Hea Veini- ja õllesõber,
astu julgesti sisse!

Muretud laenud al 3 eurost
Kiire kulla ja hõbeda kokkuost

Pandimajade liider!
Ülikooli 6a, Tartus
www.kelder6.ee

Soodne e-pood

Sõbra 56, Tartu; tel. 7 409 999
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KODUMAA PILDID –
VÕTA KAASA FOTO
OMA KODUPAIGAST JA
ANNETA ERM-ILE !

TOO KAASA ÜKS
KIVI KIVIAEDA!
EHITAME
ÜHESKOOS ERM-I !

TAMREXIS LAI VALIK
ESMAABIKOMPLEKTE:

VAHETA OMA AUTO ESMAABIKOMPLEKT SELLISE VASTU,
MILLEST HÄDA KORRAL TÕESTI ABI OLEKS!
TAMREXi auto esmaabikomplekt ületab seaduses nimetatud nõuded ning pakub paremat kaitset
kui tavapärased odavad komplektid, kus vahendite kvaliteet on tihti üsna kesine.

14.„TASKU“

24.„TÖÖMEES“

Kõik TAMREXi esmaabikomplektid on saanud usaldusväärseima kvaliteedimärgi - heakskiidu
Eesti Punaselt Ristilt ja Soome Punaselt Ristilt.
TAMREXi esmaabipakid on komplekteeritud Soomes üksnes kõige kvaliteetsematest ja kallimatest vahenditest.
*TAMREXi ESMAABI KODUKOMPLEKTI
VÕI SÕIDUKIKOMPLEKTI OSTUGA SAAD
KINGITUSEKS SNICKERS WORKWEAR HELKURVESTI

„KODU“

Esmaabikomplekt sobib
sõiduautosse, veoautosse,
väikebussi, traktorisse ja
paati. Mugav kandepakend
sisaldab kõiki seaduses
ettenähtud komponente ja
kõik pakis sisalduvad
esmaabitooted on hinnatud
ja kvaliteetsed. Kaasas
esmaabi andmise juhend.

Snickers Workwear
helkurvest
(väärtusega 14.- €)

SNICKERS WORKWEAR helkurvest

„SPORT JA MATK“

35.-

TAMREX esmaabi
sõidukikomplekt

TASUTA
KINGITUSEKS*

36.-

39.„FIRMA – ASUTUS“

42.-

art EA107

„SÕIDUK“

HIND 42.- €

art 9133/6600

TASUTA*

19.„RATAS / VANKER“

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.08.2013 või kuni kaupa jätkub!

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

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

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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kui kodus raie käis

Tartu tähistab linna päeva
29. juunil toimub traditsiooniline Tartu linna päev,
kus kavas kontserdid, ringkäigud, võistlused, tunnustusüritused ning hulk tegevusi Tartu muuseumides.
Atlantise kõrval avatakse partnerlinnade rosaarium.
Nagu juba tavaks, algab linna päev hommikul kell
10, kui Raekojaplatsil saab kohtuda linnapea Urmas
Kruusega ja nautida lokaali Suudlevad Tudengid väliterrassil hommikukohvi. Raekoja platsil paikneval
laval toimuvad päev läbi kontserdid.
Atlantise kõrval avatakse partnerlinnade rosaarium,
kuhu istutatakse 134 roosiistikut. Tegemist on EestiLäti-Vene piiriülesest koostööprogrammist rahastatava rosaariumiga, kuhu istutatakse ilmastikukindlaid
Eestis, Lätis ja Venemaal levinud pargirooside sorte.
Küüni-Vallikraavi tänava nurgal annab malesimultaani noor tulevikulootus Mai Narva koos isaga. Samal
ajal alustab kaubamaja kõrval lauatenniseturniir.
Raekojas tunnustatakse Tartu medali kavalere ja
konkursi „Kaunis Eesti kodu“ parimaid ning Salemi
kirikus tänatakse Tartu kuldpulmapaare. Kuna samal
ajal toimub Tartus rahvusvaheline väntorelifestival, näeb väntoreleid ka linna
päeva lavadel.
Põnevaid tegevusi jätkub muuseumidessegi: avatakse mitmeid näitusi,
sh ka välinäitus kirjandusmuuseumi
seinal, linnakodaniku muuseumis on
avatud kollektsionääride turg ja toimub
linnamäng, linnamuuseumis esitletakse Tapio Mäkeläineni Tartu-raamatut, ERMi Raadi
pargis on jalutuskäik Ülo Siimetsaga jm. Südalinnas
ja botaanikaaias on ringkäigud giidi saatel.
Linna päeva lõpetuseks on võimalik valida mitme suure kontserdi vahel: kell 19 on bluusikontsert
botaanikaaias ja popkooripidu laululaval ning kell 21
esineb ansambel Nukker Kukeke Raekoja platsi laval.
Linna päeva tegevused on tasuta, aga õhtukontsertidele peab pääsme lunastama.

Neinar Seli suvila juures tehtud salaraie kriminaalasjas
tunnistati süüdi 51aastane
Otepää mees Veiko Võrk.
Suurärimehele endale, kes
saagide undamise ajal viibis
kaugema kandi metsas õppusel, ei esitatud süüdistustki.

ti puude ebaseaduslikus raies süüdi
Otepää mees Veiko Võrk. Varem on
sama mees meedia tähelepanu pälvinud 2005. aastal, kui üks Keskerakonna müstilistest toetajatest. Toona
Tehvandi spordikeskuses töötanud ja
100 000 krooniga partei kukrut täitnud mees ei soovinud hiigelannetust
kommenteerida.

Lugu sai alguse 2011. aastal, mil
Otepää looduspargis Pülme järve
ääres oleval kaitsealal tehti raietöid
ja põhjustati sellega suur keskkonnakahju. Pülme sihtkaitsevööndisse jääb ka Tartu ärimehe Neinar Seli
suvila. Kaitsevööndis on metsamaal
keelatud igasugune raie, välja arvatud õuemaa ümbruses. Lubatud on
vaid teede ääres olevaid ohtlikke puid
maha võtta.

344 puud

Puhastust vajavad liinialused
Tol ajal selgitas Seli, et elektriliinialune maa kippus võsastuma ning
liinidele langevad puud põhjustasid
elektrikatkestusi. Naabrid nõustusid
Seliga, et liinialused tuleb puhastada.
Edasi võtnud Seli ühendust Otepää
looduspargiga, uurimaks, milliseid
raietöid sealkandis teha tohib. Ärimees sai aru, et liini alt ja teeäärtest
võib kahe meetri ulatuses puid maha
võtta ning võsa ja mädanenud puude mahavõtmist raiena ei käsitleta.
Raietöödega tehti algust, Seli ise viibis
sel ajal Kevadtormi õppusel, mida tol
aastal peeti läheduses Põlva-, Võru- ja
Tartumaal.
Raietööde lõppedes selgus, et

Reformierakondlase ja Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli krundil
toimunud kriminaalses metsaraies on peremees kohtu hinnangul ilmsüüta.

Malle Elvet

vähemalt ühes kohas olid saemehed
mõnest meetrist tunduvalt kaugemale läinud ja naaberkinnistultki
puid langetanud. Nii alustati uurimine karistusseadustiku paragrahvi
alusel, mis käsitleb kaitstava objekti
kasutamise või kaitse nõuete rikku-

mist, kui sellega on tekitatud loodusobjektile olulist kahju. Süüdimõistmisel võib selle eest karistada rahatrahvi või kuni viieaastase vangistusega.
Tartu maakohtu Valga kohtumajas hiljuti tehtud otsuses mõiste-

Nüüd süüdistati Võrku selles, et ta
korraldas ebaseadusliku puude raie
Pülme sihtkaitsevööndis asuval Männimäe kinnistul ning Selile kuuluval
Rajaveere kinnistul ehk kohtades, kus
raie on keelatud. Võrk lasi 344 puud
maha võtta töölistel, kes ei teadnud,
et teevad seda seadust rikkudes.
Kohtuotsuse kohaselt tunnistas
varem kohtulikult karistamata Võrk
end kuriteos täies mahus süüdi ning
andis menetluse käigus ka üksikasjalisi ütlusi kuriteo toimepanemise
asjaolude kohta.
Kas maaomanikel ei võinud ses
kuriteos mingitki süüd lasuda? Prokuratuuri pressiesindaja Kristina
Kostina vastas, et kriminaalmenetlust alustati kõikide asjaolude väljaselgitamiseks ning süüdistus esitati
kohtueelse menetluse raames kogutud tõendite põhjal, millest järeldub,
et süüdistuse sai esitada vaid Võrgule.
Võrgul tuleb lisaks rahalisele karistusele (2040 €) maksta ka riigile tekitatud keskkonnakahju (9395 €) ning
menetluskulud (480 €).
MARIA GONJAK, Lõunaleht

29. JUUNI 19.00 TARTU LAULULAVA
5500
KOORILAULJAT

30
PARIMAT
EESTI
LAULU
ESTONIAN
DREAM
BIG BAND
PIDU JUHIB

GAUTE
KIVISTIK
Korraldaja:

PILETID EELMÜÜGIS PILETILEVIS JA PILETIMAAILMAS
PILETI HIND: eelmüügis 12 € kontserdil kohapeal 15 € alla 7aastased lapsed TASUTA

www.popkooripidu.ee
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lugeja
Mida teha pidutselugeja kiri
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Tartu päästjad on
parimad

vate naabritega?

Naabrite aeda sigines „mustlaslaager“. Ühe
korteri omanik peab erinevate seltskondadega tagaaias, mis piirneb nelja teise maja
aedadega, ohjeldamatult pidu.
Lõkkesuitsu ja valju muusika kannataks
veel ära, aga juba pikki nädalaid lakkamatult
kestva pralle lahutamatuks osaks on räige
ropendamine, oksemaratonid, vürtsiks sekka veriseid kaklusi. Kaadri seas silmab sageli
alkoholi liigtarbivaid inimesi, kelle täisealisus
on suure kahtluse all.
Aga ümberringi elavad pered väikeste lastega. Nende ettekujutus normaalsest suvest
ei peaks olema nii vulgaarne, vägivaldne,
nagu pakuvad seda deliiriumi serval kõikuvad naabrid.
Kellele kurta? On mõni seadus, mis kaitseks – eraaed küll, aga siiski keset tiheasustust ning üsna avalik? Kes on see organ, kes
selliseid suudaks korrale kutsuda? Politsei
naljalt välja ei tule – oma aias, tehku mis
tahavad. Kui ka imekombel tuleb kohale,
jätkub kõik samuti, kui mitte võimsamatel
tuuridel, nii kui vormikandjad on lahkunud.
Karlovlane

Imbi Kivi
linna menetlusteenistuse juhataja
KarS § 262 sanktsioneerib avalikus kohas
teiste isikute rahu rikkumise. Sellisteks tegudeks võivad olla näiteks lärmamine või muu
müra tekitamine, ebasündsate väljendite
kasutamine, teiste isikute tülitamine jms.
Karistatav on ka alkohoolse joogi tarbimine alaealise poolt või alaealisele alkohoolse
joogi pakkumine. Kuigi erinevates seadustes
on väärtegude menetlemise pädevus antud
erinevatele institutsioonidele (peale politsei
teatud väärtegude puhul ka linnavalitsusele),
on praktikas lähtutud põhimõttest, et avalikku korda Eestis kaitseb politsei. Seega tuleb
selliste rikkumiste puhul pöörduda politsei
poole.

Kert Kotkas
konstaablijaoskonna piirkonnavanem
Kui naabrid ikka pidutsevad nii valjuhäälselt,
et see teiste naabrite igapäevaelu segama
hakkab, tuleb helistada politsei operatiivnumbrile 110 ja selgitada ka seda, et avaldaja on valmis ütluste andmiseks kohapeal.
Ütluste kohaselt on võimalik kohapeal vormistada kiirmenetlusprotokoll, pärast mida
on politseil võimalik kohaldada rikkujate vastutusele võtmist.
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Päästekeskuse kutsemeisterlikkuse üldvõitjaks ning Lõuna päästekeskuse rändkarika omanikuks
tunnistati Tartu päästekomando,
järgnesid Tõrva ja Viljandi omad.

98 784

Uus kord nörritab
vanemaid õppureid
Tartu ülikoolides suureneb tasuta õppekohtade arv 40 protsenti,
mis on küll hea uudis
gümnaasiumilõpetajaile, ent seab varasemast
raskemasse seisu juba
tasulistel kohtadel
õppivad tudengid.
2011. aastal gümnaasiumi lõpetanud Anders Nõmm
õpib ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava
esimesel kursusel riigieelarvevälisel kohal. Tema hinnangul oleks praegu hea aeg
uuesti ülikooli kandideerimiseks, kuna tasuta õppekohti
tuleb juurde. Samas tõdes ta,
et tõenäoliselt on ka konkurents suurem. „Usun, et tasuta õppimise võimalus meelitab uuesti kandideerima
väga paljusid, kes juba õpivad
mõnel õppekaval, kuid raha
eest,“ põhjendas Nõmm.

Kes maksab, jääb
maksma
Asja juures on aga oluline
konks: erinevalt varasemast
paljudel erialadel juba maksma pandud üliõpilased uuesti enam samale õppekavale ei

pääse. Tartu ülikooli vastutatel gümnaasiumi lõpetavõtu peaspetsialisti Kaja Karo
nute seast. Samas tõdes ülisõnul ei ole seetõttu põhjust
kooli õppeosakonna juhataja
eeldada, et aasta tagasi riigiAnneli Lorenz, et sisseastueelarvevälisele kohale sissejate arv jääb samadesse piiastujad hakkaksid käesoleridesse nagu eelmisel aasval aastal uuesti massiliselt
tal, kuna tänavu on gümülikooli kandideerima. „Ülinaasiumilõpetajaid vähem.
kooliseaduses on säte, mis
Kui möödunud aastal võttis
reguleerib, et kui kandidaat
maaülikool bakalaureuseon varem ülikoolis õppinud
õppes riigieelarvevälistele ja
ja soovib uuesti sisse astuda
riigieelarvelistele kohtadetäpselt samale õppekavale, Kui kandidaat soovib
siis on ülikoouuesti sisse astuda täplil õigus hakata
temalt küsima selt samale õppekavaõppetasu,“ selle, siis on õigus hakata
gitas Karo.
Nõmm aga õppetasu küsima.
ei s a a a r u ,
miks ülikoolil selline õigus
le kokku vastu 721 üliõpilast,
on. „Neid ei tohiks mingitki
siis tänavu plaanitakse tasuta
moodi puudutada see, et ma
õppesse 690 üliõpilast.
olen enne seda eriala õppiKa Tartu ülikooli väljakuunud,“ ütles ta. „Kui ma ületan
lutatud õppekohtade kogulävendi ja teen sisseastumisarv jääb eelmise aasta reaalkatsed edukalt ära nii, et saan
se vastuvõtuga samale tasetasuta kohale, siis ei tohiks
mele. See tähendab, et vastu
mul olla vähem õigust kui
võetakse sama palju üliõpilaneil, kes tulevad otse kesksi kui aasta varem, kuid enakoolist.”
mik neist alustab õpinguid
Erinevalt Tartu ülikootasuta. Bakalaureuseõppeslist ootab maaülikool varase võtab Tartu ülikool tänavu
semast suuremat avaldusvastu 2581 uut tudengit.
te arvu just eelnevatel aasSiim Kaasik

euro eest asub AS Amhold projekteerima riigigümnaasiumi
õppehoonet Nooruse 9, kus
2015. aasta sügisest peaks koos
haridust hakkama pakkuma nii
Tamme kui ka täiskasvanute
gümnaasium.

Tule, tule, suveke
Ott Leplandi ansambli ja DJ
Rauno Salumetsa viiside saatel
toimub 21. juunil Eesti põllumajandusmuuseumis Ülenurmel
jaaniõhtu, kus muu hulgas saab
õppida näiteks kaseviha tegemist
või ka väliääsil sepistada.

Arengud Annelinnas
Oktoobris avab Annelinna keskuse parklas uksed Jazzi autopesula, Kalda tee 13 krundil alustas
uue Honda esindussalongi ehitust OÜ Catwees.

Ahned pätid
Ööl vastu 18. juunit ärandati

Uuel tänaval maja ette pargitud
tumeroheline sõiduauto Opel
Omega Caravan ning kuna
koos autoga pandi huugama ka
mutrivõtmete komplekt, hindas
omanik kahju suuruseks 2250
eurot.

Jaanipäev mõisapargis
Linna traditsiooniline jaanipäev
algab Raadi mõisapargis 23. juunil kell 16. Tuli süüdatakse kell
21, meeleolu loovad ansamblid
Keerdus Keeled, Folkmill ja Audru
Jõelaevanduse Punt.

Pühadepatustajad
pannakse türmi
Politsei on tõotanud eelolevate
pühade ajal liiklusrikkujate osas
erilist sallimatust üles näidata
ning kõik kroonilised kihutajadnapsitajad pikema jututa autoroolist arestimajja saata ja vajadusel trahvide katteks ka nende
sõidukid konfiskeerida.

Tünnilaat Avinurmes
Võidupühal Avinurmes peetaval tünnilaadal saab lisaks tavapärasele laadamelule kuulata
ansamblit „Kihnu poisid“, vaadata
Heino Seljamaa kohvriteatrit ning
mõistagi soetada erisuguseid
tünne, pütte, vaate, aame, tõrsi,
toobreid, tündreid ja ehk isegi
mõne vitsiku või kirnu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Eelmise Tartu Ekspressi lugejakirja rubriigis kurtis linnakodanik,
kuidas ehituse käigus läbikaevatud teid ei taastata korralikult.
Loetud päevad hiljem kõnealuses kohas Võru ja Rahu tänava ristis
enam ei raputagi.
Rasmus Rekand

peab suvepuhkust.

Järgmine Tartu Ekspress ilmub 8. augustil!
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Taasavatud

Peetri turg

tüüris lasteaeda aastaid

Peetri

Peetriturg

Mäe

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

Puiestee

Turg on avatud
L - P 8 - 15

Tel 5880 0579 või 505 4356.

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

Kiviprofiil
Valtsprofiil
Trapetsprofiil
Klassikprofii

KINDEL KATUS
OTSE TOOTJALT!

Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

Poku lasteaia direktori
toolist vankumatult kinni
hoidvat Ruti Roosalut on
joomatõve ja diktaatorliku
käitumise pärast kritiseeritud mitmete aastate
jooksul, kuid kolleegide
mõõt sai täis alles viimastel
nädalatel.

dunud linnavõimu poole, pärides,
kuidas saab tõsise alkoholiprobleemiga naine lasteaeda juhtida.
Tolleaegne haridusvaldkonna abilinnapea Jüri Sasi vastanud Laaneloogi sõnul, et ju oskab Roosalu
siis seda hästi varjata.

Eelmisel nädalal Tartu Ekspressi veergudel lahvatanud konflikt
Annelinnas asuva Poku lasteaia
direktori Roosalu, õpetajaskonna ja hoolekogu vahel kogus meie
veebilehel rekordarvu kommentaare. Anonüümsest kommentaariumist ei leia muidugi sotsioloogiliselt pädevat tõde, kuid fakt
on see, et eranditult kõik lugejad
toetasid 33 töötaja linnale tehtud
ühispöördumist, mis nõudis Roosalu ametist vabastamist.

Haridusosakonna juht Riho Raave möönis, et vahepeal haiglas viibinud, kuid nüüdseks koju lastud
Roosalu ilmselt ise tagasi ei astu.
“Temaga on raske kontakti saada,
sest ta on haiguslehel,” selgitas Raave. “Ilmselt peame lepingu temaga
ikkagi üles ütlema, sõltuvalt sellest,
kui pikalt see haigus tal on.”
Raave sõnul tuleb kaaluda, kas haiguslehel viibiva töötaja lahtilaskmine on küünlaid väärt või tasub ikka oodata,
kuni direktor tööpostile naaseb.
“Ega see hea märk ei ole, kui inimene haiguse ajal töölt vabastada,” märkis ta. “Poleks ka ime,
kui Roosalu otsuse vaidlustaks.”
Raave lubas siiski, et katsub lasteaia 38 aasta jooksul üles ehitanud Roosaluga enne suvepuhkuseid ühele poole saada, ent kohusetäitja leidmine pole siiski niisama lihtne ülesanne. Praegu juhib
asutust reaalselt õppealajuhataja
Evelin Laugus ja kodus viibiv Roosalu kolleege otseselt ei sega.
Roosalu ise ei soovinud Tartu
Ekspressiga kõneleda ei telefonitsi ega kodukorteris. Parajasti maasikakasti kandva abikaasa seltsis
tuppa suunduv pedagoog mainis
enne ukse kinnilajatamist siiski, et suhtleb avalikkusega pärast
tööle naasmist. Ka naabrite sõnul
pole neil aastate jooksul õnnestunud direktori koju asju arutama
pääseda. Pärast pikka keeldumist
võttis Roosalu toimetusega ise
ühendust ja palus küsimused saata meilitsi, ent polnud neilegi lehe
trükkiminekuks vastust andnud.
Kaur Paves

Füürer-Rutt kahvatuks
Näiteks mainis Poku lasteaias
väidetavalt üheksa aastat töötanud kodanik, et laulja Rolf Roosalu ema kandis kolleegide seas
hüüdnime Füürer. “Tema jaoks
on olemas ainult tema arvamus ja
vale arvamus,” kirjutas lugeja.
Teine ekspokulane võrdles Roosalut naabri valvekoeraga, kes alluvate peale hästi haukuda oskab.
“Olen isegi seda haukumist saanud aastaid tagasi seal pokude
seltsis tunda, kui Füüreri sõnum
minule oli järgmine: teie olete ilmselt selline inimene, kellele võib
kõrile astuda ning alles siis, kui
õhk otsa lõppeb, minema ajada,”
meenutas ta. “Ega pärast sellist
solvangut polnud tahtmist temaga tegemist teha.”
Solvavat ja alandavat juhtimisstiili, mis tekitab tööõhkkonda
pingeid ja ebastabiilsust, heitis
Roosalule ette ka õpetajate ühiskiri, millele kirjutas ühtlasi alla asutuse hoolekogu. Diskussiooni soovisid sekkuda ka Roosalu naabrid

Haiget raske puutuda

Tartu Ekspress kohtas Ruti Roosalu
kodumaja ees, kuid proua jäi vestlusest keeldudes vankumatuks. “See
on sigadus,” jõudis ta vaid süüdistusi
enne ukse kinnilöömist kommenteerida. 
Kaur Paves

Lohkva külast, kelle hinnangul on
Roosalu problemaatiline isik korteriühistugi jaoks.
“Mul on kõigepealt küsimus:
miks alles nüüd? See asi on olnud
probleemiks tükk aega,” küsis
Toomas Laaneloog, Roosalu naaber ja Aiandi tee ühistu esimehe
õigustes olev juhatuse liige. “Oleme isekeskis ikka arutanud, et
vaesed inimesed, kes seal lasteaias
peavad sellise türanni all olema.”

Naabrid kurdavad
Laaneloogi sõnul on Roosalu
korteris kestnud väga pikka aega
lausjoomingud ning haiguslehel
viibiv pedagoog on teinud ise kõik
selleks, et praegusesse staadiumisse jõuda. Ka ühistu koosolekutel
on proua püüdnud käituda samamoodi nagu lasteaias.
“Meil on lausa kõnekäänd, et
kõik sõltub sellest, kas Roosalu
tuleb kohale või ei,” kirjeldas Laaneloog. “Kui ta ei tule, siis saab normaalselt koosolekut läbi viia. Kui
aga tuleb, siis ta on kindlasti enne

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate
AS Ropka-Betoonist.
KINDEL
KATUSEALUNE.

Betooni
IGApumpamine
ILMAGA! ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

SUVISED RÕÕMUD
JA ÜLLATUSED
MEILT!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

midagi pruukinud ja seepärast oleme kaalunud ka politsei abi palumist ta kõrvaldamiseks. Märkuste
peale, et ta ei ole koosoleku juhataja
ega läbiviija, on ta siiski taltunud.”
Roosalu puhul on kolleegid
probleemina veel välja toonud
kehva mälu. Laanloogi hinnangul on osalt ealistest iseärasustest,
teisalt aga kõvast pummeldamisest tekkinud viga koosolekutelgi
välja löönud. “Ta ei mäleta enam
seda, mida viis või kümme minutit
tagasi ütles, käib nagu metronoom
edasi-tagasi. Kuna ta on nii palju
aastaid võimu juures olnud, on ta
väga võimukas,” märkis mees.
Näiteks olevat kortermajas
nädalavahetuseti juba tavaks, et
joobes Roosalu asub telefoni teel
ühistu juhatust ja majahaldurit
terroriseerima. “Igasuguseid asju
on tal vaja laupäeva õhtul teada ja
nii neil inimestel rahu ei ole,” ütles
Laaneloog. “Ei jää üle muud kui
Andrus Ansipit tsiteerida „Tule
taevas appi!“.“
Enne taevaseid jõude on naabrid aga juba aastaid tagasi pöör-

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

SOL Eesti OÜ
otsib oma kollektiivi

PUHASTUSTEENINDAJAID
Kui oled tubli, töökas ja kohusetundlik,
siis ootame Sind meile tööle!
Omalt poolt pakume:
• häid töö- ja palgatingimusi
• kaasaegseid töövahendeid
• väljaõpet ja täiendkoolitust
• kindlat töökohta
• tööriietust
• päikeselist kollektiivi
Töö sobib nii põhi- kui lisatööks.

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21
www.desirees.ee • www.veenus.eu
Tel 734 6510.

Kui soovid meile tööle tulla,
siis helista palun tööpäeviti kella 9-16
telefonil 677 1551.

www.sol.ee
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kui juurde tuleb
„Jõulud ja jaanipäev on
eestlaste rahvustragöödiapäevad,“ sõnab Tartu
Ülikooli kliinikumi verekeskuse direktor Helve König
murelikult pool nädalat
enne kesksuvist püha, kui
enamik aktiivseid tudengist doonoreid on Tartust
minema sõitnud.
Just noored vanuses 18–30, peamiselt tudengid, on tema sõnul
aktiivseimad käijad. „Verd andmata ei saa ka jätta,“ räägib König,
“kui väga kriitiliseks läheb, siis
hakkame doonoreid läbi helistama ja palume neil võimalusel tulla.“
Kolmapäeval käskiski König
hakata jälle B-veregrupiga doonoreid läbi helistama. Ka siinkirjutaja sai mõni nädal tagasi kutse alati puudu olevat B-negatiivset verd
andma tulla. „Hetkel on lihtsalt
selle veregrupiga patsiente palju,“
selgitab König põhjust. Seda verd
saab asendada vaid kõigile sobiva 0-veregrupiga, mida pole aga
samuti kunagi liiga palju.

Kapid tühjaks ei saa
„Kui kellelgi on kiiresti verd
vaja, siis antaksegi esimesena universaalset nulli, veregrupi kindlaks tegemisel minnakse aga sellele üle. Aga kui tuleb patsient, kellele sobib vaid 0-veregrupp, peab ka
temale seda jätkuma.“
Kuigi sel nädalal helistati läbi
B-veregrupi omanikke, on Königi
sõnul puudus kõigest. „Suvi ongi
üldiselt kehvem aeg,“ selgitab verekeskuse juhataja, täpsustades, et
selliseid asju ei saa siiski kalendri
järgi määrata – tõsine puudus võib
tulla ka keset kevadet või sügist,
mil doonorite aktiivsus on suur.
Sellisel olukorral, kus arst teeb
külmkapi lahti ning vastu vaatab
tühjus, ei lasta aga juhtuda, kisa tõstetakse juba varem. Kui ikka tõsine
mure käes, saab pöörduda ka teiste
verekeskuste poole, kuid seda tuleb

Neljapäeval gümnaasiumi lõpetanud Jaan Našmanov oli verd loovutamas juba viiendat korda, alustades kohe täisealiseks saades.
„Ajakirjanikku nähes tuli rambipalavik,“ naljatab ta, näidates sidemes
vasakule käele, kust tuli nõelatorke järel vaid natuke verd, mistõttu tuli
poole liitri kättesaamiseks kätt vahetada. 
Laurits Leima

seisma ei jää, pigem kipub rohkem
välja minema kui juurde tulema.

Riigi tegemata töö

Aastas tuleb juurde 2500–3000
uut doonorit. Kuigi tehakse ka reklaame ja kampaaniaid nii massi- kui
sotsiaalmeedias, toovad enamiku
uutest vereloovutajatest kohale siiski juba kogemustega sõbrad.
Ühtegi suuremat
Väike ärevus on kogu aeg kriisi pole seni veel
kuid et
hinges, kuid see on lihtsalt juhtunud,
seda vältida, oleks
selline töö. Me ei sõltu ise- vaja inimeste teadtõsta, aga haiglaendast, vaid kõigist teistest. mist
tel ei ole selleks raha.
„See peaks riigi töö olema,“ lausub
ette harva. „Oleme kõik suved üle
König veendunult, „et meil ikka
elanud, elame ka selle,“ on König
veretagavara jätkuks. Reklaami ja
optimistlik. Doonorveri kuhugi

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

teavitust peaks palju rohkem tegema, kuid meil pole selleks ei raha
ega tööjõudu.“
„Iga päev väriseme, mitte vaid
suviti. Istume nagu püssirohutünni otsas,“ räägib König oma tööst,
kus kunagi ei või teada, mis juhtub
ja kas sellega saadakse hakkama.
„Väike ärevus on kogu aeg hinges, kuid see on lihtsalt selline töö.
Me ei sõltu iseendast, vaid kõigist
teistest. Tehakse uhkeid maksaja kopsusiirdamisi, kuid keegi ei
maini, et doonorivereta ei saaks
ühtegi sellist operatsiooni tehagi.“
„Pange siis mõni rida oma loosse ka doonorite tänamiseks!“
palub König. Tema ja kogu verekeskuse nimel edastan suure tänu
kõigile doonoritele.
Laurits Leima

Raeoptika Tartus:
Raekoja plats 1
Küüni 5B

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
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Palametsa
pajatused

Puusild põleb!
„Emajõe puusild põleb!“ Niisugune hädahüüd kostis 90 aastat
tagasi, 1923. aasta 22. juuni keskpäeval Tartu kesklinnas. Paljud
lootsid, et tuletõrjujad suudavad leekidele piiri panna ja auväärse eaga silla tulesurmast päästa. Pritsimajani allavoolu napilt
kilomeeter ja vesi samas jõest võtta. Pandagu ainult pumbad
tööle ja joajuhid paika. Aga ei suutnud, kuigi heitlus silla pärast
kestis oma kolm tundi. Tükike vanast Tartust oli päästmatult
läinud.
Tuhanded tartlased uudistasid jõe mõlemalt kaldalt, kuidas järjest ahnemaks muutuv leek lakkus tõrvaga läbiimmutatud talasid,
mis olid oma sada aastat samal kohal seisnud ja kõigile jääminekuile
visalt vastu pannud.
Onu Eskimona tuntud põlistartlane Evald Rooma, Emajõe ääres
kasvanud ja karjääri teinud poiss, kirjutas oma 2008. a lõpul ilmunud memuaarides „Kunagise puusilla pealt sai õngega viidikaid püütud. Sillal olid puidust tugisambad, teise samba peal turnides me
õngitsesimegi. Seal ma olin poistega ka sel momendil, kui sild põlema süttis. Väike aurulaev Tšaika sõitis vana
Betoonsilla ehitamise
puusilla alt läbi, tossukonkursile esitati 32
pilv kannul. Oli värske
ärilaev, taga järel veel
avaldust. Võitis Talväike praam. Kui laev
linna firma, tõrjudes
eemaldus vastuvoolu,
hakkasime tundma tõrvälismaised kõrvale.
valõhna. Tulime sillalt
kaldale ja nägime, et sild suitses. Sealsamas sadamas oli mu isa mootorpaat. Läksime paadi peale ja vaatasime, kuidas tuli järjest jõudu
kogus. Läks-läks-läks ja siis korraga vuhhhti! Viskas keset silda vägeva leegi välja. Sild põles meie silmade all nagu lõke. Kuum õhk küündis isegi meie paadini. Plahvatas, põles, plahvatas. Tuletõrjujad tulid
küll, aga nende töö oli naljamäng“.
Seaduse järgi pidid aurulaeval olema korstna otsas sädemepüüdjad, aga sel ei olnud. Sealt see säde, mis veerand tunniga pani silla
üleni leegitsema. Sild oli ehitatud tõrvatud männipuust, et kauem
püsiks. Tõrv aga kuumenes ja eraldunud gaas plahvatas. Sellest see
tule võim ja vägi.
Juba järgmisel päeval arutas linnavalitsus asja ja otsustas ehitada Laia tänava otsa tulekindla betoonsilla. Linlasi hakkasid üle
jõe vedama paadimehed. Koormatega tuli teha ring üle Kivisilla.
Betoonsilla ehitamise konkursile esitati 32 avaldust. Võitis Tallinna
firma, tõrjudes välismaised kõrvale. Ehitus algas 1924. a suvel ja kestis poolteist aastat. Nii et Vabadussillaks nimetatud raudbetoonist
rajatis avati tuhandete tartlaste juuresolekul 1926. a 4. jaanuaril. Oli
igati tugev sild, mis kandis isegi tankide raskust.
1941. a juulis õhkis taanduv punavägi Vabadussilla. Sakslased
taastasid 1943. a alguseks ja purustasid omakorda Tartut maha
jättes 1944. a 25. augustil. Poole sajandi pärast, 1993. a ehitati sinna sammudega rütmis vibreeriv jalakäijate plekksild, mis peagi
lammutati, et teha ruumi praegusele atraktiivse kaare, aga vähese
kasutusega autosillale. Olgu, kuidas on – põline Emajõest ülekäigukoht igatahes.

täidavad linna muusikaga
Taas on Emajõe Ateena
tänavad täitumas muusika
ja vaatemänguga, mille
toovad parimad Euroopa
väntorelimängijad. Viiendat
korda toimuv festival on
saanud kenaks traditsiooniks, mis seob Eestit ülejäänud Euroopaga.

leks, et õpetada kanaarilindudele
lihtsamaid viisikesi.
Kuna selliste muusikariistade repertuaar oli väike ja helivärv
kahvatu, hakati meisterdama suuremaid, puust ja metallist viledega, käsitsi ringiaetavaid ning kergesti transporditavaid väntoreleid.
Neid instrumente valmistati mitmetes maades – Saksamaal,
Prantsusmaal, Šveitsis. Pikka aega
oli väntorel ja väntorelimuusika sotsiaalse taustaga, neid pille
mängisid tihti erusoldatid, vaesed
ja kerjused, kes sellega endale elatist teenisid.

Eesti teatri- ja muusikamuuseum korraldab viiendat rahvusvahelist väntorelifestivali Tartus.
Kontserte jagub 27. juunist kuni
30. juunini nii linna parkidesse,
raekojaplatsi, muuseumidesse kui
ka kirikusse.
Artistid Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Poolast ja Eestist
pakuvad muusikat ajaloolistel pillidel, silmailu ja natuke kultuurilist kirevust, mis Tartu vaimuga
kenasti sobib. Peale traditsiooniliste tänavakontsertide toimuvad
ka lastekontsert Tartu mänguasjamuuseumis, klassikalise muusika
kontsert Jaani kirikus ning armastuslaulude õhtu 19. saj Tartu linnakodaniku muuseumis. Külaliskontserdid on festivali kingitus
Põltsamaa, Rakvere, Viljandi ja
Tallinna inimestele.

Kanaarilinde õpetades
Selleks, et festivalist osa saada,
pole vaja kalleid pileteid, järjekorras ootamist ega kaugele sõitmist.

Hinnaline instrument

Lihtsalt peatuge tänaval leierkastimehe ees ja tere tulemast väntorelifestivali publiku hulka!
Väntorel on muusikainstrument, mille lõõtsa aetakse ringi
käsitsi ning helikandjaks võib olla

perforeeritud paberilint, metalltihvtidega rull vmt. Helitekitajaks
on viled, metallkeeled või -lehed.
Väntoreli eelkäijat, väikesemõõdulist ja algset mängutoosi (prantsuse keeles serinette) kasutati sel-

Kuna enamasti olid väntorelid
kallid pillid, tekkisid spetsiaalsed väntorelilaenutused. Eestisse
jõudsid väntorelid sarnaselt teiste välismaiste muusikariistadega
koos rändmuusikutega ja läbi loomuliku kultuurisuhtluse.
Eesti teatri- ja muusikamuuseumi mehaaniliste muusikainstrumentide kogusse lisandus väntorel 2006. aasta alguses. Muuseum
soetas endale 31-noodise Raffin väntoreli, mis on valmistatud
1995. aastal Saksamaal. Tegemist
on täielikult mehaanilise väntoreliga, millel on 4 registrit, mida käitatakse vändaga ning milles muusika on kirjutatud paberirullile.
Eeva Helme

Eriti kurvad mehed laulavad taas
20. juunil kell 20 saab alguse kontserdisarja „Muusikasuvi Antoniuse õues“
teine hooaeg, kui Marko
Matvere, Margus Põldsepp
ja Jaanus Jantson esinevad kavaga „Eriti Kurbade
Meeste laulud“.
Põldsepp ja Jantson ansamblist Untsakad ning Matvere Väikeste Lõõtspillide Ühingust on
ühinenud trioks, mis esitab eelmise sajandi alguse külamaastikelt pärinevaid lüürilisi laule kolmehäälselt. Sellisel kujul kõlasid
sageli võõrsilt laenatud meloodiad
kiigeplatsidel ja igasugu muudel
külarahvapidustustel siis, kui pillimees puhkas.
Miks melanhoolsed? Korraldajate sõnul on kurbus meie rahva-

laulu üks põhilisi värve – nutma
need lood tänapäeva Eestis muidugi kedagi ei aja, pigem naerma.
Üheteistkümnel järjestikusel
neljapäevaõhtul astuvad Antoniuse õues üles tunnustatud Eesti muusikud, kelle esituses saab
kuulda nii džässi, folki, eri rahvaste stiilinäiteid kui ka klassikalist
muusikat. Kontserdisari kestab
29. augustini.
Eelmisel aastal valisid tartlased kontserdisarja „Muusikasuvi
Antoniuse õues“ Tartu aasta teo
konkursil kümne parima hulka.
Neljapäeviti kell 20 esinevad
Antoniuse õues veel 27. juunil
Hedvig Hanson ja Andre Maaker, 4. juulil Tanel Padar ja Tarvo
Valm, 11. juulil Sandra Nurmsalu
& Band, 18. juulil kreeka peo raames ansambel Zorbas ja 25. juulil

C-JAM.
1. augustil on laval “Värvilised unistused” (Hanna-Liina
Võsa, Marek Talts, Marko Mägi),
8. augustil Best of Tango Nueva to Nordic Sounds (Villu Veski,
Tiit Kalluste, Taavo Remmel), 15.
augustil “Vastu kerkivale kuule”

(Liisi Koikson, Raivo Tafenau), 22.
augustil on õhtu mustlaslaulude
ja -tantsudega (Claudia Ševtšenko,
Jaan Sööt, Toomas Lunge, Indrek
Kalda) ja 29. augustil lõpupeo raames Eesti-Ukraina folkrokkbänd
Svjata Vatra.
Kaur Paves
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Aasta loetuimad:
müüdav seks ja
kurioosumid

Tema ise ei karda küll
midagi või vähemasti varjab seda hoolega: legendaarne Tartu iga peo peigmees ja iga matuse kadunuke Jaan Muna räägib
oma kahel lemmikteemal,
elektrist ja nõukogude aja
toredusest, lüües vajadusel poliitiku osavusega
küsija suu pihta.

Jaan Muna heitlikku jutuvoogu ei suuda pidurdada ka linnapea Urmas Kruuse. Alles maestro lahkumise
ja korralduse “Jahuge edasi!” peale saab ta koosolekut kokkulepitud teemadega jätkata. 
Kaur Paves

Jaan suitsu ei tee, sest ei taha
„Rootsi pankadele kümnise
maksmisega riiki orjata“, kuid
kaks korda sada grammi söögi alla maitseb ikka hästi. Jaan
naudib salapära, öeldes oma
vanuseks „71 pluss veel natuke“
ja et elab „kaksinda koos ühe teise inimesega“. Pika puiklemise peale lisab, et naise nimi on
Nipitiri ja lapsed on mööda ilma
laiali. „Lapsi nüüd väga palju ka
pole, ma olen ikka tagasihoidlik
inimene,“ teatab ta resoluutselt
ning jätkab juttu oma lemmikteemal – kilovatt-tunnid, Ignalina tuumajaam ja elektripostid,
mille otsas Jaan aastaid elektrikuna töötades kõõlus.

Elame veel!

muvat põnevat üritust snäki, veini ja pidulike kõnedega. Kus vähegi saab, ütleb ka oma sõna sekka,
olgu see uhke käesurumine ülikooli peahoones või ükskõik millise tähtsama nurgakivi panek.
„Sõnajalaõied on ikka sinimustvalget värvi,“ teatab Jaan
ja naaseb lemmikteema juurde.
„Eesti ei peaks oma viimast tükki põlevkivi ära põletama.“ Jaani
jutt on kaootiline ja intensiivne.
Ta naudib jutustamist enda valitud teemal, peale elektri enamasti Nõukogude sõja- ja luuretehnikast ja vähem innukalt sotsiaalsest ebavõrdsusest. Oma vestluskaaslasele ütleb vabalt: „Ära enne
vahele sega, kui vaheaeg tuleb.“
Samas ilmutab Jaan ka jukukallelikku kriitikameelt: „Me pole

Põlevkivi ja nurgakivi
Kui Mülleri Sass hoiab enda
käes mitteametlikku Tartu vaimu tiitlit, siis Jaan Muna troonib
vähemasti Emajõe Ateena väikse vaimu troonil. Ta lähtub põhimõttest „oma silm on kuningas“,
sestap ei jäta enamasti rohelise
nokkmütsiga ja pruunis pintsakus
ringi liikuv legendaarne mees naljalt vahele ühtegi Tartu linnas toi-

Osta 4 euro
eest...

... ja kingime sulle

Kalda tee 28A

tasuta joogi!

www.jess.ee

Juuni lõpuni

AKNAD
kuni

tal, mitte ei „läinud“. Enne veel
omandas Jaan koolitarkust Tartu 8. keskkoolis. „Nõukogude
Liit hoolitses selle eest, et noored ei oleks nagu märg pesu nööril,“ meenutab Jaan õndsalt ning
jutustab selle tõestuseks lugusid, kuidas sooritas nooruspõlves ühes eakaaslastega Ülenurme lennuväljal langevarjuhüppeid. Lisaks jagab ta lahkelt nõukogudeaegseid meeneid, näiteks
ajastutruusid ümbrikke.

%
60

-

riigikogus, kus üks viskab kinda õhku ja kogu ülejäänud kamp
hakkab sellest mulisema.“

Langevarjuhüpped ja
Vene paat

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Elekter – sellest võib Jaan
rääkida lõputult

Jaan on tugeva sotsiaalse närviga. Ta teab peast, et 18,7% Eesti inimestest elab allpool vaesuspiiri. Tunneb muret ka hooldekodude, kodulinna katki
pekstud bussiootepaviljonide
ja kesiste jalgrattateede pärast.
„Seda 326eurost pensioni ei jõua
äragi kulutada, kohe vali, mille
peale paned,“ ironiseerib ta. Teeme-ära-päeval koristas Jaan Raadi parki. „Tõmbasime sealt Raadi
järve põhjast ühe korraliku Vene
paadi välja.“

Nokia 5110 – tema truu ja
ajastuteülene telefon
Nõukogude sõjatehnika –
Jaani järgmine suur kirg
Marju Lauristin – Jaan on
tema suur fänn
Ott Lepland – tema muusika
pole tavaline „kotikloppimine“

Enne seda, kui Jaan asus
EPAsse elektrifitseerimist õppima, teenis ta Nõukogude sõjaväes Ida-Saksamaal. Jaan rõhutab, et ta „võeti“ sinna 1962. aas-

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

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

Tel 796 1397

•

www.aianduskool.ee

REFONDA
MAKSAB
TOPELT!

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

Jaan Muna
lemmikud

Jaan Muna hindab vanu ja
vastupidavaid asju. Tema pintsakut ehivad nõukogudeaegsed aumärgid ja rinnataskust
tõmbab mees välja truu abilise,
pika antenniga Nokia 5110, mille
tagumisele küljele on kleebitud
igaks setmeks juhuks manuaal,
kui mõni nupp peaks ununema.
Arvuti all mõtleb ta ikka kalkulaatorit ja internetti ei kasuta. „See on ju mingi sõimamise
ja enda välja elamise koht, ma ei
taha sellistega ühte teed minna. Mul on raadio, sealt ei pea
mingit pahna peasse kuhjama,“
põrutab Jaan. Twitterisse on
keegi siiski temanimelise kasutaja teinud.
Lahkudes ühmab Jaan reipalt nagu Reet Linna „Prillitoosis“: „Elame veel!“ Jaan Muna
ei peaks ilmselt keegi kartma.
Võib-olla vaid need, kes arvavad,
et teavad elektrist temast rohkem ja tahavad talle seda hirmsasti öelda.
Mari Mets

Tartu Ekspressi lugejaid huvitasid lõppeval hooajal ülekaalukalt kõige rohkem linna prostituutide hinnad, millest kõnelev
artikkel kogus veebis üle 15 000 vaataja.
Tartu Ekspressi koduleht kogus eilse
seisuga alates mullu augustist 325 417
külastust, mis ületas 2011.–2012. aasta
sama perioodi tulemuse (224 212) 45
protsendi võrra. Ehkki oleme keskendunud eeskätt tasuta paberlehele ja
online täidab pigem tugiteenuse funktsioone, võimaldab täpne veebistatistika
siiski välja tuua lugejate meelisteemad.
Aasta jooksul avaldatud 400 loo
seas pälvis võimsa tulemusega esikoha
lõbutüdrukute hinnavõrdlus, kus tõime
lugejateni konkreetsed juhised, kus ülikoolilinnas maailma vanimat teenust
saab. Siinkohal tuleb muidugi tänada
ka Õhtulehe online-toimetust, kes
refereeris lugu lausa kahel korral. Prostitutsiooniloole jäi enam kui poolega
alla teisele kohale tulnud, samuti tarbijakeskne artikkel, mis püüdis korrastada
infot erinevate teenusepakkujate kohta
tihedal hambaraviturul.
Lugejale lähevad ootuspäraselt peale ka kurioossed eksperimendid, nagu
Tartu maratoni purjuspäi läbimine, aga
ka tõsisemad, esmakordselt just Tartu
Ekspressis kajastuse saanud teemad:
toidupanga varjukülg, väidetav jõhkrutsemine haiglapalatis, rahvast hullutav
püramiidskeemi tunnustega ettevõtmine.
Läbivaks hitiks, mis kõnetas rahvast
ka väljaspool Tartumaad, kujunesid aga
meie pikemal tööreisil viibivate korrespondentide läkitused Austraaliast. Isikupärases võtmes ja kergelt skeptilise
alatooniga kirjutatud lood pakkusid ja
pakuvad ka edaspidi alternatiivset vaatenurka Eesti noorte seas lõpmatute
piimajõgedega imedemaa staatusesse
tõusnud Rohelisel Mandril tegelikult
toimuvale.
Lugude edetabelit vaata veebist.

KAMPAANIA REEGLID
WWW.REFONDA.EE

TALLINNA OPTIKAS
JUUNIKUUL - JAANIKUUL:
PRILLIRAAMID kuni -70%
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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Kus mees meest saaks?
eksperiment

Neljapäev, 20. juuni 2013

Läheneva suve valguses tuli
Tartu Ekspress vastu oma
kasvavale omasooiharale
auditooriumile ning püüdis
välja selgitada, kus ülikoolilinnas meestevahelist
armastust jagatakse.

Märtsis tõusis vikerkaarevärvilisele orbiidile kümnevõistleja ja
riigikogulane Erki Nool, kes soovitas vältida praktiseerivate homoseksuaalide seltskonda. Selle valguses soovisime küsida ka kohaliku huvigrupi arvamust. Geiaktivistide hädakisa sundis Noole
kiirelt pildilt kaduma ja vahepeal
koguni Facebooki konto kustutama, ent küsimus jäi õhku: kus on
Tartu homod?

Tuhanded võitlejad
USA elanikkonnast väidavad
uuringud puhtakujulisi homoseksuaale moodustavat ühe protsendi. Eesti ja Tartu kohta adekvaatsed andmed puuduvad, kuid
räigelt üldistades võib sama suht
arvu põhjal väita, et Tartu Ekspressi veebilehel selle aasta jooksul
käinud 189 000 unikaalse külastaja seas leidub tuhatkond pruuni
kuningriigi sõdalast.
Aga kust nad ikkagi üles leida?
Eesti Ekspressi ajaloonurga teatel
kohtuti 1980ndatel Toomemäel

Emajõe linnaujulast pisut ülesvoolu
jääv pumbajaam tõmbab asjatundjate
hinnangul keskmisest sagedamini ligi
homoseksuaale. 
Kaur Paves

dest tänaseks kõige kaduva teed
läinud klubis Maailm, ent ka selle
teadmisega pole aastal 2013 palju
peale hakata.
Võtsime appi meie kõigi aegade loetuimast, Tartu prostituutide
tööpõldu kirjeldavast artiklist juba
tuttava portaali Mahajataha.com,
kuhu sai üles riputaSuunasime sinna igasugu
tud järgnev kuulutus:
„Tere! Oleme partneperverdid jalust ära, ja ka
riga juba mitu aastat
joogised kambad said seal Tartus elanud, kuid
pole siiani täpselt aru
segamatult tegutseda.
saanud, kus siinsed
gayd kogunevad. Võtja Elleri muusikakooli kohvikus,
ke ühendust, võiks koos midagi
kuid erinevalt pealinnast arvestavallatut ette võtta! ;).“
tavat geibaari ei tekkinudki. HiliTehniliselt võttes ei sisaldanud
sem rahvapärimus räägib erapiduteade ka otseseid valesid: olen tõe-

poolest tubli mitu aastat Tartu ülikoolis käinud ja geide meelispaikadest pole mul tõesti ettekujutust. Partneriks võib nimetada ka
kohalikku töö- või joomakaaslast
ning vallatu ettevõtmise alla liigitub kahtlemata intervjuu ajalehele.
Tõsi küll, virtuaalse perekonnanime laenan eksperimendi usutavuse huvides konkureeriva lehe libareporterilt Risto Mehiselt, kuid tsiteerides Tallinna abilinnapea Kalle
Klandorfi „Kes see ikka internetis
oma nime all kommenteerib?“.

Labane flirt
Nüüd jäi siis vaid jalad seinale visata ja oodata, kui info taskusse jookseb! Hilisel õhtutunnil

saabuski esimene kõne varjatud
numbrilt. “Taon pihku,” raporteerib kare meeshääl. Meid siin tegelikult huvitaks rohkem klubiline
tegevus… “Aga seks?”
Asjalikuma teabega ei hiilanud
ka SMSid, mida arvukad huvilised kõnedest enam julgesid läkitada. “Hei poisid! Ega minagi ei
tea, kus kokku käiakse, aga vaevalt
see nii tähtis on,” kirjutas näiteks
üks, mõistagi anonüümne tutvuja. “Põnevat võib ju niisama ka
teha!!!”
Ja nii edasi. “Te partneriga kolmandat ei taha seltsi w? Ma veel
kogemusteta noormees.”– “Olen
25 a kutt. Kas olexite huvitatud
kohtumisest.” – “Lugesin teie kuulutust, võiks kohtuda? Ise 33 ja

hea välimusega.” – “Keppi?” Mõni
mees kompas samuti pimeduses:
“Kus Tartus mehe m**** saaks?”
Siiski saabus ka üks sõnum, mis
geiturul toimuvale veidi enam valgust heitis. “Tahaks ise ka teada,
kus kohtuvad. Vist kuskil masti
juures ja rannas,” sõnas tundmatu
kirjasaatja.

Silma alt ära
Masti juures, rannas? Esialgu jäi
vihje suhteliselt pimedaks, kuni
üks staažikas endine vetelpäästja pirni põlema lõi. Tema hinnan-

gul peeti suure tõenäosusega silmas Emajõe põhjakaldal linnaujulast ülesvoolu jäävat poolmetsikut
randa, kus armastavad käia nudistid ja teetähiseks on tuletõrje veevõtukoht. “Suunasime sinna igasugu perverdid jalust ära, ja ka joogised kambad said seal segamatult
tegutseda,” meenutas ta, milleks
rannavalvurid mitteametlikku
plaaži omal ajal kasutasid.
Väidet kinnitas veel üks helistaja, enda sõnul 50ndates härrasmees. “Kindlat kohta ei ole jah,
aga jõe ääre tuletõrjepunkti juures
võib vahel omasid
näha,” märkis ta.
“Suvel muidugi
liigub rahvas rohkem, tulevad ka
Tallinnast ja Pärnust siiapoole.”
Mehe enda
kõne põhjus oli
aga sootuks omapärane: ta ei soovinud enda sõnul
mitte tutvuda,
vaid eakama ja
internetikaugema inimesena
abi, kuidas Mahajataha portaali
kuulutust üles riputada. “Kas ikka
tasub, huvilisi jagub?” uudistas ta.
Oma kogemuse põhjalt sain julgelt
väita, et 3,20-eurone investeering
on oma hinda igati väärt ja seega
lehe käibele taas kaasa aidata.
“Ma olen liiga vana, te otsite vast ikka nooremaid,” lõpetas
vanahärra viisakalt jutu, lisades
igaks juhuks ometi, et talle meeldib mehi masseerida.
Nii ei õnnestu meil omasoolistest lugu pidavatele lugejatele soovitada muud kui: randa, randa,
poisid! Sealt ikka saab.
Kaur Paves

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

TULE PEREGA PEOLE!

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

26. RAHVUSVAHELINE FOLKLOORIFESTIVAL

BALTICA

23.juunil kell 9:00 Avinurmes

3.–7. JUULI 2013

Päev täis kvaliteetset kaupa, tasemel
esinejaid, huvitavaid tegevusi ja
kohtumisi heade tuttavatega!

TARTU, IISAKU, SANGASTE, TALLINN

Müügil parim valik käsitööesemeid, puidutooteid,
aiakaupa ja palju muud.
Saab sõita kuulsa Avinurme rongiga, elada kaasa
võrkpalluritele KAPA turniiril, osaleda töötubades,
vaadata kauneid näituseid ja tunda lihtsalt rõõmu
kaunist laadapäevast.
Päeva peaesineja

KIHNU POISID
Avinurme kirikus

ANNELY PEEBO
Lastele tuleb külla

AVASTA OMA PÄRIMUS!

KOHVRITEATRI MEISTERNÄITLEJA
HEINO SELJAMAA
Õhtul simman ja jaanituli ansambliga

LIHTNE VIIS
®

Info 56261650 ja tünnilaada Facebooki lehelt

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

tartuekspress
Koolijuhtide kvaliteet
UUDISED

Neljapäev, 20. juuni 2013

RAAMITI LEPPESSE
Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel
allkirjastati kuuepoolne
koolijuhtimise heade
kavatsuste lepe, mille eesmärk on pöörata suuremat
tähelepanu koolide juhtimisele ning selle objektiivsele hindamisele.
„Eesti hariduse ajalugu on koolijuhtide nägu alates Bengt Gott
fried Forseliusest ja Hugo Treffnerist kuni tänaseni,“ ütles minister Jaak Aaviksoo. „Praegu riigikogus arutlusel olevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused annavad koolijuhile palju suurema vabaduse ja vastutuse, täna allkirjastatud lepe annab
neile muudatustele sisu. Mul on
hea meel, et sellel tähtsal teemal
on kõik hariduspartnerid jõudnud
konsensusele.“
Hea kavatsuste kokkuleppe allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Eesti linnade
liidu juhatuse liige Tarmo Loodus,
Eesti maaomavalitsuste liidu aseesimees Ivar Tedrema, Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse liige
Helmer Jõgi, Tartu ülikooli õppeprorektor Martin Hallik ning Tallinna ülikooli arendusprorektor
Eve Eisenschmidt.
Allakirjutanud olid ühte meelt,
et koolijuhtidele on siiani vähe
tähelepanu pööratud, kuigi direk-

Hea juht kujuneb eri osapoolte toel ja koostoimes,
mistõttu:
∞∞ ülikoolid peavad suutma läbi
viia haridusasutuse juhtide
tasemeõpet ja täienduskoolitust, mis vastaks kaasaegsele juhtimisteooriale ja kooli
arenguvajadustele.
∞∞ koolipidajad peavad leidma
koolijuhi ametikohale pädevad ja suutlikud isikud, toetama nende professionaalset
arengut ning andma õiglase
hinnangu juhi töö tulemuslikkusele.
∞∞ koolijuhid peavad täiendama
oma juhtimisalaseid teadmisi ja oskusi, et kindlustada
vajalik pädevus tipptasemel
tööks.
Haridusminister Jaak Aaviksoo meelest on
koostöölepe sammuke edasi koolijuhtide
kvaliteedi tõstmisel. 
Rasmus Rekand

tor annab näo tervele koolile.
Temast sõltub paljuski nii kooli
tase, maine, hariduse kvaliteet kui
ka õpetajate töökeskkond. Ta peab
olema eestvedaja, nii pedagoogiline, administratiivne kui ka majanduslik liider. Väiksemate paikade
koolijuhtidel on täita laiemgi roll
kogukonna liidrina.
Helmer Jõgi sõnul omavad
muutused haridussüsteemis – ja

neid on viimasel ajal olnud rohkelt
– mõtet vaid siis, kui need jõuavad
klassi, tunni ja õpilase tasandile.
„Selleks peavad meil olema väga
pädevad koolijuhid, kes on paika
pandud mitte niivõrd formaalsete näitajate kui tegeliku võimekuse põhjal. Käesolevas leppes
on samad mõtted kirjas,“ rõhutas
Jõgi.
„Eesti detsentraliseeritud hari-

KAUNID SUVEKONTSERDID

PEEGELPILDID
Laura Põldvere &
Raivo
ivo Tafenau ja Jürmo Eespere

Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades üle Eesti,
tund enne algust kohapeal ja www.kontsert.ee

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

∞∞ haridus- ja teadusministeerium peab kujundama hariduspoliitikat, mis toetab kokkuleppe elluviimist.

dussüsteemis on koolipidajatel ja
koolijuhtidel suur iseseisvus, mis
tähendab ka suurt vastutust. Seepärast peavadki nii riik, omavalitsused, ülikoolid, koolijuhtide kui
ka õpetajate ühendused tegema
koostööd meie koolijuhtide taseme tõstmisel,“ põhjendas minister leppe vajalikkust ja kaasatute
laia ringi.
Rasmus Rekand

05.07 - Märjamaa laululava
10.07 - Suure-Jaani suvelava
11.07 - Mooste mõis
12.07 - Urvaste suvelava
13.07 - Rakke suvelava
14.07 - Vihula mõis
17.07 - Pärnu, Ammende Villa aed
- Tallinna Linnateatri lavaauk
18.07
7
19.07 - Käsmu Meremuuseumi suvelava
19.07
21.07 - Ebavere laululava
21.07
24.07
24.07
7 - Tartu Antoniuse õu
25.07 - Padise, Kallaste talu Kalju lava
25.07
a
(Mustjala)
26.07 - Saaremaa Sadam
26.07
27.07
27.07
7 - Toila laululava
28.07 - Kõue mõisa aed
28.07
Kontserdite algus kl 20
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„Nõuan lahutust. Me ei leidnud naisega ühist keelt.“
„Pöördunud siis tõlgi poole...“
***
„Mis koer see on?“
„Politseikoer.“
„Aga ta ei näe üldse politseikoera moodi välja.“
„Ta ei peagi nägema. Ta on
salapolitseist.“
***
Kaks viikingit mööduvad
mäletsevast lehmakarjast.
„Muu!“ ütlevad lehmad.
„Rumalad loomad,“ ütleb
üks viiking teisele. „Ei tee lihtlabasel sõjakiivril ja sarvedel
vahet!“
***
Sõjaväkke vabatahtlikke
värbav ohvitser rõõmustab,
kui näeb, et tema tuppa astub
rühikas noormees.
„Ma lugesin plakatilt üleskutset astuda sõjaväkke,“ lausub
noormees.
„Väga hea! Tähendab, et te
tahate hakata vabatahtlikuks?“
„Ei!“
„Ei? Aga miks te siis siia tulite?“
„Ma tahtsin teile öelda, et te
minuga ei arvestaks.“
***
Miks elevandid sandaale
kannavad?
- Nii ei vaju nad liiva sisse.
Miks jaanalinnud pea liiva
alla peidavad?
- Et otsida elevante, kes on
unustanud sandaalid jalga
panna.
***
Punamütsike kõnnib metsas. Põõsas kükitav hunt hõikab:
„Mis sul korvis on?“

„Kooki ja veini vanaemale.“
„Mille sees sul koogid on?“
„Paberi sees.“
„Anna paber kohe siia!“

***
Ameerika dessantvägede
ohvitser viib läbi noorsõdurite
õppust:
„Pidage meeles, et ka venelastel on õhudessantväed. Üks
selline tuleb toime kolme teiesugusega. Neil on ka meredessantväed, kus teeniv dessantväelane tuleb toime viie
teiesugusega. Ja veel raiuge
endale pähe, et peale eelpoolnimetatute on venelastel veel
mingi stroibat, milles teenivad
sellised metslased, et neile ei
anta isegi relvi kätte.“
***
Mees siseneb Nõukogude
ajal gastronoomi ning näeb
letis isuäratavat vorsti. Palub
300 grammi.
„See on butafooria,“ seletab
müüja.
„Palun mulle siis tükk seda
juustu...“
„Ka see on butafooria,“ selgitab müüja.
Mees läheb väljudes kassiirist mööda ning jääb teda
pikemalt silmitsema. Torkab
talle siis näpud silma, ise pomisedes:
„Oh sa, täitsa nagu päris!“
***
„Noh, kuidas saun oli, kas oli
ka palju rahvast?“
„Meestesaunas, teenindav
personal saunanaiste näol
kaasa arvatud – ükssada neliteist...“
***
„Kas kuulsid, venelased lendasid kosmosesse?“
„Kas kõik?“

ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
21.-22.06 kell 12.20, 15.45,
18, 20; 24.-27.06 kell 15.45,
18, 20; 25.-27.06 kell 12.20;
23.06 kell 12, 15.40 Suured
pulmad
21.-22.06 kell 14.10, 20.50,
22.15; 24.-27.06 kell 14.10,
20.50; 24.-26.06 kell 22.15;
23.06 kell 13.50 Auto nr 19
21.-22.06 kell 11.50, 16,
18.25, 22.35; 23.06 kell 14.30;
24.-27.06 kell 16, 18.25,
22.35; 25.-27.06 kell 11.50
Praktikandid
21.06 kell 13.30; 24.-26.06
kell 13.30; 27.06 kell 13.20
Koolibri efekt
21.-22.06 kell 14.50, 17.15,
19.50; 23.06 kell 14.50; 24.06
kell 15, 17.25, 19.50; 25.05
kell 14.50, 17.15, 19.50; 26.27.06 kell 15.20, 19.50 Nüüd
sa näed mind
21.-27.06 kell 11; 23.06 kell
13.15 Riff 2: Tõusulaine
21.-25.06 kell 11; 21.-22.06
kell 15.35; 24.-25.06 kell
15.35 Pärast maailmalõppu
21.-22.06 kell 11.15, 12.45,
14.20, 17.49; 25.-27.06 kell
11.15, 12.45, 14.20, 17.49;
23.06 kell 12.45, 15.25; 24.06
kell 13.30, 14.20, 17.40 Varjatud kuningriik
21.-22.06 kell 11.30, 13.40,
21.50; 24.06 kell 13.40,
21.50; 23.06 kell 11.15, 13.20;

Praktikandid
21.06 kell 11.50 Cinamonis
Billy ja Nick on kaks kogenud müügimeest, kelle karjäär lendas digitaliseeruvas maailmas prügikasti. Püüdes tõestada, et neid on veel vara
maha kanda, suudavad mehed bluffida end ihaldatud praktikakohale
Google’i peakorterisse koos endast poole nooremate andekate tudengitega. Kuid praktikakoha saamine oli alles pool võitu, sest nüüd peavad nad konkureerima riigi parimate noorte geeniustega, kes tegelikult
ka teavad, mida tegema peaks.

26.-27.06 kell 11.30, 13.35,
21.50 Pohmakas 3
21.-22.06 kell 16.25, 19;
23.06 kell 11.30; 24.-27.06
kell 16.25, 19 Kiired ja vihased 6

Teater
Vanemuise suur maja
21.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson
22.06 kell 19 Thriller - Tribute to Michael Jackson

Kontsert
Atlantis
21.06 kell 21 Wild Summer
Nights
22.06 kell 23 Tanel Padar &
The Sun

Feel Good music cafe
21.06 kell 22 The Cathouse
Radio

Pahad Poisid
22.06 kell 21.30 Peacemaker

Tartu Jaani kirik

Ristsõna

25.06 kell 15.15 Helika Gustavson-Rätsep, Kalle Loona,
Anneli Klaus
25.06 kell 21 Luka

Volga
21.06 kell 22 Anna-Liisa
Supp, Marc F & Artur F
22.06 kell 22 Rosanna Lints,
Ronald Väli

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 5.07 Merike Pääsukese
näitus Minu pildid

Karlova-Ropka
harukogu
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

ia
aastoran
res

kuni 5.08 Puhkpilliorkester
Tartu 65

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kella 17st tellijale
pokaal veini tasuta!

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

Linnaraamatukogu
kuni 5.07 Raamatunäitus
Maitsetaimed. Maitseained
kuni 12.07 Arvo Mägi 100
kuni 15.07 Richard Wagner 200
kuni 29.06 Diana Lõhmuse
näitus Inimesed
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Ehitus

tartuekspress

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Saematerjal (160 €/tm). 		
Tel 528 7510.
Akende paigaldus ja viimistlus.
Tel 5698 1284.
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.

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

Kinnisvara müük
Kinnistu Nõo v (3 ha, oja kaldal,
ehitusluba, el-liitumine, 10 000 €).
Tel 5809 7140.

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

Kinnisvara ost
1-2toal korter omanikult, võib
vajada remonti, hind kuni 37 000
€. Helista julgesti. Raha olemas. 		
Tel 5648 0009.

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

Koolitus

Soojustamine puistevillaga. 		
Tel 5665 0604, 502 0066, 		
puistevill@gmail.com.

Toores lepp, kask. Tel 5683 3404.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Süle- ja lauaarvutite ost, müük,
hooldus. Joorami pood, Struve 8,
tel 5657 7785.

Ei jõua enam oma eaka ema või
isa eest kodus hoolitseda. Pidevalt
muretsed ja mõtled, mis ta seal
jälle korraldab. Proovi Kaunase
pst 22 päevakeskust! Küsi meilt,
kuidas tel 5324 4737.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

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

Muu

Müüa avamaa viinapuuistikuid
„Hassanski Sladki“ 5 eur/tk Tartus.
Tel 5809 7140.

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

Tartu Maximad kutsuvad tööle
kassapidaja-müüjaid, müüjaid,
saalitöötajaid ja koristaja.
Tel 602 3116, personal@maxima.ee.
Pakume täiskohaga tööd eritööde puhastusteenindajale.
Töödeks akende pesu, põrandate
süvapesu ja vahatamine jne. Täpsem info tel 5668 8104, 		
info@kendra.ee.

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

Riided
Jõe butiigis müügil kasutatud
ratta- ja rannariided! Soola 10,
E-P 9-16.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. 		
www.kutotootmine.ee, 		
tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine. 		
Tel 5620 0065, 		
www.kolimisteenused.ee.
Õigusabi. Tel 772 2299, 		
e-post info@reverens.ee, 		
www.reverens.ee.

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 Tartu, Otepää, Pühajärve, Elva, Luunja, Kuuste, Võru
kantseleimaksu marke. 		
Tel 516 6325.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.		
Tel 5649 5292.
Sobilik materjal puukujudeks,
alasi pakkudeks. Tel 512 1766.

Vaba aeg

Tervis

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

Mulla müük, sõelutud ja sõelumata, kohaleveoga. Tel 5744 2536.
Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ametining lõppastme libedasõidu koolitusi soodsalt. Tel 507 8230, Kalda
tee 30, www.sõiduõppe.ee.

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

Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal 7
päeva nädalas sõbraliku hinnaga.
Tel 5340 2060.

Mööbel

Põllundus

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad. Tel 503 2665.

Septikute müük ja paigaldus. 		
Tel 5757 0202.

Päikeseküte, PV paneelid, soojuspumbad, LED lahendused
22.06.2013 Tartu Bauhofi ees kl
11–16. Lisa: www.akromex.com

Maja Tüki külas (Tähtvere v, 191
m², krunt 5341 m², kõrghaljastus,
166 000 €). Tel 501 9739. 		
Vt www.kv.ee.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

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

San-tehnilised tööd. 		
Tel 5757 0202.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
Hiina prof LY CHINI meetod. 98%.
ESRÜ Lootus, tel 505 8381.
Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Tartus Võru 132a. Master
Sport OÜ, tel 659 1109, 		
www.mastersport.ee

Hambaproteesid, kroonid, sillad.
Parandustööd 1 päevaga. Konsultatsioon tasuta. Tel 744 2122.

Erootilise massaaži salong „Virgin“
ootab mehi külla! Pärnu, Hospidali 1,
tel 5811 1171
Käsitööpood Avalancel. Kingitused ja suveniirid igale maitsele.
Tartu, Turu 7. www.avalancel.eu

Kaardid ennustavad! 		
Tel 900 1727, 		
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee
Kodukoristusteenus. Vaipade ja
pehme mööbli pesu. 		
Tel 5666 4185.

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

Korstnaladumine-plekitööd.
Kogemused, kvaliteet, hea koostöö. Tel 5694 4443.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Muru niitmine ja trimmerdamine.
Küsi pakkumist tel 5686 1771.
Muruniitmine Tartus ja Tartu
lähiümbruses. Tel 5633 1461,
e-post merikenakk@hot.ee.

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

odavaima

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

REHEALUNE

Müüme Eesti, Läti ja Leedu
km numbriga firmasid. Norras
firmade registreerimine. Aitame
likvideerida Eesti ja välismaa firmasid, teostame juhatuse vahetuse.
Aitame vormistada firmade müüki
ja muudatusi äriregistris. 		
Tel 5611 0584.

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

Tänavakivide paigaldus. 		
Tel 5604 8044.

Teenused

Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.
Üldehitustööd: katused, fassaadid, aknad, kortermajade soojustamine. Tartus ja Lõuna-Eestis. 		
Tel 5809 6966, 		
kristjan@krestonehitus.ee.

Ehitusmaterjal

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

.EU

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

Ohtlike puude mahavõtmine. 		
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee, 		
www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

vanavara ost ja müük

Kvaliteetsed küttepuud alates
29 €/rm. Vedu hinna sees. 		
Tel 515 3557.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud (kuivad, märjad, lõhuVäljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

ht

hinnaga le

Küte
Katus
+
tekst
= ctrl+L ehk combine
Teeme Teie katused uueks ja vastupidavaks kogu eluks.
PaigaldaPilt
(logo taustapilt.jpg) siia - Effects - Power Clip - Place Inside Container
me valtsplekk- ja profiilkatuseid
Sõidukid
ja siis
ning vihmaveesüsteeme.
Töö klikid combainitud teksti+katuse peale.
oma ala professionaalidelt. 		
Tel 5695 6885.

11

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

Koerte pügamine. Tel 5559 6964.

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Piirdeaedade ehitus ja materjali
müük. Tel 5907 1680.

Okaspuupinnud (3 m, jämedad,
koorem 7-8 rm). Tel 529 0183.

Loomad

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

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.

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

tud, erinevad pikkused). Kojuvedu.
Tartus, Tartumaal, tel 527 4339.

Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

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.

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

12 reklaam

Registreeru soodushinnaga
kuni 5. augustini!

Maraton on
elamus!

25. august
42/21 km

www.tartumaraton.ee
Rulluisupartner:

Autopartner:

Peasponsor:

Meediapartner:

Suurtoetajad:
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39.90!

SMILE SERVICE
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