
on suunatud uuele ühendusteele,
mis kulgeb Statoili bensiinijaama
tagant. Juurdepääs tanklale on
avatud ainult uuelt ühendusteelt.
Sulgemise põhjuseks on VõruRingtee ristmiku eritasandilise liiklussõlme ehitustööd.
20. augustil plaanitakse avada
uus viadukt Võru tänaval ja liiklus
taastub piki tänavat linnast välja-sisse suunal. 30. septembril avatakse
Ringtee-Võru uus liiklussõlm täielikult juhul, kui teisel pool raudteed
on selleks ajaks valminud ka Tartu
läänepoolse ümbersõidu ehitustööd. “Tähtaegadega on selline
lugu, et suuremahulise töö puhul
on need hinnangulised,” toonitas
ajutise liikluskorralduse peaspetsialist Toomas Henno siiski.
Arvestades Ringteel jätkuvate teetööde ja kiiruspiirangutega,
soovitab linn autojuhtidel suvekuudeks Võru suunal liiklemiseks valida
Aardla tänav või Riia maantee.

TIPPJUHTI PEKSMISES
Eakas koristaja sattus Võru kortermajas töö käigus kähmlusesse
kaubandusketi ETK endise juhiga
ja sai seejärel kaela koguni kolm
kriminaalmenetlust.

Endine ohvitser Valeriy Kozik hoiab kojamehena ranget korda ka kodumaja ümber.
Viie naabri silmis jääb sellest aga väheks. 
Maria Gonjak

Kui Valeriy Kozik on varem kriminaalja väärteokorras karistamata, siis Jüri
Miksi minevikust leiab hoopis värvikamaid seiku.
Nimelt tegutses Miks aastatel 2002–
2006 koos Anatoli Dzjubaga Tallinnas
prostitutsiooni sfääris. Miks andis oma
maja Dzjubale üürile, seades hoones
intiimteenuste osutamise tehingu eeltingimuseks.
Dzjuba omakorda võttis enda peale
administratiivtegevuse juhina naisterahvaste värbamise ja prostituutidena
töölevõtmise ning andis klientidele
informatsiooni lõbutüdrukute osutatavate teenuste ja nende hindade kohta.
Igakuise üürisumma (15 000–16 500
krooni) tasuski Dzjuba Miksile kehamüüjate teenitud rahast.
Harju maakohus mõistis Miksi prostitutsiooni vahendamise eest kolmeks
aastaks tingimisi vangi.

Mullu 27. aprillil vihtus toona 71aastane pensionärist kojamees Valeriy Kozik
oma kodumajas tööd teha, kui lahvatas
vana tüli naabriprouaga. Koziku väitel
seisis 90aastane Vera Miks talle tee peale ette ja tungis kallale, sealjuures teravalt
mehe töö kvaliteeti kritiseerides.

Taplevad vanurid
Seejärel läks asi tõsiseks. “Võtsin talt
kätest kinni ja ütlesin, et siin ma, vana
loll, nüüd siis kuulan teist vana lolli,” oli
Venemaa kodanik Koziku nägemus juhtunust.
Asja uurinud Lõuna ringkonnaprokuratuur jäi aga pisut teist meelt. Prokuröri
määruse kohaselt haaranud Kozik Miksi
randmetest lausa jõuliselt ning tõuganud
naise kuklaga vastu keldri seina.
Kättemaks ei lasknud end kaua oodata.
Mängu segas end kannatanu poeg, Eesti
suurima kauplusteketi ETK endine pealik
Jüri Miks. Veidi pärast esimest intsidenti
tungis mees Koziku korterisse ja lahti läks
uus kähmlus, mille käigus lasi Miks kojamehe väitel käiku koguni jalad.

ly Peiteli sõnul peab aasta kestnud uurimise tulemusi veel ootama. “Kuna juhtumi kriminaalmenetlus veel kestab, ei ole
võimalik täpsemat infot praegu avaldada,”
märkis ta.
Nii ei jää Kozikul muud üle, kui õigusbüroole kulutatud 195 eurot ikkagi välja
käia, tähtajaks on seatud 20. mai. Sõda
käib kortermajas, kus paradoksaalsel
kombel töötab ka politsei- ja piirivalveamet, aga edasi. Näiteks talvel heitnud
Vera Miks Kozikule ette, et kojamees ei
heida roogitud lund piisavalt kaugele.
Samuti teeb oponendile tuska, et koristajast trepikoja vanemal on kõige suurem
keldriboks.

Ärevus ja hirm

Supilinnas
süttis sibiauto
6. mail kella 13.07 ajal süttis Kartuli
tänaval töö käigus fekaaliveoauto
Scania. Kohale sõitnud päästjad
hoidsid ära tule leviku kõrval olevatele elumajadele ning kustutasid
põlengu.
Päästetöö juhi esialgse info
kohaselt sai tulekahju alguse rikkest
sõiduki elektrisüsteemis. Päästjad
jõudsid sündmuskohale teatamise
hetkest viie minutiga, kuid kahjuks
põlesid kabiini sünteetilised materjalid äärmiselt intensiivselt ning tule
kiire leviku tõttu hävis sõiduki kabiin
täielikult.

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Koziku jaoks lõppes päev kiirabis. “Tehti röntgen, midagi katki polnud, kuid
valud kestsid kuu aega,” meenutas mees.
Kehvasti läks ka kõrgrõhutõve all kannataval Vera Miksil: lisaks vererõhu tõusule tekitas Koziku pigistus kätele punased
armid ning haiget sai seinaga põrganud
pea. Peale selle pidi proua tundma ärevust
ja hirmu oma füüsilise vormi halvemaks
muutumise tõttu.
Koziku tee viis edasi politseisse, kus
tema ütluste ja kiirabitunnistuse põhjal
algatati Jüri Miksi vastu menetlus. Ent
võlgu ei jäänud vastaspoolgi: nii ema kui
poeg algatasid kojamehe suhtes oma kriminaalasjad. Kui Kozik asus end esindama ise, siis Miksid palkasid oma huve
kaitsma staažika Feliks Luiksaare, kes
juba nõukogude ajal Võru rajooni peaprokurörina ilma tegi.

Raha advokaadile
Praeguseks on lõpule jõudnud vaid esimese intsidendi, Koziku poolt Vera Miksi vastu suunatud agressiooni uurimine.
Prokurör pidas süüdistusi tõendatuks,
kuid et vana mehe süü teise astme kuri-

teos polnud suur, lõpetati menetlus poolte
kokkuleppel. Siiski tuleb Kozikul tasuda
vastaspoolel Luiksaare palkamiseks kulunud 195 eurot.
Kuigi menetluse lõpetamise määrusel seisab ka Koziku allkiri, pole ta sellise
lahendiga sugugi rahul. Enda sõnul võinuks ta vabalt vastu võtta algselt moraalse
kahju eest nõutud 200eurose trahvi ning
hüvitada selle ühiskondlikult kasuliku
tööga, nagu ka menetluse käigus pakuti
– lehtede riisumisega on kojamees ju niigi sina peal. Kuid õiguskulude kandmist
peab ta ebaõiglaseks. “Üksi on rahaliselt
niigi raske,” väitis abikaasa insuldi tõttu
lesestunud mees. “Talvel on küttearved
suured.”
Jüri Miksil jagus sõnu vaid Koziku süüdistamiseks. “Mees läks minu emale kallale,” meenutas ta aastataguseid sünd-

Abiks sinu
liigestele!

museid. “Ta on minu arvates peast natuke põrunud.” Enda tegusid praegu soojuspumbamüüjate liidu tegevdirektorina ametis olev mees kommenteerima ei
soostunud: “Ma ei taha sellest mingi ajalehega rääkida. Politsei tegeleb asjaga.”

Politsei silme all
Miksi kaitsja Luiksaar tõdes, et kahes
käimasolevas kriminaalasjas lahendeid
pole ja seetõttu ei pea ta põhjendatuks
mingeid seisukohti avaldada. „Olen seda
meelt, et tegemist on olmekonfliktidest
alguse saanud kahtlustustega, mis tulenevad isikute vastastikustest süüdistustest
ja vägivallast, mida juhtub sageli ja palju ja
mis reeglina ei peaks tingima avalikkuse
huvi,” lisas ta.
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ker-

Umbusaldus
Võru linnavalitsuse järelevalvespetsialist Terje Moisto märkis, et omavalitsusel
pretensioone skandaalse objekti heakorra
suhtes pole. “Maja ümbrus ja kinnistu on
korras ja hoolitsetud,” väitis ta. 2011. aasta talvest on Kozikul ette näidata koguni linnapea Ülo Tulikult saadud kiituskiri
lumekoristusel üles näidatud hoolivuse ja
kohusetundlikkuse eest.
Ometi on vastasleer asunud Kozikut
kehvale tööle viidates ametlikult positsioonilt kangutama. 36-liikmelise korteriühistu koosolekul saavutasidki mehe
taandamist soovivad jõud eesotsas Vera
Miksiga 5 : 4 ülekaalu, kuid et kvoorumit
ei saadud kokku, osutus hääletus sedapuhku õigustühiseks.
Kaur Paves

Raeoptikas
saad Jaanipäevani
valida soodustuse:
2 klaasi 1 hinnaga
või
raam poole hinnaga!

-20%
Mais kun

Bio-Glucosamine N150
Pakkumine kehtib hästi varustatud apteekides.
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Bio-Glucosamine FORTE N80

Kupeldajana
süüdi mõistetud

Raeoptika Tartus:
Raekoja plats 1
Küüni 5B

Neljapäev, 9. mai 2013

lugeja
lugeja kiri
Uimane foor
sunnib liiklust
rikkuma
Milline on jalakäija
jaoks
mõistlik aeg
pärast nupu
vajutamist
oodata valgusfooris rohelist
tuld? Murelikuks teeb Kalda teel Annelinna keskuse
ees olev valgusfoor.
On juhtunud, et hilistel õhtutundidel
tuleb seal foori lubavat tuld
oodata kuni 2 minutit. Enamik inimesi seda aega ära
oodata ei malda ja põrutatakse punase tulega üle tee.
Autod aga seisavad hiljem
tühja ülekäiguraja ees punase tule taga. Vahel ei vaevuta
nupule vajutamagi. Kas sel
valgusfooril seal ikka on sellisena mõtet, ehk piisaks ainult
sebrast? Või saab seda ooteaega kuidagi reguleerida?

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
peaspetsialist
Linna fooride hooldusfirma IB Foor OÜ jälgib
nimetatud ülekäiguraja toimimist. Kirjeldatud situatsiooni tabasid ka nemad
möödunud nädala esmaspäeval. Uurides programmi, jõudsid nad järeldusele,
et sellise situatsiooni tekke
tõenäoliseks põhjuseks oli
ilmselt liiga lai „aken“ jalakäija
kutsenupu reageerimiseks.
Seetõttu vähendati jalakäija
nupu reageerimise „akent“,
st jalakäija saab rohelise tule
vaid nupu vajutamisel enne
kindlat (tsükli) sekundit. Hilinemise korral tuleb roheline järgmises tsüklis, kuna
foor arvestab ka Kalda teel
„rohelist lainet“ ning on seotud Kalda tee - Kaunast pst
fooriga.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Häda neile, kes soovivad veokiga
samal ajal Laulupeo puiesteel
liigelda. 
Kaarel Müürsepp

lausega

Varas pillas noosi

8. mail kella 2 ajal tungiti Tartus
Mäe tänaval elamusse ning varastati sülearvuti ja seljakott. Sündmuskohalt põgenedes pillas aga
kurikael patsatud kraami maha.
Politseipatrull pidas varguses kahtlustatavana kinni 41aastase mehe.

1 032 800
euroga toetab Tartu linn tänavu
kümmet eralasteaeda, kus käib
ühtekokku 503 last. Toetussumma on ligi poole suurem, kui aasta varem (687 288 €).

Õlletehasesse sõitvate
veokite pudelikael ei kao

Emadele tasuta

Tallinna poolt A. Le Coqi
õlletehasesse sõitvatele
veokijuhtidele pinnuks silmas olevale Kreutzwaldi
tänava ja Laulupeo puiestee
teravnurksele ristile lähiajal
lahendust tulemas ei ole.

Noakangelane bussis

Kaubikud peavad endiselt pööramiseks sulgema mõlemad sõidusuunad ning püüdma mitte
hävitada parginurka ja Laulupeo
puiesteel parkivaid autosid.
„Oi, muidugi häirib,“ sõnas täpselt pöörangu kõrval elav Piret,
kelle maja ees on äärekivid kollaseks värvitud, et veokitele parkivate autode eemaldamisega pööramiseks natukenegi lisaruumi
anda. Naise sõnul on tavapärane, et
Tähtvere pargi nurk on märjal ajal
mudane, sest sealt sõidetakse pidevalt üle, tagasi Tallinna poole pööramiseks peavad veokid aga suisa
kõnniteelt ruumi juurde võtma.

Pidev mõlkimine
„Minul õnneks autot ei ole ja
siis ei pea ma keelutsooni pärast
muretsema, kuid siia pargitakse
väga tihti,“ rääkis Piret, pakkudes
välja põhjuse, et väga kulunud kollast äärekivi lihtsalt ei märgata.
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„Plekimõlkimisi tuleb ette päris
sageli. Alles hiljuti sai üks Peugeot
tõsiselt kannatada,“ sõnas ta.
„Muidugi loodan lahendust, sest
mul on kahju pigem veokijuhtidest, kes siin sõitma peavad,
nemad teevad ju vaid oma tööd.“
A. Le Coqi turundusjuhi Kaarel Müürsepa sõnul on tehas probleemist teadlik, kuid sellega pole
aktiivselt tegeletud, sest masinad
pööravad siiski välja, kuigi napilt.
„Ka pikimad autod saavad sellega
hakkama,“ sõnas Müürsepp, kuid
tõdes, et hooletumad lasevad üle
nurga, sonkides niimoodi pargi
nurgas kasvavat muru.

võtta. „Pakkusime välja, et teeme
otsetee läbi pargi Hurda tänavale, kuid see naerdi välja,“ kirjeldas
Müürsepp.
Linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku
tunnistas kehva olukorda: „Keeramine on järsk ning parkimine on
ka selline, et veokid ei saa korralikku kaart võtta. Mingit kardinaalset pargi vähendamist me aga
kindlasti ei luba.“
Võimaluse veokid ringiga
ümber pargi suunata laitis Ranniku samuti konkreetselt maha.

Parki ei vähendata

„Mitte kunagi!“ hüüatas ta. „See
on puhkeala. Ettevõtja ja liikluse seisukohalt oleks see küll hea,
kuid ärge ajage funktsioone segi.
Seal on park, lauluväljak, rulapark,
palju jalutajaid – sinna vahele me
veokeid kindlasti ei lase.“
Ranniku sõnul on võimalik
kõnealune ristmik ümber projekteerida, saades nii ehk mõned
meetrid juurde, kuid suuri töid
seal lähiajal võimalik teha ei ole.
Juhid peavad endiselt näitama
oma parimaid oskusi, et jätta terveks nii enda kui võõrad autod.
Laurits Leima

Kuigi joogivalmistaja toodangu
vedu käib Tähtvere tänaval asuva värava kaudu, ei saa Müürsepa
sõnul õlletehas kõiki autosid sinna
suunata. „Pole midagi teha, meil
on vaja, et siit sõidetakse. Peavärava kaudu veetakse nii toorainet
kui taarat,“ tutvustas mees veokite laadungit.
Tema sõnul on linnavalitsusega
sel teemal räägitud, kuid jõuti taas
surnud punkti – mõlemad pooled tunnistavad probleemi, kuid
ruumi lahendusteks pole kusagilt

Ei iial!

Pühapäeval, 12. mail, tähistab
Eesti Spordimuuseum emadepäeva ning sel puhul saab iga
lapsega näitusele tulev ema
muuseumisse ilma, et peaks pileti
peale raha kulutama.

Politseile laekus 7. mail kell 18.23
teade, et Alatskivi alevikus lõi
vanem mees noaga Kallastele
suunduva liinibussi juhti, tekitades kannatanule füüsilist valu ja
tervisekahjustusi. Patrull pidas
bussist väljunud 69aastase noaga lööja Kallastel Sõpruse tänaval
kinni.

Vaikne Euroopa päev
9. mai, mis nõukogude korra ajal
oli suure võidupüha tähistamise
ajaks, on nüüd kasutusel rahvus-

vahelise Euroopa päevana. Tartus
ei ole kummagi auks toimumas
ühtki avalikku üritust.

Meresaar tagasi
Tartusse
Võrkpalliklubi BIGBANK on kokkuleppele jõudmas Argo Meresaare ehk Rändkarikaga, et mees
võistleks järgmised kolm aastat
Tartu värvides. 33aastane Meresaar on varem Emajõe ääres pallinud hooaegadel 2005–2007.

Kurel tööd kuhjaga
Aprillikuus registreeriti Tartumaal
168 sündi, mis ületab aastatagust
tulemust (116 sündi) pea poole
võrra. Positiivne on muutus ka
surmade arvus: tänavu aprillis
läks igavikuteele 150 tartumaalast, mullu oli see arv 161. Abielusid registreeriti möödunud kuul
45, lahutusi 24.

Tartu poe ruumid
saadaval
Linnavalitsus otsib enampakkumise korras uut rentnikku Riia tn
11 äriruumidele, kus seni tegutses
Tartu pood. 738 m² pind antakse
rendile viieks aastaks toidukaupade kauplusena.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Karmo Ruusmaa

Eedeni kauplustes kuni 19.05.2013

SOODUSKUPONGIGA kuni -30%
Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

tartuekspress
Ajalooline Peetri turg
uudised
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Näosaade aitas TV3 kerkida

Aprilli vaadatuimaks saateks kerkis TV3 paroodiašõu „Su nägu
kõlab tuttavalt“. Ühtlasi aitasid saate 261 000 silmapaari üldjälgitavuse pingereas TV3 mööda igipõlisest konkurendist Kanal 2.
Aasta varem samal perioodil esikohal olnud rahvusringhäälingu
uuriva ajakirjanduse lipulaev „Pealtnägija“ langes positsiooni võrra
ning on kaotanud vaatajate arvus ca 20 000 huvilist.
Poodiumi madalaimale astmele jäi draama „Pilvede all“, mida
näitab Kanal2. Just viimatimainitut võib pidada suurimaks kaotajaks. Kui 2012. aasta aprillis oli Kanal2 saateid esikahekümnes
üheksa ning 24,1% hoiti ETV ees liidrikohta, siis nüüd on tipus neilt
vaid viis saadet ja positsioon koduturu tegijatest nõrgim.
Aprillis vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi
ja 43 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 39
minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 52 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV
(22.7%), TV3 (20.5%) ja Kanal 2 (19.8%) vahel ning mitte-eestlastel
PBK (22.5%), NTV Mir (13.4%) ja RTR Planeta (11.2%) vahel.
20 vaadatavamat saadet aprillis
1

Su nägu kõlab tuttavalt

2
3
4

Vaatajaid (tuh)
TV3

261

Pealtnägija

ETV

201

Pilvede all

Kanal 2

185

Õnne 13

ETV

173

5

Perepeo finaali võitja
väljakuulutamine

ETV

159

6

Kättemaksukontor

TV3

148

7

Heeringas Veenuse õlal

Kanal 2

140

8

Suletud uste taga

TV3

139

9

Selgeltnägijate tuleproov

TV3

136

10

Aktuaalne kaamera

ETV

133

11

Osoon

ETV

132

12

Perepidu

ETV

128

13

Mf Ettepanek

TV3

122

14

Suletud uste taga/3

TV3

116

15

Mehed ja naised

Kanal 2

114

16

Tupiktänava mehed

Kanal 2

113

17

Tohter Olaf

Kanal 2

112

18

Võimalik vaid Venemaal

TV3

111

19

Aktuaalne kaamera. Nädal

ETV

110

20

Võta või jäta

TV3

108
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

ärkab uuesti elule
„Tartus võiks ju ometigi üks
täitsa tavaline turg ka olla,
kus saab osta-müüa asju
nööpnõelast allveelaevani!“ põrutas Kaido Mosen.
Mees, kelle sooviks on elu
taas sisse puhuda legendaarsele Peetri turule.

Mosen, kes teenib igapäevast
leiba OÜ Medtransport Teenus
haldusjuhina, kolis mõni aeg tagasi Raadi kanti elama ning mahajäetud turuplats ei andnud asu.
Samas paigas on turgu peetud ju
nii sõjaeelse vabariigi kui Vene
valitsuse ajal.
„Anne turg ei tegutse enam.
Kesklinnas on ainult taimed ja
juurikad. Aga eestlane tahab turul
käia ja seal ka enda ülearuseid või
kasutuks muutunud asju müüa,“
on Mosen veendunud, et Taaralinn lausa januneb nostalgilise äriplatsi järele. Nii asutas ta MTÜ,
mis korraldab Mäe, Peetri ja Peetrituru tänavaga piiratud kvartalis
igal nädalalõpul taas täikat.
Kui esmalt tuli räämas platsi koristamisele ohtralt energiat
kulutada, siis aprilli viimasel laupäeval peeti ka esimene ametlik
kauplemispäev. Rahvast, kinnitab Mosen, oli oodatust enamgi.
Korraldaja sõnul tulid inimesed
uudistama ja kinnitust saama, et
selline asi tõesti taas tegutseb.
„Pühapäeval oli aga juba heas
mõttes päris põrgu lahti. Ini-

Kaido Mosen kutsub Peetri
turule kõbusalt aega veetma, näiteks elektrilise tõukeratta seljas.  Rasmus Rekand

mesi rohkelt ja üha enam küsiti
ka kauplemisvõimaluste kohta,“
tundis Mosen heameelt, et peale tema jätkub küllaga neid, kes
usuvad sellise ärivormi vajalikkusse.
„Lahtine õlu, söögid-joogid, lastele tegevust, et saaks koos perega
tulla – see on õige turg. Koht on ju
ideaalne, kesklinnast jalutuskäigu kaugusel. Mäe tänava treppidest üles ja oledki platsis. Kärast ja
suure liiklusega tänavatest eemal

roheluses, mitte plekist angaari
pressituna.“

Nostalgia on hinnas
Kauplema pääseb Peetri turule
sümboolse kahe euro eest igaüks.
Kohapeal ootavad lauakesed, tulevikus plaanitakse ka paviljonid või
katusealused ehitada. Vaid kanget
alkoholi, tubakatooteid ega ravimeid müüa ei tohi, kõige muuga
sehkendajad on lahkelt oodatud.

„Isegi meie tegevuslubasid
menetlenud linnaametnikud
meenutasid heatujuliselt, kuidas
Peetri turul Vene ajal hobustelt
jahu müüdi, aga ka seda, et sealt
sai nõukogude inimene esimesena
soetada värvipiltidega kilekotte,“
muigas Mosen, kirjeldades ühtlasi linna sooja vastuvõttu algatusele, et paigake taas korda saab ning
linlaste poolt aktiivsesse kasutusse võetakse.
Ärimees on kindel, et on vaid
aja küsimus, mil turg sedavõrd
populaarsust kogub, et ka äripäevil tasub piltlikult öeldes väravad
valla hoida. Vaid esmaspäev jääb
puhkuseks, nagu turu puhul ikka
kombeks.
Turuplatsi veerel peab Mosen
tehnikakauplust, kus „asjad on
ikka selliste hindadega nagu
Euroopas, mitte kaks korda kallimad nagu meie tehnikapoodides“. Triikraua õige hind Moseni
skaalal ongi 5-10 eurot ja garantiid lubab ta ka. Oma mehaanikki
olla palgal, kes rikki läinud masina
vajadusel taas käima utsitab.
„Turul käimise ja kauplemise
kultuur ei tohiks unustusse vajuda
või hoopis ära kaduda,“ põhjendas
Mosen oma pingutuste eesmärki.
„Muidugi saab kõike ka internetis
osta-müüa-vahetada, ent vahetu
suhtlus, tingimine ja vastav meeleolu tekib ikka vaid turul. Tulge ja
vaadake, kui muidu ei usu.“
Rasmus Rekand

Neljapäev, 9. mai 2013
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Supilinna ehitussõda
võib tuua umbusalduse
Tartumaa õpetajad üle riigi
keskmise ei saa
Kuigi Tartumaa pedagoogide
arvestuslik keskmine brutokuupalk on Eestis esirinnas,
siis tegelik töötasu jääb täpselt
Maarjamaa keskmisele tasemele.
Tänavu esimese kolme kuuga teenisid Tartumaa õpetajad
957eurost arvestuslikku keskmist brutopalka, samas kui üle
Eesti jäi vastav näitaja pidama
915 eurole. Tegelik keskmine
töötasu piirdus aga nii maakonnas kui riigis 841 euroga.
Vahe tuleneb sellest, et
arvestuslik summa on välja
arvutatud riigi poolt omavalitsusele terveks aastaks eraldatud rahast, tegelik palk aga
omavalitsuse saldoandmikus
näidatud õpetajatele välja
makstud töötasust.
Reaalsete palkade poolest
hoiavad Tartumaa pedagoogid maakondade edetabelis
harju- ja idavirumaalaste järel
kolmandat kohta. Kui Harjumaal teenivad õpetajad riigi
kõrgeima tulemusena 864
eurot, siis tabeli põhjas Raplamaal kõigest 772 eurot kuus.
Maakonna lõikes on kõige
helgemalt tasustatud Vara valla pedagoogid: 922 euroga
kuus. Järgnevad Puhja vald
910 ja Võnnu vald 897 euroga.
Kõige kesisemalt peavad läbi
ajama Peipsiääre, Meeksi ja
Alatskivi valdade õpetajad.

Tartu opositsioonierakonnad hauvad plaani nädalaid
väldanud Oa tänava ehitusskandaali tulemusena
abilinnapea Raimond Tamme ametist kangutada.

Kuusiku sõnul on umbusalduse avaldamine siiski kõige väiksem
meede, mis tegelikku tulemit ei
too. “See on poliitiline nõks, milleks on vaja põhjust ja korralikku
argumentatsiooni,” kirjeldas ta.
“Selge, et võimukoalitsioon sellele
vastu ei tule. Umbusaldamine on
alati avalik ja ei usu, et teise poole
pealt hääli ära tilguks.”

“Mina selle ettepaneku tegin,”
kinnitas keskfraktsiooni liige Silver Kuusik kavatsust arhitektuuri ja ehituse eest vastutava Tamme umbusaldusavaldus tuleval
nädalal linnavolikogu istungil sisse anda. Teatavasti on Oa tänaval garaažist elumajaks ehitatud
hoone arendajaga seotud skandaali puhkemise järel ametlikult
omal soovil ametist loobunud osakonnajuhataja Karin Raid, ent see
lahend opositsiooni ei rahulda.

Elanikele medal

Selgus tulekul
Kuusik toonitas siiski, et ühist
seisukohta veel vastu võetud pole.
“Loomulikult on asi kavas, aga eelnevalt me peame selle fraktsioonisiseselt läbi rääkima,” sõnas ta.
“Tean, et sotsidegi seas on seda
arutatud, aga otsust pole vastu
võetud.”
Ka Toomas Jürgenstein, Hugo
Treffneri gümnaasiumi direktor
ja sotsiaaldemokraatide esindaja
volikogus, tunnistas, et erakonna meililistist on idee läbi käinud.
Selguse peaks aga tooma fraktsiooni reedene koosolek. “Olen
asjade käiku jälginud, kuulnud
nii- ja teistsuguseid plaane, kuid
me ei ole fraktsiooniga selle asja

Ehitajate ülbus võib Raimond
Tammelt peale hea tuju viia ka
abilinnapea koha. 

Rasmus Rekand

algusest saadik vahepeal kokku
saanud,” märkis ta.

Poliitiline käik
Jürgensteini tundmuse kohaselt ei ole linn Oa tänaval asju korrektselt ajanud. “Tundub, et seal
on linnavalitsuse möödalaskmisi
ja muidugi tuleb need heaks teha,
aga mil kombel Tartu poliitilisel
tasandil asjale läheneda, selleks
vastuseks ma hetkel valmis ei ole,”
lausus ta.
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Üleöö kuulsaks saanud skandaalse krundi naabreid külastanud Jürgenstein lausus, et nüüd
peaks otsustusprotsessis maksma
Oa tänava rahva sõna. Üks võimalus neid aidata oleks tema hinnangul anda omavolitsenud kinnisvaraarendaja Marko Perviga võidelnud Kärt ja Aet Rebasele või Mihkel Kunnusele juuni lõpus aset
leidval Tartu päeval Tartu medal.
“Kavatsen volikogu liikmena teha
vastava taotluse, kuigi otsuse teeb
linnavalitsus,” lubas Jürgenstein.
Keskerakondlase Kuusiku sõnul
on kogu lugu aga sootuks suurem,
kui pealtnäha paistab. “Kui poleks
olnud naabrit, kes oma kreegipuu
pärast muretsema hakkas, ega
ehitajate ülbust, olekski asi vaka
alla jäänud,” vihjas ta.
Kuusiku sõnul on ta küll esialgu
oletuste tasandil, kuid kahtlustab,
et niidid viivad Supilinnast palju kaugemale. “Astun kaitsepolitseist läbi ja palun uurimist alustada,” jättis ta eile kaardid avamata.
Kaur Paves

Maikuu lõpuni
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Kehtib, kui tellite korraga aknad, aknalauad,
paigalduse ja sisepalede taastamise.
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Ehitusest siit- ja sealtpoolt aeda
intervjuu

Neljapäev, 9. mai 2013

Oa tänava arendaja ja naabrite vahel lahvatanud lahing ei
jäta linlasi külmaks. Peale konkreetse abikäe pakkujate –
naabrite vaiet esindab kuningriiklane Kalle Kulbok – on kuhjaga neid, kes netiavarustes ehitustegevuse nüansse tutvustavad. Kas krundi piirile tohib ikka ehitada? Või kui kaugele
naabrimehe maast tohib hoone püstitada ilma tema nõusolekuta? On’s üldse ilma üleaedsete heakskiiduta miskit võimalik rajada või saab neile kauge kaarega varba peale lasta?
Tartu Ekspressile tuli müütide murdmisel ning seaduste
ja määruste rägastikus õige tee leidmisel lihtsate näidetega
appi linnasekretär Jüri Mölder.

Kas vastab tõele, et ilma
naabrite loata ei saa
enda krundil miskit ehitada?

See pole alati nii. Naabrite kooskõlastust on tarvis, kui tulevane
ehitis riivab kuidagi nende õigust
oma kinnistut kasutada. Näiteks
halveneb oluliselt valgustatus või
piirab võimalusi tulevikus oma
kinnistule midagi ehitada, kuivõrd hoonete vahele on tarvis jätta
tuleohutuseks vajalik vahemaa või
rajada tuletõkkesein.
Toon näite, et kui naaber ehitab teie krundi serva 2korruselise
maja, siis see piirab tulevikus oluliselt võimalust teil oma kinnistul
ehitusõigust rakendada. Oletame,
et soovite samasse aianurka hiljem
kuuri rajada, siis peab see olema
naabri majast ohutus kauguses või
kaitstud tulemüüriga, mis on sama
kõrge kui kõrvalkinnistu maja.
Kas ehitusloa väljastamiseks on
naabrite nõusolekut vaja või piisab
nende informeerimisest, sõltub
mitmetest erinevatest aspektidest.
Üldiselt määrab ehitusalase pinna
krundil ära detailplaneering.

Räägitakse määrusest,
et naabri krundile ei tohi
ilma tema nõusolekuta
ehitada lähemale kui
pool hoone kõrgusest?

Sellise määruse on Tartu linnavalitsus välja andnud küll. See
tuleneb eelkõige samuti tuleohutusest. Aga siingi on olukord, kus
mõni teine seadus või määrus võib
detailsemalt midagi enam piirata
või hoopis lubada. Uue hoone rajamisel võib üldjuhul sellest tingimusest lähtuda küll.

pole mõistlik igal korral nõuda uut
detailplaneeringut, ehkki teatud
juhtudel on see vajalik ning linnal
selleks õigus olemas. Ehitusseadus
lubab renoveerimise puhul teha
erandi ja asju lihtsamalt ajada.

Kuidas piiritleda, kust
lõppeb renoveerimine ja
algab uusehitis. Kui jätta
üks vana vundamendi
kivi alles, kas sellest piisab?

Kui naabriks on korteriühistu, kas siis peab kõigilt nõusolekut küsima
või piisab positiivseks
otsuseks poolte korteriomanike heakskiidust?

Siin on seaduse kirjutajad jätnud kriteeriumid määramata.
Ainsaks konkreetseks piiranguks
on 33%, mille võrra tohib uus ehitus vanaga võrreldes laienemise
käigus suureneda.
Just selle tõttu on olnud ka väga
palju vaidlusi ja kohtuasju ning
need ei lõpe arvatavasti enne, kui
renoveerimise mõiste saab ehitusseaduses konkreetsemad piirid.
Tartus on lähtutud põhimõttest, et kui alles jääb kasvõi vana
hoone vundamendi taldmik, on
seda võimalik käsitleda renoveerimisena. Mis ei tähenda, et seda
alati automaatselt ka tehakse või
veel vähem, et sel juhul ei peaks
arvestama naabritega.

Ka siin ei saa läheneda lihtsa
matemaatika või enamuse häälte seisukohast, vaid ikka sellest
küljest, et keda konkreetselt ehitus võib või saab puudutada. Taas
näide: neljakorruseline maja soovib tõsta oma katust pisut kõrgemale. Sellega risti asetseb teine kortermaja. On ilmne, et ehitus mõjutab enam neid kortereid,
kelle aknad jäävad kõnealuse maja
poole ja puudub põhjus ehituse
mõju arutada hoopis teises otsas
elavate inimestega. Kui aga katuse
tõstmisega koos soovitakse rajada
8 uut korterit, mis tähendab ka 8
lisanduvat parkimiskohta vajavat
autot, siis puudutab see hoopis teisi ümberkaudseid. Taas pole võimalik anda ühest retsepti – lähtuda tuleb seisukohast, et ära kuulata tuleb need, kelle õigusi, elutingimusi jne ehitus võib puudutada.

Sageli tekib vastuolu:
ehitaja tahab üht- ja naaber teistmoodi. Kes ja
kuidas siin otsuse teeb?

Otsustajaks on linna ehitus- ja
planeerimisteenistuse ametnik,
kes siis lõpuks kas annab välja ehitusloa või mitte. Vastuolude korral
tuleb tal kaaluda, kumma õiguslik
riive on suurem.
Oletame, et aedlinnakus on üks
krunt pikalt tühjalt seisnud. Nüüd
soovitakse sinna ehitada üsna
samasugune maja nagu teised sealkandis. Ja kui nüüd üks naabritest

Seega renoveerimisega
võivad muutuda nii hoone mõõdud kui otstarve?

kurdab, et tema on harjunud läbi
vaba krundi nautima vaadet taamal olevale pargile, siis see jääb alla
krundiomaniku õigusele oma kinnistut kasutada, sinna hoone rajada.
Linn on tiheasustus ning siin
ei saa inimesed eeldada sarnast
privaatsust kui hajaasustusega
aladel. Isegi kui neil on see miskipärast varasemast niimoodi
olnud. Ehituse peamised tingimused – kuhu, kui kõrge, millise
katuse, mitme korteri või millise
välisvoodriga maja saab ehitada –

sätestatakse ikkagi detailplaneeringus.
Uute puhul oleme detailselt paika pannud ka võimalike väikeehitiste ja abihoonete asukohad kuni
prügikastihoidlani välja.

Lood on hoopis teised,
kui tegu on renoveerimisega?

Jah. Detailplaneeringu koostamine on kulukas ja aeganõudev
protsess. Kui soovitakse olemasolev hoone rekonstrueerida, siis

RINGLUSESSE TULEVAD UUED
5-EUROSED RAHATÄHED
2. mail võtsid kõik euroala keskpangad kasutusele teise seeria 5-eurosed pangatähed. Nii
esimese kui ka teise seeria pangatähed jäävad võrdselt kasutusele mitme aasta jooksul. Inimestele
antakse aegsasti teada, millal kaotab esimene seeria kehtivuse. Siiski säilitavad kõik esimese seeria
pangatähed oma väärtuse ning neid on võimalik ümber vahetada Eesti Pangas ja teistes euroala
keskpankades piiramatu aja jooksul.

Jah. Aga kooskõlas kehtivate
planeeringutega. Oa tänava näite
juurde naastes – mis riivab naabrite
õigusi rohkem? Kas see, et muutus
hoone otstarve (garaažist sai maja)
või et hoone on varasema ühe asemel kahekorruseline? Olnuks riive
väiksem kahekorruselise garaaži
või ühekorruselise maja puhul?
Taaskord – pole olemas ühtset ja lihtsat eeskirja. Iga juhtumit
tuleb ükshaaval kaaluda, et leida parim lahendus. Selles suhtes
on Oa tänava juhtum vastupidine näide. Seal olnuks linna positsioon täna parem, kui oleks nõutud uut detailplaneeringut.

Piiritülid ja naabrite
kraaklemine on tuttav
juba kirjandusklassikast.

Kas see on miski rahvuslik eripära?
Ei oska öelda, kas teistel rahvastel esineb neid vähem või hoopis rohkem. Praktika näitab aga
seda, et sageli hakatakse ehitustingimuste arutelu ajal omavahelisi varasemaid pingeid või juhtumisi välja elama. Nii tuleb ametnikul aidata hoopis suhteid klaarida.
Teisalt on selles vallas tekkinud
ka üks taunitav ärivorm. Ehitadaarendada soovivat naabrit püütaksegi survestada, et kasu saada.
Väljapressimise laadne tegevus,
kus ähvardatakse vaielda, venitada ja takistada, kui ehitaja raha ei
maksa.
Teatud juhtudel on kompensatsioon mõistetav. Linngi on maksnud näiteks Miina Härma gümnaasiumi võimla rajamisel korteriomanikule, kelle valgustingimused tõesti ehitise tõttu halvenesid.
Aga see kõik peab olema seaduslik,
mõõdetud, põhjendatud.
Et väljapressimist vältida, ongi
otsustamisorganiks linna pädev
ametnik. Arendustegevus ei tohi
sõltuda ainult naabritest, aga
neil peab olema õigus sõna sekka öelda.

Linn teavitab naabreid
tavaliselt kirja teel. Kui
vastust ei tule, kas vaikimist tõlgendatakse
nõusolekuna?

Siinkohal on meil tarvis just
natuke oma teatisi täpsustada.
Lisada, et kui inimesed oma arvamust ei avalda, siis eeldamegi, et
neil pole vastuväiteid. Senistel kirjadel ei pruugi see kõigil olla sedasi
sõnastatud.
Aga igatahes soovitan kõigil linna teadetesse ning oma naabruses toimuvasse tähelepanelikult
suhtuda. Julgelt sõna võtta, küsida ja arutleda. See on ju meie ühine linnakeskkond. Meie kodu,
mis peaks arenema suunas, mis
on meeltmööda enamikule. Olukorda, kui kõik alati rahul oleks, ei
tasu loota.
Rasmus Rekand
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Palametsa
pajatused

90 aastat tagasi
avati Raadil ERM
Pühapäev, 13. mai 1923 oli meie kultuuriloos tõeline pidupäev – Tartu külje all Raadi mõisalossis avati Eesti Rahva Muuseumi uus hoone koos esindusliku püsiekspositsiooniga. Varem oli Raadi häärberis
paiknenud kunstihuviliste Liphartide aadliperekonna kogutud Baltimaade suurim kunstikogu koos hinnalise raamatukoguga. Pärast
1920. aastat müüdi mõlemad kogud laiali Lääne-Euroopas korraldatud oksjonitel. Riigistatud mõis anti Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonna õppemajandiks, mõisaloss aga ERMi põliskoduks.
1922. a oli ERMi direktoriks saanud Soomest tulnud etnograaf Ilmari
Manninen, kelle juhtimisel korrastati rohke materjal teaduslikel alustel
süstematiseeritud muuseumiks. 13. mai Postimees teatas: muuseumi
pidulik avamine, millest võtab osa riigivanem Juhan Kukk koos ministrite ning Soome saadikuga, algab täna keskpäeval Raadil. Avamise päeval sõidavad autoomnibussid – just nii neid sõidukeid siis nimetati –
vaksalist Raadi mõisani, mitte aga ainult Peetri kirikuni nagu tavaliselt.
Linnas ja Raadil toimub rindapandavate lilleõite müük koos karbikorjandusega muuseumi heaks.
Nagu arvata võis, venis avamine õige pikaks. Ametlikud tervituskõned kestsid oma paar tundi, sellele otsa veel telegrammide ettelugemine. Ülikooli nimel tervitas rektor H. Koppel, valitsuse nimel haridusminister H. Weidemann, Tartu linna nimel linnapea K. Luik. Populaarne kindral E. Põdder, 2. diviisi ülem avaldas rõõmu: see seeme, mis
sai külvatud Vabadussõjas, on head vilja kannud, meie vendade veri ei
ole asjata valatud. Pikalt ja pateetiliselt kõneles Jaan Tõnisson, lillelises
laadis ilutses elatunud M. J. Eisen. Telegrammidest loeti esimesena ette
Londoni EW saadiku Oskar Kallase oma – oli temagi seisnud ERMi hälli juures. Lõpusõnades tänas dr J. Manninen kõiki tervitajaid ning toetajaid ja toonitas, et muuseum ei ole uute ruumide avamisega kaugeltki veel valmis. Tegemist on elava ja areneva, rahvusvaheliselt tähendust
omava teadusasutusega, mis peab väärikalt esindama mitte ainult eesti,
vaid ka teiste soomesugu rahvaste ainelist ja vaimset kultuuripärandit.
Selleks kulub aastaid, aga nüüd on meil avar ja kaunis põliskodu olemas.
Muuseum püsis Raadil 1944. a alguseni. Siis andsid Saksa sõjaväevõimud käsu kogude koheseks evakueerimiseks – Luftwaffe vajab
kiires korras neid ruume. Ja päästsid sellega ERMi rikkalikud varad.
Need viidi sõjavarju sisemaale, peamiselt kirikutesse ja kivist mõisahoonetesse – aitadesse, kus nad rinde üleminekul põhiosas säilisid.
Tartu lahingutes 1944. a septembri algul püsis rinne mõni aeg Raadi lähistel ja sõjatuli muutis kauni Raadi lossi masendavaks ahervaremeks, mis pealegi jäi lennuvälja keelualale. Reevakueeritud varad
tuli paigutada kunagisse kohtumajja Veski tänaval, kus nad on hoiul
praeguseni. Loodetavasti aga mitte enam kauaks.

Robinson Crusoe

Robinson Crusoe ja
tema ustav sõber Reede seilavad piraadilaevale päästetuna koduse Inglismaa ranniku
poole – kui Daniel
Defoe versioonis jäeti
laeva pahad poisid
üksikule saarele maha,
siis Tartu keiserlik salateater keerab etenduses „Robinsoni päästja“ asjad pea peale.
Defoe seiklusjutt Robinson Crusoe pikkadest aastatest kannibalide ja muude hirmsate elukate keskel
üksikul lõunamere saarel
ning tema õnnelikust pääsemisest on moodsatele lastele
ehk tuttavamgi kui armastatud „Kevade“ koolijütside
hingeelu. Nii legendaarset
tükki lavastada on alati suur
risk, eriti kui rikkuda ära
õnnelik lõpp. Keiserlik salateater aga suutis maailmakuulsa tükiga filigraanselt
ümber käia ning luua selle
ainetel mustast huumorist
läbi imbunud suurte inimeste lavastuse, mis on märksa objektiivsem Crusoe seni
teadaolevast saatusest.

Stigmavaba piraat
Mereteemalised etendused kipuvad olema alatasa
lastele, viimastest meenuvad „Morten lollide laeval“
Vanemuise esituses, igiammune „Aarete saar“ Ugalas
ning nii mõneski teatris on
nähtud „Arabellat“. Sestap
on piraadilugu suurtele inimestele – ilma musta silmaklapi, konkskäe ja papagoita
– värskendav vaheldus, jäädes seejuures tõsiseltvõetavaks ja uputamata lava dekoratsioonidelaviiniga.
Crusoe koduteest rääki-

Salajase keisriteatri kavatsustest annab aimu vaid keldrikorruse trellide tagant kumav surnupealuuga lipp. 

Piret Bristol

vat tükki „Robinsoni päästja“ mängitakse kirjanike
maja keldris asuvas vinoteegis Reserva, mis ei võimaldagi laeva lavale tõstmist,
näitemäng toimub sisuliselt
kohvikulaudade vahel, ainsateks temaatilisteks dekoratsioonideks seinale maalitud illuminaatorivaated
ja ristatud säärekontidega piraadilipp, mis asendatakse Inglise rannikuvetes
Union Jackiga. Paratamatult viivad illuminaatorid
lihtsakoelisele mõttele, kas
tükk valiti seinamaalingute
järgi või on need juurde joonistatud.
Etenduse nimitegelane
Crusoe on pigistatud madrusestiilis maadlejatrikoosse, karlssonlik kõht ja rinnakarvad välja turritamas –
elu üksikul saarel ei saanud
olla väga raske. Peagi võtab
ta üll pika sabaga fraki, kuid
paljad sääred jäävad. Reede näib kannatavat mõõduka bipolaarse häire all, olles
Crusoele ustav teener, kuid
arenedes tüki jooksul arvestatava kriitikameelega isiksuseks, kes kapteni prouasse armudes paraku jälle pea
kaotab. Kapteni kaasa Mop-

sy on teiselt laevalt röövitud
lilleline hipipiraaditar, kes
riietub küll positsiooni kasvades musta õhtukleiti, kuid
ei mineta oma naiivset hajameelsust. Jääb veel pootsman, kes on eneseimetlejast kaptenile igasugust laadi musta töö tegija.

Mälestus saarest
Ka Crusoe ei jää naiivsuselt Mopsyle alla, pakkudes
kaptenile, et ehk sõidab ka
silmapiirilt kirbule võetud
teine piraadilaev Inglismaa
poole, kui Robinson ja Reede
laevarahvale tüliks on. Pikal
teekonnal lõunamerelt Põhjamerre on Crusoe pannud
kirja oma mitmekümne aasta seiklused asustamata saarel, ei tea ainult, kuidas need
Londonis trükki anda saaks.
Kus häda kõige suurem,
tuleb appi piraadikapten,
kellel on juhuslikult trükikojas üks vana tuttav, täiesti
silmapaistmatu ajakirjanik
Daniel Defoe. Crusoe annab
võidukale kaptenile sõrme,
kes aga võtab naudingulise rummilonksu saatel veel
palju muudki.
Mari Mets
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Kuidas teenida
raha muusikaga?
Reedel, 10. mail kell 13.30 on Elleri saalis
loengusarja „Muusikust tegusaks ettevõtjaks“
külalislektoriks Eesti muusika eksportija ja
mänedžer Juko-Mart Kõlar.
Loengu teemad on „Kuidas toimib loomeettevõtlus?‘‘ ja „Kuidas teenida raha muusikaga?“.
Loengusari on üks osa Elleri koolis eelmisel aastal alanud projektist, mille eesmärk on
loovalt huvitegevuse kaudu noori muusikuid
ette valmistada reaalseks eluks muusikuna.
Ettepanekule tulla ellerlastele loengut
andma vastas Juko-Mart Kõlar: ”Tulen hea
meelega. Olen selliseid loenguid päris palju
andnud, juhendan EBSis kursust „Loomemajandus ja muusikaettevõtlus“, peale selle
erinevad projektid-programmid Eestis, aprillis oli külalisloeng ka Sorbonne‘i ülikoolis
Pariisis.”
Juko-Mart Kõlar on MTÜ Eesti Muusika Eksport tegevjuht, Estonian Business
Schooli doktorant ja õppejõud, klaverivirtuoos Mihkel Polli mänedžer ja kõigele lisaks
veel ka tõlkija. Eestis esimene, kes „music
industry“ teemal doktoritööd kirjutab. Tema
selleteemalised loengud ja töötoad on
ainulaadsed.

Erivajadustega
laste teatrifestival
15. mail toimub Tartus sadamateatris XI teatrifestival Savilind. Tegemist on ainsa Eestis
toimuva erivajadustega laste ja noorte teatritruppide festivaliga.
„Erivajadustega laps – see tähendab teistsugust last ning teatrilaval on see teistsugune
värske, siiras ja huvitav,“ rääkis teatrifestivali peakorraldaja Katrin Luts. Ta lisas, et kuigi
etendusi hindab žürii, ei ole sellel festivalil
kaotajaid. „Iga noor näitleja annab ju alati
endast parima ja selle eest väärib ta vaid tunnustust. Samavõrra või rohkemgi veel on tunnustuse ära teeninud need vaprad õpetajad,
kellel on tahtmist oma kasvandikke õrnal käel
teatri muinasjutumaailma juhatada.“
Üheteistkümnendast teatrifestivalist võtab
osa 17 erivajadustega laste kooli ja tugikeskust
üle Eesti. Lavale tuuakse 18 etendust, nende
hulgas mitmeid üldtuntud lugude lavastusi. Näiteks etendab Tartu Emajõe kool Eno
Raua „Sipsikut“, Tallinna Tondi põhikool Oskar
Lutsu „Kapsapead“, Vaeküla kool aga tuntud
muinasjuttu Breemeni linna moosekantidest.
„Paljud trupid ongi oma etenduse aluseks
võtnud mõne tuntud rahva- või muinasjutu,“
lisas Luts. „Teatrifestival Savilind on kohaks,
kus sünnivad uued kontaktid ning saadakse
uusi kogemusi. Saavad kokku sarnaste rõõmude ja muredega inimesed.“

Semy
Tanja Mihhailova
Gerli Padar
Noorkuu jt.
Alates 6. juunist Tartus Vanemuise suures majas
15. ja 16. juunil Tallinnas Nokia Kontserdimajas

vanemuine.ee
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Taasavatud

Peetri turg

Tule ostma,
müüma,
vahetama
või lihtsalt mõnusalt
perega aega veetma.

Refinantseerimine

Puiestee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

Maraton on
elamus! www.tartumaraton.ee

0€

Mäe

Peetri

Peetriturg
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www.finantslaen.ee
Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

Isegi vanaema tunneb
hea tehingu ära.
...ning uue ja murevaba
Suzuki kuni 2000 €
odavamalt.
Vana auto eest saad
meilt liisingu sissemakse
vähemalt 1500 €...

Too oma vana auto Topautosse, saad uue Suzuki kuni 3500 € soodsamalt!
Swift 1,2 VVT

SX4 1,5 VVT 2wd City

Soodustus kuni 1500 €
Kuumakse al 128 €

Soodustus 1500 €
Kuumakse al 132 €

Hea varustusega ökonoomne väikeauto.
Peasponsor:
Jooksupartner:
supartner:

Suurtoetajad:

Autopartner:

Meediapartner:

Ruumikas ja kõrge kliirensiga pereauto.

SX4 1,6 4wd
Crossover
Soodustus 2000 €
Kuumakse al 168 €
Kõrge kliirensiga nelikveoline pereauto.

Keskmine kütusekulu 5,0-6,7 l/100 km, CO2 heide 116-155 g/km.
Topliisingu näidiskuumakse on arvutatud järgmistel tingimustel: sissemakse 15%, periood 60 kuud, jääk 30%,
läbisõit 20 000 km aastas, lepingutasu 150 €, marginaal 2,40%+3k Euribor (intress 2.61%). Krediidikulukuse
määr 5,18-5,41%. Finantsteenuste osutaja on Nordea Finance Estonia AS.

Ilmatsalu 28, Tartu. Tel 742 4677, 742 5797
www.toptartu.ee
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Võit kodus

Võit võõrsil

E–P,
06.05-12.05
Tartu Prismades
Kontoga

2012–2013
75
75
64
64

Põhiturniiri võitja ehk
koduväljaku eelis

72
72
69
69

?
69.5

Ujula tänava umbsest korvpallisaalist
räägiti kümnendeid kui tõelisest karukoopast, kust võitu võtta on raske igal
külalissatsil. Viimaste hooaegade statistika, vähemasti võrdluses igipõlise konkurendi Kalev/Cramoga räägib aga hoopis
teist keelt.

70.5

Üheksal viimasel hooajal on Rock (mullu Tartu
Ülikool) ja „suur Kalev“ (esimesel aastal kandis klubi
Ehitustööriista nime) omavahel Eesti meistrivõistlustel korvpallimõõgad ristanud kokku 78 korral.
Sealjuures on pealinlastel nii rohkem võite (40 vs 38)
kui ka tiitleid (5 vs 3).
Tõrvatilgaks meepotis võib pidada asjaolu, et kui
Rock on kõik kaheksa kevadet finaali jõudnud, siis
Kalev/Cramo lõpetas 2010. aasta põhihooaja neljandal kohal ning sai lõppkokkvõttes kaela kõige kahvatumad medalid. Play-off’is tuli aga ikkagi Rockiga madistada, sedapuhku poolfinaalis, mille tartlased võitsid 3 : 1. Sealjuures kodusaalis saadi neist
vaid üks.

Hooaja keskmised punktid

Põhiturniiri võitja

2011–2012
87
75
76
76

89
63
74
74

Finaal
63
66
76
65

TOPELTBOONUS
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75
84
87
72

Kodusaalis raskemgi
73.0

77.3

Hooaja keskmised punktid

2010–2011
69
72
81
59

Põhiturniiri võitja

71
71
71
71

Finaal
51
47
67
86

75
62
77
89

66.5

73.4

Üldse on Rocki kontos 16 mängu, mis on võidukalt lõpetatud koduseinte toel ning 22 korral on
oma paremus maksma pandud Tallinnas. Ka Kalevile näikse Tartus mängimine mõnevõrra enam
sobivat – siit on kilbil lahkutud samuti 22 korral,
kodusaali võite on nelja võrra vähem.
Rockil pole ühelgi hooajal õnnestunud Kalevit
kodus rohkem kordi alistada kui võõrsil. Kolmel
korral on kodu- ja välisvõite kogunenud samapalju. Erandiks on tänavune põhihooaeg, kus kumbki meeskond võitis ainsa omavahelise kohtumise,
mis läksid kirja topeltmängudena, just kodus. Kalevi ainus kord, kus koduseinte eelis ära kasutati (4
võitu Tallinnas, 3 Tartus) jääb hooaega 2004/2005.
Põhiturniiri on Rock võitnud neljal korral, neist
tiitliga on lõppenud kaks. Kalev on kohamängudele parimalt positsioonilt vastu läinud neljal kevadel
ning kolmel neist ka karika pea kohale tõstnud.

Sisuliselt võrdsed

kuni

Rocki lohutuseks võib nentida, et liites kõikide mängude skoorid, on tartlased seitsmega peal

Hooaja keskmised punktid

Põhiturniiri võitja

Põhiturniiri võitja

2009–2010
85
85
89
80

68
77
81
83

76
80
80
61

Poolfinaal

www.prismamarket.ee

76
61
68
98

70
68
63
59

80.3

71.1

Hooaja keskmised punktid

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

2008–2009
70
62
83
88

Finaal

Põhiturniiri neljas

82
74
70
74
60
65

78
84
75
49
69
68

72.2

72.6
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2004–2005
78
83
70
80

Ove Maidla
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Põhiturniiri võitja

89
74
77
95

Finaal
69
71
67
65
70
71
55

83
66
66
67
72
64
66

70.8

74.5
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2005–2006
67
69
67
81

Põhiturniiri võitja

74
76
79
83

Finaal

(5690 : 5683). Skoori poolest on satsid ülimalt võrdsed – Rockil 72,95 ning Kalevil 72,86 keskmiselt.
7,2 punkti on ka keskmine edu, millega mänge
võidetakse. Äärmusteks on Rocki 39punktine ülekaal 2010. aasta juba korra mainitud poolfinaali viimases mängus Tartus (98 : 59). Kalevi suurim võit
pärineb 2006. aastast, mil finaalseeria neljandas
mängus nuheldi tartlasi kodupubliku silme all 29
puntiga (51 : 80)
Üldiselt on kohtumised äärmiselt tasavägised
olnud ja keskmiselt tuleb võit 7,2 punktiga. 78st kohtumisest 64 on lõppenud alla kümnepunktise vahega. Mängusaatuse teistpidi pööramiseks piisanuks
vaid ühest tabamusest 39 juhul.
Napimast napimalt, vaid 1-silmane võit on saadud kuuel korral ning Rockil on neis rohkem õnne
olnud (4 : 2).
Mida selle kõige baasilt tänavuseks finaaliks saab
järeldada? Ilmselt muud põhjapanevat ei miskit, kui
et tegu on üpris võrdsete tiimidega. Või tuleks Tartu prillidega numbritele lähenedes märgata asjaolu,
et koduväljaku eelis on küll pealinlastel, ent Rockil
õnnestubki mängude enda kasuks kallutamine Tallinnas sagedamini.
Rasmus Rekand

57
67
71
51
68
72
68

54
65
73
80
69
55
69

67.1

70.6
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2006–2007
83
79
85
71

Põhiturniiri võitja

73
68
74
77

Finaal
88
75
75
88
74
82

93
74
74
68
78
72

80.0

75.1
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Põhiturniiri võitja

Eei

2007–2008
72
81
67
81

75
73
61
76

Finaal
94
83
73
64

68
79
63
59

76.9

69.3
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www.jmg.ee

Liistud, katteliistud, voodri-,
põranda-, terrassilauad, käsipuud,
nelikant höövelpuit.
Vajadusel krundime, värvime,
peitsime! Lühikesed tarneajad.

Avamise puhul mai lõpuni hinnad -15%!

Läti tootja JM Grupa esinduskauplus Tartus: Turu 45B | Sepa Ärikeskuse I korrus | info@jmg.ee | www.jmg.ee
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19 900.-

Kia Sportage EX
Silmapaistev linnas,vQimekas maastikul...

... ja kVlluslik standardvarustus:
automaatkBigukast, 17'' valuveljed,
automaatne kliimaseade, istmesoojendused
ees ja taga, pVsikiirusehoidja,
LED-pBevasQidutuled, toonitud klaasid,
vihmasensor, udutuled ees ja taga,
tBismQQdus tagavararatas,
ARK pakett, metallikvBrv, pQhjamatid.

Pakkumine kehtib piiratud koguses laoautodele. Kiirusta salongi tutvuma ja proovisQidule.
Autospirit Tartu Turu 47, tel 734 1126
www.autospirit.ee/kia

HUSQVARNA LTH154 + KINGITUSEKS KAASA
TRAKTORI HOOLDUSKOMPLEKT

§ Võimas Kohler® mootor.
§ Niidulaius 97 cm.
§ Elektriline terade käivitus.
§ LTH mudel on varustatud pedaalidega juhitava hüdrostaatilise käigukastiga.
Kampaaniahind

2299 €
HUSQVARNA M 46

HUSQVARNA 122 C

§ ABS plastikust korpus.
§ BioClip®.
§ Briggs & Stratton 450 Series mootor.
§ Niidulaius 46 cm.
§ Kaal 18 kg.

§ 21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg.
§ Madal müratase.
§ SmartStart lihtsustab käivitamist.
§ Automaatselt tagastuv seiskamislüliti.

Kampaaniahind

Kampaaniahind

255 €

165 €

Kampaania kestab kuni 22.06.2013.

www.husqvarna.ee
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LISAPLEKID
VIHMAVEESÜSTEEMID
KATUSETARVIKUD
TURVATOOTED

minimaalne
pauk

KINDEL KATUS OTSE
TOOTJALT!
Kiviprofiil

Trapetsprofiil

Valtsprofiil

Kalvar Tammine näitab, millist kahju võib teha vahetus kontaktis olev detonaator kiivrile, mis sõjaajal pidi eeldatavalt kinni pidama nii vastase kuulid
kui mürsukillud. Tekkinud august mahub mõni väiksem rusikas vabalt läbi. 
Laurits Leima

Lõuna-Eesti lõhkekehade
ohutu käitlemise eest vastutava pommigrupi palk on
päästjatele omaselt nadi
ning päris oma ruume pole
neil siiani.
Plahvatusohtlikku tööd demineerijana teeb praegu 16 meest,
kõigil staaži vähemalt kümme
aastat. „Võiks ikka rohkem olla, 20
oleks optimaalne, kuid praegu on
meil reageerimiskiirus ja ohutus
tagatud,“ sõnab pommigrupi juht
Kalvar Tammine.
Selle aasta veebruaris tähistas
Tartu kõrval Luunjas tegutsev rühm
oma kahekümnendat sünnipäeva,
Tallinnas möödub pommigrupi loomisest suvel 21 aastat. Terve selle aja
on Tammine ka Luunjas töötanud.
„Eks pere ole harjunud,“ sõnab
mees eluohtlikust tööst rääkides
tagasihoidlikult, mudides samal
ajal abielusõrmust. „Sel aastal
saab meil noorim mees 30, kõigil on palju kogemusi. Tähtis on,
et tööd koju kaasa ei võtaks. Seal
võib see koguneda ning teinekord
plahvatada.“

Peamised leiud sõjaajast
Küsimuse peale kolm korda üle
õla sülitava Tammise sõnul ei ole
demineerijatega pea üldse õnnetusi juhtunud. „Kõige kurvem näide on kogu aeg silme ees,“ meenutab ta pea paarkümmend aastat
tagasi toimunud õnnetust demineerija Aarne Lokiga, kui mees
kaotas plahvatuses käed ja nägemise. „Tänapäeval on tehnilisi abivahendeid palju. Kui on ikka kahtlane asi, siis inimene sinna juurde
ei lähe, hoiame suurt distantsi.“
Intervjuu ajal, teisipäeval, oli
pommirühm parajasti Võrumaal
Sänna külas, kust tuli päevavalgele 30 sentimeetri pikkune mürsk.

„Selle laius võib olla kuni 7,5 sentimeetrit ja lõhkeainet on seal päris
korralikult,“ tutvustab Tammine
rutiinset leidu.
„Kui keskmiselt on aastas 300
väljakutset, siis sellest 270 on Esimesest või Teisest maailmasõjast
pärit kraami tõttu,“ räägib mees.
Peamiselt tulevad sõjaaegsed lõhkekehad padrunist lennukipommini välja kevaditi põlluharimise
käigus. „Käsi- ja püssigranaadid,
miinipilduja ja maamiinid, erinevat liiki mürsud ning lõpuks ka
need kõige suuremad – lennukipommid,“ loetleb mees võimalikke leide.
Tema sõnul ei tasu peljata ka
pisikese karbi padrunite leidmisel
neile helistamast, mehed tulevad
kindlasti kohale ja viskavad ümbrusele pilgu peale, sest kus on üks,
võib olla veel mitu. „Eks eestlased
ole selline igaks juhuks kõrvale
panev rahvas,“ naerab Tammine.

Kui puutud, plahvatab
Asjal on ka teine külg. Seaduse järgi on leidu katsudes ja transportides tegu juba lõhkematerjali
käitlemisega, mille eest näeb seadus ette väga korralikke karistusi.
Suurimaks ohuks on muidugi see,
et leid plahvatab. Tammise sõnul
piisab ka vaid viie sentimeetri pikkusest detonaatorist, et kaotada
sõrm või lausa elu.
Maailmasõdadest pärinevad
leiud muutuvad iga päevaga üha
ohtlikumaks. Eestis pole siiski
juhtunud veel nii, nagu näiteks
Saksamaal, et maa sees toimub
iseeneslik plahvatus. Kui miskit
õhku lendab, on selle põhjustajaks
siiski inimene.
Eelmise aastatuhande lõpus
Aegna saarel plahvatas mürsk,
mis tappis tüdruku ja haavas veel
kuut koolilast, sest see pandi mõt-

Uus Haldjakese lastehoid Ravila 45, Veeriku linnaosas
pakub lastehoiu teenust 5 päeva nädalas.
Kohatasu kuus 70 eurot, millele lisandub toiduraha.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Toimime sarnastel põhimõtetel, mis lasteaiad.
Veel on vabu kohti!
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com

lemata lõkkesse. Tammise sõnul
pole see kindlasti mitte kõige hullem juhtum. Selliseid näiteid on tal
tuua ka Tartust. „Neli poissi leidsid
mõned aastad tagasi Raadilt mürsu
ja panid selle Hiinalinnas lõkkesse.
Kõik said tõsiseid vigastusi, õnneks
keegi hukka ei saanud. Kurvem
näide on aga vanametalli jahtijatest, kui üks mees leitud mürsu
kogemata maha pillas ja plahvatuses surma sai,“ räägib Tammine
tõsistest tagajärgedest.

Kolm demineerijat ja koer
Korraga on rutiinsel väljakutsel
kolm meest. Pommikoer ja -robot
jäetakse tõsisemate asjade ootel
tavaliselt koju, kuid kehtib reegel,
et iga tõsisema asja puhul saadetakse inimene kohale viimases
järjekorras. „Tihti saab ka masin
tööga hakkama, siis ei peagi keegi lähedale minema,“ tutvustab
Tammine töövõtteid.
Sõjaaegsed leiud on tihti sellises
olukorras, et ohutuim viis on need
kohapeal lõhata. „Kui lõhkekeha on
kuidagi mõjutatud või välja tulistatud, siis seda me transportima ei
hakka, tegeleme kohapeal,“ räägib
mees. Valemite abil saab teada, kui
kaugele võivad sellise lõhkeainekoguse puhul killud lennata ning kui
palju ja mis suunas on vaja pinnast
mürsule kuhjata, et tekitada minimaalselt lisakahju. „Meie eesmärgiks on võimalikult väike pauk,“
seletab Tammine.
Kuigi pinnast kuhjatakse leiule
pigem rohkem, kui vaja, evakueeritakse lähiümbrusest inimesed
siiski nii kaugele, nagu oleks tegu
lahtisel pinnasel õhitava lõhkekehaga.
Meeskond ei piirdu vaid leiu
demineerimisega, kogu lähiümbrus vaadatakse läbi. Metalliotsija
leiab padruneid paarikümne sen-

timeetri sügavuselt, ent suuremate asjade puhul on kaevatud isegi
mitu meetrit. Kalvari sõnul huupi
siiski kaevama ei asuta. „Eks leitud
ese ütleb ka palju, kas tasub otsida või mitte. Kui mürsk on välja
tulistatud, ei pruugi lähedal midagi olla. Kui mitte, siis on tõenäosus
uuteks leidudeks suurem.“
Meestel on Lõuna-Eesti suurimad lahingupiirkonnad teada,
sest seal on leide kõige tihedamini. Mitme mehega, kelle maadele sellised paigad jäävad, ollakse
ka teretuttavad, kel demineerijate
number juba telefoni salvestatud.

Internet õpetab
Kuigi valdav enamus väljakutsetest on Tammise sõnul maailmasõdade aegsed leiud, tuleb siiski
ette ka pommiähvardusi ning isevalmistatud lõhkeseadeldisi. „On
kaks asja – lõhkeseadeldis on ise
kokku pandud, lõhkekeha on aga
tööstusliku päritoluga,“ õpetab
ta, et jutus kõlaks selguse huvides
vaid õiged terminid.
„Üheksakümnendatel oli praktiliselt igal nädalal mõni plahvatus,
täna on neid aga harva. Lõuna-Eestis umbes 5 tükki aastas.“ Peamiselt
pole tegu nö „pommi panemisega“,
sest isetegijatel juhtub õnnetusi ka
varem, segades valesti kokku kaht
vedelikku, mis üksteisega reageerides plahvatavad.
„Internetis on kõik asjad kirjas, kuid tihti on seal ka valeinfot.
Laboris on kõik grammide mäng,
kodus võivad aga valed kogused
saatuslikuks saada,“ räägib Tammine. Interneti levik on teinud
demineerijate tööd küll natuke
raskemaks, kuid ka nemad saavad selle abil end harida ning uute
kodupommide valmistamise meetoditega kursis hoida.
Laurits Leima

Klassikprofiil

TARTU, Tähe 110
5344 3900 • tartu@olly.ee

www.olly.ee

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv
kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv
ettevõte. Meie edufaktorid on kõrge kvaliteet ja kliendi
rahulolu, ettevõtlik vaim nagu ka asjatundlik personal.
SOL-i juhtimis-põhimõtted rõhutavad loovust,
vabadust, vastutust ja soovi oma töös õnnestuda.

SOL Eesti OÜ
otsib oma kollektiivi

LÕUNA-EESTI PIIRKONNAJUHTI
TARTUSSE
Piirkonnajuhi peamisteks ülesanneteks on:
• Lõuna-Eesti piirkonna igapäevane juhtimine;
• piirkonna töötajate töö koordineerimine ja nende töökeskkonna
arendamine;
• eesmärkide seadmine, nende täitmise jälgimine ja kasumlikkuse
tagamine;
• kliendisuhete hoidmine, juhtimine ja arendamine;
• müügitegevuse toetamine piirkonnas;
Meie uuelt meeskonnaliikmelt ootame:
• juhtimiskogemust keskmise suurusega või suures ettevõttes;
• väga head eesti- ja vene keele oskust, soovitavalt veel ühe
võõrkeele oskust;
• ausust, empaatiavõimet, pühenduvust, järjekindlust, pingetaluvust
• head suhtlemise- ja läbirääkimisoskust;
• väga head analüüsivõimet;
• iseseisvat mõtlemist, algatusvõimet;
• kõrgharidust, heal tasemel arvutikasutamisoskust,
Omalt poolt pakume aktiivset kaasalöömist ettevõtte arengus;
• konkurentsivõimelist töötasu;
• kaasaegseid töövahendeid ja -tingimusi;
• koolitust ning võimalust ennast tööalaselt täiendada.

Palun saatke oma CV ja motivatsioonikiri
koos palgasooviga hiljemalt 16.05.2013 aadressile
cv@sol.ee
Kandideerida saab ka läbi CV Keskuse

www.sol.ee

Eesti esimene õllesommeljee
lükkab õllekultuuri ülesmäge
Õllekultuurist ja selle arendamisest on räägitud väga palju, kuid
ikka osatakse meie pubides ja
restoranides lugu pidada pigem
veinist kui õllest.
Kujuta ette, et lähed restorani ja tellid mereande. Kelner
lausub: “Kas ma võin selle roa juurde soovitada Chablis’d.
Selle värskus ja mineraalsus balansseerib hästi mereandide tugevamapoolset maitset.”
Või kui juhtud tellima jõulude ajal mahedalt maitsestatud hapukapsaid käsitsi valmistatud verivorsti ja pohlamoosiga, pakutakse sulle selle kõrvale muhedat Rheingau Rieslingut.
Aga miks veini? Miks ei võiks kelner soovitada esimese
roa kõrvale spetsiaalsete humalatega valmistatud Tšehhi-tüüpi õlut A. Le Coq Pilsi, mille tugev mõrkjas maitse
sobib ideaalselt kalatoitudega. Või jõuluprae kõrvale spetsiaalsest pokaalist aromaatset Tõmmut Hiidu, mis toetab
sümbioosi pohlamoosi ja verivorsti vahel?
Või toome teise lihtsa näite pubidest. Istud leti ääres,
tellid päevapakkumise ning lausud muuseas: „Ahjaa, laske üks õlu ka!” Pööramata seejuures tähelepanu, mis õllega on tegemist, kuidas see serveeritud on ning kas see on
soe, liiga külm, vahuga või vahuta. Veini puhul teab igaüks, et midagi on viltu, kui seda serveeritakse mahlaklaasist või kui valge vein on liiga soe ja punane liiga külm.

Rääkimisest ei aita, tuleb tegutseda
Aastaid õllekultuuri eestvedamisega tegelenud A. Le
Coqi õlletehase juht Tarmo Noop nõustub praegu restoranides valitseva olukorraga. „Eestlased on väga altid võtma üle veinikultuuri, kuid meie enda rahvusjooki ja pikkade traditsioonidega õllesse ei süüvita. Ka õllede maailm
on põnev, värvikirev, mitmekülgne ja avastamist väärt,”
selgitab Noop.
Noop lisab, et õlletootjad on aastaid rääkinud õllekultuurist – kuidas õlut serveerida, millised on õllede liigid
ning missugune õlu millise söögiga kokku käib, kuid ega
pilt paljuski muutunud ole. „Pelgalt rääkimisest ei piisa,
tuleb midagi reaalselt ette võtta ning esimese asjana harida meie enda pubide ja restoranide töötajaid sarnaselt,
nagu veinide puhul on tehtud,” leiab Noop.
Sestap ongi A. Le Coq käivitanud projekti Beer Star,
mille eesmärk on arendada õllekultuuri, tõstes pubides
ja restoranides ausse eeskätt õllede serveerimise ja toiduga sobitamise. Projekti esimeses staadiumis koolitati üle Eesti välja töötajad ligi 50 pubist ja restoranist, kus
müüakse A. Le Coqi õlut.
„Teenindajad said väga põhjaliku ülevaate sellest, kuidas õlut hinnata, õigesti serveerida ning milliste toitudega erinevaid õllesid kokku sobitada,” selgitab Noop. Ta
usub, et muutus õllekultuuris saab alguse just pubidest ja
restoranidest, kui vana ja väärikat jooki austusega kohtlema hakatakse.

Eesti esimene õllesommeljee
Projekti teiseks eestvedajaks ning koolituste läbiviijaks
on Eesti esimene õllesommeljee Kristjan Peäske, kes läbis
2011. aasta suvel vastava koolituse Londonis, F&B Partnership Beer Sommelier’ programmi raames ning kelle
õpetajaks oli üle maailma tunnustatud õllesommeljee
Marc Stroobandt.
Kahel viimasel aastal on Kristjan Peäske pärjatud Eesti parima sommeljee tiitliga ning ta
on pälvinud Baltikumi esisommeljee tiitli.
Nüüdsest võib teda pidada ka Eesti esimeseks koolitatud õllesommeljeeks.
Peäske on võtnud joogikultuuri
arendamise kodumaal oma südameasjaks ning nõustub, et veinidega on
asjalood selgemad kui õllega. „Koolitusel viibides sain õllede ajaloo, valmistamise, serveerimise ja toidusobitamise
kohta teadmisi, mida ka meie kohalikul
turul soovin edasi anda,” lisas ta. „Ma võin
julgelt öelda, et õlledel on peaaegu sama vär-

vikirev taust kui veinidel ning erinevaid koolkondi ja õlletüüpe on maailmas sadu.”
Oma koolitustel räägib Peäske põgusalt õllede ajaloost,
taustast ja jagunemisest. „Õllest loob aukartustäratava
maailmapildi fakt, et tegelikult ei olemas ainult ühtemoodi maitsev õlu, vaid ka selle valmistamise taga on omaette
teadus nagu veinide puhul,” lisab ta.

Serveerimine ja toit
Tarmo Noobi hinnangul on meie õllekultuuriruumis
kõige enam vajakajäämisi õlle serveerimises ja toiduga
sobitamises. Peamiselt sellele keskendub ka Beer Stari
projekt, sest ainuüksi õlle välimus on üks osa õlle maitsest. „Õlu peab olema serveeritud õigest klaasist, korraliku vahuga, klaas õllealusele asetatud ning logoga kliendi
poole,” rõhutas Noop.
Ka maitse poolest on vahuga ja vahuta õlled erinevad.
„Kui serveerida ühte ja sama õlut vahuga ja vahuta, on erinevus nii suur, et küsiti, kas tegemist ikka on ühe ja sama
õllega,” toob Peäske näite oma õllekoolitusel saadud tagasisidest. „Kui juua õlut läbi vahu, muutub õlle tekstuur,
see on pehmem ja parem, vaht võtab kinni tugeva õllemulli ning toob paremini esile värske
humala aroomi ja maitse,” kirjeldab ta maitseerinevusi.
Õllesommeljee rõhutab, et ülioluline on õllede temperatuur ja klaasivalik.
Heledat õlut tuleks juua pigem külmemana ja pikast õlleklaasist, tumedat aga
soojemana ning pokaalist.
„Näiteks Tõmmut Hiidu meeldib mulle juua toatemperatuuril, sest ma soovin
kätte saada kõik selle maitsed ja tunda õlle
karamellisust. Ovaalne jalaga pokaal tagab
õlle aroomi ja maitse parema levimise maitsemeelteni,” põhjendab ta tumeda õlle puhul alt

laieneva ja ülevalt kitseneva pokaali kasutamist. „Samuti
ei serveerita sellist klaasi kunagi täis. Pool pudelist tuleb
valada klaasi ja pooltühi pudel jätta pokaali kõrvale,” jätkab ta.
Hästi harmoneeruvad vürtsine toit ja hele õlu. „Näiteks
tikka masala, sweet chilli ning vürtsikad Aasia ja Mehhiko road sobivad omavahel ideaalselt kokku Premiumiga.
Kana barbecue-kastmes ning basturma aga sobivad pigem
tugevamaitselisema Specialiga.”
Humalasemaid Tšehhi-tüüpi õllesid soovitab Kristjan
sobitada kalaroogadega. „Samuti on Teriyaki kana mõrkjama A. Le Coq Pilsiga kindel valik,” lisab Peäske. „Porteriga soovitan proovida näiteks kuumsuitsukala ja erinevaid
kodumaiseid juuste sibulamoosiga.“
Magusatest roogadest soovitab sommeljee serveerida
tumeda õllega halvaad, tumedat šokolaadi ning šokolaadikooki. “Porteris olev karamellisus hakkab magususega
mängima ning sobib seetõttu ideaalselt šokolaadiste dessertide juurde,” õpetab ta.

Beer Stari märk näitab kvaliteeti
Alustatud õllekultuuri arendamise projekt on märgilise
tähendusega ka tarbija jaoks. Kõik koolituse läbinud pubid
ja restoranid saavad Beer Stari sertifikaadi, mis antakse
välja õlut vaid tipptasemel serveerivatele kohtadele. Tarbija tunneb koha ära spetsiaalse uksemärgi, laudadel olevate õllealuste ning Beer Stari õllekraanide järgi.
„See on märk, mis annab ka tarbijale kindlustunde
õlle pakkumise kvaliteedi kohta,” selgitas Noop. „Usun,
et selline õllekultuuri arendamise viis rikastab meie
enda kultuuriruumi ja jätab meie pubidest, baaridest
ning restoranidest hea mulje ka väliskülalistele,” ütleb
ta veendunult.
Aeg näitab, kaua läheb, et kõik Eestis õlut serveerivad
kohad seda tipptasemel tegema hakkaksid. Algus on igatahes A. Le Coqi poolt tehtud.

Eesti suurim õlletootja A. Le Coq
asus ajalugu taaselustama ning
tõi turule kaks uut ajaloolist õlut
– Imperial Ale ja Imperial Gold.
Siiani üsna vähetuntud on fakt, et 1912.
aastal krooniti A. Le Coq Vene keisrikoja ametlikuks õukonnavarustajaks ning
Tartus pruulitud Imperial Extra Double
Stout õllesid müüdi üle kogu Vene impeeriumi. A. Le Coq otsustas ajaloolised traditsioonid taaselustada ja ühendada kroonitud peadele mõeldud õlleretsepti tänapäevase tehnoloogiaga.
19. aprillil külastas A. Le Coqi tehast
Suurbritannia suursaadik Chris Holtby,

Valdo Pandi külaskäik õlletehasesse ehk Sempore ‘67
Valdo Pant oli Eesti üks tuntuim
ajakirjanik ning raadio- ja telesaatejuht. 21. jaanuaril tähistati Pandi
85. sünniaastapäeva. Mees ise jõudis oma napi 48 eluaasta jooksul
teha rohkem, kui mõni mees sellest
palju pikema ea jooksul suudab.

kes tegi visiidi A. Le Coqi õllemuuseumisse
ja -tehasesse ning võttis kuninganna nimel
vastu kasti Imperial Gold‘i ja Imperial Ale‘i.
Tähistamaks selle ajaloolise brändi
tagasitulekut saadeti Imperiali õllekastid
Tartust teele ka teistele Euroopa kuningakodadele. Peale Inglise kuningakoja
saadeti Tartus pruulitud Imperial Gold ja
Imperial Ale Rootsi, Taani, Hollandi, Hispaania, Luxemburgi, Monaco ja Belgia
õukondadele.

Kaks maitset
Imperial Ale on rikkaliku maitsebuketiga pinnakääritusmeetodil valmistatud

ehk ale-tüüpi õlu, milles humala ja linnaste hõrk ning mõrkjas maitse on seatud
täiuslikku tasakaalu.
Imperial Gold on küllusliku ja täidlase
maitsega põhjakääritusmeetodil valmistatud ehk lager-tüüpi õlu, millel on tänu
Šotimaalt tarnitud hinnalistele linnastele
sügavkuldne värvus ning tihe vaht.
Uued õlled on villitud unikaalsesse
0,4-liitrisesse pruuni erikujulisse klaaspudelisse. Pudelikuju väljatöötamisel oli eeskujuks 19. sajandi alguse Imperial Extra
Double Stouti pudel, mis leiti merepõhjast hukkunud laeva lastist ja toimetati
A. Le Coqi õllemuuseumisse eelmise aasta kevadel.

Vaadivillija Anton Laas samas ruumis, kus oli Pandi stuudio.

Pant alustas tööd raadios juba 20aastaselt. Alul Eesti Raadios reporterina ning
hiljem siirdus sama ameti peale Eesti Televisiooni. Aastast 1950 tegi Pant reportaaže laulupidudest. Üks tuntumaid Pandi
juhitud saateid oli „Naapurivisa“. Seal võtsid Eesti ja Soome helgemad pead üksteiselt mõõtu erinevatele viktoriiniküsimustele vastates. Muide, just Pant oli see, kelle algatusel võeti kasutusele termin „mälumäng“. 1980. aastast alates antakse välja Valdo Pandi nimelist prestiižset ajakirjanduspreemiat, mille on pälvinud sellised
suurkujud nagu Mati Talvik, Toomas Uba,
aga ka Aarne Rannamäe ja Vahur Kersna.
Pandi eluküünal kustus 30. juulil 1976 ning
ta on nimetatud Eesti 20. sajandi saja suurkuju hulka.
Mida kindlasti paljud ei tea, on see, et
Pant on külastanud A. Le Coqi tehast ning
filminud siin isegi ühe saate!
Kõik see juhtus 1967. aasta suvel, kui
hommikul kutsuti tollane peatehnoloog
Ilmar Kõrgesaar peainsener Alfred Laansoo kabinetti.
Kabinetinurgas aga istus Valdo Pant ise!
Külaline teretas Ilmarit ning seletas, miks ta
parajasti õlletehasesse sattus. Nimelt peeti
tema osalusel üht seminari ning selle kestel
soovis ta teha ühe saate meie tehasest. „Kui
teil ei ole selle vastu midagi, siis ma valiksin selle koha, kus seda saadet teha,“ lausus
Pant. Tehases oli just värskelt saanud valmis
õllevillimistšehh. See oli väga puhas ning
võib öelda, et kõige uhkema väljanägemisega terves Nõukogude Liidus. Samuti oli
A. Le Coq parima tööviljakusega õlletehas.
Pant valis hoopis välja vaadivillimise tšehhi, mis asus teisel korrusel (praegu asuvad
sellel alal laborid ja degusteerimise ruum).
Uhke klaasivillimise liini näitamisest ei tulnud midagi välja. Kohavalik kinnitati peain-

seneri juures. Seejärel saatis kuulus reporter tehasesse tehnikamehed, kes vajaliku
kaadervärgi üles seadsid. Siis ta lahkus ning
lubas kella kolmeks tagasi tulla: „Siis teeme
saate! Oleme niikaua Lõuna-Eestis ekskursioonil, õpetan neile selle ajaga selgeks laulu
„Õllepruulija,““ kinnitas saatejuht.
Kell kolm läkski saade otse-eetrisse, kusjuures meie tollane töötaja ning praegune
“Humala” klubi liige Eha Lumi valiti ust
valvama – et võõrad sisse ei pääseks!
Pandi kaaskondlasteks olid teiste liiduvabariikide televisioonitöötajad näiteks
Valgevenest, Ukrainast, Moldaaviast, Aserbaidžaanist ja Gruusiast – igalt maalt paar
inimest, kokku väikse PAZ bussi täis. Kui
nad said teada, et saade on otse-eetris, olid
külalised väga ehmunud. Selline formaat,
kus inimestel polnud teksti ees ning kõik
tuleb ise välja mõelda oli nende jaoks harjumatu. Kõik tekstid, mis eetrisse läksid,
pidid olema allkirja ja pitsatiga varustatud.
Nende hulgas olnud üks kaunis tütarlaps
Gruusiast nimega Julieta ning üks Aserbaidžaani noormees Romeo. Neile anti
ülesandeks etendada Romeo ja Julia kohtumine õlletehase katusel. Tšehhil oli hea
väikese kaldega lame katus ning nii lavastatigi stseen „Romeo ja Julia õllevilli katusel.“

Ülejäänud rahvas oli pealtvaatajateks. Muu
tegevus toimus vaadivillimise ruumis, viibis ka brigadir Nikolai Must.
Muide, moldaavia keeles pidavat must
tähendama „kääriv vein“. Saate kestuseks
oli tund aega ning selle ajal ülejäänud tehase tööd ei häiritud.
Huvitava seigana oli Ilmaril veel meeles
selline juhtum: tollal pandi kõik kaup koormasse käsitsi ning selleks oli tarvis küllaltki tugevaid mehi. Meil oli sellel ajal laadijaks noor poiss nimega Lembit Pääslane.
Tal olid kitsad puusad ning tohutult laiad
õlad. Ilmar teadis, et juba sellel ajal tegeles
ta kulturismiga. Kuna oli soe suvepäev, siis
ta töötas palja ülakehaga ning küll vahtisid
liiduvabariikidest tulnud naised meie laadijat! Pant ütles nendele siis: „Meil Eestis
on kõik mehed sellised!“
Lõpuks laulsid nii külalised kui ka võõrustajad koos saatejuhiga „Õllepruulijat“ ning
mindi sõbralikult oma tegemistega edasi.
Kahjuks pole aga sellest saatest säilinud ei video-, heli- ega pildimaterjali. Siiski leidis Ilmar oma õlletehase arhiivist selle sama ruumi pildi, kus siis „Sempore ’67“
saadet filmiti.
Ilmar Kõrgesaare meenutused
pani kirja Jako Arula

Dynam:t Juice

Aura suhkruvaba siirup

Dy na mi:t Juice on
25% troopilist puuviljama hla sisa ldav
mõnusalt eksootilise maitsega uus energiajook, mis ühendab
endas energiajoogi ja
mahla parimad omadused.
Kõrge kofeiinisisaldus 32 mg /100
ml kohta aga aitab
hoida keha ja meeled erk sad. Lisa k s
on Dynami:t Juice‘is
suur vitamiinide hulk
– 1 pudel toodet annab 100% päevasest
niatsiini, pantoteenhappe, B6 ja B12
vajadusest.
Dynami:t Juice on hea alternatiiv neile,
kellele tavalised energiajoogid liiga intensiivse maitsega tunduvad.
Kõrge kofeiinisisalduse tõttu ei ole energiajooki Dynami:t soovitav tarvitada lastel, rasedatel, rinnaga toitvatel naistel ning
kofeiinitundlikel inimestel. Tarbida mõõdukalt!

Vanaema aias kasvanud tumepunaste vaarikate imelisest maitsest inspireeritud siirup toob
meelde vanad head ajad ja muudab ka täiskasvanud taas lasteks. Kaasaegseid tervisetrende järgides on uus siirup suhkruvaba ning sobib ka diabeetikutele. Suhkru asemel kasutatavad magusained muudavad
siirupi sõbralikuks kõigi morsijoojate jaoks.
Pooleliitrisest siirupipudelist saab tervelt 3 liitrit kosutavat vaarikamaitselist jooki.

Tõhusam kui vesi,
kergem kui
spordijook

Inglise hingega siider
Sherwood Rosé on uus kvaliteetsiider, mis ühendab endas
parimad siidrivalmistamise traditsioonid põhjamaiselt
värske vaarikamaitsega. Tulemuseks on tõeliselt mahlane elamus, mida naudiksid ka
kogenud inglise siidrimeistrid.

A rc t ic Sp or t w ater
on ideaalne trennikaaslane ja igapäevane janukustutaja, sest
sisaldab kasulike vitamiinide ja mineraalainete kõrval vaid 5 kcal
100 ml kohta.
Mahe pomeli-greibimaitseline spordivesi
sisaldab pudeli kohta
37,5% inimese päevasest B- ja C-grupi vitamiinide ning 15% päevasest kaltsiumi- ja
magneesiumivajadusest.
Selline kogus aitab korvata organismis treeningu käigus tekkinud vedeliku,
vitamiinide ja mineraalainete kadu ning
sobib joogina sportimise juurde, kui eesmärk ei ole taastada kaotatud energiat.
Spordivett on sobilik juua nii treeningu
ajal kui ka treeningujärgselt.
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nurgadiivanvoodi RICO

nurgadiivanvoodi BERMUDA

nurgadiivanvoodi

MESSINA

789.-

455.-

925.-

REGLAINER

VOODI
+
MADRATS !

299.-

995.995.

160 x 200

vedrumadrats SUPER POCKET

metallvoodi BELLA
puit lippid

Nasa Developed

80 x 200
mudel 2011

al.

235.-

300x195x52

419.-

taburet

al.

89.-

LIMBO

265x197x43

195.-

267x205x30

257.-

köögimööbel MORENO

kott-toolid

150 l , 250 l, 350l,
erinevad värvid

al.

25.-

sektsioon MIKADO

sektsioon

329.-

309.-

suur valik kušette ja kattemadratseid

99.-

sektsioon MIRAMAR

sektsioon CARLO

216.-.-

344.-

75.-

sektsioon ALEDO

320.-

110.230.120 x 200 125.258.140 x 200 159.272.160 x 200 165.310.180 x 200 195.90 x 200

IDEAL SPORT DELUX

90 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200

erinevad
värvid

diivanvoodi SPRIDITIS

komplekt diivanvoodi +
2 tugitooli

puit voodi DAINO + ortopediline madrats

al.

390.-

597.-

185.-

180x204x29

259.-

köögimööbel ZORA

alla 1800, üles 2400

155.-

242x190x42

217.-

al.

20.-

al.

33.-
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247.-

380.-

350.-

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

437.-

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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Arvamus
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hakkame ehitama
Nüüd on ta siis valmis. Võib
ju põhimõtteliselt ütelda.
Kopp tõmmati tiigist välja,
nurgakivi pandi maa sisse ja
väärata ei suuda ERMi oma
maja ehitamist enam miski. No suudab, aga see on
force major’ina liigitatav.
Mida me loodame, muidugi
ei juhtu.

Kuidas seda korraldada? Siin on
palju võimalusi, ja rohkem veel,
kui neid miksida. Ideekonkursid,
suunatud küsitlused, olemasolevate projektide avalikud arutelud,
kaasamine selle uuskantseliitliku
sõna parimas tähenduses. Fantaasiamängus moel sel ja teisel.
No näiteks võiks keskkooliõpilased kirjutada kirjandeid teemal,
milline võiks olla ERM. Lasku aga
fantaasial lennata. Või sedasama
võiks minna küsima lasteaedadesse. Või panna kokku ümarlaudu astrofüüsikutest näitlejateni
ja pagaritest kompaniijuhatajateni. Võimalusi on lõpmatu arv. Eesmärk peaks olema lihtne – koguda kokku võimalikult palju ideid,
mida hullumeelsemaid ja ambitsioonikamaid, seda parem. Et asi
saaks uhke, et asi saaks lennukas,
et asi saaks selline, mis on asi.
Aga miskipärast midagi sellist ei
toimu? Miks? Aega ju enam põhimõtteliselt ei ole...
Ja raha. Nojah. See neelab raha.
ERM ongi programmeeritud raha
neelama. Milles ei ole mitte midagi halba. Mis on hea. See on ainult
raha. Riigieelarves vähem kui
peenraha. Ja mis see raha üleüldse siis niiväga on? Rahvusliku enesemääramise, identiteedi, maailmakultuuri ühe väga pisikese nurgakese tulevastele põlvedele säilitamise ja tänastele põlvedele näitamise võimaluse kõrval. Loetagu
põhiseadust, vastus on seal.
Sõnaga, mu jutu mõte on, et teeme nüüd nii, et Eesti Rahva Muuseum saaks kõige innovaatilisem,
soojem, ägedam, mõnusam, lahedam, parem, lennukam, saaks see,
mida me suudame. Ja me suudame
palju. Me oleme nutikad. Ja töökad. Ja head.
Andres Keil

DUŠIKAAR

-67%

99 €

90 x 90 cm + alus
-50%

termostaatsegistiga

üks tavaline muuseum, vist samamoodi. ERM on visiitkaart, ERM
on šampanja maasikatega, ERM
on võimalus näidata. Kust me
tuleme, kes me oleme ja eelkõige –
milleks me võimelised oleme.
Uue maja (püsi)ekspositsioon
peab kaheldamatult olema interaktiivne, mänguline, ahhetamapanev. Põhimõtteliselt nagu lõbustuspark. Ameerika raudtee ja õuduste
tuba käsikäes. Ja seda kõike tänapäevasel moel. Kas ta saab selline
olema? Ei tea, pole kuulnud...
Tegelikult ma ootan uut üldrahvalikku ja avalikku sõda ja piikidemurdmist. Peale seda, kui kuulutatakse avalikult välja summa, mis
on ette nähtud uue maja ekspositsiooni loomiseks. Summa, mis on
nii suur, et paneb nõrgemanärvilise õhku ahmima ja mõnede käed
revolvri järele haarama. Sest teisiti
ei ole lihtsalt võimalik. Sest teisiti ei
ole ka uue maja investeering õigustatud. Sest, põhimõtteliselt on säilikuid hoida ja lauatagust tööd teha
võimalik ka sellises kuubikus, mis
Tartu ja Tallinna sissesõite ääristavad. Aga õnneks on meil nii palju au,
uhkust, enesekindlust ja
et me ehitame
ERM ongi programmee- –kesksust,
maja, mis on ka maja nime
ritud raha neelama. Mil- väärt.
Jah, kindlasti, muidugi
les ei ole mitte midagi
on ERMi inimestel plaahalba. See on ainult raha. nid tehtud. Aga kaks pead
on rohkem kui üks, sada
gas ja eriti. Miks ta peaks tulema?
veel rohkem. Ja kui ERM on kolMida me näitame? Mis vormi saab
lektiivse mälu pank, on ta üksiti ka
õllekapp ja mulgikuub?
kollektiivse teadvuse pank. Ning
Ma usun, et on viimane aeg
niikuinii kogub ERM ju seda, mis
selle üle rääkima hakata. Avalime Eesti ruumis siin ja praegu toikult. Sest maja saab ju kohe valmub. Sestap oleks vist loomulik ja
mis. Kaks-kolm aastat pole minloogiline arvata, et ka see, mis siis
gi aeg. See, et tänapäevane muupaari aasta pärast valmis saab, on
seum pole eksponaat riiulil on selmääral suuremal või vähemal kolge vist kõigile. Ja see, et ERM pole
lektiivne ühislooming.

VIHMADUŠIKOMPLEKT

Aga ta ei ole kaugeltki valmis,
mitte sinnapoolegi. Nüüd alles
algab. Ja maja ehitamine on selle
juures kõige väiksem asi, tehniline töö. Ja see, et me ei tea, milline ERM tuleb, et meil pole sellest
mitte kõige õrnematki aimu, teeb
mulle, ausalt ütelda, natukene
muret.
Aastaid on käinud jaht selle ümber, et kas maja ehitada või
mitte. See on asi, mis peksis üle
uudisekünnise järelejätmatult. Ja
ma ei hakka siin kogu seda saagat
meenutama või refereerima. Aga
– mulle küll ei meenu, et kordagi
oleks juttu olnud sellest, et mis ja
milline ERM oma uues kuues ja
kvaliteedis olema hakkab. Et mis
saab olema selle sisu. (Jah, võibolla
ühes artiklis viiekümnest on sellest juttu olnud, aga see on üldise seebivahu sisse kadunud, üldsus teab küll majakemplust, sisust
pole kellelgi aimu).
Ja ma usun küll, et nüüd on viimane aeg arutama hakata, et mis
siis olema saab ja hakkab. Milline
ERM välja paistma hakkab. See
mis toimub ja edaspidi toimuma
saab ERMi „kõhus“ on selge niigi – teadustöö, säilitamine jne.
Aga uus maja on lisaks sellele ka
suur avatud ruum. Suure osa maja
ülalpidamisest toob inimene oma
kahe jalaga kohale, turist sealhul-

(299 €)

149 €

(299 €)
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59 €
(125 €)

150 mil,
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-32%

169 €
(249 €)

WC-POTT
(tahajooks)
+ aeglaselt
sulguv iste

Vaata lähemalt pankrotivara.com ja www.laohind.ee
Tallinn: Kohila 2a, (Pärnu mnt Politseimaja kõrval. Tasuta parkimine) E-R 10-18; L 10-16
Tartu: Turu 45B / Sepa Keskuse uus hoone (parkimine tasuta) E-R 10-18; L 10-16
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Tarkvaraarenduse lektor Zahhar Kirillovi loeng sotsiaalsest vastutusest jättis alustavad ettevõtjad külmaks. 
Kaur Paves

ALGUS IGAL POOL KL. 20 V.A. 06. JUULIL SAUEL ALGUS KL.15
2. JUULI  PAIDE VALLIMÄGI
4. JUULI  VÕRU KANDLE AED
5. JUULI  KADRINA LAULULAVA
6. JUULI  SAUE LAULUVÄLJAK
7. JUULI  PÕLTSAMAA LOSSIHOOV
11. JUULI  KURESSAARE LOSSIHOOV
12. JUULI  MÄRJAMAA LAULUVÄLJAK
13. JUULI  TÕRVA TANTSUMÄGI
14. JUULI  ELVA LAULUVÄLJAK

Kontsert - tuur 2013

“ISAD JA POJAD”
ÕHTUT JUHIB JA LAULU VÕTAB ÜLES JAAN KIRSS
PEETER KALJUSTE JA MARTIN KALJUSTE
GUNNAR LOHO JA ARTIS LOHO

Ettevõtjad tõrvasid Eesti
Energiat ja Swedbanki
Mainori kõrgkooli korraldatud ettevõtjate tasuta
teabepäevale kogunes
paarkümmend inimest, kelle mõtteavaldustes andis
tooni kriitiline hoiak suurkorporatsioonide suhtes.

“Muidu me kujundame hoiakuid,”
arvab ta. “Aga mõtteliselt! Igaühel
on ju oma mõtted peas.”
Kuid on juba hilja – see džinn
on pudelist välja lastud. Järgmisena saab sundtehinguna oma jao
kätte prügivedu. “On justkui peale pandud koormis ühe ettevõtte
suhtes,” kirjeldab üks meesterahvas kohustuslikku lepingut. “Ma
pean teda teenindama, talle tulu
sisse tooma.”

“Seminari “Lojaalsus, innovatsioon ja vastutus” esinejad on
asjatundjad ning osaleja saab häid
näpunäiteid, kuidas kolme teguri abil oluliselt konkurentsivõimet
tõsta,” lubab ürituse tutvustus.

Sundvedu

Prii kohv

TAURI ANNI
MIKKO MALTIS
TOOMAS ANNI JAKKO MALTIS MAIT MALTIS
Piletid eelmüügist 8 EUR kuni 12. mai,
kontserdi päeval kohapeal 12 EUR
Kuni 12 aastastele sissepääs tasuta

info: www.piletilevi.ee, www.records2000.ee, facebook.com/Isadjapojad

Uhkest kuulutusest hoolimata
koguneb kuulajaid Tartu ettevõtlushommikule 20 ringis: isegi Mainori kitsal katusekorrusel paikneb
rahvast hõredavõitu. Tasuta kohv
ja küpsis turgutab enamiku osalejaid küll ärkvele, kuid eakam osa
auditooriumist kipub siiski kolme
kolmveerandtunnise seansi jooksul unne suikuma.
“Lojaalsus tähendab eeskätt ühte
suhtetüüpi, me püüame seda suhet
kuidagi luua ja kujundada,” tutvustab turunduslektor Priit Tannik
oma teemavaldkonda. “Fookus on
sellel, kes selle eest hoolitseb ja vastutab, et see suhe tekiks.”
Seejärel saab kuulajaskond
ootamatu korralduse võtta paaridesse ning viie minuti jooksul
mõelda, kas ja millistele ettevõtetele lojaalsed ollakse. Sündmuste
käigust esialgu ilmselgelt häiri-

tud väidetavad ettevõtjad ilmutavad esmalt küll häbenemise märke, kuid asuvad siis usinalt ülesannet täitma.

Lojaalsus kaasale
“Abikaasale!” kõlab esimese julge pakkumine võimaliku lojaalsusobjekti kohta. “Abikaasa võib
olla subjekt… aga muidugi ka
objekt. Absoluutselt, väga hea!”
tunnustab Tannik pärast kiiret
mõttepausi. “Igas kahepoolses
suhtes võib seda esineda.”
“Tänapäeval ollakse rohkem
Hansapangaga abielus!” lajatab
naisterahvas seepeale.
Lektor aga tunneb huvi, kas
küsija teeb ka ise midagi selleks,
et Hansapangale lojaalne olla või
on see pigem laenuasutuse pingutus.

“Pigem on viimasel ajal just
nimelt see, et klient jumala eest
uksest sisse ei astuks. Teenindus
on niivõrd võimatu ja sa tunned, et
oled kaks päeva töövõimetu pärast
sealt väljatulekut. Nii nagu ka Elion
ja Eesti Energia,” väidab kõneleja
publiku heakskiitva ümina saatel.

Terav kriitika
“Aga sellisel juhul tekib küsimus, miks me seal ettevõtetes
ikkagi käime, kui me ei taha sinna
kunagi tagasi minna. Kas see on
sundtehing?” pärib Tannik edasi.
“See on olnud kunagine sundtehing. Nüüd enam jumala eest mitte kunagi.”
Tannik märgib, et võib-olla
pole ikka korrektne konkreetsete ettevõtete nimedeni jõuda.
Pigem tuleks rääkida kaudsemalt.

Järgneb diskussioon, kuidas
prügivedajat kõige osavamalt
ninapidi vedada. “Kõige odavam
on lasta tühivedu teha,” väidab
üks mees.
“Ei ole. Mõnes majas on näiteks
240-liitrine prügikast ja selge, et
üks inimene nii palju toota ei suuda. Aga muuta seda ei saa,” vastab
oponent.
Siiski kõlab ka katuseakendest
sisse kiirgava kevadpäikesega rohkem haakuvaid toone. Tagareast
kerkib proua, kes ei suuda ära kiita
oma koostööpartnerist paberifirmat. “Meil on tihti vaja väga kiiresti paber kätte saada ja nad toovad
alati ära. See on meile hinnast palju olulisem,” seletab ta. “Ükskord
oli šokolaad ka kaasa pandud.”
Loengud innovatsioonist ja sotsiaalsest vastutusest ootavad alles
ees. Mõnel mehel on aga silm juba
korralikult loojas.
Kaur Paves
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Kui Põlvamaa Krootuse
juurtega Maarika Traat hakkas mullu 31. mail Tartust
üksipäini jalgsi Hispaaniasse palverändurite Mekasse
Santiago de Compostelasse astuma, tundus see ligi
5000kilomeetrine jalgsiretk kõrvalseisjaile uskumatu hullumeelsusena.

Maailma läbi mitme vaatenurga ja erineva liikumisviisi tunnetanud inglise filoloog ja arvutuslingvist Traat alustas möödunud
nädala lõpus taas jalgsiteekonda
Hispaanias. Seekord kõnnib ta
Astorgast Leonis 235 kilomeetrit
Galicia piirkonna pealinna, maailmakuulsasse palverändurite sihtkohta – Santiago de Compostela
katedraali juurde – koos ülikoolis töötava ema Imbi ja ettevõtjast
tädi Iiviga.
„Kui ma mullu 14. detsembri vihmast kõledal päeval jõudsin pärast kuue- ja poole kuuseks
jalgsimatkaks veninud enam kui
5000 km teekonda, mille viimased
päevad sammusin lausvihmas,
läbi Eesti-Läti-Leedu-Poola-Saksamaa-Šveitsi-Prantsusmaa-Hispaania Santiago de Compostela
katedraali ette, valdas mind kurb
tühjusetunne. Olin oma eesmärgi täitnud,” tunnistas eelmise aasta jõululaupäevaks tagasi Tartusse jõudnud Traat nüüd uue retke
künnisel.
Tudengipõlves, telk kaasas, nii
üksi kui ka koos sõpradega hääletades Euroopas ringi rännanud,
õppepausi ajal Inglismaal töötanud, vahetusüliõpilasena Šveitsis ja USAs elanud ning viis aastat
Šotimaal Edinburghis arvutuslingvistikat tudeerinud Maarika
on suhtlusaldis. Tal on suus kuusseitse keelt ning mitmes riigis
õppinuna-töötanuna-reisinuna
on tal nii Euroopa eri paigus kui
ka kaugemal palju häid tuttavaid.
„Suusatamas käisin koolipõlves
koos isaga, naudin ka nüüd suusatamist ja jalgsi liikumist. Kolme
aasta eest liitusin klubiga Suusahullud. Käin Tartu maratonidel,”
avas TÜs lepingulise teadurina
töötav doktorikraadiga Traat oma
aktiivse liikumisharjumuse tagamaid.

Ahvatlev Santiago tee

Oleme võrgutatud!

Sibulatee hooaja avamine 2013
25.-26. mai
Sibulateel Peipsi ääres a
Rohkem infot aadressil:

Toetajad:

i
aastoran
www.sibulatee.ee
res

Eestist teadaolevalt ainsa naisena pika jalgsimatka kodulinnast ajaloolisse Santiago de Compostelasse läbi käinud Traat kuulis põnevast teest juba filoloogiatudengina, kui ajutiselt Inglismaal koolis töötas. „Ma ei osanud
ühe noore naise hasartset jutustust kuulates siis mõeldagi, et ise
kunagi selle teekonna läbi teen.
Töö kõrvalt polnudki lihtne sellist retke ette võtta,” rääkis naerusuine Traat oma kolmanda jalgsi
pühasse linna Santiagosse mineku eel.
Ometi tiksus juba mitme aasta
eest ta meeltes mõte käia jalgsi läbi
800kilomeetrine teekond, mille
tuhanded palverändurid on läbinud. Teatavasti on pühak apostel
Jaakobusega seotud Santiago de
Compostela, elanike poolest Tartu-suurune linn Põhja-Hispaa-

va enne teeleminekut eelmise aasnias, juba 10. sajandist Jeruusata mais. Katsetasin enda vastupilemma ja Rooma järel palverändudavust mitmel eri moel. Sõitsin
ritele võimas magnet.
Tartu suusamaratonil, liiklesin
Traati ei köitnud atraktiivne
rattaga ka talvel. Käisin kümnetee mitte kui religioosne eesmärk,
päevasel 300kilomeetrisel jalgsivaid kui enda mitmetahuline
retkel Portugalis. 21. aprillil võtsin
proovilepanek lihtsates tingimuskoos kaaslastega ette läbi öö kesttes üksi jalgsi liikudes. Nii võttis ta
va 100kilomeetrise elamusretke
2011. aasta oktoobri lõpus kuuks
Karula-Lüllemäe rahvuspargist
ajaks puhkuse ja lendas PrantsusElvasse. Olin seljakotita, kuid 50
maale. Hankis palveränduri passi
kilomeetri järel hakkas selg valuja alustas 23. oktoobril Saint-JeanPied-de-Portist jalgsiretke. Juba järgmisel päeval Traadi meeltesse oli kinületas ta Püreneedes riigipiiri, rännak jätkus nistunud vana tõdemus,
Hispaanias.
et õige palverännak algab
„Palverändurite
büroost sain passi ja oma koduukse eest.
rajaprofiilid, öömajade
tama. See pani veidi kõhklema,
nimekirjad. Teekond on postidel
kas suudan seljakoti ja telgiga kuuja plankudel olevate kollaste nooldeks teele minnes vastu pidada,”
te ja kammkarbi märkidega hästi
rääkis Traat end aasta eest vallatähistatud. Rändajaid kogu maailnud tunnetest.
mast on teel palju. Enamasti minSoov aktiivselt liikudes uut reinakse jalgsi, olen kohanud ka üht
sikogemust saada, minna jalghobusega rändajat. Santiagos anti
si Eestist läbi Euroopa Atlandi
mulle passi kogutud templite põhookeani äärde sai kõhklustest võijal palveränduri tunnistus,” meetu. Pikk rännak pakkus põnevust
nutas Traat oma esimest 30päeka eneseleidmisel.
vast rännakut, mil ta läks SantiaTeelemineku eelõhtul sai Traat
gost jalgsi edasi kuni ookeanini.
Salomonilt mugavad helesinised
Traadi meeltesse oli kinnismatkatossud. Seljakotti laotud
tunud aga vana tõdemus, et õige
seelikud-püksid ja paar sandaale
palverännak algab oma koduukse
said seltsiks kerge telgi, magamiseest. Talle jäi pähe tiirlema soov
mati ja sponsori antud tahvelarvuminna jalgsi teele Eestist.
ti. Minitelefon oli varustatud GPSSinistes tossudes teele
seadmega.
31. mail säras Tartu kohal päiKäigust Santiago teel küpses
ke, kui Traat Raadilt kodust teeTraadil pika matka mõte. Ta osale astus. Täpselt teadmata, millal
les jõulude ajal 50 kilomeetri jooktagasi jõuab, kas kulub kolm-neli
su- ja kõnniretkel „Pekist priiks”
kuud või hoopis rohkem.
Otepäält Tartusse. „Tõsine otsus
Kuni Pangodini käisid tema
minna 5000kilomeetrisele teekõrval kaks Suusahullude klukonnale langes alles kümme päebikaaslast. Mööda kõrvalisi teid

hiina, tai ja india köök
E - P 11-22
Aardla 25a

NÜÜD AVATUD

Kl 11–15 päevapakkumised: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
õpilastele, tudengitele -10% • söögi kaasa tellimine -10%
Kontakt: 742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Neljapäev, 9. mai 2013

tartuekspress
Persoon

Kilomeeter null Finisterre tuletorni lähistel.

14. detsember 2012 Santiago katedraali ees: Maarika on õnnelikult
sihtkohani jõudnud pärast enam kui 5000 kilomeetri pikkust jalgsirännakut, mis algas 31. mail Tartust.
Erakogu

Detsembri lõpu ookeanivesi polegi teab mis külm.

jõudis naine Otepääle, kus lahked abilised korraldasid ööbimise
Karupesas. „50 kilomeetrit päevas
oli alguses vahest liiga palju,” meenutas naine.
Järgmised ööd möödusid Sangastes ja Valgas. „Oli vaja veel teha
oma pooleliolevat tööd, jäin päevaks Valka, kuhu jätsin sõprade
hoolde arvuti. 4. juunil astusin
juba mööda Lätimaad ja magasin
Smiltene kandis Gauja kaldal esimese öö telgis,” jutustas Traat.
Jaanipäevaks oli eestlanna jõudnud Kaunasesse. Seal oli aidanud
talle öömaja leida Euroopas aastase jalgsimatka teinud võrulane
Heiki Räämet.
Tore juhus viis ta Poolas maanteel kokku eestlastega, kes vurasid autoga Euroopasse ja olid lugenud teemakohast reisiblogi. „Mulle pakuti lahkelt küüti, kuid olin ju
jalgsimatkal. Nad kostitasid mind
jogurtitega,” lausus ta.

Traat meenutas, et Poolas otsis
teda üles ka Saksamaalt autoga
koduteel olnud Õhtulehe fotograaf Aldo Luud. Öömaju aitasid
leida sealsed Santiago tee huvilised, neli-viis ööd sai ta veeta
kloostrites. Telgis veetis eestlanna
vaid viis ööd. Päevas läbis ta enamasti 30–40 kilomeetrit.

Matkahuvi liitis vanderselle
Aeg-ajalt kohtas tartlanna oma
teel teisi jalgsi rändajaid. Dresdenist liikus ta lõuna poole. „Saksamaal on uhked autoteed, seal liikusin kohati ka neid pidi. Muidu
otsisin ikka kõrvalteid ja matkaradu, mille ääres on ka odavamad
öömajad. Ühes Nürnbergi-lähedases külas sattusin augustis usupühal kokku pika habetunud seljakotitegelasega. Austraalia insener Paul oli juba 14 kuud ringi reisinud, kasutades erinevaid liiklus-

vahendeid. Saksamaal käis ta jalgsi, siht oli temalgi Santiago. Liikusime terve kuu koos edasi, pool
Saksamaa teekonnast oli pikkade
sammudega astuv Paul kaaslaseks.
Vahel läks ta ees, mul kulus päevi blogi kirjutamiseks. Ööbida oli
telgis turvalisem, kui teine oli oma
telgiga läheduses. Söögikohtade
otsimisega ma kogu matka ajal
aega ei viitnud. Poest ostsin söögid teele kaasa, sõin palju juustu
ja saia. Jagasime Pauliga ka toidumoona,” jutustas Traat.
Baltikumis kulutas ta aega ka
muuseumidega tutvumiseks, edasisel teekonnal nautis loodust,
uudistas kohalikku arhitektuuri, kirikuid ja tegi pildistamiseks
peatusi. „Vahel venis mul käimine
hiliste õhtutundideni, hommikuti
magasin kauem. Sügisel oli varakult pime, kasutasin pealampi,”
lausus naine. Prantsusmaal läks
Traadi valitud rännutee kaaslase
omast lahku.
Oktoobris Prantsusmaal astudes olid sinised tossud pärast 3500
kilomeetri käimist kannast niivõrd kulunud, et Traat tundis taldade all kive. Ühes ööbimiskohas
andis pererahvas talle peaaegu
uued tossud. „Olin katkiste botastega kõndides kannale viga teinud.
Sandaalidega oli ebamugav käia.
Vajasin korra reisi jooksul ka arstiabi. Arst soovitas nädalaks astumisest loobuda. Kasutasin seda
aega blogi kirjutamiseks. Ilmad
jahenesid. Kogu pika reisi ajal kohtasin meeldivaid ja abivalmis inimesi,” meenutas Traat.
Peagi jõudsid Eestist Prantsusmaale Traadi ema ja tädi. Nad
tõid talle kodust Salomoni kingitud roosad matkabotased ja soojemaid riideid. „Saatsin lahkele perele nende antud botased
tagasi. Ema ja tädi matkasid koos
minuga 150 kilomeetrit kaasa.
Neile oli suur üllatus, et nad suutsid minuga koos käia. Ega ma üle
viie kilomeetri tunnis kõndinudki. Rekordpäev oli mulle, kui läbisin üle 60 kilomeetri,” lausus rändur Traat.

Läbi Hispaania telgita
Novembris Hispaaniasse jõudnud, saatis Traat telgi, magamismati ja arvuti postiga koju. Santiago teel on passiga rändajal võimalik saada nelja kuni kümne euro
eest lihtne öömaja. Soojemad riided kulusid nüüd marjaks ära, algselt 15kilose seljakoti kaal langes
kümnele. Ja taas ootas eestlannat

juba tuttav 800 km palverändurite tee, mis kulgeb üle Püreneede.
Templeid saab palveränduri passi
igas läbitud asulas, poes, kohvikus,
baaris ning palveränduritele mõeldud hostelites.
Et Traat oli aasta varem selle teekonna jalgsi läbinud, tegi
ta sihtpunkti liikumiseks ligi
100kilomeetrise kaare mööda Baski Jaakobiteed ookeani äärde, teel
imetles ta San Adriani tunnelit.
Novembris oli see tee tühi, hostelites sai ööd veeta nelja euro eest.
Santiago teel, kus vaatamata hilisele aastaajale liikus hulga
palverändureid, ei tekkinud üksildustunnet. „Kohalikud inimesed on sõbralikud, uudishimulikud ja tulevad tihti juttu rääkima.
Ilmastik oli muutlik, tuli ette sajuseid päevi, kuid palju rännanuna
olen harjunud, et vahel on vihm ja
tugev tuul,” lausus tartlanna.
Oli 14. detsember, vihmane ja
tormine päev, kui Traat jõudis
pärast kaht lausvihmas sammutud
päeva teist korda elus pühasse linna Santiago de Compostelasse, kus
sai selle kohta ka teise tunnistuse.
Traat vantsis veel neli päeva ja
jõudis Atlandi ookeani äärde, kus
tegi 21. detsembril karastava supluse. Sealt hääletas ta tagasi Santiagosse. „Oli ime, et jõulude eel
sain Eestisse lennukipileti, mis
polnudki nii kallis. Saabusin 24.
detsembril Tallinna. Bussipileteid
Tartusse sõiduks polnud,” meenutas naine.
Üle 5000 km taldade alla jätnud
Maarika astus üle emakodu ukseläve pisut pärast kella viit õhtul.

Jälle teele, seekord 235 km
Kulud ulatusid kuue- ja poole
kuusel jalgsimatkal koos kojulennupiletiga 3500 euro kanti. „Olin
ise selleks jalgsiretkeks raha säästnud, toetasid ka head sõbrad,”
ütles Maarika Traat.
„Salomoni kingitud roosad
botased on veel head, saan nendega kenasti käidud ligi 235 kilomeetrit Astorgast Leonis Santiagosse. Tennist mängiv ema, samuti tädi (neil mõlemal on 60. sünnipäev juba seljataga – M. E.) said
julgust tulla koos minuga eelmisest koos käidud teekonnast
Prantsusmaal. Ööbime hostelites. Seljakotid, milles on ka magamiskotid, pole 25 km päevarännakuks rasked,” oli Maarika Traat
taas pikka jalgsiteekonda alustades optimistlik.
Malle Elvet

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

e-mail:
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Viljaaed nõuab õiget hoolt
Mida teha vana ja tiheda
õunapuuga või tiheda ja
maadligi okstega marjapõõsaga? Millised haigused
ja kahjurid tabavad õunapuid, marjapõõsaid ja vaarikavarsi?
OÜ Roheline Aed juhatuse liige Katy Pähna sõnul lõigatakse
õunapuid nii saagi saamise kui
ka silmailu pärast. „Esmalt tuleks
eemaldada haiged, murdunud ja
väga madalal kasvavad oksad. Siis
tuleb selgeks teha põhioksad, mis
peavad jääma, et puu võra jääks
tasakaalu ja selle all saab vabalt
kõndida. Õiepungadega viljaraage
ei tohi ära lõigata, muidu saaki ei
saa,“ rääkis ta.
„Kevadisel lõikusel tekib ohtrasti vesivõsusid. Enne jaani, kui
need ei ole veel puitunud, võib nad
puult rebida, siis kasvab uusi võsusid vähem kui varakevadise lõikuse järel,“ selgitas Pähn. Ta lisas, et
kui vesivõsud kasvavad tihedaks,
ei lase nad puu võrasse õuntele
valgust.
Pähn soovitas lõikamist alustada nii, et kõigepealt eemaldada haiged ja võrasse sisse kasvavad oksad, siis teha tiir ümber
puu ja vaadata, mida on veel vaja
korrigeerida. Järgmisena lõigata
tihedalt kasvavad oksad, kuni on
näha, et iga oks saab vajalikku valgust ning võra on tasakaalus.
Õunapuid tuleks lõigata igal
kevadel enne pungade puhkemist. Õigeim aeg on kevadtalvine või varakevadine aeg. Alustada
võib siis, kui temperatuur ei lange
enam alla miinus seitsme kraadi,
ja lõpetada tuleb, kui lehe- ja õiepungad on veel lahti minemata.

Tõrjest ja väetamisest
Kui väga-väga vanad õunapuud
enam ei kanna, tasub aiapidajal mõelda nende mahavõtmisele.
Kui puu kannab ja sort on ülihea,
tuleb teda tugevasti noorendada
ehk kujundada uus võra. Selleks
tuleb kogu puu tugevalt tagasi lõigata nii, et jäävad alles vaid köndid. Uinuvatest pungadest kasva-

Agronoom-nõustaja Tiiu Annuk näitab, millised vaarikaoksad on haiged ning vajavad tähelepanu. 
Mari-Anne Leht

ma hakanud vesivõsudest jäetakse
alles sobivad ning nendest kujundatakse uus võra.
Kuid lõikamise kõrval on sama
oluline ka õunapuude haiguste
tõrje. ASi Farm Plant Eesti agronoomi-nõustaja Tiiu Annuki
sõnul esineb õunapuudel üle kümne haiguse, nagu kärntõbi, puuvilja- ja luumädanik, tüvevähk, tüvepõletik jne.
„Sõltuvalt õunapuu vanusest ja
kahjustajate hulgast on kevadel
neli võimalust kahjustajate tõrjeks. Esimese tõrje võiks teha pungade paisumise ajal, sel ajal on võimalik hävitada samblikke ja puudel talvitunud kahjurite mune.
Teine pritsimisaeg on enne õitsemist, sellega tõrjutakse eelkõige kärntõbe ja puuviljamädanikku ning kahjuritest õielõikajat ja
lehekirpu. Kuna õunapuu-õielõikaja muneb õienuppu, siis hiljem
seda kahjurit efektiivselt tõrjuda ei
ole võimalik,“ rääkis Annuk.
Kelle aias on varasematel aastatel olnud kärntõve või puuviljamädaniku kahjustusi, neil tuleb
järgmine pritsimine teha kohe
peale õitsemist, et haigus kontrolli alla saada ning vajaduse korral
võib korrata pritsimist kahe nädala pärast.
Peale haiguste tõrjutakse sellega ka kahjureid, nagu õunamähkurit, õunakoid, õunavaablast,
lehekirpe ja -täisid. Annuk lisas, et

alati ei ole vaja neli korda pritsida,
sest taimekaitse vajadus sõltub aia
seisukorrast.
Kärntõve ja puuviljamädaniku tõrjeks kasutada preparaate 50
WG, Effector, Score 250 EC, kahjurite tõrjeks sobivad koduaias Decis
2.5 EC, Fastac 50, Karate Zeon,
Mavrik 2F.
Kõneldes õunapuude väetamisest, lausus Annuk, et puid tuleb
väetada võra laiuselt. „Võra laiuse välispiirile teha augud väetisele. Kuid unustada ei tohi, et lämmastik soodustab puudel vesivõsude kasvu. Kes aga väetab õunapuu võra alust muru, sellel ei ole
puid enam mõtet väetada,“ rääkis
agronoom-nõustaja.
Vanadele õunapuudele on oluline ka lupjamine, sest see hoiab ära
päikesepõletused ja koorelõhed.

Marjapõõsad ja
vaarikavarred
Marjapõõsaid peab lõikama
kord aastas, kas kevadel või sügisel. Annuki sõnul tuleb ära lõigata
maadligi, murdunud, jämedad, risti kasvanud ja haiged oksad, kuid
värskelt kasvanud oksad jätta alles.
„Kui istutate noore põõsa, lõigake enne oksad tagasi, siis hargneb
põõsas ühtlaseks,“ lisas ta.
Marjapõõsaste levinuimatest
haigustest ja kahjuritest nimetas
Annuk lehetäisid, sõstra-pahkles-

ta, nõvakoid, jahukastet, lehelaiksust ja -vaablast. Nii punasel kui
ka mustal sõstral esineb kümmekond haigust ja kahjurit, karusmarjadel vähem. Lehelaiksust
ja roostet on nii sõstardel kui ka
karusmarjadel.
Abi saab mitmesugustest tõrjevahenditest (nt Topas 100 EC).
Preparaate tuleb pritsimisel aegajalt vahetada, siis ei kao haigustele vastupanu nii ruttu.
Koduaias saab abi ka looduslikest vahenditest. Kahjurite (lehetäid jt) vastu aitavad paljude taimede – tubakas, peiulill, koirohi,
soolikarohi, puju, kõrvenõges, osi –
leotised. Kõrvenõgese- ja osjaleotis
aitab mitmete haiguste vastu.
Karusmarjadel aitab jahukaste
vastu puutuha raputamine, seda
võib teha nii kevadel kui ka sügisel üle kogu põõsa. Tuhka võib ka
teistele põõsastele raputada, eelkõige seal, kus pinnas on happeline. Tuhk soodustab mulla neutraliseerimist ning toitained on juurte kaudu paremini omastatavad.
Koduaias võib marjapõõsaid
väetada sõnniku või ka kompostiga, need tuleb sisse kaevata oksaringi välispiirile.
Ka vaarikavartel on kahjureid ja
haigusi, kuid vähem. Varsi kahjustavad nii vaarikavarrepõletik kui ka
antraknoos ehk kõrblaiksus, kahjuritest sagedasim on pahksääsk.
„Varrepõletik on meil levinuim
vaarikahaigus, mis tekitab suurimat kahju, kuna selle tagajärjel väheneb saagikus ja varred ei
ole külmale enam vastupidavad,“
märkis Annuk. Ta lisas, et haigestunud varred tuleks välja lõigata
ning pritsida preparaadiga Topas
100 EC.
Vaarikaid tuleb enne istutamist
komposti või sõnnikuga väetada,
kuid edaspidi võib kasutada nii
sõnnikut kui ka spetsiaalseid väetisi. Väetised tuleb mulda kobestada. Kui aga taimede all on paks
multšikiht, oleks hea teha augukesed ja panna mineraalväetis sinna.
Sõnniku võib laotada taimede alla,
sealt viib vihmavesi toitained taime juurteni.
Mari-Anne Leht
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Rampsu salaselts
Raamat

AJAB TAAS JÄLGI
Mika Keräneni sulest on
ilmunud järjekorras juba
viies raamat, kus Supilinna
isehakanud nooreohtu
detektiivid on koondunud
salaseltsi Rampsu ning
aitavad muu põneva hulgas
oma kodulinnaosas õigust,
sekka ka õiglust jalule seada.

Supilinna lapsed Sadu, Mari,
Reili ning vennad Anton ja Olav
on noored salaseltslased. On veel
ka Magda ja Kertu, ent nemad on
seltsieluks liigagi noored. Seega
tuleb viiekesi läbi ajada, kui mitte
arvestada Matisaurust, kelle must
lömmis nägu on igasugustest voltidest nii kortsus, et pea kujust on
peaaegu võimatu aru saada. Ometigi on ta tõhusaks abiks Herne
poe ümber parvena sumisevate
napsuvendade vastu, mistõttu ei
tasuks temagi panust alahinnata, hoolimata sellest, et pikemad
jooksudistantsid pole talle meeltmööda.
Emajõe ja Jakobi mäe vahelise
idüllilise linnaosa vaikus on petlik. Tegelikult raputavad asumit
järjest üllatavamad seigad. Imedeaed on langemas kasuahnete arendajate küüsi, kes selle esimesel võimalusel karbikujulisi kortermaju
täis ehitada ihkaks ning sealjuures
süütuid läbi eravalduste parkuurijaid valvekaameratega ahistavad.
Õnneks ehitatakse vahel harva
ka midagi tarvilikku, nagu näiteks

mänguväljak, kust hea mõttevälgatuse tulemusena võib mõndagi
kaotsiläinut üles leida.

Supilinna Holmesid
Kui aga kaotsi lähevad värsisepp
Andres Kitse kolmsada raamatut
ning tagatipuks paneb keegi sinder õlletehasest huugama paraja
portsu limonaadi, tuleb Supilinna
Holmesidel tingimata asja uurima
asuda. Sest ega piirkonna politseinikud Kuul ja Lippus ilma laste teravate ninadeta ju hakkama
saa, seda on detektiivihakatised
varemgi tõestanud.
Kas professor Musta südame-

tunnistus ning teod on
värvi poolest kooskõlas tema nimega? Kuidas
aitab auto käivitamisel
kaasa üks pirakas õun või
vastupidi? Kuidas teha
õhupallidest ning kartulijahust masupalle ning
mis hinnaga neid sügislaadal turustada annab?
Kumb paik on noorele
piigale paslikum – Vanemuise balletilava või
väravapostide vahe?
Vastuseid pakub Mika
Keräneni tempokas lasteraamat nii neile kui mitmetele teistele küsimustele, mis võivad tekkida
ning mitte ainult väga
noortes peades. Kohaliku
mõõtkavaga Kalle Blomkvistid näivad siirad, ajastutruud
ja lugejale hingepugevad. Ehkki
mu tutvus selle võimeka salaseltsiga sai alguse alles nende viiendast
raamatust, tekkis tagumise kaane
sulgemise järel arvestatav soov ka
esimest nelja lugu lugeda.
Kui palju teoses on tõde ning
mil määral fantaasiat, oskab vaid
autor ise täpselt vastata. Faktitäpsust taga ajades tasuks aga ära
märkida, et Sven-Timmu nimelist
pallurit Supilinna juurtega korvpallurite Sokkude dünastias pole.
Siiani. Ka pole ükski Rocki ja „cramokate“ mäng lõppenud skooriga
82 : 58. Seni.
Rasmus Rekand

25

Leelo Tungal
patroonitunnis
Reedel, 10. mail leiab Tartu
kirjandusfestivalil Prima Vista
aset patroonitund. Prima Vista
tänavuse aasta patrooniks on
luuletaja Leelo Tungal.
Patroonitunnil esitletakse
soome lastekirjaniku Jukka
Itkoneni valikkogu „Mõnus
sajuilm“. Jukka Itkoneni looming on hämmastavalt mitmekülgne: ta on avaldanud 36
raamatut – osa täiskasvanuile,
kuid enamjagu siiski lastele –,
loonud näidendeid, kuuldemänge ja libretosid, kirjutanud
nii laulutekste kui ka muusikat,
mis on ilmunud kahe heliplaadina. Itkonen tegutseb ka tõlkijana, kujundab raamatuid ja
tegeleb maalimisega.
Ta on pälvinud mitmeid
preemiaid, sealhulgas Kaarina Helakisa kirjanduspreemia
(2000), aasta luuletaja auhinna
(2002) ja Anni Swani medali
(2006). Tänavuse Prima Vista
patrooni Leelo Tungla tõlgitud eestikeelses valikkogus
„Mõnus sajuilm” leidub luuletusi Itkoneni koondkogust
„Leikkihaitari” („Mängulõõtspill” 2011) ja raamatutest „Kaupunkiretki” („Linnamatk” 2011)
ning „Sanamaa” („Sõnamaa”
2012).
Huvilised on oodatud patroonitunnist osa saama kell
14 Tartu linnaraamatukogus.
Kohal on nii autor Jukka Itkonen kui ka raamatu tõlkija Leelo Tungal.

TALLINNA OPTIKAS
MAIKUU-KEVADKUU:

15. mail algavale
B-kat kursusega liitujale
TASUTA Elton Johni kontserdi pilet!
Meil saab õppida mopeedi-,
mootorratta- ja sõiduautojuhiks!

PRILLIRAAMID kuni -70%

Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
19. aprillist 20. juunini 2013 vältava kampaania

Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

«HOOLAS ÜHISTU»

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

Põltsamaa Ametikool
haridus on elu alus
Pakume võimalust omandada
kaasaegne kutseharidus järgmistel erialadel:

Põhihariduse baasil:

• Autotehnik - 3,5 aastat
• Puit- ja kiviehitiste restauraator - 3 aastat
• Kokk - 3,5 aastat
• Müüja - 3 aastat
• Põllumajandus - 3,5 aastat (ka erivajadustega ja põhihariduse lihtsustatud
programmi alusel omandanutele)
• Kodumajandus - 3 aastat (ka erivajadustega ja põhihariduse lihtsustatud
programmi alusel omandanutele)

Keskhariduse baasil:

• Puit- ja kiviehitiste restauraator - 2 aastat
• Kelner-baarman – 1 aasta
• Müügikorraldus – 2 aastat
(õppetöö toimub 2x nädalas)
• Hooldustöötaja- 2 aastat
(õppetöö toimub 1 x nädalas)
• Müügikonsultant- 6 kuud (eelnevalt
kutsehariduse omandanutele)
VÕTA raames - varasemaid õpinguid ja
töökogemusi arvestades võimalus läbida
õppekava lühema aja jooksul.

Kool korraldab täiskasvanutele täiend- ja ümberõpet.

Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine tartukyl@gmail.com
või E-R tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

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

Võimalus jätkata pooleli jäänud haridusteed
kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppe
programm KUTSE raames - www.hm.ee/kutse
Põhihariduseta koolikohustusea ületanud ja
koolikohustuseas olevatel noortel võimalus
jätkata õpinguid põhihariduse omandamiseks
ja kutseõppes.

Kontakt:

kool@pkpk.ee
www.pkpk.ee

KES TELLIB KEVADKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

tartuekspress
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„Pööra sõna jooma eri
aegades.“
„Ma joon, ma jõin, ma olen
joonud.“
„Kuidas saab tulevikku väljendada?“
„Jään täis.“
***
Laev sõitis vastu veealust
jäämäge ja hakkas põhja vajuma.
„Kas reisijate hulgas on
kedagi, kes usub palve jõudu?“
„On küll,“ kostis hääl.
„Tore, meil on üks päästevest puudu.“
***
Maadeuurija ja tema naine
langesid inimsööjate ohvriks.
Mees pisteti kohe patta keema, naine aga seoti puu külge
oma järge ootama. Kokk käis
vahetevahel ja lõi mehele kulbiga pähe.
„Kas sellest juba ei aita, et
teda keedetakse?“ ahastas
õnnetu naine.
„Nojah, aga ta sööb ju kõik
juurviljad ära.“
***
Kummitused omavahel:
„Ei tea, mis tänapäeva inimestel viga on. Nad ei karda
meid sugugi.“
„Tõsi, mis tõsi. Sama hästi
võiksime surnud olla.“
***
Kuidas saab aru, et sinu voodi all on elevant?
- Su nina on vastu lage
***
Mis on suur, punane ja limane?
- Pahupidi elevant.
***
„Jack, kas sul on mõni füüsiline puudus?“ küsitakse kutsealuselt vastuvõtukomosjonis.
„Jah, on küll - sõjaväeteenis-

tus ajab mul südame pahaks.“
***
Koputatakse uksele.
„Vabandage, kas teie olete
härra Peterson?“
„Mina.“
„Kas teie abikaasa on
kodus?“
„Ei ole.“
„Tohin ma oodata?“
„Palun.“
Tunni aja pärast:
„Ega te ei tea, kus teie abikaasa praegu on?“
„Surnuaial.“
„Ja millal ta tagasi tuleb?“
„Pole aimugi. Ta on seal
juba 11 aastat olnud.“
***
Maamees sattus esimest
korda kõrghoonesse, kus oli
lift. Ta jäi seda takseerima ja
nägi, kuidas üks krimpsus näoga vanamutt kabiini astus ning
ära sõitis. Natukese aja pärast
tuli lift jälle alla ja kabiinist väljus kena noor daam.
„Kui ma nüüd külas sellest
räägin, ei usu mind keegi,“ vangutas mees pead.
***
Noormes püüdis saavutada
sõjaväest vabastamist lühinägelikkuse tõttu. Ta tõi selle
kohta silmaarsti tõendi ning
võttis komisjoni kaasa isegi
oma pruudi, et see tõendaks
tema füüsilist puudust. Nähes
pruuti, vabastas komisjon
noormehe otsekohe sõjaväeteenistusest – tõepoolest erakordselt nõrga nägemise tõttu.
***
Vares lendas. Põrkas vastu
puud ja kukkus maha. Saputas
tiibu ja ütles omaette:
„Küll on hea, et pole ajusid,
muidu oleksin teadvuse kaotanud.“

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

Sammy seiklused 2

Abi vee- ja küttesüsteemide
ehitamisel ning renoveerimisel.
Uuri asja www.soojameister.ee
või tel 503 5910.

10.05 kell 12.15 Cinamonis
Nahkkilpkonnadest sõbrad Sammy ja Ray naudivad ühel rõngassaarel
rannamõnusid ning viivad oma vastsed järeltulijad Ricky ja Ella merele.
Äkki satub neile peale salakütt, kes püüab nad kinni ja viib Dubaisse suurde
akvaariumi turistidele imetleda. Akvaariumiasukate maffiaboss, merihobu
Suur D pühendab nemadki oma suurde põgenemisplaani, kuid koos uute
sõprade süvamerekala Jimbo, homaar Lulu, kaheksajalg Annabeli ja terve
perekonna pingviinidega sepitsevad Sammy ja Ray valmis oma plaani.
Pärast paljusid põnevaid seiklusi ja nappe pääsemisi suunduvad meie
sangarid lõunasse kohtuma Sammy esimese kallima Shellyga.

14.05 kell 19 Ladu

Kino

15.05 kell 19 Grease

Cinamon

16.05 kell 19 Grease

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Vanemuise väike maja

10.–13.05 kell 14.15; 16.05
kell 14.15; 14.05 kell 15, 17.40;
10.–13.05 kell 17.30 Otse
pimedusse
12.05 kell 16.30 Ludvig II
12.05 kell 14.05 Pelgupaik
10.–11.05 kell 17.50, 20; 12.05
kell 19.30; 21.30, 13.–16.05 kell
17.50, 20 Tere tulemast lõksu
10.–16.05 22.15; 15.05 kell
19.30 Veri, higi ja pisarad
10.–16.05 kell 12; 10.–11.05
kell 14.05; 13.–16.05 kell
14.05 Dinoaeg

10.05 kell 19 Paplid tuules

Kontsert
Dorpati
konverentsikeskus
12.05 kell 18 Tantsuõhtu
(valss, samba, rumba jt) . Info
511 4081

Tartu Jazz Club

15.05 kell 19 Sofia Joons

10.–16.05 kell 13.30; 10.–14.05
kell 18.30; 15.05 kell 16.15;
16.05 kell 18.30 Unustus
10.–16.05 kell 19.15; 21.45;
11.–12.05 12.30
Identiteedivaras
10.–16.05 kell 14.45, 17.05;
10.05 kell 12.30; 11.–12.05
kell 11.30; 13.–16.05 kell
12.30 Kruudid

Teater
Vanemuise suur maja
13.05 kell 19 Uhkus ja eelarvamus

Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

16.05 kell 19 Keskea rõõmud

10.–11.05 kell 16; 13.–16.05
kell 16; 15.05 kell 17.30; 10.–
13.05 kell 20.20; 14.05 kell
20.30; 16.05 kell 20.20
Õudne film 5

10.–11.05 kell 22; 13.05 kell
22; 15.–16.05 kell 20 21 täis!

Ehitus, remont ja betoonitööd.
Tel 5596 7945, 5820 1334.

Tartu Uus Teater

10.05 kell 21 Crybaby – Tribute to Jimi Hendrix

10.–14.05 kell 16.15, 21; 15.05
kell 18.45; 16.05 kell 16.15, 21
Transs

Ehitus-, remonditööd ja kaevetööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.

12.05 kell 16 Õhtu Straussiga

10.–16.05 kell 12.45, 15.30,
18.10, 20.45 Raudmees 3

10.–13.05 kell 12.15; 14.05
kell 13; 15.–16.05 kell 12.15
Sammy seiklused 2

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja
hooldus. Tel 501 6453, 		
www.nr1aiad.ee

Ehitustööd, tänavakivide paigaldus. Priit, tel 502 5744, 		
www.cid.ee
Firma teeb kaeve- ja planeerimistöid Tartus ja lähiümbruses. 		
Tel 5617 3927.

Tartu Peetri kirik
12.05 kell 19 Tartu Arsise Kellade Kooli noorteansambli
emadepäeva kontsert

Näitus
Karlova–Ropka
raamatukogu
kuni 31.05 Allan Gulli maalinäitus Keegi ei kellegi maal
kuni 1.06 Arne Aderi fotonäitus Kevad avaneb

LinnaRaamatukogu

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee
Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
www.ramest.ee, tel 516 6152.
Miniekskavaatori rent Tartus (80
€/päev). Tel 511 5786.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärelvalve. Tel 5833 6638.

kuni 25.05 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2012
kuni 25.05 Aeg lendab –
kümme aastat kirjandusfestivali Prima Vista
kuni 25.05 bibliofiili ja köitekunsti koguja Enn Jaanisoo
näitus Nahkköites Kalevipoeg
kuni 25.05 Ungari lasteraamatute illustratsioonide näitus Raamatupilte madjarite
maalt

Multiliftkalluri teenus (10 t), ehitusprahi konteinerid 10 m³ ja 15
m³, Case laaduri rent. Võimalik
tellida liiva, mulda, kruusa, killustikku, maakive ja täitepinnast. 		
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.
Paigaldame kõnnitee- ja äärekive. Tel 5343 0998.

piirkonna

su

arvu ja
urima trüki

odavaima

ht

hinnaga le

Palkehitised, aiamööbel, ehitusmaterjal. Tel 511 2625.

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

3-realise kuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Puitaedade ja terrasside ehitus
Lõuna-Eestis Küsi meilt hinnapakkumist! Tel 5645 6168, 		
info@puitaed.ee, www.puitaed.ee

Neljapäev, 9. mai 2013
Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 5373 8556,
info@redsom.ee, www.redsom.ee.
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.
Teeme üldehitustöid eraisikutele,
vajadusel ka arvega. Hinnad soodsad. Tel 5330 7533.
Torustike paigaldus, sise- ja
välistrassid. Tel 5347 1534, 		
info@labidakasi.ee, Labidakäsi OÜ.
Tänavakivide paigaldus, haljastustööd - aedade ehitus! Tartumaa, tel 5630 6423, 		
aasahaljastus@hot.ee.

tartuekspress

Üürile võtta

1toal keskküttega korter 1. juunist
otse omanikult võimalikult soodsa
hinnaga! Tel 5803 4010.
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Firma rendib põllumaad Tartu
maakonnas. Tel 508 0065.

Koolitus
Vinnal Production OÜ otsib oma
meeskonda töökogemusega puidutislereid. CV saata 		
irina.vihhoreva@vinnal.ee. Lisainfo
tel 667 0522

Tänavakivist teede, platside ehitus, haljastustööd. Clinker Service
OÜ, tel 5623 3867.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

jooniste lugemise oskus. Pakume
head tööd suures tootmisettevõttes, lepingulist tööd vastavalt
Soome tööseadlusandlusele (TES),
konkurentsivõimelist palka (bruto
– Soome maksud). Aitame elamispinna leidmisel. Welkontrade
OÜ, tel +372 5381 7108, +372 5612
8914, +3584 6810 4048. CV saata
welkonfinland@gmail.com, 		
www.welkon.eu.

3-4toal korter. Tel 502 2728.

Tänavakivide paigaldus. 		
Tel 5604 8044.

Üldehitustööd: katused,
fassaadid, aknad, kortermajade
soojustamine. Tartus ja LõunaEestis. Tel 5809 6966, kristjan@
krestonehitus.ee.

reklaam

Musta mulla müük (sõelutud,
kohaleveoga). Tel 504 0474.

Riided

Küte
Jõe butiik (Soola 10) pakub suures
valikus kasutatud ratta- ja rulluisuriideid! E-R 9-16
Jõe butiiki (Soola 10, avaturg)
saabus uus kogus kasutatud
jalanõusid, voodipesu ja naisteriideid! Oleme avatud E-R 9-16

Ostame lepa- ja kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.
Saematerjal otse tootjalt, transport. Tel 511 2625.

4toal korter Tartus Mõisavahe tn
(9. k, soe, 2 rõdu, 51 000 €). Tel
5841 7373.
Aianduskrunt Ilmatsalu tänava
lõpus (1000 m², maa hästi hooldatud, palju kandvaid viljapuid (õunad,
pirnid, ploomid, kirsid), sõstrapõõsaid, maasikaid ja vaarikaid, krundil
tasuta vesi, võimalus ehitada väike
abihoone). Tel 5661 6166.

Muu

kontoritehnika müük ja hooldus

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Vana elektroonika äravedu Tartus ja Elvas.
VEAME ÄRA ja utiliseerime TASUTA teie vana ja
kasutuskõlbmatu elektroonika või nende jäägid.
KORISTAME kortereid, elamuid, kontoreid,
bürooruume, koolimajasid, keldreid jms.
Tel 5459 4524.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad ja märjad küttepuud. 		
Tel 5683 3404.
Kvaliteetsed küttepuud soodsa
hinnaga, alates 27 €. Küsi lisa 		
tel 58 160 106.

Sõidukid
Ostame Teie auto, haagise, rolleri
jne! Raha kohe kätte - tehing kiire!
Tel 506 9554.

1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
1-2toal korter. Tel 5561 4114.
2-3toal korter. Tel 503 2345.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
5toal remonti vajav ahiküttega
korter. Võib pakkuda ka kahte väiksemat kõrvuti või ülestikku asuvat
korterit. Tel 518 6928.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Boilerite, dušikabiinide, aurusaunade paigaldus jm san-tehnilised
tööd. Tel 5813 5779.

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

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ		
www.mastersport.ee

Võtame Tartus
tasuta vastu
vanad arvutid ja
nende osad ning
muud elektroonikaseadmed, remondime
need ja annetame abivajajatele.
Suuremate koguste puhul tasuta
äravedu Tartu piires. Tel 5194 6912,
vellostone@gmail.com, 		
www.tehnikaringlus.com.
Väravaautomaatika ja tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, 		
margus@muraia.ee.

Tervis

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara. Tel
5649 5292.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raadiojaamad jms. Tel 526 9976.

Uus kogus villast 6/2 lõnga 15
€/kg, heegelniit, lõim 10 €/kg,
akrüüllõng 10 €/kg, efektlõng 25
€/kg, linane lõng 17 €/kg. Aardla
Kaubandus, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), E–R 10–16, L 10–14. Tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

Vaba aeg

REHEALUNE

Korstende ehitus ja remont. Pikaajaline kogemus. Tel 5618 9517,
joosep.sepp@mail.ee

.EU

vanavara ost ja müük

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413, 		
info@treeservice.ee.

Aitame leida tervisemuredele
lahendusi. Tõhusalt ravivad Siberi
loodustooted arsti diagnoosi ja
soovitustega. Info ja registreerimine tel 5836 2544.

Näomassaaž ja -mask (10-15 €,
väga kvaliteetne). Tel 5835 3117.

Tutvus
54 a naine tutvuks vaba Tartu
mehega. Tel 5834 6078.
Kena, rõõmsameelne, hooliv
naine tutvuks 55-65 a haritud heal
järjel mehega. Alkohoolikuid ja
kibestunud karsklasi ei kannata. 		
Tel 5803 2213.

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

Head kommertsgümnaasiumi
vilistlased! Kutsume teid kooli
heategevuskontserdile „Kuula, vaata, jaga! Vol 2“, mis toimub kooli
aulas 10. mail ja mille eesmärgiks
on toetada kooli juubelialbumi välja andmist järgmisel õppeaastal.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Erootilise massaaži salong „Virgin“
ootab mehi külla! Pärnu, Hospidali
1, tel 5811 1171

Sensitiiv Peeter – abi alkoholisõltuvuse, haiguste, stressi puhul.
Tel 5842 0180.

KORTERIÜHISTUTE
• RAAMATUPIDAMINE
• REVISJON
• AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE

Vajame Soome tööle keevitajat!
Eeldame keevitamise ja metallitöö
oskust (staaž mitte alla 5 aasta),
MIG/MAG keevitamise oskust,
vähene TIG keevituse oskus tuleb
kasuks, sooja või/ja inglise keele
oskust suhtlustasandil, nõutav
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, dokumente, kellasid jne. 		
Tel 5829 9810.

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele ja KÜ-dele. 		
Tel 5551 1130, 		
merlesar@gmail.com

Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

Killustiku, freesasfalti, liiva ja
kruusa müük Tõrvandis. Upitaja
(7 m) teenus. Andri, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com

Loomad

Tartu Sireli lasteaed kuulutab
välja konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks. Tööle asumine
alates 05.08.2013. Kandideerijalt
soovime vastavust kvalifikatsiooninõuetele. Avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 16.05.2013 Tartu
Lasteaed Sirel, Lubja 14, 50303
Tartu või sirel@raad.tartu.ee. Info
tel 736 1596, 5645 2891.

Puksiirteenused, rehvitööd, rehvide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

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

Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects - Power Clip - Place Inside Container
tööd teksti+katuse peale.
ja siis klikidPakun
combainitud
Korterid, majad, majaosad Tartus

Kinnisvara ost

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Müüa sõnajalg (suur ja ilus). 		
Tel 5192 7991.

Abi alkoholi-, nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin, prof Ly
Chini meetod, ESRÜ Lootus, Tartu
tel 505 8381. Kingi õnne oma
perele!

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

FitLife spordiklubi Eedeni keskuses
pakub tööd täiskohaga koristajale. Tööaeg E-R 6-12 ja L 15-22.
Töötasu 400 € kuus. Info tel 		
514 6746 või triin.paju@fitlife.ee

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

Tasuta vanaelektroonika äravedu
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. 		
Tel 5676 4964.

Teenused

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee

Ohtlike puude langetamine
soodsalt sertifitseeritud saemeeste
poolt. Töö kiire ja korralik. 		
Tel 5559 3732

Raamatupidamisteenus. Tel 506
3891, www.12kuud.eu.

Kevad-suvised riided kogu perele
Marmorite perepoes Tartus Jalaka
40. E–R 10–18, L 10–16

Kinnisvara müük
3toal korter kesklinna piirkonnas
omanikult. Tel õhtuti kl 19st 		
740 4081.

Üle 60 kena daam ootab printsi
valgel hobusel, võib olla teisest
rahvusest. Tel 5835 3117.

Põllundus
A-, B-, C-, CE-kat, ADR, reguleerija, veoautojuhi ja taksojuhi
ametikoolitused, libedasõit. Korralik koolitus - soodsaim hind.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30
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KANLISATSIOONIUMMISTUSTE
likvideerimine
linna PARIMA HINNAGA:
päeval vaid 25 €,
õhtul ja nädalavahetusel 35 €.
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

KINNISVARA HALDUS
ja HOOLDUSTEENUS
REKLAAM • tel 730 4455
KORTERIÜHISTUTE
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
• JUHTIMINE
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
• RAAMATUPIDAMINE
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee

SI
(k

Küsi
jyri

Vastutav
väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
Küsi infot ja TASUTA
hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

• so
• sa
• bo

tartuekspress
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*SNICKERS WORKWEAR DURATWILL või

XTR TÖÖPÜKSTE OSTUGA SAAD TASUTA
HINNALISE LOGO-PUSA

SNICKERS
kapuutsiga
logo-pusa

TASUTA
KINGITUSEKS*

art 2809/2004

TASUTA*
TAVAHIND 63.- €

Snickers Workwear
logo-pusa
(väärtusega 63.- €)

SNICKERS
DuraTwill
tööpüksid
art 3212/7404

81.- €

SNICKERS XTR
Canvas+
tööpüksid
art 3244/0404

120.- €

AVASIME
29. APRILLIL
UUE KAUPLUSE
PAIDES

Pakkumine kehtib kõigi tavahinnaga DuraTwill,
XTR või põrandapaigaldaja pükste ostmisel.
Jagamisele läheb 1500 pusa.

Pikk tn 2
Kampaania kehtib kuni 31.08.2013 või kuni kaupa jätkub!

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

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

