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Pakkumine kehtib ühevaateliste peegeldusvastase kattega plastikklaaside +/-6,00 cyl…2,0
ja raamide koosostul kuni septembri lõpuni!
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tartuekspress
Linn tõmbaks keskuses tempo maha
uudised

Takso vaid
näpuvajutuse
kaugusel

Eile startis heade mõtete linnas
uuenduslik teenus, mis võimaldab taksot tellida paari klikiga
nutitelefonist ja veebilehelt.
„mTakso rakendusega ei
pea klient ootama dispetšeri
kõnejärjekorras ega helistama
mitmetele tellimisnumbritele,“
tutvustas innovaatilist lahendust Markus Villig, .19-aastane
ettevõtja ja värske Tartu ülikooli informaatikatudeng.
„Rakendus tuvastab automaatselt tellija asukoha ja näitab lähedal asuvaid eri firmade
vabasid taksosid. Pärast valiku
kinnitamist jõuab kliendi tellimus koos aadressiga otse taksojuhi telefoni ekraanile.“
Villigu sõnul on mobiili
kaudu taksot tellides eeliseks
asjaolu, et GPS tuvastab kliendi asukoha, mistap pole tarvis
enam aadressi käsitsi sisestada. Ka on valik võimalik teha nii
sõiduki asukoha, hinnakirja kui
auto mudeli alusel.
„Kuna tipptundidel tekib tihti
olukord, kus mõnel taksofirmal ei ole vaba autot pakkuda, ent samas teiste firmade
juhid ootavad tühjalt kliente,
siis mTakso aitab probleemi
lahendada, pakkudes kliendile
kõiki läheduses asuvaid vabu
taksosid, olenemata nende
firmast,“ on moodne süsteem
Villigu arvates kasulik nii taksojuhtidele kui sõitjatele.

Teerajajate allee
ootab täiendust
Tasku keskuse juurest alanud
Teerajajate allee täieneb ka
tänavu uute jalajälgedega.
Linnavalitsus ootab ettepanekuid kandidaatide kohta,
kes on oma töö või teoga
andnud silmapaistvalt märkimisväärse panuse Tartu linna või maakonna arengusse.
Kandidaate saab esitada
20. septembrini aadressil
www.tasku.ee või Tasku infoletis. Kolmel eelneval aastal
on pronksi valatud Tartu Vaimu, Andres Metspalu ja Andrei
Sõritsa jalajäljed.
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Linnavalitsuses välja töötatud kesklinna üldplaneeringu eskiisi kohaselt
piirataks magistraaltänavatel sõidukiirus 40 kilomeetrini tunnis ning soositaks autoliikluse asemel
ühistransporti, jalakäijaid
ja rattureid.

ni tänavat. Terminali rajamisega väheneks Riia tänavat Küüni tänavaga ristumisel ületavate
jalakäijate hulk, mis võimaldaks
muuta Riia tänaval liiklust sujuvamaks.
Terminali sisenemine toimuks
Riia tänava poolt ja väljumine
Uueturu tänavale ning sealt edasi
Ülikooli tänavale. Bussidele eelise andmiseks rakendataks foorides ühistranspordi prioriteedisüsteemi.

Liikuvuskava kohaselt hakkaks
40 km/h piirang kehtima planeeringuala piires Narva maanteel,
Vabaduse puiesteel, Riia, Turu,
Pepleri, Raatuse, Võru ja VäikeTähe tänaval.

Rutem üle tee

Kesklinn ohutumaks
Piirkiiruse alandamise eesmärk planeeringuteenistuse
juhataja Indrek Ranniku sõnul on
seotud eeskätt liiklusohutusega.
“Tartu kesklinna on koondunud
suurel hulgal autoliiklust. Piirkiiruse alandamine aitab vähendada õnnetuste toimumise tõenäosust ja raskusastet,” seisab kavas.
Samuti püüab linn kiiruse alandamisega vähendada kesklinna autoga läbimise atraktiivsust
ja suunata liiklust kesklinnast
mööda.
Veelgi karmimad piirangud
hakkavad planeeringu kohaselt
kehtima alal, kus püütakse liiklust rahustada. 30 märk kerkib
tänavatele, kus enamik liiklusest
on seotud juurdepääsuga, kuid
kust vähesel määral sõidetakse ka
läbi, näiteks Roosi, Kivi ja Punga
tänaval. 20 km/h aga kehtib nagu
praegugi teedel, mis toimivad eelkõige õuealana ja juurdepääsuks
üksnes kohalikele hoonetele.

Bussirajad maha
Uued tuuled hakkavad puhuma ka ühistranspordis – pealinnast tuttavad bussirajad leiavad
tee Tartusse. Ühistranspordirajad
joonistatakse Narva maanteele,
Riia ja Turu tänavale ning osaliselt Vabaduse puiesteele. Tegevuse eesmärgina toob linnavalitsus
välja just ühistranspordi eelistamise ja ühenduskiiruse paranda-

Kesklinna uus planeering lubab jalakäijatele senisest kärmemaid teeületusi, autojuhid aga peavad linnasüdamest taanduma. 
Kaur Paves

mise. Peale ühistranspordi eelistud alast, tuleb ühistranspordi
tamise on eskiisi koostanud insejuurdepääsu ja kasutusmugavuneribüroo Stratum hinnangul
se parandamiseks siiski ootetinradade rajamise eesmärk kesklingimusi ning jalgteede olukorda
na läbivate liiklusvoogude vähenparandada.
damine: “Ühistranspordirajad
Katus peale
rajatakse olemasoleva tänavaruumi ümberjaotamise tulemusena,”
Praegu puuduvad mugavad
seisab selgituses. “Senistel 2+2
ootepaviljonid kesklinna 33 bussõidurajaga tänavatel jääb autosipeatusest seitsmes: Kaubamaja,
dele mõlemas suunas äärmine ja
Kloostri, Pepleri, Raatuse, Riiaühistranspordile keskmine rada.”
mäe ja mõlemas Silmakliiniku
Samas tõdeb inseneride anapeatuses. Ühistranspordi atraklüüs, et tänavaruumi ümberjaotiivsuse tõstmiseks tuleks ka kõitamine ja ühistranspordiradade
gisse neisse paviljonid paigaldarajamine saab toimuda vaid siis,
da, sealjuures ootab Kaubamakui on tagatud kesklinnast mööja külje all praegu bussi sedavõrd
dasõidu võimalused. See aga eelpalju reisijaid, et sinna on vaja
dab Sadamaraudtee koridori
tavapärasest suuremat ooteala ja
tänava ja Ropka silla valmimist.
varikatust.
Kuigi ekspertide kinnitusel
Neljas kohas peab planeering
paiknevad bussipeatused enamivajalikuks uue bussipeatuse rajakest kesklinna kohtadest optimaalse jalgsikäigu teekonna kau- Uued tuuled hakkavad puhugusel (vaid kuus
ma ka ühistranspordis – peaprotsenti elanikest elab lähi- linnast tuttavad bussirajad
mast peatusest leiavad tee Emajõelinna.
k augem a l ku i
mist. Nii ei seisatu bussid praegu
300 meetrit) ning liinivõrk katab
Fortuuna tänaval, kuhu kerkivad
valdava osa kesklinna hoonesta-

lähiajal mitmed korterelamud,
kaubandus- ja teenindusasutused ning büroohooned. Olemasolev Aida peatus aga paikneb vaid
Turu tänava ühel poolel kesklinnast väljuval suunal, samas kui
linn sooviks peatust duubeldada.
Praegu saavad piirkonna elanikud kasutada vaid sootuks kaugemale jäävaid Rebase, Jõe või Turu
peatuseid.
Eskiis peab vajalikuks, et ka
Raatuse ühiselamu tudengid
edaspidi otse maja eest linna poole suunduvale bussile pääseksid
– praegu saab Raatuse peatusest
ainult Annelinna. Üle 2000 reisija
päevas teenindavas Turu peatuses ei ole linnavalitsuse hinnangul täna aga sugugi mugav bussi
peale ja maha astuda: olemasolevat peatusala tuleks kas laiendada või selle võimaluse puudumisel asukohta muuta.
Planeeringu autorid arutlevad võimaluse üle ümberistumise paremaks korraldamiseks
rajada Vanemuise 4 krundile
bussiterminal. Suur osa reisijaid
suunduks linnaisade soovide
kohaselt olemasolevatesse bussipeatustesse kasutades Küü-

Jalakäijate praeguseks problemaatilisimaks murekohaks arvab
planeering magistraaltänavate,
eeskätt Riia ja Turu tänava ületamise. “Jalgsikäigu kiiremaks
muutmine saab eelkõige toimuda ooteaegade vähendamise näol.
Lihtsamaks ja kiiremaks võimaluseks on fooriaegade muutmine ning jalakäijatele täiendava
aja andmine,” seisab plaanis. “See
toob kaasa autode ooteaja kasvu
ja vähendab autoliikluse atraktiivsust, mis on Tartu transpordipoliitika üks eesmärkidest.”
Eksperdid toonitavad, et jalakäijate liikumine tuleks hajutada
ja suunata selleks sobivasse kohta. “Üle Turu silla kesklinna suunas liikujatel oleks otstarbekam ja
lühem tee kõndida mööda jõe äärt
ja ületada Vabaduse puiestee. Sellega väheneb tänavate ületamise vajadus ja seeläbi ka ooteajad,”
resümeerib kava. Selleks oleks vaja
muuta jõeäärne liikumine atraktiivsemaks ja mugavamaks.
Unustatud pole ka rattureid,
kes moodustavad kogu liiklusest
küll väikese osa, kuid on spetsialistide hinnangul linna asustuse
struktuuri ja liiklejate keskmist
reisi pikkust arvestades suure
arengupotentsiaaliga. Nii lubatakse rajada uute hoonete planeerimisel ja projekteerimisel ratastele parkimis- ja hoiukohti, võimaldada ratturitel ka ühesuunalistel tänavatel mõlematpidi sõita ning paigutada jalgrattaradade
fooriga ristmikele “stoppkastid”.
Kaur Paves
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Järsk maanteekraav
veristas noore naise
Linn kutsub
tervisepäevale
8. septembril kell 11 algab
Küüni tn pargis üheksas Tartu
linna tervisepäev, kus huvilised
saavad osaleda 6- või 10-kilomeetrisel tervisekõnnil, kontrollida tervist ja küsida spetsialistidelt nõuandeid tervise ja
tervisekäitumise kohta.
„Tervisekõnd on lihtsaim
viis oma tervise heaks midagi
ära teha. Tervisepäeval saab
igaüks valida endale võimetekohase pikkusega raja ning
läbida see just sellise kiirusega
nagu on tahtmist. Tervisepäeval ei võistelda, selle eesmärk
on tunda rõõmu liikumisest ja
heast seltskonnast. Tulla tasuks
kindlasti kogu perega,“ soovitas
linnapea Urmas Kruuse, kes ka
ise tervisekõnni kaasa teeb.
Tervisekõnnile minekuks
saab kohapeal isikut tõendava
dokumendi alusel tasuta rentida käimiskeppe. Kõigi tervisekõnnil osalejate vahel loositakse välja tervislikke auhindu. Tervisepäev on osalejatele tasuta.
„Tervisepäeval käivitub ka
järjekordne, juba seitsmendat aastat toimuv kampaania
„Jalgsi tervise nimel“, millega
motiveeritakse inimesi tervislike eluviisidega tegelema.
Kampaanias osalejad saavad
sammulugejad, et iga päev
registreerida astutud sammud.
Sellel aastal ootame osalema
kuni 50 inimest, vanuserühmas 45-65 aastat. Kampaania
kestab 9. septembrist kuni
8. detsembrini. Ootame, et
kampaaniaga liituda soovijad
eelnevalt siiski läbivad tervisekõnni raja, näidates sellega oma valmisolekut senist
istuvat eluviisi muuta. „Jalgsi
tervise nimel“ kampaaniaga
liitujate registreerimine algab
kell 14.30,“ rääkis tervisepäeva
ja kampaania korraldaja tervishoiuosakonna juhataja Sirje
Kree.

Nagu selgub Viljandi maantee uut kergliiklusteed katsetanud tervisesportlanna
kurvast kogemusest, võivad eurokraavid tekitada
traagilisi tagajärgi ka jalgratturitele.
“Väljas oli päris hämar, aga mitte kottpime. Enamikul vastu tulevatest autodest põlesid juba kaugtuled, umbes iga kolmas ei lülitanud neid jalgratturit nähes välja,”
meenutas vastavatud rattateel viie
kilomeetri kaugusel Tartu piirist
linna suunas treeningut alustanud Mari Mets. “Ühel maasturil
olid eriti valged kaugtuled ja see
pimestas mind nii, et suutsin niigi tee paremas servas sõites libiseda ratta küljega asfaltäärelt maha
teepervele.”
Kogenud ratturi teadmist mööda ei tohtinuks väikesest kõrvalekaldest üksi veel midagi hullu juhtuda. Ent värskelt ehitatud kergliiklustee asfaldiäär oli ära lõigatud ootamatult teravalt ja järsult.
“See oli paras trepp,” märkis Mets.
“Autotee ja kergliiklustee vahel
on kivine ja järsk kraav, kuhu ma
uperkuuti sisse sõitsin.”
Tulemus? “Kiivri kandsin maha,
verd lahmanud põlv on kinni seotud, peopesad katki, küünar- ja puusanukid sinised,” raporteeris Mets.
Metsa häirib sündmuse puhul
kõige rohkem tõik, et erinevalt uue
tee linnapoolsest otsast puudus
teisel pool ohtude eest hoiatav silt.
“Teel puudub valgustus, kõrval on
meetrisügavune kraav ja teeperv
on trepiastme võrra madalam. Kui
rulluiskudega sealt välja sõita, oleks
tulemus eriti kole,” arvas Mets.

Amet tõrjub süüdistusi
Tee ehituse eest vastutav
maanteeameti Lõuna regiooni ehitusosakonna peaspetsialist Rao Jürisson sõnas, et sisuliselt on töid teostav Lemminkäinen objektiga ühele poole saa-

ia
aastoran
res
kutsub tüdrukuid, neidusid ja naisi
showtantsu, täiskasvanute show-estraaditantsu,
noorte cheerleaders-rühma.
Toimuvad ka katsed 10-14a eliitrühma.
3. sept kl 18-19 toimub Tamme staadioni
puhkeruumis registreerimine.
Info tel 521 7447, www.carol.ee
e-post: showtantscarol@hot.ee

lausega

Tantsides tippu

Vanavanemate päev

Tartu Tango tantsukooli võistlustantsupaar Martin ja Laura Prost
tulid Kopenhaagenis 26 paari
konkurentsis noorte vanusegrupis Põhjamaade meistriteks.

Eeloleval pühapäeval kell 12
tähistatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel vanavanemate päeva.

170

Uus bussipeatus

sündi ja 145 surma registreeriti augustikuus Tartumaal. Aasta
varem olid need arvud vastavalt
204 ja 124.

Idaringtee ehitustööde tõttu sõidavad 4. liini bussid mõlemas suunas
otse üle Võru tänava viadukti ning
peatuvad uues Ringtee lõpp-peatuses (Statoili bensiinijaama parempoolsel küljel olevas parklas).

Ohtlik uinak

Rock võistleb Jõhvis

3. septembril sai politsei teate, et
Vabaduse tänaval varastati pargis
magama jäänud naiselt mobiiltelefon Nokia ja sularaha 55 €. Samas
pargis peeti kinni meesterahvas,
kelle käest küll mobiiltelefon kätte
saadi, ent sularaha ei leitud.

TÜ/Rock alustab hooaega kontrollmänguga Rakvere Tarva vastu laupäeval 7. septembril kell 15
Jõhvi spordihallis. Enne oktoobris algavat põhihooaega löövad
tartlased kaasa Liepaja turniiril
(19.-22.09) ning Balti liiga karikavõistlustel (27.-29.09) Kedainiais.

Pubikilvarite start

Idaringtee valmis
Harrastussportlane
Mari Mets usub, et
verist kokkupuudet
maanteekraaviga
saanuks paremate
hoiatusmeetmetega vältida. 

Vallo Kruuser,
Eesti Ajalehed

nud ning teelõik pole kuidagi
halvemas korras kui mõni täielikult valmis töö. Sestap pole vajadust ka eraldi hoiatusmärkideks.
“Muru on veel külvamata, kuid
sellepärast küll keegi kraavi ei
kuku,” lausus Jürisson.
Tõsi, alates 23. augustist, mõni
päev pärast kurba juhtumit, on
teele lindid ette tõmmatud, kuid
seda sootuks teistel põhjustel.
“Ühel teeäärsel krundil on kurjad koerad, kes võivad rattureid ja
uisutajaid tülitada. Nende eraldamiseks pannakse üles plank,”
teatas Jürisson. Aia ehitamisega loodab ehitusfirma selle nädala lõpuks valmis saada ja seejä-

rel lubab maanteeamet tee uuesti
avada.
Va lgustuse puudumise ja
pimestavate tulede osas ei saa
ehitaja Jürissoni sõnul aga midagi teha. “Nii asi jääbki, keegi mingit barjääri sinna rajama ei hakka,” tõdes ta, lisades, et iga inimene võib pimedal ajal teele minna
omal riisikol.
Jürisson meenutas ka, et kui
sisuliselt valmis värske teelõik
kauemaks suletuks jätta, pole
samuti paljud liiklejad rahul. “Tõrvandi suunal hoidsime teed pikemalt kinni, siis tekkis jälle probleeme,” lausus ta.
Kaur Paves

Viimase aja Tartu suurim tee-ehitus on valmis, vähemalt virtuaalsel kujul: linna kodulehelt leiab
viite efektsele 3D videole, mis
näitab kuidas hakkab kulgema
liiklus 12 km trassil Võru-Ringtee
ristist kuni Lammi teeni.

Külla pritsimeestele
Organiseeritud tuletõrje 94.
aastapäeva puhul on ka Tartumaa päästekomandode uksed
kõigile huvilistele avatud 6. ja 7.
septembril kella 10–19. Päästjad
tutvustavad oma 24-tunniste
vahetustega tööd, päästetehnikat
ja -varustust, annavad ülevaate
tule ja veega seotud ohtudest ja
õpetavad õiget käitumist tulekahjude korral.

Lokaalis Sumin saab 11. septembril kell 19 Uno Ainsoo dirigeerimisel alguse järjekordne pubimälumängu hooaeg, kuhu ajurammu
on oodatud katsuma igaüks.

Taimede sõnumid
19. sajandi Tartu linnakodaniku
muuseumis (Jaani 16) saab 25.
septembrini vaadata Irje Karjuse
koostatud näitust „Taimede sõnumid“, kus pööratakse tähelepanu ravimtaimede salapärasesse
maailma.

Väga uus
anatoomikum
Täna avab ülikooli rektor professor
Volli Kalm pidulikult äsjarenoveeritud uue anatoomikumi õppehoone. Näituse 2 asuvasse majja
on kolinud sotsiaal- ja haridusteaduskonna psühholoogia instituut
ning haridusteaduste instituudi
eripedagoogika osakond.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

hiina, tai ja india köök

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

AARDLA 25a

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

PUHKA RAHUS: Kohaliku telefonipoe järelehüüe mobiiliajastu
algusikoonile. 
Germandia

Lai valik RÕIVAID ja PESU
5.–15. septembrini 2013

Kõik pakkumised leiad
www.eeden.ee

Sportland

Mosaic

Treeningriided -20% (tavahinnast)
Lisandub püsikliendisoodustus -5%

Täishinnaga kudumid -20%

Lindex
Tavahinnaga rinnahoidjad -20%

Rosme pesupood
Naistepesu kuni -30%
Kliendikaart tasuta!
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N-Trend
Ilma õmblusteta pesu -20%
Naiste teksad -20%
Naiste sallid ja mütsid -20%

Riided meestele
Kogu kaup kuni -50%

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu
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tartuekspress
Kiduvad väikepoed
uudised
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Kas ja kuidas nad nii tihedas konkurentsis hakkama saavad? Tartu Ekspress külastas kolme legendaarset kauplust ja uuris, kauaks
väikestel kaladel ulgumeres ujudes
veel jaksu jätkub.

Kiratsev Kelly

Tartu Ärinõuandla kutsub sind

ALUSTAVA ETTEVÕTJA
PÄEVALE - kui sul on idee ja soovid
saada ettevõtjaks.

Motivatsiooniseminar toimub
8. oktoobril kell 9 Atlantise
konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu)
• Ettevõtluse tugistruktuuride ja teenuste
tutvustus
• Kuidas leida ja edukalt ellu viia oma äriidee
• Kogemused edukatelt praktikutelt

-

ettevõtjate edulood

9.oktoobril ettevõttekülastused
Tartumaal
Täpsem kava www.tartu.ee/arinouandla.
Info tel 742 8402, anne.ligi@tartu.bas.ee
Kõigil üritustel osalemine on tasuta,
kohtade arv on piiratud.
Nõutav on eelregistreerimine hiljemalt 3.oktoobriks:
www.eas.ee/ettevotluspaev

REITING KOOLITUSKALENDER SÜGIS 2013, TARTU
SAA OMA ALA SPETSIALISTIKS
RAAMATUPIDAMINE
Raamatupidamise kursus (õhtune)
Korteriühistu raamatupidamine ja maksud
MTÜ ja SA raamatupidamine ja maksud
TURUNDUS
Turundusstrateegia intensiivkursus
MÜÜK
MÜÜGIJUHTIMISE KOOLITUS! Meisterlik müügitöö viib tehinguni
Väikeettevõtte müügiargumendid ja reklaamivõimalused
ETTEVÕTLUS
Ettevõtluskoolitus: Elukogemus on edu võti!
PEDAGOOGIKA
Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)
Koostöö lastevanematga, lastevanemate kaasamine
Arenguvestlused
Tasakaalu loomine
TÖÖTERVISHOID, TÖÖOHUTUS
Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus
ESMAABI
Esmaabi ABC. Mida teha, kui tuleb olla päästja rollis?
KEELEÕPE
Inglise ärikeel (B1)
Korrektne eesti kirjakeel
ARVUTIÕPE
Ettevõtte kodulehe planeerimine ja loomine
SEKRETÄRID
Sekretär-juhiabi kursus
Haridusasutuste sekretäride täiendkoolitus
Dokumendihaldus ja digidokument
Arhiivindus
JUHTIMINE
Uue töötaja leidmine – kuidas valikus mitte eksida?
Edukas meeskond
Avalik esinemine - kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindlalt?
Kuidas mõjutab ärimudeli valik firma konkurentsivõimet?
PROJEKTIDE KOOSTAMINE
Projektide koostamine, läbiviimine ja aruandlus

MAHT
120
8
8
MAHT
24
MAHT
24
12
MAHT
120
MAHT
240
8
4
6
MAHT
24
MAHT
8
MAHT
40
18
MAHT
18
MAHT
169
16
24
6
MAHT
8
8
6
8
MAHT
48

HIND*
722 €
57 €
57 €
HIND*
185 €
HIND*
175 €
96 €
HIND*
780 €
HIND*
1188 €
56 €
28 €
59 €
HIND*
124 €
HIND*
59 €
HIND*
206 €
117 €
HIND*
129 €
HIND*
1003 €
120 €
144 €
42 €
HIND*
59 €
74 €
42 €
89 €
HIND*
380 €

ALGAB
18.09
12.09
19.09
ALGAB
04.10
ALGAB
24.10
13.11
ALGAB
01.10
ALGAB
18.09
09.10
15.10
11.11
ALGAB
15.10
ALGAB
15.11
ALGAB
10.09
18.10
ALGAB
09.12
ALGAB
16.10
12.12
16.12
20.12
ALGAB
03.10
06.11
19.11
12.12
ALGAB
01.10

REGISTREERU KOOLITUSTELE koolitus@reiting.ee või telefonidel
733 3690 või 5332 6481 *Hinnale lisandub käibemaks 20%
Vaata veel koolitusi: www.reiting.ee
TEGEVUSALAD

· Täiskasvanute tööalane koolitus
· Raamatupidamisteenus
· Raamatupidamise sisekontroll
· Projektide, toetuste ja äriplaanide koostamine
· Finantskonsultatsioon ettevõtetele

TARTU ESINDUS
Kastani 39-12, Tartu
telefon 733 3690, 5332 6481

OÜ Reiting PR on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Pikal tänaval pärmivabriku
kõrval kesk suuri paneelelamuid
ja muid uusi hooneid asub pisike viilkatusega kahekordne maja,
mille ukse kohal suur sinine silt
„Pood“. Päevinäinud maja, mis
kunagi mahutas kaks perekonda,
on viimased kakskümmend aastat
koduks Kelly poele.
Uks on kutsuvalt lahti ja leti taga
seisab juba kuueteistkümnendat
suve rõõmsanäoline müüja, tekitades tunde, et igaüks on teretulnud.
Ruumi täidab muusikaga riiulil
õunte taha peidetud tilluke raadio.
Kuigi leti ees võib olla kõige rohkem mõni ruutmeeter pinda, tunneb külastaja end seal hästi.
Müüjanna sõnul ei saa pisikese poe kliente üheselt lahterdama
hakata, sest soodsa asukoha tõttu
käib sealt läbi nii ümberkaudseid
elanikke kui lihtsalt möödakäijaid. Lähimad suuremad poeketid asuvad üle jõe kesklinnas ning
Eedeni kaubanduskeskuses, kõigisse kilomeetri jagu kõndimist.
Nii müüjanna kui poe omaniku Aivar Saukkoneni sõnul on
tegemist justkui külapoega, kus
müüja tunneb kliente ning vastupidi. „Paljud kliendid on öelnud,
et müüjate pärast käivadki meie
poes,“ sõnab Saukkonen.
Äsja lõppenud suvekuud olid poe
jaoks kiired, sest vaid mõne sammu kaugusel asub Anne kanal ning
rannalised käisid tihti just Kelly poest jäätist ja vett ostmas. See
oli terve suve populaarseim kaup.
Kuid ka ülejäänud ajal ei ole müüjanna sõnul kliendipõuda, sest on
välja kujunenud omad stampkunded ning paljud vanemad inimesed
ei jõuagi kaugemale poodi minna.
Pood sai alguse Saukkoneni
soovist hakata müüma oma talu
saadusi – neid leiab leti tagant
veel praegugi. Ilus pikk kurk
ning säravpunased tomatid näevad uhked välja. Ent Saukkoneni
sõnul ei ole suurepärane asukoht,
talutoit ega lojaalne klientuur poe
ülalpidamiseks paraku piisav ning
paarkümmend aastat püsinud
kauplus sulgeb peatselt uksed.
Millal, ei oska ta veel öelda, kuid
plaan on igal juhul kindel.
„Aeg teeb oma töö. Kui suuri

Iga natukese aja tagant võib lugeda, kuidas avatakse järjekordne Selver
või Konsum. Kuid mis on saanud kodulähedastest väikepoodidest?
tuleb nii palju juurde, siis väikeste
jaoks ruumi ei jätku,“ arutleb omanik. „Lettidele ei mahu piisavalt
suur sortiment, pealegi ei saa väike
tegija laost nii hea hinnaga kaupa
kui suur poekett. Samuti on maja nii
väsinud, et vajaks kapitaalremonti.“
Kergelt lagunenud fassaadi ja
mustade, osaliselt kinni kaetud
akendega maja ootab tõenäoliselt
lammutamine ning Tartu linn on
taas ühe pisikese ja armsa poe võrra vaesem.

Trotsiv Toome
Kesklinna ja Supilinna piiril
paikneb üle-eelmise sajandi lõpul
ehitatud elumaja, mille keldrikorrusel asub Toome pood. Neis ruumides on, muide, olnud algusest
peale mingil kujul kauplus.
Sisenedes tervitab oodatult,
kuid siiski natuke ehmatavalt
keldrilik jahedus. Külmkapid surisevad vaikselt, ruumid on tühjad.
Hommikuti kohtab tihti poe kõrval kella kümnest peaparandust
ootavaid mehi, muul ajal pole neid
aga silmapiiril.
„Lapsed,“ iseloomustab pea
kümmekond aastat leti tagant
poe külastajaid jälginud müüjanna klientuuri. Ümbruskonnas on
mitu kooli, mistõttu on noored
need, kes vahetundides ja koju
minnes poest läbi astuvad.
Sarnaselt Kelly poele on Toome pood sellise asukohaga, et sealt
astuvad läbi kõiksugu inimesed.
Võetakse amps magusat või pudel
joodavat, mõni midagi lõunasöögiks. Kuid käib ka ümberkaudseid
elanikke, kellele on tegu kodupoega.

„Teretuttavaid on palju. Tihti
tean nende sisenedes, mida nad ostma tulnud on,“ naerab müüjanna,
lisades, et eks suuri sisseoste tehakse ikka mujal. Iga inimesega ei saa
ega peagi rääkima, kuid kogemustega kliendid juba teavad, et paar sõna
päeva kohta on alati omal kohal.
Tähtvere veerel elav Anneli
käib teel koju ja tagasi poest mööda iga päev, astudes sisse peamiselt õhtuti. „Piima, leiba-saia, jäätist,“ loetleb krapsakas naine kaupa, mida aeg-ajalt ostma peab. Ka
tema ostab tervele perele süüa
pigem suurtest poekettidest, kuid
impulssostud ja ootamatult otsa
lõppenud kraami saab palju mugavamalt kodulähedasest poest.
Maal üles kasvanud lapsena on
Annelil väga meeldiv ja kodune
tunne just pisikestes maapoe-laadsetes kauplustes käia. „Kindlasti ei tohiks need ära kaduda! Peale
mõnusa atmosfääri loeb natuke ka
mugavus. Paljud vanemad inimesed ei jõua võib-olla kilomeetreid
lähimasse suurde poodi kõndida,“
muretseb naine. Ka äsja uuesti koolipinki istunud poelähedase kooli
neljanda klassi lapsed kiitsid kaupluse head asukohta.
Kuigi 2005. aastal poe müünud
Ella Revotko sõnul olid juba siis
suurte poekettide hinnad peaaegu laohindadega võrdsed ning asi
ei tasunud end tema jaoks enam
ära, ei ilmuta praegused omanikud mingit märki lõpetamisest.

Hubane Herne
Supilinna ainus toidukauplus
on kurikuulus Herne pood. Eel-

nevatest suurem ja kõige rohkem
„poe moodi“, suur hernekaunasilt
kaugele paistmas. Uksest väljub
parajasti noor poiss, jäätis käes.
Kaugemalt on tulemas ema kahe
lapsega, kes samuti mõne hetke
pärast jäätistega lahkuvad.
Pisikese vaatluse põhjal jääb mulje, et Herne poel kliendipuudust
pole. On ju lähim suurem pood,
Konsum, alles teisel pool jõge ning
naabruses asuv Toome pood võrdväärne tegija. Asukoht on samuti mugav – Herne tänav kulgeb
pikisuunas täpselt läbi Supilinna.
„Kuigi hinnad ei ole kõige soodsamad, loeb meie jaoks asukoht,“
kõlab lastega jäätiseringile tulnud
Kati suust tuttav jutt. Suuremate
ostude jaoks võetakse suund teisele poole jõge, kuid lapsi sinna üksi
ei saa saata, ning kui toidu valmistamisel selgub, et midagi hädavajalikku on puudu, on Herne pood
osutunud tihti päästjaks.
Poe vajalikkuses on veendunud ka Supilinna sõbrale külla
tulnud Kaarel, õllepudelid kotis
kõlisemas. „Seda,“ tõstab ta kotti, „ei viitsi ju kaugelt vedada ning
kui õlu otsa saab, on vaid mõnisada meetrit tulla. Laisa inimesena meeldib mulle ka see, et uksest
letini on mõni samm ja poest väljudes ei ole tunne, nagu oleks
poolmaratoni läbinud,“ naljatab
noormees.
Kuigi suuri oste ei käi kumbki
tegemas, on nad rahul, et hädajuhul saab ööpäev ringi avatud poest
peaaegu kõike – ka hügieenitarbed maha unustanud rännuline ei
jää öösel hambaharja ja -pastata.
Laurits Leima

Mida peaks järgmine Tartu linnavalitsus esimese asjana tegema?
Kadri Liis (22)
üliõpilane

Hardi (55)
töötu

Ma ei ole Tartu kodanik, aga
tudengeid peaks
ikkagi toetama. Selle jaoks peaks
kindlasti teed kõikidel aastaaegadel korras hoidma. Ühelt poolt
kergliiklusteed, teisalt on näiteks
Narva maanteel üks lõik, mida
kohe üldse valmis ei saada. Üldiselt olen aga eluga rahul.

Tehku
Rüütli
tänava fassaadid
korda. Seal ei
ole palju vaja, võtku mingi pensionär ja ta teeb ära. Turistid käivadki ainult Rüütli tänavat pidi,
oleks neilgi kena vaadata. Eelarve
pandi ju rahvale otsustamiseks, et
mida teha. Tehku siis linnavalitsuse majadki korda. Las pensionärid
krohvivad.

Gintaras (21)
turvamees
Linn peaks paika
panema eelarve,
millest lähtuvalt
parandada keskkoole ja põhikoole.
Minu arvates on need renoveerimata. Kindlasti tuleks noorsportlaste
eluolu parandada. Arendada motivatsioonipakette, et noored rohkem
spordiksid. Kui keegi mängib aasta
aega korvpalli ja minema läheb, siis
kõik imestavad, kuid tegelikult jääb
tihti puudu motivatsioonist.

Mati (64)
pensionär
Alustuseks tuleb
tehtud vead ära
parandada
ja
kinni maksta. Näiteks buss number 4: kuidas ta Jalaka tänavalt
Võru tänavale välja keerab? Eriti tipptunnil, kui bussijuht peab
graafikus püsima. Või teine asi:
tuled Lõunakeskusest ja tahad
Karetesse minna, sul ei ole ühistranspordiga seda võimalust.

Mõtelda on vaja, mitte raha raisata, nagu seda kulutati Laia tänava
silla peale.
Ave (28)
klienditeenindaja
Viimasel
ajal
on väga palju
ära tehtud. Ehk
võiks kesklinnas olla rattateid
rohkem, need on kõik äärelinnadesse tehtud, aga ka tsentris
võiks paremaid lahendusi olla.
Tavalised kõnniteed on olemas,
aga jalgratturitele eraldatud osasid ei ole.
Irina (61)
lasteaiatöötaja
Peaks tegema
nii, et lastel oleks
rohkem raha.
Selleks tuleb vähendada tööpuudust, luua juurde töökohti. Tuleks
tugevdada sõprust Venemaaga,
Eestil endal ju raha ei ole. See
Venemaa, millest kirjutavad siin-

sed ajalehed, ja tegelikkus on kaks
erinevat asja.
Õie (78)
pensionär
Midagi ei ole vaja
teha. Kõik on
korras. Talvel on
kesklinn lumest puhas, äärelinnad
on küll natuke halvemas seisus. Linnavalitsus teeb tööd korralikult ja
peaks samas vaimus jätkama.
Jaanika (32)
kodune
Lasteaiakohtade
puudus on vana
probleem. See
on mul kõigi kolme lapsega olnud,
aga olen alati viimasel hetkel koha
saanud – minul on hästi läinud.
Linnapildis häirivad kõige rohkem
autod. Võib-olla parkimiskohtasid
võiks linnas rohkem olla, et nad ei
peaks parkima kõnniteele. Ma ei
tea küll, kas see on linnavalitsuse
või autojuhtide probleem.
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Viieliikmeline Lõuna-Eesti
pere, kelle noorim liige on
vaid ühekuune, oleks läinud nädalal vastu sõitnud
joobes juhi pärast peaaegu
sattunud autoõnnetusse,
mis võinuks kõigile asjaosalistele traagiliselt lõppeda.

ei hakanud. Ta on väga agressiivne vend,“ tõdes pereema, et kinnipeetud mees on üsna kurikuulus.
Ometi ei õnnestunud perekonnal meest pikalt kinni hoida, sest
suurt kasvu Heiti lükkas Meelise eemale ja hiilis külateed mööda minema. Salamahti lahkus ka
Heiti juhitud autos olnud kõrvalistuja.
Õnnekombel läks kõik hästi.
„Kui nad nii kõvad mehed olid,
Kuid perekond ei jätnud asja niiet täis peaga rooli ronisid, miks
sama ning pidas turske roolijoodinad siis nii kõvad mehed ei olnud
ku ise kinni, võttes nii mehelt võija politseid ära ei oodanud,“ ütles
maluse sel õhtul ennast või kedaPille põlastavalt. Hiiglasekasvu
gi teist vigaseks või surnuks sõita.
mees oli vaid pobisenud, et saab
Eelmise teisipäeva õhtuks sõitneist aru, sest ta enda jalad ka
sid Pille Vinne ja Meelis Kütt koos
värisevad ja tal endal on ka kaks
kolme lapsega Tartust tagasi Põllast.
vas asuvasse koju. Kell oli umbes
Pille ja Meelis eeldasid, et kui
üheksa õhtul, ilm oli hämar ja vihroolisolnu nii „suvalisest“ kohast
mane. Vastse-Kuustes laugest kurminema oskas minna, on ta ilmvist välja sõites näis neile, justkui
selt kohalik mees. Nii läksid nad
sõidaks nende poole mingi roller.
ning tegid külale ringi peale, looEt nende kiirus oli kõigest umbes
tes teda üles leida. Õnne neil
70 km/h, õnnestus perepeal kokpolnud, seega sõitsid nad Heiti
kupõrget vältida.
auto juurde tagasi. Siis taipas Pille masinast ka pilti teha. „Sellises
Vintis hiiglane
olukorras oled ikka nii närvis,
pärast ma mõtlesin, et oleksin
Kui Pille ja Meelis tahapoole
võinud ju filmida seda, kuidas ta
vaatasid, nägid nad, et tegemist
autost välja tuli, see oleks tõenpolnud sugugi rolleri, vaid sõidudanud, et tema sõitis,“ kahetses
autoga, millel põles vaid kõrvalisPille.
tujapoolne esituli. See tähendab,
Veel meenutas ta, et kui nad
et auto oli enne juba vähemalt
koos mehega sündmuskohal politpoolenisti nende suunavööndis.
seinikega vestlesid, ilmus mõne aja
Et auto teel sugugi sirgelt ei sõitpärast kohale keegi võõras mees,
kes väitis, et oli politHommikuti vaatab laps sel- seiautot näinud ja
vaatama tulnud, kas
le auto pilti ja räägib, milli- mõni loom on auto
ette jäänud. „Väljas
ne lammas see mees on.
oli pime ja politseinud, ütles Pille mehele, et see juht
autol ei töötanud isegi vilkurid. Ju
on ilmselt purjus ning talle tuleks
ta saadeti vaatama, mis edasi sai,“
järele sõita. Meelis pööras otsa
kirjeldas pereema.
ümber ja keeras autole ette.
Koju jõudnud, postitas PilAutot juhtis alkoholilõhnadega
le autost tehtud foto koos juhtuHeiti, kes on tugeva kehaehitusenu lühikirjeldusega ka Facebooki
ga mees. „Eks ta natuke närvi läks,
ja juba 10–15 minuti pärast sai ta
kui me püüdsime teda politsei
esimese ning eeldatavasti täiestulekuni autos hoida,“ rääkis Pilti õige vastuse selle kohta, kellega
le ja lisas, et muidu oli ta suhtelitegemist on. Vastse-Kuustest pärit
selt rahulik.
Heiti kohta teadsid inimesed rää„Paljud arvasid, et meil läks väga
kida üsna värvikaid lugusid ning
kergelt, et ta seal kohapeal vastu
paratamatult tekib neid kuuldes

küsimus, kas pere ei karda kättemaksu. Pille kinnitab, et mitte.
„Mina küll ei pelga, kui hakkavad
kahtlased asjad juhtuma, näiteks
autokummid tühjaks minema. On
ju teada, kes see on!“ sõnas ta.
Pille on veendunud, et ilmselt
ei saa ka politsei hoolimata alanud menetlusest Heitit kuigi karmilt karistada. Õnnetust ju ei
juhtunud. Samas ei heida perekond politsei käitumisele midagi
ette. „Ega me ei saagi teha midagi
muud, kui teda avalikult häbiposti
riputada,“ ütles naine.

Teadmatuses autoomanik
Pille on käinud ka politseijaoskonnas tunnistust andmas, seal
kohtus ta Heiti vennaga, kellele auto kuulub. Vend oli öelnud,
et kui ta politseist kõne sai, oli ta
äärmiselt üllatanud ja hetkel ei tea
juhtunust mitte midagi.
Heiti endaga pole õnnestunud
kontakti saada ei toimetusel ega
ka Pillel. „Mõtlesin, et postitan
talle ise selle Facebooki loo, aga
ta konto on kinnine,“ sõnas Pille. Hoolimata Facebookis levivast
postitusest pole mees nendega
ka ise ühendust võtnud ega muul
moel reageerinud.
Pereema ütles, et juhtunut elab
kõige rängemalt üle nende keskmine laps, kolmeaastane poeg.
„Hommikul, pärast ärkamist,
läheb ta mehe Facebooki, vaatab selle auto pilti ja räägib, milline lammas see mees on,“ rääkis
Pille ja nentis, et eks nad mõlemad mehega olid sel momendil
ka endast väga väljas ning karjusid teise auto roolis olnud mehe
peale.
Oma otsust iseseisvalt roolijoodik kinni pidada ning juhtunut
avalikult jagada Pille ei kahetse
ning ilmselt oleks ta samuti reageerinud ka siis, kui ohtlikku olukorda oleks neid pannud mõni tuttav inimene Põlvast. „Siis lööb see
lõvi seest välja, kui lastega koos
oled,“ ütles pereema.
Kristina Pentsa,
Lõunaleht
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PVC aknalaud

AINULT KLAAS

- kaasaegne süsteem
- ohutu klaas
- suurepärane väljanägemus
- lihtsus kasutamisel
- kaitse halva ilma eest
- väga hea valguse läbilaskmine
- grillnurkade
- verandade
- lodzade
- rõdude

VARIKATUSED

RULOOD

KONSTRUKTSIOONID

- lihtne kasutamisel
- mugav kasutusel
- kindel ning tugev
- kõige odavam

Riia 4
E-R: 10:00 - 18:00
t. 67 65 199
m. 555 66 199
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„Siis lööb tõeline
lõvi välja, kui lastega koos oled!“

- otstarbekas
- ilus väljanägemine
- soe
- vastupidav
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Milleks Raadile filmipaviljon?
Seoses ERMi ehitusega ja Raadile
kultuurilinnaku rajamise mõttega on
mitmel pool otsitud vastust küsimusele: „Milleks meile uus kultuurilinnak ning tartlastele filmipaviljon?“.
Küsimused on igati õigustatud, pooldan isegi
vanasõna, et üheksa korda mõõda, üks kord
lõika. Kuid olen veendunud, et kui filmipaviljoni idee korralikult üle mõõta, siis on mida
lõigata – filmialase taristu rajamisest Tartusse
võidab suurem arv inimesi, kui esialgu paistab.
Üleilmsel meediaturul on viimaste aastatega toimunud plahvatuslik kasv ning videoja filmiteenuste järele pole kunagi varem
olnud sedavõrd suurt nõudlust. Näiteks
Skandinaavia, Venemaa ja Saksamaa filmiturul liikuva raha hulk on igal aastal ligi 483
miljonit eurot. Eestis on see summa praegu
tuhandetes kordades väiksem, jäädes 5,5 miljoni euro kanti (Film Estonia 2013).
Muutuvas turusituatsioonis oleks aga ka
Eestil võimalik üpris väikese pingutusega
oma turumahtu mitmekordistada. Kas Eesti ja veel enam Tartu suudaksid aga konkurentsi pakkuda olukorras, kus filmitegijate
ligi meelitamiseks ja majanduse elavdamiseks loob üha suurem hulk Euroopa riike filmide tootmiseks sobivat taristut ja soodsamaid finantstingimusi?
Rahvusvahelistel filmitegijatel on mitmeid
põhjuseid arvamaks, et suudaksid küll. Eestis
on filmitegemine 30-40% odavam kui Skandinaavias. Siin on eripalgelisi looduspilte
rabadest ja metsadest haruldaste linnavaadeteni: sajandivanused puitasumid, nõukogude aja tööstus- ja elamupiirkonnad, keskeuroopalik väikese ülikoolilinna miljöö. Meil
on muu Euroopaga võrreldes väiksem bürokraatia, mis teeb filmimise jaoks vajalike erilubade saamise kordades lihtsamaks ja kiiremaks. Eestis on palju anonüümseid kohti,
hooneid ja rajatisi, mida kasutada, kui need
filmistsenaariumi kohaselt ei tohiks tegelikku asukohta reeta.
Eesti puhul tuleb kasuks ka välja kujunenud ja usaldusväärne ärikultuur, rahvusvaheliselt tunnustatud kohalik filmitööstus,
uusi professionaale koolitavad Balti filmi- ja
meediakool ning Tartu kunstikool, kus ainukesena Eestis on võimalik õppida 3D modelleerijaks. Oluline on ka meie suutlikkus teha
koostööd Venemaaga, mis on paljudele rahvusvahelistele filmitegijatele osutunud pudelikaelaks.
Rahvusvaheliste filmitegijate siia meelitamiseks tuleb aga eelnevalt täita kaks tingimust. Keegi ei pane ju imeks, et teatril on

oma teatrimaja ning kõigile on arusaadav, et
hokit saab mängida ainult siis, kui selleks on
olemas jääareen. Nii on ka filmitööstuse tekkeks ja arenguks vaja esiteks stuudiot, elementaarset töötegemise kohta filmitegijatele. Teiseks tingimuseks on filmifondi ehk kohaliku
finantsstiimuli olemasolu. Mis see filmifond
on ja kuidas see toimib?
Filmi tootmisel kulutatakse ligi veerand eelarvest võttekohas. Palgatakse kohalikku tööjõudu näiteks dekoratsioonide ja kostüümide
valmistamisel. Tööd saavad näitlejad, muusikud, filmitegijad, eriefektide loojad, IT-spetsialistid ja toimetajad. Lisaks otsesele filmitegemisele elab filmimise piirkonnas 2–3 kuud
võttegrupp,
Üks korraliku eelar- kuhu võib
da
vega Euroopa män- kkuunui l u100
gufilm jätab võtte- i n i m e s t ,
kohta 1 000 000 €. kes vajavad
majutamist, toitlustamist, transporti ja muid igapäevateenuseid. Need kohapeal tehtud kulutused
katab filmifond tagantjärele 10–25% ulatuses.
Täpne toetusprotsent sõltub sellest, kui palju on filmi tegemisel kaasatud kohalikke näitlejaid, heliloojaid, filmitegijaid, toimetajaid ja
kuivõrd on Tartu linnaruumina filmis äratuntav. Mida rohkem teenuseid võttegrupp piirkonnast sisse ostab, seda suurem on tema võimalik toetus filmifondist. Seda suurem on aga
ka raha, mis piirkonda juurde tuuakse. Teeme
ühe arvutuse.

Üks korraliku eelarvega Euroopa mängufilm jätab võttekohta keskeltläbi miljon
eurot. Niisiis kui filmitegijad kulutavad miljon eurot erinevate teenuste peale, on neil
võimalik filmifondi kaudu sellest tagasi taotleda 100 000 – 250 000 eurot. See aga tähendab, et kulutatud miljonist jäetakse piirkonda 750 000 – 900 000 väliseurot! Filmipaviljon suudaks teenindada vähemalt kolme
projekti aastas.
Esialgsete arvestuste kohaselt toob see Tartusse 3,7 miljonit väliseurot ning linna enda
panus sellest oleks vaid 144 000 eurot (see on
1,5 eurot iga tartlase kohta). Fondi loomisel
löövad kaasa Eesti Filmi Instituut, Film Estonia, Creative Europe, aga ka erainvestorid. Filmifondi eesmärgiks on perioodil 2014–2020
välja jagada 5 miljonit eurot, mis toob linna sel
perioodil üle 26 miljoni väliseuro. Lisaks laekub riigile täiendavat tulumaksu ligi 450 000
euro ulatuses aastas, millest osa tuleb tagasi
Tartu eelarvesse.
Niisiis on filmifond investeeringufond, mis
oskusliku juhtimise korral võib igale piirkonda
paigutatud eurole tuua lisaks 25 eurot. Need
on aga vaid otsesed rahalised võidud. Kuigi filmifondi ei saa käsitleda kui kultuuri toetamise vahendit, loob just film enim positiivseid
kõrvalmõjusid ka teistele kultuurivaldkondadele.
Filmipaviljon saab sama edukalt teenindada teleseriaale, välisreklaame, mille eelarved
on suuremad kui Eesti mängufilmidel, muusikavideote tootmist, luua green-screen’i abil
arvutis genereeritavat pilti nagu „Avataris“ ja
formaate, mida me tänasel päeval ei oska veel
isegi nimetada.
Kindlasti ei tohi ära unustada Tartus filmitud filmide mõju kohalikule turismile nii
Eesti-siseselt kui välismaal. Filmipaviljoni
juurde tekkiv säilitatavate välidekoratsioonide ala on omaette turismimagnet ja külastuskeskus, kus saab näha, kuidas filme tehakse. Rääkimata sellest, millise positiivse eluja keskkonnakvaliteedi muutuse tooks filmipaviljon Raadile ja linna mainele üldisemalt.
Tartul on mitmeid eelduseid, et globaalse
meediavaldkonna kasv kohaliku piirkonna
majanduse elavdamisega siduda. Seega võib
vabalt juhtuda, et ühel päeval kesklinna poole
jalutades kohtate ootamatult Uma Thurmani.
Jõudes raekojaplatsile märkate välikohvikus
Daniel Craigi Hannes Kaljujärvega vestlemas.
Kaarsilla poole tõttab, kaamera õlul, Michael
Haneke. „On see unenägu?“ mõtlete... Ei, käivad filmivõtted.
Raul Oreškin
loomemajanduskeskuse juht

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
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s tat
Juba 20 aauses!
Teie teenis t
INGLISE, VENE, SOOME, ROOTSI,
NORRA, HISPAANIA, PRANTSUSE,
ITAALIA JA EESTI KEELE KURSUSED
● Üld- ja tööalane keel
● Vestluskursused
● Ettevalmistus inglise k riigieksamiks
● Inglise keele kursused eakatele
● Asutusesisene keeleõpe
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Laste Mängumaailma
lastehoid
Tulbi 2c, Tartu
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Küsi infot 53345299 või kirjuta
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Jaak Aaviksoo: Huvitav oleks teada, kui palju on meie hulgas neid, kellele meeldib õppida. /---/ Ilmselt mitte
palju. Ometi oleme kõik kunagi niisugused olnud, lapsena. /---/ Õpime
ennastunustavalt, õppimisele mõtlemata siis, kui kõik on uus ja huvitav.
/---/ Kas Eesti kool on huvitav?
Ülo Vooglaid: Seda, et kogu
vaba aeg kuluks õppimisele, tuleb
muidugi vältida. Igas eas on inimesel vaja ka sportida, lugeda ilukirjandust, käia teatris, kontsertidel ja näitustel, mängida, matkata, teha tööd. Aeg on tervise kõrval eriliselt oluline väärtus – ainus
pöördumatu ressurss ja ühtlasi
tingimus kõikide teiste ressursside kasutamiseks. Kindlasti ei ole
mõistlik nõuda, et keegi kasutaks
kogu oma aja õppimiseks.
Siin peaks olema kõne all tegevuste süsteem, mitte aga mingi
üks tegevus (õppimine või „õppetöö“, nagu paljudes koolides ikka
veel räägitakse).
Paraku ei käsitata tegevussüsteemi ei Tartu ega Tallinna ülikoolis ja paistab, et õppimine,
õppimise eeldused ja õppimisega kaasnev teadmine on endiselt ähmased ka mitmele HTM-i
ametnikule. Oluline on saavutada teadmiste süsteemsus ja komplekssus, ulatus ja sügavus, kindlus

www.tartumaraton.ee
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Rattapartner:

Suurtoetajad:
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Tartu ülikooli emeriitprofessor Ülo Vooglaid vaidleb vastu haridusminister Jaak Aaviksoo suurt furoori tekitanud arvamusloo “Kas
Eesti kool on huvitav?” teesidele. Tema hinnangul on kogu haridussüsteem vigane just ministeeriumi piiratud maailmanägemuse tõttu
ja vajab seetõttu põhjalikumat reformi kui ainekavade kärpimine.

Meediapartner:

tata küsimusele, kas Eesti kool on
huvitav, koorub välja enamik meie
hariduselu probleeme. Ära seda
edaspidi enam usu!
Seda, et paljudel õpilastel ei ole
koolis huvitav, tead Sina ja paljud teised juba ammu. Vaja oleks
avastada ja sõnastada, miks neil
ei ole huvitav. Seejuures peaks aga
arvestama sedagi, et kool peaks
olema ühtlasi ka piirkonna arengu tegur, kogukonda integreeriv ja
avardav alge. Koolivõrgu lõhkumine oleks rahvusriigi katastroof.
Kui mõne kooli juhtkond on
kaotanud enesekontrolli ja on
kooli nii nässu keeranud, et lapsevanemad viivad oma lapsed mujale, siis on vaja selline juhtkond
usalduse kaotamise tõttu välja
vahetada, mitte aga kool õpilaste
vähesuse tõttu sulgeda.
Ega Sul tegelikult muud ju üle
jäägi kui arvata ja uskuda, sest
HTM-is ei ole veel kuigi palju teaduslikult põhjendatud teadmist.
Probleemina ei ole veel käsitatud
ei kooli ega koolivõrku, ei õpet ega
õppimist, ei haridust ega haridussüsteemi.

Just, meie kool muutub tüütuks.
/---/ Kool hakkab tüütama, kui seal
lihtsalt ollakse või käiakse. /---/
Võimalik, et osa õpilasi tüdineb
õppest seetõttu, et
Ministeeriumi juhtkond on õpe ei ole jõukohane.
Võib ka olla, et osaaastast aastasse ignoreele õpilastest muutub
õpe lausa vastikuks
rinud vajadust asendada
seetõttu, et õpe on
arvamused teadmistega.
korraldatud trafaretselt ja mehaanija püsivus koos avatusega nende
liselt. Paraku on võimalik, et tüüelukestvaks värskendamiseks ning
tuks muutub hoopis õpetaja, kes
täiendamiseks.
käib „tööl“, krunn kuklas, hääl kile
Sa kirjutad huvist, kuid meenuja pea tühi.
tan, et huvi kõrval toimib ka tahe.
Kõik teavad, et õpilasi saab
Tegutsemisel on oma osa dispoinnustada ainult selline inimesitsioonide süsteemi kõikidel elene, kes on ise innustunud. Õpementidel.
taja, kes on tüdinud, väsinud ja
Mööda ei maksa mõelda ka
pahur, muutub hoolimatuks. Selkohuse- ja vastutustundest. Esiline ei saa õpilaste huvi ei äratamene neist kujuneb läbi kasvatuda, süvendada ega avardada, rääse, ent teine läbi otsustamiste.
kimata nende vaimustamisest ja
Koolis peab olema ka raskusi.
innustamisest või neile eeskujuks
Nende ületamiseks on vaja mõelolemisest.
da, otsida põhjusi ja lahendusteid,
katsetada ning rõõmustada leidPsühholoogid võivad täpsustada,
miste üle, keskenduda, olla visa ja
aga õpitulemus on üldjoontes kahe
järjekindel... Huvi on õppes nagu
asja korrutis: uudishimu korda õpiigas muuski tegevuses edu saavuaeg.
tamiseks küll vajalik, aga mitte
Nii primitiivne käsitus ei saa
piisav eeldus.
kedagi kaunistada. Loodetavasti sattus see mõttejupp siia teksti
Usun, et vastusest sellele küsimukogemata, aga psühholooge polegi
sele – kas Eesti kool on huvitav? –
vaja selle juurde appi kutsuda.
koorub välja enamik meie haridusSelleks, et prognoosida, seletaelu probleeme. /---/ Ise vastaksin, et
da ja korrigeerida õpilaste käitumeie kool ei ole piisavalt huvitav ja
mist, on õpetajal vaja ettevalmispaljude jaoks muutub ta kahjuks piitust mitte ainult psühholoogias
navalt tüütuks. Eriti poistele.
ja psühhiaatrias, vaid ka õpilasHTM-i juhtkond on aastast
te mikro- ja makrokeskkonnas,
aastasse ignoreerinud vajadust
senisest tunduvalt paremat etteasendada arvamused teadmistevalmistust nii sotsiaalpsühholooga. Sa usud, et kui õnnestub vasgias kui ka sotsioloogias. Praegu ei

ole Eesti õpetajatel ja koolijuhtidel
sellist võimalust.
Kui huvi on nullis, on tulemus
ümmargune null ka siis, kui tunniplaani järgi peaks asi ammu selge
olema. Seepärast olen ma väga skeptiline kõiksugu ettepanekute suhtes, mille otsene või varjatud sisu on
õppeainele eraldatud tundide arvu
suurendamine või kooliaasta pikendamine. /---/
Sa usud, et tundide arvu ja õpilaste teadmiste-oskuste-arusaamise vahel seost ei ole. Küllap
peaksid vaatama, millistest tundidest siis jutt käib, kui asutakse
järeldusi tegema. Enne tundide
arvu järjekordset kärpimist oleks
vaja vaadata ja avalikustada, millised tunnid kuidas toimivad. Ehk
Sul õnnestub ka ülikoolides selgitada, et õpetada saab lapsi, mitte
aineid ja klasse.
/---/ Meid kõiki peaks mõtlema
panema olukord, kus kutseõppeasutus pakub müüjakoolitust 2,5-aastase õppekava alusel ja tööandjad
müüjatööd 2,5-nädalase väljaõppe
järel. /---/ Loodan väga, et käivitunud õppekavade reform kutsehariduses pöörab tähelepanu ka sellele
küsimusele.
Lootus, et õppekavade reform
nn kutseõppes viib varsti sihile ja
võimaldab saavutada rahuldavaks
peetava olukorra, on esialgu asjatu.
Kutsehariduse kohta sõna võtnud
„kaalukad“ isikud ei ole suutnud
veel selgeks saada, mis on eriala,
mis on kutse ja mis on amet. Tähelepanu pööramisest üksi ei piisa
Tänapäeva maailm erineb põhjalikult kahe sajandi tagusest, kust
suuresti pärinevad tänapäeva kooli
loogika ja õpetuse arhitektuur. /--/ Kes omandab 100%, saab hindeks
viie, kes allapoole, kukub läbi või
jääb istuma. Niisugust maailma ei
ole enam, aga niisugune kool on.
Lapsed saavad sellest aru …
Tänapäeva tõde on, et uue info
hulk maailmas kahekordistub
iga kahe aastaga. Seda ei ole juba
ammu võimalik „ära õppida”. Ja pole
ka vaja, sest oluline osa sellest on
meist vaid hiirekliki kaugusel. /---/
Selles kõiges saaks Sinuga täielikult nõustuda, kui soostuda, et
kõik lapsed on enam-vähem ühesugused. Paraku nii see ei ole!
Õppekavad, õpikud, töövihikud on koostatud naiseliku loogika kohaselt ning on mõeldud alalhoidlikele usinalt kõike-ära-õppivatele tüdrukutele. Poiste ja tütarlaste arengutrajektoorid on aga
erinevad!
HTM-i ametnikud on visalt võidelnud oma õiguse eest kirjutada
üle riigi kehtivaid nõudeid õppesisu, õppemahu ja -korralduse
nivelleerimiseks. Nad on kiivalt
jälginud, et nende käest ei libi-
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asju õigesti, aga teeme valesid asju.
Tunnistagem endale – me ei suuda,
pole kunagi suutnud kõike õppekavasse kirjapandut õpilastele selgeks
õpetada. /---/ Aga midagi maha
tõmmata me ka ei söanda.
Haridust kui probleemi ei ole
Eestis isegi veel püstitatud, rääkimata selle probleemi põhjuste
tuvastamisest.
Sa mainid, et kunagi pole suudetud kõike seda, mis on õppekavas kirjas, õpilastele selgeks õpetada. Tundub, et seda märkust
võib pidada nii etteheiteks kui ka
kahetsuseks. Tegelikult ei suuda
keegi ka tulevikus õpilastele kõike
selgeks õpetada. Teadmisi omandavad inimesed mitmel teel.
Õppekava kärpimine ei tähenda ühtlasi ja automaatselt seda, et
suurenema hakkab õpilaste iseseisva mõtlemise oskus ja et reproduktiivne õpe hakkab asenduma
produktiivse õppega.
Milliste meetmetega Sa loodad
ümber korraldada õpetajate ettevalmistuse ja täiendusõppe ning
saavutada nii õpetajate kui ka koolijuhtide rahuldava kutse- ja ametialase sobivuse? Milline on kavandatud reformi ajakava ja eelarve?

seks ära kõigile ja kõigele käskude
ning hinnangute andmise õigus
ning samas ei kujuneks kohustust
reaalselt ning avalikult vastutada
oma tegevuse ning tegematajätmiste tagajärgede eest.
Haridussüsteemi kiitmisel on
ametnikud toonud argumendiks
õpilaste saavutusi rahvusvahelistel olümpiaadidel ja näitajaid PISA
testis, ehkki keegi seniajani ei tea,
mida PISA test tegelikult näitab,
ja kõik teavad, et olümpiaadidele
saatmiseks luuakse mõningatele
silmapaistvalt andekatele õpilastele eritingimused.

tada vaid väärtustega. Ka väärtused toimivad mitte omaette, vaid
koos normidega, nagu ka müüdid koos tabudega ja aated koos
ideaalidega.

Kool peaks olema huvitav, pakkuma rõõmu ja rahuldust. Õpilasele,
õpetajale ja lapsevanemale. Aga tegelikkus on sellest ideaalist kahjuks kaugel. /---/ Eesti koolilaste teadmised on
head, rahvusvahelises võrdluses isegi
silmapaistvad – aga rahulolu kooliga
madal, silmapaistvalt madal. /---/
Muidugi peaks koolis olema
huvitav. Paraku ei ole HTM-is veel
teadmist selle kohta, miks ei ole
Tänapäeva maailm on agressiivhuvitav. Selle teksti järgi võib arvane – ta trügib teile ligi läbi arvutiekta, et Sinu arvates piisab õppemaraani, ründab tänaval ja töökohas,
hu kardinaalsest vähendamisest.
nõuab täheleÜ lekoorpanu ja sun- Õpikud on koostamusest ja selle
nib teid pidetagajärgedest
tud naiseliku loogika
valt uute üleson räägitud
annetega toi- kohaselt ning mõelaastast aasme tulema.
Sellest
dud alalhoidlikele usi- tasse.
/---/ Selleks
pole põhikoopole vaja mitte nalt kõike-ära-õppiva- li- ja gümnaaniivõrd teadsiumiseaduse
tele tüdrukutele.
misi, kuivõrd
koostajad veel
oskusi. Ja koolist neid kahjuks ei saa,
välja teinud. Kas Sa tead, kes veel
seepärast ei ole kool asjakohane ega
ei tea, et ülekoormuse tõttu pole
seega huvitav. /---/
tundides võimalik millessegi süveMaailm ei ole ei agressiivne ega
neda? Kes ei tea, et ülekuhjatud
leebe; agressiivsed võivad olla iniõppekava tõttu kujuneb õpe peamesed, kes käituvad teistest hooliliskaudseks tormamiseks? Sundumata või loodavad elada teiste arvel.
se abil on üritatud seda lõhet usiTegutseda saab isiksus kui subnalt varjata ja siluda.
jekt. Paraku pole HTM-is veel
subjekti mõistet ja kõlbelist prob/---/ Veidi kulunud, aga asjakohalemaatikat on seal üritatud seossel moel võiks öelda, et teeme kõiki

Et meie kool muutuks huvitavaks,
et sinna mahuks rohkem elu ja koolirõõmu, tuleb üle jõu käiv koorem
õlgadelt maha visata. /---/
Paraku pole veel olnud kuulda ega näha katset välja selgitada,
miks on koolides enamasti soovitavale vastupidine olukord. Kas Sa
tead, miks paljudes koolides domineerib suhtlemise asemel kohtlemine? Õppekava kärpimine seda
stiili ei muuda.
Õnneks on Eestis ka koole, kus
on vastastikku üksteist usaldav
koolikogukond, kus nii õpilaste kui
ka õpetajate vahel valitsevad sõbralikud suhted, kus õpetajad käsitavad õpilasi subjektidena, kus saadakse aru, et subjekti arengu eelduseks on looming, kus jagub tähelepanu, ruumi ja aega tegelemiseks
nii spordi, loomingu kui uuringutega ja põhiprotsessiks peetakse
õpilaste arengut, mitte „õppetööd“.
Olukorras, kus õppe keskmes
on hindamine ja harrastatakse igat liiki pingeridade koostamist selliste „näitajate“ alusel, mille sisu ja tähendust ei oska ükski
asjamees ära arvata ega selgitada, rakendatakse kehtiva praktika
õigustamiseks igat liiki demagoogiat ning seletatakse, et just hindamine ja sellega kaasnev sundus
(hirm) ongi kõrge õppeedukuse
saavutamise kõige tähtsam hoob.
/---/ On vaja eneseületamist, mis
peaks ammutama jõudu arusaamisest, et tähtis ei ole mitte aine maht,
vaid selle kasutamise oskus. Hästi jämedates joontes võiks üleskutse
kõlada nii: „Poole vähem, aga poole
paremini!” /---/
Loodetavasti saavad ka reformi
vastased aru, et „poole vähem“ ei
tähenda seda, et praegu kehtivast
õppekavast võib järele jääda just
täpselt 50%. Mehaaniline „lähenemine“ ei rahuldaks kedagi ja tooks
kaasa vaid uusi arusaamatusi.

Olen korduvalt rõhutanud, et
haridussüsteem ei ole pelgalt koolivõrk! Haridusotstarve on ühiskonna kõikidel institutsioonidel.
Seetõttu oleks vaja käsile võtta
mitte ainult see problemaatika,
mis on koolide kontekstis, vaid ka
kõik see, mis moodustab haridusruumi kui terviku.
Õigus on ka neil, kes väidavad, et
enne ei muutu midagi, kui eksamite,
taseme- ja kontrolltööde sisu ja nõuded ei muutu. /---/
Küllap on tõesti õigus neil, kes
näevad kooli ängistava formalismi
juurt eksami-, taseme- ja kontrolltöödes. Samas vajab rõhutamist,
et „näitajate tootmine“ ei ole õppe
ja kasvatuse tulemuslikkuse kindlustamise huvides.
Kõik koolid ei pea olema ühesugused! „Kallakute“ kontseptsioon
väärib uuesti läbi mõtlemist ja
vähemalt katsetamist.
Küllap tuleks välja mõelda uus
lahendus nii põhikooli kui ka kutsekooli ja gümnaasiumi, kõrgkooli ja ülikooli lõpetamiseks nii,
et tähelepanu keskmes oleks isiksus kui enesejuhtimise ja sotsiaalse juhtimise subjekt, mitte aga
need teadmised ja oskused, mis on
kunagi kusagil koostatud õppekavas ette nähtud. Kui koolis peetakse ainsaks eesmärgiks õpilaste pääsemist ülikooli või vähemalt
kõrgkooli, siis pole kuigi oluline,
mida minister arvab õppekavast
ja õppe elukaugusest. Siis pingutatakse sihiteadlikult hoopis ühes
teises suunas.
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Õppekava kärped
mehi kooli ei too
Huvitav asutus on see haridus- ja teadusministeerium. Seal käib töö ja vile koos.
Ja kui just ei vilistata, siis teatakse tõsikindlalt, et lõõtspilli ei tohi lõhki venitada,
otstarbekas on, et vahepeal pilli kokku ka
surutakse.
Minister Jaak Aaviksoo on oma artiklis
“Kas Eesti kool on huvitav?“ kirjutanud, et
teadmised, sajandite tarkus oma terviklikkuses ja loogilistes seostes on ilusti õppekavasse kirja pandud. Ma ei saa mainimata
jätta, et õppekavas pole kirjas tarkust. Õppekavas on kirjas vaid teadmised ja oskused, mis on ette nähtud õpilastel omandada. Kui õppekavas
tõesti oleks kirjas ka „sajandite tarkus“, siis piisaks õpetajatel õpilastele
vaid öelda, et õppige õppekava pähe ja teil on olemas kõik eluks
vajalik, kaasa arvatud oskus toime tulla ja probleemide põhjustega
tegeleda. Et kõik nii lihtne pole, sellest saavad lapsed küll aru.
Olles õpetaja, tunnistan, et minus on olnud otsustavust eirata õppekava. Aastaid. Ja see pole olnud eneseületamine. See on olnud loomulik samm, kui märkasin, et noored ei osanud, ei teadnud, ei seostanud, ei saanud aru.
Siis jätsin otsustavalt paljud teemad kõrvale. Ja andsin neile aega
– eluks vajaminevast arusaamiseks. Olen eiranud õppekava ka kultuurilisest vaatepunktist lähtuvalt, nõudnud ladinakeelsete väljendite
ja antiikmütoloogia tundmist. Kõike ikka selleks, et noor ei harjuks
ainult hiirekliki kaugusel olema, vaid et ta oskaks oma peaga mõelda,
seostada, analüüsida, sünteesida jne. Ja ometi, olles juba läbinud Teie
poolt soovitatava teekonna (mis ametlikult peaks siis algama pärast
talvevaheaega), ei ole ma küll tähele pannud, et minu korrarikkumised
õppekava mittetäitmises oleks toonud meie kooli juurde meesõpetajaid vastupidiselt Teie arvamusele.
„Muidugi pole siis üllatus meesõpetajate peaaegu et puudumine
Eesti koolist. Meil on probleem! Me ju teame seda probleemi, aga pole
leidnud lahendust. Miks? Arvan, et teame ka lahendust, aga ei julge
kõva häälega välja öelda. Veel vähem julgeme probleemi lahendama
asuda. Veidi kulunud, aga asjakohasel moel võiks öelda, et teeme
kõiki asju õigesti, aga teeme valesid asju. Tunnistagem endale – me ei
suuda, pole kunagi suutnud kõike õppekavasse kirjapandut õpilastele
selgeks õpetada. Veelgi enam, seda polegi vaja. Aga midagi maha
tõmmata me ka ei söanda.“
Loodetavasti Te uurite või mõtisklete veel nende põhjuste üle, miks
Eesti koolides on meesõpetajate põud. Arvatavasti mõistate, et Teie
järeldus, et Eesti koolide helgelt huvitav tulevik sõltub eelkõige õppekava mahu vähendamisest, on lihtsameelne.
Pärsia vanasõna ütleb, et ühe käega plaksutada ei saa.

Et kool muutuks huvitavaks, on
vaja muidugi palju enamat – muutuma peab mitte ainult koolikogukonna, vaid kogu ühiskonna mõtteviis ja käitumismallid, ja see kõik
võtab palju aega. Aga kui algust ei
tee, siis ei muutu ka aastakümneteLea Mändmets
ga midagi.
Varstu keskkooli eesti keele, kirjanduse ja kunstiajaloo õpetaja
Sul on kahtlemata õigus, kui Sa
rõhutad, et muutuma peavad mitte ainult õppeasutustes ja neneksamiküsimusi üle vaatama ning
olukorra saavutamiseks.
de ümber askeldavad ametnikud,
tahaks talvevaheajaks teada anda,
Eestis on alatihti räägitud, et
vaid koolikogukonnad ja ametkuhu oleme välja jõudnud. Iga hea
hariduselu korraldamise eeskukonnad tervikuna. Olulisi muumõte ja hüva nõu on seejuures terejuks oleks vaja pidada Soomet.
tusi on vaja kogu ühiskonna mõttulnud.
Paraku on praktikas toimitud
teviisis ja käitumisSoomele vastupimallides.
Õppekava kärpimine ei tähenda üht- dises suunas. SooNüüd
oleks
mes rõhutatakse,
vaja aega viitmata lasi ja automaatselt seda, et suurene- et õppe ja kasvatuesmalt täpsustada, ma hakkab õpilaste iseseisva mõtlese keskseks teguriks
mida oleks vaja saaon õpetaja, kes on
vutada ja siis juba mise oskus ja et reproduktiivne õpe
küllalt vaba, et ise
koos ajakavaga, kes hakkab asenduma produktiivsega.
otsustada, mis on
peab mida hoidma
õppes oluline.
ja muutma – millal, kus ja kuidas,
Muidugi on hea teada, et minisVarsti saame näha, mida Sa
kellel on selleks vajalikud õigused
ter ei kavatse alustada oma ideemõtlesid, kui kirjutasid, et iga
ja kes peab siis ka vastutama selle
de realiseerimist kunagi aastahea mõte on teretulnud. Siiani on
eest, mis hakkab muutmise/hoidte pärast, aga vaja oleks teada ka
HTM-i ametnike hulgas andnud
mise tõttu (kohe ja hiljem, avaliseda, milliseks tähtajaks püüab
tooni isikud, kes mängivad kuulakult ja varjatult) juhtuma. Muidu
HTM valmis saada haridussüsmist, ent tegutsevad ikka nii, nagu
võib juhtuda, et ka „lapsed lendateemi kui probleemi käsituse. Siis
pähe tuleb ja heaks arvavad.
vad koos pesuveega välja“.
saab asuda täpsustama, milliseks
Reformide õnnestumise üheks
HTM-i juhtkond on siiani vältitähtajaks peaks olema tuvastatud,
vajalikuks eelduseks on see, et
nud hariduspoliitika ja -praktika
sõnastatud ja avalikustatud harineed, kes üllitasid nüüd juba kõlbarutamist väljaspool oma kitsast
dussfääris kujunenud vastuolude
matuks vananenud süsteemi ja
ringi. Kuulata on armastatud peapõhjused (st kausaalsete ja funktselle olulisi osi, asuvad tegelema
millegi muuga.
miselt ennast. Olnuks teisiti, oleks
sionaalsete seoste süsteem) ja mis
Eesti mitte kriisis, vaid tõusuteel.
ajaks peaks olema rahvale esitatud
Loe Ülo Vooglaiu terviklikku
meetmete eelnõu nii praeguseks
vastust Jaak Aaviksoole aadressilt
Haridusministeerium hakkab
kujunenud kitsaskohtade põhjuswww.tartuekspress.ee!
algaval õppeaastal õppekavasid ja
te kõrvaldamiseks kui ka vajaliku
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programmidel vahet ei näe
Endine Eesti korvpallikoondislane Tarmo Kikerpill
on pärast karjääri lõppu kätt proovinud nii ettevõtja kui korvpallitreenerina ning jõudnud välja
poliitikasse, kus aga erakondade programmid on
tema sõnul suhteliselt ühesugused.
Millega viimase aasta jooksul
tegelenud olete?

Ettevõtlusega. Balt Recycling on elektroonikaromu ja autojäätmete vahendav
ettevõte. Aasta oleme töötanud ning läheb
tõusvas joones.

Veel kaks aastat tagasi olite
Rocki korvpallikoolis treener,
miks teed Rockiga lahku läksid?

Oli nii, et oli treenereid üle ja neid ei
vajatud enam.

Miks te treenerikarjääri mujal
ei jätkanud?

Tulid ka uued mõtted ja väljakutsed
ning tollel hetkel selles valdkonnas ise ei
hakanud [kohta] otsima ning ei tuntud ka
huvi. Nii et jäi pooleli.

Pärast profikarjääri lõpetamist
kutsuti teid ka amatöörina
jätkama. Miks sellest mõttest
loobusite?

Siin juba tekivad küsimused, kas enam
on endal motivatsiooni amatöörina jätkata ning milleks seda aega venitada. Nii või
naa tuleb ühel hetkel sukelduda argiellu
ning jätkata uute tegemistega ja mõtetega
edasi minna.

Treenerina olite kohati väga
karm, kuid samas motiveerivalt lõbus. Kumb stiil palliplatsil poisse paremini tegutsema
pani?

Minul oleks hea teada, kus te seda kuulsite?

Teie endistelt mängijatelt Gintaras Dalkelt ja Talis Tiirikult.

Ahsoo, siis on küsimus õigustatud
(naerab). Kuna ma ise olen ka erinevate treenerite käe all olnud, olen näinud
erinevaid stiile. Üritasin too hetk oma
joont ajada ja pahatihti on võistkonnas
12–15 erinevat persooni, kellega ei saa
ühe mõõdupuuga ümber käia. Seega ma
arvan, et seal tuleb mingil hetkel kellegagi olla karm ning kellegagi sõbralik. See
on suur psühholoogia, mida treenerid
aastatega omandavad. Ma arvan, et neid
teadmisi on tulevikus hea kasutada, kui
treenerikarjäär edasi läheb.

Tartu linnavolikokku kandideeriv Tarmo Kikerpill enda sõnul suures poliitikas kaasa
mängima ei hakka: tema huvi piirdub jalgrattateede ja teiste sportimisvõimalustega,
mida kipuvad ühtmoodi rõhutama kõik parteid. 
Siim Kaasik

Kumb stiil on elus paremini
edasi viinud?

Ma arvan, et see vahepealne. Ma olen
olnud väga karmi treeneri all ja olen olnud
leebe all. Ütleme nii, et see kooslus võiks
olla balansis, sest kui mingi hetk liiga leebe
ollakse, võidakse minna laisaks, ning kui
karm olla, võib igasugune isu ära kaduda.

Ise sõidan jalgrattaga. Nii palju kui
ilmad lubavad.

Milliseks hindate praegu jalgrattaga liiklemise võimalusi Tartus?

Jah, see sündis juba ammu, kui ma ise
väljas mängisin. Ideed toidukoha peale tekkisid väga jõudsalt. Kuna olin väljas käinud ja näinud, siis tekkis mõte, et
miks meil ei ole midagi. Aga tegelikult tuli
kontseptsioon hoopis teine.

Kuna mina olen vanakooli vend, kes on
igasuguste kolmikute pealt tulnud, siis
hindan oma osavuse järgi päris heaks. Aga
kui ma vaatan tänapäeva noori, oma lapse
pealt, kes on viiene ning sai just abirattad
alt ära võtta, kellega võiks koos lasteaeda ratastega sõita või koos linna sõita, siis
on liiga ohtlik. Meie saame äärekividest
üles-alla, aga neid nõkse lapsed võib-olla
veel ei oska. Ma arvan, et kõnni-ja jalgrattateed võiksid omavahel kuidagi rohkem
seotud olla. Võiks olla kuidagi ühenduses
rohkem.

Spordibaasi-sarnane ärimudel
on maailmas ju edukas, miks
tartlased seda omaks ei võtnud?

See suur küsimus jääbki, et miks me
paljusid asju ei saa copy-paste‘ida muust
maailmast. Ju siis on sellised eripärad. Kui
toome näite, et Inglismaal pubid näitavad
vutti ja rahvast on pubid täis, inimesed on
harjunud käima, siis paraku meil see niimoodi ei ole. Meil peab asi olema multifunktsionaalne. Tundub, et sa pead seal
kõike tegema. Ei saa ühte suunitlust sättida, et nüüd oleme Spordibaas ja teeme
ainult spordiülekandeid. See seltskond oli
liiga väike, kellele see suunitletud oli.

Kui te volikokku ei pääse, kas
kavatsete ka järgmisel korral
proovida?

Ma ei ole volikogu peale isegi mõelnud,
rääkimata järgmistest valimistest. Mind
huvitab praegune Tartu olukord – millega tegeletakse ja kuidas asjad käivad. Aeg
näitab, kui huvitav see mulle on.

Ehk siis rahva puuduse tõttu
lagunes asi ära?

Teil isiklikult pole enam plaanis
sarnase asjaga tegeleda?

Ei, ma ei välista midagi. Toitlustus on
mulle meelepärane olnud. Mujal olen ringi
käinud ning mul on mõtteid ja ideid olnud,
aga see on lihtsalt väga-väga keeruline.
Väga palju sõltub mitte endast, vaid töötajatest. Alustades kokast, kes toidu valmis

Ma ei vaataks laiemat pilti, kogu Eestit, riigikogu tasandil. Ma vaataks Tartu
tasandil. Need programmid, mis ma vaadanud olen, on kõik suhteliselt ühesugused. Siin on küsimus prioriteetides, kes
kuhu esimesena panustab ning mis järjekorras. Mulle tundub, et kõigil on jalgratta- ja kõnniteed programmis sees. Sotsid
olid need, kes minuga rääkisid ja tahtsid
spordi- ja vaba aja teemat arutada.

Mis sõiduvahendiga te ise Tartus liigute?

Varem olete pidanud koos
Martin Müürsepaga pubi Spordibaas. Kuidas pubiidee sündis?

Ma arvan, et seal on väga palju ka muid
asju. Rahva puudumine on üks nendest,
sest rahvas peab seda kohta ju armastama
ja seal käima. Sealt tulevad ka numbrid,
millest asja üleval pidada. Oletama ei taha
hakata, aga eks me oleme mõtelnud, miks
see nii läks. See on möödas ja eks tulevik
näitab, kas keegi Tartusse teeb veel sellise
asja ja kas see toimima läheb.

kond. Mille poolest erineb siis
sotside programm?

teeb ja lõpetades tütarlapsest, kes selle lauda viib. Siin on väga raske minul oma kätt
vahele panna. Hästi peab töötajaid valima.
Ma arvan, et pereäri läheks palju paremini.
Siis on kõik hingega asja juures.

Mis eluhetkel tundsite, et võiksite tegeleda poliitikaga?

Ma olen Tartus päris kaua elanud ja sellises vanuses, kus ma näen oma kodulinna
teises valguses. Ma ei ole enam noor poisike ja mul on pere ja muud tegemised ja
asjad. Kui Kajar Lemberi poolt idee tuli, et
koos arutada ja rääkida, siis hakkas mul
ka see asi tärkama. Aga nüüd poliitikuks
või poliitika tegemiseks seda kohe nimetada oleks keeruline.

Mis ajendas teid kandideerima
Tartu volikokku?

Jällegi rääkis Lember mulle, et võiks
sotsiaaldemokraatide nimekirjas volikokku kandideerida. Samas oli ka mõte, et ma
saaksin nõu ja jõuga olla abiks nendele
spordi- ja harrastussporditeemadel.

Miks just sotsiaaldemokraadid?
Oli ka teisi pakkumisi, aga kõigil erakondadel on programm enam-vähem üks
ja sama. Laias pildis mina suurt rolli ei
mängi ja mind huvitavad kitsamad asjad.

Soovite parandada jalgrattaga
liiklemise võimalusi. Samast
asjast on rääkinud Reformiera-

Nüüd, mil te enam nii palju
korvpalliga seotud ei ole, kui
palju olete Rockis toimuvaga
kursis?

Eks ma ikka suhtlen. Meelis Pastakuga kõige rohkem, vahel ka Toomas Kandimaa ja Gert Kullamäega. Ikka huvitab
Rocki käekäik. Võõraks ei ole jäänud.

Kuidas Tartu korvpalli seis teile
hooaja eel tundub?

No viimane kord, kui Kullamäega rääkisin, siis ta ütles ka, et tundus eelmine
aastagi väga huvitav sats. Kuna 12 meest
on väga erinevad isiksused, siis seda ei tea
kunagi. Garantiisid selles mängus pole,
et nüüd sai õige võistkond. Me ei tea veel
võõrmängijate taustu, kuidas nad liiguvad
ja on. Väga raske on midagi ennustada.
Siim Kaasik
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Teatri Kodus
uus lastelavastus

Palametsa
pajatused

Sada aastat Estonia
teatrimaja valmimisest
Tallinna eestlastele uue seltsi- ja teatrimaja püstitamise mõte tõstatus juba 1902. a. Siis panid 5 Tallinna eesti seltsi rahad kokku ja
ostsid Uue turu lähedale sobiva ja avara krundi. Vanemuise moodsa hoone valmimine 1906 lisas veelgi hoogu. Taheti teha tartlaste
majast suurem ja uhkem. Välja kuulutatud arhitektuurivõistluse
võitsid helsinglased Armas Lindgren ja Wivi Lönni. Uhket kaksikmaja eraldi teatri- ja kontserdisaaliga ehitati 1911. aastast 1913. aasta
suveni. Uue turu poolse külje alumine korrus oli äriruumide päralt.
Nende üüri abil loodeti tagasi maksta pangavõlg.
Hoone avati 1913. a augustikuu lõpul kolm päeva kestnud pidustustega. Kohal oli jõuka tööstus- ja kaubalinna eestlaste koorekiht.
Härrad frakkides, daamid valgetes suvekleitides sõitsid avamisele
nii automobiilidel kui voorimeeste troskadel. Puudusid aga talurahva esindajad, millele Jaan Tõnisson Postimehes kohe ka tähelepanu juhtis: ei olnud seda
ühendavat tundmust maa
Kuidagi ei saadud
ja linna vahel, mis muidu
elektriseadmeid kor- meie pidusid nii armsateks
da, mistõttu etenduse teevad!
Tallinn oli kubermanalgus hilines piinlikul gulinn ja venestamispoliitikat jäigalt peale surunud
kombel paar tundi.
kuberneri residentslinn.
Seepärast oli avamisel eesti keele kasutamine õige piiratud, aukiitust
keisrihärrale ning 300-aastasele Romanovite dünastiale tuli esitada
riigikeeles. Avaaktus algas jumalateenistustega. Alul vene õigeusu,
siis luteriusu kombe kohaselt. Kuberneri õnnitlusele vastas Konstantin Konik venekeelse tänukõnega. Keisrile saadeti truualamlik
telegramm ja lauldi tsaarihümni. Eestikeelse „Mu isamaa, mu õnn
ja rõõm“ laulmise oli kuberner varakult ära keelanud.
Ajakirjanikud olid uuest majast, selle ruumide avarusest ja toredusest siiralt vaimustatud. Leiti, et egas mujal Euroopas palju kaunimaid
ei ole. Niisuguseid tingimusi ei olevat eesti näitlejad varem kunagi
tunda saanud. Avaetenduseks oli W. Shakespeare‘i „Hamlet“. Nüüd
ilmnesid aga tehnilised puudused – kuidagi ei saadud elektriseadmeid
korda, mistõttu etenduse algus hilines piinlikul kombel paar tundi.
Kui kell 2 öösel algas bankett, siis olnud see kuidagi vaikne ja tujutu.
Küll oli rõõmus avamispidustusi lõpetav ball. Ajalehtedes kirjutati selle kohta: „Palju elegantsi, elektritulede sära ja helki. Rahvuslik
tants kaerajaan, sõjaväe puhkpilliorkester, laudadel vahuvein. Rõõmus pidu kestab hommikuni.“
Peagi aga algasid tülid teatri juhtkonna, näitlejate ja Tallinna jõukama seltskonna vahel. Tol ajal Kopenhaagenis elanud Eduard Vilde
oli uue maja tarvis kirjutanud draama „Tabamata ime“. Selle lavastuses imiteeriti teadlikult mõnda Tallinna seltskonnategelast, kes leidsid, et neid olla lavakujudena pilatud. Puudutatud isikud nimetasid
etenduses osalenud näitlejaid, eelkõige Paul Pinnat „moraalseteks
kaabakateks“. Nüüd tundis Pinna end solvatuna, tüli kogus hoogu ja
1914. a suvel lahkus trupi senine liider hoopiski „Estoniast“. Mõni aeg
hiljem kui Karl Menning Vanemuisest.
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Nagu mullusel kaasaegse kunsti festivalil “Möh? Fui! Öäk! Ossa! Vau!”, peavad ka tänavuse “Prada Pravda”
külalised ürituse pealkirja enda jaoks ise lahti mõtestama. 
Alan Proosa

Tarbimiskultuur kohtub
kommunistliku taagaga
Festivali Art Ist Kuku Nu
Ut näituse “Prada Pravda”
temaatika lähtub sõnamängust, milles kohtuvad
läänelik moemaailm ja tarbimine ning Ida-Euroopa
kommunistlik minevik.
5. septembrist 27. oktoobrini
kestev eksperimentaalne koostööprojekt leiab aset korraga kolmel
näitusepinnal: kunstimuuseumis
ning Nooruse ja Y-galeriis. Peale festivali põhikorraldajate Rael
Arteli ja Kaisa Eiche on näituse
kuraatorite seas ka sel aastal käima lükatud Kuku Nunnu kuraatorikooli kasvandikud Marika Agu,
Triin Tulgiste ja Marie Vellevoog.

Tundmatus kohas vette
“Kuraatoritöö on eelkõige praktika, mida võiks võrrelda ujumisega – loomulikult võib vajalikke liigutusi õppida raamatust ja proovida kuival maal, kuid tõelised oskused tulevad ikka vees ja konkreetses
näitusesituatsioonis,” märkis Artel.
Kõik kuraatorid on tõlgendanud
pealkirjas peegelduvat sõnamängu
erineval viisil ning töötanud sellest
lähtudes välja oma kontseptsiooni.

Korraldajate sõnul ristuvad, lõikuvad ja põrkuvad viis Prada-Pravda
interpretatsiooni kolme kunstisaali laiali laotatud näitusel.
Väljapanekuga kaasneb giid-kataloog, mis tutvustab lähemalt eksponeeritud teoseid ning kuraatorite
vaatenurki. Kataloogi eestikeelses
versioonis on boonusena ka „Kaasaegse kunsti eri“: Vellevoog on tõlkinud itaalia filosoofi Giorgio Agambeni teksti „Mis on kaasaegne?“ning
korraldanud spetsiaalselt ürituse
tarvis ümarlaua, et arutleda kaasaegse kunsti mõiste üle.
““Art Ist Kuku Nu Ut” on meie
jaoks alati olnud sõnamänguline ettevõtmine – “Prada Pravda”
on järjekordne mäng, loodetavasti vääriline partner mullusele
näitusele “Möh? Fui! Öäk! Ossa!
Vau!”,“ selgitas korraldaja Artel.
“Prada Pravda algas juhuslikust
lõõpimisest ning kuna ootamatut
resonantsi tekitav sõnapaar meile meeldis, mõtlesime proovida,
kuidas võiks seda naljakat ja pealtnäha seostamatut paari siduda ja
tähendustega täita.”
Festivali korraldades jõudsid noored Arteli sõnutsi välja küsimuseni,
milline peaks olema kunst täna,
neoliberaalse kapitalismi ja turu-

majanduse tingimustes. “Kas kompromissitu, ühiskonnas toimuvast
ausalt ja vahendeid valimata kõnelev või siis hoopis publiku ootustele meeldida püüdev ja mainstreammaitsele pretendeeriv toode?” küsis
Artel. “Mis on ühiskonna arusaamades kunsti ja laiemalt kultuuri
funktsioonist muutunud?”

Pidev dilemma
Prada-Pravdaga võivad Arteli
väitel mängida kõik ja leida viiest
erinevast assotsiatsioonipaketist kokkupandud näituselt just
ennast kõnetava versiooni. “Tänavune festival pole kindlasti mitte komplekt võimalikult täpselt
defineeritud teoseid ja ideid, vaid
pigem ikka avatud süsteem, millest erinevate tähenduskihtide ja
-koosluste väljalugemine eeldab
publikult tähelepanu, järjekindlust ning ka üksjagu aega ja huumorimeelt,” sõnas korraldaja.
Näitus avatakse kunstimuuseumis 5. septembril kell 17 ning teistel pindadel kell 15. Õhtul kell 23
löövad Kopli räppar Tommy Cash
ja elektrotrupp Sequioa 7 lahti
järelpeo Genialistide klubis.
Kaur Paves

Pühapäeval, 8. septembril
jõuab publiku ette Vanemuise teatri selle hooaja esimene uuslavastus – „Armunud
kastis“. Lastele loodud etendus teeb mängu ja seikluste
kaudu sissevaate täiskasvanute maailma, pakkudes lastele
samastumisrõõmu ja -valu,
täiskasvanutes võib lavastus
aga äratada kõditava mälestuse esimesest armumisest.
“Lugu paelus mind oma mitmekihilisusega – olles võrdväärselt nii laste kui täiskasvanute
lugu,“ rääkis lavastaja Leino Rei.
„Armumine on kõige „tunnem“
tunne, mida inimene kogeda
saab. Me otsime alateadlikult
seda tunnet läbi kogu elu.
Konfliktid tekivad siis, kui
keegi teine arvab paremini
teadvat, mis sind õnnelikuks
teeb. Ja siit tekivad küsimused:
mida ma tohin ise otsustada,
mida otsustatakse minu eest?
Kui kuueaastasel mitte lubada mõne sõbraga mängida,
kuueteistaastasel keelata ära
kohtamised, siis kahekümnekuueselt ei pruugi inimesel
olla enam otsustusvõimet. Ja
kuuekümnekuueselt on vaid
kibestumus enda elamata jäänud elu pärast.“
Muhedate lastejuttude autorina populaarsust kogunud
tšehhi kirjaniku Ludvik Aškenazy
„Armunud kastis“ on tõlkinud
Johanna-Mai Vihalem, dramatiseerinud ja lavastanud Leino
Rei. Kunstnik on Liisa Soolepp,
muusikalise kujunduse on loonud Ardo Ran Varres ning valguskujunduse Martin Meelandi.
Laval on Katrin Kalma, Priit
Strandberg, Jaanus Tepomees
ning publikut oodatakse alates
viiendast eluaastast.
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Mis siis, kui tartuekspress
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LISAPLEKID
VIHMAVEESÜSTEEMID
KATUSETARVIKUD
TURVATOOTED

kolm vasakut kätt?
Oma silmaga nägemine on läbi aegade olnud
kõige kindlam alus, millele teadmine tugineda
võib. „Ma ise nägin,” ütleme me umbusklikule
vestluspartnerile.
Loomulikult kaalub vestluspartner läbi meie
kirjeldatu füüsilise tõenäosuse, detailirohkuse ja täpsuse, meie vaimse ja füüsilise seisundi ning üldise tõearmastuse, ent pealtnägija tunnistusega on raske vaielda. Mis siis veel
rääkida oma käega katsumisest või oma kõrvaga kuulmisest. Meil on kõigutamatu usk enda
tajukogemusse. Ent mis siis, kui ühtäkki näed
iseennast enda ees kõndimas? Kui hästiriietatud noormees, kes iga nädal teed jooma tuleb,
on teistele pereliikmetele nähtamatu? Kui sul
on ühtäkki kolm vasakut kätt: üks sügeleb, teine valutab ja kolmas sahmerdab alatasa midagi
püksitaskust otsida?
Neuroloog Oliver Sacks on tuntud haiguslugude tundliku ja paeluva kirjeldajana. Kümme aastat tagasi eesti keeles ilmunud „Mees,
kes pidas oma naist kübaraks” on köitnud ja
inspireerinud paljusid, ka muidu teadusja meditsiinikaugeid lugejaid mõtlema
hoopis uutmoodi sellest, mismoodi
meie aju loob meie reaalsuse.
Üks asi on lugeda kuiva neurofüsioloogilist kirjeldust, kuidas silmade kaudu sisse tulev nägemisinformatsioon läbib keerukaid töötlus
astmeid ning kombineerub mälus
hoitava informatsiooniga, andes
meile teadvustatud tajukogemuse.
Hoopis teine asi on saada raamatulehekülgedel tuttavaks mehega, kes on täie mõistuse juures
ja terava silmanägemisega, kuid
satub siirasse segadusse, püüdes
kinga jalga panna. Kumb nendest kahest piklikust objektist on king ja kumb jalg? Seda

lugedes tekib igaühel huvi mõista, mismoodi
suudab meie aju tavaolukorras kiiresti ja kahtluseta vahet teha objektiivselt võttes üsna ühetaoliste ruumiliste vormide vahel.
Raamatus „Hallutsinatsioonid” toob Sacks
taas meie ette rea kliinilisi juhtumeid, seekord
keskendudes olukordadele, kus aju tajub rohkem, kui füüsiline maailm tegelikult lubab.
Sacks viib meid värvikasse maailma, kus subjektiivne taju on vabastanud end vahetu reaalsuse kammitsaist ning loob vastupandamatult
realistlikke lõhnu ja maitseid, hääli ja nägusid –
terve laviini hirmsaid ja ilusaid tajuelamusi.
Raamat pakub haarava lugemiselamuse, olgu
ta klinitsist, populaarteadushuviline või keegi,
kes otsib seletust omaenda kummalistele tajukogemustele. Teos ei piirdu vaid neuroloogiliste
tõbedega, mitmed peatükid on pühendatud erinevatele hallutsinatsioonidega seotud teadvusseisunditele. Kirjeldused sensoorse deprivatsiooniga kaasas käivatest kogemustest peaksid mõjuma
kainestavalt igaühele, kes on siiani pidanud hallutsinatsioone puhtalt haigussümptomiks.
Magamajäämise ja ülesärkamise
hetkedel tekkivaid hallutsinatsioone on kindlasti paljud ise kogenud
ning mõelnud neist vaid kui unenäo pikendusest – ent mis on unenägugi muu, kui igaöise kooma
jooksul kogetav hallutsinatsioon?
Raamatut läbib meeldetuletus, et ka neuroloogiliselt ja
psühhiaatriliselt terved inimesed on vastuvõtlikud tajueksitustele ja meelepetetele
ning hallutsinatsioone tuleb
mõista „normaalse” taju,
ootuste, kujutluste ja mälu
kokkupuutepunktis.
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Epilepsia all kannatav neiu, kelle taju segab
kokku hetkel nähtava näo ja varem loetud kirja;
kurnatud triatleet, kes „näeb” lähedaste nägusid
publikusummas; lõhnataju kaotanud patsient,
kes kardab korteris tulekahju ja ärkab keset ööd
selge juhtmekõrbemislõhna peale – kõigil juhtudel on ilmne, kuidas hallutsinatsioonid pole
juhuslikud või mõttetud, vaid aju katse lahendada „seestpoolt” ja „väljastpoolt” tulevate impulsside vastuolu.
Võõristus ja hirm meelepetete ees on visa
kaduma – Sacks kirjeldab mitme patsiendi kartust, et kui nad oma ebatavalistest kogemustest
kellelegi räägivad, peetakse neid hulluks. „Hallutsinatsioonid” näitab mitme nurga alt, kuidas
meelepetete sisul ja avaldumisel on oma loogika ja reeglid, ning kuidas selle mõistmine aitab
nii patsiente endid kui ka lähedasi ja hooldajaid
kogemusega leppida ja toime tulla.
Sacks on raamatus enam kui avameelne, et
tema empaatia hallutsinatsioonide kogemise suhtes tugineb ohtral isiklikul eksperimentaalfarmakoloogial. Autobiograafilised vinjetid
kuldsetest kuuekümnendatest on häbitult lustakad ning kinnitavad selgemalt kui miski muu,
kui meelevaldne on piiri tõmbamine „normaalse” ja „ebanormaalse” tajukogemuse vahel.

Kristiina Kompus, psühholoog, Bergeni ülikooli järeldoktorant

Trapetsprofiil

Valtsprofiil

Klassikprofiil
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SINU DIGIPOOD

Müügil hõbedane ja punane mudel.

HP Pavilion 15-e050so

mälu

A4-5000M

S TAT

UUS
Windows Radeon HD 2013a.
8330G

8

kõvaketas

graafika

-33%

MUDEL

aku tööaeg

kaal

4GB 500GB 2,35kg 7:00

kuumakse alates

• kõvaketta kaitsesüsteem • BrightView LED ekraan
• DVD-kirjutaja • WiFi • Bluetooth 4.0 • 2xUSB3.0 • HDMI • VGA

AMD

15.6"

Dual-Core

mälu

kõvaketas

E1-1200

ekraan

kaal

2,45kg

15.6"

1000M

8

aku tööaeg

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

ekraan
mälu

48 kuud

8.08€

499€

• AMD Radeon HD 7310 graafika
Ilma opsüsteemita
• DVD-kirjutaja • WiFi • 3xUSB • HDMI • VGA ja 2GB mäluga

259.-

8

kõvaketas

Radeon HD

8GB

1000GB

kaal

aku tööaeg

8730M
graafika

8:00

1,85kg

349.-

Lenovo B590
• Intel graafika • DVD-kirjutaja • WiFi
• Bluetooth 4.0 • HDMI • VGA
• 2xUSB3.0 • 2xUSB2.0

kuumakse alates

48 kuud

8.83€

499€

Lauaarvuti ja monitor uskumatu hinnaga!
ARVUTI+MONITOR

3

AA

Windows

S TAT

mälu

Intel

8

G1610T

kuumakse alates

• Intel 4400 graafika • WiFi • Bluetooth 4.0
• USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

48 kuud

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

Canon
EOS 1100D
+18-55 DC III

1000GB

18,5"

13.90€

699€

monitor

2,32kg 8:00

Quad-Core

8GB

750GB

mälu

kõvaketas

aku tööaeg

kaal

-25%

• mittepeegelduva pinnaga FullHD ekraan
• 2 GB graafikamälu • WiFi • Bluetooth 4.0
• 2xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

899.kuumakse alates

48kuud

22.76€

1199€

399.kuumakse alates

iPhone nüüd eriti hea hinnaga!

48 kuud

499€

NUTITELEFON

NUTITELEFON

Apple iPhone 4

Sony Xperia Z

399.kuumakse alates

48 kuud

-31%

iOS

Apple A4
1GHz

4.0.
ekraan

kõne-/ooteaeg

640x960

tundi

3.5"

7/300

mälu

8GB
kaal

137g

Müügil valge ja must mudel.
protsessor
OS.

Android Quad-Core
4.1.

1.5GHz

359.-

32"
81cm

USB

48 kuud

ekraan

kõne-/ooteaeg

1080x1920

tundi

mälu

16GB

5"

11/550

146g

www.klick.ee
osta kodust lahkumata

48 kuud

9.09€

599€

3G

kuumakse alates

48 kuud

35 kuud

A

LED LCD-TV

USB VIDEO

32FLYR160B

energiaklass

DVB-T/C
digituunerid

USB salvestus võimaldab
telepilti salvestada,
peatada või kerida!

-29%
Saadaval ka 40" FullHD
mudel hinnaga:

399.-

249.kuumakse alates

46 kuud

protsessor

4.2.

1.2GHz

Android Quad Core

mälu

16GB

ekraan

aku kestvus

600x1024

tundi

7"

8

6.53€

349€

Uus ja veelgi võimsam Nexus 7 on kohal!
TAHVELARVUTI

Asus Google
Nexus 7

-20%

279.-

6.57€

249€
OS.

15.16€

899€

199.kuumakse alates

S TAT

599.-

Lenovo 7"
IdeaTab A3000

12.63€

kaal

kuumakse alates

3

-33%

MKV DivX HD
MP3 JPG

salvestus

A
AR NT
AA

TAHVELARVUTI

499.kuumakse alates

graafika

HP Envy m6-1252so

Võimas neljatuumalise protsessori ja 3G
ühendusega tahvelarvuti!

719€
• tolmu- ja veekindel
• vastupidav karastatud klaas
• 13 MP kiire kaamera
• ülivõimas neljatuumaline protsessor!
• FullHD täiskõrglahutusega ekraan

10.10€

569€
protsessor

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

Ülivõimas tolmu- ja veekindel nutitelefon!

-30%

OS.

10.10€

7640G

• 2GB graafikamälu • DVD-kirjutaja • WIFI
• HDMI • VGA • 3xUSB3.0 • USB2.0
• Beats Audio helisüsteem

-20%

• Intel HD Graphics 3000
• 6xUSB2.0 • HDMI • DVI

8

Radeon HD

vaata lisaks: klick.ee/envy

-40%

Dell Inspiron 15R 5521

Windows

A8-4500M

9:25 2,27kg

S TAT

549.-

Acer Aspire V5-473

kõvaketas

8GB

Celeron

3

AMD

15.6"

-21%

HP Compaq CQ2909EO

A
AR NT

A
AR NT
AA

-30%

Windows

i7-3537U

1000GB

II

mälu

Intel

Quad-Core

G

ekraan

8

kõvaketas aku tööaeg

kaal

2,42kg

Kõrge kvaliteedi ja võimsususe tippklass!
15.6"
FullHD

4010U

ekraan

Windows

II

kuumakse alates

Compaq Presario CQ58-301SA

Core i3

II

4GB

kaal

319.-

Intel

14"

4GB 320GB 7:00
-36%

Võimsus ja kvaliteet stiilses kestas!

Uus tehnoloogia kompaktses kestas!

Windows

Intel

Celeron

4GB 320GB 6:25

10.10€

599€

G

ekraan

48 kuud

Äriklassi kvaliteet parima hinnaga!

Parim sülearvuti pakkumine!

399.-

kaal

339g

kuumakse alates
48 kuud

OS.

protsessor

4.3.

1.5GHz

Android Quad-core

mälu

16GB

ekraan

aku kestvus

1200x1920

tundi

7"

10

7.06€

kaal

290g
Saadaval ka 4G mudel hinnaga 389.-

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

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee; Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee;
Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee; PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee;
VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee; VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee;
KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee; RAPLA: Rappeli Keskus 6668174 | rapla@klick.ee.

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 03.09.2013 - 30.09.2013. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed
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„Oleks uisku ja tehnikat ka veel“
“Andke mulle KOHE tavalised
jalanõud,” kõlab mu resoluutne
palve, kui esmakordselt Tartu
rulluisumaratoni lõpetades läbi
finišikoridori kulgen.

Järjekordsest mäest alla veeredes
avastan nördimusega, et kõik lihtsalt
veeravad minust mööda. Laagrites sai
vist õli otsa. Ikka oleks pidanud varem
rulluiskudele ja hooldusele mõtlema.
Seda suurem on üllatus, kui püüan
peatselt kinni tegelased, kes mõni aeg
varem rõõmsalt mööda tuhisesid. Kohe
on selge ka põhjus. “Kus rattad on?” küsin
ühelt noormehelt, kel kummalgi uisul
esimest ratast ei ole. Selle peale ta ainult
muigab. Kolm ratast on vähemalt kummagi talla all alles ja sõitu saab jätkata.

Pärast 19 kilomeetrit on sel hetkel
kõige kiiremini veerevaks asjaks arvatavasti mul käes olev veepudel. 7. korda toimuvaks rullitajate sügiseseks sõiduks valmistumine tuli üllatavalt kergelt. Samal nädalal kui toimub maraton, küpses (toimetuse leebel survel)
lõplikult idee osaleda ning toimus ka
esimene trenn.

Seltsiv kaaslanna

Logisev varustus
Tegelikult polnud uisud asfalti
maitsta saanud tervelt kaks aastat. Ei
saa ju lihtsalt võtta rulluiske nurgast ja
tormata võistlusse pärast sellist pausi.
Äkki on tehnika meelest läinud? Uisud
alla ja linna peale veerema.
Kui jalakäijad mu krigisevat lähenemist kuuldes päid hakkasid pöörama,
meenus, miks uisud kapinurka üldse
pikemaks ajaks unustasin. Rattad on
ühelt poolt kulunud, laagrid mustust
ning liiva täis. Aga mis need väiksed
puudused loevad.
Trenni pikkuseks rihin 19 kilomeetrit, sama palju kui eesootaval maratonilgi. Sel hetkel tundub katsumus käkitegu. Enesetunne on hea, jalgadel tuli
meelde, mida teha. Korraks isegi tekkis
kahtlus, et ehk jääb 19 kilomeetrit lausa
lühikeseks?
Varem olin rullitanud kolmel hooajal, kuid võistlustele ei kippunud kordagi. Siis tuli natuke suuremate, ent
kitsamate ratastega edasiveereja mu
ellu ja nii suveuisud unarusse jäidki.
Pärast trenni jääb ikkagi varustuse
hooldamatus kripeldama. Aga viimasel hetkel abi leida pole lihtne. Päev enne

Pole ta ühti nii keerukas ala ning see
tunnike hilissuvist rühkimist konti ei
murra ammugi. 
Tiina Rekand

maratoni spordipoest läbi astudes saan
imetleda vaid jalgrattaid. Pisemad rattad
ja muu vajalik rulluiskudele on juba võistluskeskusesse kliente ahvatlema viidud.
Nii jäävadki uued rattad ja laagrid soetamata. Hakkama tuleb saada
koduste vahenditega: rulluisud lahti,
tilk õli laagritesse ja tagasi kokku. Tõenäoliselt esimesena finišisse nii ei jõua,
ent viimane ka ei tahaks olla.

Mõnusalt väike
Tabiveres stardis olles ei ole tunnetki, et oleks maratonil. Mõnisada osalejat tundub väike käputäis rahvast võrreldes mitmete tuhandete hulgas närvilise trügimisega rattaüritustel. Õdus!
Sõitjaskond on kirju – noored, vanemad lastega ja ka üpris eakad. Eelarva-

ÕPILASED,
ASED
ÕPETAJAD, ÜLIÕPIL

Kvaliteetsed
kõvendatud pinnaga
plastikklaasid

Liitu meiega
Facebookis

UUED ÕPPEGRUPID
ALATES SEPTEMBRIST 2013!
KUTSEÕPE:
KOSMEETIK - 1,5 aastat
JUUKSUR – 1,5 aastat
JUUKSURI INTENSIIVKURSUS (9 kuud)
KOSMEETIKU INTENSIIVKURSUS (9 kuud)

(kõvendatud pinnaga plastikklaasid sph +/-6,00 cyl 2,00)

KÕIGILE
PRILLITELLIJATELE
2 KLAASI = 1 HIND

Kõigil kutseõppes õppijatel võimalus taotleda riiklikku õppelaenu!

(peegeldusvastase kattega plastikklaasid
sph +/-6,00 cyl 2,00)

LISAKS ERINEVAD KURSUSED JA KOOLITUSED.

VALIK PRILLIRAAME -70%

Täpsem info kodulehelt!

Pakkumised kehtivad raamide ja klaaside koosostul
kuni 30. IX 2013

Kesklinna Keskus TÜ Kesklinna apteek
Poe 8
Küüni 7
tel 742 3593
tel 744 1167

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

Dokumentide vastuvõtt on alanud!

TASUTA!

TARTUS:
Maarjamõisa polikliinik
Puusepa 1A
tel 731 9151

mus, et jaksu jätkunuks ka pikemaks
distantsiks, tekib uuesti, kui pikalt
rajalt tulijad stardi ootajaile rõõmsalt ja
energiliselt soovitusi pilluvad.
Pärast pauku panevad noored Läti
kotkad esireast tuhinal minema. Kui
hoog juba sees, hakkavad vaikselt tekkima väiksemad grupid. Enamik neist
lagunevad kiirelt – ju vist pole tavaks
(oskusi?) koos sõita, sünergiast kasu lõigata. Nohisedes ja ükshaaval, et ikka
oleks õige kannatamine?
Lõpuks suudame ikka midagi grupilaadset moodustada. Kohe kerkib tempo, ent minu veeremine pole kiita. Kiirus on mõõdukas, kuid tempos püsimiseks kulub üha rohkem energiat. Sedasi
kaua vastu ei pea, seega otsustan enda
vormile ja varustusele sobivamas tempos jätkata.

Pärast teist toidupunkti satun koos
rühkima ühe daamiga. “Mine mööda,
ma puhkan veidi,” sõnab ta. Kordamööda üksteist abistades lõpuni vuramegi.
Selgub, et samuti esimest korda rulluisumaratonil osalevana oli tal piisavalt
taipu suvi otsa ka trenni teha.
“Veider, et sa selliste uiskudega saad
üldse nii kiiresti sõita?” uurib ta minult.
Vähemalt on jalgrattasadulas veedetud tundidest mingitki kasu, mõtlen
omaette. “Oleks sul paremad rullid ja
natuke tehnikat ka, siis tuleks päris
hea sõit,” muigab vahva naine hüvastijätuks.
Finišijärgse tuju ülevust teab iga
maratoni läbiteinu. Aga isegi sõbra õla
toel (kahju, et rajal sellist teenust ei
pakuta) ei taha ühtki üleliigset meetrit
enam veeredes läbida.
Ent vaevalt saab supiga täidetud kõht
nurruma lüüa, kui leian end seismas
telgi ees. Letil on rullimeri, keegi minu
näoga tegelane katsub, pärib ja tingib.
Tekib kahtlus, et see ei pruugi jääda viimaseks rullimaratoniks.
Julgustan proovima teisigi „konservatiive“, kes seni suusa, jooksu ja väntamisega piirdunud.
Evgeni Nikolaevski

VILJANDIS:
Kaubanduskeskus Uku
Tallinna mnt 41
tel 449 4343

Kosmeetiku ja juuksuri õppesalongid E-R 9-18

www.ilukool.ee

Uudistoodetena optilised spordi ja ujumisprillid !

Titaanid Balti parimad
Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans võitis ajaloo esimese Balti liiga, kui purustas Valkas toimunud finaalmängus Riga Mad Dogsi 13 : 0.
Balti liiga finaalmängus ehk Baltic Bowlis
kohtusid kaks väga kõva kaitsega võistkonda.
Mäng oli küll tasavägine, kuid juba esimesel
poolajal õnnestus tartlastel 13:0 ette minna.
Esimene võimalus skoori teha avanes lätlastel
alles avapoolaja lõpus, kui Mad Dogsi ründeliin jõudis lõpptsooni nime kandvast alast
mõnekümne sentimeetri kaugusele. Tartlaste
õnneks päästis neid poolajavile.
Edasine mängukäik kuulus Tartu vägilastele ja seda taas eelkõige tänu heale kaitsele.
Nimelt ei saanud vastased pea ainsatki söötu
täpselt edasi toimetatud ning ka kõik jooksud
suutis Titansi kaitse kinni panna.
Võidumängus parima mängija tiitli pälvinud
Ott Sellis tunnistas, et võidu tõi just agressiivne esitus kaitsefaasis. Ka enda mänguga jäi
Sellis rahule. „Peaaegu kõik tuli välja, jooksin
ka ühe vaheltlõike touchdown’iks,“ rõõmustas
Sellis.
Hooaeg on Titansi mängumeestele küll
läbi, kuid töö Balti liiga arendamise nimel jätkub. „Septembris ja oktoobris panevad kolme
meeskonna juhid pead kokku ja võtavad hooaja kokku. Analüüsime, mis läks hästi ja mis
halvasti,“ selgitas meeskonna pressiesindaja
Allan Rajavee.
Rajavee avaldas lootust, et järgmisel hooajal
liitub ka teine kodumaine klubi Tallinna Torm
Balti liigaga. Nii osaleks liigas kaks võistkonda
Lätist ning kaks Eestist. „Teiseks eesmärgiks
on luua Eestisse neljas meeskond, et saaksime registreerida ametliku olümpiakomitee
poolt tunnustatud Ameerika jalgpalli alaliidu,“
ütles Rajavee. Praegu tegutseb Eestis kolm
võistkonda. Peale Titansite ja Tormi mängivad
Viimsis põhikooliealised poisid flagfootball’i –
Ameerika jalgpalli kergemat, ilma varustuseta
versiooni.
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Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Mind ajendas teile kirjutama 15. augustil Tartu Ekspressis ilmunud
artikkel „Uurijad ütlesid, et armastan vale meest!“. Mulle meenusid sündmused, mil olin samuti „sunnitud“ lähemalt tutvuma Eesti korrakaitsjate ning õigussüsteemi jüngritega.
Mind hämmastas fakt, kui ebaeetiliselt ja
üleolevalt teeb tööd Eesti politsei ja teised kuritegude lahendamisega seotud inimesed.
Loo taustateguriks on tõsiasi, et ka mina
armastan ühte „paha poissi“, kelle minevik on
ehk kirjum kui tavakodanikust hallil hiirekesel. Kuid kaalukausil esindan mina meie suhtes
seda teist poolt, kelle elust peale kahe parkimistrahvi on võimatu midagi hälbelisele käitumisele kalduvat leida.
*
2011. aasta suvine hilisõhtu. Olime kallimaga
veetmas kõige tüüpilisemat õhtut voodis telekat vaadates oma Karlova kodus. Korraga sai
minu elukaaslane sõbralt sõnumi: „Tule palun
välja!“. Kuna kell oli juba üsna palju, siis väljendas ta imestust – mida sõber küll nii hilja tahab.
Tõmbas lühikesed püksid jalga, hommikumantli peale ja ütles, et käib kähku ära.
Mina jäin voodisse rahulikult telekat vaatama.
Kui toa uks lõpuks lahti läks, siis oli ukse peal seisjaid mitu ja nende seast ei paistnud kusagilt minu
elukaaslast. Esimese asjana küsiti, et kas see on
Jaani* korter ja kästi kohe voodist püsti tulla.
Ma olin soolasambaks tardunud. Vastasin
ainult, et korter on õige, aga ma ei tule püsti,
sest pole riides. Ma ei ole tutvunud üldiste reeglitega, mida korrakaitsjad peavad läbima kellegi
võõral omandil läbiotsimisprotseduuri sooritades, kuid minu kaine mõistus ütleb kohe kindlasti seda, et seesugune sissetungimine ei saa
olla nii legaalses kui ka eetilises mõttes õige.
Kuna tulijad ennast ei tutvustanud, siis tekkis mul kohe hirm, et tegemist on mingi kättemaksuhimulise seltskonnaga ja meie korter
tehakse kohe vähegi väärtuslikust tühjaks.
Kui lõpuks taipasin, et see on Eesti politsei,
siis korraks minu erutunud närvisüsteem muutus mitme kraadi võrra rahulikumaks. Mul lasti ennast kiirelt riidesse panna, valvama jäi vaid
üks naisterahvas (aitäh sellegi inimlikkuse eest!).
Seejärel sammusid taas sisse kõik ülejäänud ja tuppa toodi käeraudadesse aheldatult
minu elukaaslane. Ma ei saanud aru, miks meie
korterit hakati läbi otsima. Ka Jaan ei osanud
midagi öelda ning korrakaitsjad ei andnud
ammugi vastuseid.
Olgu, ma veel mõistan seda, miks uurimise
ja otsimise käigus ehk ei ole võimalik avaldada, mida sinu eluruumidest täpsemalt otsitakse, kuid tungiti ju ometi minu isiklikku korterisse ning minuni ei jõudnud kordagi paberit
selle kohta, mis alustel ja õigustega seda tehti. Kui vähegi empaatilist soont omav lugeja
oskab ennast korraks panna minu olukorda,
siis palun tehke seda ja mõelge sellele, mis tunne võib olla, kui suur punt võõraid astub endid
tutvustamata sinu korterisse ja asub korraga
ilma selgitusteta sinu isiklikes asjades sobrama.
Ma ei suuda isegi sõnadesse panna, mis tunded
mind sel hetkel valdasid. Olin korraga ehmu-

nud, kurb, imestunud ja vihane.
*
Jaan asus selgitusi nõudma ja siis sain ma aru,
mis tegelikult väljas oli toimunud. Meest passisid maja nurga taga, kus puudus valgustus, kolm
erariietes meest. Ka tema esimene mõte oli, et
mingisugused võõrad tahavad teda seal halastamatult klohmima hakata. Üks mees karjunud:
„Eesti politsei, pikali!“. Jaan tõstis allaandvalt
käed, millele järgnes rusikalöök näkku, seejärel
suruti ta pikali ja pandi käed raudu.
Kui Jaan küsis, et miks oli tema suhtes vajalik
kasutada vägivalda, kuna ta ei osutanud ju vastupanu, siis vastas üks neist toas viibijatest, et
meil need asjad käivadki nii. Hiljem saime teada, et tegemist oli narkootiliste ainete müüki ja
vedu uurivasse politseiüksusesse kuuluva grupiga. Teen järelduse, et kui nende grupis käivadki
asjad nii, siis iga inimene, kes kunagi peaks narkopolitseiga kokku puutuma, saab kindlalt tunda nende rusikat sõna otseses mõttes?
Mind huvitab väga, millise väljaõppe oma
tööks need inimesed seal küll saavad? Kas seal
tõesti suudetakse sisendada lihtsat talupojalikku tõde, et kui lööd, siis suudad ka vaimselt inimest alla suruda ja alistada? Jah, mõne inimese
puhul ehk toimib (eeldusel, et tegemist on juba
paraja tossikesega), kuid üldjuhul läheb lumepallina veerema midagi hoopis vastupidist.
Tekib tugev vastureaktsioon ja sellisel juhul on
edasine töö oluliselt raskem.
Teiseks, pani see situatsioon imestama, et
kas vormiriietus ja positsioon produtseerib seesugust üleolekut või on need omadused juba
inimestes pesitsenud pikemat aega ja vorm
toob selle esile, annab legitimeeritud õiguse
käituda ebainimlikult, ülbelt ja matslikult?
*
Kõik meie asjad tõmmati kappidest välja
ning uuriti läbi. Pisike narkokoer käis perenaise kannul läbi nii pööningu, korteri nurgatagused kui ka maja ees seisvad kaks autot. Jaan oli
hiljuti endale auto soetanud ja mina olin oma
vana keskklassi auto saanud pere abiga.
Terve läbiotsimise aja pidime kuulama mõnitusi ja salvavaid kommentaare. Jaanilt päriti,
kas oled narkoga hakanud tegelema, mille peale ta vastas eitavalt. Kõik toasolijad, peale meie
kahe, üksnes irvitasid. Jälle mingisugune psühholoogiline meetod või?
Kommenteerimata ei jäänud ka Jaani uus
auto, mis pidi nende loogika järgi olema narkorahade eest ostetud. Tõsiasi, et auto väärtus
pole 5000 eurotki ning seegi on liisingu peale
võetud, neid ei huvitanud.
Kaotasin jälle kogu selles olukorras ajataju.
Tahtsin üksnes, et need inimesed lahkuksid,
kuna kogemus oli äärmiselt alandav. Ilma tõenditeta tembeldati sind kurjategijaks.
Praktiliselt kõik majas leiduvad ruumid käidi
läbi. Tulemusi ei olnud ega saanudki olla. Üks

REHVID SÕIDUAUTODELE,
AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

195/65 R15 al 38 € AUTOAKUD al 40 €/tk
205/55 R16 al 55 € AUTOABI 24h:
225/45 R17 al 65 €
5345 6242

PIRELLI rehvidel laiendatud garanii!

* Nimi muudetud.
Loo autor toimetusele teada.

www.sadloy.ee
ILA

Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

POLITSEIRIIK
või riigi politsei?

naisterahvas kraapis siis küünega maja voodri vahelt paistvat soojustust, mille peale meesterahvas tema kõrval küsis: „Kas ei anna rahu
või?“ Naisterahvas üksnes noogutas selle peale.
Seejärel hakati meie asju ükshaaval konfiskeerima. Suurde plastikkotti topiti mõlema
mobiiltelefonid, sülearvuti ning autode võtmed. Samuti kodus olnud vähene sularaha.
Olin ahastuses – kuidas oma igapäevatoiminguid ilma telefonide, rahata ning autota küll
korraldama hakkan.
*
Närvide rahustuseks süütasin sigareti. Üks
ametnik nähvas, et ruumis on ka mittesuitsetajaid. Tavapäraselt ma oma korteris suitsu ei
teegi, kuid see ei olnud mitte mingil moel tavapärane olukord. Tundsin, et ma lihtsalt ei suuda, sest psühholoogilises mõttes oli mind juba
vastu maad surutud.
Pakkusin välja, et lähen suitsetama koridori,
kus jagus järelevaatajaid (kogu pisikese elamise peale kokku oli narkorühma töötajaid 5 või
6). Sellega ei olnud aga härra nõus. Olin vangistatud oma kodus, kus mul ei olnud lubatud
ei istuda ega astuda ilma nende võõraste loata. Arvasin, et see ei ole minu probleem, kuna
olen oma kodus ja külalised on ise end kohale
kutsunud. Sellest tuli väga suur sõnasõda, mille peatas minu käeraudades mehe palve. Kustutasin suitsu.
Nagu me teadsime, siis ei leidnud nad meilt
mitte midagi tähelepanuväärset. See aga ei kustutanud ülbet nooti nende kõnepruugist. Enesele ilmselt vastumeelselt olid nad sunnitud
Jaani käeraudadest vabastama.
Kodu oli justkui sõja tallermaa. Ei suutnud
seal ööd veeta. Need olid ilmselgelt kõige ebameeldivamad külalised, keda olen elus kohanud.
Kui muidu jäävad tavaliselt sinu koju mustad
nõud ja ehk määrdunud vaip, siis nende külaliste
tekitatud musti plekke on võimatu maha pesta.
*
See kogemus muudab minu suhtumist politseisse ja üldistesse korrakaitsjatesse väga palju ja
kindlasti negatiivses suunas. Vaagisin mõtet esitada kaebus, kuid mõistsin selle naeruväärsust.
Eesti õiguskaitsesüsteemis kuuluvad kõik allüksused (vangla, politsei, kohus jne) ühtse katusorganisatsiooni alla, milleks on justiitsministeerium. Nii puudub selles osas lahususe põhimõte.
„Pere“ hoiab kokku ja üksteise tegemisi ei mõisteta mitte iialgi hukka, sest veri on paksem kui vesi.
Selles lahingus oleks ma kindel kaotaja olnud!
Kuid ma tänan külalisi selle eest, et nad avardasid minu mõttemaailma. Panid arutlema,
missugust haridust pakub riik korrakaitsjatele? Kas nad läbivad psühholoogilistele alustele
rajatud kursusi, kus õpetatakse toimingutes ära
kaotama oma inimlikkust ja käituma eesmärgi
saavutamiseks võimalikult üleolevalt? Või et iga
süüalust ei pea käsitlema kohe kui absoluutselt
tõendatult kurjategijat?
*
Aastaid tagasi ütles minu gümnaasiumiaegne klassijuhataja, et Eesti politseil on uskumatu võime tekitada inimestes hirmu ja põlgust.
Iga kord, kui ta autoga tööle tuleb ja teel politseid kohtab, tabab teda hirm, et midagi võib olla
valesti vaatamata sellele, et alkomeeter näitaks
puhumisel nulli, auto on tehniliselt korras ning
kiirus lubatu piires.
Miks on inimestes tekkinud seesugused tunded? Kui Šotimaal jalutasin ja jälgisin seal tänaval
patrullivaid politseinikke, pani lausa naeratama,
kuidas selle linna elanikud nendega ühte sammu
käisid, juttu rääkisid ja siis edasi läksid. Olete te
vaadanud meie linnas patrullivaid politseinikke?
Inimesed käivad neist kaarega mööda. Sest politsei on loonud kuvandi võimuesindajast, kes asub
kõrgemal kui meie kogukonna elanikud. Sõnal
„võim“ on siin riigis veel Nõukogude ajast massiivne, domineeriv ning negatiivne tähendus.
Usun ja loodan, et selline „korraldus“ jõuab
ühel päeval õnneliku lõpuni.

RAV

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.

Neljapäev, 5. september 2013

BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

www.sadloy.ee
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Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu
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KAMPAANIAHINNAD SEPTEMBRIS!
Tuborg 6-pakk

2,99

AVATUD IGA PÄEV
10-22

1,51 €/l

+ pant 0,48

Kochi palsam 0,5l

6,99

Vergi white, dark, spiced
rummid 1,0l

11,49

13,98 €/l

Manchester
0,5l

0,67

Vergi white,
spiced ja dark
rummid 0,7l

7,99

17

1,34 €/l

+ pant 0,08

11,41 €/l

Aida
palsam
0,5l
45%

Rock 0,5l

0,59

6,89

1,18 €/l

+ pant 0,08

13,78 €/l

Kiss pear
0,5l

Dublin 0,5l

0,67

1,34 €/l

+ pant 0,08

0,87
1,53 €/l

+ pant 0,08

Alkohol kahjustab teie tervist!

Võru 55f, Tartu
www.sobrakeskus.ee

Saku GN
0,568l

0,87
1,53 €/l

+ pant 0,08
Hinnad kehtivad ka Tartu
SuperAlko kauplustes
Kaunase pst 81A ning Rüütli 4.

E - R 10 - 19
L 10 - 16

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

PESUMAJA
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Austraalia farmisulane:
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AKNAD
kuni

ELU NAGU VENE KROONUS

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Väsinud kuudepikkusest jõude- ja
ulaelust, otsustasid Tartu Ekspressi
korrespondendid meeleparandust
otsida ja mugavuse kontidest raske
tööga välja vihelda mõnes ümberkaudses talus.
Kaheksa Austraalias viibitud kuu jooksu oleme kuulnud klassikalistest puu- ja juurviljafarmidest vaid legende. Et meie ajutise ja võrdlemisi troopilise kodulinna Darwini ümbruskond pulbitseb mango-, arbuusi- ja meloniistandustest, piisas ametikoha leidmiseks ainsast
telefonikõnest.

Riukalik farmer

AS TOODE - ÜLE 20 AASTA EESTIMAISEID

KVALITEETSEID TERASEST KATUSEID
Ringtee 43 F, taRtu
yllaR@toode.ee

tel 736 2813
gsm 507 2909

www.toode.ee

Andsime teada, et kusagilt Estoniast on saabunud üks väärt traktorist ja teine veelgi vahvam tõstukijuht. Kuna antud vallas me kogemustega ei hiilga, võtsime enne ametisse astumist igaks juhuks ette Youtube´i õppevideod.
Kolme minutiga tundsime, et vilumus on esimeseks päevaks enam kui piisav.
Kohale jõudes selgus, et salakaval farmer oli
“soku” peale veel eelmisel õhtul värvanud noore
iirlase, kelle kogemus olla meiega võrreldes suisa üüratu. Traktoriroolis astus ootamatult üles
külla saabunud sugulane. Meid seevastu paluti
lahkesti arbuusipõllule noppima. Mõningase
nurinaga olime ettepanekuga päri.
Saatuse tahtel liitus mõne tunni pärast korilaste armeega meilt ameti röövinud iirlane.
Terava pilguga talunik olnud ta peale peaproovi sajatuste saatel roolist minema kupatanud.
Hiljem pihtis päevakangelane, et viimati näinud ta sõiduriista seitsme aasta eest.
Ei maksa uskuda, et põldude vahel silkavad
ringi päevitunud ja poolpaljad pesumodellid.
Vastupidi, tegemist on üsnagi maskuliinse
ametiga. Ligi paarikümneliikmelises kollektiivis lööb kaasa kõigest kolm daami.

Tööga bikiinivormi

Rakvere Teatril on tartlastele mitu head uudist.
Kuigi meid Draamafestivalil näha pole, jõuab uue
hooaja esimese etendusena Tartusse lavastus
„Oscar ja Roosamamma: kirjad Jumalale“,
mida mängitakse esmaspäeval,
9. septembril kell 19 Vanemuise väikeses majas.
Osades Ines Aru ja Üllar Saaremäe.
Muuseas, see lavastus on Tartus 10. korda.
Samal päeval algab ka meie igasügisene
piletikampaania Poole Rohkem Teatrit,
mille käigus saab 9.-14. septembrini Piletimaailma
müügikohtadest osta poole soodsamaid pileteid
kõigile Rakvere Teatri septembri, oktoobri ja
novembri etendustele.
Palju õnne!
Kaduviku nimel, Rakvere Teater

Pealegi avastasime, et testosteroonist rõske
õhk ja pea nädala pikkune tsölibaat toob välja inimese ürgsema poole. Nii olime töönädala lõpul tunnistajateks seikadele, kus suguakti imiteerimiseks ei põlanud vanemad olijad
kasutada äsja korjatud arbuuse.
Vaevalt leidub palju tõhusamat kutset, kui
kirjeldatud kuivtrenni asemel peaks eesmärgiks olema kiirelt vormi saada. Kuni 37-kraadises päikeselõõsas kaheksa tundi päevas tonnide
viisi arbuuse loopides kaob keskmine õllekõht
nädalaga. Kui põllusaadused menüüsse lisada,
on sama tulemus pigem päevade küsimus.

Harilik argiõhtu Austraalia arbuusifarmis.  Erakogu

Mõistagi katsuvad noored delegaadid kõikvõimalikest maailma paigust rammu ammu
peale tööpäeva lõppu. Selgitamaks, kes on kõige vägevam, võetakse appi käesurumine, lõuatõmbamine ja kätekõverdused. Juhtub, et keegi
tulemusega rahul pole, kiigatakse ajalukku ja
praalitakse kuulsusrikaste sõjavõitudega. Üllatuslikult meeldib vallutusretki enim meenutada sakslastele.
Jõunumbrid ja põllul rassimine pole sugugi
mitte kõigile kontimööda. Näiteks Aasiast pärit
õbluke naiskolleeg kaotas kord otse keset kõige kibedamat tööaega teadvuse ja varises kokku. Veidi paremini läks ootamatult vaaruma
hakanud prantslasest rännumehel, kes jõudis
enne kurba lõppu perenaiselt lõunauinakuks
luba küsida. Mõlemale jäi tööpäev viimaseks.
Farmielu karastab vaimseltki. Hommikusel rivistusel sõimatakse nirude tulemuste eest
nägu täis. Päeva edenedes sõidab pealik autoga
peenarde vahel ja tuletab meelde, et iga viimase kui noppija näol on tegemist idioodiga, kelle ülim eesmärk on tema elutööle kriips peale tõmmata. Sageli lastakse mõni rändur peale
sõimuvalingut teistele õpetuseks lahti.

Vahel ei tule sule sappa saamiseks magalast
lahkudagi. Minema kihutatakse needki, kes
peale kümmet õhtul magada ei suvatse. Isegi juhul, kui peale öörahu algust hiirvaikselt
pimedas köögis istutakse. Tõele au andes lisavad näidispoomised pigem elevust, sest kunagi
ei tea, kelle pea võib lennata järgmisena.

Pentsikud läbiotsimised
Elementaarne austus pole sõnakõlks üksnes
maal. Darwini kesklinnaski olla kuuldavasti mitmeid hosteleid, kus personalil on õigus
etteteatamata kellaajal külaliste toad ja pagas
läbi otsida. Põhjus lihtne – tihti on keskmisest
veidi odavamate ja peamiselt backpacker’itele
(seljakotiränduritele) mõeldud öömajades baarilett. Juhukontrollidega püütakse tagada, et
keegi kangemat kraami sisse ei kannaks.
Kõigele vaatamata on valitsus loonud päkkerite ja maapiirkondade farmerite vahele hästitoimiva sümbioosi. Puhke- ja tööviisaga noored vajavad teise aasta viisaks 88 farmitööpäeva, sestap on talunikel igal ajahetkel massiliselt
odavtööjõudu varnast võtta. Palgagi üle pole
põhjust nuriseda. Nädalas teenib arbuusipõllul ligi 1000 dollarit ehk 700 eurot. Boonuseks
poolmuidu elukoht.
Kui jutt silmad särama pani, tuleks sammud
seada Tallinnasse Innomedica ravi- ja uuringukeskusesse, kus ainsana Eestis saab viisa tarbeks lunastada 102 euro eest Austraalias tunnustatud kopsufilmi. Maksa veel 310 eurot viisa
taotlemise tasu ning kui Rohelise Mandri esindajad otsustavad näidata rohelist tuld, soeta
ligemale 500–900 euro eest lennupilet.
Jüri Mätas

TANTSUKURSUS ALGAJATELE
(16.sept - 31.okt) E/N 20.30 - 22.00

Edasijõudnutele

(al.02.sept) E/N 19.00 - 20.30
Tartu, Kaunase pst 68 saalis

Tantsuklubi Sinilind www.sinilind.ee // 55675011
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Poolas asuva Auschwitzi koonduslaagri kuulus deviis “Arbeit macht frei”
(“Töö teeb vabaks”) võib mõjuda küüniliselt, sest vabakssaamise asemel sattusid siinsed asukad pigem teise ilma. Väljaspool laagrimüüre avastab Balti
turist siiski vabadused, millest kodumaal vaid unistada võib.  Mikk Puurmann
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LASTE PEO- JA SÜNNIPÄEVAMAJA

FroggyLandi mängumaja tervitab kõiki
väikeseid tegelasi ja nende vanemaid!

FroggyLandi mängumaja on mõeldud
erinevateks lasteüritusteks - katsikud,
lasteaiapeod, stiilipeod, klassiõhtud jms.
Pakume Teile võimalust tähistada oma lapse
SÜNNIPÄEVA hubases ja koduses keskkonnas!

Salu tee 1, Lohkva (endine Puhhi mängumaja)
Tel: 51 11 879
www.froggyland.ee

FroggyLand ootab sind!

VABADUSE KANTS

surmalaagri varemetel
Süda täitub rahuloluga, kui värav avaneb ja kuueliikmeline reisiseltskond“Töö teeb vabaks” deviisi all kõrguvasse
koonduslaagrisse lubatakse. Seekord läheb õnneks!
Kergendustunne tuleneb asjaolust, et lootsime Auschwitzi surmaväljadele pääseda ka kaks aastat tagasi, tehes selleks marsruudil
Krakov-Brno mitmesajakilomeetrise ringi. Paraku jõudis pool ekipaažist end selle aja jooksul maitsvast vägijoogist sellisesse konditsiooni viia, et otsustas juudi rahva kannatusi pigem läbi huumori
prisma, ent see-eest häälekalt
meenutada. Rahvusvahelise skandaali vältimiseks lõppes külaskäik
toona pääslas.

ba nägu. Õlut ei müüda, naisi ei
landita.

Kõik ahju

Hooned kannavad silte, mis
nende kunagiste funktsioonide
osas fantaasiale palju ruumi ei
jäta. “Meditsiiniliste eksperimentide blokk” ja “Surmablokk” tekitavad alati skeptilistes eestlastes
isegi küsimuse, kas pole holokausti näitlikustamisega liiale mindud. Samuti paneb kulmu
kergitama mitmel hoonel ilutsev
Lämbe vaikus
kinnitus, et näitust toetab Venemaa Föderatsioon.
Sedapuhku aga suudab Eesti
Siiski ei maksa nõrganärvilisdelegatsioon end korralikult ületel ja pereinimestel laagri väisaval pidada ja pääseb sisse. Sealmist karta – filmidest tuntud laijuures täiesti tasuta – Auschwitzi
bahunnikuid näeb ekraanidel
tasub nimelt külastada pärast kelja illustratsioonidel vähe. Pigem
la 15, sest enne seda tuleb ühineda
domineerivad kaudsemad tõenmõne tasulise giidigrupiga. Hiljem
did, nagu mõõtmatud hunnikud
aga saab laagrit uudistada täiesti
vangidele kuulunud jalanõudest ja
omal käel.
supikaussidest. Ka must huumor
on omal kohal: fikKlubi ees varitsevad musta- seeritud on raudtee
eralduspunkt, kus üle
nahalised juhatavad klien- Euroopa kokku saabunud juutide, mustdid otse üle tee bordelli.
laste ja teiste tagakiuSaksa täpsusega korrapärasatute seast eraldati tervemad ja
selt reastatud tellismajad välitugevamad, kes suutsid tööle asuselt inimsusevastastest kuriteda, ülejäänud olevat lihtsalt tapagudest aimu ei anna, ent lämbele
lavale saadetud. Eksponaati täiensuvepäevale tavapäratult vaikselt
dab märkus, et vahel ei vaevutud
kulgevad turistidehordid loovad
rööpaid ümber seadmagi ja saadeti
sünge aura. Isegi need, kellekogu kollektiiv otse ahju.
le välistest rassitunnustest lähVäljaspool vanglamüüre aga lõitudes paiga ajalooline kontekst
kab Natsi-Saksamaa poolt kuulvõiks kaugeks jääda, teevad kursaks tehtud 41 000 elanikuga Lõu-

na-Poola väikelinn Oświęcim oma
nukrast minevikust maksimaalselt kasu. Koonduslaagrit ümbritsevad rõngana burgerikioskid ja
õlletared, kus miljonitest surmadest muserdatud väliskülalised
end hoopis rõõmsamas miljöös
turgutada saavad.
Ning mis juba aastaid kella
10–22 rütmi surutud eestimaalasi eriti vaimustab: siin riigis õhtuseid alkoholijookse ei korraldata
ning kassajärjekordades pisaraid
ei valata. Nii kohaliku õlletööstuse lipulaev Tyskie kui teised soodsad õllebrändid voolavad kõrist
alla igal kellaajal ja igal pool. Politseipatrulli lähenedes ei pea pudelit
sugugi püksisäärde või lapsevankrisse peitma – valitseb vaikiv teineteisemõistmine.
Poola s ja Tšeh h is, kust
Auschwitzi saabusime, on kohalikku rahvast naerma ajada lihtne.
Tasub vaid mainida, et meie kodumaal on avalikust joomisest tehtud surmapatt, mida kõikvõimalike stalinistlike meetmetega pärssida tuleb. “Milleks seda vaja on?”
kõlab tüüpiline vastus klubides,
baarides, tänavatel.

Suitsused kõrtsid
Vabaduse hõngu tunneb KeskEuroopas igal sammul. Regiooni suurim, viiekorruseline Karlovy Lázně tervitas mind toredate pidudega juba 15. sünnipäeval,
kui ilmselgelt alaealise seltskonna
laaberdamisele keegi takistusi ei
teinud. Nüüd, juba küpsemas eas

Nädalane autoreis
Kesk-Euroopasse
∞∞ Tallinn-Praha-Brno-KrakovVarssavi-Tallinn
∞∞ Seitsmekohaline Chrysler
Grand Voyager
∞∞ Teekonna kogupikkus
3835 km
∞∞ Keskmine kütusekulu
9,25 l / 100 km
∞∞ Kalleim kütus Tšehhis:
1,45 eur/l
∞∞ Odavaim kütus Poolas:
1,26 eur/l

märkan teisigi väljakutseid: kellel tantsupõrandal õnneks ei läinud, juhatavad klubi ees varitsevad mustanahalised otse üle tee
bordelli. Kliendid valehäbi tundvat ei näi, kõik leiab aset linna turvatuimas piirkonnas. Ei mingit
konspiratiivset taksosõitu kuhugi getosse, kus tüsedad kupeldajad
hädaliselt viimasedki sendid välja
pressiks. Ühte korda pakuvad häälekad vahendajad 1300 krooni (50
euro) eest.
Kui aga Brno kesklinna igati viisaka väljanägemisega baari
sisenejaid suitsupahvak tervitab,
tekib paratamatult küsimus: mis
toimub? Kas ei pidanud eestimaalased siseruumides suitsetamise
mõnust loobuma juba 2007. aastal, sest euroliit nii vastuvaidlematult nõudvat? Tõepoolest, teavad kohalikud, ka Tšehhile olevat
Brüssel sellekohaseid ettekirjutusi
teinud. Aga parlament on seadusemuutuse neli korda tagasi lükanud.
Tundub, et vähemalt kusagil
riik hoolib rahvast.
Kaur Paves

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

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

Tartu ja Elva Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
- KORISTAJAT
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

e-mail:

klaasium@malmerk.ee
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anekdoodid
anekdoodid
Mehhaanik:
„Sellise autoga nagu teil tuleb
kogu aeg liikuda.“
Omanik: „Miks?“
„Kui te peatuksite, võib liikluspolitsei arvata, et juhtus avarii.“
***
Kapral selgitab sõduritele Maa
külgetõmbejõudu:
„Kui te näiteks kivi üles viskate, kukub see tagasi maa peale tähendab, talle mõjub maa külgetõmbejõud.“
„Noh, olgu nii,“ avaldab üks
sõduritest arvamust, „aga mis siis,
kui kivi kukub vette?“
„See meisse ei puutu,“ vastab
kapral selle peale, „sellega las tegelevad mereväelased.“
***
„Tead, meie rood meenutab
mulle hullumaja,“ lausub noorsõdur Samuelson oma esimese teenistuspäeva õhtul sõbrale.
„See ei ole päris nii,“ vaidleb
sõber vastu, „hullumajas on ülemused ikka normaalsed inimesed.“
***
„Kas teil on kodus suur raamatukogu?“
„Jah, väga.“
„Aga kuidas te omale vajaliku raa-

matu üles leiate?“
„Lähen linnaraamatukokku ja
võtan.“
***
Toompeale saabus humanitaarabina Jaapanist kõrge intellektiga
arvuti. Masinaga tutvumisel esitati
küsimus:
„Mida tähendab numbrikombinatsioon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?“
Arvuti vastas:
„Ühte eesti asja kahtmoodi ajavat
kolme meest neljas riigis viis päeva
nädalas kuus korda untsu seitsme
mehe palga eest.“
***
„On see tõsi, et varsti tuleb Venemaal seksuaalrevolutsioon?“
„Vaevalt. revolutsioonilisse parteisse pole enam eriti liikmeid jäänud.“
***
Seersant Miller sõitleb uustulnukaid:
„Te ainult vaadake ennast kõrvalt,
millised te välja näete: saapad on
puhastamata, juuksed kammimata,
kaelasidemed kortsus. Aga mis on siis,
kui mõni riik meile äkki sõja kuulutab?“
***
„Mis on vene äri?“
„Varastada kast viina, see maha
müüa ja saadud raha maha juua.“

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6., 9.–11.09 kell 12, 14.15,
16.30, 18.45, 20, 21; 7.–8.09
kell 11.45, 14, 16.15, 18.30,
20, 20.15, 21; 12.09 kell 12,
14.15, 16.30, 18.45, 21 Me
oleme Millerid
6., 9.–11.09 kell 17.30, 22.15;
7.–8.09 kell 17.45, 22.30;
12.09 kell 17.30, 22.30 Riddick
6.–12.09 kell 21.45 Lovelace
6., 9.–11.09 kell 18, 20.15;
7.09 kell 17.30; 8.09 kell 17.30,
19.45; 12.09 kell 18 2 relva
6., 9.–12.09 kell 16, 19.30;
7.–8.09 kell 15.15, 19.30 Kaks
ema
6., 9.–11.09 kell 22.30; 7.–8.,
12.09 kell 22.15 Kurja kutsumine
6., 9.–12.09 kell 12.10;
7.–8.09 kell 14.45 Surmav
arsenal: Luude linn

sudoku
sudoku
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6., 9.–12.09 kell 11.45, 13,
13.15, 15.15; 7.–8.09 kell
10.45, 11.15, 12.50, 13.30, 15
Smurfid 2
6., 9.–12 kell 14.35; 7.–8.09
kell 14.45 Percy Jackson:
Koletiste meri

6., 9.–12.09 kell 12.30, 17.20;
7.–8.09 kell 13, 17.20 Kollide
ülikool (eesti keeles)
6.–12.09 kell 21.30 RED: Eriti
ohtlikud agendid 2
6., 9.–12.09 kell 16.45;
7.–8.09 kell 11 Mina, supervaras 2 (eesti keeles)
6.–12.09 kell 19 Karm paar
7.–8.09 kell 15.45 Eellinastus:
Lennukid (eesti keeles)
7.09 kell 19.45 Eellinastus:
Ainult aja küsimus
12.09 kell 20 Esilinastus:
jOBS
12.09 kell 20.15 Esilinastus:
Kurb Jasmine

Lovelace
6.09 kell 20 Cinamonis
Kogu tõde kurikuulsa pornostaari Linda Lovelace‘i elust ja isiklikust
tragöödiast! Veetlev Amanda Seyfried mängib peaosa sel sügisel
maailma vallutavas filmis „Lovelace“, milles ta kehastab kurikuulsat
70ndate pornostaari Linda Lovelace‘i, kelle teos „Deep Throat“ on üks
kõigi aegade legendaarsemaid pornofilme. Draama „Lovelace“ režissöörideks on Rob Epstein ja Jeffrey Friedman.

A Le Coq’i kammerkoor

ootab uusi meeslauljaid
igasse häälerühma.

Kontsert

Kui oled huvitatud, suhtle dirigendiga: Eve Paap
5624 9112
paap.eve@gmail.com

Feel Good Music Café

lg

NB! A

5.09 kell 22 A Crashed Black
bird Called Rosehip (Šveits)

g!

e hooae

pidud
ab laulu

Emajõe kallaste peal, ahoi!

6.09 kell 22 Taavi Peterson –
Texas Radio and The Big Beat

Genialistide klubi
14.09 kell 22 Hüvasti, Suusabaasis on tantsupidu

Pahad poisid
6.09 kell 21.30 Blueshound

ristsõna
Ristsõna

7.09 kell 21.30 ansambel
Freddy Tomingas ja RIFF
14.09 kell 21.30 Blueshound

Tartu Jaani Kirik
6.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
10.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
11.09 kell 21 Andres Mähar
(Saint-Exupéry tekstid) ja
Juhani Jaeger (laul ja kitarr)
13.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

Tartu Jazz club
5.09 kell 21 IHM Trio & Tanel
Aavakivi
6.09 kell 21 Anneliis Kits &
Eclectic Orchestra

SOOJUSPUMBAD
KONDITSIONEERID
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com

LADU PUHTAKS!
KÕIK SÄRGID ALLA

30% –70%
Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

FULDER OÜ
Vitamiini 7, Tartu
fulder@hot.ee
Tel 742 4001
5811 5660

DINEn
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SUUR KATLAVALIK

Meil on Teie kodule ostja!
Hetkel ootel 70 konkreetset soovijat
Info müügisoovi kohta on oodatud e-postiga
tehing@kaanon.ee või telefonil 527 8595

Karin Kund
maakler
Tel. 52 29 605

Erkki Salmann Tiina Aunap
hindaja
maakler
Tel. 50 57 378 Tel. 50 84 683

MÜÜA MAJA TARTUS,
TAMMELINNAS ÖÖBIKU 19!
2
2
Üp. 63,3m , krunt 945m
Hind: 120 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

Rudolf Halapuu
hindaja
Tel. 56 668 786

Marili Kaasik Rünno Sarapson
hindaja
hindaja
Tel. 52 69 014
Tel. 52 80 721

MÜÜA 3-TAOL. KORTER
MÜÜA EMAJÕEGA PIIRNEV MÜÜA SAADJÄRVEGA PIIRNEV
TARTUS KUNGLA TN! MAJUTUSKOMPLEKS KABINAS!
KINNISTU TARTUMAAL!
2
2
Üp. 56,2m , korrus 1/2
Üp. 163m , kinnistu 3,9ha
Üp. 3701m2, kinnistu 19,3ha
Hind: 57 000 €
Hind: 165 000 €
Hind: 700 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina
Tel. 50 84 683 Tiina
Tel. 52 69 014 Marili Kaasik

MÜÜA RIDAELAMUD
MÜÜA 4-TOALINE KORTER
LUUNJA VALLAS SALU TEEL!
TARTUS, TÄHE TN!
2
2
Üp. 106 - 140m
Üp. 109,1m , korrus 3/3
Hind: 87 000 - 97 000 €
Hind: 143 000 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund
Tel. 50 57 378 Erkki

MÜÜA MAJA PÕLVAMAAL MÜÜA 1-3 TOALISED KORTERID
VALGEMETSAS!
UUSELAMUS REHETARE TEEL
2
2
ÜLENURME VALLAS!
Üp.187m , krunt 5254m
Hind: 36 000 - 68 000 €
Hind: 35 000 €
Tel. 50 93 455 Toomas
Tel. 50 57 378 Erkki

Hindamised pankadele, finantsaruandluseks
ja kohtuekspertiisideks

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850

www.kaanon.ee

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585

KUI HIND ON OLULINE, SIIS OSTA AKNAD E-POEST
E-POOD AVATUD 24/7

WWW.PLASTO.EE/EPOOD

NÜÜD VALIKUS KA VÄRVILISED AKNAD
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JUDOKLUBI DO
KUTSUB KÕIKI POISSE
JA TÜDRUKUID TRENNI

Ehitus

SAEMATERJAL

Kopp-laadurite, roomik-ekskavaatorite, soolo- ja poolhaagiskallurite tööd. Liiva, kruusa,
killustiku ja mulla müük.
Tel 5347 0554, www.tk1.eu.

KÜLASTA MEIE KODULEHTE www.do.ee VÕI
KIRJUTA elis@do.ee JA LEIA ENDALE SOBIV
GRUPP

Liiv, kruus, kild, muld, äärekivibetoon transpordiga. Tel 525 7628.

Kinnisvara müük
1-toal korter Kalda tee alguses
(rõduga, heas korras, 29 m²,
35 000 €). Tel 5552 1724,
www.aabakv.ee.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
4toal korter Nõos (80 m², II k,
pakettaknad, väga heas korras,
toimiv ühistu, 44 000 € - kauple!).
Tel 5343 5201.

1-toal korter. Tel 503 2345.

4toal korter Tähtvere tn (ahik, 0 k,
kena, remonti vajav, 37 000 €).
Tel 5841 7373.

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

4toal ridaelamusektsioon Tartus
Toominga tn (hubane, üp 154 m²,
krunt 139 m², 110 000 €).
Kristi Vaikmets, tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.

Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, ehitus-ja remonditööd,
lammutustööd. Tel 5815 2803.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Üürile anda
3toaline korter kesklinna piirkonnas üürile anda või müüa.
Tel 5450 7528.
Tuba renoveeritud eramust Külitses
(hubane sisustatud, 140 €, sisaldab
kõrvalkulusid). Tel 5624 2181.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Üürile võtta
1-toal korter Puhjas Nooruse 14
(kap-remonti vajav, 10 000 €).
Kiire, tee oma pakkumine!
Tel 5392 8366, www.aabakv.ee.

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

166 m², kinnistu 2054 m², saun,
garaaž, köögimööbel, haljastus,
200 000 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Kinnisvara ost

PAREMAD HINNAD

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

TRENNID TOIMUVAD
ERINEVATES PAIKADES
TARTUS, KAMBJAS,
OTEPÄÄL JA LÄHTEL

Neljapäev, 5. september 2013

4toal uued avarad korterid Supilinnas Kauna tn 42 Tähtvere spordipargi kõrval. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

2toal ahik korter Puhja lähedal
Rämsi külas. Võimalus osta ka
järelmaksuga. Hind 8888 €. Tingi!
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

Koolitus

Annan rendile miniekskavaatori
(1,6 t; 75 €). Tel 5551 0990.
Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.

Kinnistu Nina külas (privaatne, elamu vajab remonti, hind 18 000 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.

Ekskavaatori rent koos juhiga ja
ilma (18 t). Tel 5661 5334.

Fassaadide krohvimine.
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5815 2101.

2toal korter Aiandi tee 1
(renov, läbi maja planeeringuga,
5/4, 46 000 €). Tel 5392 8366,
www.aabakv.ee.

Kivimaja Tartus Roosi 30a (Eestiaegne, 107 m², 553 m², väiksele
perele, 110 000 €). Tel 5841 7373

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

Küte

2toal korter kesklinna lähedal (ahik,
vajab renov, 30,3 m², 19 900 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

2toal korter Mõisavahe 25
(5/4, renov, hea läbimajaplaneeringuga, 46 000 €). Tel 5392 8366,
www.aabakv.ee.

Krunt Sääsekõrva külas (Tartust
11 km, kinnistu 8849 m², detailplaneering olemas, 43203:001:0094,
14 000 €). Kristi Vaikmets,
tel 5558 5567, www.aabakv.ee.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 525 7628.

Korstnad, korstnapitsid, plekitööd.
Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
www.tomeli.ee.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.
Haava- ja sanglepapinnud
(3 m, jämedad, koorem 7 rm).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Piirdeaedade, väravate ja väravaautomaatika müük ning paigaldus. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, aedade
ehitus, ehitus- ja remonditööd,
lammutus. Tel 5815 2803.

2toal korter Mõisavahe tn (renov,
66,49 m², 5/5, rõdu, köögimööbel,
52 000 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
2toal korter Ulilas (vajab osaliselt
remonti, 8100 €). Tel 5552 1724,
www.aabakv.ee.
2toaline korter Lähtel (46,2 m²,
rõduga, vajab renov, 22 000 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.

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

Maja koos kõrvalhoonetega
Tartust 11 km kaugusel Sääsekõrva
külas (üp 150 m², kinnistu
6445 m², võimalik maad juurde
osta, 99 900 €). Kristi Vaikmets,
tel 5558 5567, www.aabakv.ee.
Rehielamu Viljandimaal Tarvastu
vallas Kannukülas (hästi säilinud,
koos kõrvalhoonetega, kinnistu
14,8 ha, 55 000 €). Kristi Vaikmets,
tel 5558 5567, www.aabakv.ee.

Materjal
Müüa aiavõrgud, paneelid,
postid, okastraadid, kinnitustarvikud, väravatarvikud, väravad,
metallaiad väravaautomaatika,
garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Krunt vaikses linnalähedases elamurajoonis Ülenurme v Räni külas
Kaval-Antsu tee 11 (1734 m², elekter
3*16A, vesi, kanal, kõvakattega tee,
piirneb metsatukaga, 19 200 €).
Tel 5373 2891, www.aabakv.ee.

3toal korter Vabriku tn (ahik, heas
korras, 81 m², 2/0, eraldi sissepääs,
õhksoojuspump, saun) müüa või
vahetada 2toal mug korteri vastu
kuni 10 km Tartust. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Halupuud (kuiv lepp 40 €/rm).
Veoga al 3 rm. Tel 529 0183.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv lepp, poolkuiv kask.
Tel 5683 3404.

Kõik küttepuudest! Kasumetsa
küttekontor, tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Valmiv kivimaja Kõrveküla keskuses järve ääres (üp 202,5 m², el-p

Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
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Küttepuud, kütteklotsid lahtiselt
ja võrgus. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepuud (kuiv lepp, 50 cm,
al 38 €/rm, märg lepp al 30 €/rm).
Tel 5340 1637 või 5664 1413.
Küttepuud, küttepinnud, kütte
klotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Loomad

tartuekspress

Aardla 138 Tartu või meili teel
maie.kurul@raad.tartu.ee.
Tel 5345 6250, 736 1630.

Sõidukid

Teenused

Otsin tööd
Leiame hooldaja, koduabilise,
lapsehoidja, eraõpetaja. Pihel
OÜ, tel 5340 2265, www.pihel.ee.

Pakun tööd
AS Finak (Maramaal) võtab tööle
akende ja uste valmistajaid.
Info tel 730 3465 või saatke CV
iraritsi@hot.ee.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

VEDAMINE OÜ
Kraanaga veok • kasti laius 2,5 m
kasti pikkus 7 m • kandevõime 12,5 t

SOODSAIMAD VEOTEENUSED
vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Eedeni keskuses asuv pubi 7 Päeva
võtab tööle kassapidaja ja koka.
Töö 12-tunnistes vahetustes.
CV palume saata meilile
terje@astri.ee või postiaadressile
Riia 195C, 51014 Tartu. Info E–R
kl 8–16, tel 513 5777.

Tartu lasteaed Hellik kuulutab välja
konkursi õpetaja ametikoha täitmiseks (1,0 kohta). Nõutav kirjalik
avaldus, CV, ametikohale esitatud
nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad. Dokumendid esitada hiljemalt 16.09.2013

Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623,
502 6732 või
info@muinasmoobel.com.
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.

5. septembril Anne saunas üldsaunateenus 1,50 eurot.
Käsitööpoes Avalancel
9.-14.09 kõrvarõngad -10%!
Ainulaadsed käsitööesemed!
www.avalancel.eu

Ostan Tsaari-Vene münte. Samuti
maailmasõjaaegseid rinnamärke,
ordeneid. Tel 5622 9981,
tsaari.myndid@gmail.com.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, ordeneid, dokumente, kellasid jne.
Tel 5829 9810.

Tuleme üritustele külalisteks (kuni
8 inimest, sh lapsed). Ka matustele.
Toitlustuse korral hinnad soodsamad. Tel 517 0933.
Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Firma teeb koristustöid ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.

Veo- ja kolimisteenused. Mööbli
transport ja utiliseerimine.
Tel 5620 0065,
www.kolimisteenused.ee.

Tutvus
54 a naine tutvuks sõbraliku Tartu
mehega. Tel 5834 6078.
57 a majaga naine Nõost tutvub
tõsisel eesmärgil autot omava töötava härraga. Tel 5817 1985.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727,
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee
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ajaleht

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

1€

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

TASUTA KORVPALLITRENNID
alates septembrist
Turu 8 spordihoones
Täpsemalt vaata:

www.tartupalliklubi.ee

Lisainfo:
tartupalliklubi@gmail.com või 5341 0089.

WWW.SHOEBOX.EE
jalatsid | rõivad | käekotid

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Rõivaste remont 2-3 päevaga.
Turu 7 (E-R 10-18) ja Võru 50 (E-R
9-18). Tel 5566 0797.

rvuga

rima trükia

suu
piirkonna

Müüa Massaažikušett (kõrgus ja
asend reguleeritavad). Tel 5661 7371.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Too oma vana arvuti meile ja saad
uuema kuni 100 € soodsamalt
kätte. Struve 8, tel 565 7785.

Pakun tööd koristajale Tartu
linnas. Tööaeg E–R hommikuti.
Töö sisuks on kinnistu välikoristus.
Töö sobib ka pensionärile.
Tel 5342 4856, tartu@teho.ee.
Puidutöökoda Tartust 5 km Tila
külas otsib puidutislerit ja viimistlejat. Otsime ka puidutööst huvitatud noori (väljaõpe kohapeal). Tel
508 7358, e-post info@albero.ee.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

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

Teated

Lasteaed Ristikhein võtab konkursi
korras tööle lasteaia muusikaõpetaja (täiskoormus, põhikoht) tööle
asumisega võimalikult kohe. CV ja
haridusttõendavate dokumentide
koopiad saata 9. septembriks 2013
aadressile Ropka tee 25 või ristikhein@post.raad.tartu.ee. Info tel
736 1601 või 511 5057.
Lõunakeskuses asuv söögikoht
Orient Express võtab tööle
koristaja. Töö 12-tunnistes vahetustes. CV palume saata meilile
terje@astri.ee või postiaadressile
Riia 195C, 51014 Tartu. Info E–R
kl 8–16, tel 513 5777.

Muu

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
Hiina prof Ly Chini meetod. 98%.
ESRÜ Lootus, tel 505 8381.
Hea enesetunne Rootsi massaaži
ja reiki abil. Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Lääne-siberi laika tõupaberitega
kutsikad. Tel 504 1924, 558 1340,
http://jahisarv.onepagefree.com.

Taks (pikakarvaline, emane, 2 a,
Viru Acka Freund). Tel 504 1924,
http://fotoalbum.ee/photos/
jahisarv.

Kojameheteenus korteriühistutele, trepikodade koristus. Tel
5646 5323, propuleed@gmail.com.

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

Eesti hagija kutsikad soodsalt.
Tel 504 1924, 558 1340, http://
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

Müüa collie kutsikad (5. juunil sündinud, tõutunnistusega, isased). Tel
5395 4260, anne@wau.ee.

reklaam

Salemi koguduse pühapäevakool
alustab 8. septembril kell 11 Kalevi 76 oma hooaega. Kõik 4-11aastased lapsed on teretulnud! Lapsi
oodatakse koos koolikottidega.
Info ines.kerikmae@gmail.com.

Vaba aeg
Mustlastants algajatele alates 8.
septembrist pühapäeviti
kl 17 Jakobi kultuurikojas. Info tel
5688 0551, Sveta, svet11@hot.ee,
http://maljarka.wordpress.com.
Sansaara stuudios uuel hooajal:
kõhutants, dance rumbita, stripdance, stretching, pilates, jooga.
Tel 529 4740, Riina Kikas, e-post
selts@sansaara.ee, www.sansaara.ee.
Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 08.09.2013. Tunnid 1x
nädalas pühapäeviti 17.15-18.45,
Laulupeo pst 25, Tartu.
Info ja registreerimine tel 515 3698
(Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee.

Tervis

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.

* Soodsad hinnad
* Iga nädal uus kaup
* Kaup käes paari päevaga
* Tartus proovimis- ja
järeletuleku võimalus

info@shoebox.ee

Valminud on
2013 a.
võimlemispeo

" See rõõm on elust endast"
DVD.

Hind 5 eur.
Ostusoovist anda teada:
ebekalja@gmail.com.

Tantsukool Tango
ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast
T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N kl 18.00
Annelinna Gümnaasiumis.
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

SULGPALLIKLUBI TRIITON KUTSUB!
Tahad saada meistriks, tahad käia
võistlusreisidel? Liitu meiega.

Tartumaa 2013. a noortemeistrid on juba
Sten, Sale-Liis, Tanel, Grete, Matis, Karina,
Artur, Inge, Tauri, Katre – kõik Triitonist.
Käime võistlemas Taanis, Rootsis, Soomes,
Saksamaal, Tšehhis, Türgis, Šveitsis
ja paljudes teistes maades.
Trennid toimuvad A. Le Coq spordimajas,
Sarapuu sulgpallihallis,
Raatuse gümnaasiumi võimlas,
Visa hallis 3–5 korda nädalas.
Oodatud on kõik koolis käivad lapsed.
Võta ühendust: triiton@hot.ee või tel 514 8121.
TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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Eesti Põllumajandusmuuseumis
8. septembril kell 12–16

Terves kehas terve vaim –
nõuanded tervislikuks liikumiseks
Loeng ravimtaimedest ja tervislikust toitumisest
Meisterdamised lastele
Reola kultuurimaja laulu- ja tantsumemmed
Puhkpilliorkester Brassical

Muuseumikülastus üllatushinnaga!

ÜRITUS ON TASUTA!
ww.epm.ee, tel +372 738 3810

ENNETA! Too auto kontrolli.

+
5

SMILE SERVICE

99 €

(bensiinimootor)

149 €

(diiselmootor)

õli ja
õlifilter
hinna sees
Aardla 25a
TARTU

Tel 736 6399
www.eurostauto.ee

Üle 25
erineva
tööoperatsiooni
salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll
generaatori rihma kontroll laadimispinge
kontroll siduripedaali vabakäigu kontroll (ja
vajadusel reguleerimine) summuti seisukorra
kontroll kliimaseadme seisukorra kontroll (kas
jahutab) jahutusvedeliku taseme ja võimalike
lekete konroll pidurivedeliku taseme ja
võimalike lekete kontroll rehvide seisukorra ja
rõhkude kontroll veovõllide kaitsekummide
kontroll õli taseme kontroll käigukastis
ukselukkude määrimine klaasipesu vedeliku
taseme kontroll aku elektrolüüdi taseme ja
tiheduse kontroll (võimalusel) akuklemmide
puhastamine ja määrimine käsipiduri
seisukorra kontroll hoiatustulede,
kontrolltulede ja helisignaali kontroll
varuratta seisukorra kontroll mootoriõli ja
õlifiltri vahetus klaasipuhastajate seiukorra
kontroll veermiku ja pidurite seisukorra
kontroll aku ja generaatori seisukorra kontroll
tulede reguleerimine ja valgustugevuse
kontroll vedelike tasemete ja lekete kontroll
vee sisalduse määramine pidurivedelikus
jahutusvedeliku tiheduse (külmakindluse)
kontroll alusvankri hoobade,varraste,
liigendite ja vedrude kontroll hooldusjärgne
hooldevälba nullimine kanne
hooldusraamatusse, Mazda puhul Mazda
serverisse

