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Lasteaia kõrvitsasaagi
uudised

Neljapäev, 3. oktoober 2013

korjas südametu varas

Peoloomade meelispaigas Rüütli
tänaval õhtut nautinud svipsis noormehed end munitsipaalpoliitikast
häirida ei lasknud. 
Siim Kaasik

Ööellu tunginud IRL
ajas konkurendid turri
Nädalavahetuse öötundidel Rüütli tänavale paigaldatud Isamaa ja Res
Publica Liidu (IRL) öötelk
tekitas erakonna linnapeakandidaadi Margus
Tsahkna sõnul teiste parteide noorliikmete seas
soovi politsei kutsuda.
Tsahkna sõnas, et kampaa
niaks võeti šnitti mõned näda
lad tagasi Norras toimunud par
lamendivalimistelt. Kuna IRLi
kohalikud lubadused on seotud
valdavalt tundengitega, siis oli
Tsahkna arvates mõistlik pan
na telk üles Bermuuda kolmnur
ga hüüdnime kandvasse Rüüt
li tänava peotsentrisse ajal, mil
seal on enim noori: neljapäeva,
reede ja laupäeva öösel.
Sarnaselt Tsahknale viibis ree
de õhtul Rüütli tänaval ka Tal
linna tehnikaülikooli tudeng
Gert Tomingas. Põlise tartla
sena astus temagi poliitikute
ga arutellu. Esmalt uuris ta aga,
miks IRL just sellisel kellajal oma
kampaaniat teeb, seejärel huvi
tas teada kampaania eetilisus.
„Mind ei oleks see telk häiri
nud, kui see oleks Rüütli tänaval
kell üks päeval, aga samal kella
ajal öösel tekivad teatud küsi
mused,“ selgitas Tomingas. Ta
toonitas, et valdav osa sellisel
kellajal Rüütli tänaval viibijatest
on alkoholi joonud, ning tema

meelest ei ole sellises seisus ini
mestele poliitreklaami tegemi
ne moraalselt õige.
Tsahkna meenutas, et reedel
viibisid nende telgi juures vaid
üksikud kampaania vastu hää
lestunud inimesed. Nendeks olid
tema sõnul sotsiaaldemokraati
de ja Reformierakonna noorliik
med, kes ähvardasid ka politsei
kutsuda. Tsahkna kinnitas aga,
et aktsioon oli linnavalitsusega
kokku lepitud ning alkoholiga
IRL tegemist ei teinud.

Pioneerid joomatsentris
Linnapeakandidaat avaldas
usku, et varsti on nii sotsid kui
oravad sarnaselt IRLile oma tel
kidega öösiti tänavatel. „Ma olen
teinud valimiskampaaniaid ja ise
kandideerinud alates 2002. aas
tast ning ausalt öeldes niivõrd
sisulist arutelu pole varem tek
kinud,“ luges Tsahkna aktsiooni
õnnestunuks. „Me teame ju, et
valijaid seal nii palju polegi, aga
oluline on, et neid kuulataks ja
oldaks neist huvitatud.“
Tsahkna lisas, et öise kampaa
niaga jätkatakse ka sellel näda
lal, kuid sellega alustatakse tund
aega varem, et ka varem lõpeta
da. „Oleme korrigeerinud väljas
oleku aegu, sest pärast kella ühte
on inimesed tõesti juba väga
peomeeleolus,“ rääkis Tsahkna.
Siim Kaasik

Kui Poku lasteaia lapsed
kõrvitsapeenrale saaki korjama läksid, olid pätid selle
juba huugama pannud.
„See oli täielik šokk! Just eel
misel päeval arutasime lastega, et
homme võtame kõrvitsaid üles. Ja
hommikuks olid alles ainult tüh
jad varred!“
Poku lasteaia õpetajad ei suu
da ära imestada, kui südametuid
inimesi meie hulgas elab. Kuidas
tõuseb käsi varastamaks laste
aias mudilaste endi poolt hoole ja
armastusega priskeks kasvatatud
kõrvitsaid. Laste küsimus: „Kuhu
meie nunnud jäid?“ jääb vastuseta,
ent lõikab valusalt hinge, ja võtab
mõnel silmadki kalkvele.

Aastatega kerkinud
Kõrvitsamägi
Poku õppealajuhataja Evelin
Lauguse sõnul on lasteaias kõr
vitsaid kasvatatud juba aastaküm
neid. Õuealale kerkinud kompost
mullast kõrgend on saanud selle
järgi nimegi. Kõrvitsamägi, mõis
tagi.
„Taimed on tavaliselt saadud
meie kauaaegse aiandipidajast
koostööpartneri käest. Vahel ka
oma töötajatelt või ise, koos las
tega, kasvatanud,“ rääkis Laugus,
kuidas mudilas köögi varustami
ne ja loodusõpe on liidetud. Poku
de värk.

Planeeritud lõikuspäeval ootasid kõrvitsamäel lapsi vaid tühjad rootsud. 

de alla. „Süüdi“ ikka Metsavanad,
Puukod ja Öökullid – sõimeeali
sedki pistsid näpud mulda.

Politsei suhtub leigelt

Keset kivilinna rohetavas oaasis
rohisid, kastsid ja uurisid taimede
arengut kõikide rühmade juntsud.
Nagu tavaks saanud, plaaniti lõi
kuspidu mihklipäeva kanti. Plaa
niks see jäigi.
„Teisipäeva õhtul leppisime
koosolekul õpetajate
Ikka veel ei suuda uskuda, ga kokku, et järgmisel
päeval alustame saagi
et on olemas inimene, kes koristust. Paraku pol
nud Kõrvitsamäe juur
varastab lasteaiast laste
de jõudes alles muud,
kasvatatud kõrvitsad.
kui vaid rootsud ja
lehed,“ meenutas Lau
gus jahmatavapanevat hetke. „Jäl
Mullu istutati kõrvitsate kõrva
gede järgi võis tuvastada, et meie
le ka lilli. Tänavu kevadel torgati
pool tosinat kõrvitsat olid ööpime
tomatitaimed, kabatšokid ja lill
duses kellegi tundmatu abiga üle
oad. Suvepäikse poole küünita
aia roninud.“
sid pirakad päevalilleõied. Kännu
Politsei pressiesindaja Rag
jändrikud mattusid maitsetaime

ne Keisk ütles, et „juhtum on fik
seeritud“ ning „tegeletakse vaja
liku info kogumisega“. Lasteaeda
pole nädala jooksul mundrime
hed kohale ilmunud. Ega ühen
dust võtnud, kuigi lubati.
Alles peale seda, kui toime
tus asja vastu huvi tundis, helis
tati direktorile, et tarvis ka aval
dus kirjutada. Keisk põhjendas, et
kuriteoteateid asutakse lahenda
ma vastavalt võimalustele ja prio
riteetsusele. „Esmalt suunatak
se ressurss raske kuritegevusega
tegelemisele ja seejärel masskuri
tegevusele.“
Koormatäie kõrvitsate äravedu
pole just mobiiltelefoni taskusse
pistmine. Kui keegi nägi vastu 24.
septembrit Poku lasteaia juures
kahtlast liikumist, tasuks sellest
politseile teada anda.

Kõblast nurka ei visata
Päris tühjade kätega pisikesed
aednikud siiski ei jäänud. Ühiselt

lasteaed poku

nopiti varte küljest tomatid – need
järelvalmivad nüüd lasteasutu
se õppeköögis. Aga kõrvitsamoos,
-mannasupp ja -püreesupp, mil
lega menüüs juba arvestati, jäävad
tegemata. Vähemalt oma kõrvit
satest. Üks pirakas kollane vili oli
mõeldud mihklilaada õnneloo
si auhinnaks. Nüüd tuli persona
lil kabatšokihiiglane ohverdada
kodustest varudest.
„Kahju pole rahaliselt kui
gi suur, aga varastatud on mida
gi hoopis enamat, kui rahas saab
mõõta,“ kostis Poku lasteaia direk
tor Olivia Voltri lohutul häälel.
„Sellele, kes need ära viis, ei oska
gi kohe midagi öelda. Ikka veel ei
suuda uskuda, et on olemas ini
mene, kes varastab lasteaiast laste
kasvatatud kõrvitsad.“
Pokurahvas on löödud, ent kõb
last nurka ei heida. Lubavad kas
vatada kõrvitsaid ka järgmisel aas
tal. Ja teisigi taimi. Milliseid, sel
gub talvel jooksul.
Rasmus Rekand
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ALANDAS NAISI?
Linnavalitsus kulutas
üle 6000 euro poolpaljaid naisi eksponeerivale reklaamikampaaniale, mis asjatundjate väitel liigitub
seadusega keelatud
soolise alavääristamise
alla.

Kas kunstikool tüssab
modelle?
Kirjutan ajalehte, sest tahan, et
sellise pettusega teised enam
kokku ei puutuks. Olen Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis (TKK)
modellina töötanud aastast
2000. Palk on seal küll väike,
aga kuna mul püsitööd pole,
siis teenin vähemalt sedagi
raha.
Septembri algusest olen
poseerinud skulptoritele ja
lepingu kohaselt pidin saama
tunni eest neli eurot. Töötasin
seal viis päeva, nii et kui maksud maha arvestada, pidanuks
palk olema umbes 50 eurot.
Mina aga sain 12 eurot sentidega - tuleb välja, et tasu
maksti vaid ühe päeva eest!
Helistasin mitu korda õppejõule, kelle juures poseerisin.
Ta ei võtnud toru vastu ja sõnumile ka ei vastanud. Võtsin siis
ühendust kooliga ja palusin
rääkida raamatupidajaga. Selle peale öeldi, et tema saabub
kohale alles uuel töönädalal.
Kas tõesti pean andma asja
politseisse või kohtusse?
TKK modell

Mare Muuga
TKK pearaamatupidaja
Raamatupidamine lähtub kirjalikest lepingutest ja sinna
sattusid eksikombel valed andmed. Siin ei ole meil süüd, sest
modell peab neid asju kontrollima. Inimesel tuleb ise lepingule alla kirjutades jälgida, et
õige arv töötunde kirja saaks
Kui on probleeme, oleks
võinud neist mulle teada anda,
mitte hakata lugu sotsiaalvõrgustikus ja mujal kuulutama.
Oleks inimene õigel ajal reageerinud, oleks ta saanud juba
palgapäeval raha kätte. Nüüd
sai siis päev hiljem ja sellega
on probleem lahendatud.

Burgerid ja raamatud

Lõunakeskuse McDonald’s asub
reedel kell 15 lugemishuvi edendama, tutvustades soovijatele
digitaalsete raamatute projekti.
Lapsed, kes saabuvad peole muinasjututegelaste kostüümides,
saavad üllatusauhinna.

12.

Tartu ülikooli riigi- ja hal
dusõiguse professori Kal
le Meruski hinnangul jätab
linna suvekampaania mulje
õrnemast soost kui objektist,
kuna pole arusaadav, millist
eesmärki täidavad reklaa
mis poolpaljad naised ning
võimupositsiooni asetatud
mehed. Ta kaldus arvama, et
fotod pole naiste alaväärista
mist keelava seadusega koos
kõlas. “Erinevad tõlgendused
võivad siiski vaidlusi tekita
da,” möönis Merusk. „Kuid
kindlasti pole antud juhul
järgitud hea maitse piire.”
Lisaks loosis linn Faceboo
ki kampaaniafotode jagajate
vahel välja veini. Reklaami
seadus aga alkoholi auhin
nana pakkuda ei luba, sar
nastele rikkumistele on ava
likult tähelepanu pööranud
ka tarbijakaitseamet. “See
tõttu on eksitud vähemalt
ühe paragrahvi vastu,” kin
“Pildil olevad jalad ei kuulu ilmnitas Merusk.
tingimata naisterahvale ning pilk
Linnavalitsuse maine- ja
on suunatud pigem taeva ja tähturismiteenistuse juhata
tede poole,” tõrjus linnavalitsuse
ja Karmen Viikmaa sõnul
esindaja Karmen Viikmaa seksismisüüdistusi. 
peaks kampaania pakkuma
Tartu LV
tartlastele äratundmisrõõ
mu ning meelde tuletama
kuste tähtede poole“ seisab pil
linna mõtteliste piiride avarust.
di sõnumis. Fotol olev naisterah
„Minu arvates on tegu seadusele
vas kannab kontsakingi, sukke ja
vastava reklaamikampaaniaga,“
sukahoidjaid ning pildi ülaosa lõp
ütles ta.
peb täpselt enne kubemepiirkonda.
Mitu võimalikku eksimust
Probleemile juhtis tähelepanu
ka Tartu ülikooli sotsioloogiadok
Linn võis eksida kuni kolme
torant Eveliis Kurs. Tema arvates
seadusepügala vastu. Reklaami
pole kohane, et linn nii vulgaarset
seadus ei luba üht sugupoolt ala
kampaaniat endale lubab. „See on
vääristada, sealjuures kujuta
üles ehitatud alandavale visuaa
da domineeriva või allutatuna.
lile, kus mehed on justkui hüper
Samuti ei tohi reklaam kedagi
maskuliinsed ja naised seksikii
käsitleda seksuaalobjektina, sisal
sud,“ lausus Kurs.
dada sobimatut alastust ega kasu
Arvamused erinevad
tada seksuaalse alatooniga väljen
deid või kujundeid.
Ta viitas pildile, kus Peeter Vol
Ühel kampaaniafotol näeme
konski seisab Tartu ülikooli ukse
naisterahva jalge vahel madru
ees, bikiinides neiud aga kükita
semundris meest, kes vaatab üles
vad omakorda tuntud muusiku
neiu hargivahe suunas. „Läbi ras

sünnipäeva tähistav Aura veekeskus pakub 4. oktoobrini klientidele 8-eurose soodushinnaga kogu
maja külastust.

Kriisist edasi

Vaheajal laagrisse

7. oktoobril kell 16.15 kõneleb
Eesti Üliõpilaste Seltsis Estonian
Airi tegevjuht Jan Palmér rahvusliku lennufirma jätkuvatest väljakutsetest ning lennundusturu
hetkeseisust.

1. oktoobrist saavad 1.–3. klassi lapsed end registreerida Lille
Maja linnalaagrisse, mis toimub
sügisesel koolivaheajal 21.–25.
oktoobril. Sedapuhku külastab
laager teisi noortekeskusi, põllumajandusmuuseumi ja seikleb
ajaloomängus Toomemäel.

Saku tungib Tartusse
Reklaam parteile tagasi
Kodanikualgatus “Tagasi lätetele!”
paigaldas Genialistide klubisse
(Magasini 5) kogumiskasti, kuhu
toodud soovimatu valimisreklaami aktivistid erakondadele tagasi
saadavad.

Lõõritajad tosinast
riigist
4.–6. oktoobrini toimub Tartus
neljandat korda autorilaulu festival „Lehesaju muusika“, mis toob
külalisi 12 maalt. Esinejad peavad
nii laupäeval kui pühapäeval Tartu
ülikooli aulas maha viietunnised
kontserdid.

Eakate olümpia
10. oktoobril kell 11–15 korraldab
linn Tartu ülikooli spordihoones

ja näitleja ees ning vaatavad tema
suunas üles. Kurs lisas, et igasugu
ne reklaam taastoodab sotsiaalset
reaalsust, mistõttu ei tohiks nii
väärastunud maailmapilti propa
geerida.
Linnaametnik Viikmaa hin
nangul seisneb probleem tõlgen
damises. “Sama relevantsed võik
sid olla ka küsimused, miks on
neiudel tätoveeringud, miks on
valitud ilusad neiud, miks Vol
konski seisab ülikooli peahoone
ees, miks kasutab Fischeri suuski,”
loetles ta. Viikmaa sõnul on soo
line tasakaal pildil hoopis naiste
kasuks ning võimalik sugupoo
le allutamine või domineerimine
vajaks sügavamat ekspertide ana
lüüsi.
Kaspar Jõgeva

Sportland

Vip King

Kõik jalatsid -20% (tavahinnast)

Kogu kaup vähemalt -20%

Italyna King

Walking

Rohkem kui 300 erinevat mudelit
naistele ja meestele
Parimad hinnad!

Täishinnaga jalatsid tervele perele -20%

Dream King

Tipa-Tapa lastejalatsid

Kogu kaup vähemalt -20%

Kogu kaup -20%

Lisaks palju eripakkumisi kuni -70%

Lisaks palju soodsaid leide kuni -70%

3. oktoobril kell 15 avab Saku õlletehas Tähtveres aadressil Palsa
tee 2 uue Lõuna-Eesti esinduse.
Hoone ees asuva korvpalliväljaku “mängivad sisse” TÜ/Rocki
liikmed.

Jooksutäht stardis
Tartu linnamaratoni 10 kilomeetri distantsist võtab osa
eelmise aasta
kergejõustiku EMil 3000
meetri takistusjooksu finaali
jõudnud ning
sel aastal U23
EMil
viienda
koha saavutanud Kaur Kivistik. “Kehvema tulemusega kui võit
rahule ei jää,“ lubas ta.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

OPERATIIVTAKSO: soliidses eas taksojuht leidis oma sõidukile sisseostude ajaks igati pasliku parkimiskoha otse poe ukse ees, pool
sõidukist teed blokeerimas. Tehke proovi, ehk tuleb osav sohver
klientidele vastu ja viib mõnda suuremasse ostukeskusse autoga
lausa riiulite vahelegi. 
August Lumm

3.–13. oktoobrini 2013

Shuperpakkumine! Kõik tavahinnaga tänavakingad -20%

Noorte looming
müüki
10. oktoobril kell 18 toimub
loomemajanduskeskuse saalis
kaheksas Tartu noore kunsti oksjon. Osalemine on tasuta, kuid
registreeruda tuleb hiljemalt 9.
oktoobriks.

EEDENI JALATSIKAUPLUSTES

Shu

esimese eakate terviseolümpia.
4-liikmelised võistkonnad võtavad mõõtu täpsuses, osavuses
ja kiiruses. Noorim osaleja on
praeguse seisuga 63- ja eakaim
82-aastane.

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

Direktor: Emajõe
koolis pole tagakiusamist

26. septembril Tartu Ekspressis
avaldatud artikkel „Valus pereheitmine pimedate koolis“ tegi Emajõe
kooli pere väga murelikuks, sest see
kirjeldas olukorda valesti, põhines
valefaktidel ning alusetutel süüdistustel.
Tartu Emajõe kool on nägemispuudega laste, mitte pimedate kool. Töötame selle nimel, et
lapsed saaksid hea hariduse ning
tuleksid kooli lõpetamise järel oma
eluga võimalikult hästi toime.
Üks tõsisemaid anonüümseks
jäänud õpetaja süüdistusi artiklis
oli, et nn videokaamerate loo tõttu
„koondati kaks inimest päevapealt
usalduse puudumise tõttu“. Väide
ei vasta tõele ega saagi vastata, sest
juriidiliselt pole võimalik töölepingut nii lõpetada. Kaameraga jälgiti
pidevat hooldust vajavat õpilast,
töötajaid ei ole kunagi jälgitud, seda
tuvastas ka politsei uurimine.
Artiklist jäi mulje, nagu oleks 17
inimest või enamik neist lahkunud
tagakiusamise tõttu. Tartu Emajõe
koolis ei ole toimunud ega toimu
töötajate „tagakiusamist“.
Muutused töötajaskonna koosseisus on aga tõepoolest toimunud
– see on loomulik osa iga organisatsiooni arengus. Kaks töötajat
naasid lapsepuhkuselt, mistõttu
lõpetati nende asendajatega töölepingud. Kolm töötajat läksid ise
lapsepuhkusele ja kolm siirdus pensionile. Viiel õpetajal, kahel kasvatajal ning ühel psühholoogil lõppesid tähtajalised töölepingud. Neist
kokku kolm osalesid uuel konkursil
ning nad jätkavad ka sellel õppeaastal.
Omal soovil lahkus kolm töötajat.
Neli inimest koondati hetkel, mil oli
näha õpilaste arvu vähenemist ette.
Kuigi koondamine oli korrektne, on
mõistetav, et see tekitas inimestes
pahameelt, mille tulemuseks on
väärtõlgendused ja süüdistused.
Lastele ja lapsevanematele
teadmiseks olgu veelkord rõhutatud, et kooliaasta alguses olid
koolis kõik töökohad täidetud.
Tänaseks on koolis õppetöö toimunud juba kuu aega, uusi töötajaid on koolitatud ja nad on edukalt töösse sisse elanud.
Arvo Pattak
Emajõe kooli direktor

kingitud tee ära

Möödunud aastal ehitas maanteeamet Rehepapi tee äärde kergliiklustee ja korrastas ka mahasõidu.
Ameti Tartu ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski kinnitas, et töid tehti riigi kinnistu piires, kuid paluti
vallal siiski omanik Rainer Maikoviga ühendust võtta, viimase sõnul temalt luba ei küsitud. Tänaseks on
ümbrus asfalteeritud, Rattasepa tee aga endiselt killustiku all. 
Rainer Maikov

Ülenurme vallas uude
koju viiva tänava ostnud
inimesed kingiks selle
vallale, kuid omavalitsus
teed ei taha ja remondiks
rahval raha ei jätku.
Möödunud aastal panid kuus
Ülenurme valda Soinaste kül
la maja soetanud inimest rahad
kokku, et osta kohtutäituri kor
raldatud avalikult enampakku
miselt Rattasepa tee. Tänavat,
mida mööda värsked kinnistu
omanikud koju saavad, müüdi
kunagise Rattasepa rajooni aren
daja võlgade katteks.
Elamurajooni maja ehitav ja
tee omanikuks vormistatud Rai
ner Maikov ütles, et teda innusta
sid tegutsema meedias kajastatud
juhtumid, kus maja juurde viiv
tee on eraomandis ning valdaja
küsib selle kasutamise eest tasu.
„Et ei saaks ükski vald süüdis
tada, miks me ise oleme olnud
nii rumalad ja pole kinnistut
endale ostnud,“ selgitas Maikov.
Ta pakkus juba enne ostu, et
annab kinnistu tasuta Ülenur
me vallale, et viimane selle hool
damise ja arendamise üle võtaks
ning Rattasepa tee avalikult
kasutatav oleks. Maikovi sõnul
lasub tee omanikul vastutus kin
nistu korras hoida. Ta tõdes, et
Rattasepa teel sõidavad nii tagu
mistel kruntidel elavad inimesed
kui ka ehitusmaterjalide veokid,

kuid võimaliku õnnetuse korral
peaks vastutama tema.
Seepärast pani ta valla soovi
tusel üles “Eratee” märgi. Kauge
matele kinnistutele pääseks ka
mööda Meremäe teed, kuid seal
on üle seitsme tonni kaaluvate
masinate liiklemine keelatud.
Ülenurme vallavanem Aivar
Aleksejev ütles, et vald võtaks tee
hea meelega üle, kuid Maikovi
kinnistut ei saa nimetada teeks,
vaid teemaaks, mille hooldami
ne on võimatu. „Seal kasvavad
praegu väikesed puud peal juba,“
kirjeldas Aleksejev ala.

Eaka elaniku kukil
Vallavanem rääkis, et Maiko
viga lepiti juba ammu kokku tin
gimused, millist teed vald ene
se hoolde võtta tahaks: tähtsai
maks nõudeks oli siledus, sest
siis olnuks seda võimalik hool
dada. Aleksejevi arvates piisaks
tee parandamiseks ka liivakihist.
Vald ise parandustöödesse
investeerida ei taha, sest suur osa
Rattasepa piirkonna elanikest ei
ole Aleksejevi sõnul end valda
sisse kirjutatud. Seetõttu ei lae
ku nende maksudelt ka valla eel
arvesse raha ja kulutused peaks
tegema justkui vanemate elani
ke arvelt, selgitas ta. „Pole päris
õiglane, mis?“ küsis vallavanem.
Hoolimata sellest, et vald ei
ole tee omanik, on Aleksejevi

väitel elanikele vastu tuldud ja
talviti siiski riigi raha eest lund
lükatud.
Maikov nentis, et tema ei ole
end tõepoolest veel Rattasepa
tänavale sisse kirjutanud, sest
maja, millesse ta sisse koliks,
pole veel kasutusluba saanud.
Kuigi õiguslikult oleks tal võima
lus Ülenurme elanikuks saada, ei
oleks seda mehe arvates veel õige
puhtalt juriidika pärast teha.
Abivallavanem Haljand Kaa
sik selgitas, et kuigi Meremäe
teel on rasketele masinatele keh
testatud liikluspiirang, saavad
ehitusmaterjale vedavad masi
nad seal valla kirjaliku loaga siis
ki liikuda. Täiesti keelatud on lii
kumine aga sulavete ajal.
Kaasik soovitas Maikovil val
laga sarnaselt tee kasutajatega,
näiteks ehitusfirmaga, mis Rat
tasepa teed materjalide veoks
kasutab, leping sõlmida. Doku
mendiga kindlustataks, et kasu
taja tee ise pärast ehitustööde
lõppu korda teeb. Sarnaste lepe
tega sai Ülenurmes korda Kusla
puu tänav.
Notar Kätlin Aun-Janiski
sõnul ei saa detailplaneeringut
pidada lepinguks, pigem on see
arendajatele antud luba, millega
võib kinnistutel ehitada. Seega
puuduvad Aun-Janiski hinnan
gul vallal juriidilised kohustused
Rattasepa tee hooldamiseks.
Greete Palmiste
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Sõgedad varesed
rammivad Tigutorni
Tartu rohealasid piiravad
vareslased on alustanud
rännet lõunasse, kuid
mõned neist Tigutornist
kaugemale ei pääsegi.
Akende peegeldusest tule
nevalt ei suuda linnud läikivat
kõrghoonet taevast eristada,
mistõttu põrkuvad nad vastu
klaase või lendavad tuppa.
Tigutorni elanik Hend
rik Osula sattus peale, kui
järjekordne õnnetu lind tal
le kutsumata külla saabus.
Tol korral õnnestus mehel
tiivaline kinni püüda ja
aknast välja visata, kuid sar
nased juhtumid kordusid.
„Magamistoa aken oli irvakil.
Ärkasime elukaaslasega üles
selle peale, et kaks lindu üri
tasid läbi pilu sisse tungida,“
meenutas ta järgmist vahejuh
tumit. Noormees surus linnud
akna vahelt välja ja sulges sel
le. Enam ta ööseks aknaid lah
ti ei jäta.
Vahel lendavad linnud ka
täiskiirusel vastu aknaklaase.
Rammimise tagajärjel on Osu
lagi korteriaknal silmaga mär
gatav täke. Kuigi noormees ei
teadnud kinnitada, mis liiki
lindudega täpselt tegu on, väi
tis ta, et need sarnanevad tava
liste Tartu parkides redutavate
varestega.
Linnupar ved kasutavad
hoone katust peatuspaigana,
kraaksuvad ning häirivad see
läbi elanike und. Nii on prob
leem Osula väitel otsapidi
jõudnud ka korteriühistu koos
olekutele.
Stockholmi keskkonnainsti
tuudi Tallinna keskuse teadur
ja Eesti ornitoloogiaühingu lii
ge Meelis Uustal pidas tõenäo
liseks, et Tigutorni rahvast kim
butavad tõesti vareslased. Sega
parvedesse võivad kuuluda nii
hakid kui hall- ja künnivaresed.
Uustalu hinnangul on aga vas
tu majaseinu põrutamine nen
de liikide puhul haruldane.

Linnud ei saa akende peegel
duse tõttu aru, et tegu on tahke
pinnaga, arvas Uustal. „Ka ini
mesed ju alati ei näe klaasuk
si,“ lisas ta. Teadlase sõnul on
tehtud järeldusi, et kui inime
sel poleks eelteadmist, et klaas
on tahke, kõnniksid ka kahe
jalgsed pahaaimamatult vastu
klaaspindu.
Linnud kipuvad hoonete
ga kokku põrkama peamiselt
sügise hakul algaval rändepe
rioodil. Seda põhjusel, et par
vedesse satub palju noori koge
nematuid tiivalisi, kellel käsil
elu esimene pikem reis. Kün
nivares lendab Kesk- või Lää
ne-Euroopasse, hakid ja hall
varesed Eestist vaid pisut lõu
na poole.
Pealinnas kaardistavad lin
dudele ohtlikke hooneid kesk
konnaamet ning ornitoloogia
ühing. Keskkonnaameti loo
duskaitse juhtivspetsialist Kaili
Viilma aga ei teadnud, et prob
leemsete majadega mujal Eestis
keegi tegeleks.
Viilma ainus soovitus õhu
rünnakute alla sattunud tart
lastele oli kasutada akende ees
kardinaid. Nõnda peaks linnud
aru saama, et tegu on tahke
pinnaga, mille peal kamikazemanöövreid sooritada ei tasu.
Kaspar Jõgeva
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juhiabi
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EMÜ heakorragrupi juht

141 Svetlana Rand
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FIE, tantsuõpetaja
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Sada kilomeetrit ratta- ja kõnniteed
on uhkete tartlaste uhke valimislubadus. Kes pakuks üle? On ju enampakkumise aeg.

AS TOODE - ÜLE 20 AASTA EESTIMAISEID

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

tel 736 2813
gsm 507 2909

Ei hakka siia kirja panema, et sotsiaaldemo
kraadid lubavad 101 kilomeetrit kergliiklusteed,
oh ei. Aga mida siis?
Senisest hoopis läbipaistvamat ning võima
likult paljusid huvigruppe ja linlasi kaasavat
juhtimist. Me kutsume: „Tule meiega! Teeme
üheskoos kodulinna korda!“ Kel vähegi silma
kodutanuma, -ümbruse ja -linna jaoks, saab
olla kaasamõtleja, -otsustaja, -lööja. Eks näis
siis, kas kordatehtud teekilomeetreid saab kok
ku sada või rohkem või ka vähem, ja kui pal
ju parke, haljasalasid, majadevahelist õuemaad
lisaks. Ja mida veel teha annab. Kõike, kohe ja
korraga ei jõua nagunii.
Ent linna ei saa tulemuslikult juhtida, juhin
dudes sõprade ja nende sõprade huvidest: see
võtab võimaluse paljudelt teistelt, kes tähelepa
nu ja toetust hoopis rohkem vajavad. Linna ei
saa plaanida, lähtudes ühe kildkonna uitmõt
teist; nõndamoodi saab tervikpilt otsekui loo
tusetult käest lastud suu. Oh seda valu ja vaeva,
kulu ja kunstham
baid, kui inime
ne viima ks
hambaars
tile jõuab!

www.toode.ee

TARTU LINNA PUULEHTEDE VEDU
7. oktoobrist 15. novembrini veab linnavalitsus
ära kilekottidesse pandud puulehti.

Puulehti viiakse ära kahel korral järgmistelt tänavatelt:

7. okt / 4. nov

Aardla (Aardla 1 – Jalaka vahelises lõigus)
Aardla 28 A, Aianduse 11, 13
Alasi (Võru – Jalaka lõigus), Eha 39
Jalaka 2 A, 19, 23, 48 A, 54
Kalevi-Õnne nurk, Kesk 45
Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus)
Lootuse 6, Pargi 8, Rahu 1 B
Sepavälja (Leegi – Sepavälja 4)
Sirbi (Vasara - Jalaka vahelises lõigus)
Tolstoi, Tähe 57 – 65; 21; 29
Vasara (Aardla – Sirbi vahelises lõigus) ja
Vasara 25 E, Võru 148, 164; 166
Võruvälja ring, Võru 47, 59
Õnne (Kalevi – Võru vahelises lõigus)

8. okt / 5. nov

Linda ( Sõbra – Tolstoi vahelises lõigus)
Purde (Tähe – Salme vahelises lõigus)
Salme (Vaba – Karlova park))
Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus)
Sõbra-Tähe nurk, Tähe 93

9. okt / 6. nov

Arukase (Metshaldja - Lõkketule)
Hipodroomi ja Kiigemäe nurk
Kasesalu (Pääsusilma – Männimetsa tee)
Kasesalu tee (Pääsusilma – Mugasto lõigul)
Kodukolde – Talutare nurk
Lepalinnu 21, Männimetsa tee 41
Põhjatamme 1

10. okt / 7. nov

Heina 2 A, Jaama 12, 111, 147, Kadaka
Kivi (Pikk – Narva mnt)
Lepa 16, 17 (koos Jaama 159)
Mäe-Peetri nurk
Peetriturg 5
Peetriturg – Mäe nurk
Pikk 76, Pärna (Uus – Jaama vahelises lõigus)
Pärna 2, 8, Remmelga, Roosi 40 A, Vahtra

11. okt / 8. nov

14. okt / 11. nov

Aardla 76, 78, 80, Elva 24 B
Lembitu 16; 18, Räni 20, Säde
Puusepa (Lembitu- Sakala vahelises lõigus)
Riia (Raja-Raudtee) lõigus, Riia 122, 124,126,
Riia T103 (Riia 109, 111, 113, 115)
Tammeoksa 13
Tamme pst (Pirni – Raja vahelises lõigus) ning
Tamme pst , 99, 100, 101, 114 A ja 106 A juures
Tamme pst 14, 16, 20 B
Tamme pst – Mureli nurk, Õuna ring
Tamme põik 7 ja 9 vahel, Ööbiku 13 B

15. okt / 12. nov
Kesk kaare neli nurka, Kesk kaar 4 A ja 5
Kungla 64, Soinaste (paarisnumbrid Riia –
Tamme pst vahelises lõigus ning Soinaste 14)
Soinaste-Raja nurk
Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises
lõigus) ja Suur-Kaar 54 ja 54 A, 68
Tihase (Lemmatsi – Tihase 9 vahelises lõigus)
Tihase 17

16. okt / 13. nov

Kullerkupu (Tulbi – Ravila vahelises lõigus)
Nisu (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)
Nooruse (Sanatooriumi –Lunini vahelises lõigus)
Puhkekodu 1, Ravila (Viljandi mnt – Ilmatsalu
lõigus) Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt – Sangla
vahelises lõigus), Tulika 9, Ülase
Viljandi mnt (Lunini – Maisi vahelises lõigus)

17. okt / 14. nov
Era 20, Jakobi 48
Kastani (Võru -Riia vahelises lõigus)
Riia 29, 29 A, Vaksali 3, 29 A, Õpetaja 5
Väike-Kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus)

18. okt / 15. nov
Haava, Koidula 9/Vikerkaare 13
Koidula tamme ümbruse haljasala
Kooli 10 A, Kreutzwaldi 13
Laulupeo pst 5 - 9
Liivi 1T (Veski – Liivi 2 sissesõit)
Näituse (Taara pst -Vaksali vahelises lõigus)
Näituse-Kooli nurk

Liiva 2, 4, Maarjaturg 11
Narva mnt. (Puiestee – Jänese lõigul) ja
Narva mnt 132, 167, Puiestee 2 B, 13, 66
Puiestee (Liiva – Nurme vahelises lõigus ja
Narva mnt – Pärna vahelises lõigus)
17. okt / 14. nov
Põllu 1, 3, 5, 7, 9, Ujula 15
Risti (Puiestee – Kalmistu vahelises lõigus)
Lisaring
Puulehti viiakse tasuta ära kruntide juurest, kus linna puud kasvavad
individuaalelamute puhastusalal. Lehed tuleb veopäevaks panna 100liitristesse kilekottidesse. Kotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on
ära toodud tabelis, linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades
220 ja 206.Veetakse ainult puulehti! Olmejäätmeid, prahti jms ei veeta!
Tartu linna elanikud saavad lehti ära anda ka keskkonnajaamades
Turu 49 (1,92€/t) ja Jaama 72C (2,4 €/t) T-R 12-18 ja L-P 10-16.
Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse vastu ühelt toojalt maksimaalselt
üks sõiduauto haagise täis. Suurema koguse puhul tuleks aiajäätmed viia
Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 735 2001).

Lisainfot saab telefonil 736 1226, 517 0990 või 736 1328

Kui linnast rääkida, siis selle kordategemine
võib võtta inimpõlvi aega.
Peale selle, et ülikoolilinna juhid peaksid
praegusest hoopis rohkem nõu pidama aka
deemiliste ringkondadega ja kuulda võtma
noorte häält, istuma ühise laua taha asumi
seltside ja vabakondade agarate eestvedajate
ga, tuleb leida muidki võimalusi, et inimesed
saaksid linnaasjus kaasa rääkida: miks mitte
välja arendada kasutajasõbralik keskkond lin
navalitsuse kodulehel. Tasakaalu vajaduste ja
võimaluste vahel leiame üksnes siis, kui tart
lased saavad omi huve välja ütelda ja nende üle
arutleda.
Muidugi mõista ei ole linnajuhtimine nagu
köievedu: et kes kõvemini sikutab – olgu või
argumentidega –, see tuleb ka võitjaks. Laie
malt linnapilti kaedes hakkavad valusalt silma
paikkonnad, kuhu linnavõim on aastakümneid
ülekohtuselt vähe investeerinud. Ülekohus
tuleb meil heastada, kitsaskohad õgvendada.

Unustatud Annelinn

seks tegema tee kanali taha jõe äärde: sinna
võiks rajada piknikuplatse, jõeluhale tervisera
du nii suvise kui talispordi tarbeks.
Lumekoristus ja tänavate liivatamine teeb
aga murelikuks mitte ainult anne-, vaid kõi
ki linlasi. Kui ikka pakane vaheldub sulaga, ei
aja hea peremees tänavate praeguse seisu juu
res koera kah õue. Et me kõik tükkis neljarat
taliste lapsevankrite ja neljajalgsete sõpradega
välja pääseksime, peab linn heaperemehelikult
talitama ja kõnniteede talvise korrashoiu enda
peale võtma.

Linnaruum harmooniliseks
Siililegi on selge, et Raadi nõuab kordatege
mist ja linnaga liitmist. See, et lõviosa Puies
tee tänava tagusest kinnisvarast kuulub lin
nale, annab hea võimaluse rajada siia tervik
lik, roheline ja inimsõbralik keskkond. Mis jäl
legi ei tähenda, et linn peaks maju ise ehita
ma hakkama, vaid seda, et ühes teotahtelise
kultuurirahvaga tuleks mõelda läbi piirkonna
planeering ja see tagada – ka infrastruktuuri
rajamise toel.
Anne- ja kesklinnaga peaks Raadit ühen
dama ka kergliiklustee. Siit haakudes: rattaga
peaks ülikoolilinnas üldse kõikjale pääsema,
ka linnast väljuvatele peasuundadele. Vajame
ohutut ja ühtset kergliiklusvõrgustikku. Ega’s
tudeng pea selleks bensiinivingu, ummikuid
ja müra juurde tekitama, et peahoonest või
ühikast kas või Maarjamõisa jõuda.

Võtame või Annelinna, mis ometi on koduks
kolmandikule tartlastest. Siin elab palju noori
peresid, kel pole (veel?) jaksu omaenese mar
morpaleed püsti panna, ja vanemaid inime
si, kellele aegu tagasi paneelmajas korter anti.
Majade vahel torkavad silma ripakil redelid ja
pesupuud, jäänukid kunagistest pinkidest, võs
sa kasvanud murualad. Tõsi, üht-teist suuda
vad korda teha ka ühistud, aga kõigest ei käi
annelinlaste endi jõud üle.
Linna ei saa plaanida, lähtudes
Kergliiklusteede ja lohakile jäetud
murualade korrastamise peaks linn enda ühe kildkonna uitmõtteist; nõnkanda võtma, samuti viie-kuue suure
ma mänguväljaku rajamise. Mis see siis damoodi saab tervikpilt otsekui
ära ei ole: hooldatud muru, mõni pink,
lootusetult käest lastud suu.
asfaldilapp, korvpallilaud, valgustus. Ega
annelinlanegi pea sportimis- ja vaba aja veetmi
Vaieldamatu prioriteet on üsna juhusliku
se võimalusi otsima minema linna teise otsa. Et
ilmega südalinna plaanipärane arendamine:
vähesed nüüdisaegsed mänguplatsid on rõkka
tegu on ikkagi meie visiitkaardiga. Väljakud
vat rahvast kogu aeg täis, näitab hädavajaduse
ja platsid, Emajõe kallasrajad ja paadisillad –
selgelt kätte.
kogu jõeäärne vajab hädasti peremehe silma
See ei tähenda, et linnavalitsus peaks
ja kätt.
saatma meistrimehe iga roostes torujuppi
Pingid, platsid ja bensiiniving – võib ju näi
pintseldama. Pigemini linna algatust töö
da, et takerdusin pisiasjadesse. Aga terve elu
tada ekspertide ja elanike koostöös välja
tee ongi ju koos väikestest asjadest. Rõõmsam
soovitused või ideeraamatud, mil moel
ja lahedam on seda käia, kui eakal inimesel on
majadevahelisi alasid korda seada – kas
koht, kus poest tulles jalgu puhata, kui meil
või selleks, et hoida lambaid sikkudest
kõigil on kodulinnas paiku, millel silm puhkab.
lahus ehk lapsi autodest eemal. Või kui
Et linlane linnapildis ikka liikvel oleks.
das kodumaja sein ja trepikoda omanäo
Heljo Pikhof,
SDE linnapeakandidaat
liseks muuta. Annelinlasele peaks oma

Vastutustunne on tahte küsimus
Ei ole kuigi haruldased olukorrad,
kus seadus on jõustunud, aga seda
ei osata täita. Nii mitmetelgi Eestis
tegutsevatel tarbijakrediiti pakkuvatel
laenuandjatel pole tänaseni arusaadav, mida tähendab vastutustundliku
laenamise põhimõte ja kuidas seda
reaalselt ka rakendada.
Vastutustundetu laenuandmine on aga teki
tanud probleeme laenuvõtjatele, kes tihti ei oska
hinnata, kas võetud kohustus neile ka jõukoha
ne on. Seega seadusest üksi ei piisa, kui puudub
arusaam, milles vastutus seisneb või kes ja kui
das seda ellu viima peab.
Eesti seadusandja on otsustanud kehtestada
tarbijakrediiti pakkuvatele ettevõtetele selge
mad vastutustundliku laenamise reeglid, kuna
seni kehtinud regulatsioon on olnud abstrakt
ne ning jätnud palju tõlgendusruumi. Juulist
kehtima hakanud võlaõigus- ja reklaamisea
duse muutmise seadusega on täpsustatud ja
täiendatud vastutustundliku laenamise ning
finantsteenuste reklaamimisega seotud nõu
deid ja laenuandja kohustusi.
Uue põhimõtte järgimine tähendab, et lae
nuandja teeb kaalutletud otsuseid – oman
dab laenutaotleja kohta piisava teabe ning
hindab hoolikalt võimet laenu tagasi maksta
(seda nimetatakse laenusaaja krediidivõime
kuseks). Lisaks peab laenuandja olema valmis
andma tarbijale selgitusi, et viimane mõis
taks, mida laenu võtmine talle tegelikult kaa
sa toob.
Jõustunud võlaõigusseaduse täiendused

annavad ka juhtnööre, mille alusel laenusaaja
krediidivõimekust hinnata. Nimelt peab küsi
ma põhjalikku infot tema sissetulekute ja väl
jaminekute, samuti olemasolevate finantsko
hustuste kohta.

Rohkem küsimusi
Peale selle peab laenuandja arvesse võtma
muudki teavet, nagu laenu võtmise eesmär
ki, laste arvu ja muud. Laenuandja, kes läh

tub üksnes laenutaotleja soovist raha saada ja
keda huvitab vaid, et teisel poolel ei oleks kehti
vaid maksehäireid, ei käitu vastutustundlikult.
Antud juhul ei ole välja selgitatud, kas summa
tagasimaksmine tarbijale ka tegelikult jõuko
hane on.
Samuti on oluline, et laenuandja tarbijalt
saadud teavet ka kasutaks – üksnes küsimisest
ei piisa. Näiteks ei käitu laenuandja vastutus
tundlikult, kui küsib pangakonto väljavõtet,
aga selles sisalduvat infot arvesse ei võta. Sama
hästi võiks väljavõtte ka küsimata jätta. Oma
ettevõttes oleme juba pikemat aega helistanud
kõik uued kliendid üle, et saada laenutaotlejaga
isiklik kontakt.
Juulikuust jõustusid ka reklaamiseaduse
muudatused. Selle kohaselt peab tarbijakre
diiti reklaamima vastutustundliku laenami
se põhimõtteid järgides. See tähendab, et rek
laam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediit on
lihtne ning mugav viis oma finantsprobleemi
de lahendamiseks. Reklaamid nagu „Käes on
laenuaeg“, „Tasuta laen“ ja „Raha kohe kätte,
maksma hakkad alles kolme kuu pärast“ ei ole
enam lubatud.
Ise oleme praktikas juhindunud põhimõt
test, et reklaamime üksnes oma laenutoodet
ega kasuta reklaamides eksitavaid loosungeid.
Usume, et pärast seaduse jõustumist pööra
vad ka kõik teised finantsettevõtted tähelepa
nu mitte ainult seadusest tulenevatele uutele
kohustustele, vaid laenamise põhimõtete tege
likule järgimisele.
Rasmus Tipp,
Credit24 Eesti turundusjuht
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Skandaaliga lahkunud lasteaiadirektor
nõuab ajalehelt kohtus kopsakat hüvitist
Juunis kirjutas Tartu Ekspress kahel korral linna
staažikaimast lasteaiadirektorist, 38 aastat Poku
lasteaeda tüürinud Ruti Roosalust, kellega koos
töötamise vastu astusid välja tema enda alluvad.
Nüüdseks on naine ametist prii, ent nõuab juhtunu paljastanud ajalehelt kohtu kaudu hüvitist.
“Arvestades, et Ruti Roosalu ei
ole alkolembene türann, temal
puudub joomatõbi, Roosalu kor
teris ei ole olnud lausjoominguid,
enne KÜ koosolekut ei pruukinud
alkoholi, joobes Roosalu ei asu
nud telefoni teel ühistu juhatust
terroriseerima ja isiku seostamine
alkoholismiga on au ja head nime
kahjustav tegevus,“ seisab Roosalu
esitatud hagis.
Ebaõigete andmete avaldamise
ga väidab ta end olevat saanud mit
tevaralist kahju raskete moraalsete
kannatuste, reputatsiooni langu
se, maine kahjustuse ning koos
tööpartnerite, krediidiasutuste ja
kolmandate isikute silmis usal
dusväärsuse kaotamise näol.
Kõige selle korvamiseks palub
ta kohtul Tartu Ekspressilt välja
nõuda 3500-eurone kahjutasu.

vallandada ähvardas.
Haridusosakonna juht Riho
Raave tõdes, et tekkinud olukor
da pole võimalik lahendada muul
moel, kui direktor peab tagasi astu
ma. Et Roosalu oli haigevoodis, jät
kuvat menetlus tema tööle naastes.

Kestev eiramine
Roosalu vastas ajakirjaniku
kõnele esmalt koostööaltilt, ent
kuuldes, millised süüdistused
tema kohta õhku on visatud, kat
kestas ühenduse. Ka sõnumitele,
mis pakkusid konfliktse situatsioo

Alluvate mäss

ni osalisele veel kord sõna, toonita
des muret, et vastasel juhul jäävad
ilmuvas loos kõlama vaid teise poo
le seisukohad, ta ei reageerinud.
Ilmunud artikkel tekitas roh
kelt vastukaja. Internetikommen
taarides mainis väidetav eksalluv,
et kolleegide hulgas kandis Roosa
lu Füüreri hüüdnime, pahameelt
väljendati värvikas vormis.
Diskussiooni soovisid sekkuda
ka lasteaiadirektori naabrid Lohk
va külast, kelle hinnangul on Roo
salu problemaatiline isik korteri
ühistugi jaoks. Aiandi teel asuva

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

RAV
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Meenutagem fakte:
14. juunil ilmunud artik
kel „Legendaarne lasteaia
juht skandaalides“ kirjeldas
kriisi Poku lasteaias, mille kol
lektiiv kurtis kirjas linna haridus
osakonnale, et 1975. aastast saadik
asutust juhtinud direktor Roosa
lu suhtlemis- ja juhtimisstiil on
muutunud sobimatult ebaviisa
kaks ning töötajatele solvavaks ja
alandavaks.
Töötajaskond tõi kasvatuskva
liteeti pärssivast töökeskkonnast
ohtralt näiteid, märkis juhi mälu
probleeme, ei pidanud kohaseks
kolleegide sõimamist lastevane
mate kuuldes. Pöördumisega lii
tunud lasteaia hoolekogu esinda
ja kirjeldas rühmaõpetaja elu, keda
direktor iga paari nädala tagant
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ühistu esimehe Toomas Laane
loogi arvates „on Roosalu enne
koosolekutele tulekut kindlasti
midagi pruukinud“, tema korter
olla olnud lausjoomingute tand
riks ja naine terroriseerivat juha
tust ning majahaldurit telefonitsi.
Samuti olevat kaalutud politsei
kutsumist ühistu koosolekutele.
Kurdetud aastate eest linnavõi
mudelegi, kuidas saab alkoholi
probleemidega isik lasteaeda juh
tida, ent tagajärjetult.
Uue fookuse tõstatumine tingis
ka järjeloo 20. juuni Tartu Ekspres
sis. Et etteheited ulatusid lasteaia
seinte vahelt sootuks kaugemale
nii ruumis kui ajas, otsis ajakirja
nik telefonisuhtlust vältiva Roosa
lu üles suisa koduukse eest. Para
ku jättis ta küsimustele, mis palus
endale meilitsi saata, selgi korral
vastamata, lubades avalikkusega
suhelda pärast tööle naasmist.
Juulis kontak
teerus ajalehe
ga eraõigus
te magister Ser
gei Desjatnikov,
nõudes Roo
salu esinda
jana juba

ilmunud artiklite muut
mist. Selgitus, et toimetusel puu
dub nii õigus kui alus teiste väiteid
ümber sõnastada või ära kustuta
da vaid seetõttu, et Roosalu neid
õigeks ei pea, teda ei rahuldanud.
Taas pakkus ajaleht peamisele
asjaosalisele sõna, koostas juristi
sõnadele tuginedes vastulausetel
põhineva loogi, ent seda avaldada
Roosalu Desjatnikovi vahendusel
ühtäkki ei soovinudki.
Septembrist suundus Roosalu
pensionile. Kokkulepe selleks sõl
miti 5. juulil. Haridusosakonna
juht Raave sõnul koostas ta vara
semalt käskkirja tööleping ühe
poolselt lõpetada, ent „arvestades

töötaja pikaajalist staaži“ leidis
hiljem, et mõistlikumaks aluseks
on poolte kokkulepe. Nagu linnas
tavaks, sai ka Roosalu pensioni
põlve alustamiseks kolme kuu pal
ga suuruse hüvitise.
Tasub märkida, et Poku lasteaia
juhtimisprobleemid polnud lin
nale mingiks uudiseks. Juba 2007.
aastal toimunud teenistusliku
järelevalve tulemusel tehti direk
torile kaheksa ettekirjutust. 2011.
aasta lõpul tuvastati, et kuus neist
on jätkuvalt täitmata, mistõttu
pole tagatud lasteaia õiguspära
ne ja otstarbekas juhtimine ning
direktoriga sõlmitud töölepingus
täpsustatud ülesannete täitmine.

Lohakused ja näpukad
Tsiteerides dokumenti: „Laste
aia Poku direktor on tekitanud olu
korra, kus on asetanud Tartu lin
na maine lepingupartnerina ohtu
ning põhjustanud linnale selle
ga põhjendamatuid kulusid. Sise
kontrolliteenistuse hinnangul pole
direktori käitumine ja suhtlusstiil
linna lasteasutuse juhile kohane.“
Haridusosakonna suunas kõla
nud ettepanekus soovitatak
se kujundada seisukoht ja võtta
kasutusele meetmed, et oleks
tagatud direktori poolt
töölepingu tingimus
te täitmine.
Miks ei lõpetanud
linn konfliktse juhiga lepingut juba
toona, kui ilmnes, et töölepingu tin
gimusi ei täideta ja alus selleks on
olemas? Tegemist polnud ju mitte
esmakordselt ilmnenud puudujää
kidega.
Ehkki järelevalvel tekib sõnasõnalt küsimus „kas direktoril
on piisavad oskused asutuse juh
timiseks“, oli Raave toona leebe
mal seisukohal ega muuda seda ka
praegu: „Natuke lohakusi ja näpu
kaid tõesti oli. Tervikuna aga ei
moodustanud need tõsist rikku
mist ega väärinud juhataja karis
tamist.

Haldjakese lastehoius Ravila 45 (Veerikul)
ja Ülenurmes, Mõisniku 43

on veel vabu kohti!

Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Kohatasu ühes kuus Ravilas 70 €
ja Ülenurmes 70-115 €.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
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• Võtmed kätte majalahendused

tagame soojusliku mugavuse, siseõhu kvaliteedi ja majandusliku efektiivsuse

• Seinaelementide tootmine (ristkiht liimpuidust)
• Projekti juhtimine ja järelvalve
• Ehitusnõustamine
• Projekteerimine
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Väljavõtted sisekontrolli auditist
∞∞ Lasteaia juhtgrupi koosseis ei vasta määrusele.
∞∞ Direktori kinnitatud palgajuhend pole õiguspärane ja on vastuolus
tegelikkuses toimuvaga.
∞∞ Jätkuvalt on ületatud pädevust, sealhulgas on direktor omistanud
õpetajale vanempedagoogi ametijärgu.
∞∞ Hoolekogu pole nõutud mahus koos käinud. Direktor pole esitanud
hoolekogule ettenähtud dokumente ja on hoolekogu pädevuses
olevaid otsuseid ise langetanud.
∞∞ Direktor pole jälginud igakuiseid lasteaia eelarve kassakulu aruandeid, seega on osutunud võimalikuks laste rahade mittesihipärane
kasutamine ning ähvardanud eelarvepuudujääk.
∞∞ Kõigis 30 juhusliku valimi alusel kontrollitud direktori käskkirjas esines eksimusi nii sisu kui vormi osas. Seitsmes neist oli tegu sisuliselt vale otsusega.
∞∞ Esineb vastuolusid tööajatabeli ja direktori käskkirja vahel, millega
määratakse lisatöö eest tasu.
∞∞ Arvetel puudus täpsem selgitus kulu sisu kohta või koolitusel osalenute nimekiri (näiteks kiropraktika kliinikust soetatud raviteenus, mis
direktori kinnitusel esitati hoopis grupikoolituse eest).
∞∞ Toiduarved olid osaliselt kinnitamata, igakuised toidulao inventuurid
tegemata.
∞∞ Tuvastati eelarvevahendite mittesihipärane kasutamine (töötajate
toidurahade eest soetati näiteks sülearvuti). Direktor on võtnud teadlikult kohustusi, kuigi eelarves selleks vahendid puudusid.
∞∞ Lapsevanemad on kaevanud direktori solvava ja ründava kõne kohta.
Suhtlusprobleemidele viitavad ka sisekontrolör ja haridusosakonna
ametnikud.
∞∞ Lasteaias lahenduseta jäänud probleemidega on haridusosakonda
pöördunud mitmed endised ja praegused töötajad 2011. aastal ja varem.
∞∞ Resümee: 2007. aasta teenistusliku järelevalve tulemusel tehtud
kaheksast ettekirjutusest on täitmata kuus ning lasteaia õiguspärane
ja otstarbekas juhtimine ning direktori töölepinguliste ülesannete
täitmine pole tagatud.

Kui inimene on nii kaua asutust
juhtinud, siis ma ei saa öelda, et
tal pole vajalikke oskusi. Lähtusin
inimlikust faktorist, et talle tuleb
anda võimalus. Roosalul oli inim
lik soov saada täis ilus ümmargu
ne number – 40 aastat juhina.“
Roosalu kanget meelt tea
des kardeti ka, et asi võib päädi
da pika töövaidlusega ning rekor
dilise töökogemusega, nii jätkas
ki korduvalt probleemseks osu
tunud lasteaiajuht ametis. Alles
tänavu septembrist nõustus pea
neli dekaadi linna teeninud juht,

taskus pisuke hüvitiski, pensioni
le minema. 2007. aastal (kuluaari
juttudes aga hoopis varem) ilmne
nud kitsaskoht linna hariduselus
sai kuus aastat hiljem joone alla.
Nüüd on kohtu kord hinna
ta, kas kolleegidel ja naabritel oli
õigust Roosaluga kaasnenud prob
leemidele oma hinnang anda või
peaks pikalt vindunud asja ava
likuks toonud meediaväljaanne
hoopis legendaarsele direktorile
valuraha maksma.
Kaur Paves,
Rasmus Rekand

tartuekspress
Soome-Eesti padupatrioot
8

Persoon

Neljapäev, 3. oktoober 2013

paneb linna lollused kirja
1993. aastal Eestisse kolinud Mika Keränen õpetab
Tartu ülikoolis soome keelt, kirjutab lasteraamatuid
ning fännab tugevuselt neljanda liiga jalgpalliklubi FC
Santost. Linnavolikokku kandideeriv entusiast tahab
kohalikule võimule meelde tuletada, mis spordiala
Tartus ikkagi number üks on.

Käisingi vaatamas oma sõbra poja mänge
ja hakkasin treeneritega rääkima. Arvan,
et Eesti jalgpall areneb just noorte kaudu.
Nemad viivad meid MMile, kahjuks mitte
see põlvkond, kes praegu mängib.

Miks kandideerite võõrriigis?

Nii tõesti on. Minu eeskujud on Soome
jalgpallurid, kuna nad on tõestanud, et
keset lund ja jääd on võimalik jõuda meist
rite liiga finaali. Jari Litmanen on väga hea
näide. Samuti Mart Poom. Enne tema
Arsenalis mängimist ei uskunud keegi, et
see oleks võimalik.

Ma arvan, et aeg on küps osaleda välis
maalasena Eestis otsustusprotsessides.
Olen küll Soome kodanik, kuid kohalikel
valimistel saan ju Euroopa Liidu kodani
kuna kandideerida. Tahan, et heade mõte
te linnast saaks veel parem paik ning maa
ilm ei muutu paremaks, kui seda ise ei tee.

Ent miks just Isamaalise Tartu
Kodaniku nimekirjas?
Kirjanikuna tundub see mulle ainus
sobiv rühmitus. Olen Tartu patrioot ja
ITK on ühing, mis ühendab inimesi, kel
le jaoks on tähtsad traditsioonilised väär
tused. Olen maailmavaatelt väga isamaa
line ja ka väga konservatiivne – ei arva, et
kumbki nendest sõnadest oleks mingil
juhul negatiivse tähendusega.

Kui tõsiselt te poliitikat võtate?
Hakkasin tõsiselt võtma juba viisteist
aastat tagasi, kui läksin tööle kultuurimi
nisteeriumi allasutusse, hiljem olen olnud
haridus- ja teadusministeeriumis. Sellest
ajast peale on poliitika olnud osa minu
elust.

Olete öelnud, et soovite säilitada kesklinna ajaloolise väärtuse. Mida silmas peate?
Viisakalt öelda on seda väga raske.
Pärast Tigutorni pole minu meelest Tar
tus 20 aasta jooksul kerkinud ühtegi ilusat
uusehitist. Seetõttu oleks äärmiselt meel
div, kui linn laieneks õiges suunas, serva
dele, mitte vana väärika linna keskosasse.
Vene ajal säilis Tartu väga ilusana ja me
ei saa järgmistele põlvkondadele anda sel
list linna, kus vanaaegsete majade vahele
tuleb midagi uut, mis absoluutselt ei sobi.

Mida oleks veel vaja Tartus
muuta?
Põhiline on mõelda suuremalt. Peame
aru saama, et meie konkurendid on teised
ülikoolilinnad Põhja-Euroopas. See tuleb
iseenesest, kui tegeleme rahvusvahelise
koostööga ja käime ringi väljaspool Eestit.

Miks on kõik teie eeskujud
seotud jalgpalliga?

Selleks, et oma unistusi teostada, peame
maailmas suuri tegusid tegema.

Kui pääsete volikokku, kas
raamatute kirjutamine jääb siis
tagaplaanile?
Ei jää. Ma arvan, et töö volikogus inspi
reerib tulevikus väga palju raamatuid kir
jutama.

Mis seisus on teie arvates Tartu jalgpall?

Praegu kirjutate kahte raamatut, üht eesti ja üht soome
keeles. Mille poolest lugejad
erinevad?

Seis on minu arvates ideaalne, sest
mängivaid noori on palju. Linnavalitsus ei
saa enam silmi jalgpalli populaarsuse ees
kinni pigistada, kuid seni on nende toetus
olnud tagasihoidlik. Siin on vaja kõikidel
klubidel ühendada jõud, et linnale selgeks
teha, et just jalgpall on ala number üks.

Soome lugeja on rohkem ameerikalik.
Soomlane pole põhikoolis lugenud nii pal
ju klassikuid kui eestlane. Talle on vaja kir
jutada pisut meelelahutuslikumas võtmes.

Mida võtate ette väljakutega?

Kust te saate inspiratsiooni
oma raamatute jaoks?

Siin arvan samuti, et peab mõtlema
suurelt. Jalgpalli mängitakse murul. Mina
olen pärit sellisest kohast nagu Kitee, mis
asub 400 kilomeetrit Helsingist põhja
pool ning seal on perfektne muruväljak.
Jutt, et Eestisse pole mõtet muruväljakut
rajada, on täielik nonsenss.
Loomulikult on asi rahas. Korraliku
muruväljaku tegemine pole tegelikult ras
ke, aga selle hooldamine küll. Konkreet
ne ettepanek: teha samasugune süsteem
nagu Soomes, kus muruväljakute hool
dajad on kõik linna palgal. Kui iga välja
ku eest vastutaks linn, näeksin tulevikus
mitmel pool korralike jalgpalliplatse.

Linnas toimuvad idiootsused inspiree
rivad mind väga. Kusjuures lasteraamatu
tel on see pluss, et kui ma kirjutan, kuidas
mõni kinnisvaraärimees lõhub vana puu
maja, siis see ei sega mitte kedagi.
Näiteks „Vana roosa maja“ on ühe skan
daalse Supilinna maja lugu. Seda mängi
takse ka Draamateatris. Ma loodan, et see
raamat püsib lastel, kui nad suureks saavad,
omamoodi kuskil kuklas sees. Eelkõige see
pärast, et vanad puumajad on väärt hooned.

Olete suur jalgpallifänn. Kelle
mängusärke ja salle teie riidekapist leida võib?

Kuidas Tammeka konkurentsivõimelisemaks muuta?

Loomulikult on mul päris palju Eesti
koondise särke. Ma ei ütle, kui palju, sest
see läheks eputamiseks. Tartu meeskon
dadest on mul ainult Santose oma. Samuti
Soome koondise mänguvorm, mille tõm
ban alati Soome matšide puhul selga, väl
ja arvatud siis, kui Soome kohtub Eestiga.
Siis olen Eesti poolt.

Kui ma seda teaksin, oleksin Tammeka
treener. Et meistriliigas edukas olla, peaks
pakkuma kohalikele noortele alternatii
vi Tallinnasse kolimisele. Ka teistes vald
kondades on Tartus see elu ja surma küsi
mus. Tartusse tuleb pidevalt noori juur
de, kuid kui neile rakendust ei leia, enam
rakendust, siis lihtsalt laseme võimalused
käest. Linn ei tohi mitte mingil juhul olla
pidur. Investeeringud jalgpalliväljakutes
se igas linnaosas oleksid mõeldavad. Kah
juks tundub, et linnavalitsus ei ole seda
veel täiel määral teadvustanud.
Siim Kaasik

Kuidas sattusite tugevuselt
neljandas liigas mängiva Santose juurde?
Santos teeb väga tugevat noorsootööd.

Ole säästlikult nutikas ja osta
Buderuse soojuspump!
Kõigile ostjatele

kuni 200€
väärtuses
Bosch tehnikat
kingituseks

Maaküte OÜ
Masina 20, II korrus, Tallinn
Tel +372 666 1308

www.maakyte.ee
info@maakyte.ee

Maaküte Tartu esindus
Turu 32b, II korrus
Tel +372 508 1337
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KAS ENERGIA HIND ON
LIIGA MADAL, ET SA EI
SOOJUSTA OMA MAJA?

SUUR KATLAVALIK

MIKS ON TÜHJA ÕHUVAHEGA SEIN KÜLM?
Seinavahes olev õhk, mis on seina sisemise osa mõjul soojenenud, tõuseb üles. Selle
asemele tungib altpoolt hõredatest kohtadest
külm õhk. Katusealusesse ruumi tõusnud õhk
viib pragudest välja kuni 80 protsenti seinte
kaudu kaduvast soojusest. Soe õhk, mis ei ole
veel katusealuse kaudu väljuda jõudnud, puutub kokku külma välismüüritisega ja langeb jahtudes allapoole, kuni seina sisemise osa mõjul
taas soojeneb. Niisugune konvektsiooniring põhjustab umbes 20 protsenti seinakaudsest soojuskaost. Sellest „korstnast” väljub soojus hoonest
palju kiiremini, kui seda ette kujutatakse.

SÜSTIME SEINAD SOOJAKS!

Spetsiaalsete ainete vesilahused segatakse vajalikes
suhetes kokku ja muudetakse suruõhu abil vahuks, mis
pumbatakse seinatühimikesse. Soojustusvaht koosneb
miljonitest väikestest purunenud õhumullidest. Tahkudes
muutuvad need pehmeks, valgeks, veeauru läbilaskvaks
materjaliks − termovahuks. Materjal on mõeldud spetsiaalselt elumajade seintes olevate õhuvahede täitmiseks.
Vaht ei paisu ega riku hoone konstruktsioone. See on
ainus võimalus, kui sinu maja seinakonstruktsioonis on
õhutühimikud.

MAJA- JA
TÄNAVASILDID
AUTOREKLAAM
REKLAAMSILDID
LIIKLUSMÄRGID

Tartu,
TEHASE 22
747 0294
504 6365
info@tartekplus.ee
www.tartekplus.ee

• Soojustatava maja fassaadi ei ole vaja lõhkuda.
• Soojustamine on kiire ja efektiivne.
• Küttekulud vähenevad märgatavalt.
• Termovaht on veeauru läbilaskev ja vett mitteimav materjal.
• Termovaht on suurepärane soojusisolaator.
• Termovahul on hea tulepüsivus.
• Termovahuga soojustamine on väga soodne.
OÜ Therm kasutab alates 2013. aastast uut täiustatud
tehnoloogiat Aminotherm Saksamaalt. Pakume ka kaua
oodatud põrandate ja siseseinte süstimist.

www.therm.ee
tel 5660 6010
info@therm.ee
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Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.
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Kevadel sooritatud riigieksamite tulemuste poolest
paistab kohalikest koolidest parimate tulemustega silma
Hugo Treffneri gümnaasium. Ühiskonnaõpetuses oli
treffneristide keskmine tulemus Eesti kõrgeim, matemaatikas jäädi õige napilt alla vaid Tallinna reaalkoolile
ja keemias ning bioloogias haarati kolmas positsioon.
Parimad teadmised ajaloost näikse olevat Karlova gümnasistidel. Nen
de keskmist 84,9 punkti ei suutnud ületada ühegi teise kooli õpilased.
Üpris edukaks võib Tartumaa koolide tulemusi hinnata ka eesti kee
les. Esikümnesse mahtusid peale HTG veel Miina Härma gümnaa
sium ja Lähte ühisgümnaasium. Teise tosinasse veel Karlova, Raatuse
ja Jaan Poska gümnaasium. Kirjandikirjutamise kunsti valdasid kõige
etemini pärnakad Sütevaka humanitaargümnaasiumist.
Inglise keele eksami paremusrivis oli selle aine süvaõppega tegelev
MHG neljas ja HTG kohe järgmine.
Kui tabeli ülemisse otsa pääsesid Tartu õppeasutused kahel korral,
siis medali teist külge vaadates, leiab Herbert Masingu kooli nime nii
eesti keele kui bioloogia eksamitulemuste viimaselt realt.
Rasmus Rekand

EESTI KEEL
Koht

4

Kool
Pärnu Sütevaka
humanitaargümnaasium
Hugo Treffneri gümnaasium

177

5

Miina Härma gümnaasium

89

1

N

Keskm

Min

Max

56

84.1

56

100

80.5

51

99

80.4

47

97

8

Lähte ühisgümnaasium

19

77.2

56

95

13

Karlova gümnaasium

62

74.2

38

99

19

Raatuse gümnaasium

27

72.1

48

91

29

Jaan Poska gümnaasium

104

70.0

26

93

30

Nõo reaalgümnaasium

87

69.0

38

94

37

Tamme gümnaasium

70

67.4

37

92

63

Kivilinna gümnaasium

158

64.2

27

95

71

Ülenurme gümnaasium

42

63.6

26

95

72

Descartes‘i lütseum

49

63.5

37

93

86

Kommertsgümnaasium

58

62.1

37

87

103

Kunstigümnaasium

32

59.4

26

89

107

Forseliuse gümnaasium

30

59.1

25

94

124

Waldorfgümnaasium

6

56.0

40

72

158

Herbert Masingu kool

13

45.7

28

77

Koht – postitsioon üleriigilises arvestuses; N – eksaminandide arv;
Keskm – keskmine tulemus; Min – halvim tulemus; Max – parim tulemus

MATEMAATIKA
Koht

Kool

N

Keskm

Min

Max

1

Tallinna reaalkool

101

89.9

40

100

2

Hugo Treffneri gümnaasium

138

88.4

39

100

6

Nõo reaalgümnaasium

83

82.1

42

100

27

Annelinna gümnaasium

11

76.1

43

99

29

Miina Härma gümnaasium

61

74.4

20

100

34

Kivilinna gümnaasium

20

72.0

33

99

58

Tamme gümnaasium

30

66.6

34

97

66

Jaan Poska gümnaasium

48

64.2

21

97

90

Karlova gümnaasium

16

57.7

30

81

91

Kommertsgümnaasium

93

Vene lütseum

33

57.6

17

91

7

57.4

15

92

95

Ülenurme gümnaasium

14

56.6

33

98

110

Lähte ühisgümnaasium

8

51.1

28

76

111

Descartes‘i lütseum

19

50.8

10

87

123

Raatuse gümnaasium

8

45.9

31

77

Koht
1

INGLISE KEEL
Koht

Kool

N

Keskm

Min

Max

1

Tallinna inglise kolledž

26

92.7

82

99

4

Miina Härma gümnaasium

90

88.0

54

98

5

Hugo Treffneri gümnaasium

169

87.5

62

99

31

Jaan Poska gümnaasium

96

77.7

39

95

37

Karlova gümnaasium

56

77.3

51

95

45

Tamme gümnaasium

62

75.8

46

94

56

Nõo reaalgümnaasium

80

74.5

35

97

60

Raatuse gümnaasium

22

74.0

41

94

68

Kommertsgümnaasium

50

73.1

38

93

72

Kivilinna gümnaasium

135

72.5

40

96

78

Ülenurme gümnaasium

27

72.2

44

96

80

Annelinna gümnaasium

22

72.0

20

98

129

Herbert Masingu kool

5

66.2

42

85

130

Kunstigümnaasium

21

66.1

30

93

VENE KEEL (vene õppekeelega koolid)

139

Lähte ühisgümnaasium

14

64.6

31

90

Kool

N

Keskm

Min

Max

141

Forseliuse gümnaasium

22

64.2

40

92

Sakala eragümnaasium

6

87.3

59

100

143

Descartes‘i lütseum

44

64.1

23

90

13

Annelinna gümnaasium

31

74.9

42

98

176

Vene lütseum

17

56.5

28

82

23

Vene lütseum

26

70.5

40

91

179

Waldorfgümnaasium

5

56.2

22

95

ia
aastoran
res

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
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FÜÜSIKA
Koht

Kool

N

Keskm

Min

Max

1

Tallinna reaalkool

31

90.0

74

99

4

Miina Härma gümnaasium

16

85.9

69

98

5

Nõo reaalgümnaasium

22

82.2

34

97

6

Hugo Treffneri gümnaasium

13

81.6

42

99

20

Jaan Poska gümnaasium

13

67.5

39

88

28

Kivilinna gümnaasium

13

50.3

25

76

Keskm

Min

Max

KEEMIA
Koht

Kool

N

1

Narva humanitaargümnaasium

6

92.2

82

96

3

Hugo Treffneri gümnaasium

80

86.3

55

100

9

Nõo reaalgümnaasium

30

75.2

42

99

15

Tamme gümnaasium

20

72.0

26

95

17

Miina Härma gümnaasium

7

69.4

51

94

24

Jaan Poska gümnaasium

7

62.1

26

73

27

Kivilinna gümnaasium

24

56.5

22

93

GEOGRAAFIA
Koht

Kool

N

Keskm

Min

Max

Tallinna reaalkool

5

81.0

75

94

10

Tamme gümnaasium

17

66.4

37

87

1
11

Miina Härma gümnaasium

5

66.0

33

86

22

Jaan Poska gümnaasium

12

58.2

40

76

24

Kivilinna gümnaasium

49

56.8

31

83

41

Kommertsgümnaasium

8

43.0

26

55

44

Vene lütseum

7

38.9

19

74

11

MA ARJA-LIIS ILUS
TAAS KUI KOHTUME
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09.10 KELL 19 MOOSTE MÕIS
18.10
10.10 KELL 19 PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS 19.10
12.10 KELL 19 TORI SÕJAMEESTE KIRIK
25.10
16.10 KELL 19 VIIMSI PÜHA JAAKOBI KIRIK
10.11

KITARRIL PEETER REBANE

KELL 19
KELL 19
KELL 19
KELL 13

VIHULA MÕIS
VILJANDI SAKALA KESKUS *
NÕMME KULTUURIKESKUS
MUSTVEE KULTUURIKESKUS *
* - PILETID MÜÜGIL KOHA PEAL

PILETID EELMÜÜGIST PILETILEVI JA PILETIMAAILMA MÜÜGIPUNKTIDES.
INFO TEL +372 505 9625, WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE

Koht

BIOLOOGIA
Koht

Kool

N

Keskm

Min

Max

1

Tallinna Prantsuse lütseum

10

83.2

71

92

Kool

N

Keskm

Min

Max

1

Karlova gümnaasium

25

84.9

67

95

4

Hugo Treffneri gümnaasium

48

81.8

43

99

8

Miina Härma gümnaasium

10

79.7

51

96

9

Jaan Poska gümnaasium

13

78.5

57

91

24

Nõo reaalgümnaasium

12

67.1

43

96

35

Kivilinna gümnaasium

17

56.5

22

93

44

Raatuse gümnaasium

5

51.4

27

69

47

Elva gümnaasium

7

49.0

26

80

50

Annelinna gümnaasium

6

46.3

15

83

ÜHISKONNAÕPETUS

3

Hugo Treffneri gümnaasium

68

79.4

49

97

Koht

Kool

N

Keskm

Min

Max

11

Tamme gümnaasium

23

70.9

58

88

1

Hugo Treffneri gümnaasium

78

86.3

71

98

13

Nõoreaalgümnaasium

19

70.3

35

94

4

Jaan Poska gümnaasium

71

80.3

59

97

18

Lähte ühisgümnaasium

5

68.4

49

85

10

Miina Härma gümnaasium

52

77.8

60

95

20

Miina Härma gümnaasium

20

66.6

46

91

16

Nõo reaalgümnaasium

42

74.3

55

93

22

Karlova gümnaasium

12

65.7

36

79

25

Lähte ühisgümnaasium

12

71.5

50

95

24

Annelinna gümnaasium

10

64.6

31

89

26

Tamme gümnaasium

39

71.5

49

94

30

Jaan Poska gümnaasium

38

62.9

31

81

44

Kivilinna gümnaasium

88

69.3

40

96

46

Kivilinna gümnaasium

72

57.9

31

83

50

Ülenurme gümnaasium

30

68.7

44

88

61

Kommertsgümnaasium

17

55.0

28

82

54

Raatuse gümnaasium

25

68.4

54

80

62

Ülenurme gümnaasium

24

54.0

32

83

57

Karlova gümnaasium

35

68.2

43

90

68

Raatuse gümnaasium

5

52.8

37

62

64

Forseliuse gümnaasium

21

67.6

50

85

75

Kunstigümnaasium

7

51.6

30

61

69

Kunstigümnaasium

21

67.2

48

83

85

Rõngukeskkool

7

49.4

27

74

99

Descartes‘i lütseum

34

64.0

44

77

87

Descartes‘i lütseum

15

48.7

34

68

125

Kommertsgümnaasium

22

60.3

40

78

100

Elva gümnaasium

12

42.5

22

67

169

Annelinna gümnaasium

20

48.1

22

79

101

Forseliuse gümnaasium

14

40.6

20

60

171

Herbert Masingu kool

11

44.6

25

60

108

Herbert Masingu kool

6

25.50

14

32

179

Vene lütseum

8

39.0

27

50

6. aastakäik

Pane tähele, et ka
17. oktoobril kantakse seitung
Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali. Trükiarv 43 000 lehte.

Kui sul on ilmarahvale midagi kirjutada, postita kiri info@tartuekspress.ee
Kui aga kuulutada või lausa reklaamida tahad, siis kirjuta
reklaam@tartuekspress.ee või telefoneeri 511 6923.
Kui juhtub, et leht 17. oktoobril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.

KÜLALISESINEJAD:
ROSANNA LINTS JA
ALEN VEZIKO

MA OLEN NOOR!
07.11 KELL 19 TÜRI KULTUURIKESKUS
08.11 KELL 19 MOOSTE FOLGIKODA
09.11 KELL 19 VALGA KULTUURIKESKUS
10.11 KELL 19 VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA AIT
12.11 KELL 19 JÕHVI KONTSERDIMAJA
13.11 KELL 19 TARTU VANEMUISE KONTSERDIMAJA
14.11 KELL 19 PÄRNU KONTSERDIMAJA
15.11 KELL 19 RAKVERE SPORDIHALL
16.11 KELL 19 HAAPSALU KULTUURIKESKUS
17.11 KELL 19 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS

INFO: 505 9625, 551 0038 WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE
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Palametsa
pajatused

Neljapäev, 3. oktoober 2013

Leo (Andres Mähar) söandab Emmale (Elina Pähklimägi) e-kirjagi teel armastust tõotada eelkõige
veinipudeli taga. 
Alan Proosa

Ülikool 1943. aasta
sõjasügisel
1943/44. õppeaasta pidi algama 1. oktoobril, algas aga kaks nädalalt
hiljem jumalateenistusega ülikooli kirikus ja immatrikulatsiooniak
tusega aulas. Viivitus oli tingitud vajadusest hoida nii üliõpilasi kui
suurkooli personali sügisesel saagikoristusel, sest tööjõudu oli talu
des väga vähe. Õppeaastat avades kõneles rektor E. Kant vajadusest
mõista sõjast tingitud raskusi, märkides samas, et üliõpilasorgani
satsioone endisel kujul ei taastata. Semester ise jääb õige lühikeseks,
kestes vaid 9 nädalalt. Siis lühike jõuluaeg, eksamisessioon ja juba 17.
jaanuaril 1944 algab kevadsemester.
Õppetöö algas 7 teaduskonnas kokku 1800 tudengiga, neist mehi
800 ringis. Uute üliõpilaste vastuvõtt oli Saksa võimude eeskirja
dega muudetud hästi raskeks. Tuli esitada avaldus, 1942. või 1943. a
gümnaasiumi lõputunnistus ja ametlik paber, mis tõendas noore
inimese aastast teenistust kas relvajõududes (Eesti leegion, politsei
pataljonid, omakaitse) või riigitööteenistuses Saksamaal või – see
käis tütarlaste kohta – abiteenistust sõjaväelaatsarettides.
Kõige arvukam oli arstiteaduskond, kus õppis arstiks 180 meest
ja 321 naist. Lisaks farmatseudid, stomatoloogid ja 57 kehakultuuri
erialal õppijat. Järgnesid õigus- ja majandusteaduskond, kummas
ki 200 üliõpilase ringis. Aga sõjaolukorras polnud paljudel meestu
dengitel võimalik regulaar
selt õppetöös osa võtta, mis
Valgem aeg kulub
muidugi häiris õppejõude.
linnas, mistõttu pean Nappis ruume ja kütte
töötama elektrivalgu- puid ning turvast, mida üli
kooli inimesed olid suvel
se juures, ninal õige Ulila rabas välja kaevanud
ja kuivatanud. Preparaatide
tugevad prillid.
vähesus raskendas prakti
kumide läbiviimist. Osa õpperuume tuli loovutada Tartu koolidele,
kuna nende hooned võeti Saksa sõjaväe käsutusse.
Ometi jätkus nii õppe- kui teadustöö. Selles osas paistsid silma
geograafid – rektor E. Kant majandusgeograafina aitas siin kaasa
– kes valmistasid sõjaväele Peipsi järve ja Viru ranniku kaarte ning
kirjeldusi. Keelemehed olid suvel ja sügisel käinud ekspeditsioonidel
vadjalaste ning liivlaste juures ja töötasid nüüd materjale läbi. Pent
Nurmekund küsitles sõjakeerises Eestisse sattunud vallooni, artuaa
ja lotringi keelealalt pärinevaid inimesi.
Õppetöölt kõrvaldatud professor Andrus Saareste jätkas oma sõna
raamatu koostamist. Millistes tingimustes see toimus, sellest annab
tunnistust arhiivis säilitatav avaldus Tartu elektrivõrgu juhatajale 1943. a
novembrist. Saareste palub, et lisaks ülikooli õppejõule ette nähtud 15
kilovatt-tunnisele elektrivoolu kuulimiidile antaks talle pimedatel tal
vekuudel veel 25 kilovatt-tundi. Põhjendus: minu töökohaks on kodu,
kus ma koostan sõnaraamatut ilma puhkepäevadeta iga päev keskmi
selt 12 tundi. Valgem aeg kulub asjaõiendusteks linnas, mistõttu pean
töötama elektrivalguse juures, ninal õige tugevad prillid.
Olgu lisatud, et visa mees Saareste viis emigratsioonis Rootsis
oma töö lõpule. Stockholmis ilmus aastatel 1958–1968 tema neljaköi
teline „Eesti keele mõisteline sõnaraamat“. Nii et 1943. a hilissügisel
Tartus pimeduses tehtu ei läinud luhta.

Ood netiflirdile
Internetiromansiks titulleeritud “Hea põhjatuule
vastu” pakub klaviatuuri
taga üles kasvanud
põlvkonnale valusaid
äratundmismomente.

Igaüks, kelle lapsepõlve
meenutusi saadavad vaielda
va väärtusega hetked Jippii
virtuaalses mängutoas lakka
matult toksitud piljardikuu
lidega, teab, mida tähendab
interneti teel võhivõõrastega
tutvumine.
Sattus vastaspooleks siis
endasarnane igavlev varateis
meline, ööpäevringselt erek
teerunud Türgi külaline või
anonüümsust nautiv pedofiili
kalduvustega vanahärra – pil
jarditehnikate peale jutt üld
juhul pikalt pidama ei jäänud,
vaid liikus kärmelt karmima
tele teemadele.

Näotu kirg
Austria kirjaniku Dani
el Glattaueri bestselleri põh
jal valminud näidendis areneb
sama sündmuste käik hoo
pis teistsugusel rafineerituse
tasandil. Emma (Elina Pähk
limägi) ja Leo (Andres Mähar)
kohtuvad internetiavarustes
näiliselt juhuslikult, kogema
ta valele aadressile sattunud

e-kirja teel.
N a g u j ä l g i m i s a j a s t u
le kohane, salvestub aga kõik
meilboksis toimunu igaveseks
ja nii satub Leo nende adres
saatide hulka, kellele Emma
automaatselt hulgikaupa
rõõmsaid jõule ja õnnelikku
uut aastat soovib.
Tänaseks varjusurma läi
nud suhtlusportaali Orkut
kasutajad mäletavad kind
lasti, kui närvi ajasid lollakad
kasutajad, kelle arvates oli hea
mõte kõiki sealseid “sõpru”
scrap-to-all-funktsiooni kasu
tades ühesuguste tervitustega
pommitada.
Teisiti ei reageeri õnnitlu
sele ka Leo, ent saatuse tahtel
just meilisuhtlust uuriva üli
kooliprofessorina ei saa ta jät
ta oma pahameelt välja näita
mata.
Üks e-kiri viib teiseni ja nii
leiavad Emma ja Leo end aas
taid vältavas romansis, mida
“paarike” küll kiivalt virtuaal
maailma kaitsvate seinte vahel
hoiab, ent teisalt saavutavad
nad läheduse, milletaolist pole
pärispartneritega iial koha
nud. Armastus põleb jõuliselt
sõltumata tõigast, et tegelikult
ei tea osalised üksteise vanust,
elukohta, ametit, juuksevärvi
ega kinganumbritki.
Etendust läbib kasvav pin

gefoon, mille käigus duo män
gib abielurikkumise piiri peal,
teineteisest kord kaugenedes,
kord jälle lähenedes. Kui alko
holijoove sõrmed klaviatuuril
julgemalt jooksma paneb, siis
kainenemine toob järjekordse
külma eemalehoidmise.

Pinget lõpuni
Pole sugugi selge, kas küber
petmisest saab reaalsest truu
dusemurdmisest süütum või
hoopis ohtlikum hobi – selles
pole veendunud isegi ootama
tult mängu sekkuv Emma sea
duslik mees.
Legendaarsetes piljardiju
tutubades mäletatavasti kaup
lemisele suurt aega ei raisa
tud. Virtuaalseks paugutami
seks läks esimesel võimalusel
ja väiksemagi tõrke tekkimi
sel suleti lihtsalt aken ja vali
ti lugematute võimaluste seast
uus – selleks võrgukeskkond ju
mõeldud ongi.
Ka see, kas põgus chat ka
reaalse kokkusaamisega võiks
kulmineeruda, sai Jippii võr
gukeskkonnas selgeks üsna
kähku ja äärmiselt banaalsel
moel. Emma ja Leo üha inten
siivsemaks kruvitava armuloo
saatus selgub aga alles lavastu
se lõpuruudustikus.
Kaur Paves

Poiss ja liblikas
4. oktoobril avatakse O. Lutsu majamuuseumis näitus „Poiss ja liblikas.
Mati Unt 70“. Näituse kuraator Maarja
Vaino juhib tähelepanu eesti kirjanduse mitmekesisusele ja annab sõna
kirjanikule, kellel puudub oma muuseum, kuid kes on tõusnud klassiku
staatusesse.
Mati Unt oli iseseisev mõtleja, oma
pürgimustes ja paradoksaalsuses oluline identiteedikandja individualistliku
eestlase jaoks. Näitusel keskendutakse
Mati Undi fenomenile, mis avaldus tema
loomingus, lavastustes ja esseistikas
ning eelkõige tema värvikas isiksuses.
Lisaks fotodele ja tekstidele on võimalik Undiga tutvuda ka videomaterjalide,
helisalvestiste ja raamatute vahendusel.
Näituse kujundasid Aime Unt, Liina
Unt ja Katre Rohumaa ning see jääb
avatuks 2014. aasta jaanuari lõpuni.

Klassikaline ballett
Vanemuises
5. oktoobril kell 19 Vanemuise suures
majas esietenduv klassikaline ballett
„Raimonda“ on sündinud rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnike koostöös.
Lavastaja-koreograaf Jelena Pankova on pärit Venemaalt, lavastuse muusikajuht ja dirigent on Erki Pehk ja
dirigent Lauri Sirp, lavakujunduse ja
kostüümid on Charles Cusick-Smith
(Šotimaa) ja Philip Ronald Daniels
(Suurbritannia) teinud ühistööna. Valguskujunduse on loonud Priidu Adlas.
Nimiosas Maria Engel, Hayley Blackburn või Raminta Rudžionyte.
Lavastaja Jelena Pankova usub, et
eelkõige võiks inimesi köita muusika.
„Mulle on alati tundunud, et muusika
on originaalsisuga justkui vastuolus –
see ballett on kaunite divertismentide
tulevärk, aga muusikas on dramaatiline
ülevus, mis sisus selgel kujul ei avaldu.
Ma ei loo uut teost, kuid 3-vaatuselisest balletist saab 2-vaatuseline, samas
hoian ilmtingimata alles Marius Petipa
suurepärase koreograafia. Lugu saab
traagilisem ja elusam ning kõik kokku
on üks väga ilus klassikaline ballett.“
„Raimondas“ osalevad peale Vanemuise balletitrupi Vanemuise tantsuja balletikooli õpilased, Vanemuise
ooperikoor ja sümfooniaorkester.
1898. aastal Peterburi Maria teatris loodud „Raimondat“ peetakse 19.
sajandi viimaseks „suureks“ balletiks,
millest on saanud klassikalise balleti
kuldaja üks sümboleid.
Jelena Pankova on loonud Aleksander Glazunovi muusikale ja Marius Petipa originaalkoreograafiale uue libreto,
mis on dramaatilises kooskõlas suurepärase muusika ja kaunite tantsudega.

hooaja peatoetaja

Töötan selle nimel,
et Tartu oleks parim
elupaik maailmas!

438 Toomas Kapp
E-valimised: 10.–16. oktoober www.valimised.ee
Eelvalimised jaoskondades: 10.–16. oktoober
Valimispäev 20. oktoober: hääletamine ainult jaoskondades

UHKE TARTU ÜLE

E 7. oktoober
kell 19

Vanemuise kontserdimaja

VALGREST VOORANDINI

ESTONIAN DREAM BIG BAND
Vokaalansambel ESTONIAN VOICES
Solist DATEVIK HOVANESIAN (USA/Armeenia)
Eesti Kontserdi
suurtoetaja

Koostöös
festivaliga Jazzkaar

concert.ee
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Suure mängu käsiraamat
Valeri Panjuškini „Rubljovka“ juhatab teed ja heidab
valgust vene rikaste uskumatutele eludele Moskvas.
Õigemini küll pealinna külje
aluses miljonäride looduskaitse
alal. Moskva Rubljovka (Rubljo
vo ja Uspenski maantee vaheline
eliitrajoon) on autori arvates sama,
mis Beverly Hills Los Angeleses,
Ascot Londonis või Grunewald
Berliinis. Solženitsõni, Rostopo
vitši ja Tolstoi asemele on kolinud
Hodorkovski, Tariko, Magome
dov, Prohhorov.
Aga raamat ei keskendu mitte
sellele, kes neist juhtis Jukost, ostis
NBA meeskonna või villib Russki
Standarti. Ka asjaolu, kui kõrgele
oksale on keegi roninud maailma
rikaste edetabelis, jääb tagaplaa
nile. Üsna selgeks saab aga „suur
mäng“ ise.

Elu nagu arvutimängus
Mängust „Rubljovka“ on vene
rikkad sama nakatunud kui teis
melised „Warcraftist“, „Morrowin
dist“ või „Oblivionist“. Põhimõtte
liselt saab elanikkegi jaotada arvu
timängu karakterite järgi – Sõja

ematiiger on Putini kohale jõudes
narkootikume täis pumbatud või
üks presidendilt deltaplaaniga len
nutunde saanud valgekurg propel
lerisse sattus. Päästmine on vääri
kas hobi.

Raha eest saab kõike

mees, Arst, Nõid, Varas. Neilgi
tuleb mängus koguda omale relvi,
loitse, reliikviaid, atribuute.
Väärikas rikas satub avariisse
Nizzas või veel parem, liiklusrik
kumisega Monaco vanglasse, ikka
Ferrari roolis. Mitte mingil juhul
renditud Opeliga. Tuleb omada
atribuute ja tunda trende.
Reliikviaks võib muutuda ise
gi spordivigastus. Nii oli teatud
perioodil Rubljovkas kips ja kargud
lausa kõrgmoega samal tasemel.
Kindlasti on popp ka haruldas
te loomade päästmine. Olgugi, et

Raamat annab vastuse, kui
das teenib noor neiu välja aus
tuse kolossaalsete villade vahel
Mercedeste ja Maybachide seas
päevinäinud Lada rooli keerates.
Samal ajal kui terve kategooria
naisi kasvatatakse maast mada
last üles vaid „müügiks“ ehk saaks
võimalikult kasulikult mehele
pandud.
Mis sest, et suurem osa rikaste
maailma naiste edasistest päeva
dest tuleb veeta alandlikult ooda
tes, pettumusi ja petmisi alla nee
lates. Puudust ju pole, vähemalt
rahast.
Kuidas aga õnnestus Andže
la Jermakoval ilmale tuua Boris
Beckeri järglane, kui kohtuti vaid
põgusaks suuseksiks Londoni
hotelli tehnikapanipaigas? Rases
tuda rikkast mehest on Rubljovkal
sama traditsiooniline äri, kui meil
metallivargus.

Ja mõistagi ei saa oligarhiks see,
kes töötab viisteist tundi ööpäe
vas investeerimispangas, vaid ikka
see, keda rahajumal on pealaele
suudelnud.
Muude lihtrahvale tundmatu
te tõdede hulgas selgub, et parim
äri on erastada meetrike riigipii
ri. Üldse võib erastatud olla nii
ministri allkiri, prokuröri aeg kui
ka marssali käsk.
Nelja kalmistu vahele pressi
tud Rubljovkas on isegi surema
tus muutunud rahaküsimuseks.
Vaeseid saab ju lammutada varu
osadeks! Ja kui tulemuseks ongi
midagi Simpsonite Montgomery
Burnsi taolist, kes pikapeale ei
eristu välimuselt palju paljas
tuhnurist (erakordselt pikaeali
ne, vähki mittehaigestuv looma
ke), siis olgu peale. “Game over“
tuleb võimalikult kaugele tule
vikku lükata.
Paarisajaleheküljeline raamat
voolab kiirelt, hommikust õhtus
se. Ja kuna piiluda saab kõikja
le, keldripunkrist magamistoani,
pole huvikaotust karta. Elu, mil
le poole mõni õhkab ja mida teine
põlastab, on kõike muud kui igav.
Nagu see raamatki.
Rasmus Rekand

LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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Laulasmaa Spa parimad pakkumised
Kaubamaja Osturallil 2.-6. oktoober 2013.
Spaapakett 27,50 €

1 inimene / öö (norm. hind 49,50 €)

Osturalli Päevaspaa 39 €
1 inimene (norm. hind 47 €)

Tervisepakett 50 €

1 inimene / öö (norm. hind 62 €)

Romantikapakett kahele 135 €
2 inimest / öö (norm. hind 174 €)

Seeniorpakett 189 €

/ 1 inimene / 4 ööd (norm. hind 312 €)

10x vee- ja saunakeskuse pääse al 56 €
(norm. hind 70 €)
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Laulasmaa Spa sooduspaketid on müügil:
Tallinna Kaubamaja Kodumaailmas
Tartu Kaubamaja Go Traveli müügiletis
Tutvu pakkumistega lähemalt www.laulasmaa.ee
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Et aastas sajab Darwinis maha enam kui 1,7 meetrit sademeid, pannakse ehitusel tähelepanuväärselt palju rõhku vee tõkestamisele. See-eest vaaderpass ja muud tööriistad on kodumaal nähtuga äravahetamiseni sarnased. 
Erakogu

Lasteaed
Ristikhein
direktor
margot.fjuk@raad.tartu.ee

• Väärtustame lasteaiaõpetajate tööd samaväärselt kooliõpetajate omaga.
• Jätkame koostöös erasektoriga lasteaiakohtade loomist
ning kaasajastame lasteaedade mänguväljakud.
• Muudame koolitee lastele turvalisemaks ja
avame igal aastal vähemalt ühe uue mänguväljaku.

Jätsime viimati peetud sulase
ameti arbuusifarmis sinnapaika ja
pressisime end teenistusse kodu
linna Darwini suurimasse ehitus
projekti. Nimelt peaks meie kaas
abil tulevaks suveks valmima poo
le miljardi dollari ehk 347 miljoni
euro eest türm ligemale tuhat
konnale kriminaalile ja vähemalt
veerandsajale hullule.
Olles loendanud enam kui
150-dollarise (104 eurot) päevapal
ga eest ringteel autosid, pidanud
laomehe ametit kalalaeval, rassi
nud traktoristina 18 000-pealises
veisefarmis ja noppinud loenda
matult õisi Lääne-Austraalia suu
rimas lilleistanduses, tundus töö
ehitusplatsil alul pehmelt öeldes
nuuskamisena.

Eestlasi ei tereta
Paraku jääb ripplagede paigal
damine ja fassaadi kokkuklopsi
mine loodetud hõlptulust kauge
le. See-eest mõistsime üsna kiirelt,
et tööga kaasneb omajagu prestii
ži. Veidi liialdades kohalikega pea
võrdväärne palganumber on tõst
nud meid vähemalt päkkerite (sel
jakotirändurite) pingereas tippu.
Teenistuselt jääme alla ehk veel
kaevuritele, ent neid peetaksegi
vaikimisi liialt nipsakateks. Nõn
d a oleme g i
jõudnud rän
nuteel etap
pi, kus sarna
selt paljude
le teistele siin
kauem v ii
binud kaas
m a a la stele
lööme vahe

Uus-Meremaalt pärit ametivenna
le, kes on elupaigaks valinud suure
puu ladva kesklinna pargis.
Ei usukski, kui poleks varem
kohanud aasta aega autos pesitse
nud sakslast ja kuulnud eestlasest,
kes pikutanud kuude kaupa juhus
like majade katustel.

tevahel teist eestlast kohates sil
mad põlglikult maha või pursi
me üksteisegagi kõneldes inglise
keelt.
Seda enam, et soodne majan
duskliima pole Põhja-Austraalias
se kohale uhtunud mitte ainult
kodumaa parimaid poegi ja tüt
reid. Tänavapildis võib otsima
ta kohata nii „Võsareporteris“
kui „Politseikroonikas“ kuulsust
kogunud vanderselle.

Kuulsad krokodillid

Populaarne suitsiid
Enda ehitusplatsile munsterda
mine ei läinud siiski viperusteta.
Tagasi saadeti meid juba esimesel
päeval, kuna kõikjal nõutud ohu
tuskaardi olime hankinud veebist.
Kästi minna enam kui poolepäe
vasele näost-näkku koolitusele ja
sooritada eksam. Et suure raha
eest läbitud seminar klientidele
luhta ei läheks, luges instruktor
loengu lõppedes vastused õnneks
mitmel korral hoolikalt ette.
Tungivalt manitseti maha mat
ma igasugused enesetapumõtted,
sest alla 44 aasta vanuste meeste
ja 34 eluaastast nooremate naiste
seas olla endalt elu võtmine suu
rim surmade põhjus. Üleriigiliselt
üritavat manalasse saada 180 ini
mest päevas.
Igal juhul näib elu peat
selt valmiva
vangla müü
r ide v a hel
hinnas ole
vat. Sõltuma
ta ametipos
tist ei kohta
mitmel hekta
ril laiuval plat

Unikaalne toitumiseprogramm madala kalorsusega
tasakaalustatud toitumine.
Sale inimene on edukas ja enesekindel.
Joogid kaalujälgimiseks – asendamatu vahend säilitamaks head vormi.
Asendades oma tavalise kohvi aromaatse kohvi tassi Cappuccino
Salendava Kohvi (rasvapõletav kompleks) või Salendava musta Kohvi
vastu, saate mitte ainult maitsva joogi, vaid ka spetsialiseeritud toote
kehakaalu kontrollimiseks.

Need ja teised tooted leiad meie interneti poes www.aelitaforte.ee
Praegu eriti soodsa hinnaga!

Haistes toorest vesipühvliliha,
võivad treenitud reptiilid kogu
kere ulatuses veest välja karata.

sil naljalt kiivri ja kaitseprillideta
töölist. Riskide minimeerimiseks
patrullivad umbkaudu 800 meist
rimehe seas rohekiivritega ohu
tuseksperdid.
Tekib isu katusel paar kruvi
sisse keerutada, tuleb nii mõnigi
kord tundide viisi oodata, et need
samad ülehõivatud asjamehed pai
galdaksid kindlaksmääratud sen
timeetrite kaugusele tõstukid ja
võtaksid kõigilt osalistelt allkirjad.
Iseäranis Euroopa taustaga
kalevipoegadele mõjub võõrista
valt seegi, et tööriistad võib jätta
pauside ajal hoolimatult ripaki
le. Kuuldavasti pole meie objektilt
ükski laokil trell ega laserlood veel
krattide saagiks langenud.
Olgugi, et palk peaks ulualu
se tagama kõige saamatumale
gi abitöölisele, viljelevad kollee
gid puhuti tõeliselt ekstreemseid
elustiile. Hiljuti pakkusime küüti

Tööl hoitakse meid kui vati sees,
ent märksa teravamaid elamu
si pakub kasvõi argine kalalkäik.
Kutsekaaslaste mahitusel leidsi
me end ühel hilisõhtul õngitsemas
krokodillidest pungil vetes. Võiks
tunda hirmugi, nähes taskulam
bi valgusvihus kümneid punaseid
silmapaare.
Kui vaid samas kõrval ei pilluks
põlvini vees lante kalurite hordid.
Mõnel paarimeetrine krokodilli
volask konksu otsas siplemas. Sää
rase vaatepildi peale kaob pärast
poolt tundi ärevus kõige argliku
malgi uustulnukal.
Algsed kojuminekuplaanid
asenduvad ideedega isendeid pai
tada või neile selga ronida. Ulja
mad loobivad käeulatuses leba
vaid koletisi kivikestega. Pole tea
da, kas sinnasamasse jõekääru ka
mõni elu on jäetud, ent kahtlema
ta on kurikuulsad jõeelukad piir
konnas alatiseks kõneaineks.
Ajalehtede pealkirjad stiilis “Kro
kodilli ja metssea surmaheitlus”,
“Krokodill alistas hai” või “Kroko
dill pani mehe nahka” on kohalikus
meedias igapäevased. Isegi seda
võrd, et mõni väljaanne müüb end
lausa lubadusega esiküljel iidsetest
kiskjatest mitte kirjutada.
Kirjutagu lehed millest tahes,
igal juhul saavad evolutsiooni
teooria rajaja järgi nimetatud lin
na asumisele saadetud retsidivis
tid veel aastakümneid pärast meie
lahkumist kiita eesti garantiiga
niiskuskindlaid seinu ja purune
matuid ripplagesid.
Jüri Mätas
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Aasta alguses Rohelisele Mandrile läkitatud Tartu Ekspressi korrespondendid tundsid, et viisa
lõpukuupäeva lähenedes on paslik panustada
riigi arengusse peale toore jõu midagigi, mis
kestaks aegu peale nende eluea lõppu. Näiteks
ehitada korralik vangla.
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neoonsärk ja õelad kiskjad

i

Austraalia argipäev:

aeroobika
ujumine
vesiaeroobika
jõusaal
cross-core
ringtreening
bodypump
bodybalance
sõudespinning
zumba
pilates, jooga
seljatreening
laste ujumistreening
www.arenasport.ee
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Ringkäik vorstitehases on katsumus meeltele
16

Lihavürsti tootmisruumides saab tunda nii aroomidemängu kui näha veriseid
lihakintse.

Veinibaar toetab vutipoissi
Kesklinna veinibaar Vein ja
Vine paneb õla alla Tammeka jalgpalliklubile ja alustab
2. oktoobrist noore tulevikulootuse Rasmus Tautsi sponsoreerimist.
Koostöölepingu kohaselt
toetab Vein ja Vine kahe aasta
jooksul 16-aastase Tammeka
ründaja Rasmus Tautsi treeninguid. „Rasmusel on suur
potentsiaal ja me nägime, et
siin on üks võimalus omalt
poolt tema ja Tartu jalgpalli
arengut toetada,“ rääkis Veini
ja Vine üks peremeestest Assar
Jõgar.
„Me tahame näidata, et Tartus ei ole jalgpall ainult mängijate endi, vaid kogu linna
sport,“ täiendas omalt poolt
baari osanik Martin Laiapea.
„Ma loodan, et me ei jää ainsaks ettevõtteks, kes meie
noortesse ja sporti panustab.“
1997. aastal sündinud Rasmus Tauts pärjati 2012. aasta
U-17 esiliiga parima väravaküti
tiitliga, kui ta lõi Tartu Tammeka eest 16 mängu jooksul 19
väravat. Tänavu septembris
treenis noor talent Saksa Bundesliga klubi VfL Wolfsburgi
juures.
Tauts on püsivalt esindanud
ka Eesti koondist, osaledes
kaheteistkümnel U-15, kahel
U-16 ja kuuel U-17 koondise
mängul.

Reedel paigaldati Nõo Liha
vürsti uuele, kaks miljonit eurot
maksvale tootmishoonele nur
gakivi. Piduliku sündmuse raa
mes viis Lihavürsti juhataja Too
mas Kruustük külalised väikesele
ringkäigule. Kaheksa soovija seas
võttis verise seikluse ette ka põl
lumajandusminister Helir-Valdor
Seeder.
Ekskursioon algab paljulu
bavalt. Saame täita ankeete,
kus kinnitame, et ei ole viimase
ööpäeva jooksul oksendanud ega
kanna mõnda haigust või nak
kust. Ankeedi täitmiseks antak
se kõigile Läti kirjadega pastakas.
Tõtt-öelda ei ole kunagi sarnased
ankeedid end täitma kutsunud,
samas on seda tehtud nii palju, et
linnukesed lähevad õigetesse kas
tidesse juba automaatselt, ilma
süvenemata.
Tundub, et läksid ka sel korral,
sest mulle ulatatakse kilekeep,
mütsike ning sinised haiglasus
sid. Kui kõrvalolev mees hakkab
jopet ära võtma, soovitab Kruus
tük, et all tootmisruumides on
nii külm, et jätke aga heaga kõik
pintsakud selga.

Kõledad ruumid
Teel alla märkan filmitunnet
tekitavat teeviidet „puhas tsoon“.
See tunne saab jätku, sest pea
me käed ära pesema ruumis, mis
lahutab puhast ala mustast. Näen
esimest korda kätekuivatuspuhu
rit, kuhu saab käed sisse panna.

Oma 300 erineva toote valmistamisel Nõo
Lihavürst kahe Eesti suurima, Rakvere ja Valga tapamaja liha ei kasuta. 
Siim Kaasik

Elevusest võib järeldada, et vähe
malt pooled ringkäigulistestki
polnud sellise masinaga varem
kokku puutunud.
Huvitaval kombel lähme esi
mesena ruumi, kus vorstid on
juba valmis ning neid pakenda
takse. Siin on tõesti väga külm
ja müra teeb Kruustüki jutu
kuulamise võimatuks. Selleks,
et tema räägitu täitsa tühja ei
läheks, räägib ta Seedrile või
malikult kõrva. Vähemalt täht
saim kohalviibija saab nähtule
selgitusi.
Tegelikult kujutab kogu eks
kursioon lihatööstuse ruumides
endast täielikku aroomidemän
gu. Iga kümne meetri järel tungib
ninna uus lõhn, eelmisest täiesti
erinev. Mõnikord on selleks häi

riv märja koera hais, mis ilmselt
on tingitud rasvast, teine kord jäl
legi suveõhtutest tuttav lepasuits.
Ringkäigu järgmine ruum on

kust. Kuna soojust on vaja pide
valt muuta, siis olevat masin väga
kõva sõna: Eestis leidub selliseid
vaid kaks.
Teiseks põhjuseks, miks ruum
huvi pakub, on asjaolu, et kolme
kuu jooksul haihtub sealt õhku
kolm tonni vorsti. Nimelt pan
nakse sinna sisse kümme tonni,
kuid kolm kuud hiljem võetakse
välja seitse.
Märkimisväärseks pean veel
ruumi, kus toimub lihalõikami
ne. Nõos töötab kokku viis liha
lõikajat, neist kaks on hiljutiseks
täienduseks. Väidetavalt on head
lihalõikajat väga raske leida. Ruu
mi meid sisse ei lasta, kuid läbi
ukseklaasi on võimalik näha, kui
das mehed osavalt nuga käsitse
des suured lihatükid väiksema
teks teevad.

Umbmäärane liha

maja üks huvitavamaid ja seda
kahel põhjusel. Esiteks on uksel
seade, mis reguleerib automaat
selt temperatuuri ja õhuniis

Selle ruumi juures küsib põl
lumajandusminister Kruus
tükilt, millistest tapamajadest
liha Lihavürsti tuleb. Vastuseks
kõlab umbmäärane „siit ja sealt“.
Nimelt on Kruustüki sõnul Eestis
kaks suurt tapamaja, millest Rak
vere oma Eesti siga ei tapa ning
Valgal nõokate jaoks liiga kõrged
hinnad.
Nõo Lihavürsti tooteportfel
lis on umbes 300 toodet. Suhte
liselt laiast tootevalikust osaga
said tutvust teha ka ringkäigu
lised. Ilus üllatus pärast võikaid
elamusi: ehk jääb nüüd igave
seks meelde vana klišee, et kui
tahad vorsti nautida, ei maksa
üleliia huvi tunda, kuidas see
valmib.
Siim Kaasik

kohtume annelinna valijatega
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Info ja registreerimine tel.53 84 55 24

Avatud E-R 9-17

Kõik multifokaalsed,progressiivsed,
bifokaalsed ja kontoritöö prilliklaasid

-30%

Kampaania kestab kuni 17 oktoobrini !

Lõunakeskuse SOLi
sügispakkumine!

Pakkumine kehtib oktoobri lõpuni

JOPEDE
keemiline puhastus
20% soodsamalt!
SOL keemiline pesula
• keemiline puhastus
• pesu pesemine
• rõivaste parandus
Tartu Lõunakeskuse
uue tiiva I korrusel (uksed 6 ja 7),
E-R 9-21, L 10-20, P 10-19.

www.sol.ee
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Kõlaritest rõkkava „sinnatänna lehekene lendab“
situatsioonikoomika paneb
muigama. Hardi Volmer justkui teaks, et käsil on Nissani
elektriauto katsetamine.
Lüürikat parafraseerides
vormub küsimus: läheb aeg
ja auto, mis kord oli uus, on
… mis?

INNOVATSIOON
HARIDUSSE!

Teeme Tartust hariduslike
nutirakenduste arendusja kompetentsikeskuse!

Toivo
Kabanen

TTÜ Tartu Kolledži dotsent

468

Uhke TarTU üle

Hoiatuseks ette, Leafiga sõites pea
vad olema terasest närvid. Sest naab
rimehele, naabrimehe naabrimehele,
poeparklas kõrvalseisjale ja vahel ise
gi foori ees avatud aknaga seistes tuleb
vastata küsimusele: „Kui palju siis sel
lega ikkagi sõita saab?“ Ilmselt elektri
takso sohvrid muigavad siinkohal kah
jurõõmsal ilmel. Ehk on neilgi tulnud
sellele päringule reageerida korda paar …
kümmend tuhat.
Ükski varasem sõiduk, mida artiklite
tarvis olen tüürinud, pole nii elavat vestlus
kihku tekitanud. Tõden – privaatsusriive
saaks olema märgatavalt tagasihoidlikum,
kui purpurse masina külgedel ei kilgendaks
kiiskavvalgete tähtedega sõnum unikaalsest
ja enimmüüdust.
Reklaamidega kaetud autot juhtides tulebki
arvestada müügimehe lisaametiga. Ja ega see
olegi eriti tüütu. Vähemalt alguses. Pigem ede
vusorganeid kõditav. Marurohelise ja vähemas
ti sama tehniliselt taibuka selli tunne on, olla
kipriks kilovattide-tsee-oo-kahe-päästu novaa
torlikkuse merel.
Erinevalt kahe aasta tagusest proovisõidust
Peugeot iOn-iga jäävad uudistajad muigavaltkahtleva asemel üllatunult-kalkuleerivale seisu
kohale. Rõhuva argumendina toimivad siin Lea
fi gabariidid. „Nagu päris auto,“ kostub trafaretse
tunnustusena.

Vaikne välk

Võrdsed võimalused
spordi- ja huvitegevuseks kõigile
Tartu lastele!

Martin
Parmas

UHKE TARTU ÜLE

501

Oma pisemate liigikaaslastega võrreldes on
Nissani elektriauto täiesti teisest, märksa pris
kemast klassist. Viiekesi Otepääl käik möödus
suuremate pirisemisteta. Ruumi polnud üle
aru, aga ka puudu mitte. Ühe hooga Saaremaale
sedasi ei põrutaks ja ega akumaht lubakski.
10 000 ajalehtegi õnnestus üpris hõlpsalt par
dale mahutada ning keskuste lehekorvide vahel
laial poetada. Eeldatult avaldubki just lühikeste
linnasõitude juures elektrijõul liikumise efek
tiivsus. Sisepõlemismootorid muutuvad vähem
kui kilomeetriste poest poeni sutsakate režiimil
uskumatult januseks. Sage käivitamine ja lühi
kesed otsad kurnavad akut, eriti külmal ajal.
Kuidas käitub Leaf pakases (küsimuste esine
missageduse kindel hõbe), jääb tuleviku katse
tada. Sügiseses lehesajus kulgedes on raske lei
da kohta etteheiteks. Kui, siis pidevalt lubatust
nobedamaks kippuvat sõidutempot.
Auto kulgeb sedavõrd vaikselt, et kõhu
tunde järgi linnakiirust hoides osutub see
spidomeetri andmetel trahvi vääriliseks.
Praktilise abilisena saab püsikiirushoi
diku panna tööle kahte pidi – maanteel
tempot hoidma ning linnas seda piira
ma. Kui just pedaali põrandasse ei tal
la, masin määratust suuremat kiirust
ei arenda.
Kiirendus, millega Leaf kohapealt
minema pürstib, toob vägisi esile
poisikese juhi sees. Kuigi puudub
sportautole omane möire, pakib
muljetavaldava väändemomendi
ga foori alt sööstes kõrvalseis
jad tahavaatepeegli sügavus
se. Võib-olla rullnokaliku

lärmi puudumine teebki
sööstu iseäranis stiilseks
ja nauditavaks. Süütu ole
kuga „elektritškast“ ei osata
oodata taolist väledust.
Kahetsusväärselt kärbi
vad ulakad spurdid märgata
valt läbisõidu ulatust. Kaugeim
koht, milleni auto väitis end vahe

Tootja pakub ka kolmeaastast maanteeabi. Sealjuures esimesel 12 kuul pukseeritakse tühjenenud akuga sõidukeid piiramatult ja tasuta.

Salongisoojenduse saab tööle panna näpuvajutusega nutitelefonis.

peal laadimata olema võimeline jõudma, oli 176
kilomeetrit. Tõenäoliselt võinuks ka mõnevõr
ra priskemat numbrikombinatsiooni näha, kui
laadimisele eelnenud sõiduvõtted olnuks öko
noomsemad.
Aga kuidas sa säästad, kui istumise all on sel
line püss. Katse maanteel tõestas, et ka täislastis
kiirendab Leaf

85-lt loetud sekunditega (politseil palun luge
mist jätkata järgmisest lõigust) 150-ni. Pisut
üllatavalt vali on salongi kostev rehvimüra. Siin
võib aga varasem ülivaikne sõit taustsüsteemi
nihkena mõjuda. Samal kiirusel summutaks
suure osa veeremihäälest mootori urin.
Varustuse poolest on Leaf sedavõrd rikkalik,
et ei osanudki välja nuputada, mida veel tahta.

tartuekspress
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Autospirit Tartu tegevjuht Meelis Villems tõestab, et auto uks avaneb pulti puutumata. Piisab, kui
see taskus on. 
Rasmus Rekand

Nissan Leaf Acenta
∞∞ 37 200 € (ELMO toetusega 19 200 €)
∞∞ Vahelduvvoolu sünkroonmootor EM57
∞∞ Suurim võimsus 80 kW / 109 hj
∞∞ 192 elemendiga lamineeritud liitiumioon
aku 360 V / 24 kWh
∞∞ Energiatarbimine 150 Wh/km
∞∞ 3,3 kW pardalaadija (6 m, 4 kg, 10 A) ja 50
kW kiirlaadija
∞∞ Sõiduulatus (NDEC) 199 km
∞∞ Kiirendus 0–100 km/h, 11,5 sekundit
∞∞ Suurim kiirus 144 km/h
∞∞ Pöördering (16“ veljed) 10,4 m
∞∞ Esivedu, automaatne ülekanne (lõppülekanne 8,2)
∞∞ Pikkus 4445 mm
∞∞ Laius 1770 mm
∞∞ Kõrgus 1550 mm
∞∞ Teljevahe 2700 mm
∞∞ Tühimass 1548 kg
∞∞ Istekohti 5
∞∞ Pakiruum 370 l
∞∞ 150 € hooldus (30 000 km või kord aastas) seisneb peamiselt süsteemide kontrollis. Vahetusse läheb salongiõhu filter
ja iga kahe aasta tagant ka pidurivedelik.

Soojaks saab kütta nii rooliratta kui
tagaistmed. Info ja meelelahutuskes
kus allub häälkäsklustele. Tagurdus
kaamera mitte ainult ei näita suurel
ekraanil pilti pepu taga toimuvast,
vaid joonistab ka eri värvi joontega
ette, kuhu just sellise roolipöördega
välja jõuab. Kadestusäärselt mugav
vidin, mis autoparandustöökodade
käivetele võiks teoorias üpris laasta
vat mõju avaldada.
Pisut kohanemist tahab vasaku
jalaga opereeritav seisupidur. Mõne
võrra kiiremini kohaneb käiguvalit
saga, millel põhimõtteliselt ongi vaid
kolm asendit: edasi, tagasi või pai
galseis. Üldse ei tunne puudust noist
nõksatustest, millega automaatkäigukastid
sõitjaid väntsutavad – Leaf kiirendab ja aeglus
tab ilma ühegi jõnksuta. Kui just ise üpris tund
liku gaasiga (või kuidas oleks olemuslikult täp
ne väljendada elektriauto parempoolset pedaa
li?) liigselt ei kiirusta.
Naabrite üllatunud pilkude saatel tuleb koju
jõudes pärast laste ja poekottide tuppa tari
mist auto laadima panna. Sama lihtne nagu
mobiiltelefoniga. Juhe seina ja teine ots ninas
avaneva luugikese alla. Erinevas paigus teh
tud testis põrus vaid üks pistik. Ei saanudki
lõpuni aru miks, ent seal vilgutas laadija hoia
tavalt tulukest ja keeldus auto kõhtu energiat
saatmast. Kahtlus langes puudulikule maan
dusele.

Säästab mitut moodi
Laadimispunktidest üle Eesti (ja eeldan, et
ka teisel pool piire) omab nutikas masin punk
tuaalset ülevaadet ja juhatab ka väljavalitu
juurde kohale. Mis seal aga peale hakata, jääb
võhikul selgusetuks. Särtsu sularaha eest, sar
naselt bensiinile, osta ei saa. Viipekaarti nõu
dev elektritankur täpsemaid juhiseid ei anna.
Ja kui sul nutitelefoni pole, millega kapil oleva
koodi abil nõuannete järele suunduda, jäädki
vist teele.
Kiirlaadija kasutamiseks tuleb esmalt
ELMO kodulehel leping sõlmida. Kuutasuga

(10 €) paketi puhul maksab
tunnine laadimiskord 2,5 €,
muidu kaks korda rohkem (ener
giakogus pole piiratud). Laadimiskrediiti saab
ka mahuga osta, vahetades 30 eurot 150 kWh
vastu.
Senisele statistikale toetudes peaks enamvähem tühjad akud 50% ulatuses täituma 22

minutiga. 80% energiasalvest täitub kolmvee
rand tunniga.
Poolenädalane praktika näitas, et akude täit
miskorra hind on (ka maksimaalsed 12 tundi
3,3 kW laadijat võrgus hoides) alla 3 €. Sajakilo
meetrise sõidu hind jääb olenevalt sõidustiilist
1–2 € vahele.
5 liitrit diislikütust maksaks 6,7 €. Meie pere
praeguse masinaga läheb ainult linna vahel
töristades 100 km peale vähemalt 15 €.
Võtame tasuvusrehkenduse näiteks lin
nast 15 km kaugusel elava pere. Linnasõit tuleb
ette võtta igal tööpäeval vähemalt korra. Sage
li lisandub mõni õhtune ots, trenni, poodi või
lihtsalt külla. Nii tuleb nädala kilometraažiks
vähemasti 210 km.
Vanema pereautoga kulub kuus kütusele 100 €
kindlasti. Leaf suurendaks samadel tingimus
tel (900 km) elektriarvet 18 € jagu. Mõistagi on
tegu puhtteoreetilise arvutusega, mille paika
pidavust praktikas kinnitada ei saa. Kel koge
musi, andke toimetusele teada.
Ent aritmeetikas edasi kühveldades sääs
taks aastas sel moel peale looduse ka pere-eel

∞∞ Garantii 3 aastat või 100 000 km
∞∞ Akude garantii 5 aastat või 100 000 km
(energiaallikate funktsionaalsus ei tohi
langeda alla 80% esialgsest).
Autospirit Tartu

arvest tuhatkond eurot kütuse ning mõnejao
lisaks veel parkimiselt, mis elektriautodele on
tasuta.
Aga põhimure – kuidas ikkagi kestavad kar
mil põhjamaal akud? OÜ Autospirit müügi
konsultant Heiki Mägi toob rahustava näite
na linnas vuravad elektritaksod – peale 90 000
kilomeetri läbimist ning akusid mitte just väga
säästvat laadimisrütmi kasutades, on nende
akude mahtuvus vähenenud vaid 8%.
Pärast proovisõitu tuleb eelarvamusi alla
neelates tunnistada, et teoreetiliselt oleks Leaf
toimetuse sõitudeks suisa ideaalne – piisava
jõudlusega, parajalt mahutav ning säästab nii
kütuselt kui kesklinnas parkimisel märgata
valt.
Rasmus Rekand

Evgeni (26)

Kristiina (36)

Nii vaikse auto puhul teeb isegi tavakasutaja
vahet hea ja halva rehvi vahel, kuna rohkem
midagi peale rehvimüra sõites kuulda polegi.
Auto on nii vaikne, et saab vales kohas teel
tatsavale tädile selja taha hiilida.
Käigukang on kummaline, kuna see ei fikseerunud kohale. Sisustus väga viisakas, kuid
mõned nüansid võiksid olla paremini teostatud. Pärast sellega sõitmist süvenes vaikselt
mõte, et kui ei oleks vaja pikki sõite teha, siis
Leaf võiks mahtuda minu autovaliku nimekirja.

Esialgu ehmatas see, et auto üldse miskit
häält ei teinud. Ei saagi aru, kunas ta käib ja
võib sõitma hakata. Sõit oli meeldivalt sujuv.
Ent kuna auto on väga vaikne, siis jalg kipub
pedaalil alguses liiga raskeks minema. Leafis
70 km/h tundub hariliku linnakiirusena.
A-piilarid pisut segasid väljavaadet, aga see
võis olla ka valest istme asendist. Esimest korda
roolis olles jäi arusaamatuks, kuidas käituda kiirlaadimisjaamades. Kohapeal info puudus ja kuna
mul on veel ikka see „rumal telefon“, siis jäingi
teadmatusse. Kas sama probleem võib tekkida
välismaalastel siin või meil teispool piire?
Aga sõita tõsiselt meeldis ja tekitas mõtteid,
et Tartust Kõrvekülla tööle ja tagasi sõita oleks
päris sobilik sõiduk ja tuleks tsipa odavamgi kui
praeguse bensiiniautoga.

Katrin (57)
Nii esi- kui tagaistmel on rohkem ruumi kui
väljast vaadates arvaks. Kiiruse osas on tunne
väga petlik. Maanteel arvasin meid lubatud
maksimumiga liikumas, ent pilk näidikule lausa ehmatas – ei teadnudki, et masin sellise
vungiga kimab.
Infokeskus annab põhjaliku ülevaate, kuipalju sõita saab, kui ökonoomselt liigun, kuhu
sõidan jne. Tagurdamist näeb
ekraanilt – minusuguste kobade jaoks just
mõeldud. Üllatas
tagaistmete soojendus. Ja lõpuks
– näeb elektriauto kohta väga kobe
välja!

Kaupo (45)
Erinevalt esimesest elektriautokogemusest
on selles autos hüppeliselt enam autot. Kõik
tundus olevat suurem, parem ja läbimõeldum.
Salong on avar, pikk ei pea end tagaistmel
kokku lappima, esiistmest rääkimata.
Kaassõitjaga on sünnis õlg-õla kõrval, mitte õlg-õla vastas tunne.
Eesistmel armusin armatuuri,
naviseadme olemasolusse ja selle võimalusterohkusesse. Siiski,
seesama „auto ei käi ju“ efekt istub
peakolus.
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Teeline läheb läbi küla, kohtab
üht meest ja küsib:
„Öelge, hea inimene, kust ma üle
jõe saaksin?“
„Ma pole mingi hea inimene,“
kõlab vastus. „Olen siinne külavanem.“
***
„Kuule, Jaan, miks sul põrsas
puujalaga on?“
„Kuule mees, kui ma ainult seakintsu tahan, kas ma pean siis sea
ära tapma või?“
***
Mehhanisaator räägib sõbrale:
„Vabatahtliku abi eest viljakoristusel premeeris oblastinõukogu esimees meie sovhoosi terve vagunitäie preservatiividega.“
„Teil vedas,“ arvab sõber, „preservatiivid on meil ju defitsiit.“
„Seda küll, aga meie idioodist
zootehnik andis käsu nad hangudega vagunist maha laadida.“
***
Farmer ütleb apteekrile:
„Kirjutage rohupudelile, milline
rohi on määratud minu naise ja milline minu hobuse jaoks. Ma ei taha,
et hobune sureks enne kevadkülvi.“
***
Kui Bernard Shaw tuli külla, istus

peretütar klaveri taha ja hakkas
mängima. Tema ema ei saanud
ütlemata jätta:
„Olen kindel, et te armastate
muusikat,“
„Muidugi,“ vastas Shaw. „Kuid
sest pole midagi, las ta mängib...“
***
Raissa Maksimovna ja Mihhail
Sergejevitš asutavad magama
minema.
„Aga sina, Miša, ei osanud vist
uneski näha,“ ütleb Raissa Maksimovna äkki. „et ühel heal päeval
oled sa kõkskti voodis Nõukogude
Liidu presidendi enda naisega!“
***
Churchill veetis nädalavahetuse
ühes lossis. Kui temalt hiljem hinnangut paluti, kostis peaminister:
„Kui vein oleks olnud nii vana
nagu kalkun ja toatüdruk nõnda
lahke nagu majaproua, siis poleks
viga.“
***
Agent 007, veendudes, et keegi
teda ei jälita, lukustas end vaksali
peldikusse. Ta võttis kohvrist salakeeles kirjutatud ülesande, luges
selle läbi ja õppis pähe. Siis rebis
selle pisikesteks tükikesteks, viskas
potti... Kuid peatus siis õudusega.

Potist vaatasid talle vastu veidi väsinud major Promini silmad.
„Vahele jäite.“
James Bond sirutas käe veenööri
järele, kuid major Promin peatas ta:
„Asjata, üleval on ka meie
mehed!“
***
Agent 007 astub Tallinna Balti
jaama vaksalis rongilt maha otse
pirukamüüja juurde:
„Pirukas. Moosi pirukas.“
***
Õhus on Aerofloti lennuk. Reisijatesalongi siseneb piloot ja küsib:
„Terroriste on?“
„Ei.“
„Dissidente on?“
„Ei.“
„Noh, võibolla on siis vähamalt
juutegi?“
Tõuseb vana tudike:
„Mina olen juut.“
„Selge!“ hüüab piloot. „Lendame
Iisraeli.“
***
Hukkamine. Timukas tõstab juba
kirve, kui surmamõistetu äkki küsib:
„Mis päev täna on?“
„Esmaspäev,“ vastab timukas.
„Uhh, kui vastikult see nädal
algab!“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4.–6.10 kell 13.05, 16.45, 18.40,
20.35; 7.–10.10 kell 16.45,
18.40, 20.35 Gravitatsioon
4.–9.10 kell 22.15; 10.10 kell
15 Metallica: Through the
Never
4.–9.10 kell 22.30; 10.10 kell
22.15 Astraal 2
4.–10.10 kell 18 Veregrupp
4.–8.10 kell 15, 17.25, 19.50;
9.10 kell 15, 17.25; 10.10 kell
17.25, 19.50 Ainult aja küsimus
4.–10.10 kell 15.15, 16.15, 20,
22 Kõik mängu
4.–10.10 kell 13.50, 19.30
Don Jon
4.–6.10 kell 10.30, 10.45,
12.30, 12.45, 14.45, 17.45;
7.–10.10 kell 12.15, 14.30,
15.30, 17.45 Lennukid (eesti
keeles)
4.–10.10 kell 11.45 Free Range (eesti keeles)
4.–10.10 kell 15.45, 21.30
Perekond
4.–10.10 kell 12, 18.15, 21 Me
oleme Millerid
4.–6.10 kell 11; 7.–10.10 kell
12.30 Smurfid 2
4.–6.10 kell 15.15; 7.–10.10
kell 13 Kollide ülikool (eesti
keeles)
9.10 kell 20 Esilinastus: Diana

ristsõna
Ristsõna
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10.10 kell 22.30 Esilinastus:
Põgenemisplaan

Veregrupp
4.10 kell 18 Cinamonis
Mis veri kutsub meest sõtta? “Veregrupp” on dokumentaalfilm eesti
kutselistest missioonisõduritest, kes osalevad Afganistani sõjas. Läbi
sõjameeste intiimsete pihtimuste ja eluohtlike olukordade moodustub
siiras portree Afganistanis teenivate eesti poiste argipäevast. Nende
stressirohke töö ja painav hirm jalgadest ilma jääda kõlavad kokku
Afganistani sõjas kaks aastat tagasi jala kaotanud Andrei saatusega.
Naasnud kodumaale, pingutab Andrei täiest hingest, et oma füüsilist
invaliidsust trotsides verevendadega sõjatandril taas ühineda. Milline
on sõduri vaimne teekond, tema vastutus oma relvavendade, pere ja
kohaliku rahva ees? Näidates eestlaste koostööd afgaanidega, otsib
film jälge, mis eesti sõdurist sinna maha jääb siis, kui rahvusvahelised
väed on lõpuks kaugest Afganistanist välja toodud.
Filmi režissöör on Leeni Linna, operaatorid Mihkel Soe ja Kullar
Viimne, helirežissöörid Antti Mäss ja Mart Kessel-Otsa, montaaž Martin
Männik, helilooja Sven Grünberg, värvikorrektsioon Max Golomidov,
helikujundus Horret Kuus, produtsent Erik Norkroos, tootja Rühm
Pluss Null.
Filmi tootmist on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Linnaraamatukogu

4.10 kell 21 Erkki Otsman
Trio

kuni 15.10 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus

5.10 kell 21 TJC teemaõhtu:
Amy Winehouse
8.10 kell 21 Jam Session 42
10.10 kell 21 Sofia Rubina &
D‘Orange (Eesti, USA, Leedu)
11.10 kell 21 Rebecca Kontus
Kvartett
12.10 kell 21 TJC teemaõhtu:
Ane Brun

Kontsert
Club Atlantis
5.10 kell 23 Terminaator

Feel Good Music Café
3.10 kell 19 laulustuudio FaDiees Üksi ja kahekesi plaadiesitluskontsert

8.10 kell 19 Kai Kallastu (sopran) ja Tanel Joamets (klaver)

4.10 kell 22 Laura Põldvere &
Raivo Tafenau

7.10 kell 19 Valgrest Voorandini

5.10 kell 21 Colorado
12.10 kell 21 Blueshound

Ristiisa pubi
3.10 kell 21.30 Raen Väikene
5.10 kell 21.30 Hetero
10.10 kell 21.30 Bad Orange
Duo
12.10 kell 21.30 Saatanlik Naine

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 14.10 Tartu amatöörfotograafide klubi näitus Vee
vormid

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 7.10 Lemme Haldre
maalinäitus Meelepeegel

3.10 kell 21 Sillamäe Sessioon feat Jari Perkiomäki

kuni 3.11 Külli Trummali
maalinäitus Otsene kõne

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

kuni 17.10 Tuuli Puhveli
kunstinäitus Öölase tekk

VAJAME SOOME TÖÖLE
MIG/MAG/TIG

KEEVITAJAID!

EELDUSEKS:
• keevitamise ning metallitöö oskus
• nõutav jooniste lugemise oskus
• nõutav paksu raua keevitamise
oskus
• inglise keele oskus suhtlustasandil
• EL kodakondsus kohustuslik

8.10 kell 9.30 noortepäev
Teeme ise muusikat

Tartu Jazz club

TÕNU SILLO
kiviraidur

kuni 9.11 raamatunäitus Enn
Nõu 80

kuni 31.10 Tartu kristliku
põhikooli õpilaste fotonäitus
September Tammelinnas

Vanemuise
kontserdimaja
3.10 kell 19 Nibelungi sõrmus

Pahad poisid

kuni 19.10 näitus Eesti Looduseuurijate Selts 160

Tammelinna
raamatukogu

Tartu ülikooli
ajaloo muuseum

3.10 kell 22 Alice Cooperi
teemapidu: DJ Hull Vanaisa

5.10 kell 22 Sofia Rubina &
DJ Margus Peterson

kuni 15.10 Birgita Eva Tamme
maalinäitus Kaksteist erinevat külge

PAKUME:
• head/pikaajalist tööd suures
tootmisettevõttes.
• lepingulist tööd vastavalt soome
tööseadusandlusele (TES )
• konkurentsivõimelist palka
(– soome maksud)
• aitame elamispinna leidmisel
WELKONTRADE OÜ
Tel. +372 5381 7108
+372 5612 8914
+358 4 6810 4048
Saada CV soome või inglise k:
welkonfinland@gmail.com
www.welkon.eu

KUI OLED LAULUMEES, TULE LAULMA!

BASS, BARITON, TENOR - KÕIK ON OODATUD.
Anna endast dirigendile teada: Eve Paap
5624 9112
paap.eve@gmail.com

Laul

n järgm
upeod o

el!
isel suv

Emajõe kallaste peal, ahoi!
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Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu
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KAMPAANIAHINNAD OKTOOBRIS!

3,05

AVATUD IGA PÄEV
10-22

Vergi white, dark, spiced
rummid 1,0l

Somersby blackberry

Tuborg 6-pakk
1,51 €/l

(ainult CityAlkos)

0,33l

+ pant 0,48

11,49

0,77

2,31 €/l

+ pant 0,08

Vergi white,
spiced ja dark
rummid 0,7l

7,99

11,41 €/l

Viru valge 0,5l

4,99
9,98 €/l

Aura fresh 2l

Vergi viin
0,5l
40%

0,49 €/l

4,75
9,75 €/l

1,33 €/l

Hinnad kehtivad ka Tartu
SuperAlko kauplustes
Kaunase pst 81A ning Rüütli 4.

+ pant 0,08
Alkohol kahjustab teie tervist!

TARTU KAUPLUS SUURENEB!

SUPERPAKKUMINE!

vedrumadrats SUPER POCKET IDEAL SPORT DELUX

159.-

SUUR VALIK UUSI NURGADIIVANEID
nurgadiivanvoodi MONACO MINI

nurgadiivanvoodi PAULO

1135.-

845.-

1559.diivanvoodi VEKTOR

1082.-

diivanvoodi DAISY

359.-

505.-

TÄISPUIT LASTEMÖÖBEL

nurgadiivanvoodi BOSTON

võimalik tellida
erinevate
kangastega

al.

160 х 200

nurgadiivanvoodi DELTA

650.-

nurgadiivanvoodi RICO

620.-

455.-

828.-

597.-

voodi KAI

TÄISPUIT MÖÖBEL EESTI TOOTJALT

160*200

245.-

145.köögimööbel

ZUZA

569.-

köögimööbel

MORENO

279.-

köögimööbel

ROXY

199.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

TALLINN:
NARVA:
TARTU:
RAKVERE:
VALGA:

Vesse 3 • E-R: 10:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-16:00 • tel.: 603 6514
Puškini 4A • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 356 3000
Teguri tn. 39 Mööblikeskus • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 776 0201
Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 53 031 718
Kesk 7 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 53 269 222

*Pilt on illustratiivse tähendusega

Fizz pear ja
Fizz blueberry
1,5 l

1,99

0,99

tartuekspress
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Hea lapsevanem, kui valmistud tööle suunduma, siis

Ehitus

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

pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Lapsevanemana tööellu kuidas jõuda sobivate valikuteni“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 121 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34h), 4. Töö- ja perelu ühitamine (16 h),
5. Arvuti tööotsingul (6h),
2. Töövestlus (videotreening 19h),
3. Tööõigus (16 h),
6. Tööklubi (30h).

Pärast koolitust on võimalus minna erialasele kursusele
või tööpraktikale, samuti saada tasuta karjääri-, psühholoogilist, tööõigusalast ja võlanõustamist. Osalejatele tagatakse
lapsehoiuteenus koolitusel osalemise ajaks! Kogu koolitus on
TASUTA, transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on registreerumine enne infotundi, mis toimub
16. okt. kl 13, kontakt 507 1599 või 744 1702 või
heiki.jarveveer@jmk.ee. Asukoht: Tartus Lutsu 14a,
II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee

Müüa mulda, kruusa, liiva, killustikku. Koos transpordiga hinnad
soodsad! Tel 5608 1801.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
18 t ekskavaatori rent juhiga ja
ilma. Tel 5661 5334.
Alemat OÜ teeb järgmisi ehitustöid: üldehitus-, fassaadi-, sise- ja
maalritööd. Tel 5695 0175,
alematou@gmail.com,
www.alemat.ee.
Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.
Ehitus-, remonditööd.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Kinnisvara müük
1-toal korter Kalda tee alguses
(5/5, 29 m², rõdu, heas korras,
35 000 €). Tel 5552 1724,
www.aabakv.ee.
1-toal korter Puhjas (vajab kapremonti). Tee oma pakkumine!
Tel 5392 8366, www.aabakv.ee.
2-toal korter Ulilas (3/1, 40 m²,
vajab remonti, 8100 eur).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.
2-toal korter Ülejõe piirkonnas
(2/2, 30,3 m², vajab remonti,
19 900 €). Tel 5552 1724,
www.aabakv.ee.
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www.aabakv.ee.

Majaosa Kanepi alevikus (3
tuba,köök, wc, heas korras) suure
(936 m²) hooldatud aiaga. Kõrvalhoones saun, suvetuba, keldrid,
puukuurid. 24 000 €.
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.
Rehielamu koos kõrvalhoonetega Viljandimaal Tarvastu vallas
Kannukülas (hästi säilinud, kinnistu
14,8 ha, 55 000 €). Kristi Vaikmets,
tel 5558 5567, www.aabakv.ee.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kuivad puud. Tel 521 2015.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.

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

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

3-toal korter Vabriku tn (0 k,
81 m², ahik, õhksoojuspump,
saun) või vahet 2-toal mug korteri
vastu kuni 10 km Tartust.
Tel 525 7647,www.aabakv.ee.

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Üürile anda
Annan rendile autoremonditöökoja. Tel 527 9598.

Üürile võtta

Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ, tel
516 6152, www.ramest.ee.
Miniekskavaatori (1,6 t) rent
Tartus (75 €). Tel 5551 0990,
info@renvec.eu.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

Oktoobri lõpuni

AKNAD
kuni

%
0
6

-

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

Sanitaartehnilised tööd.
Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Valmistan palkmaju ja saunu käsitööna kliendi materjalist. Ka otse
vundamendile. Tel 5349 1633.

Materjal

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

4-toal korter Nõos (80 m², II k,
pakettaknad, väga heas korras,
toimiv ühistu, 44 000 € – kauple!).
Tel 5343 5201.
4-toal korter Äksi alevikus (2/2,
62,5 m², hubane, renov, 39 900 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.
4-toal ridaelamusektsioon Tartus
Toominga tn (hubane, üp 154 m²,
krunt 139 m², 110 000 €).
Kristi Vaikmets, tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.
Aitan müüa sinu kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova, maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.

Koolitus

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

SAEMATERJAL

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Ehitusliku saematerjali müük!
Tasuta vedu Tartu ümbruses. Tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.
Kas kellelgi on ära anda punaseid
telliseid (250x120x65)? Kõik pakkumised on teretulnud. Tel 554 4367.

TAMMELAUD al 26 €/m²

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

A-, B-, BE-, C-, CE-, ADR-, ameti-,
esmaabi- ja libedasõidu koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

PAREMAD HINNAD

Kivimaja Kõrveküla alevikus
(uus, valmiv, 2054 m², järveäärsel
kinnistul, üp 202,5 m², el-p 166 m²,
4 tuba, saun, garaaž, köögimööbel, haljastus). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
Korter Lähte alevikus (5/2, 46,2 m²,
rõduga, vajab renov, 19 000 €).
Tel 5552 1724, www.aabakv.ee.
Majaosa Elva äärelinnas (alustatud
renov-töödega, suur aiaosa –
1000 m², 20 000 €). Tel 5552 1724,

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

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

Pakun tööd
Eritellimusel mööblit valmistav
OÜ Mipla vajab töömahu suurenemise tõttu kvalifitseeritud tislereid.
Nõutav erialane töökogemus.
Pakume konkurentsivõimelist palka. Info tel 511 1823.
Furgotec OÜ pakub tööd furgoonide koostajale. Väljaõppevõimalus. Tel 502 4576.
Kesklinnas asuv autopesula otsib
meeskonda lisajõude. Töö on
sobilik nii meeste- kui ka naisterahvale. Autojuhiload tulevad kasuks.
Väljaõpe kohapeal. Palk kokkuleppel. CV saata meilile
ratmari@hot.ee.
Linter-Transport AS võtab tööle
CE-kategooria veoautojuhi.
Lisainfo: www.linter.ee või
tel 738 0321.
Nupu kohvik Elvas otsib oma
meeskonda kohusetundlikku ja
loomingulist kokka. Tel 550 7214,
info@teri.ee.
Nupu kohvik Elvas pakub tööd
klienditeenindajale. Tel 550 7214,
info@teri.ee.
Otsitakse puidu vastuvõtjat/
platsimeistrit Reolasse. CV saata
info@metsavedu.ee.
Pakume tööd C- ja CE-kat
autojuhtidele (toiduvedu).
CV saata cv@contrailer.ee, info
tel 5622 2776, 5622 2753.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (lepp, 50 cm,
al 40 €/rm). Kojuvedu hinna sees.
Küsi pakkumist oma talvepuudele
tel 5340 1637.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

3-toal korter Kalda tee 8 (54 500 €,
vabaneb kiiresti). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 523 8674, 744 6656.

Talukompleks Tartust 20 km
kaugusel Melliste lähedal. Hea
hind – 23 000 €!. Tel 5392 8366,
www.aabakv.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.

Reiki esimese astme koolitus
5. oktoobril. Info www.hilf.ee.

Küte

Pakume tööd puidu- ja mööblitisleritele, viimistlejale Tartust
5 km. Tel 508 7538.
Soomes ja Norras messidel osaleda soovijale. Tel 5697 5868.
Uue maja avamise tõttu otsib
OÜ Laadur kogemustega mehhatroonikut või mehaanikut.
Vajalik B-kat luba. Tel 736 7581,
tartu@laadur.ee.

Põllundus
Järve aiand müüb hea kvaliteediga toidukartuleid. Kojuvedu
Tartus ja Elvas. Tel 509 1117.
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tartuekspress
Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Riided
Jõe butiigis kasutatud suusa- ja
vabaajajoped, dressipüksid jpm!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Müüa km-kohuslane firma. Eesti
ja välismaiste firmade ost, müük,
likvideerimine ja konsultatsioon.
Tel 5611 0584.

Kastani komisjonipood: võtame
müüki sügis-talvist hooajakaupa.
Oodatud on ka kodukaup. Kõik
mis üle, too meile! Kastani 42,
tel 5598 2666.

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

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

tartuekspress.ee/

Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Teenused

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu sertifitseeritud saemeestelt. Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad -20%. Uuri lähemalt
www.vikatimees.eu, tel 5559 3732.

Müük

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu.
Omame vastutuskindlustust.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.

Müüa kuivatatud kasevihad
1.90 €/viht. Tel 5663 9310,
hasso@eratreening.ee.

Puhverkirjutusmasin. Tel 734 4764.
Pesumasin Tefal (poolautomaat,
kasut paaril korral), kirjutusmasin
Optima (soodsalt). Tel 748 0902.

730 4455

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

Ost

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
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Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin. Vajalik eelregistreerimine. Ly Chini OÜ,
tel 505 8381, 5837 9246.
Mõõdan vererõhku. Tel 527 1226.

Kasevihad (värsked, kiletatult
sügavkülmas, 3 €/tk). Tel 511 3797.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Sõidukid

TELLI
KUULUTUS
reklaam

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

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

Liiva 41, Tartu

1. oktoobrist alustab tööd Tosca Huvikool
Pakume kunstiringe lastele, täiskasvanutele ja eakatele.
Ootame kursustele algajaid ja harrastajaid kunstihuvilisi.
Tule ja lisa oma halli argipäeva värve.
Täpsema info jaoks külasta Tosca.ee kodulehte
või võta ühendust meiega meili teel tosca@tosca.ee

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Polsterdan uksi. Tel 5370 3971.
Raamatupidamisteenus.
Tel 5391 3883, www.neto.ee.

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

SOODSAIMAD VEOTEENUSED
vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Salvkaevu kaevamine, puhastamine, süvendamine, rakete vahetamine ja remont. Tel 5672 7555.
Silmaterade teritus. Tel 517 0933.
Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.
Teeme kodude remondi- ja
hooldustöid. Tel 5332 4708,
korteriteremont@hot.ee.

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

Vaba aeg
Eva Tantsukoolis uued seltskonnatantsu kursused alates oktoobrist. Tel 511 4081.

Veo- ja kolimisteenus maksi
kaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Laastukatuste müük ja paigaldus.
Garantii. Tel 5348 9521,
laastu.meister@mail.ee.

Led valgustite müük ja paigaldus.
Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.
AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, tel 514 1606, Soola 1a, Tartu,
http://raamatupidamisteenus.ee.

Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623, 502 6732
või info@muinasmoobel.com.

Veoteenus kaubikuga 1,5 t.
Tel 502 0426.

Tervis

Ilmastikukindlad lauatennise
lauad parkidesse ja kooliõue!
Prantslaste Cornilleau uus roostevaba laud Park ei karda raskust
ja talub lööke. Made in France.
Vaata lähemalt www.pingpong.
ee/toode/1506-Cornilleau-Park
Cornilleau Park - loodud kestma!
Maaletooja: Lindmäe Sport OÜ
Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.
Kundalini jooga Tartus, vaata
www.satnam.ee, uudised.
Lauatennis lastele. Tel 557 7677.

MÜÜA Ðkoda Felicia 1.3, 40kW

Te müüte kinnisvara, aga...
• müük ei suju
• huvilisi pole
• maakler ei täida lubadusi
• puudub ülevaade
turul toimuvast

600 €

Auto on
hästi hoitud.
Mootor ja
veermik OK.
Soe ja vaikne.
Roostet on
rattakoobaste
ja tagaluugi
juures.
Oskaja lihvib,
pahteldab ja
värvib üle.

Me ei luba imesid, vaid teeme tööd!

on kinnisvaraalase konsultatsiooni ning
vahendusega tegelev ettevõte Tartus.
Nõustame kinnisvara ostu ja müügi osas
ning aitame jõuda soovitud lahenduseni.
56 503 503

info@ecre.ee

Korralik ja odav "tööhobune," mis kohe putitamist ei vaja.

600 €

www.ecre.ee

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

Esmane reg: 08/2000
Läbisõit: 158 500 km
Ülevaatus kuni detsember 2014

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

Tel 511 6923.

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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KVALITEETNE TÖÖRIIE ROKIB TÄIEGA!
Reguleeritav ja
eemaldatav kapuuts

SNICKERS WORKWEAR
kootud logomüts

Pehmest fliisist vooder

art 9084/0400

Kõrge krae
kaitseb tuule eest

HIND 13.- €

Kvaliteetne
OPTI tõmblukk

TAMREX Hi-Vis
talvejope

Mahukad rinnataskud

art 775-6618

Lõige tagab
vaba liikumise

Töötõenditasku

HIND 99.- €

Õli- ja mustusthülgav kangas
Mahukad
lukuga
küljetaskud

TAMREX WinterPRO
talvekindad

Kvaliteetsed
õmblused

art 44-384

HIND 19.90 €

Pikendatud
seljaosa
Soe vatiinvooder

TAMREX Hi-Vis
talvepüksid

Funktsionaalne
reietasku

art 776-6618

Vastupidav
Carrington-kangas

HIND 79.- €

3M helkurribad
Põlvekaitsmetetaskud

COFRA Muspell
talvesaapad

Tugevast
Cordura-kangast
sääre alumised servad

art 13500

HIND 129.- €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2013 või kuni kaupa jätkub!

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

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

