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Talgulised koristavad
militaarvaremed
15. juunil kell 11 alustavad Kasarmu
tänaval tööd talgulised, et korrastada tulevast waldorfkeskuse asupaika.
Endine Nõukogude armee piirkond on nüüdseks vanadest sõjaväehoonetest lage, et anda ruumi uutele
algatustele. Talguliste ülesandeks on
aga sulgeda turvalisuse huvides miljööväärtusliku kirik-söökla uksed ja
aknad ning puhastada krunt võsast.
Talgujuht, linnainsener Mati Raamat, kes on ka waldorfgümnaasiumi
lapsevanem, kutsub lisaks oma kooli vanematele ja õpetajatele ka teisi
tartlasi talgutööd tegema. „See, et
endine sõjaväelinnak on lammutatud ja piirkond saab korda, rõõmustab paljusid tartlasi,“ arvas Raamat.
Talgulistel on palutud tööriistad
endil kaasa võtta, kuid kirik-söökla avade kinnipanemiseks vajaliku
materjaliga varustavad kohaletulnuid korraldajad. Pool päeva kestvate talgute lõpetuseks pakutakse osalejatele kehakinnitust.
2010. aasta sügisel andis linnavolikogu Kasarmu 11 hoonestusõiguse 50 aastaks waldorfkeskuse rajamiseks. Eelnevalt seisis endine sõja-

väelinnak aastakümneid kasutult.
Viimaste aastatega on asjad aga liikuma saadud ja keskkonnainvesteeringute keskuse rahastusel on vanad
sõjaväehooned lammutatud.
Möödunud aasta lõpuks selgusid ka waldorfkeskuse arhitektuurivõistluse tulemused, kus parimaks
tunnistati Saksamaalt pärit arhitektide lahendus lasteaia, kooli ja sotsiaalkeskuse ehitamiseks kõnealusele krundile.
“Aeg on küps, et toetada investeeringurahadega munitsipaal- ja riigikoolide kõrval ka lapsevanemate
algatusel ja eestvedamisel toimivaid
waldorfkoole,” väitis waldorfgümnaasiumi arendusjuht Katri Tammekand.
Kaur Paves

Politsei otsib tunnistajaid
11. juunil kella 12.20 ajal toimus liiklusõnnetus Riia tänav 4 maja ees,
kus linnaliinibuss MAZ põrkas
sõiduraja vahetusel kokku temast
paremal pool asunud sõiduautoga
Peugeot 107. Mõlemad sõidukid liikusid mööda Riia tänavat suunaga
Turu tänava poole. Sõiduauto liikus
parempoolsel sõidurajal ja liinibuss

mööda vasakpoolset sõidurada.
Bussijuhi sõnade kohaselt oli
Peugeot kiirendanud temale külje
alla ja ei lasknud manöövrit lõpetada.
Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud
avariid pealt nägema või oskavad
anda muud infot, palutakse helistada telefonil 730 8814 või 110.
Rasmus Rekand

KOLLEEGIDEL HAMBUS
Poku lasteaia kollektiiv
ja hoolekogu on asutust
pea 40 aastat juhtinud
Ruti Roosalu vastu üles
tõusnud, viimane pole
aga siiani vabatahtlikult
lahkunud.

Möödunud nädalal pöördus 33
Annelinnas asuva Poku lasteaia
töötajat linna haridusosakonda avaldusega, mille kohaselt on
asutust 1975. aastast saadik juhtinud direktor Roosalu suhtlemis- ja juhtimisstiil muutunud
sobimatult ebaviisakaks ning
töötajatele solvavaks ja alandavaks.
Väidete tõenduseks esitas
õpetajaskond kümneid konkreetseid näiteid. Töötajate
kirjelduste kohaselt on Roosalul probleeme mäluga ning
nende hinnangul on lasteaias
viimastel aastatel kujunenud
stressitekitavalt pingeline ja
ebastabiilne tööõhkkond, mis
on hakanud pärssivalt mõjutama õppe- ja kasvatustöö kvaliteeti.
Pöördumisele on alla kirjutanud ka õppeasutuse hoolekogu,
mille esimehe kohalt õppeaasta lõpu tõttu taandunud Mesimummi rühma esindaja Viljar
Pohhomov kinnitas, et Roosalu
on solvanud lapsevanemaidki.
“Olen erinevatel teemadel Ruti
Roosaluga väga palju vaielnud ja
meil on olnud erinevaid arusaa-

misi,” märkis Pohhomov. “Aga
praeguseks on situatsioon juba
selline, et pole vastastikust tööõhkkonda.”

Oponendid ravil
Pohhomovi sõnul on üks
tema rühma õpetajatest koguni terviseprobleemidega haiglasse sattunud. “Üks põhjustest
on kindlasti see, et aasta aega

on rühmaõpetajaid koosolekutel põhimõtteliselt sõimatud, ka
lastevanemate kuuldes,” lausus
ta. “Inimene ei vali kohta ega
aega.”
Ka hooaja viimasel lasteaiapäeval ootas Pohhomovit Poku
lasteaias vastas nutetud silmadega õpetaja. “Ühte kasvatajat
on ähvardatud iga kahe nädala tagant lahti lasta, kusjuures
viimane ähvardus oli lõpupeo

hommikul,” selgitas ta.
31. mail toimus lasteaias töötajate koosolek, kus direktoril oli
võimalus vastata talle esitatud
süüdistustele. Seejärel sattus aga
Roosalu ise haiglasse, mistõttu
valitseb praegu lasteaia juhtimises patiseis.
Haridusosakonna juhataja
Riho Raave sõnul on ta arutelude tulemusena jõudnud seisukohale, et tekkinud juhtimiskriisi ei ole võimalik lahendada muul moel, kui direktor
peab tagasi astuma. “Hetkel on
Ruthi Roosalu haiglas ja pöördumise menetlemine jätkub
siis, kui ta tööle naaseb,” lisas
Raave.
Raave rõhutas samas siiski, et
inimlikus võtmes tuleks arvestada, et Roosalu on Poku lasteaeda juhtinud selle avamisest saati.
“See on talle teatud mõttes elutöö,” märkis Raave.
Ka Pohhomovi kinnitusel on
Roosalul õppeasutuse ees suuri teeneid. “Küsimus ei ole üldse
selles, mida ta majas varem teinud on. Nende aastate jooksul
on lasteaeda üles ehitatud tõeline oaas,” lausus ta.
Ravil viibiv Roosalu Tartu
Ekspressiga kõneleda ei soovinud.
Kaur Paves
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Leinapäeval KGB kongi

tänavaid rikuvad?

Rockile veerand
miljonit

14. juunil kell 14 näidatakse KGB
kongide muuseumis (Riia 15b)
2011. aastal ETV-s valminud dokumentaalfilmi „Mälestuste jõel“.

Hiljuti kaevati üles jupike Võru tänavast,
uue Selveri sissesõidutee eest Rahu
tänava ristis. Hiljem see asfalteeriti, aga
väga lohakalt. Nüüd on Võru tänaval
paras jõnks selle koha peal. Lohk,
mis pillub sellest läbi sõitvaid
autosid ja võib kahjustada. Kes
linnast kontrollib, et tänavakatetesse ehituse tõttu
aukude tegemise järel
need ka KORRALIKULT
taastataks. Miks ja kes
ehituse poolelt sellist
praaki toodab, millal
ning kelle poolt see
ebatasasus tees likvideeritakse?
Ropka elanik

Täna jõuab volikogu ette linna
ettepanek toetada Rocki korvpallimeeskonda aastatel 2014–2016
kokku 276 000 euroga, millele
väga heade tulemuste korral võib
lisanduda kuni veerand, aga summa võib ka oluliselt väheneda,
kui meeskond loobub osalemast
välissarjades.

76 844 909
eurot läheb maksma Maarjamõisa meditsiinilinnakusse kolme
uue (J, K ja L) korpuse rajamine,
sellest 42% tuleb EL Regionaalarengu fondist.

Agressiivne luik
hirmutab rannalisi

Ping-pong Kuusikuga
6. juunil naasis Tartu linna volikokku Urba Vaarmann ja asendusliige Silver Kuusik lahkus. 11.
juunil oma volitused peatanud
Boriss Hrabrovi asemel sai volikogu liikmeks uuesti Silver Kuusik.

Saadjärve-äärses Kalda rannas pesitseb luigepere, kelle isaslind kimbutab järjepidevalt
veemõnusid nautivaid inimesi.

Anno Veider
AS-i Nordecon projektijuht
Kirjeldatud lõigul tehtud kaevetööd
ei ole seotud Selveri kaubanduskeskuse ehitustöödega. Tartu Veevärk
rekonstrueerib Rahu tänava kanalisatsioonitorustikku ning kaevetööd Võru
tänaval koos katendite taastamisega
kuuluvad nende tööde hulka.
Heast tahtest pani Nordecon Selveri ümbruse asfalteerimistööde käigus
ajutise katte ka Võru tänava lõigule Selveri sissesõidu ette.

Tartust pärit perekond
külastas eelmisel nädalal Kalda randa kahel korral. Mõlemal päeval oli ilm ilus ning
inimesi 30 ringis. Veemõnude
nautimist segas aga luik, kes
aeg-ajalt inimesi järvest välja
hirmutas.
Randa külastanud Kevin
Hundi sõnul oli luik suur ja
kujutas rannas viibijatele selget ohtu. „Üks ema läks luike
oksaga eemale hirmutama, et
too lapse juurest eemale läheks.
Selle peale tõstis lind oma pea
kõrgele ja sisises kurjalt,“ kirjeldas Hunt üht tekkinud olukorda. „Lapsega oli luik küll sama
suur, kui mitte suurem.“
Luik ei hirmutanud aga
ainult lapsi. Hundi elukaaslane
Kaire Mägi ütles, et linnu eest
põgenesid ka vanemad naisterahvad. „Prouadest koosnev seltskond pakkis asjad luige pärast kokku ja läks minema,“ meenutas ta ning lisas, et
sama tegi ka üks välismaalastest koosnev seltskond.
Tartust Saadjärve äärde
sõitnud Hunti ja Mägi ennast
lind ei häirinud. „Minu arust
tegi tema kohalolek rannas
viibimise pigem huvitavaks,“

Rainer Maikov
ASi Tartu Veevärk projektijuht
Selveri-esise asfalteerimise käigus kattis
Nordecon ajutise asfaldiga reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimise kaevekoha ära nii, et kanalisatsioonikaev jäi
asfaldi alla. Võru tänav kuni tee piirini on
kaetud graniitasfaldiga. Parandussegu,
millega ajutiselt taastati, on kvaliteedilt
kehvem. Niipea kui on võimalik saada
graniitasfalti, lõigatakse kaevekoht lahti,
kaev tõstetakse sõidutee tasapinda ning
asfalteeritakse õige seguga.
Esialgu oli plaanis kogu Võru tänavaga risti olev lõik kinnisel meetodil
rekonstrueerida, kuid nimetatud kaevekohast Selveri poole oli toru ära
vajunud ning vajas lahtikaevamist.
Kaevekohast Rahu tänavani teostati
rekonstrueerimine kinnisel meetodil ja
enamikul teest õnnestus monoliitne
asfalt säilitada.

ütles Hunt.
Sama meelt oli ka Mägi. „Eks
luik oli üks põhjustest, miks
me ka järgmisel päeval Saadjärve äärde sõitsime,“ sõnas
Mägi. „Esimesel päeval ilmutas ta end kolm korda ning teisel vähemalt kuus või rohkemgi. Tasus ära!“

Kartuseks põhjust
Tartu vallas heakorraga
tegelev Kristi Rannula agressiivsest luigest kuulnud ei ole.
Tema arvates põhjustab agressiooni ilmselt pesitsusaeg.
Rannula avaldas lootust, et
saabuvad külmad ilmad hoiavad rannast rahva eemal ning
luigepere muutub rahulikumaks.
Ornitoloogiaühingu töötaja Andrus Kuus ütles, et
kõige tõen äolisem a lt on
tegem i st k ü h m nok k-lu igega, kes kaitseb oma pesa.
Tema sõnul mingit imerohtu
agressiivse luige vastu pakkuda ei ole ning kõige targem on lihtsalt oodata, kuni
pojad pesast välja tulevad
ning koos järvele ujuvad.
„Luik on iseenesest suur ja

Vanaautode kruiis
Motoristiklubi ja Rockabilly Estonia
MTÜ eestvedamisel täitub Ristiisa
pubi esine ja Küüni tänava kaubamaja poolne ots 15. juuni südapäeval unikaalsete, peamiselt Ameerika päritolu vanade autodega, mida
saab omanikuga kokkuleppel
uudistada nii väljast kui seest.

Trenditeadlik varas

Kühmnokk-luik
Kühmnokk-luik on Eesti
suurim lind, kes võib kaaluda kuni 12 kilogrammi.
Pesitsusaeg algab aprillis,
keskmiselt muneb emaslind viis kuni kaheksa sinakashalli muna.
Pesitsusajal on kühmnokk-luiged väga agressiivsed, eelkõige isaslinnud.
Luige nokk on võimas relv,
mis võib lüüa sügavaid haavu. Peale noka kasutab lind
rünnakul tiibu, mille nukkidega antud hoobid on
võrreldavad täiskasvanud
inimeste rusikalöökidega.
Ärritunud lind võib rünnata eluohtlikult ka inimest.
Eestis pesitses sajandivahetusel umbes 3000 luigepaari, praegusel ajal on
arvukus tõenäoliselt veelgi
suurem.
Allikad: TÜ Eesti mereinstituut, ornitoloogide ühing

tugev liik. Teda päris liigutama ja näppima ei tasu minna,
pigem peaks eemale hoidma,“
selgitas Kuus.
Siim Kaasik

7. juunil võttis varas Riia tänava
kauplusest 75eurose parfüümi
Armani Sport Code. Politsei pidas
isiku kinni ja tagastas kauba rikkumata kujul kauplusele.

Tammeka juubelimäng

Kaerajaani võistlus

JK Tammeka peab sel reedel
kodustaadionil oma 300. mängu
Eesti kõrgliigas. Vastaseks tartlastest liigatabelis vaid koha võrra
kõrgemal asetsev uustulnuk FC
Infonet, kellest Tammeka võidu
korral üldarvestuses ka mööduks.

15. juunil võetakse Võnnu lähistel
Lääniste linnamäel mõõtu kaerajaani võistutantsimises, kus osaleda võib igaüks. Lisaks jalakeerutamisele ootavad tulijaid õpi-,
sepa- ja pagarikojad ning õhtu
lõpuks simman.

Sammas Paul

Metsa söögipoolist
otsima

Tartu ülikooli maskoti otsinguil
tunnistati edukaimaks Hendrik
Roland Helme välja pakutud idee
„Sammas Paul”. Autor põhjendab
valikut asjaoluga, et peahoone
sambad on just need, mis ülikoolile mõeldes esimesena silme
ette kerkivad. Maskotti ennast
näeb esmakordselt sügisesel
rebastenädalal.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
alustab 15. juunil kell 11 õppepäeva, kus kolme tunni jooksul
tutvustab metsas söögikõlbulikke taimi Raivo Kalle. Kogunemine
Mahlamäe teeristis, kaasa palutakse võtta oma jook ning sääsetõrjevahendid.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

JÄLLE SÄÄST: Tänases Tartu Ekspressis räägivad heade eksamitulemuste poolest silma paistnud autokooli Viva Liiklus esindajad, et
kooli trumbiks on õpilaskeskne lähenemine. Nagu näha, on turundus pigem tagaplaanile jäänud. 
Rasmus Rekand

Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden. Kalda tee 1c, Tartu
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Spermadoonor teenib
ekspriment

Neljapäev, 13. juuni 2013

VÕRDSELT OIVIKUGA
Eesti esimeseks avalikuks
spermadoonoriks pürginud
Tartu Ekspressi ajakirjanik
avastas eest takistuste
kadalipu.

“Miks mitte?” kõlab Tartu 2012.
aasta edukaimaks meditsiiniettevõtteks valitud viljastuskliiniku
Elite juhataja Andrei Sõritsa vastus ajakirjandustudengi ettepanekule muidu saladuskatte varjus
toimetatav spermaloovutusprotsess avalikuks teha ja ise kaamerasilma ees katsejäneseks astuda.
Entusiasmist hoolimata ei saa
aga mööda minna Eesti seadustest, mis nõuavad rangelt doonori anonüümsust. “Teadmine, et
mees on viljatu, on perele valus
tragöödia,” selgitab Sõritsa teise poole olukorda. “Nad ei pruugi
tahta, et teie järeltulija teist midagi teada saaks.”

Välisabi korras
Võiks ju korraldada fiktiivse näitemängu, kuid sellega me
ei lepi. Kus häda kõige suurem,
seal hõimurahva vennaarm kõige
lähem. Sõritsa pakub välja variandi jagada minu toodangut sobivuse korral Soome või Rootsi patsientidega. Just sealsed kliendid
aitasid Elitel mullu kasvatada ekspordimahu 205 173 euroni.
Nii sõlmingi Sõritsaga erakordse lepingu. Kui tavaliselt kohustuvad Eesti doonorid kinnitama,
et ei tee mingil moel katset oma
jagatud DNAle jälile jõuda, siis
mina pean, vastupidi, arvestama
võimalusega, et tulevikus võib

võõrast keelt
kõnelev võsuke uksele koputada. Juriidilistest kohustustest
jään siiski igal juhul priiks.
Rõõmu teeb seegi, et iga annetuse eest saab ka kompensatsiooni: 13 eurot kohe ning 39 doonoriperioodi lõpus. Vägagi võrreldav
summa avalik-õiguslike ülikoolide põhitoetusega, mida antakse
tublimatele tudengitele 55 eurot ja
93 senti kuus. Spermatki saab tingimustele vastav doonor raha eest
välja lennutada just korra kuus –
kokku, tõsi, tulevaste sugulusristumiste võimaluse minimeerimiseks vaid poole aasta jooksul.
Tingimused aga on karmimast

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

Raeoptika Tartus:
Raekoja plats 1
Küüni 5B

karmimad. Kui ülikoolide põhitoetuseks ette nähtud raha jätkub
umbes 40 protsendile riigieelarveliste kohtade arvust, siis toodanguga, millega Elite personal söandab kunstlikku viljastamist ette
võtta, saab Sõritsa sõnutsi maha
ligikaudu iga kahekümnes proovija. “Mehed on meilt küsinud, et
mul ju on juba kolm-neli last, kuidas te saate öelda, et minu sperma
ei kõlba?” meenutab Sõritsa. “Aga
asi pole selles.”
Mille põhjal karm valik langetatakse, selgitab legendaarne laboriarst Pia Ott, kelle numbritega 1928 lõppev
telefon i nu m b er
kattub sünniaasta-

ga, nagu ta ise muheledes märgib. “Doonoritele on
suuremad nõudmised kui lihtsalt
viljastamisvõime,” toonitab ka Ott
enne mulle soorituseks topsi ulatamist. Materjal peab välja kannatama külmutamise –180kraadises
lämmastikus ning ka pärast sulatamist omama head protsenti hästi liikuvaid spermatosoide.

Pits pole patt
Liikuvuse alusel eristatavatest
A-, B-, C- ja D-kategooria sugurakkude täpsest määratlusest on
potentsiaalsele doonorile ilmselt olulisem teada, kuivõrd ta
ise enda etteastet 52 euro vääri-

liseks muuta saab. “Oluliselt mitloomiseks anda teist ajakirte,” märgib Ott tööka Eesti mehe
ja – ta ei ole varuks antuga harjusuureks kurvastuseks – kvaliteet
nud. Eitava vastuse peale rehmapeaks olema suures osas juba ette
nud aga käega ja lubanud, et saab
määratud.
ka rasketes tingimustes hakkama.
Siiski pean kliiniku nõuannete
“Ja saigi!” lõppes lugu Oti sõnutsi
kohaselt nädal aega tsölibaati ning
õnnelikult.
hoidun tubakast ja alkoholist. ViiPruunlaste seltsis
mase osas möönab Sõritsa küll
hiljem, et võinuks asja leebemaltKas leian testosteroonist pulki võtta. “Itaalias ja Prantsusmaal
bitsevas kabinetis number 17 õnne
on kõva veinikultuur, aga ei saa
ka mina? Rassiliselt mitmekesise
küll öelda, et meeste sperma viletvideomaterjali saan Otilt igatahes
sam oleks,” tolereerib ta mõõdukaasa. “See film kestab minu teada
kust. Küll aga võib spermatosoidiviis tundi,” haarab ta sahtlist palde sprindivõimele ühtviijunäinud DVD. Ka ajakirjad Erosi saatuslikuks saada
tica ja Private ootavad askeetliku
nii kuum saun kui
kontoritooli ja majapidamispabekülm bassein.
rirulli kõrval uut üritajat.
Samas ei tasu
Irvitav võttemeeskond ja kõrend doonorluspevus kumisevad doktor Oti nõuded
rioodil lasta ka sedatekitavad rambipalaviku. Teadmivõrd lõdvaks nagu kodane, et siit ruumist väljudes kaotan
nik, kes jättis kustumatu mäleskontrolli oma DNA üle ning sugutuse isegi tuhandeid mehi rakutasandil uurinud doktor Oti mälestustesMehed on meilt küsinud,
se. “Tuli mees kohale
ja tuikus. Võttis topsi et mul ju on juba kolm-neli
ja läks kabiini, jättes
last, kuidas te saate öelda,
ukse natuke irvakile,”
meenutab Ott. “Majas et minu sperma ei kõlba?
olid personalist ainult
puud võivad vabalt ristuda mõne
noor sekretär ja mina. Mõtlesin, et
ülekaalulise keskealise soomlanoleks ohtlik hakata teda ära ajama
naga Tamperest, viivad mõtted
– mis siis saab?”
kõigele muule kui erootika. Profid
Nii otsustaski arst lasta ilmses
pidavat poole minutiga hakkama
joobes kandidaadil etteaste ära
saama, minu stopper lüüakse kinsooritada. “Oli ruumis igavene
ni 9 minuti ja 38 sekundi peal.
aeg. Lõpuks tuli välja, paljajalu ja
Vaata lähemalt tartuekspress.ee
püksata,” kirjeldab Ott. Mees seisvideost!
nud ukselävel ja küsinud väga viiKaur Paves
sakalt, ega ei oleks talle meeleolu
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Gross tõi järjekorrad tagasi
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Kaubamaja saab uue
laste- ja kodumaailma

Veel enne suuremaid jaanipäevaoste saab Tartu juurde
kaks ostupaika: eile avas
endises sadamaturu hoones
uksed Grossi toidupood,
nädala pärast valmib Võru
tänava ääres Aardla Selver.
Virumaa ärimehe Oleg Grossi esimene kauplus Tartus ja Lõuna-Eestis üldse võeti tartlaste poolt
vähemalt avamispäeval vastu oodatust soojemaltki. Terve avamispäeva lookles poe ukse taga ostuvõimaluse ootajatest pikk saba. Omanikud ei eitagi, et Emajõe äärde loodetakse kanda kinnitada korraliku
hinnasurvega.

Tummine tudengilinn
„Näib, et rahvas ei saagi otsa!“
tundis Oleg Gross edukast avamispäevast siirast rõõmu. „Väga tummine, endalegi uskumatu vaatepilt. Kujutasin ette, et siin hakkab
võimsalt minema, aga et nii jõuliselt, on tõesti üllatus. Elasin tudengipõlves ise aastaid Tartus ja olin
varem isegi pisut kurb, et oma äridega siia polnud jõudnud. Täna on
pidupäev!“
Vastremonditud endises turuhoones on supermarketi tarvis
750 m². „Mänguruumi eriti polnud, sest tegemist on olemasoleva
hoonega,“ rääkis Oleg Gross. „Seetõttu erineb Tartu kauplus tublisti
meie teistest kauplustest – väliselt
arhitektuurilt tagasihoidlik, kuid
seest kõrge ja valgusküllane. Suuruse mõttes on Tartu kauplus meie
jaoks keskmise suurusega – neli
kassat ja esialgu hakkab seal tööle
20 inimest. Sortimendi osas rõhu-
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me, nagu ikka, omatoodetele – toorele lihale, vorsti- ja kulinaariatsehhi toodangule, kulinaariale.“
Samas hoidub ärimees eufooriasse langemast, esimese päeva
baasil kaugeleulatuvaid järeldusi
ei tee ning hakkab tibusid lugema
alles aasta pärast.
Linnavalitsus andis Soola tänava poele kasutuloa üksnes tingimusega, et kuu aja jooksul rajatakse ka taara vastuvõtupunkt. Grossi
sõnul saaks selle paika paari päevaga, kui leitakse kompromiss asukoha osas.
Kas või kuna tema nime all järgmine pood Emajõe ääres kauplemist alustab, ei ole veel teada. Endise Tartu poe ruumide kasutusele võtu osas on ta skeptiline, sest

asukoht pole kiita ning tingimused
nadivõitu.
„Hoiame ikka silmad lahti, küll
tuleb varsti mõni hea pakkumine.
Annelinnas on küll konkurents
tihe, aga ka meie klient olemas, kes
loeb raha ja harjunud eestimaise
toiduga.“

Seitsmes Selver
Pauluse kalmistu kõrval alustab eeloleval neljapäeval, 20. juunil
kell 13.30 Uku Suviste laulude saatel
tööd Aardla Selver. Tegu on seitsmenda selle keti poega Tartus ning
töölisi palgatakse sinna 32.
Selveri avalike suhete juhi
Annika Vilu sõnul võtab kaupluse 2797ruutmeetrisest üldpinnast

supermarketi müügisaal enda alla
pisut vähem kui pool. „Keskendume peamiselt värske toidukauba
valikule, aga letilt leiab ka olulisemad esmatarbe- ja tööstuskaubad.
Naabruses asuvatest Sõbra ja Ringtee Selverist on Aardla oma pisut
väiksem, aga korraliku valiku värsket toidukraami saab kohalik meilt
kindlasti kätte.“
Võru 77 majja mahuvad peale
Selveri veel SmartPosti pakiautomaadid, Benu apteek, Jardini lillepood, Penneri lemmikloomapood,
Fred Öpiku kingaparandus ja võtmete valmistamine, Sauna Pesuteenuse keemiline puhastus, Kalastuspood, Peetri Pizza ning kauplus
Sõbralt Sõbrale.
Rasmus Rekand

Tartu kaubamajas
ootab sel suvel ees
mahukas ümberehitus, mille tulemusel
avab 15. augustil
uksed uus ja varasemast
suurem
lastemaailm ning
9. septembril uus
kodumaailm. Osakondade ümberehitusse ja sisekujundusse
investeeritakse kokku 400 000 eurot.
„Ümberkorralduse peamiseks eesmärgiks on laiendada kaubavalikut, mille käigus saab uue tänapäevasema sisekujunduse
kogu 3. korruse müügisaal,“ rääkis AS Kaubamaja juhatuse
esimees Erkki Laugus
Tema sõnul oodati Tartus lastemaailma uuendust juba aastaid,
kuid ruumipuuduse tõttu ei saanud suuremaid muudatusi seni
läbi viia. „Ruumi tekkis juurde eelkõige kolmandal korrusel asunud muusikapoe arvelt, mis suleti käesoleva aasta kevadel,“ selgitas Erkki Laugus. „Uues lastemaailmas on nüüd kokku 980 m²
müügipinda, millega see on vaieldamatult suurim ja moodsaim
spetsiaalselt lastele disainitud keskkond kogu Lõuna-Eestis.
Oluliselt laieneb nii lasterõivaste kui mänguasjade valik.“
Mõistagi oodatakse ümberkorraldustest ka majanduslikku
efekti. „Tallinnas on sarnased muudatused juba ära tehtud ja
need on osutunud tõhusaks. Uuendusega jõuame lõpule ka
Tallinna ja Tartu müügimaailmade ühtlustamisega ja saame
klientidele pakkuda sarnasel tasemel kvaliteeti mõlemas majas
nii kaubavaliku kui müügikeskkonna osas,“ ütles Laugus.
Sarnaselt Tallinnale saab ka Tartu kaubamaja lastemaailmas
tulevikus näha Eesti tipp-sisekujundajate lennukaid ideid. Näiteks on loodud temaatilised proovikabiinid eraldi poistele ja
tüdrukutele, printsessi varakamber, teksapükste maja.
Lastele on kasutamiseks erinevad atraktsioonid: mängude
testimise võimalused, lava, meisterdamise ala, karussell jpm.
Tartu lastemaailma sisekujunduse autoriteks on OÜ Ruumilabor
arhitektid Liisa Põime ja Janno Roos.
Koos lastemaailmaga saab septembri keskpaigaks värskenduse ka kodumaailm, milles on kokku ligi 800 m² müügipinda.
Muu hulgas lisandub uude keskkonda võimalus testida parimaid
kohviaparaate ja juua tass kohvi.
Lisaks Tartu kaubamaja 3. korruse uuendamisele jõudis käesoleva aasta suurimatest investeeringutest äsja lõpule kogu kaubamaja kassasüsteemi kaasajastamine. Välja vahetati nii tark- kui
riistvara, muu hulgas paigaldati kassadele ekraanid, millelt näeb
ostukorvi sisu, lõppsummat ja kui palju peab raha tagasi saama.
Selle investeeringu maksumuseks oli ligi 600 000 eurot.
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Vene raadios napib sisu

Tartu ülikooli meediauurijad heidavad kohalikule Russkoe Radiole ette
vähest uudiste mahtu ja
lokaalsete sündmuste
käsitlemist, raadio juht aga
süüdistab meediaseire korraldajaid ebapädevuses.
Euroopa Liidu grandi raames
Halliki Harro-Loidi juhitud seire käigus märkisid kuulajad kolme eetripäeva jooksul üles kogu
Russkoe Radio Tartu eetrisse lastud programmi ajalised proportsioonid. Nimelt oli ülikooli ja kultuuriministeeriumi juba 2011. aastal läbi viidud seire tuvastanud, et
kohalikule kuulajaskonnale suunatud sisu programmis ei ole.
Probleeme oli ka uudistemahu
täitmisega nädalavahetuseti.

Vähe uudiseid
Ka uus kuulamine tuvastas,
et kui tööpäevadel suutis Russkoe Radio meediateenuste seaduses sätestatud viieprotsendilise kohustusliku uudistesaadete
mahu täita, siis seire alla sattunud
laupäeval oli selleks näitajaks 3,3%
ja pühapäeval 1,7%.
Raadio omanikfirma AS Taevaraadio juhi Ilmar Kompuse sõnul
demonstreerivad uuringu tellijad
uudiste analüüsis aga oma ebakompetentsust. Kompus tõi välja ringhäälinguseaduse paragrahvi, mis määratleb ära uudiste mahu päevasest programmist,
kuid ka selle, et pühapäeviti uudiseid edastama ei pea. “Nimetatud uuring aga käsitleb uudiseid
ööpäevaringse mahuna, ka pühapäeviti, ja teeb samal ajal viiteid
seadusega kehtestatud normile,”
kritiseeris Kompus.
Kultuuriministeeriumi väl-

43 000*

Vikerraadio
28 000

Raadio Kuku

26 000

Star FM

25 000

Raadio Elmar

24 000

Sky Plus
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Raadio 2

19 000

Raadio 3

16 000

Power Hit Radio

13 000

Klassikaraadio
Russkoje Radio
Raadio Uuno
Spin FM

12 000
10 000

9 000

kui 20% sõnalise mahu nõue kehtiks ööpäevase programmimahu
kohta, nagu oli sätestatud tegevuslubades enne uut väljaandmist
aastal 2009, oleks maht täidetud
vaid reklaamihulga lisamisel,” seisab dokumendis.
Siingi annavad järeldused
Kompuse hinnangul selgelt kinnitust, et uuringu teostaja on kas
ebakompetentne või on tal taotlus kuvada järeldusi kallutatult.
“Sedalaadi üldistused on lubamatud,” lausus Kompus. “Kuidas on võimalik selliseid järeldusi teha?!”

Reisijuht eetris

Probleemseimaks punktiks
Russkoe Radio Tartu programmis peavad seireraporti autorid aga kohaliku elu kajastamise nõude täitmist. Ka varasemad
seired on täheldanud, et kohaliku tegevusloa raames kohalikku
programmi ei toodeta, ka mitte osalisena, ning üldises uudiste- ja teemadevoos
Ilmar Kompus: „Uuringu
on Tartu piirkonnaga seonduv väga
teostaja on kas ebakomharvalt esindatud.
petentne või on tal taotlus
Seepärast tegi kulkuvada järeldusi kallutatult.“ tuuriministeerium
2011. aasta augustis
AS-ile Taevaraadio vastava ettejastatud tegevusluba paneb paikirjutuse.
ka ka kogu sõnalise programmiOlukord on teadlaste väitel
osa minimaalmahu, milleks on
paranenud vaid vähesel määral
20% päevasest ajast. Siingi leidis
formaalses aspektis: taastatud on
uuring, et pühapäeval jäi maht
paariminutiline Tartu kohta esitatäitmata, küündides vaid 16,7%tava entsüklopeedilise teabe rubni. Tööpäevade osas märgitakse,
riik ning tööpäeva hommikuti on
et kuigi päevasel ajal kattis sõnaliloodud rubriik “Tartuski vestnik”.
ne osa koguajast 28,7%, siis ööpäeKui esimene neist annab Tartu
vases arvestuses vaid 18,5%. “Seega

* Tartumaa keskmine raadiokuulajate arv nädalas, TNS EMORi
raadioauditooriumi päevikuuring 28.11.2012–26.02.2013

kohta reisijuhi-laadset teavet (näiteks et siinse ülikooliga on seotud Juri Lotman ja German Geiss),
siis teine edastab kurioossemaid
kohalikke uudiseid. “Samas ei
kvantitatiivselt ega kvalitatiivselt
ole programmis Tartu teemade
kajastamine suurenenud, rääkimata selle suunitlemisest kohalikule auditooriumile,” väidab
uuring.
Samuti näib uurijate hinnangul avalikkuse petmisena ja konkurentsi kahjustavana tõik, et
kohaliku tegevusloa raames taas
edastatakse vaid Tallinnast lähtuvat põhiprogrammi ilma täiendusteta. “Kuuldupõhiselt kujuneb mulje, et AS Taevaraadio pole
üldse investeerinud Tartu teemade kajastamisse,” kõlab järeldus. “Tartu teemat kajastatakse
vähemgi, kui oleks mõistlik eeldada juhul, kui Tartu oleks vaid üks
üleriigilise programmi levipiirkond.”
Kompuse väitel aga ei vääri
teadlaste lähenemine ei analüüsi
ega kommentaari. “Kohalikku elu
kajastavas osas möönab tellija või
teostaja, et konkreetseid kriteeriumeid kvalitatiivse ja kvantitatiivse
mahu osas ei ole, kuid siis püstitab
ise oma äranägemist järgi mingi
kriteeriumi, millest lähtuvalt hakkab programmi sellega vägivaldselt suhestama,” ütles Kompus.

Ministeerium valmis
sekkuma
Kompuse sõnul nõustub ta
kogu raportist vaid ettepanekuga,
mille kohaselt tuleks sisulise programmikvaliteedi saavutamiseks

kultuuriministeeriumil kui tegevuslubade väljastajal defineerida
kohaliku elu kajastamise olemus,
määratleda kohalike teemade
käsitlemise maht ning anda kvalitatiivsed suunised.
Ilma nõudeid ametlikult formuleerimata ei ole analüüsil
aga Kompuse hinnangul mingit
mõtet ega sisu. “Kas monitooringu tellija võis olla kantud soovist
torpedeerida kultuuriministeeriumi otsust anda Tartu piirkonna sagedus Russkoe Radio Tartu
programmi edastamiseks?” küsis
ta hoopis.

Raske üldistada
Kultuuriministeeriumi meediaosakonna juhi Peeter Sookruusi sõnul viitab raport tõepoolest mitmel juhul seaduse
nõuete ja tegevusloa tingimuste
võimalikule rikkumisele. “Kuid
samas on tõdetud, et ainult kolmepäevase monitooringu põhjal on küllalt raske teha suuremaid üldistusi ja üheseid järeldusi kogu raadioprogrammi ja
tema erinevate elementide kohta,” märkis ta.
Sookruus kinnitas, et on Taevaraadio esindajatega kohtunud
ja probleemi läbi arutanud ning
et teema pole veel ammendatud.
„Ministeeriumil on jätkuvalt huvi
selle raadioprogrammi struktuuri vastu,” lausus ta. “Peatselt saame uusi andmeid ja siis saab täpsemalt hinnata, kas ja kuidas täidetakse kehtivaid nõudeid. Seejärel saab ka otsustada, kuidas edasi
toimida.”
Kaur Paves

TALLINNA OPTIKAS
JUUNIKUUL - JAANIKUUL:
PRILLIRAAMID kuni -70%
TASUTA KORVPALLILAAGER
6.-16.a.poistele
19.-29.augustil 2013 Tartus
Registreerimine:
tartupalliklubi@gmail.com
Tel 5341 0089.

Kõik PROGRESSEERUVAD ja
KONTORIPRILLIKLAASID -20%

Silmaarstile ja optometristi
juurde võimalik registreeruda
tel 7 400 900.

TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 10-18, L 10-15
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Perekond Käo tegemistele teleekraanil saab kaasa elada pühapäeva õhtuti.  Kanal 2
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KÜMNE LAPSE ISA:
tööd tuleb teha, mitte riigile loota
Pühapäeva õhtul teleekraanidele jõudnud uus tõsielusari Põlvamaal Aarna külas
elavast kümnelapselisest
Käo perest näitab pereisa
Urmeti sõnul paljude aastate ühise pingutuse tulemust.
Esimest korda oli paljulapselisest perest meedias juttu juba 2011.
aastal ning pereisa Urmet Käo
arvates võis just see lugu anda saatetegijatele idee nad projekti kaasata. Ta teab ka, et telemehed võtsid sobiva perekonna leidmiseks
ühendust Eesti lasterikaste perede liidu presidendiga, kes samuti
neid soovitas.
Pereisa ütles, et mõte oma kodu
avamisest ei ole teda seni hirmutanud ning ka suure pere igapäevarütm on püsinud samasugune. Kaamerameeste olemasoluga
tuleb arvestada augustikuuni, mil
võtted peaksid lõppema. Filmimine on seni kestnud umbes kuu
aega.

Vanemad lapsed on
suureks abiks
Praegu puhkusel viibiv Käo ei
ole enda sõnul veel kiirete toimetuste kõrvalt jõudnud eriti väljas käia ning ei oska seetõttu öelda, kas külarahvas saate tõttu ka
uudishimulikumaks on muutunud, kuid oma tuttavad ja töökaaslased on telefoni teel andnud
enamasti positiivset tagasisidet.
„Öeldi, et ikka vahva on,“ sõnas
Käo.

Pereisa tunnistas, et ei ole ise
vaadanud pühapäevase saate
kommentaare. Tütre kaudu teab
ta, et nii mõnigi kommentaator on
arvanud, et ega see pereelu paljulapselises peres ikka nii ilus ei ole,
kui telerist paistab, ning kui sõita
kohale, ilma et pererahvas sellest
teadlik oleks, siis kohtaks majapidamises vaid suurt korralagedust
ja mustust. Urmet lükkas sellise arvamuse kindlalt ümber. „Ei,
meil ei ole nii. See, mis televisioonis praegu paistab, on aastatepikkune töö. Ühe aastaga see ei tule ja
siin on suureks abiks olnud vanemad lapsed,“ ütles ta.
Urmet teab, et suur osa Eesti suurperedest ei ole heal järjel.
Ta on sageli kohanud inimesi, kes
imestavad, kuidas Käode pere nii
hästi toime tuleb ning puudust ei
kannata. Vastus on lihtne: „Suurpere vanemad, pange oma lapsed tööle. Ärge lootke kuskilt taevamannat või riigi käest mingeid
suuri summasid ja toetusi, neid ei
tule mitte kunagi.“
Ka pärast pühapäevast saadet
võttis isa vanemad pojad ühes
ning hilisõhtuni värviti veel puukuuri. „Kui üksinda teeks, siis
loomulikult ei jõuaks, aga poisid
on juba nii suured, et saavad palju aidata,“ lausus pereisa. Vabadel päevadel lõpebki suure pere
vanemate päev pimeda tulekuga,
kui väljas enam askeldada ei näe.
Ärgatakse aga varakult – kella
kuue ajal.
See ei tähenda, et lastelt töötegemisega vabadus võetud on.
„Üheskoos saab töö ikka kiiremini

des sageli probleemiks see, et ei
tehtud ja nii jääb ka vaba aega rohosata raha lugeda ega arvestata, et
kem,“ ütles Urmet. Ta lisas, et tööühe palgaga tuleb läbi ajada kauem
kohustused jagatakse ikka vanuse järgi – mis on lapsele jõukohane ja mida
ta oskab teha. „Kuue- Vanemad, pange oma
seitsmeaastane oskab lapsed tööle. Ärge lootke
juba porgandipeenart
rohida. Tehku kas või kuskilt taevamannat või
pool meetrit päevas ja riigi käest suuri toetusi,
ta hakkab seda hindama. 10–12aastane neid ei tule mitte kunagi.
saab juba terve peenrakui vaid mõned päevad. Ta toob
ga hakkama. Ja kui suur rõõm on
näiteks populaarse saate „Koduemal, kui lapsed aitavad teda seltunne“, mille keskmes on sagelistes töödes!“ seletas Käo.
li pered, kes tunnistavad, et toiVanem ei saa olla
dulauale ei ole laste jaoks midagi
panna. „Kes selles süüdi on? Nii ei
ühepäevainimene
saa, et täna sain raha ja ostan kõik
Peale oma tarbeks haritava aedhead ja meeldivad asjad. Ärge olge
vilja kasvatatakse pisut suuremas
ühepäevainimesed, siis tuleksid
koguses maasikaid ja küüslauku,
kõik omadega ilusasti välja, olgu
millega peagi minnakse turule.
seda rahakopikat nii palju, kui on,“
„Selliste asjadega teenitaksegi kõrseletas Käo.
valt, ainult palgaga ei elaks võib„Kui mul oleks kuusissetulek
olla ära,“ ütles Urmet.
2000–3000 eurot, siis oleks võibMaasikate eest teenitud raha
olla lõbusam küll, aga ma ei saa
kogutakse suvel kokku, et osta lasseda oodata ja loota valitsuse peatele sügiseks uued kooliriided. Kui
le, et keegi tuleb ja annab. Tööd
lapsed on uute riiete ja kingadega
tuleb teha,“ lisas Käo.
kooli läinud, siis on Urmeti sõnul
Kui pereisa peaks lühidalt
nii mõnigi inimene imestanud,
sõnastama valemi, kuidas kasvakuidas kümnelapseline pere saab
tada üles kümme tervet ja õnneseda endale lubada. „Aga kuidas
likku last ning olla ise seejuures
ma saadan oma lapse kooli, kui tal
ühes abikaasaga head lapsevanepeaks olema püksid katki või tossumad, siis on see üsna lihtne. „Usk,
del nina katki või konts kingal puulootus ja armastus seob meie peret
du. Ei saa olla ühepäevainimene,
kõvasti. Läbisaamine ja üksteise
et kui tuleb maasika eest raha, siis
armastamine on kõige tähtsam,“
peab kohe ära raiskama. Peab sellesõnas ta kindlalt.
ga arvestama,“ sõnas suurpere isa.
Maria Gonjak,
Tema sõnul ongi suurtes pereLõunaleht
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Rändurihingega ja lõunamaist soojust kiirgav eesti
keele tudeng Rolando Solis
(30) on õppinud vabatahtlikuna töötades ära üle kümne keele. Tartusse meelitasid ta huvi uue kultuuri ja
keelkonna vastu ning peaasjalikult eesti neiud Tanel
Padari muusika abil.
Pärast mitmes välisriigis elamist ja keelte õppimist taas koduses Costa Ricas olles
leidis Rolando Solis, et oleks aeg õppida
mõnda slaavi keelt. Selleks ajendas teda
tšehhide suur külalislahkus ning keele õppimine tundus Rolandole vääriline tänu. Vanemate toetusel oli noormees
korraldanud juba mõneks ajaks Venemaale kolimise, kuid sattus Costa Ricas toimunud välistudengite üritusel eestlannade üles seatud boksi, kust sai alguse tema
suur huvi selle kauge maanurga vastu.
Eesti neiud rääkisid talle soome-ugri rahvast ning mängisid Tanel Padari muusikat, mida Rolando kodus internetist kohe
juurde otsima asus.

Keeletunnid bussijaamas
Nüüdseks on Rolando õppinud enam
kui kümmet keelt ning elanud Tartus
poolteist aastat. Kui ta lõpuks Belgia kaudu Eestisse jõudis, peatus ta esmalt neli
kuud Tallinnas, kuid peab seda tagasi vaadates raisatud ajaks. „Tallinnas on inimesed nii kannatamatud, et keegi ei vaevu
välismaalasele eesti keelt õpetama, kõik

Peale argikeele õppimise valutab Rolando
südant ka rannarootsi ja liivi keelte hääbumise pärast ning satub isegi Setumaa
pühadesse hiitesse ja regilauluõhtutele.
Kuidas kõik need keeled omavahel sassi ei lähe? „Mina õpin keeli ikka inimestega suheldes, mitte struktuuri tuupides,
niimoodi pole üldse probleemi.“ Rolando
panustab vahetule suhtlusele sedavõrd
palju, et pole loonud omale ei Facebooki
kontot ega ostnud mobiiltelefoni. Omandatud kümneid keeli tahab ta tulevikus
kasutada noortega rahvusvahelistes projektides töötamiseks. Tema südameasjaks
on raske taustaga noortele võimaluste loomine maailmas rändamiseks ning keelte
ja kultuuride õppimiseks. Eriti meeldiks
talle töötada eesti, soome ja ungari noortega.

Costa Ricast
armastab
kannatlikku
Tartut

Kohaneb kohmetute eestlastega

Rolando lemmikkoht Tartus on õllepood Rüütli tänaval, mida peab tema
pärnakast sõber. Kui Rolando lemmiklinn Eestis on Tartu, siis tema suurimad sõbrad tulevad hoopis Pärnust.

Mari Mets

viiteks minuga eesti keeles juttu puhusid,“
räägib ta.
Maailmas ringi rännates on Rolando
õppinud keeli peamiselt vabatahtlikuna
töötades, eriti südamelähedased on talle
raske lapsepõlvega nooEestlaste ja soomlaste jaoks on nor- red. Tallinnasse kolides
ta vabatahtlikumaalne, kui sõpra nähakse vaid kor- õpetas
na venekeelsetele noortele prantsuse, saksa ja
ra aastas, mulle ei mahu see pähe.
hispaania keelt. „Kahtahavad hoopis ise oma inglise keelt harjuks tekkis mul tunne, et Tallinna inimejutada. Mina käisin tavaliselt bussijaamas
sed ei väärigi vabatahtlikku tööd, nad pole
inimestega suhtlemas, sest seal leidus rahkunagi rahul sellega, mis neil on, tahtes
vast teistest Eesti piirkondadest, kes ajaaina rohkem ja rohkem. Tartus aga jagub
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Tartus Antoniuse õues
20.06 Eriti Kurbade Meeste laulud.
Marko Matvere, Margus Põldsepp, Jaanus Jantson
27.06 Romantikaõhtu - Hedvig Hanson ja Andre Maaker
4.07 Hingedemüüja. Tanel Padar ja Tarvo Valm
11.07 Rändajad. Sandra Nurmsalu & band
18.07 Suur kreeka pidu sirtaki ja ansambliga Zorbas
25.07 C-JAM – neli meest, neli tšellot, rokkiv muusika
1.08 Värvilised unistused. Hanna-Liina Võsa & band
8.08 Best of Tango Nueva to Nordic Sounds.
Villu Veski, Tiit Kalluste, Taavo Remmel
15.08 Vastu kerkivale kuule.
Liisi Koikson & Raivo Tafenau ansambel
22.08 Õhtu mustlaslaulude ja -tantsudega.
Claudia Ševtšenko, Jaan Sööt,
Toomas Lunge, Indrek Kalda
29.08 Muusikasuve lõpupidu! Svjata Vatra!
sumedate
suveõhtute
muusika
igal
neljapäeval
kell 20
Antoniuse õu Tartus, Lutsu tn 5. Piletid eelmüügist 8 €,
samal päeval 10 €. Kontserdid toimuvad iga ilmaga.
Info tel 737 7537, 527 4704, www.antonius.ee

inimestel aega üksteise jaoks ja seda on
väga ilus vaadata,“ selgitab ta.
Eesti keel on Rolandole esimene, mida
ta ülikoolis õpib ning Tartu ülikooli keeleõpetajaid hindab pea veatult eesti keelt
kõnelev lõunaameeriklane kõrgelt. „Eestlased on välismaalastega palju kannatlikumad kui inimesed mujal maailmas, sest
eestlased on ise harjunud alati paljusid
keeli õppima, kuid suurtel rahvustel pole
see tavaks,“ ütleb Rolando. Nüüd, mil eesti keel on noormehel päris hästi suus, asub
ta soome ja ungari keele kallale ning on
valinud kõrvalerialaks ka taani ja norra
filoloogia. Järgmised keelepraktikad oota-
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vad teda ees Soomes ja Slovakkias.

Väikelinna hing
Rolando peab end täielikuks perfektsionistiks ning keskendub õpingutele nii
usinalt, et saab järgmisele reisile Islandile sõita alles suvevaheajal. Praegu käib ta
nädalavahetustel Eesti ja Läti väikelinnades hääletamas, peatudes kohalike diivanitel ja õppides nende kodupaiga keelt ja
kombeid. „Just vanemate lätlastega suheldes saan ma vene keelt meelde tuletada,
sest erinevalt eestlastest ei püüa nemad
kohe inglise keelele üle minna,“ ütleb ta.

Eestlasega päriselt sõbraks saada on
Rolando meelest väga keeruline. See
nõuab seda, et välismaalane vähemalt
püüab eesti keelt õppida. Pooleteise aastaga on ta leidnud omale paar tõelist eesti sõpra, kes tema keeleõpinguid üle kivide ja kändude vedanud on. „Eestlaste ja
soomlaste jaoks on normaalne, kui sõpra
nähakse vaid korra aastas, mulle ei mahu
see veel päriselt pähe,“ naerab ta. „Eestlased kohmetuvad, kui neile komplimente teha või kallistada, aga eks ma hakkan
juba harjuma sellega. Ainult esimene Eesti
talv oli hirmus raske, sest talvel on eestlased veel kinnisemad.“
Costa Ricast tooks Rolando Eestisse rohkem usku. „Minu ema on religioon
elus väga palju aidanud, mulle tundub,
et kui eestlased on nii kinnised, siis usk
teeks teile ainult head,“ arvab ta. „Kuna
ma olen Euroopas nii hästi hõivatud ja
Eesti on nii hea maa elamiseks ja keelte
õppimiseks, siis Costa Ricasse ma nii pea
tagasi reisida ei plaani. Võib-olla paarikolme aasta pärast Eesti sõpradega puhkusereisile.“
Mari Mets

tartuekspress
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Parimad autojuhid tulevad Zebrast ja Triadast

Nälg sulgus, Vein
ja Vine laieneb
Kaks aastat Rüütli tänaval
tegutsenud baar-klubi Nälg
lõpetab tegevuse, naabervinoteek Vein ja Vine aga võtab
ruume juurde.
2011. aasta oktoobris endises Gruusia Saatkonnas Nälja
avanud superstaarisaatest tuntud Kene Vernik märkis napisõnaliselt, et Nälja aeg sai ümber
ning ta ise suundub reisile ja
uute tegemiste juurde.
“Läheme suvepuhkusele,”
sõnas Vernik esmalt, tunnistades hiljem siiski, et uksi enam
ei avatagi. Vernik lisas, et tegelikult hakati otsi kokku tõmbama
juba kevadel, kui kinni pandi
köök. Mis Nälja ruumidest edasi saab, Vernik öelda ei osanud.
Vahetu naabri, samuti 2011.
aastal startinud vinoteegi Vein
ja Vine üks omanikest Assar
Jõgar kinnitas, et teisel korrusel paiknevat endist baari pakuti
neilegi. “Otsustasime siiski, et
jääme igas mõttes maa peale,”
naeris Jõgar.
Laienemine ootab veinibaari
ometigi ees, seda aga teisel küljel asunud endise kingituste poe
arvelt. 40 lisaruutmeetrit kulub
Jõgari sõnul ära nii täiendavaks
müügi- kui kliendialaks ja nõudis 10–15 000eurost investeeringut. Peamise uuendusena tõi
Jõgar välja, et kui vanas kohas
müüdi majaveini kraanist, siis
uuelt pinnalt saab enam lahtiste
pudelitega märjukest.

Tartu edukaimateks autokoolideks võib mulluste
riiklike eksamitulemuste
põhjal pidada eestikeelset
Zebra ja venekeelset Triada
õppeasutust.

Viimastel nädalatel palju üleriigilist meediatähelepanu pälvinud kurtmine autokoolide karistamatu omavoli üle tekitab paljudes veel lubadeta, kuid sõitmishimulistes kodanikes kindlasti
küsimuse, millist kooli valida.
Tartu Ekspress tuleb oma levipiirkonna rahvale appi ja reastab kõik Tartu ja Elva autokoolid
nende lõpetajate edukuse alusel
riiklikul sõidueksamil. Edetabel
puudutab vaid neid koole, mis
pakuvad enimlevinud B-kategooria õpet.

Sebrade ülemvõim
Parima tulemuse on saavutanud agressiivse reklaamikampaania poolest tuntud Zebra autokool, mille flaiereid on kojameeste
vahelt koristanud mitmedki vallatumad parkijad. 36st selle kooli läbinud juhihakatisest sooritas
mullu eksami positiivselt 31 ehk
läbivusprotsendiks kujunes 86,1.
Võrdluseks: üle Eesti oli keskmiseks näitajaks kõigest 54,8 protsenti.
“Küsimusele polegi nii lihtne vastata,” arutles Zebra esindaja Andrus Jallai esikoha põhjuste üle. “Teoreetiliselt muidugi on võimalik, et meie õpilased
ongi teistest targemad, ilusamad
ja tublimad. Omalt poolt oleme
aga igati võimaldanud neil sellised olla.”

Autokool

Zebra autokooli esindajate sõnul on nende edu pandiks individuaalne
lähenemine. 
Erakogu

Jallai sõnul tuleb edu vaid siis,
kui iga õpilasega suhelda temale
sobivaimal viisil. “Kuna õpilased
omandavad teadmisi erinevalt, siis
alati ei piisa kohustuslikest tundidest,” märkis ta. “Igal õpilasel on
võimalik õpetaja juures lisatunde
võtta kartmata, et see temast saamatu mulje jätab.”
Jallai lisas, et kuigi praegu konkurentidega võrreldes väike kool
soovib laieneda, ei ole nõudlikkuse taset kavas ei praegu ega tulevikus vähendada.
Zebrale jäi vaid kümnendiku
protsendiga alla Annelinnas asuv
venekeelne Triada, kelle kasvandike 57 sooritusest õnnestus 49.
Järgnesid Kotka autokooli, kutsehariduskeskuse ja Viva Liikluse
õppurid.

Teoorias tugev
Viimase kõneisik märkis sarnaselt Jallaiga, et kooli põhiliseks
trumbiks on õpilaskeskne lähenemine. “Arvestame kogu õppeprot-
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sessi jooksul individuaalsete vajaduste, oskuste ja võimetega. Lisaks
tavapärasele teooriaõppele on igal
õpilasel võimalus kasutada individuaalset konsultatsiooni,” sõnas
Viva Liikluse esindaja. “Meie arvamus on, et edukaks hakkamasaamiseks liikluses on vaja ka tugevat
teoreetilist põhja.”
Viva Liikluse väitel oodatakse
õpilaselt pidevalt tagasisidet, suunates teda analüüsima oma tegevust ja selle võimalikke tagajärgi.

Ärinimede pillerkaar
Tabeli lõpust leiab vähetuntud
autokoolid Basiilika ja Rooleksi,
kelle sooritusprotsenti võib pidada
pigem juhuslikuks, sest eksamite
arvu võib ühe käe sõrmedel üles
lugeda. Suhteliselt kehva “tabavusega” paitab aga silma ka Eesti suurim sõiduõppeasutus Autosõit. Tõsi, nende statistika kajastab tulemusi üle kogu riigi: 2161
eksamist õnnestus 1184 ehk 54,8
protsenti.

Saabunuid

Sooritanuid

Läbivusprotsent

1.

Zebra

36

31

86.1%

2.
3.

Triada

57

49

86.0%

Kotka

30

24

80.0%

4.

Kutsehariduskeskus

35

27

77.1%

5.

Viva Liiklus

108

82

75.9%

6.

Aktsent

32

24

75.0%

7.

Riiamäe

69

49

71.0%

8.

Aare Kurs & Veiko Rauniste

16

11

68.8%

9.

Niiluse (Elva)

98

67

68.4%

10.

Edifico

152

103

67.8%

11.

Radimix

68

46

67.6%

12.

Raatuse/Selge

839

564

67.2%

13.

Motohunt

385

257

66.8%

14.

Kiivi

9

6

66.7%

15.

Autom

23

15

65.2%

16.

Autokoolitus

23

15

65.2%

17.

Rüütli

60

39

65.0%

18.

Sõiduõppe ABC

53

34

64.2%

19.

Vasara

148

93

62.8%

20.

Arbimäe (Elva)

45

28

62.2%

21.

Kindel Rada / Sõiduekspert

25

14

56.0%

22.

Autosõit (üle Eesti)

2161

1184

54.8%

23.

Basilika

4

2

50.0%

24.

Rooleks

5

2

40.0%

Autokoolide võrdlemise muudab tavakodaniku jaoks keerulisemaks tõik, et paljud koolid esinevad autoregistrikeskuse andmestikus mitme erineva juriidilise nime all. Üheks põhjuseks
on majanduslike raskuste tõttu
sooritatud “kestavahetus”: näiteks on Riiamäe autokool tegutsenud nii Florino kui Capitellumi
nime alt. Samuti võlgadega maa-

delnud Rüütli autokool on töötanud Perrarusena ning taassündinud Alfawingi kuues. Omalaadset rekordit hoiab aga Vasara kool,
kuhu astudes võib õppur lepingulistesse suhetesse sattuda viie erineva osaühinguga: Vasara Autokool, Thulemann, Ropka Autokool, W-Lex Koolitus ja Tartu
Autokool.
Kaur Paves

Neljapäev, 13. juuni 2013
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Palametsa
pajatused

taastuvas mõisapargis
Nõo vallas Luke mõisa pargis esietendub 27. juunil
“Thijl Ulenspiegeli lugu”,
mille tulude eest püüab
kohalik sihtasutus mõisa
edasi renoveerida.

Leinapäev – 1941. aasta
14. juuni Tartus
Stalinliku terrori võikamate kuritegude hulka kuulub 1941. a juunikuu keskel Nõukogude Liidu poolt äsja okupeeritud läänealadel
– sealhulgas ka Eestis – toime pandud massiküüditamine. Vastava
otsuse olid Kremli võimumehed langetanud vaid kuu aega varem,
mistõttu NKVD-l läks hoolega salastatud suuroperatsiooni ettevalmistamisega vägagi kiireks ja mõndagi imbus läbi. Ainult et rahvas ei
uskunud, et midagi taolist on Eestis võimalik ja vaid üksikud kadusid õigeaegselt varju.
Eestis algas aktsioon reede, 13. juuni hilisõhtul ja viidi põhiliselt läbi laupäeval, 14. juunil. Olemasolevatel andmetel vangistati
ja küüditati üle 10 000 süütu inimese. Neid sündmusi põhjalikult
uurinud õigusteadlane Herbert Lindmäe kirjutas oma raamatus
„Suvesõda Tartumaal 1941“ Tartu kohta järgmist. Perekonna küüditamiseks moodustati 4liikmelised brigaadid, mida juhtis NKVD
töötaja. Veel kuulusid brigaadi relvastatud punaväelane, miilitsamees ja kohaliku punaakJuba magavad
tiivi hulgast määratud uueustav abibrigapered aeti üles, nais- ledir.võimule
Just viimatimainitud
te-laste nutu saatel
kamandati kokku Riiamäel
asuva töölismaja saali, milotsiti eluase läbi.
le uksed lukustati ja alles
13. juuni õhtul teatati planeeritud kuriteost (ametlikus keeles „sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmisest“), mille kaasosalisteks nad
muudeti.
Hämaruse saabudes mindi töölismajast EÜS-i majja, mille lähitänavaid ummistasid asutuste kokkukamandatud veoautod. Ümberringi täägistatud sõdurite ahelik, et keegi asjassepühendamatu ligi
ei pääseks. Siin jagati brigadiridele laiali vajalikud paberid, brigaadid asusid autodele ja operatsioon algas. Juba magavad pered aeti
üles, naiste-laste nutu saatel otsiti eluase läbi. Mõnigi väärtese poetus küüditaja taskusse. Siis teatati, et „vastavalt valitsuse otsusele
kuulub perekond väljasaatmisele“ ja anti aega kaasavõetavate asjade
(mitte üle 100 kg) kokkupanemiseks. Toimuva jõhkruse aste sõltus
brigadirist, kes võis anda aega vaid pool tundi, aga teinekord ka paar
tundi, aidates koguni kaasa asjade pakkimisel.
Edasi püssimeeste valve all veoautole ja Tartu kaubajaama, kus
ootasid ees trellitatud akendega loomavagunid. Mehed lahutati siin
perekondadest ja paigutati eraldi arreteeritute vagunitesse. See oli
ühtlasi hüvastijätt igaveseks, sest vaid vähesed mehed tulid vangilaagrist eluga tagasi.
14. juuni päikseline hommik jahmatas küüditamisest kõrvale
jäetud tartlasi, kes suust suhu levinud juttude abil said toimunust
teada. Rutati jaama, et küüditatavaid kuidagi toidu ja veega aidata.
Mõnel juhul see ka õnnestus, tavaliselt aga mitte. 15. juuni keskpäeval alustas esimene rong teed Petseri suunas. Vagunites oli kitsas ja
palav, uksed kindlalt kinni, tulevik tume.
Kokku langes küüditamise ohvriks 1941. a juunis 630 tartlast, koos
maakonnast väljasaadetutega aga ligi 1100 inimest. Ja vaid üks neist
jõudis aastakümnete pärast kodulinna tagasi.

1867. aastal ilmunud Charles
de Costeri romaani ja Nõukogude näitekirjanik Grigori Gorini
komöödia ainetel sündinud näidend räägib sõprusest, armastusest ja vaprusest, aga ennekõike
valikutest. “Kas minna kaasa sellega, mida võim käsib ja ette näeb
või valida mõni teine tee? Kas võidelda mõõga või pintsliga? Kas riigist lahkuda, murduda, alla anda?
Kas ja keda reeta?” võttis lavastaja
Meelis Hansing loo tuuma kokku.

Üldinimlik dilemma
Ehkki tegevus toimub keskajal,
siis suurt rolli see Hansingu sõnul
ei mängi. “Inimlikud probleemid
võimuga on ikka samad,” vihjas ta.
“Seal on ka praegusele ühiskonnale üsna tuttavad jooned.”
Thijl Ulenspiegeli lugu rullub
vaatajate ees umbes 50 näitleja
osavõtul lahti satiirilises võtmes,
kuid groteski taga on ka tõsidust.
“Päris nii tõsine ta ka pole, et istume ja hakkame südant valutama,
ta on siiski läbi naljapeegli tehtud,”
märkis Hansing samas.
Keskaegset turuplatsi meenutavat õhkkonda aitab luua nõukogudeaegsest madalseisust alles
taastuv mõisakompleks. “Vabaduse tunnetus on siin hästi suur
ja see on ka loomeinimestele omane,” lausus Hansing. “Üritasime
kunstnikuga luua inimsõbralikku
keskkonda. Kõik, mis meile tekitab turva- ja kodutunnet, on meie
oma. Kui sinna aga võõras sisse tuleb ja hakkab rääkima, kuidas elada, siis see pole enam meie
oma.”
Sestap on kohal mustlasansambel Maljarka, tantsitakse ja
lauldakse toru- ja parmupilli saatel. Muruplatsile on maha pandud ehtne kartul ning maid saab
jagada ka hobuste, sigade ja kitsedega. “Looduse ja näitemängu
sümbioos on päris huvitav,” märkis Hansing.

Võsast pargiks
12 eurot maksvate täis- ja
9euroste sooduspiletite pealt tee-

Gea Järvela sõnul päästis võsastumine Luke mõisakompleksi nõukogude ehitistest.  Kaur Paves

metsikuks jäetud looduse võlusid
nautida.
“Pargis on meil põhimõte, et lilled õitsevad nii kaua, kui nad õitsevad, ja seni neid ära ei niideta.
Piirkonnad, kus on rohkem karikakraid, jäetakse alles,” selgitas
Järvela puude vahel ilutsevaid kõrge heinaga saarekesi.

Pääses punavõimust

2006. aastal taastatud paviljonis on laulatatud üle 20 paari.

nitava tulu lubab sihtasutuse Luke
Mõis asutaja ja juhatuse liige Gea
Järvela investeerida mõisa edasisse arengusse – näiteks on siiani
renoveerimisjärgus endine valitsejamaja. “Välimuse järgi tundub,
et seal pole midagi tehtud, kuid
varem polnud katustki peal ja kõik
oli sisse varisenud. Praht on seest
ära koristatud, seinad kindlustatud ja uued põrandad valatud, nii
et sees on muutus päris suur,” kinnitas Järvela.
Seni on kompleksi ainsaks renoveeritud hooneks ristkülikukujuline historitsistlikus stiilis kärnerimaja, mis valmis 2005. aasta sügisel ühes tiikide süsteemiga. “Ühes tiigis kasvasid enne nii
suured lepad, et neid sai küttekski teha,” meenutas Järvela. Mõisa peahoone, keskmise suuruse-

ga ühekorruseline maja aga põles
1944. aastal maha.

Taotluslikult metsik
Oluliste ehitiste hulka kuulub
veel 2006. aastal valminud paviljon, kus on aja jooksul laulatatud
üle 20 abielu. Nii kiputakse mõisa
ka tagasi pulma-aastapäeva tähistama, milleks on Järvela sõnul olemas kõik teenused peale majutuse. “Mõtleme ka selle peale, aga
rahavood pole nii suured, et seda
teostada,” märkis ta.
Küll aga on mõis sel aasta võõrustanud palju töisemat laadi
seminare. Kuni kümneliikmelised
seltskonnad võivad territooriumil
eraldi kooskõlastuseta ka piknikku pidada, ujuda ja kalagi püüda. Ning mõistagi teadlikult pisut

Vaatamisväärsuseks on ka omalaadselt kahele poole alleed viltu
kasvanud põlispuud. “Alates 1920.
aasta riigistamisest siin sellist
hooldust nagu mõisaajal ei tehtud. Huvitav ongi vaadata, kuidas
olelusvõitluse tõttu on nad omaaegsest pügamiskõrgusest kõrvale
kaldunud, valgust otsima,” märkis
Järvela.
Kuigi projekti alustamise hetkel oli Järvela meenutuste kohaselt
keeruline valla juhtkonnale selgitada, et sügavalt võsastunud kompleksist võiks asja saada, osutus see
teisest küljest ka mõisa päästjaks –
erinevalt mitmetest teistest kuulsatest konkurentidest ei rajanud
Nõukogude võim siia hoonestust.
“Pargil on tohutu väärtus: ta on säilinud just nii nagu 100 aastat tagasi,” sõnas Järvela.
“Thijl Ulenspiegeli lugu” etendub Luke mõisapargis 27.–30. juunini ning 4.–7. juulini.
Kaur Paves
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suve osas eri meelt

Kõige täpsemalt ennustas märtsikuus kevade saabumist Räpina
aianduskooli loodusõpetaja, jahimees ja linnu-uurija Arvi Lepisk,
kes nägi ette, et kevad tuleb pigem
jahe ning lume sulamist annab
oodata. Täppi läks ka tema ennustus, et suurvett ja märkimisväärseid üleujutusi Kagu-Eestis oodata pole.
Lepisk ütles, et võrreldes kevade ja talvega on suve ilma ennustada märksa keerulisem, sest loodusemärgid on segased ja vastukäivad. Ta ei julge anda väga täpset
ennustust kuude kaupa, kuid märgid näitavad, et tänavune suvi võib
tulla küllaltki kuiv. „Sademeid on
vähevõitu ja need on ära enne jaanipäeva. Siis on päris selline kuiv
periood ja augusti lõpus, septembris võib tulla jälle vihmasem aeg,“
lausus Lepisk.
Tema sõnul annavad suve sellisest käigust praegu märku nii taimed kui ka loomad. Temperatuurid jäävad Lepiski hinnangul üldjuhul vahemikku 20–25 kraadi.
„Sel aastal peaks tulema ka natuke
pikemalt soojemat perioodi, kuna
sademeid ei paista nii väga palju
olevat, seega on oodata ka paremat suve,“ sõnas Lepisk.
„Eks muidugi mõnel päeval

tuleb vihma ka, aga sellist suve,
kus vihma üle päeva tuleb, ei
tohiks tulla.“ Lõunamaadele iseloomulikku leitsakut võib tema
sõnul esineda aga vaid mõnel üksikul päeval suve jooksul.
Räpina ilmatark ei julge ennustada, milline võiks olla tänavu jaanipäev, mis kipub pea igal aastal
vihmane olema. „Jaanipäeva ma
nii täpselt ennustada ei oska, aga
juuni teisest poolest peaks küll
kuivemaks minema ja loodame, et
jaanipäev on ilus,“ ütles ta.

Lume Sass: sääski tuleb
vähem
Põlvamaa noor ilmatark Aleksander Lumi julgeb aga jaanipäeva kohta pisut täpsemat prognoosi pakkuda ning kõikide lõkkemeistrite ja grillijate rõõmuks ei
ole tema sõnul sel aastal sademeid
oodata. „Ilmselt ei tule see sajune, aga on pilvine ja 20 kraadi ligi,
nagu umbes praegu need ilmad on
olnud. Sademeid ei ole, aga ei ole
ka lõõtsuvat kuumust, võib-olla on
veidi tuulisem,“ täpsustas Lumi.
Lume prognoos suve kohta on
üsna sarnane Räpina kolleegi
omaga. „Suvi tuleb kuiv ja vihma
eriti loota ei ole. Eks see nii enamvähem terve suvi peaks kestma,“
ütles ta. „Augusti lõpus ilmselt
hakkab ka vihma tulema, aga üldjuhul peaks ta olema selline 20–25
kraadi ringis ja kuiv.“
Lumi ja Lepisk oleks justkui
omavahel jutus kokku leppinud,
sest ka Põlvamaa ilmaennustaja
arvab, et 30kraadist kuumust võib
tulla vaid mõnel päeval.
Lumi on ka sademete vähe-

susest teinud ühe rõõmustava
järelduse. „Vihma eriti loota ei
ole ja tänu sellele ei tule ka sääski
nii palju kui eelmistel aastatel,“
arvas ta.

Palmi Peedu: kuiva ja
kuuma ei julge ennustada
Võrumaal Raiste kandis elav
elupõline ilmauurija Peedu Palm
ei julge aga ennustusi kuivast ja
kuumast suvest veel uskuda ning
ütles, et tema arvates võib eesolev
suvi sarnaneda 1998. aasta omaga ja too suvi ei olnud sugugi hea.
Olgu öeldud, et kui allakirjutanule
mõni suvi üldse meenub, siis just
see 1998. aasta oma, mis jäi meelde kui eriliselt külm, vihmane ja
tormiderikas.
„See oli üks ekstreemne suvi,“
kinnitas ka Palm. Ta lisas, et ei
soovi küll nii kurjakuulutavat
ennustust anda, kuid praeguse
seisuga märgid nii näitavad. Ka
tollele suvele eelnes pikk ja jahe
kevad ning ka siis läksid puud kiiresti lehte. „Mulle oli üllatus, et
puud tänavu nii kiiresti lehte läksid. Kullerkuppude puhul on näha
mahajäämust, aga teised liigid on
viimastel päevadel kõik tasa teinud,“ lausus Palm.
Üheks põhjuseks, miks Palm
ei julge seni levinud arvamusega
kuumast suvest nõustuda, on talvel sageli esinenud härmatis. „See
on üks tunnus, mis ütleb, et äikesepäevi võib suvel sageli ette tulla.“ Palmi sõnul on see ka tuntud
sünoptikute kinnitatud toimiv
seos.
Ta jääb endale kindlaks, et
pigem võiks tänavune suvi olla kas

tavaline või tavalisest vihmasem.
Palm nõustub Lepiskiga ning
ütleb, et suve ennustada on raskem kui teisi aastaaegu. „Talve puhul saab vaadata, kuidas iga
loom või lind valmistub, aga kevadel nad tulevad kõik välja ja tahavad oma peret luua.“

Kuuse-taat: ees on neli
kuud sooja ilma
Kogenud Põlva ilmaennustaja
Elmar Kuus ehk Kuuse-taat leiab,
et kuiva ja kuuma suve ennustamiseks ei ole mingit alust ning see
jutt võib olla kohvipaksu pealt võetud.
„Tegelikult saab ilma ennustada 20 päeva ette ja hilisem on juba
udujutt, mis ei pruugi üldse täppi
minna,“ ütles Kuus. Tema on oma
selleaastase suveprognoosi koostanud järgides analoogmudelit,
mida vanasti ilmaennustamisel
sageli kasutati. „See mudel põhineb sellel, et kui ilm on teatud ajal
selline või selline, siis võib see korduda ka mõnel teisel aastal,“ seletas Kuus.
Tema on tänavuse aasta analoogiks võtnud 1996. aasta, mis mitmete tunnuste poolest ühtib käesolevaga. Kui seda järgida, siis selgub, et ees on ootamas kolm kuud
võrdlemisi sooja ilma, kuid tuleb
ka sademeid.
Kuus prognoosis, et juuni tuleb
üsna vähese vihmaga soe kuu.
Juulis ja augustis tõuseb temperatuur mitmel korral üle 30 kraadi,
kuid mõlema kuu teisel poolel esineb sadusid.
MARIA GONJAK,
Lõunaleht

Taasavatud

Peetri turg

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

Kõik aed-iirised 1.95 eur/tk
Päevaliiliad alates 1.95 eur/tk
Kõik astilbed 1.95 eur/tk
Paljud püsililled ainult 1 eur/tk

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Rohkem soodustusi vaata www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

Peetriturg
Puiestee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

AAia
tuddprillist!
ianndd aavv2aa0tu
20.. aaprillist! Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Lai valik istutusmaterjali
soodsate hindadega!

Peetri

Mäe

Seda, et kevad end nii
kaua oodata laseb ja lumi
sulamisega ei kiirusta, ei
osanud märtsikuus ennustada ükski küsitletud Lõuna-Eesti ilmatarkadest.
Nüüd aga, kui kõigi mõtted
juba suve suunas liiguvad,
on paras aeg uurida, mida
ütlevad nad suve kohta.

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.
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SINU DIGIPOOD
ekraan

Võimas sisu
stiilses kuues!

HP Pavilion g6-2300sa sobib Sinule kui soovid mõistliku hinnaga võimekat
ja stiilset sülearvutit, kus oleks piisavalt ruumi muusikale ja filmidele.

Antud arvuti südameks on võimekas AMD kahetuumaline A4-4300M 3,0 GHz protsessor,
mis tagab igapäevatöödeks piisava võimsuse mõistliku voolutarbe juures.
CoolSense 2.0 tehnoloogia tagab parema jahutuse. Arvuti siseste komponentide paigutust
on muudetud, kasutatakse uusi ja efektiivseid soojustjuhtivaid elemente. CoolSense
2.0 tarkvara ja riistvara kohandab automaatselt jahutuse töörežiimi, et vältida arvuti
ülekuumenemist ja pakkuda kasutajale mugavamat kasutuskogemust.
Teie andmeid kõvakettal kaitseb HP ProtectTools tehnoloogia, milles kiirendusandur
ennetab põrutusi ja vajadusel peatab kõvaketta töö sulgedes lugemispea
kaitseasendisse. Antud tehnoloogia aitab vähendada kõvaketta probleeme kuni 50%.

ekraan

AMD

Windows

kõvaketas aku tööaeg

2GB 320GB 6:25
2,45kg

299.kuumakse alates

48 kuud

7.57€

499€

259.-

Operatsiooni-

• kuni 256MB AMD Radeon HD 7310 graafika süsteemita
• DVD-kirjutaja • WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA
mudel hinnaga

kuumakse alates

10.86€

599€

Celeron

Windows

8

TAHVELARVUTI

1000M

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

ASUS MeMo Pad
Smart 10

Intel

-28%

359.-

• kuni 1696MB Intel graafika • DVD-kirjutaja • HDMI
• VGA • WiFi • Bluetooth 4.0 •1xUSB3.0 • 2xUSB2.0

kuumakse alates

48 kuud

9.09€

499€

NUTITELEFON

Apple iPhone 5

399.10.10€

OS.

4.1.
ekraan

1.4GHz

kõne-/ooteaeg

6.0.

1.2GHz

Apple A6

ekraan

kõne-/ooteaeg

640x1136

tundi

4"

-18%

599€

Android Cortex-A9

OS.

protsessor

iOS

-33%

protsessor

Nvidia neljatuumaline protsessor
kindlustab töö sujuvuse.
12-tuumaline GeForce tagab täiustatud
graafika ja parimad mänguelamused!
Stereokõlarid.

Müügil sinine ja
valge mudel!

aku kestvus

Vajalikul hetkel asendamatu abimees liikluses!

Trust Tubiq
-48%

kaal

25.99

112g

16.68€

• Full HD 1080p video kvaliteet
• automaatne fookus
• kuni 12MP fotod
• sisseehitatud mikrofon
• 3-aastane garantii

Kingiks EOSi koolitus algajatele ning kiirematele
ka raamat "Paremad pildid" koguväärtuses 138EUR
PEEGELKAAMERA

EOS 1100D
+18-55 DC III

99.129€

KAASA
STATIIV

59.-

-38%

109€

LÕPUMÜÜK

• 16 MP • suur 3"/7,6cm ekraan
• 5x opt. suum, lainurk, (26-130mm)
• 720p HD video • lihtsad automaatrežiimid
• lihtne panoraamfoto režiim • jälgiv autofookus

47"

3D
USB VIDEO

A

MKV DivX HD
MP3 JPG

energiaklass

PPR

-36%

FullHD

400Hz

USB

DVB-T/C

SALVESTUS digituunerid

LED LCD-TV

SmartTV

47VLE9270BH
LÕPUMÜÜ
K

Parim pildikvaliteet 3D
tippmudelist!

49.99€

-46%

• 1080P Full HD resolutsioon
• 2,5" (6,4cm) 4:3 suhtega ekraan
• liikumistuvastus • 4x digisuum
• SDHC mälukaardipesa (kuni 32GB)

• lugemiskiirus kuni 17MB/s • USB 2.0 liides

1920x1080p

Fujifilm FinePix
JX580

-23%

580g

tundi

• resolutsioon 12 MP • HD video 720p, 30fps
• 3 k/s sarivõte • ISO tundlikkus kuni 6400
• 63 alaga iFCL särimõõtmissüsteem

369.kuumakse alates

48 kuud

9.34€

599€

8.9.99€

kaal
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VEEBIKAAMERA

DIGIKAAMERA

Prestigio
Roadrunner 511

1.2GHz

-20%

mälu

16GB

mälu

Lihtne kasutada!

VIDEOREGISTRAATOR

Tegra 3

119cm

müügil ka
32GB 799.- 64GB 899.-

kaal

8GB

7.57€

Full HD kvaliteet!

799€

4.8" 21/900
133g
tundi
720x1280

Toshiba
Hayabusa

429€

4.1.
ekraan

10.1"
1280x800

659.48 kuud

16GB

48 kuud

protsessor

16GB

8/225

kuumakse alates

mälu

kuumakse alates

OS.

Android

Siiani kõige suurepärasem iPhone!

NUTITELEFON

48 kuud

IPS ekraan. Tagab suurepärase
vaatenurga ja tõetruud värvid.

MÄLUPULK

299.-

-30%

2,5kg

Lenovo B590

Kindel kvaliteet!

Stiilne kaasaskantav seltsiline nii
tööks kui meelelahutuseks!

Samsung Galaxy SIII

kuumakse alates

3a

garantii

429.48 kuud

Ere. Kiire. Sale.

Saadaval valge ja must mudel!

6:30

aku tööaeg

-28%

kaal

-40%

Compaq Presario CQ58-300SA

kõvaketas

4GB 320GB 7:00

kaal

2,48kg

15.6"

ekraan

E1-1200

Salvestab kõik autosõidu
ja parkimise ajal toimuvad
sündmused!

750GB

Äriklassi kvaliteet parima hinnaga!

15.6" Dual-Core 8
mälu

6GB

8

A4-4300M

• 2D->3D konverter • kaasas 6 paari 3D prille
ja lisapult • Smart TV: Youtube, Facebook,
Twitter • LAN, WIFI: Smart TV, DLNA

Müügil ka 55" mudel hinnaga:

1199.-

699.kuumakse alates

48 kuud

17.69€

1099€

Meil on parimad
kaamerapakkumised!
Et saaksid oma kaameraga paremaid
pilte teha, anname juunis iga
kaameraga kaasa asjaliku statiivi!
Kehtib kõigi alates 100EUR Fujifilm, Nikon,
Samsung, Pentax, Canon ja Olympus kaamera ostul.

väärtus 35€

Statiive on piiratud koguses.

Endale eelteadmisi erinevate kaamera tüüpide,
objektiivide, välkude ja statiivide kohta saad
KLICK'i epoes: www.klick.ee/Fotojutud

www.klick.ee osta kodust lahkumata.

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge
vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

Kaup kätte 2-7 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

Järelmaksu pakkujaks on Swedbank Liising AS. Krediidi kulukuse määr on 15,01% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500 €, sissemakse 10%, tagastamise tähtaeg 2 aastat, intress 9,9% aastas, lepingutasu 19 €.
Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Arvutus on ligikaudne ja
võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TARTU: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee;

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 04.06.2013 - 30.06.2013. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

Parim sülearvuti pakkumine!

Dual Core

kaal

• kuni 3060MB AMD Radeon HD 7420G graafika
• DVD-kirjutaja • kõvaketta kaitsesüsteem
• WiFi • 2xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • VGA • HDMI

Saadaval punane ja must mudel!
Tunnustatud ajakiri Laptop Magazine on valinud HP Pavilion g6 parimaks tehinguks,
mida täna turult leida võid.

15.6"
mälu

Windows

AMD

Neljapäev, 13. juuni 2013
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Vergi white, dark, spiced rummid 1,0l

Somersby
pirni ja
õuna
6-pakk + pant 0,48

3,99

11,49

Premium
export
kohver
24*0,33l

AVATUD IGA PÄEV
10-22

10,70
+ pant 1,92

Vergi white,
spiced ja dark
rummid 0,7l

7,99

15

Õlu Premium
0,5l

0,59

Dlight lemon ja
pomegranate

0,55

+ pant 0,08
+ pant 0,08
Bellini, rossini
ja mimosa
kokteilijoogid
0,75l

10,90
+ pant 1,92

Saku on ice
kohver
24*0,33l

Sinebrychoff
lime kohver
ja original
kohver
24’0,33l

18,50
+ pant 1,92

Somersby
apple kohver ja
pear kohver 24*0,33l

7,27

+ pant 0,08

13,90

+ pant 1,92

Alkohol kahjustab teie tervist!

Võru 55f, Tartu
www.sobrakeskus.ee

E - R 10 - 19
L 10 - 16

mööbel, ilusalong, pagariäri, riided, jalatsid, kodukeemia, bowling, pesumaja, alkohol ja karastusjoogid

PESUTUBA

PESUMAJA

tartuekspress
6000 kilomeetrit Austraaliat –
16 reis

Neljapäev, 13. juuni 2013

laibalehk ja vohav prükkarlus
Vihm, neli soojakraadi
ja süvenev tööpõlgurlus
kihutasid Tartu Ekspressi
korrespondendid neid viimased pool aastat võõrustanud Perthi linnast mööda
läänekallast Austraalia ülemisse tippu Darwinisse.

Eestis ei maksa ülearu külaelu hääbumise
pärast muretseda, pigem tuleks tunda uhkust
silmapaistva sitkuse üle – maavaradest pulbitsevas Austraaliaski seiskuvad rongid ja surevad
välja tööstuslinnad. 
Erakogu

Retke planeerimisele kulutasime vaid mõned tunnid, sest õigupoolest on hädavajalik vaid esimene paagitäis bensiini – kõik ülejäänu saab soetada teelt. Kuna kõige
rentaablima autona soovitavad
kohalikud Toyotat, läbisime teekonna 1994. aasta Camry-loguga.
Tõrgeteta.
Perthis, kus saabumas talv, tuli
hommikuti sall kaela ja käpikud
kätte panna. Vaid mõnisada kilomeetrit “üleval” sai aga juba külmumishirmuta telgiski magada. Tõsi,
maksab vaid grüünes silm looja lasta, kui põõsa veeri patrullivad korravalvurid võivad säärase patu eest
sepitseda kuni 1000 dollari ehk ligemale 700eurose trahvi. Õigustuseks
tuuakse nii reisijate ohutust kui riski metsapõlenguteks.

Raha põleb

300 eurost. See-eest bensiin on
odav. Perthis sai parematel päevaSeega peavad loodusesõbrad
del liitri kütust kätte 85 eurosendi
vähemalt Lääne- ja Põhja-Austeest. Põhjas peab halvematel juhraalias leppima tasuliste karavantudel sama koguse eest välja käiparkide või magamiseks dikteerima kuni 1,3 eurot.
tud puhkealadega. Keskmine taks
Kui väga kokkuhoidlikult elaautos magamise eest ilma elektrita
des tuleb arvestada päevas inimealas on karavanpargis sõiduki kohse kohta umbes 50dollarilise eelta 45 dollarit ehk 32 eurot.
arvega, siis oleme kuulnud prantsEt ööbimine ja rahvusparkide
lastest, kes suudavad selle viia pea
külastamine pole odav lõbu, selnulli lähedale, pestes avalikel rangus juba teeloleku esimestel päenaaladel ja hankides toitu suurte
kaubanduskeskuste
Ehk just hirm mustanaha- prügikastidest. Sinnimelt heidetakse
liste kombelõtvuse ees on na
säilivusaja lõpusirgele
põhjus, miks klubides jääb jõudev toidukraam.
Ilmselt ongi nemad
tihti mulje, et külastajaid ja silmapaistvaim
seltsturvamehi on pooleks.
kond rännulisi, keda
kohtab nii igal tänavadel. Vaevalt leidub rohelisel
vanurgal, puhkealas kui karavanmandril pilu, mis dollareid vastu
pargis. Just neid – parandamatuid
ei võtaks. Maksta tuleb nii sadaelunautlejaid, ent alati säästlikdel ruutkilomeetritel laiuvatesse
ke seiklejaid peetakse parimateks
rahvusparkidesse sisenedes kui
konsultantideks puhuks, kui peeka näiteks maapinnale kinnitatud
nike on pihus ja lootust ei paista.
binokliga rannaäärt kiigates.
Hollandi päritolu kolleeg tunEksootilisemate tõmbenumbnistas, et järgides konnasööjate
rite, nagu hiiglaslike vaalhaidega
hüva nõu, leidnud ta kord koguni
snorgeldamise hinnaskaala algab
kasti värsket õlut. Kogu asja muu-

kõnniteed tukastamas palja ülakehaga naissoost pärismaalasi. Ehk
just hirm mustanahaliste kombelõtvuse ees on põhjus, miks baarides ja klubides jääb tihti mulje, et
külastajaid ja turvamehi on pooleks.
Võrreldes euroopaliku ja võrdlemisi karmi korraga Lääne-Austraaliat Põhja territooriumiga, on
vahe drastiline. Kui Perthis tuleb
lõviosas pubides end passiga identifitseerida ja kanda pikki rõivaid,
siis Põhjas võib kasiinossegi loivata plätude, maika ja Eesti dokumentidega. Vabam kord paistab
silma ka liikluses – piisab osariigi mõttelise piiri ületamisest, kui
lubatud piirkiirus tõuseb 110-lt 130
kilomeetrile tunnis.

Surmavad teed

dab kurioosseks tõik, et paljudel
siinmail prügikastist toitujatel on
kodumaal ülikoolikraad või hästitasustatud amet.

Lapsed kasvavad karavanis
Teekond läbi pea kõigi LääneAustraalia arvestavamate linnade
kinnitas tõdemust, et raha nimel
suudavad äärmiselt askeetlikult
elada kohalikudki. Kaevandusmekasse Port Hedlandisse läänekalda
tipus jõudsime kottpimedas ja vihmasajus pühapäeva õhtul. Ainsaks
kohaks, kust tol õhtul taolisi ilmahulguseid minema ei peletatud,
osutus kaevandustööliste linnak.
Ehkki sajad vagunelamud ja
nõukogudeaegset kolhoosikäimlat meenutavad pesuruumid
manasid silme ette sünged kaadrid “Sügisballist”, on esmamulje petlik. Just sarnastes tingimustes elades ajavad mandri suurimas
majandusharus varandust kokku
sajad tuhanded inimesed.
Kuigi hommikuses vihmas
karavanide vahel silkavad lapsed
võivad mõjuda alul võõristavalt,
teenib nende laadurijuhist isa aastas keskeltläbi 120 000 eurot. Tao-

Lõuna-Eesti suurim
koogitarvikute
kauplus Tartus,

line muster, kus perepea naise ja
lapsed kaevanduslinnakusse kaasa võtab, näib erandina. Enamasti
ootavad nii emad kui verinoored
tüdrukud oma kaaslasi kodudes,
mille soetamiseks võetud laenu
ainsaks lahenduseks näibki olevat
hästimakstud kaevuritöö.

Päkkerid pakuvad seksi

Kirjeldatud elumudelit võib
pidada pigem Austraalia unistuseks, milleni suur osa maailmaränduritest eal ei jõua. Vastupidi
– meeletu reisisellide uputus on
muutnud töö leidmise paljudele

üsna kontimurdvaks. Sealjuures
konkureerivad sajad noored vähemakstud ametikohtadele, mille
isegi eesti lihttööline pikemata ära
põlgaks.
Teisest küljest on tihe konkurents tööturul loonud soodsa
pinnase ettevõtluseks. Ainuüksi
Darwini kohaliku ajalehe kuulutuste lahtrist leiab kümneid teadaandeid, kus väidetavalt modellivälimusega noored rändurid lubavad
soodsalt täita hädalise intiimseimagi salasoovi.
Samavõrd vabameelsed tunduvad aborigeenid. Darwini õhtustel tänavatel oleme kohanud keset

Juuni lõpuni dekoratsioonid

10% soodsamalt!

Tartus, Raatuse 107.
5663 2239 • koogimeister.ee

Lääneosa lõputud põõsastikud, kuivanud jõed ja tasane pinnamood asenduvad kiirelt kaljude, roheluse ja metsapõlengutega.
Üks asi, mis osariigiti ei muutu,
on laibameri asfaldil ja teepervedel. Sajad mädanevad kängurukorjused, hinge heitnud ja pundunud kehaga lehmaraiped, sekka
mõned looja karja läinud inimeste auks püstitatud ristid mõjuvad
kohati üsna apokalüptiliselt.
Linnadevahelistel maanteedel
võibki kohata üksnes hiiglaslikke
road-train‘e (maanteerong – toim),
mille pikkus võib ulatuda üle 50
meetri, ning teisi päkkereid (seljakotirändur). Neidki harva. Et öised
teed kubisevad kängurutest ja lehmakarjadest, keegi naljalt pimedas
ei sõida.
Maapiirkondades ööbides lisandub laibalehale teinegi nuhtlus –
kärbsed ja moskiitod. Kärblased
on võrreldes kodumaal nähtuga
siinmail tõeliselt hakkajad – ronivad suhu, silma ja kõrva ega pelga
isegi ohvri hurjutamisi.
Põhjas leidsime küll lubatud
sooja kliima, kuid rannailmast
hoolimata on ujumine ookeanis
ja järvedes seotud surmariskiga.
Randades varitsevad nii mage- kui
soolavee krokodillid, surmavad
millimallikad ja ägedaloomulised
haid. Sedasi võibki õhtuhämaruses ikka ja jälle näha rahvuskaaslasi rannaliival igatsevalt kodumaa
poole piidlemas.
Jüri Mätas
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terava iseloomuga linn
„Miks ometi!?“ hüüdsid mitu sõpra, kui kuulsid mu
plaanist mõne päeva pärast Narva sõita. Aga miks
mitte, ikkagi Eesti linn ju. Mõnda aega tagasi sooritatud paar mõrva olid siis veel tulevik.
Olen Narvas käinud oma lühikese elu jooksul ehk 3–4 korda,
mitte rohkem. Sugulasi sealkandis väga pole, kodugi hoopis teises ilmakaares. Viimane külastus piirilinna oli 9 aastat tagasi ning sellest ajast mäletan vaid
seda, et meid kui eesti keele rääkijaid jäädi mitmel pool pikalt
vaatama.
Viimase rahvaloenduse andmete järgi on linnas eestlasi 5,2%
elanikkonnast. See teeb kokku
umbes 3000 eestlast 58 000 elaniku kohta. Mitmest tuhandest
eestlasest hoolimata ma seal
oldud päeva jooksul tänaval eesti keelt ei kuulnudki. Aga enam
ei jäädud meid ka järele vaatama,
nagu kümmekond aastat tagasi.
Juba 1345. aastal linnaõiguse saanud Narva üllatas mitmes
mõttes. Päris esimene peatus lin-

na veerel bensiinijaamas tervitas
parklas vedeleva prahikoguse ja
korraliku haisuga, kuid ülejäänud linn oli väga puhas. Korras
või mitte, kuid ühe väga suure magala tunnet ei suutnud ma
terve päev maha raputada.

Rohe-punane oaas
Hruštšovka hruštšovka kõrval, nii kaugele kui silm ulatus.
Sekka mõni kirev slaavihõnguliste reklaamidega kaetud suurem
pood. Tänavad olid uskumatult
laiad ning erinevalt Tallinnast
ei pidanud kahe käega hambaid
ja sisikonda kinni hoidma, auke
praktiliselt polnud. Tänavatel liikus väga palju Vene numbrimärgiga autosid ja foorid tegid kogu
aeg punast lainet.
Kuna Narva sai Teises maail-

masõjas ulatuslikke kahjustusi, on suur osa linnast hilisem ja
suhteliselt kole uusehitus. Kuid
mõni aasta tagasi pankrotistunud ja üle 150 aasta kohalikele
tööd andnud Kreenholmi manufaktuur pääses sellest.
Teadsin varem, millega tegu
on, kuid polnud kunagi uurinud selle vabriku tegelikku mahtu. Ainuüksi uskumatult suur
tootmishoone rabas ning kümnele tuhandele töölisele mõeldud kortermajade vahel sõites
– nüüd elavad seal juba tavainimesed – oli tunne, nagu oleks
Narva kaugele seljataha jäänud:
hallid üksluised majad olid asendunud punastest tellistest ehitatud põnevate nikerdiste ja paljude pisikeste ümarate akendega. Palju puid ja põõsaid ning
märksa rõõmsamana tundunud õhk lasid unustada kõigest
mõni tänavavahe edasi paikneva magala.
Inimesed paistsid kevadiselt
rõõmsad, päike soojendas nägu

ja temperatuur oli täpselt paras.
Kuigi Narva asub siinpool piiri,
oli sealset rahvast ja elu jälgides
siiski tunne, nagu viibiks mõnes
korralikumas Venemaa linnas.
Puudusid vaid kirillitsas reklaamid ja tänavasildid.

Hing sees
Esialgsed hirmud, et korraliku vene keele oskuseta läheb
raskeks, ei osutunud päris
tõeks. Esimesed kaks teenindajannat vastasid mulle rõõmsalt korralikus eesti keeles, vaid
söögikohas ei saadud minust
päris hästi aru.
Narva linnavalitsuse ametnik,
linna ise elama asunud eestlane kummutas ka eksiarvamuse,
nagu tõstaks kohalikud piiri hea
meelega teisele poole linna ning
veaks masti otsa teist karva lipu.
Tema sõnul võib leida linnast isegi suuremaid patrioote kui eestlaste endi hulgast.
Eesti keelt peavad nad samu-

ti oluliseks, mistõttu püütakse mitmes koolis keelekümblusklasse avada, kui jätkuks
vaid õpetajaid. See tähendaks
seda, et klassijuhatajaks saaks
lastega vaid eesti keeles rääkiv
õpetaja.
Need noored, kes ei leia riigikeele õppimisel mõtet, on seadnud oma sihid piiri taha – minek
on Peterburi, Moskvasse või
mujale välismaale õppima.
Tööpõld olla piiri ääres aga lai.
Eesti ja inglise keelt hästi oskava noorena leiaksin kerge vaevaga töökoha, kuid puudu on sealkandis elementaarne – vene keele oskus.
Vaatamata kohaliku keele
mitteoskamisest tingitud rahutusele jättis kogu linn meeldiva
mulje. Narvas, mitmesaja-aastase ajalooga, olgugi et suures osas
magalahõngulises linnas oli tunda iseloomu ja heas mõttes teravust, erinevalt koduteele jäänud
maakonnakeskusest Jõhvist.
Laurits Leima
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Kasvavad kulud
ajavad mehed
välismaale
Tunamullu töötas välismaal juba
1480 tartlast ja 2509 tartumaalast, mis moodustab kogu riigi piiri
taga töötajatest kümnendiku.
“Välismaale tööleminekut peetakse Eestis tulude suurendamisel
üheks võimaluseks ja eelistatuim
riik on oma asukoha tõttu Soome,” selgitas emigrantide motiive
Anne Sägi Swedbanki eraisikute
rahaasjade teabekeskusest.
Tartumaalt töötas Soomes
küll märkimisväärne arv inimesi
(1559), ent seal töötavate inimeste osatähtsus arvestates hõivatute
hulka analüütiku hinnangul kuigi
suur ei ole – 2,4% kõikidest Tartumaa hõivatutest, keda on kokku
65 333 inimest. Teise tööriigina
eelistatakse Norrat ja kokku töötas välismaal 3,8% maakonna hõivatutest.
Enamik välismaale suundunutest on mehed – suisa 84%
koguarvust. Teabekeskuse mulluse uuringu järgi olid tulude suurendamiseks lahkunud samuti
pigem tugevama soo esindajad,
moodustades kõikidest piiri taha
minejatest 70%.
Mis sunnib inimesi kodust kaugel tööd otsima? “Olulisim põhjus on kahtlemata sissetulekust
kiiremini kasvavad eluaseme- ja
toidukulud, mis aasta-aastalt
välismaale tööle siirdujate arvu
kasvatavad,” väitis Sägi. Teabekeskuse mullusele uuringule toetudes saab tema sõnul öelda, et
raske samm võetakse ette siis,
kui ei leita paremini tasustatud
töökohta Eestis, kui ei õnnestu
palka juurde saada või kui ei piisa
ettevõtlikkusest endale tööandjaks hakata.

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128
tel 744 1129
e-post tartu@aknakoda.ee
E-R 9.00-18.00
KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA
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Tule meile
ratsutama!

• Uued ja mugavad ruumid
• Sõbralikud ja koolitatud treenerid
• Hea ja kvaliteetne ratsavarustus
• Rahulikud ja kuulelikud hobused
Hea teada! Nõo Ratsakoolis võetud
treeningutelt saad tulumaksu tagasi.

www.ecutallid.ee

Annelinna gü
TESTIS KUTSE
Lõppeval õppeaastal sai Annelinna gümnaasium kogemuse võrra rikkamaks: jaanuaris käivitatud eelkutseõppe
programm võimaldas keskkooliõpilastel ühel päeval nädalas küpsetada pirukaid, vormida kingalusikaid ning omandada muid kutseoskusi.
Eelkutseõppe idee pole iseenesest kuigi uus ning seda on välja
käidud nii linna haridusosakonna
kui ka haridusreformi ettevalmistamise aruteludel, kuid esmakordselt jõuti teostuseni just sel aastal.
Annelinna gümnaasiumi õppealajuhataja Julia Trubatšova sõnul oli
üheks eelkutseõppe grupi loomise
põhjuseks see, et Annelinna kool
on praegu ainus Tartu õppeasutus,
kus gümnaasiumiharidust saab
osaliselt vene keeles omandada.

Abi venekeelsetele

Sõpruse pst 2, 3.korrus
50050 Tartu
Tel. 748 0202
ilu.kool@neti.ee

UUED ÕPPEGRUPID
ALATES 16. SEPTEMBRIST 2013

Dokumentide vastuvõtt on alanud!
KUTSEÕPE:
KOSMEETIK - 1,5 aastat
JUUKSUR – 1,5 aastat
JUUKSURI INTENSIIVKURSUS (9 kuud)
KOSMEETIKU INTENSIIVKURSUS (9 kuud)

aiandus
maastikuehitus
floristika
tekstiilitöö
keskkonnakaitse
integratsioonirühm (emakeeleks vene keel)
Kõik erialad nii päevases kui sessioonõppe vormis
Sessioonõpe on TASUTA
Kõigile päevaõppijatele lõunasöök TASUTA

„Meie kümnendasse klassi astuvad noored, kes igal juhul saaksid
hakkama ka puhtas eestikeelses koolis, aga ka need, kelle valikuid piirab õppekeel oluliselt, ning
need, kes lihtsalt ei ole oma tulevikuvalikutes veel selgusele jõudnud. Nii oli meil rekordiliselt suur
lend erinevate võimete ja huvidega

noori,” selgitas Trubatšova.
Alates jaanuarist loodigi seetõttu esmalt katseliselt õppesuund,
mis keskendub enam kutsevalikute ja -oskuste ettevalmistamisele. Tunnid toimusid kutsehariduskeskuses ning selle käigus õpetati ametialast eesti keelt, tutvustati
erinevaid kutseoskusi ja jagati eelteadmisi erialavalikute tegemiseks.
Nüüd, kui pool aastat eelkutseõpet on selja taga, võib kooli esindajate sõnul öelda, et hea algatus
on ennast õigustanud. Trubatšova
sõnul on rahul nii õpilased, nende
vanemad kui ka kool.

Pilt selgemaks
Annelinna kooli õpilase Ksenia
sõnul avardas eelkutseõpe teadmisi õppimisvõimalustest kutsehariduskeskuses. „Need õpetajad näitasid meile, mis selles kutsekas on.
Lühikese aja jooksul suutsid nad

Kõigil kutseõppes õppijatel võimalus taotleda riiklikku õppelaenu!

LISAKS ERINEVAD KURSUSED JA KOOLITUSED.

Täpsem info kodulehelt!

Kosmeetiku ja juuksuri õppesalongid E-R 9-18

www.ilukool.ee

Dokumentide vastuvõtt päevasesse osakonda
10. juulini, vestlused 12. juulil.
Sessioonõppe osakonda
19. augustini, test (kirjalik) 22.-23. augustini.

Tel 796 1397

•

www.aianduskool.ee

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.

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

18.-20. juuni
6.-8. august

Neljapäev, 13. juuni 2013
Annelinna gümnaasiumi õpilased klaasmaali töödega. 

tartuekspress
Parim noor veebispetsialist
tee valik
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NAUDIB ISETEGEMIST
Tartu kutsehariduskeskuses veebispetsialisti oskusi omandav Silver
Mähar on esimese aastaga jõudnud
hämmastavalt kaugele ning toonud muu hulgas koju võidud kahelt
võistluselt.

ümnaasium
EÕPET
meile tutvustada kõiki erialasid,”
rääkis Ksenia.
“Näiteks küpsetasime pirukaid pagaritöökojas, valmistasime kolmekäigulise lõuna kokkade
õppeköögis, tegime klaasimaalimist ning kutseõpilaste abiga isegi metallist kingalusika. Õpetajad
avasid me silmad ning on mitmel
moel meid aidanud.“
Teine õpilane Vladislav märkis,
et kui ta varem ei teadnud, mis
tulevikus saama hakkab, siis praeguseks on ta aru saanud, kelleks ja
kus õppida.

Entusiasmi pealt
Tatjana kavatseb aga kandideerida algaval õppeaastal hoopis
kutsehariduskeskusesse õppima:
„Olen aru saanud, et siin on head
õpetajad ja siit saab hea hariduse,“
selgitas ta.
Õppealajuhataja Trubatšova
kinnitas, et eelkutse õpilased tunnevad end oma õpingutes turvalisemalt ja enesekindlamalt ning
nende motivatsioon on kasvanud.
Uuel õppeaastal on kavas eelkutseõppe suunaga kindlasti jätkata.

Kutsehariduskeskuse direktori
asetäitja Liivi Raudsepp selgitas,
et pilootprogrammi taga on paljude inimeste töö ja entusiasm, et
püstitatud eesmärkide täitmiseks
sobiv programm luua ja ellu viia.
„Eriline roll kõnesoleva eelkutseõppe ellukutsumisel oli Annelinna gümnaasiumi direktoril Hiie
Asseril, kes pidas oluliseks iga
õppija edasist käekäiku ja leidis
vajalikud ressursid ning õppekorralduse võimalused,” sõnas ta.
Teiseks toonitas Raudsepp õpetajate Kati Toobali ja Kaie Holteri panust. „Olgem ausad, eelkutseõppurite esmaseks probleemiks oli
ikkagi napp eesti keele oskus ning
seetõttu panustasime aktiivsete ja
rõõmsameelsete õppemeetodite
rakendamisele. Igast osakonnast
leiti inimesi, kes suutsid võrdselt
suhelda nii eesti kui vene keeles,”
rääkis ta.
Nii antakse Annelinna gümnaasiumis kevadel lõpudiplom ka
kutsehariduskeskuse õpetajatele
ja juhendajatele, kes esmakordselt
kombineeritud eelkutseõppe kava
ellu viisid.
Eda Anton

Nõo reaalgümnaasiumi loodusklassi lõpetamise järel otsustas Elva poiss Silver ülikooli
infotehnoloogiat õppima minna, kuid leidis
peagi, et valitud eriala on liialt kuiv ja teaduskeskne. Siis valis semiootika, mis algul tundus küll huvitav, kuid peagi loobus ka sellest. „Ma tahtsin midagi ise teha,“ põhjendas
noormees ülikooliõpingute katkestamist.
Lõpuks otsustas ta kutsehariduskeskuses
veebispetsialistiks õppida ning pole oma valikut sugugi kahetsenud.
Juba kooliajal veebi- ja arvutiasjandusest huvitunud Silver selgitas, et peale pikki
otsinguid tundus veebispetsialisti eriala kõige parem valik, mida õppida: „Mulle meeldib
veebiasjandus ja kutsehariduskeskuses saab
just praktilisemat poolt.“
Ühtlasi kiitis Silver mitmekülgset õpiprogrammi: „Me õpime näiteks kasutama erinevaid graafikaprogramme, nagu Photoshop
ja Illustrator. Ja siis kirjutame koodi ja teeme
igasugu veebirakendusi. Kõike saab ise proovida ja harjutada, ei ole nii, et teed ainult koodi või ainult kujundad.“
Veebispetsialisti eriala on Silveri arvates
laiapõhjaline ning ka tulevased töövõimalused avarad. „Võid saada programmeerijaks või
disaineriks, leida tööd kuskil reklaamibüroos
– oleneb, mis huvi on. Aga mulle on jäänud
selline mulje, et tuleb ka ise palju juurde õppida ja uurida, sest ainult kooliprogrammist ei
piisa, et heaks või väga heaks tegijaks saada,“
rääkis Silver.

Noor meister
Seetõttu oli enese proovilepanek võistlustel tulevasele veebispetsialistile arendavaks kogemuseks. Näiteks graafilise disaini
ja trüki ettevalmistuse kutsevõistlusel „Trükis 2012“ pidid osalejad kujundama raamatu
kaane ja lehekülje kuni trükiettevalmistuseni. Muu hulgas tuli teada trükitehnoloogiaid
ning kuigi seda otse kutsehariduskeskuses ei
õpetata, läks noormehel hästi.

Tartu kutsehariduskeskuses
∞∞ õpib umbes 3500
õppurit – see on suurim kutseõppeasutus
Eestis;
∞∞ on avatud erialad 60
erineva õppekava alusel – peamiselt kesk- ja
põhihariduse baasil;
∞∞ omandatud oskused
on viinud tööle 67% ja
edasi õppima 21% eelmise aasta lõpetajatest;
∞∞ on head võimalused
osaleda kutsevõistlustel ning käia välispraktikal;
∞∞ makstakse igakuist stipendiumi 38 € ja täiendavat sõidutoetust;
∞∞ on mugav õpilaskodu,
arstipunkt, sööklad ja
restoran, raamatukogu
jms;
∞∞ toetatakse vajadusel
õpilaskodu ja koolilõuna kulude katmisel;
∞∞ saab sportida ja huvialadega tegeleda.
Kaire Mets

Teise kutsevõistlusel „Noor Meister“ tuli
aga puhtalt veebi teha. „Võistlus koosnes
kolmest osast. Näiteks anti meile ülesanne kujundada lillepoele naistepäevateemaline veebi avaleht, mobiilivaade ja kampaanialeht,“ kirjeldas Silver võistlustööd. Teise
ja kolmanda töö kirjeldamisel tulid mängu
juba terminid nagu HTML, Javascript ja CSS
– ei, see pole mitte hiina keel vaid programmeerijate tavapärane tööriistakast. Igatahes
kolme ülesande punktid liideti ning kokkuvõttes õnnestus Silveril kõige säravam tunnustus koju tuua.
Praegu on Silver praktikal ettevõttes, mida
veab samuti kutsehariduskeskuse lõpetanud
Martin Kangur. Muide, nüüdsel firmaoma-

nikul Martinil on samuti ette näidata kõrged tunnustused nii Eesti kui Euroopa kutsevõistlustelt ning lisaks on ta ehe näide sellest,
et tee koolist oma ettevõtteni pole kuigi pikk.
Silver aga firmaomaniku- või tudengipõlvest
niipea ei mõtle. „Kui kooli lõpetan, siis tahaks
tööle minna. Mulle meeldib teha midagi
graafilist, eriti vektorgraafika. Aga samas ei
taha ma ka ainult ühe asja peale jääda. Kui
olen kujundanud, siis tahaks jälle programmeerida ja vastupidi,“ avas parim noor veebi
spetsialist oma mitmetahulise loomuse.
Nii vuhiseski ta juba tagasi põnevaid praktikaülesandeid täitma, unistades suvepuhkusest koduses Elvas.
Kaire Mets
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„Volga ta just pole,“ ühmab kolleeg proovisõidukit üle
andes. „Sapakas ju ka mitte.“ Nõustun pärast põgusat
pilku suhteliselt sihvakale masinale, mis väljast
paistab üpris mahukas. „Ega ka Žiguli
vist, nii et Moskvitš!“

Citroën C-Elysée VTi 115
∞∞ 1587 cm² / 85 kw bensiinimootor
∞∞ Kiirendus 0–100 km/h 10,3 sek
∞∞ Kütusekulu linnas 8,8, maanteel 5,3 l/100 km
∞∞ Pagasiruum 506 l

Nõukogudeaegses metafooris on oma iva sees. Esindusliku „laevaga“ pole kindlasti kohe tegemist. Askeetliku sõiduki loomisel on
üks silm karmilt hinnarehkendusel püsinud. Et
skaala väikseimad numbrid algaks 10 000 euro piirimailt. Kuuldavasti mõnes riigis piisab hinnasildil ka neljast
numbrikohast.

∞∞ Tehasegarantii 3 aastat või 100 000 km
∞∞ Hind 13 490 €
Allikas: Veho Eesti AS

konsoolis. Peegleid
saab reguleerida armatuuri alt.
Kui meie eelmine testitav,
Citroëni „pirukas“ lausa lokkas
panipaikadest, siis sel korral pole
isegi topsihoidjaid mõlemale eessõitjale jagunud.
Hädine vihmasagar viib tõdemuseni, et kojameeste intervalli
ei saa reguleerida. Või ma ei oska?
Igatahes ilmneb olukord, kus luudade pidev vehkimine on liiast,
ent eelprogrammeeritud samm
jääb liiga hõredaks.

Tarmukas keskus
Kojameeste haletsemine ununeb sootuks, kui süvenen nupumere taga asuvasse meediakeskusesse. Mõõduka pusimise peale paaritub see sinihamba kaudu
telefoniga, toimides edaspidi käed
vaba kõnekeskusena. Kuhu mik-

Sedaan küll, aga pagasnikusse mahub pool kasvuhoonet. 

rofon on peidetud, ei leidnudki, ent test
tõestas, et tagaistujaidki on kõne teise otsa kuulda.
Vaid kontaktide kruttimine niiöelda noolenuppudega on pagana
tüütu. Eriti kui nimistu koosneb
sadadest kontaktidest. Üpris sageli tekib tahtmine näpuga ekraanil toksata, libistada, kerida … aga
puudutustele jääb punaste kirjadega tabloo täiesti osavõtmatuks.
Teejuhiseid keskus ise öelda
ei oska, aga kui panna seda tööd
tegema telefon, poeb juhataja heli
rõõmsalt autokõlaritesse. Näidikute ees, roolisamba peal on täpselt paras kohake, kus nutikas teejuht paigal ning mugavas vaateväljas püsib.
Ka taskuseadmetes olevate muusikafailide ettekandmine õnnestub auto audiosüsteemil

Rasmus Rekand

Ruumikas, ent janutu
Jõudu on 1,6liitrisel bensiinimootoril muljetavaldavalt. Möödasõidud maanteel saab sooritada
valdavalt ilma käiku alla vahetamata. Miski kummaline urin riivab kõrvu aga madalatel pööretel
gaasi andes – hääl, mille sarnast
olen kuulnud lennukite pardal.
Ettenähtud piirkiirusega maanteel kulgedes vajab masin janukustutust 5,2 liitrit iga saja kilomeetri kohta.
Teekonaruste tasandamisega
saab vedrustus hakkama ühtviisi tublilt nii trassil kui enamikus
(sõit viis korra ka Tallinnast läbi)

Tallinnast Tartusse sõiduks kulub vähem kui 10 liitrit kütust. Pisut tuska
teeb asjaolu, et ka sirgel teel tuleb pidevalt rooli keerata.

Ratsionaalne valik
Kui nüüd kirjeldusse sattuski
rohkem tähelepanekuid puuduste
või harjumuspäratu osas võrreldes
positiivselt üllatavaga, siis kindlasti mitte seetõttu, et üldmulje autost jäänuks nigel. Vastupidi
– sõidukiga kohandub ruttu ning
oma vanasse Fordi tagasi istudes
närib hinges midagi igatsusetaolistki.
Ikkagi uus, suhteliselt mugav
ning neljaliikmelisele perele piisava suurusega ökonoomne pill. Ära
märgitud said mitmed asjad mitte kiunumishimu rahuldamiseks,
vaid et ostjal oleks klaar, mida selle
hinna eest oodata tasub.
Ja seda pole sugugi vähe. Kui
võrrelda kaks korda enam maksvate autodega, pole ma sugugi kindel, kas Citroëni ostes saadakse
kaks korda „vähem autot“.
Ajastukraadi võrra kangema
karastusega kolleegi paralleel eelmise riigikorra ajast leidis tõestust: Volga väärikust või Žiguli
elegantsi C-Elyséel pole, aga tubli, tööka ja taskukohase Mossega
kannatab heas mõttes võrdlust
küll.
Proovisõitu on auto kindlasti
väärt. Veho mehed pole ka kadedad – ilusti paludes lasevad pikemaltki proovida. Ja siis on risk, et
ei tahagi raudruuna talli tagasi
viia, juba üpris suur.
Rasmus Rekand

REHVID SÕIDUAUTODELE,

AS Y KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
O
ADL

S

•Mootori ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

Hinnanäide:
195/65 R15 al 42 €
205/55 R16 al 55 €
225/45 R17 al 69 €
AUTOAKUD
alates 43 €/tk
ILA

Kokkuhoius iseenesest pole ju
midagi taunimisväärset. Võib-olla
saanuks mulje objektiivsem, kui
masina müügihinna saanuks teada alles pärast sõite. Nüüd avastan
end ühtevalu lausa otsimas detaile, mida saaks selle säästu tulemiks lugeda.
Pagasiluugi avamine nupust –
olgu siis puldi või armatuuri oma,
ei piisa pelgast vajutusest, vaid
näppu tuleb viivuks peal hoida –
tundub esmakasutuses tobedalt
tülikas.
Kütte- ja jahutuskeskus pole
päris tavapärane, ent pärast
mõningat kohanemisaega on
kasutada lihtne ja päris loogiline.
Ka ei leia juhi vasakule käele
õiget tuge. Käepide on liiga madalal, aknalaud kui nii võib öelda, ülearu kõrgel. Aknatõstukite
nupud pole mitte ustel, vaid kesk-

lobedalt ja üllatavalt hea
kvaliteediga. Asjaoluga, et seadme ainus pöördnupp ei reguleerigi helivaljust, vaid on navigeerimiseks ja raadio mängimise ajal hakkab hoopis sagedust muutma, ei
harjugi ära.

nias. Kolmekesi tagaistmel pole
äärmistel pearuumiga hõisata,
sest katus kaardub üsna tugevalt
salongi suunas. Ka pole teises reas
keskel sõitja tarvis peetud vajalikuks peatuge panna! Tulemuseks
peale ebamugava sõiduasendi ka
paras risk tagant otsasõidu korral
viga saada.
Juhiiste annab end sättida
kahes suunas, aga nimmetuge
eraldi pole, mistap suur ja lössivajunud ihu hällilikku asendit ei
leiagi. Paari tunniga on selg kange
ning jalad tikuvad surema. Võibolla pidanuks natuke rohkem otsima, katsetama.

RAV

Säästu järel nuhkides

linnades.
Liites siia
suurepä rase manööverdusvõime ning
mürast hoolimata
erksa mootori, saabki
kokku kivikülade tulbi traavli.
Kurvastuseks tuleb maanteel
aga alatihti ohje hoida. Üldiselt
kuulekas auto vajab sagedast rooliga korrigeerimist, ega taha iseseisvalt rajal püsida. Mitte et lausa
vänderdaks ringi, aga roolida tuleb
pidevalt ja see teeb sõidu sutike
kurnavaks. Ei kontrollinud rehvirõhke, ehk peitus seal mõni segav
anomaalia.
Üüratu mahutavusega pagasiruum väärib lisakiitust ka selle
plastikust põhjakatte pärast. See
on midagi vannilaadset, kus liigutatava sahtliga mängides saab
erinevas mõõdus asju suurepäraselt paigal hoida. Peaks aga miskit
kummuli minema, välja tilkuma
või muul moel määrima, on koristamine väga hõlbus. Igati õige
koht, kus näiteks kreemitort külili
ajada – praktikas tõestatud!
Tavalise pere ruumivajadustega on C-Elysée heas harmoo-

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-18, L-P 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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komplekt 3+1+1 APOLLO
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TÄISNAHK!

1350.- SUPERPAKKUMINE!

SUPERPAKKUMINE!
vedrumadrats SUPER POCKET IDEAL SPORT DELUX

komplekt LIIGA
diivanvoodi+ 2
tugitooli + tumba

560.-

nurgadiivanvoodi BOSTON

al.

650.-

voodi madala otsaga

nurgadiivanvoodi RICO

159.-

Nasa Developed

160 х 200

80.-

al.

metallvoodi

kapp

OLD MOON
TÄISPUIT!

75.-

99.-

90*200

110.-

120*200

125.-

140*200

159.-

180*200

195.-

TÄISPUIT!

455.- 140.al.

80*200

kummut MARIA

tugitool
POLO

TÄISPUIT!

al.

21

al.

175.-

86.kummut

OLD MOON
TÄISPUIT!

230.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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TALLINN:
NARVA:
TARTU:
RAKVERE:
VALGA:

Vesse 3 • E-R: 10:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-16:00 • tel.: 603 6514
Puškini 4A • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 356 3000
Teguri tn. 39 Mööblikeskus • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 776 0201
Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 53 031 718
Kesk 7 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 53 269 222
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Universaalne ratas
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on täiesti olemas
Igakevadine tragöödia –
rattaralli on ukse ees, ent
millega sel korral rajale
minna?
Iga õige eestlane on omale soetanud maastikuratta. Oli kümnend, kus peamiselt selliseid vaid
müüdigi. Seenelõhnaste Elva metsade vahel sellisega rattamaratoni
kilomeetreid mõõta on nauditav,
ent ränga veeretakistusega maastikurehvi kärinal asfalti mõõta
pole mõnus. Kiireimagi ülekande
puhul käivad jalad allatuule lõikudel vurri all.
Trendikamal osal pedaalijatest
on linnaratas. Tagumik diivanina pehmel sadulal puhkamas, selg
uljalt sirgu, joogipurk korvis, lapsepõnn istmega taga – Tartu-siseseks transpordiks kuiva ja sooja
ilmaga on midagi paremat raske
tahta. Aga rattarallile sellise „purjekaga“ – ainult kui teistel on sarnased, siis viimasest stardireast
matkasõidule.
Väärika pärandina on garaažiseinal veel „soss“. Tõsine tegija, aga poole sajandi eest. Varuosi
pole veteranile enam lihtne leida,
raam on selgelt liiga madal, sadulgi ei käi nii kõrgele, kui tahaks.
Mitmeid-mitmeid rallisid on ta
mind Tartuni välja vedanud (ja
korra ka mina teda), ent ilmselt
on see paras piin olnud mõlemale. Jutu järgi Erika Salumäe üks
esimesi treeningratsusid vääriks
juba kohta muuseumis. Vähemasti vajaks ta enne minekut
tubli meistri kätt.
Aga kui ostaks uue ratta? Sellise, millega aastaringselt hakkama
saaks nii linnas, maanteel kui maastikul. Ent kas nii universaalset sõiduriista üldse on võimalik leida?

Kindla peale minek
Trafaret „kui miski sobib kõigeks, ei sobi ta millekski“ meeles
mõlkumas palun abi Hawaii Expressi rattaspetsidelt. Kas nemad
oskavad välja pakkuda masina,
mis sobiks igapäevaseks linnasõiduks, sügisel poriteedel kündmiseks ja millega saaks enamvähem kohe rattaralli starti minna?
Kindlameelsus, millega müügispets Pertti Juronen väidab end
lahendust teadvat, kõlab paljulubavalt. Tõik, et mees annab katsetamiseks oma isikliku ratta, mil-

Scott SUB 40
∞∞ Raam: alumiinium, suurus L

LISAPLEKID
VIHMAVEESÜSTEEMID
KATUSETARVIKUD
TURVATOOTED

KINDEL KATUS OTSE
TOOTJALT!
Kiviprofiil

∞∞ Käiguvahetajad: Sram X4
24 käiku
∞∞ Sadul Fi:Zi:k Arione
∞∞ Hind: 449 €
Saadaval raamisuuruses S–
XXL. Seda tüüpi rattaid pakume u 15 erinevat mudelit hinnavahemikus 449–1100 eurot.
Lisavarustusena saab lisada
lastetooli, pakiraami, tuled,
porilauad, seisujala, sarved,
kompuutri, pudelihoidjad jne.

Pertti Juronen on omal nahal järele proovinud, et sama ratas sobib nii
linna, maanteele kui ka maastikule. 
Rasmus Rekand

Trapetsprofiil

Valtsprofiil

Klassikprofiil

Kiire ja jäik

Kaasaaegne pardakompuuter
juhtmeid ei vaja.

le ta just samadest soovidest lähtuvalt on soetanud, võtab lausa
kukalt kratsima.
„Need mõned tuhanded kilomeetrid olen ilma hakkama saanud, ju saad sina oma 65 versta
kah,“ liigitab ta tagavara õhukummi mind rajale saates tarbetuks
raskuseks. Sündmustest ette rutates võib öelda, et õige otsus. Aga
nood treeningkilomeetrid tulnuks
küll kaasa anda.
Scott SUB 40 tundub esimesel
tõstmisel raskemgi kui sale välimus lubaks arvata. Pertti sõnul
avaldavad siin oma mõju peale rauast esikahvli veel porilauad.
Nendeta aga ei pruugi iga kord
puhaste riietega tööle jõuda ja jutt
oligi ju, et otsime universaali.
Originaaliga võrreldes on Shimano käigusüsteem asendatud
samaväärse Srami toodanguga. Ka

lidel hellitatud istmik igast teekonarusest teada, ka käed tikuvad
lõpuks ära surema. Süüdistada
pole peale enda kehva vormi aga
kedagi.
Püssikiirusel toimiv käiguvaheti võtab muigama. Eriti väntaja, kes on varasematest aastatest
„sossi“ seljas harjunud, et parem
on üldse mitte kange käppida,
muidu viskab keti maha. Tuleb
välja, et õlised näpud polegi selle
sündmuse evidentne osa.

Et varaste tööd raskendada,
käib esiratas lahti vaid kuuskantvõtmega.

sadul on tavapärasest sportlikuma
vastu vahetatud.
Just see va sadul jätab endast
kustumatu jälje juba väikesel katsetiirul. Kui sobitaks enda linnaratta pehme istme hoopis asemele? Oleks kannil natuke kergem,
mis sest, et vaatepilt kolekoomiline. Ei tea, kas õnneks või kahjuks,
aga torud on erineva läbimõõduga.
Ühegi vedru ja amordita ratas
on tõsiselt jäik. Ühelt poolt on see
kasulik – kogu väntamise energia
kulub edasi-, mitte üles-alla liikumisele. Teisalt saab pehmetel too-

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Pikkadel allatuule sirgetel Tartu ja Elva vahel kisub tempo kolmanda kümne teise poolde. Amatööride jaoks müstiline. Maastikuratastega sõbrad meenutavad
hamstreid rattas. Mul on üks käik
veel varuks ja pedaaliring soliidselt rahulik.
Tatra mäel saan järeleandmatu
raami tõhususest iseäranis hästi aru – ronimine läheb ludinal ja
Tartu paistab uuesti hoopis varem,
kui lootsime. Jättes tuimad kannikad tähelepanuta, poleks nagu
sõidus käinudki. Pertti sõnad, et
minusugusele matkajale on sellisest rattast küll ja veel, said tõestust rallirajal.
Et sama masin edukalt linnas
kulgemiseks sobib, selles ma ei
kahtlegi. Aga kas maastikul ikka
ka või peksab põlluteedel neerud
paigast? Laiemad ja krobelisemad
rehvid saaks ju mõnekümne euro
eest. Teine jooks koos hammasrataste ja siseväliskummidega jääks
200 euro kanti ja päästaks hooajaliselt rehvivahetusest.
Ei saa välistada, et sügisel tean
vastust.
Rasmus Rekand
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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 vastuvõtukomisjonis.
„Jah, on küll - sõjaväeteenistus 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.
***
Noormees püüdis saavutada sõjaväest vabastamist oma
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.“
***
Naine tuleb töölt koju ja
vaatab - mees istub külmkapi
ees, avab perioodiliselt ust ja
küsib:
„Kas Balti jaama viid?“
Tülpinud naine ei viitsi
mehega jagelema hakata,
läheb magamistuppa ja püüab
magama jääda. Mees köögis
jätkab oma tegevust. Ühtäkki,
südaööl, jääb kõik vaikseks.
Naine tõuseb üles, läheb kööki
ja imestab - ei meest, ei külmkappi.
„Ikkagi rääkis augu pähe,“
mõtles ta.
***
„Kummaline, ma olen juba
kusagil teie nägu näinud.“
„Tõepoolest kummaline,
nägu on mul ju alati kaasas.“
***
Purjus mees möödub lõbumajast. Must iludus meelitab:
„Noh, musike, kas tuled
minu juurde?“
Mees lällutab:
„Ja mida ma seal Aafrikas
peale hakkan?“
***
„Härra Peterson, te lubasite ju oma naise reisile kaasa
võtta.“
„Võtsingi. Ta on mul kotis.“
„Kas ta on teil lilliput?“
„Ei, ta on kummist.“

ristsõna
Ristsõna

Neljapäev, 13. juuni 2013

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.-20.06 kell 14.45, 17.10,
19.25; 14.-19.06 kell 22.15
Praktikandid
14.-20.06 kell 13.45, 15.50,
22.35; 14.-19.06 kell 20.30
Koolibri efekt
14.-20.06 kell 11.20, 18.05,
21.50 Nüüd sa näed mind
14.-20.06 kell 11, 11.45, 12.45,
15.35 Riff 2: Tõusulaine
14.-20.06 kell 19.45 Pärast
maailmalõppu
14.-20.06 kell 11.05, 13.30,
17.30 Varjatud kuningriik
14.-20.06 kell 12.15, 14.20,
16.30, 18.35, 20.40, 22.45
Pohmakas 3
14.-20.06 kell 13.15, 16.10,
21.30 Kiired ja vihased 6
14.-20.06 kell 18.45 Suur
Gatsby
20.06 kell 20.30 Suured pulmad
20.06 kell 22.15 Auto nr 19

Teater
Sadamateater
15.06 kell 12 Ja lõpp on vaikus

Koolibri efekt
14.06 kell 13.45 Cinamonis
Endine erivägede sõdur Joey Jones, kes on kaotanud kõik oma
sõbrad ohtlikes operatsioonides Afganistanis, proovib Londoni slummidesse peitunult mineviku painetest vabaneda. Murtud, elu mõtte
kaotanud ja sügavale põhja langenud mees on vajunud alkoholi ja narkootikumide sohu. Siis aga toimub tema elus otsustav pööre, ta kaotab
oma armastatu Isabelle‘i ning on sunnitud ohjad enda kätte võtma ja
mineviku taagast vabastama. Sellest hetkest muutuvad Joey saatjateks kättemaks, õigluse otsimine, kuklasse hingav surm, kriminaalse
maailma sobingud ja ootamatult tema südames tärkav armastus ilusa
Cristina vastu, kes annab talle lootust naasta normaalsesse ellu.
Aga kas lahinguvälja ainsaks sõduriks muutunud Joey suudab vältida kiusatust anda oma armastatud Isabelle‘i mõrtsukatele vastulöök?
Või peatavad kuritegeliku maailma klannid õigluse otsija, keda neil
vaja pole?

15.06 kell 15 Ja lõpp on vaikus

15.06 kell 21.30 Tulv

muusika veerandtund

Vanemuise suur maja

Genialistide klubi

18.06 kell 12.15 Anneli Klaus

18.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson

14.06 kell 18.15 Uru Noorteteatri VI hooaja lõpetamine

19.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson

14.06 kell 20 Head Võnked:
pidu pärast Nälga

20.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson

15.06 kell 22 Vikerruum:
Final Countdown

Kontsert

Klubi Ahi

Big Ben Pub

14.06 kell 23 Feels Like
Bacardi

14.06 kell 21.30 Raen Väikene

15.06 kell 23 Holy Shot! Galliano Hot

Klubi Atlantis

18.06 kell 21 Tuuli ja Teet
Velling
19.06 kell 19 Kammerkoor
Collegium Musicale

Tartu Peetri kirik
19.06 kell 19 Orelikolmapäevad Tartu Peetri kirikus

Vilde
14.06 kell 20 Lõbus lokaalimuusika
15.06 kell 20 Kulbin, Neitsov
& Koppel
20.06 kell 19 Andres Vago

15.06 kell 23 Grete Paia

Pahad poisid
15.06 kell 21.30 Hetero
20.06 kell 20 Eriti Kurbade
Meeste laulud

Tartu Jaani kirik
14.06 kell 12.15 Keskpäeva-

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 31.07 Aarne Hanni näitus
Rõõm maalist

Tammelinna
raamatukogu
kuni 27.06 Aade Rangi maalinäitus Värviline elu
kuni 31.06 Raamatukogu
fotoringi kuuenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus

Laulupeomuuseum
kuni 5.08 Puhkpilliorkester
Tartu 65
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TESTITUD
GARANTIIGA
NOKIA 3310
AINULT

10 €

www.germandia.ee
Tartu, Ülikooli 6a, tel 730 9666,
518 5555,
Võru, Jüri 22c, tel 512 2566
Valga, Riia 18, tel 509 9692
germandia@germandia.ee

tartuekspress
reklaam

OK

Laadijad al. 3€
Akud al. 7€

25

SAAGU SUVI VÄRVILISEM!
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+ tasuta nä

- 30%

*Pakkumine kehtib prilliraamide ja –klaaside koosostul kuu lõpuni.

Eedeni Kaubanduskeskus, Kalda tee 1 tel. 7380113
www.lensoptika.ee

tartuekspress
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Ehitus

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

Bauer Veetehnika OÜ on Bauer Watertechnology veetöötlusseadmete
ainuesindaja ja maaletooja Eestis, Lätis ja Leedus. Meie tegevus on
suunatud energiasäästule, mis on tänapäeval üks enam tähelepanu ja
investeeringuid saav valdkond. Bauer Veetehnika OÜ klientide spekter on
väga lai, alates riigiasutustest kuni korteriühistute ja eraisikuteni.
Seoses ettevõtte kasvu ja arenguga otsime oma töökasse meeskonda

Lõuna-Eesti MÜÜGIESINDAJAT
Töö sisuks on:
• uute klientide leidmine
• müüdavate seadmete tutvustamine kliendile
• seadmete valik ja pakkumise koostamine
• seadmete müük
• müüdavate seadmete paigalduse organiseerimine
• olemasolevate kliendisuhete hoidmine
• ettevõtte esindamine seminaridel ja messidel
Kadidaadilt ootame:
• vähemalt 2 aastast müügitöö kogemust
• väga head suulist ja kirjalikku suhtlemisoskust
• teotahet
• B kategooria juhilubade olemasolu
Kasuks tuleb tehniline taiplikus
Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu
• vaheldusrikast tööd
• häid töötingimusi
• sõbralikku ja toetavat meeskonda

CV saata info@bauer.ee
www.bauer.ee

Ehitus- ja remonditööd. 		
Tel 5683 5395, 		
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus ja lammutustööd jm. Tel 5858 6953.
Fassaadide, vundamentide soojustamine ja renoveerimine. 		
Tel 5815 2101.

Septikute müük ja paigaldus. 		
Tel 5757 0202.
Soojustamine puistevillaga. 		
Tel 5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus. 		
Tel 5604 8044.
Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee
Korstnad, korstnapitsid, plekitööd. Töö kiire ja korralik. 		
Tel 5625 1750. www.tomeli.ee.
Korstnate ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik, pikaajaline kogemus, hinnad soodsad. 		
Tel 5618 9517, 		
joosep.sepp@mail.ee.

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

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Kõik elu- ja äriruumide ehitus- ja
remonditööd. Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd, sisetööd. Tel 516 6152,
info@ramest.ee, www.ramest.ee.

Piirdeaedade ehitus ja materjali
müük. Tel 5907 1680.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete
vahetamine ja remont. 		
Tel 5672 7555.

1-toal korter Vasara 25B (äsja
renov, tuba ja köök eraldi, uus köögimööbel). Tel 5624 2181, 		
www.aabakv.ee.

Kinnistu Tartus Roosi tn 30A (elamu üp 107 m², krunt 553 m²,
115 000 €). Tel 5841 7373.
Maja Külitses (5 tuba, hubane, üp
270 m², ep 133 m², krunt 1329 m²,
127 000 €). Tel 5558 5567, 		
www.aabakv.ee.
Maja Nõo alevikus hooldatud privaatsel kinnistul (4400 m², heas
korras, uus el-süsteem ja torustik,
PVC-aknad, saun, 79 900 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.

Septikud ja mahutid. Müük ja
paigaldus üle Eesti! Tel 5373 8556,
info@redsom.ee, 		
www.redsom.ee.

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, haljastustööd, üldehitustööd. Tel 5815 2803.

Miniekskavaatori rent Tartus (80
€/päev). Tel 511 5786.

Bauhof on Eesti suurim ehitus-ja aiakaupade jaekett, millel on Eestis 12
kauplust. Bauhof Groupi 2012.aasta käive oli 97,6 miljonit eurot. Meie ühisteks
väärtusteks on rõõmsameelsus, nutikus ja julgus.

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.

141,4 m², krunt 750 m²).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee

Saematerjal (160 €/tm). 		
Tel 528 7510.
Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

2toal korter Lepa 23 (rõduga, uus,
müüakse koos sisustusega,
68 000 €). Tel 525 7647, 		
www.aabakv.ee
2toal korter Tartus Kogre teel
(V k, üp 46 m², 45 000 €). 		
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee.
3toal korter Kaunase pst 1 (heas
korras, toad eraldi, 66,3 m², rõdu).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.
3toal korter Tartus Ropka tn
(renov, III k, üp 62,8 m²,
69 900 €). Tel 5558 5567, 		
www.aabakv.ee.

Maja Tartust 11 km Sääsekõrva k
(koos kõrvalhoonetega, üp 150
m², kinnistu 1,2 ha, võimalik maad
juurde osta, hind 99 900 €). Tel
5558 5567, www.aabakv.ee.

3toal korter Vabriku tn hoovipealses majas (0-korrus, eraldi
sissepääs, 80,9 m², pakettaknad,
saun, ühe toa juurdeehitamise võimalus, 64 000 €). Sobib ka vahetus 2toal keskküttega korteri vastu
kuni 10 km Tartust. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
4-toal korter Mõisavahe tn (9. k,
kaks rõdu, pakettaknad, katus korras, korralik). Tel 5841 7373.
4toal ridaelamusektsioon Tartus
(hubane, üp 154 m², krunt 139 m²,
110 000 €). Tel 5558 5567, 		
www.aabakv.ee.

Majaosa Karlovas Salme tn 26
(korteriomand, läbi 3 korruse, üp
142 m², 4 tuba, korteri ainukasutuses 200 m² aeda, 73 000 €). Tel
5624 2181, www.aabakv.ee

4toal ridaelamusektsioon Tartus
Räägu tn (üp 95 m², 99 900 €).
Tel 5558 5567, www.aabakv.ee.

Majaosa Kastani tn (4 tuba, 94 m²,
läbi kahe korruse, majaosa ainukasutuses saun, garaaž, kuurid, aianurk, 90 000 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee

Kinnisvara müük
2toal korter Nisu tn (heas korras,
III k, 44,8 m², sauna kasut võimalus, 53 000 €). Tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.

Maja Otepääl Õuna tn (hubane,
renov, ep 80 m², krunt 727 m²,
renov kõrvalhoonesse võimalik
ehitada saun, 69 800 €). Tel 525
7647, www.aabakv.ee

Maja Karlovas (uus, 2 korrust, üp

Rehielamu Rõngu vallas (renov,
ep 124 m², krunt 23 985 m²,

Meie professionaalsesse ja sõbralikku Tartu kaupluse
äriteeninduse kollektiivi on oodatud tööle

ÄRIKLIENDIHALDUR
Sinu tööülesanneteks on kliendisuhete juhtimine ning uute
klientide leidmine ja nõustamine.
Eeldame, et Sul on kliendisuhete juhtimise kogemus, hea
organiseerimisvõime ja koostööoskus, soov ennast tõestada ning
oskus näha seost tööpanuse ja tasu vahel.
Töö nõuab head eesti keele oskust. Vene keele oskus tuleb kasuks.
Soovitavalt varasem töökogemus ehitusmaterjalide müümisel.

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

Palun saada oma CV e-posti aadressile personal@bauhof.ee märgusõnaga
„Ärikliendihaldur“. Sooviavaldusi ootame hiljemalt 25. juuni 2013.a.

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

REHEALUNE

tartuekspress
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Katus + tekst = ctrl+L ehk combine
47 000 €). Tel 5558 5567, 		
22 päevakeskust! Küsi meilt, kui- Power Clip - PlacedasInside
Container
tel 5324 4737.
www.aabakv.ee. Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects
Teenused
ja siis
klikid combainitud teksti+katuse peale.
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
Suvila Valgamaal Helme
v (väga
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

korralik, võib ka aastaringselt elada,
50 000 €). Tel 5841 7373.

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

Kinnisvara ost
1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Ostan raieõigust Lõuna-Eestis.
Tel 5832 0666.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Kvaliteetsed küttepuud alates 29 €/
rm. Vedu hinna sees. Tel 515 3557.

.EU

Koolitus

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Tartus Võru 132a. Master
Sport OÜ, tel 659 1109, 		
www.mastersport.ee

Okaspuupinnud (3 m, jämedad,
koorem 7-8 rm). Tel 529 0183.
Toores lepp, kask. Tel 5683 3404.

Pakun tööd
Koristajale Tartu lähedal Reolas,
tööaeg E–R 17–20.30.
Tel 5850 7706.

Vaba, aus ja töökas 59 a, aga
noore südamega mees soovib
tutvuda naisega Tartust, kellega
KORTERIÜHISTUTE
võiks sõber olla või keda armastaKaardid ennustavad! Tel
1727,
•900
RAAMATUPIDAMINE
da. E–R kl 18st, puhkepäevadel 24
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee
• REVISJONh tel 5889 9383.
• AASTAARUANNETE
Kodukoristusteenus. Vaipade
ja
pehme mööbli pesu. 		
KOOSTAMINE
Tel 5666 4185.
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist

Mööbel

Muu

jyri@juntson.ee tel 5566 1888
Korstnaladumine, plekitööd. www.juntson.ee

Kogemused, kvaliteet, hea koostöö. Tel 5694 4443.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Küsi pakkumist tel 5686 1771.

Kasutatud mööbel - www.rolfo.
ee. Transport Tartu piires tasuta.
Ette helistada tel 5381 4290

Müüa kartulit 2 tonni ringis.		
Tel 524 3621.

Muruniitmine Tartus ja Tartu
lähiümbruses. Tel 5633 1461,
e-post merikenakk@hot.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

Ohtlike puude mahavõtmine. 		
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Arvutite ost, müük, vahetus ja
hooldus. Struve 8, Joorami pood,
tel 5657 7785

Müüa toidukartul Leyla, Laura ja
Quarta kojutoomisega. 		
Tel 5556 6600.

Riided
Müüa meeste rahvariided nr 52,
Mustjala tanu, pastlad nr 36. 		
Tel 5837 1826.

Sõidukid

Küte

Keha trimmi Olimpi tippkvaliteetsete toidulisanditega, telli turvaliselt e-poest: olimp.ee

Tutvus

Loomad

Põllundus

Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ametining lõppastme libedasõidu koolitusi soodsalt. Tel 507 8230, Kalda
tee 30, www.sõiduõppe.ee

Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara. 		
Tel 5649 5292

Vaba aeg

Küttepuud (kuivad, märjad, lõhutud, erinevad pikkused). Kojuvedu.
Tartus, Tartumaal, tel 527 4339.

Mulla müük, sõelutud ja sõelumata, kohaleveoga. 		
Tel 5744 2536.

Autorent Tartus (hinnad alates 23
€/päev). Tel 517 9445, 521 6571,
www.baltasar.ee.

odavaima

Ostan vanu dokumente, millel
kasutatud Tartu, Otepää, Pühajärve, Elva, Luunja, Kuuste, Võru kantseleimaksu marke. Tel 516 6325.

Tervis

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

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Firma rendib põllumaad Tartu
maakonnas. Tel 508 0065.

AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le, MTÜle, FIE-le. Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. 		
Tel 5646 9025
Ei jõua enam oma eaka ema või
isa eest kodus hoolitseda. Pidevalt
muretsed ja mõtled, mis ta seal
jälle korraldab. Proovi Kaunase pst

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

Lõngapood: linane lõim, heegelniit 17 €/kg, linane käsitsi telgedel
kootud kangas laius 50-60 cm 15
€/jm, lõim, heegelniit 10 €/kg, villane alates 7 €/kg. Tartus Ropkamõisa 10 hoovis E-R 10-16, L 10-14, 		
tel 520 7727, 		
www.aardlakaubandus.ee
Müüa ilus suur sõnajalg. 		
Tel 5192 7991.

Raamatupidamine firmadele,
MTÜ-dele ja KÜ-dele.
Tel 55 511 130,
e-post merlesar@gmail.com.

Ostan EW korporatsioonide esemeid, uuriripatseid, plekist silte,
münte, märke jne.Tel 5649 5292.

San-tehnilised tööd. 		
Tel 5757 0202.
Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist

Erootilise
massaaži
„Virgin“
jyri@juntson.ee
telsalong
5566 1888
www.juntson.ee
ootab mehi
külla! Pärnu, Hospidali
1, tel 5811 1171

õh

Kü
jy

KINNISVARA HALDUS
ja HOOLDUSTEENUS
KORTERIÜHISTUTE
• JUHTIMINE
• RAAMATUPIDAMINE

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, ordeneid, dokumente, kellasid jne. 		
Tel 5829 9810.
Ostan vanu dokumente, millel
kasutatud Tallinna, Nõmme või
Pärnu kantseleimaksu marke ja
Haapsalu kuurorti marke. 		
Tel 516 6325.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

ko

(k

Küsi
jyri

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID
a) korteriühistute raamatupid
Hauakivid ka tellija
revisjon, aastaaruannete ko
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

b) kinnisvara haldus ja hoold
korteriühistute juhtimine ja

KIVISÜSI

c) kanal. ummistuste likvidee
• 50–100 mm (sorteeritud)
174d)€/tonn
kojamehe ja sisekoristaja t
• 0–25 mm
• 0–40 mm 120 €/tonn
e) soojussõlmede tehnohoold
156 €/tonn

Tel 516 8518, 735 1420

ht

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

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

k

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Raamatupidamisteenus väikefirmadele. Hind kokkuleppel, vastavalt mahule. Tel 5332 5496, Kaiu.

• soojussõlmede tehnohooldus,
• santehnilised tööd,
• boilerite puhastus,
• veearvestite vahetus,
• lepinguline avariivalve
teenus 24/7

hinnaga le

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine. 		
Tel 5620 0065, 		
www.kolimisteenused.ee.

vanavara ost ja müük

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

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

Firma teeb san-tehnilisi töid (veemõõtjate paigaldus, vahetus, boilerite puhastus). Tel 509 0750.

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

reklaam

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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