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PIROGOVI VAIM
uudised

Kevadlaat keskendub
aiakraamile

Laupäeval, 10. mail kell 10 algab Tartu kesklinnas traditsiooniline kevadlaat, kus Raekoja platsil ja Küüni
tänaval on väljas ligi 340 kauplejat.
Juba 14. korda toimuval laadal kaubeldakse eestimaise toidu- ja talukauba, käsitöö, istikute, seemnete,
sibulate ja muu kevadise aiakraamiga. Kohal on singid,
suitsuliha ja -kala, kevadine köögivili, värske hapukurk,
redis, sibul, tomat ja mesi. Raekojaesise purskkaevu
ümber pakutakse käsitööd, keraamikat, sepiseid ja
muud huvitavat.
Raeplatsile püstitatud laval kestab päev läbi kultuuriprogramm. Kevadlaadale tulevad lapsi ja laadarahvast
rõõmustama klounid Piip ja Tuut, kes annavad etenduse kell 12 ja 14. Samuti esinevad JJ-Street, Shate‘e tantsukool ja ansambel Singelus. Tuleb ka lõõtsamees, kes
loob meeleolu mitmes paigas.
Tavakohaselt on kaubamaja mänguväljaku lähistele lastele püstitatud batuudid ja muud atraktsioonid,
müüakse jäätist ja suhkruvatti.
Laadakaubandus kestab kesklinnas kuni kella 17ni.

Rockkäik juhatab
sisse kossufinaalid
Tänavuse korvpallihooaja viimase saadaoleva tiitli
finaalmängud juhatab sisse Rockkäik, kus Tartu meeskonna toetajaskond ühiselt läbi linna marssides kirgi
üles kütta püüab.
„Kogunemine Rockkäiguks algab Püssirohukeldri
juures kell 14,“ selgitas fännide üks liidreid Ave-Gail
Kaskla. „Peame natuke sõjaplaani, kastame ehk pisut
kurkugi, et hääl omadele kaasa elades kähedaks ei
muutuks ning asume läbi linna spordihoone poole
teele.“
Kaskla soovitab kõigil huvilistel kohale tulla ning
kindlasti ka must-valgesse riietuda, et linnapildis eristuvalt silma torgata. Rocki fännide rongkäik läheb trummide mürtsudes liikvele 15.30 paiku, esimene finaalmäng Ujula tänava spordihoones igipõlise konkurendi
BC Kalev/Cramo vastu algab kell 17.
Sarnast Rockkäiku on varem korraldatud 2009.,
2010. ja 2011. aasta kevadel ning tänavu on plaan vahva traditsioon varasemast võimsamaltki taaselustada.
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Aastaid avalike alkoholitarbijate mekaks kujunenud Pirogovi plats kaotab vähem kui
kahe kuu pärast oma eristaatuse, sest värske seadus lubab
pudelist viina rüübata kas või
keskväljakul.

Eeskätt Tartu tudengkonna sümboliks saanud park – kes ei teaks kuldset kolmnurka Pirogov – Zavood –
Herne pood – on aastaid olnud vabariigi ainsaks avalikuks kohaks, kus
võib korrakaitsjaid pelgamata poest
soetatud märjukest nautida. Kui
2002. aastast kehtiv alkoholiseadus
seadis linnaruumis pummeldamisele
veto, siis Pirogovi kuju ümber rajatud
piknikuala lubab seal 15. märtsist 15.
oktoobrini kuni kuue mahuprotsendiseid jooke segamatult nautida.

valgub üle riigi

Keeld säilib erijuhtudel
Ent juulist kehtima hakkav uus
korrakaitseseadus keerab kogu senise elukorralduse pea peale. Värsked
nõuded avalikus kohas käitumiseks
keelavad hundijalavett pruukida vaid
ühistranspordis, bussipeatustes ning
laste ja tervishoiuteenustega seotud
asutustes. Lastele suunatuks või tervise edendamiseks mõelduks võib
kohalik omavalitsus nimetada ja seeläbi seal joomist piirata ka muid kohti, ent üldiselt võib seni paberkotti ja
kinnastesse peidetud külmarohud
uljalt välja võtta.
Seaduseelnõu välja töötanud siseministeeriumi seisukoht viitab sellele, et teemale tuleb läheneda seaduse
rikkumise ja sellele järgneva karistuse kontekstis – kedagi häirimata õlut
libistava kodaniku sanktsioneerimine pole lihtsalt otstarbekas.
Karskusliidu juht Lauri Beekmann
rõhutas aga, et tema mõttekaaslaste
hinnangul liigub Eesti muudatusega vales suunas. „Peaksime siiski seaduse puhul eeldama, et valdav osa on
seaduskuulekad ja vastavalt sellele
oma käitumist muudavad,“ lausus ta.

Mahl ei häiri
Beekmann kinnitas veendumust,
et alkohol ei ole tavaline toode. „Seda
ei tohi kõik inimesed tarvitada ja keegi ei tohi seda igas eluolukorras tarvitada,“ rääkis ta. „Alkohol on meeli muundav aine, mis tähendab, et ka
parima tahtmisega tarvitamist alusta-

vad inimesed võivad selle tarvitamise
jätkamise suhtes omada peale esimesi
ühikuid teistsugust suhtumist.“
Beekmann märkis, et avalik joomine ei tohiks kindlasti saada probleemiks teistele, kes kas üksi või perega
samuti samas kohas viibida tahavad.
„Kui aga inimesed otsustavad alkoholi
tarvitada, siis ei ole kunagi garanteeritud, et tulemus ei muutu teistele häirivaks – kõrgenenud häältest ja teiste
isikliku ruumi rikkumisest kuni probleemsema käitumiseni välja,“ väitis ta.
„Muidugi, ka mahla joovad inimesed
võivad pargis piknikku pidades muutuda teistele häirivaks, kuid usun,
et kõik saavad aru, et sellisel juhul ei
põhjusta seda mitte mahla joomine.“

Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juht Indrek Koemets meenutas
aga, et Tartu linna- ja politseijuhtidel
on olnud arukust mitte hakata vabadusega võitlema, mille tulemusena
sündis Pirogovi platsi näol täiesti unikaalne õlletarbimise eripiirkond Eestis.

Õllenautleja või joodik?
„Nõukogudeaegsed totaalsed piirangud lähevad ajalukku,“ kiitis ta
uut seadust. „Mõnede arvates võib
uue reeglistikuga tulla tänavatele
paras jama, Tartus me seda politseinikega küll ei karda. Siin on nii palju
normaalset ja väärikat õlletarbimiskultuuri olemas.“

Reeglid lähiriikides
Soomes võib parkides ja samaväärsetes kohtades tinutada, kui sellega kaaskodanikke ei häirita. Elamurajoonides on väljas joomine keelatud – ent neis peab
elama vähemalt 200 inimest ning hooned ei või teineteisest asetseda kaugemal
kui 200 meetrit. Seega jäävad paljud maa-, aga ka linnapiirkonnad keelu alt välja.
Venemaa laiendas varem kangele alkoholile kehtinud avaliku tarbimise keeldu ka õllele. Arvamus, nagu poleks riigis joomisele mingeid piire seatud, tuleneb
vaatlejate sõnul nõrgast järelevalvest, samuti on miilits maias altkäemaksu peale.
Norras peaks avalikus kohas joomisele ametlikult järgnema trahv. Siiski
teavad kohapeal viibivad eestlased rääkida, et parkides napsitamine on tavaline ning enamasti piirduvad seadusesilmad käsuga pudel tühjaks valada.
Saksamaa lubab 16-aastastel pruukida kõikjal õlut ja veini, 18-aastastel
ka kangemaid vägijooke. Vaid ühistranspordile on mõned omavalitsused
seadnud piiranguid.

Koemets möönis siiski, et politseid ootab ees uus väljakutse: kuidas
vahet teha, kes on väärikas õllenautleja, kes kaaslinlasi tülitamata meie
ühist linnaruumi kasutab, ja kes tüütu lärmitsev joodik, kelle üleliigsed
pudelid tuleb politseil maha kallata ja
kes vastujorisemise korral tuleb soolaputkasse ära viia?
Beekmann avaldas veendumust, et
kellegi mugavuse või turvalisuse otsese häirimise tõestamine pole kindlasti alati kerge ülesanne, mistõttu võtab
piirangu eemaldamine korravalvuritelt selgelt vähemaks võimalusi ühiskondliku korra hoidmiseks. „Alkoholi tarvitamise keelustamine avalikus
ruumis astub samas taktis „passiivse
joomise“ ennetamisega ning väljendab õiget arusaamist alkoholi tarvitamisega kaasnevast kahjust tervele
ühiskonnale,“ soovitas ta hoopis.
Just niinimetatud „passiivne joomine“ ehk alkoholikahju kolmandatele osapooltele muutub Beekmanni väitel globaalses alkoholipoliitikas üha tugevamaks argumendiks.
„Austraalia uurimus näiteks näitab,
et umbes pool alkoholikahjust kannavad teised inimesed tarvitaja kõrval,“ tõi ta välja. „Ja see teisene kahju
on väga laiaulatuslik, alates roolijoodikute ohvritest kuni öise unerahu
rikkumisest häirituteni.“
Kaur Paves
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Kohtumaja saab lausega
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Katrin Ohakas
Tartu linnavalituse
põhihariduse peaspetsialist

Kohtumaja vastu, Soola ja
Kalevi tänava ristile kerkib
aasta jooksul kärtspunane korrusmaja, mis võtab
enda katuse alla nii elanikke kui ärisid.

Kaarsilla kinnisvara

Emadepäeval
kreeklaseks
10. mail ootavad TÜ muuseumi
peamaja ja kunstimuuseum kõiki
emadepäeva üritustele eksperimenteerima värvidega ja kehastuma kreeklasteks. Kell 11 toimub
Hullu Teadlase eksperiment, mis
emadepäeva puhul on pühendatud värvidele, emadepäeva
raames meisterdatakse kõikidele
emadele värviküllased üllatused.

„Värvivalik sai selline koostöös
U-Disaini arhitektuuribüroo ja
Uko Künnapiga,“ põhjendas Soola 2 projekti arendava Kaarsilla
Kinnisvara haldusjuht Eve Teder.
„Oleme lõpptulemusega väga
rahul. Anname kesklinnale, mis
muidu tikub hallusse vajuma,
natuke särtsu, vürtsi ja moodsust juurde.“

Vikatimehega viigis

Magus asukoht
Projekti tutvustuski rõhutab,
et hoone tuleb tänapäevase arhitektuuriga, mis oma Kalevi tänava poolse liigendatusega annab
vihjet kesklinna kärsitule elustiilile, terrasside ja rõdudega liigendatus vähendab visuaalselt fassaadi massiivsust.
Korruse kaupa nihutatud
aknad ja punane fassaad jätavad
mustrilise mulje. Kalevi tänava
poolne maht on osaliselt madalam ja liigendatum. Soklikorrusel on rataste ja autode parkimiskohad. Sissepääs korteritesse ja
soklikorrusele on Soola tänavalt.
Kõrgemas osas kuni 7-korru-

tes 37 m² ühetoalistest lõpetades
kolm korda mahukamate neljatoalistega.
„Enamikel korteritel on rõdu,
prantsuse rõdu või katuseterrass. Kliendi soovist lähtuvalt
kas sauna või vanniga. Palju
magusamat kohta on Tartus vist
raske välja mõelda – jalutuskäigukaugusel asuvad ühiskondlikud asutused: kool, lasteaed,
bussipeatused ja kaubanduskeskused,“ loetles
Teder hüvesid.
Anname kesklinnale, mis
Soklikorrusemuidu tikub hallusse vajuma, le tulevad
lisaks
natuke särtsu ja vürtsi juurde. parkimiskohad
15 auto ja 5 ratselise hoone kolm alumist korta tarvis. Esialgses projektis oli
rust jäävad äripindade ja bürooplaanis lausa kolm maa-alust
de tarvis. Et teed elanikega liialt
parkimiskorrust, ent arendaei ristuks on äride tarvis planeeja sõnul puudub praegu Tartus
ritud eraldi sissepääsud.
nende järele nõudlus ja nii mänKlaasseintega esimene korrus
giti plaanid ümber.
jääb tervenisti äride päralt. KorHoonet hakkab ehitama AS
tereid – neid saab kokku neljal
Ehitustrust. „Neil on kogemus
korrusel olema 34 – tuleb uude
naabruses oleva Swedbanki peamajja väga erinevas mõõdus. Alahoone näol olemas,“ usub Teder,

et ehitustegevus jääb krundi
piiresse, ega sega olulisel määral linlasi. Juba maikuus võiks
esimeste töödega tema arvates
alustada, siis jõuab tuleva aasta
augustiks-septembriks ehitusega ühele poole.

Huvi on märgatav
Tänase seisuga pole veel ühtki pinda maha müüdud, ent broneeringuid on mitmeid. „Üllatavalt paljugi,“ rõõmustas Teder.
„Eriti arvestades, et seni oleme
projekti üsna enda teada hoidnud.“
Ehituse maksumus krundi hinda arvestamata ulatub
üle nelja miljoni euro. Korterite
ruutmeetri hinnad algavad 1700
euro juurest ja ulatuvad kaugelt
üle 2000. Äripindade puhul sõltub rendihind suuresti üürilepingu pikkusest, aga huvi korral
ei välista Teder ka nende puhul
müüki.
Rasmus Rekand

A

A

värskete teemadega
Ring FMis
igal neljapäeval kell

141 surma registreeriti möödunud
kuul Tartumaal ja täpselt sama palju ka sünde. Mullu olid samad näitajad vastavalt 168 ja 150. Tänavu
nelja kuuga kokku ületab surmade
arv sünde 23 võrra.

M

Praegune Kivilinna gümnaasium
on ümberkorraldatav kool. Põhikooli majas (Kaunase pst 71) on
ruumi 4 paralleeliga põhikooli jaoks. Viimastel aastatel ongi
Kivilinnas vastu võetud nelja klassi jagu lapsi, aga vahepealsetel
aastatel paraku rohkem. Põhikooli majas jääb ruumi puudu.
Kool on omalt poolt valmis
sisustama koridoride orvadesse
õpiruumid, selleks on olemas
mööbelgi. Gümnaasiumihoones saab põhikool kasutada 3
klassiruumi.
Tõepoolest tuleb 9. klasside
õpilastel liikuda kahe hoone
vahel. 9. klasside tunniplaan
tehakse nii, et kahe maja vahel
liigutakse vaid üks kord päevas.
Õpilased alustavad koolipäeva
emmas-kummas majas ning
liikumine majade vahel
ajastatakse pikale vahetunnile.
Praegu pole veel sügisesi tunniplaane valmis,
aga koolid teevad omalt
poolt maksimaalse, et
arvestada õpilaste
huve ja teha nende
koolipäev võimalikult mugavaks.
Kool on korraldanud ka seda,
et 9. klassi (2014.
sügisel) õpilastel jääksid alles
praegused klassijuhatajad.
Kindlasti ei saa rääkida õpilaste pendeldamisest kahe maja
vahel, rõhutan, et maksimaalselt tuleb õpilasel liikuda majade
vahel vaid kord päevas. Ja kui
tunniplaanid seda võimaldavad,
siis ehk isegi mitte iga päev.
Kahe maja vahel liiguvad
Kivilinna gümnaasiumi paljud
õpilased tänagi. Loodetavasti 2015. sügisest saavad kõik
põhikooli õpilased õppida oma
koolimajas.

vereva naabri

8. ja 9. mail kutsuvad kirjandusfestival Prima Vista ja Tartu ülikooli
raamatukogu lugemishuvilisi osa
saama piirkonna suurimast raamatulaadast, kus peale soodushindadega kirjanduse ootavad
ees ka mitmed esitlused, töötoad
ning lastenurk Nimmik-Nummik.

20 000

eurot annab linn lisaeelarvest
Rüütli tänava turvalisuse ja heakorra parandamiseks – selle raha
eest peaks korda saama nii mõlemat jalga lonkava valgustuse kui
ka ametisse regulaarsed patrullid, et öömelu mõistlikkuse piires
püsiks.

Valgus linnas
Tartu Kõrgema Kunstikooli II kursuse tudengid esitlevad 8. mail
toimuva „Light in the City“ ürituste raames installatsioone. Näiteks
kerkib TÜ raamatukogu ette Juri
Lotmani semiootikauurimustest
ning tänapäevastest piktogrammidest inspireeritud valgusla-

hendus. Kell 22 raamatukogust
algava ja 23.30-ks Ülejõe parki
kulgeva aktsiooni käigus valgustatakse lühiajaliselt 4 objekti, et
näidata, kuidas on dekoratiivvalgustuse abil võimalik muuta meie
elukeskkonda.

Umbrohutoidule
Tartu Rahvaülikool tutvustab
10. mail kell 10
praktilises töötoas,
kuidas
kevadise vitamiinipuuduse
ajal aiast ning
metsa alt iseäranis kasulikku söögikraami leida – ühiselt valmivad
umbrohu segasalat, nõgesesupp,
naadipirukas, karulaugupesto ja
umbrohu-marjasmuuti.

Kevad südames
Kolmapäeval, 14. mail kl 19 astuvad Raekoja saalis üles Nele-Liis
Vaiksoo ja maestro Olav Ehala
kavaga „Kevad südames“, kuhu
on põimitud estraadiklassika
pärlid Valter Ojakääru, Raimond
Valgre, Ülo Vinteri ning teiste
armastatud eesti heliloojate loomingust

Tasku muuseumilaat
Linnas ja maakonnas tegutsevad 13 muuseumi kogunevad
10. mail Tasku keskusesse, et
ühiselt jagada trükiseid, meeneid
ning teavet suviste tegevuste
kohta. Stardi saab muuseumite
läbi suve vältav peremäng, kohal
on Hull Teadlane ja Ahhaa teeb
veeteatritki.

Pööriöö, Pärn ja Boil
Mailaulu programmi kuuluv
kontsert „Pööriöö, Katrin Pärn ja
inBoil“ algab 8. mail kell 20 Feel
Good Music Cafe‘s, kavas on rohkelt akustilist Eesti folki ja autorilaule.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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vaid lemmikvärvi pulkade väljanoppimist pandaks pahaks? 
E. N.
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Tulevast sügisest saab Kivilinna
gümnaasiumist põhikool ning
keskkooli õpilased jätkavad üle
tee hoones eraldi loodavas
gümnaasiumis. Ometigi peavad
praegu lastevanematele tutvustatud plaanide järgi põhikooli
vanema astme õpilased hakkama eeloleval õppeaastal pendeldama kahe koolimaja vahet.
Milles on probleem ja millised
võimalikud lahendused? Miks
võtta ette koolireform, kui selle
korraldamise tase on allapoole
taluvuse taset.
Kivilinna lapsevanemad

Suur raamatulaat

A

Pendeldavad
abituriendid

lausega
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Liivakastide
uuenduskuur

Tartu linnavalitsus ootab korteriühistutelt sooviavaldusi laste liivakastidesse liiva hankimiseks.
Linnal on tänavu kevadel kavas täita uue liivaga mitte ainult enda hallatavate mänguväljakute
liivakastid, vaid aidata kaasa kõigi liivakastide
korrastamisele.
„Loodame siin teha ühistutega head koostööd – linn tellib liiva ja tasub selle ning transpordi eest, ühistud aga korrastavad oma liivakastid. Linna ja korteriühistute senine
koostöö kevadise heakorrakampaania ja
sügisese lehekoristuse korraldamisel
on hästi sujunud ning usun, et saame
ühiselt korda ka laste mänguplatsid,“
ütles abilinnapea Valvo Semilarski.
Korteriühistutel, kes vajavad oma
kinnistutel asuvatesse liivakastidesse
uut liiva, palutakse sellest teatada kuni 20.
maini. Haljasalade kahjustamise vältimiseks kallutatakse liiv mängukastile lähimale kõvakattega
pinnale, kust ühistud või majaelanikud selle edasi
toimetavad.

Emajõel õpetatakse veeohutust
10. mail algusega kell 10 toimub Emajõe ääres
veeohutuspäev „Turvaliselt veel“, mille eesmärgiks on tutvustada kõikidele huvilistele turvalise
liiklemise võtteid piiriveekogudel.
Veeohutuspäeva avab Lõuna prefektuuri
prefekt Tarmo Kohv, millele järgnevad erinevad demonstratsioonid. Piirivalvurite eestvedamisel näidatakse signaalrakettide ja teiste
pürotehniliste vahendite kasutamist, päästevesti kasutamist ja vajalikkust ning õpetatakse,
kuidas inimest veest päästa ja talle esmaabi
osutada.
Politseinikud tutvustavad oma tööd veesõidukite peatamisel ja kontrollimisel. Ühtlasi
tehakse juttu väikelaevade nõutavast varustusest ja veesõidukitele kehtestatud piirkiirusest.
Esitluse käigus saab teada, kas paadimees võib
sõitu minnes napsine olla ning kuidas õigupoolest jetidega veekogudel seaduskuulekalt
liigelda.
Oma etteaste teevad Saadjärve ja Võrtsjärve
vabatahtlikud järvepäästjad, kes näitavad, kuidas
viga saanud inimest veest erinevate vahenditega päästa. Veel astuvad üles vetelpäästekoerad
ning päästjad annavad ülevaate pinnaltpäästmise
võtetest ja varustusest. Veeohutuspäeval osalejad saavad oma ala ekspertidelt küsida nõu vee
ohutuse tagamise põletavamatel teemadel ning
tutvuda päästetehnikaga.
Viietunnine meeleolukas ja õpetlik veeohutuspäev toimub Atlantise-esisel välialal nii jõe kaldal
kui ka selle juurde jääval Emajõe lõigul. Üritus on
sobilik nii väikestele kui ka suurematele huvilistele
ning on kõikidele osalejatele tasuta.

peaks kaduma jõuludeks
„Uusi lastehoiukohti hakkab
juurde tulema septembris ja
oktoobris ja nii edasi. Minu
sisetunde järgi on jõuludeks
Tartus lasteaiakohtade mure
lahendatud,“ avaldas abilinnapea Valdimir Šokman veendumust, et pikalt vindunud
valukohale on lõpuks lahendus
leitud.
Aasta hakul alushariduse spetsialistidest ja poliitikutest moodustatud nn
lasteaiakomisjon on oma tööga lõpusirgele jõudmas. Linnavalitsusele esitatakse lähipäevil loend ettepanekutest,
mis peaks kiirelt kriipsu peale tõmbama lasteaiakohtade põuale.
Siiamaani on olukord meenutanud
pigem küll nagu Prometheust ja tema
maksa kallal igapäevaselt maiustavat
kotkast. Iga ametisse asunud linnavalitsus on oma võimsaima vaenlasena
deklareerinud just lasteaiakohtade puudust, ent kuidas ka poliitikute mõtte ja
sõnamõõgad pole vihisenud, kohapuuduse lohe on jäänud ikka alistamatuks.

Fantoomjärjekorrad
Kui mitu ja mis vanuses last tegelikult täna kohta vajavad, ei oska täpselt
keegi öelda. Järjekorrad, mida on kord
peetud nii ja siis jälle teistmoodi, sisaldavat „paraja portsu vahtu“. Ehk linna
kohaootel on ka need, kelle laps tegelikult juba hoius või mõne teise omavalitsuse lasteaias käib. Diskrimineerimise teema on üles võetud ka laste sünniaega arvestades, kuna sügisel ilmavalgust näinutel oli vana korra kohaselt
kerge eelis.
Miks lasteaiakohtade järjekorra süsteemi läbipaistmatus nii sageli vane-

Hinnatõus saab ilmselt sügisel
alguse lastehoidudes ja arvatavasti
kasvab kohatasu tulevikus ka lasteaedades. 
Delfi

mates küsimusi tekitab? Kelle huvides
on taoline korraldus? Ehk on lasteaiakohad ikka veel kusagil kordorihämaruses jagatav kõrge väärtusega defitsiitkaup? Või hoopis teatud ametikohtade
ja staatusega vaikimisi kaasakäiv hüve?
„Muidugi mitte,“ kõlab taolistele spekulatsioonidele kiire vastus nii linnast
kui lasteaiajuhtidelt, ent ometigi on
olukord äärmiselt visa muutuma.
Peaks linn muudatusettepanekutega
päri olema, hakkab tulevikus lasteaiakohtade registrit pidama ARNO. Seesama e-keskkond, mis tänavu esmakordselt kooliminejad haridusasutuste
vahel automaatselt ära jaotas. Eeldata-

Kõrvekülas kasutusele võetud moodullasteaiad on linna arvutuste kohaselt
märksa kallimad kui statsionaarsed rendipinnad. 
Rasmus Rekand

valt suureneb läbipaistvus ning arvestus hakkab hõlmama ka eralasteaias
käijaid, kes täna pilgu alt väljas.

Kohatasu kerkib
Selles, et praegu lasteaedades küsitava kohatasuga (39 €) edaspidi välja ei
vea, on Šokman üsna kindel. Kui suur
terendab ees tõus, ta aga välja öelda ei
söanda. „Maksimaalselt on seaduses
lubatud 71 eurot. Milline tahes lõplik
variant saab ka olema, on tasu tõstmise puhul meie eesmärk seeläbi kergitada ka õpetajate palku,“ ei tohi abilinnapea arvates unustada, milleks seda raha
eelkõige tarvis läheb.
Uue plaani kohaselt hakatakse selget vahet tegema kuni 3-aastastel lastel
ja vanematel. Kohaprobleem on terav
just esimeste seas, mistõttu linn asub
ise kiirelt looma munitsipaallastehoide, mis jäävad toimivate lasteaedade
alluvusse, ent tegutsevad eraldi rendipindadel. Tõsisemate kandidaatidena
on mainitud aadresse Tähe 4, Ilmatsalu 3 ja ka endist Estre hoonet Vasara
tänavas. Üürilepingute pikkused jääks
vahemikku 5–10 aastat.
Lastehoiu- ja lasteaiateenuse hinnad
lüüakse lahku ning hinnatõusuga alustatakse just hoius. Ilmselt juba sügisest
ja ei saa välistada, et maksimummäärani. Šokmani arvates on aga neid, kelle jaoks teenus läheb nüüd hoopis odavamaks, sootuks rohkem. Sest loode-

KASVUHOONED
VALINART OÜ

MUUSEUMIDE LAAT

10. mail Tasku keskuse 1. korrusel
• Trükiseid, meeneid ja teavet 13lt muuseumilt
• Tartumaa põnevaid paiku ja sündmusi tutvustab
SA Tartumaa Turism.
• Üles astub Hull Teadlane Tartu Ülikooli Muuseumist.
• Saab näha ja uurida Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi
putukaid ja Teaduskeskuse Ahhaa veeteatrit.
• Kuulutatakse välja muuseumide suvine Peremäng
ja esitletakse Tartu muuseumide kalendrit.

Algus laupäeval, 10. mail kella 12st.

valmistab ja paigaldab
polükarbonaatkattega
tsinkmetallkarkasskasvuhooneid.

NB! Talvel ei pea
kasvuhoonelt lund
eemaldama.

Näidisega saab tutvuda
Tartus Ringtee 25 (autoparklas)
Info tel 5557 8673 • WWW.VALINART.EE

tavasti peaks ka erahoiud oma tasud
linnaga samale tasemele rihtima. Neid
premeerib omavalitsus lisaks 150-eurosele baastoetusele veel 40 euroga iga
kuni 3-aastase kohta kuus.
Nii usutakse kiirelt tekkivat vähemasti 300 uut lastehoiukohta. Šokmani
arvates pole nooremate hoidmise kõrgemas hinnas midagi imestamisväärset, kuna rühmad on väiksemad ning
personali hulk peadele jagatuna suurem kui aiarühmades.

Õhtu- ja öörühmad
Seda, kas lähitulevikus saab ka lasteaias kahe õpetaja ning ühe abiõpetaja
asemel olema üks pedagoog ning kaks
abilist, abilinnapea ei kinnita ega lükka ümber. Küll on vastu tulles vanemate vajadustele plaanis munitsipaalhoidudes katsetada nii valve-, õhtu- kui ka
puhkepäevarühmadega. Arutlusel on
olnud ka ingliskeelse rühma loomine
ning linna poolt abikäe osutamine neile ettevõtetele, kes oma töökohas valmis lastehoidu organiseerima.
„Selle aastaid kestnud jama kõrvaldamiseks on olemas päris lihtsad
ja üldse mitte üüratult kallid meetodid. Nüüd tuleb vaid tahet üles näidata, otsustada ning asjad ellu viia. Pange
tähele – nii hakkab varsti ka linna elanike arv kasvama,“ usub Šokman siiralt, et lahendus on käeulatuses.
Rasmus Rekand

TELLI
LEHT
TELLI
TELLI

ja igal neljapäeval
on linna suurima
trükiarvuga
nädalaleht
Sinu postkastis.

3 KUUD=9 €
6 KUUD=18 €
1 AASTA=36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

LEHT
www.tartuekspress.ee
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Lauristin: Savisaarele vast
Intervjuu
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Sotside esinumber europarlamendi valimistel,
74-aastane ajakirjandusprofessor Marju Lauristin usub, et terava vastandumisega kingib
Andrus Ansip Keskerakonnale kaks saadikukohta, ise peab veteranpoliitik eurounistuse
täitmiseks aga seljatama Ivari Padari.
70 aasta juubeli puhul
antud intervjuus kinnitasite, et enam poliitikasse
tagasi ei lähe. Miks meelt
muutsite?

Lõputööde printimine ja köitmine
kohaletoimetamisega

tk 15 EUR
Tel 58 109 208
Tööde vastuvõtt:
koopiameister@gmail.com

24/7

Siis oli kõne all Eesti kohalik
poliitika ja see ei ole tõesti enam
see koht, kus ma tunneksin, et
mind vaja oleks. Seal on noored peale tulnud ja minu aeg on
ümber. Aga võimalus Euroopa
tasemel proovida on natuke teine
asi. See ei ole otsene sisepoliitikasse sekkumine, kõigist neist võitlustest osavõtmine.
Mõnes mõttes on töö europarlamendis isegi lähem minu tööle ülikoolis. Tegelen väga palju ju
üldiste asjade analüüsiga, probleemide sõnastamisega, vaidlustega
üsna abstraktsel tasandil, näiteks
põhimõtted ühes või teises Euroopa Liidu arengus. Peale selle olen
elus olnud mitmes rahvusvahelises kogus ja ametis. Mul on palju kogemusi, mida Eesti sisepoliitika ei võimaldagi realiseerida.
Tunnen, et mul on ülejääke, mida
Euroopas realiseerida.
Ka oma uuringutes olen tegelenud Eesti võrdlusega teiste riikidega, Euroopa Liidu põhja- ja
lõunariikide võrdlusega, põhjuste
üle juurdlemisega. Need teemad,
miks Euroopa Liit ei ole üksmeelne välispoliitikas või kus suunas
peaks liit arenema, on päevakorral, ja kujutan ette, et mul on mõndagi öelda.

Mis oli konkreetne ajend
sekkumiseks?

Erakonna esimees Sven Mikser
tuli mulle Tartusse koju ja hakkas mind nii-öelda moosima. Ega
ta ei oleks suutnud mind ära veenda, kui mul endal poleks asja vastu
huvi tekkinud.
Konkreetset ajendit polnudki,
aga teatud tõuge tuli võib-olla sellest, kui Briti peaminister David
Cameron ründas hirmus teravalt
Ida-Euroopast Inglismaale tööle tulnud inimesi, öeldes, et peaks
mõtlema, kas vaba tööturg oli ikka
õige asi. Siis tundsin, et ehk on
Euroopasse vaja rohkem inimesi
siitpoolt endist raudset eesriiet.

Mida Cameroni vastu
ette võtate?

Eks konservatiividega tuleb rin-

da pista. Nende kandidaat Euroopa Komisjoni presidendiks [endine eurogrupi juht ja Luksemburgi peaminister Jean-Claude Juncker] on öelnud, et vähemalt viieks
aastaks tuleks igasugusele laienemisele keeld peale panna ja toime tulla seniste riikidega. Ukraina puhul tunneme kõik, et kuna
peaks neile andma selge perspektiivi, oleks selline mõte väga halb.

Samas on sotside kandidaat, praegune Euroopa
Parlamendi president
Martin Schulz väitnud,
et rohkem sanktsioone
pole Venemaale vaja
seada.

Schulz on Saksa poliitik, ja Saksamaa määrab suures osas ka
Euroopa Liidu poliitika. Siin on
ju näha, et iga päevaga muutuvad Saksamaa seisukohad Venemaa suhtes kriitilisemaks. Kõigile
on teada, et Saksa tarbija on Vene
gaasist väga suures sõltuvuses, ja
Saksamaa poliitik arvestab oma
valijaga kõigepealt.
Arvan, et kriitilisest piirist on
praegu juba üle mindud ja aru saadud, et gaasisõltuvus, mida tavatarbija võib veel praegugi heaks pidada, on pikemas perspektiivis väga
ohtlik. Siin on muutunud Saksamaa sotsiaaldemokraadist välisministri [Frank-Walter Steinmeieri]
seisukohad ja usun, et muutuvad
ka Schulzi omad. Kui piisavalt kiiresti ei muutu, siis luban, et proovin sellele kaasa aidata.

Aga ikkagi – valid Lauristini, saad Schulzi.

See on väga hea, kui Schulz
Euroopa Komisjoni presidendiks
saab, sest ta on suur Eesti sõber.
Olen temaga koguni koos ülikooli rektoriga Tartus lõunat söönud.
Ta jättis mulle väga hea mulje, sest
on väga avatud, Eesti suhtes sõbralik ja toetav. Saaksime omale väga
tugeva liitlase.

Kuidas üldse liitlastega
lood on, paljusid parlamendiliikmeid tunnete?

Praegusest koosseisust päris
mitmeid, soomlasi ja rootslasi näiteks, ka Portugali esindajat, kes
töötas Maailmapangas veel ajal,
kui mina olin sotsiaalminister

[1992-94]. Usun, et ka järgmisesse koosseisu satub inimesi, keda
vanast ajas tunnen.
Kuna tuleb koostööd teha ka
paljude nendega, keda varem näinud ei ole, on see võimalus leida
uusi mõttekaaslasi, mis on väga
tore. Teisalt näen ette, et sotside
fraktsioonis tuleb palju sisemisi vaidlusi. Seal on nii parema kui

vasema kallakuga inimesi ja arutelusid jagub.

Kummale poole kaldute?
Eesti sotsiaaldemokraadid on
Euroopa tasandil alati paremale,
vasaktsentrismi, sotsiaalliberalismi poole kaldunud, võrreldes kas
või Kreekaga. Mina muidugi teiste hulgas, tuleme ju sellest ajast,

Lahtiste uste päev
8. mail
Kooli 90. juubelipidu ja
vilistlaste kokkutulek
7. juunil

ERIALAD: aiandus*

maastikuehitus*
floristika
keskkonnakaitse
tekstiilitöö
* ka Tallinna õpperühmad

www.aianduskool.ee
www.facebook.com/aianduskool

tartuekspress
tanduda on mõttetu
Intervjuu
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karm, isegi mitte kirjutatud reegel, vaid akadeemilise kultuuri osa, et nagu arst ei saa vahet
teha, mis erakonnast ta patsient
on, ei saa ka õppejõud lähtuda sellest, kas õpilastel on ühed või teised vaated. Saab vaielda ja arutleda, aga olen parteipropagandast
väga hoolikalt hoidunud. Ma pole
kunagi ühtegi tudengit oma erakonda kutsunud. Pigem vastupidi, minu käe alt on tulnud mitmed
isamaa- ja reformipoliitikud, kas
või samuti europarlamenti kandideeriv Arto Aas Reformierakonnast. Oleme kasvatanud kõiki võrdselt.

Mis meist saab, kui Brüsselisse lähete?

Töö ülikoolis kindlasti ei lõpe.
Olen tähele pannud, et paljud, kes
kuhugi valitud saavad, irduvad ülikoolist. Aga mulle on see kodu, ja
nii palju, kui on võimalik kaugelt
juhendada, aeg-ajalt Tartus käies
või ka vastupidi – tudengeid Brüsselisse kutsudes –, ma kindlasti
teen edasi. Arutasime just noore
kolleegiga, et tuleval kevadel teeme ühe poliitilise kommunikatsiooni seminari võib-olla koguni
Brüsselis.
Euroopa Liidu saadikul on lausa kohustus kutsuda omalt maalt
inimesi, eriti tudengeid, tutvuma
parlamendiga kohapeal.

Miks mootorratta-kampaania, miks te Edgar Savisaarele ei vastandunud?

Ehkki Jawaga kihutamise ajad
jäävad kaugesse minevikku,
kinnitab Brüsselisse pürgiv
Marju Lauristin, et euromaastiku kurvid teda maha ei murra.

Kaur Paves

kus oli täielik üheparteivõim ja riigiomand. Meie tee on olnud vastupidine paljude lääne sotside teele. Arvan, et see annab tunda.
Oma programmis oleme alati rääkinud, et majandus peab
olema vaba, aga riigil peab olema sotsiaalne vastutus. Sotsiaalse riigi kontseptsioon ei tähenda,
et riik on majanduses põhitegur.
Need sammud, mida tegi eelmises
valitsuses IRL-i majandusminister Juhan Parts, kes kukkus kõike uuesti riigistama, said sotside
poolt väga kriitiliselt vastu võetud.

Martin Helme on meediat
kritiseerides öelnud, et
toimetustes on kõik sotsid. Kas olete meist teadlikult sotse vorminud?

Mitte kunagi. Ülikoolides on

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

Ütlesin kampaaniainimestele, et Savisaare-Lauristini vastandus on mõttetu, sest me vastandume juba 20 aastat, see ei
ole uudis. Selles pole pinget, vaid
pigem mingi Kroonika-taoline
moment, mis on mulle väga vastumeelne. Küsimus ei ole ju isikutes, vaid poliitikas tuleb alati vaadata põhimõtteid.
Tõsi, juhtide puhul on ka isik
väga tähtis, ja siin on meie teed
Savisaarega lahku läinud ja mul
pole vaja seda hakata uuesti teatama. Juba enne kampaaniat
ütlesin piisava teravusega välja,
mida arvan Savisaare arvamustest Ukraina kohta. Aga AnsipiSavisaare vastandus pole minu
arvates just eriti õnnelik ja intelligentne viis reklaami teha. Sellega teeb Ansip endale pigem kahju
kui kasu.
Minu suhtlemine Savisaarega
katkes juba Rahvarinde aegadel,
kui mina leidsin, et Eesti ühiskond
peaks koos püsima, aga tema jaoks
oli kõige tähtsam võimuvõitlus ja
see, et just tema oleks see, kellele
lilli tuuakse.
See on üldse sotside viga, mille
võib-olla mina olen külge toonud,
et paljud asjad, mis meie oleme
algutanud, võtavad teised üle, sest
me ei kipu end reklaamima. Ühtede kohalike omavalitsuste valimiste ajal näiteks lugesin Reformierakonna kandidaadi flaierilt,
et tänu temale on Tartus valmis
saanud biomeedikum. Aga ise olin
just saanud koos arstiteaduste

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud
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dekaaniga linnavalitsuse tänukirja, et biomeedikumile Maailmapangast raha saime. Sellel kandidaadil polnud sellega mitte midagi pistmist!
Võib vaielda, kas selline poliitika on hea, aga koalitsioonivalitsuses peab oskama koostööd teha.
Reformierakonna ja IRLi valitsuse
lõhkiminek näitab, et meeskonnatööd ei osatud.

Kuidas te tsikliideega
kaasa läksite?

Sest mulle see mõte väga meeldis. Pealegi olen kunagi tõepoolest mootorratta seljas olnud ja see
tuletas noorust meelde. Minu esimene ja viimane isiklik sõiduriist
oligi Java ja tolleaegse abikaasaga
oleme sellel pikki matku läbi teinud.
Ma ei sõida reklaamis muidugi
ise, sest tegu on kalli Suzuki rattaga ja mul ei ole enam kehtivaid
lube. Aga 50 aastat tagasi olen ikka
proovinud sõita ka ja kui käepidemed pihku võtsin, tuli tunne
meelde küll.

Keda parlamenti ennustate?

Ainuke, mida praegu saab kindlalt öelda, on, et neli parlamendierakonda peaksid ühe koha saama. Järgmine küsimus on, kas
Indrek Tarand saab või mitte – ja
mina arvan, et see ei selgu enne
valimispäeva. Sotsioloogina ütlen,
et ta on praegu piiri peal, ja on veel
raske öelda, kuidas kampaania ja
debatid lähevad. Nii palju protestihääli enam ringi ei jookse kui eelmine kord.
Teise ülejäänud koha ümber
käib Savisaare-Ansipi kaklus ja
ilmselt on nad ikka nii suured
mehed, et üks neist selle endale ka
saab. Ansip teeb Savisaarele head
reklaami, aga teisalt hakkab paljudele valijatele see kampaania vastu
ja arvan, et Ansip ise hoopis kaotab hääli. Savisaar on väga suure
osa eestlaste häältest juba nagunii
kaotanud.
Palju sõltub ka sellest, kui palju ühe või teise erakonna valijad
üldse välja tulevad. Vastandumine innustab Savisaare valijaid, nii
on alati olnud. Kui meie valijad on
aktiivsed, võivad ka sotsid kaks
kohta saada, kui aga on ilus päev
ja kõik juba aiamaal ja suvilas, siis
mitte.

Aga nimeliselt – on üllatajaid näha või valitakse
esinumbrid?

Üldiselt hakkab valija ikka
nimekirja algusest pihta ja kui
talle esimene kandidaat enamvähem sobib, valib ta selle ära. Siiski võib muutusi tulla, sest nimekirjad on taas lahtised ja iga hääl
loeb. Ega mina pole ka kindel, et
sotside seas esimeseks jään – Ivari Padar on mulle kõva konkurent,
Lõuna-Eestis ja maainimeste seas
väga populaarne. Meil on erinevad
valijaskonnad, nii et ei oskagi öelda, kumb peale jääb.
Kaur Paves

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee
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kultuuril puudub hääl
Hiljutine kohalike „joomakohtade“ käsitlus Tartu
Ekspressis ühelt poolt
pahandas ja teisalt rõõmustas mind.

Pahandas, sest hinnangud olid
kohati labased, üleolevad ja asjassepuutumatud, mis ei teinud au ei
hindajatele ega väljaandele. Rõõmustas, sest isegi kesine algatus
on parem kui ümmargune null.
Tartu pole siin küll väga erandlik, toitlustus- ja teeninduskriitika žanrit märkame Eesti ajakirjanduse vahendusel peamiselt siis,
kui keegi ilmakuulus gastronoom
kuhugi kolkarestorani ära eksib ja
sellest ülivõrretes mõnes rahvusvahelises päevalehes kirjutab – siis
tunneme end kõrvust tõstetuna.
Et aga meie endi kirg ja hool toidu,
jookide ja nende nautimiseks loodud kvaliteetse ruumi vastu regulaarset ja professionaalset kajastust leiaks, seda kahjuks ei ole
märgata.

Keskpärasuse rada
Tõsi, nädalalõpulisades harva
mõni artikkel ka ilmub, kui otsida, siis leiab netiavarustest personaalsetesse emotsioonidesse ja
sõnaohtrusesse uppuvaid blogisid.
Samuti avaldatakse aeg-ajalt uute
toitlustusasutuste tutvustusi, kus
aga pole raske ära tunda halvasti
varjatud reklaami.

Televisioonis nägime reality
show printsiibil üles ehitatud saadet „Köögikubjas“, mis aga sumbus kunstlikult rõhutatud konfliktidesse ega käsitlenud teeninduskultuuri laiemalt. Kokkuvõttes võib öelda, et nii Tartus kui ka
Eestis üldisemalt on puudu järjepidev ning tõsiseltvõetav toitlustus- ja teeninduskriitika traditsioon.
Tagajärjed? Tarbijad on liigagi
tihti vähenõudlikud – neil puudub
kogemus, et kellegi õigesti sihitud
märkus võiks midagi muuta teeninduses, toiduvalikus või kvaliteedi stabiilsuses. Liiga paljusid
toitlustajaid iseloomustab enesekesksus ja ambitsioonide puudumine – üha ja üha õpitakse
ikka vaid enda, mitte teiste vigadest (või jäetakse sootuks õppimata), aastaid tallatakse turvalist ja rutiinset keskpärasuse rada,
aimamata, et värske suhtluskultuur, uued ärimudelid ja sihtgrupid on ammu olemas ja vaid ootavad avastamist.

Uhkust napib
Kõige suurem ja andestamatum patt nii söögi- kui joogikultuuris on aga igavus ja ükskõiksus,
kui eesmärk on vaid raha teenida
ja kuidagi päevaga õhtusse jõuda,
ilma et omanikering ise aktiivselt osaleks protsessis või sooviks
ja suudaks pakkuda eneseteostu-

se tippelamusi ja töörõõmu oma
töötajatele ning igapäevast lapselikku avastusrõõmu oma klientidele. Isiklikult tunnengi ehk kõige
rohkem puudust just säärasest terviklikust, heas mõttes ametialasest uhkusest kantud ettevõtluskultuurist. Tõsi, mõned kohad on
aja jooksul selliseks kujunenud, on
hakanud tekkima ka uusi. Ja nüüd
olekski vaja neist rohkem rääkida,
neid kiita ja eeskujuks seada.
Üleilma kuulus Jaapani sušikokk Jiro on öelnud: valmistamaks võrratut toitu, pead ka ise
iga päev samasugust toitu sööma. Sama kehtib ka toidu ja teeninduse üle mõtlemise kohta. Ei
olegi võimalik tahta parimat, kui
puudub eeskuju ning harjumus

oma argikogemust mõtestada ja
kujutlusvõimet ärksa ja nõudlikuna hoida.
Tartu vajab toidukriitikuid ja
teeninduskultuuri kriitikuid laiemalt. Tõsi, see on riskantne ja
konfliktialdis žanr ning nõuab
kirjutajalt nii professionaalset kui
ka moraalset autoriteeti, head taktitunnet ning võimet seista vastu
kiusatusele teha omaniku meeleheaks kriitikas mööndusi – sel
juhul kaotaks see institutsioon aga
oma mõtte ning muutuks lipitsevaks ja eksitavaks reklaamiks.
Nii see enam edasi kesta ei saa.
Kuidagi tuleb meil alustada.
Siim Vatalin
linnakodanik, kes armastab
süüa ja juua

Kelle vara on inimene?
Võtsin elu esimese arvamusloo kirjutamiseks julguse rindu, kuna usun, et
nii minu kui iga teise mõtted ja hääl on oluline.
Võib-olla innustab see kedagi
teist-kolmandatki end avalikult
väljendama, et seeläbi tekiks arutlus ning olulised teemad lõpuks ka
vajalikud lahendused saaksid. Või
saab vähemasti selgeks, kui paljusid üks või teine valukoht üldse
puudutab.
Minu jaoks on südamelähedaseks teemaks inimeste turvalisus,
tasakaal ja harmoonia elus. Kõige
jubedam on aga teadmatus.

Asju valvatakse,
inimest mitte
Me kõik kindlasti tunneme
kedagi, kes tunneb kedagi, kellel on kaduma läinud keegi lähikonnast – on ta siis varsti leitud
ja kadumine on olnud hetkeline
või kahjuks on lähedane jäänudki
kadunuks.
Sellistel juhtudel on alati oluline
aeg ja võimalikult suure hulga info
olemasolu. Olen mitmete kuude
vältel kokku puutunud inimeste otsingutega ja oma hämmel-

duseks avastasin, et Tartu linnas
on väga vähe turvakaameraid just
seal, kus need ilmtingimata asuma peaksid.
Kaubamajad ja poed on neid
täis, kuna seal on vara, mida vaja
kaitsta. Aga kas inimesed ei olegi
siis olulised? Kas nemad ei ole siis
tähtsamad kui päts saia või Montoni kleit?
Näiteks Tartu bussijaamas
ei ole ühte ainumast kaamerapoegagi, mis aitaks kaasa kadunud inimeste leidmiseks vajaliku
info kogumisel. Sama nukker seis
valitseb raudteejaamas.
Tore, et kesklinna on paigaldatud nii mõnigi turvakaamera, aga
praktika näitab, et seda on praegu
ikka veel vähe.
Ilmselt leidub torisejaid, kelle
meelest pole mingeid kaameraid
avalikesse kohtadesse üldse tarvis.
Justkui ampsaks need salvestavad
silmad ära suure osa meile nii kallist privaatsusest.
Aga kas teile meeldiks, kui teie
laps või vanaema istuks vale bussi peale ja te ei saa teada, kuhu
ta suundus? Või meeltesegaduses sõber otsustab
lahkuda ja teid närib
teadmatus, kuna te
ei tea, kas temaga
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

on kõik korras? Jõuab ta ükskord
sihtpunkti või mis suunast teda
üldse otsima asuda?

Lünklik seadusandlus
Ka politsei töö teeb selline olukord hoopis raskemaks ja kaootilisemaks, sest kuidas otsida inimest kiirelt ja efektiivselt, kui sa
isegi ei tea, kuhu suunda joosta?
Paljude kadunud inimeste juhtumite puhul oleks rohkem juhtlõngu ja politsei töö lihtsam, kui linna sõlmpunktides oleksid turvakaamerad.
Minu arvates peaks olema Tartus kõikides rahvarohketes kohtades – kesklinnas, bussijaamas ja vaksalis – kaamerad.
See on ju meie
kõigi, meie
perede turvalisuse
huvides.

Ei, need ei jälitaks valimatult
igaüht ega piiraks kellegi õigusi,
vaid annaks väga valitud silmadele üliolulist infot vaid siis, kui selleks tekib tõsine vajadus.
Siinkohal ei saa otsa vaadata
ainult bussijaama või raudteejaama omanikele, vaid ka riigile. See
ei ole ju ainult Tartu mure. Tegemist on riikliku turvalisuse küsimusega. Mõnele võib tunduda
küsitav, mis see riik siia puutub.
Aga ka omavalitsus ei suuda kõike
ja politsei käed on ettevõtjate suunamisel seotud, kuna vastavat seadusandlust ei ole olemaski.
Ja me ei saa alati loota, et bussijuht peaks meeles iga reisijat, kes
bussi siseneb või rongi piletimüüja
mäletaks kõiki, kes rongis viibisid
või et bussijaama turvamees märkaks ise iga taskuvarast.
Teen ettepaneku tõstatada see
probleem ja võimalikud lahendused juba käimasolevas kaasava eelarve protsessis ning loodan siiralt,
et linnaelanikud ettepaneku tegemisel ka sellele piisavat toetust
avaldavad. Sellest muutuks meie
linn kindlasti turvalisemaks. Alati pole vaja likvideerida tagajärgi,
vahel saab ka ohte ennetada.
Kadri Mosin
MTÜ Unistuste Agentuur
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Hariduslõhe
rahvuskalaks?
Olen feminist. Kahjuks vaadatakse sellisele
väljaütlemisele tihti viltu, sest ei teata, millist maailma feminism luua soovib.
Tegemist on naistele meestega samaväärsete õiguste ja võimaluste taotlemisega kahe soo erinevustest
hoolimata: eesmärgiks on just võrdsus. Ent paraku
toob see kaasa väära arvamise, et naisõiguslased soovivad sellise olukorrani jõuda meeste arvelt. Sellise
idee tekkimisele aitab kaasa meedia, sest portreteerib
naisõigusliikumist negatiivses valguses, selmet anda
objektiivne ülevaade.

Juured sügaval
Probleemiks on avalikkuse mõistmatus, et feminism pürgib samuti meeste võrdsuse poole, soovides vabaneda diskrimineerimisest ka nende vastu.
See ei tohi olla mineviku hõlma vajuv nähtus, vaid
on aktuaalne kõikjal maailmas, ka tänapäeva Eestis.
Suurim probleem feministlikust vaatepunktist on
ebavõrdsus, mis siinmail avaldub eelkõige hariduslõhe näol ning millega omakorda on seotud teisedki
probleemid ühiskonnas. Kuid enne, kui saata feministide hordid ülikoolide uste taha protesteerima, tuleb
analüüsida nähtuse juuri, tagajärgi ning relevantsust,
et jõuda ka adekvaatsete lahenduseni.

Kehvikud kutsekooli
Sugudevaheline hariduslõhe on Eestis haigutav tühimik. Põhikoolis on kõik korras, õppureid
on enam-vähem võrdselt. Kuid alates gümnaasiumi- ning kutseõppest on probleem olemas, süvenedes kõrghariduse juures. Gümnaasiumis õpib 44-45%
ulatuses poisse ja vaid 40% üliõpilastest on meessoost.
Kolmandas kooliastmes tekkiva soolise osakaalu erinevuse põhjuseks on pärast põhikooli ees ootav hariduslik valik: kuhu ning mida minna edasi õppima?
Kutsekoolidesse astuvad eelkõige poisid, kus neid on
lausa kuni 90%. Selle valiku kasuks otsustanud hindavad oma õppeedukust madalalt.
Üldiselt eelistavad naised tegutseda ühel alal,
samas kui meestele imponeerib midagi muud. Selle
võivad tingida ühiskonnas kujunenud soorollid (näiteks peetakse õpetaja elukutset pigem naistele sobivaks), kuid ka soost tingitud erinevused (naised on
tervist kahjustava keskkonna osas tundlikumad).
Kutsekoolides on rõhk pigem tehnilisematel ning seega ka maskuliinsematel erialadel, samas kui n-ö tüdrukute erialade nõudeid on tõstetud, mis tähendab, et
neid saab omandada vaid kõrghariduse tasemel.
Eelnevast analüüsist johtuvalt eksisteerib kaks
probleemi: poisid õpivad hetkel halvemini kui tüdrukud, seega tuleb haridussüsteemi kohaldada mõlema soo
tarvidustele vastavaks, ning väljakujunenud soorollid, mis pärsivad või suunavad liigselt inimese edasist erialavalikut.

Kõrgharidus naistele?
Siinkohal tuleb arutada üht teist
lõhet, hariduslõhe sugulast. Nimelt
on Eestis Euroopa suurim palgalõhe. See võib samuti mängida rolli, kui

noor asub tulevast ametit valima. Eestlanna, kes teeb täpselt sama tööd, mis Eesti
mees, saab selle eest 27% vähem palka.
Seega on naistel mõttekam omandada kõrgharidus ning selle abil saada
töö, mis on kõrgemini tasustatud
tänu teadmisterohkusele, mida
see nõuab. Mehed võivad samas
asuda tööturule ilma aeganõudvat kraadiõpet läbimata, sest
neile makstakse kohe rohkem.
Näiteks kui minna raudteeliiklustööliseks, saab mees kolmandiku võrra suuremat tasu kui naine samas ametis, seega ei ole see
viimastele arukas valik.
Palgalõhe ei ole ainult
ametisisene, vaid mehed
teenivad ka üldiselt rohkem kui naised. Üks põhjustest võib olla, et lihttöö,
mis haridust ei nõua, on meestele tulusam kui naistele, näiteks on ehitaja palk õmbleja omast suurem. Statistikaameti palgastatistika talituse juhataja Mare Kusma sõnul töötavad naised
enam just vähemtasustatud valdkondades. Tulemuseks on aga nii või naa see, et
üks sugupool saab rohkem raha kui teine. Sooline palgalõhe eksisteerib, mõjutades nii naiste kui meeste valikuid oma
hariduse omandamisel.

Partnerit pole
Eestis enim muret tekitav hariduslõhe tagajärg on langev iive. Haridustaset kasutatakse teise inimese kui
potentsiaalse kaaslase hindamisel:
Saksamaal kaks aastat tagasi läbi
viidud laialdane uuring näitas, et sarnane haridustase määrab huvi vastassugupoole vastu, suurendades
sugudevaheliste kontaktide arvu, ning naistele on see
määravama tähtsusega kriteerium kui meeste jaoks.
Seega tekib paratamatult paradoks, kui Eestis
on vanusegrupis 30-34 aastat kõrgharidusega naisi
50% ning mehi vaid 28%. Kõik kõrgharidusega naised nagu ka kutse- või põhiharidusega mehed ei leia
endale sobivat partnerit. Võidakse hakata otsima
välismaalt, ent tõenäolisemalt lükkub laste saamine
edasi eluperioodini, mil on juba bioloogilistel põhjustel hilja. See tähendab, et hariduslõhe probleem tuleb
riigil lahendada, et vältida rahvastiku arvu püsivat
langust.
Selleks, et tagada samaväärsed võimalused ning haridus kõigile, et iibe
langemine peatuks, et ei tuleks Eestile
valida uut rahvuskala – hariduslõhet –,
on vaja rohkem võrdsuse eest seisjaid,
kes piiravad soorollid mineviku hõlma
lükkaks. On vaja rohkem feministe.
Tuule Sõber
Hugo Treffneri gümnaasium
Töö võitis Eesti Naisüliõpilaste
Seltsi esseekonkursil
„Milleks kõrgharidus?“
naistemaatika eriauhinna
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mädanema kodust
Eesti haridussüsteem pakub
noortele iseseisvas elus hädavajalike sotsiaalsete teadmiste
asemel valdavalt fakte, mistõttu probleemid ühiskonnas
aina süvenevad.

Viimaste andmete järgi on Eesti naise keskmine tunnipalk koguni 30% mehe tunnipalgast väiksem.
Samal ajal on Euroopa Liidu keskmine näitaja 16,4%, mis pole ka
sugugi väike. Palgalõhe suurus näitab, kui tugevalt on ühiskond tasakaalust väljas. Me ei ela enam kiviajal. Igal tasandil oleks aeg mõista, et töö ei riku mitte kunagi
tegijat. Meestele sobimatut
tööd pole olemas, naistele ei
sobi sooliste iseärasuste tõttu ainult raske füüsiline töö.
Lõhe peamiseks põhjuseks
on aga kodudes juurdunud kinnis
idee meeste ja naiste töödest. Veidi vähemal määral, kuid jätkuvalt
arvatakse, et mees on perekonna
toitja. Nähtus, kus sama töö eest
makstakse mehele naisest suuremat palka, annab kõige väiksema
osa lõhest.
Samas on üksi lapsi kasvatavad naised
sunnitud väiksema palgaga leppima. Siinkohal tuleb märkida, et palgamääramisel soolist
vahet tegev ettevõtja on sisuliselt kurjategija.
Kurjategijal on iseendaga raske koos elada,
seetõttu pean taolisi juhte väljasurevaks,
mitte tooniandvaks nähtuseks.

Parem varblane peos
Eesti suhteliselt madal keskmine palgatase on tõsine probleem. Statistiline keskmine on küll enamvähem, kuid kui vaadata mediaanpalka, siis pilt nii
roosiline enam ei ole. Maailmas on Eesti palk kindlalt
üle keskmise, aga see meid ei rahulda, sest alati vaadatakse ikka arenenud riikide poole, mis on ka loomulik, sest meie elamiskulud on praktiliselt sama suured.
Madalast palgatasemest tuleneb, et Eesti töövõtja
ei suuda säästa. Säästude puudus annab ülemäärase
võimu tööandjale. Säästudeta töötaja omal algatusel
kergelt töökohta vahetama ei kipu – tegu oleks liiga
riskantse sammuga. Parem lahja palk kui üldse mitte midagi.
Eriti raskes olukorras on naised,
kes kasvatavad lapsi üksi. CV Keskuse uuringust selgub, et ainult 5,2% Eesti töötajatest vahetab töökohta väikese
palga tõttu. Samas töötab 40,7% töötajatest hambad ristis kuni lepingu lõppemiseni või töökoha kadumiseni ehk
koondamiseni.

Mõrud kinnismõtted
Paljudes Eesti inimestes püsib jätkuvalt arusaam, et mehe kohus on peret
toita. Tegemist on kinnismõtetega, mis

teevad nii mõnegi mehe ja naise pereelu mõruks ja
sunnivad lahku minema. Pingelises koduses õhkkonnas elavate laste hing saab tõsiselt muserdatud.
Lahkumineku korral jäävad lapsed enamasti naise
kasvatada ning see suurendab oluliselt laste vaesusriski. Öeldakse, et vaesus toodab vaesust. Tegemist
pole küll absoluutse tõdemusega, kuid elu näitab, et
kehvades tingimustes kasvanud võtavad täiskasvanueas madala palgaga töökoha kergemini vastu.

Haridus ei tee arukaks
Pereelu algus on alati hea ja mõnus. Argipäev toob
aga endaga kaasa probleemid ja mured – mõnest väiksest probleemist võib lausa suur tont saada. Loogiline
oleks arvata, et kõrgharidusega inimesed on arukamad, kuid paraku ei õpetata ülikoolis vaimset laadi
raskustega toime tulemist.
Palju on jutuks olnud, et üldhariduskoolides kasvatatakse lausa kesksoolisi inimesi. Et ühiskond on
tõsiselt tasakaalust väljas, näitab seegi, et laste kasvamise juures on mehi ikka vähem ja vähem nii kodudes, lasteaedades kui koolides. Lasteaedades töötavaid mehi vaadatakse kui tõsiseid vaimseid hälvikuid.
Meesõpetajad piirduvad lisaks direktoriametile matemaatika, füüsika, kehalise kasvatuse või tööõpetuse
andmisega. Kui pole eeskujusid, siis on raske uskuda,
et ainult palga suurusele rõhudes tekib meestes ületamatu soov õpetajana leiba teenida.

Administreerimine ei päästa
Personalispetsialistid on reeglina naissoo esindajad, kes peavad ära tundma ka meeste väärt omadused. Kui on tegemist naistekollektiiviga, siis sellisesse kollektiivi on meestel väga keeruline tööle saada.
Kandideerijate hulgas on tavaliselt alati mehigi, kuid
nad jäävad naistele kas haridustaseme poolest alla
või arvatakse, et mehed rikuvad naiskollektiivi sisekliima.
Ka peetakse näiteks paberitööd ainult naistele
sobivaks, kuid uskuge; ka mehi on igasuguseid. Laske ikka meestel endil otsustada, mida nad teha tahavad. Palga suurusest oleneb küll palju, kuid alguse
saab kõik sellest, mis meie peades toimub. Eesti üldhariduskoolid on nagu üks kindel valuvorm. Õpetame kõiki ühe õpetuse järgi ja oleme selle üle uhkedki. Paraku on elu lõpmatult mitmekesine. Faktiteadmistele rõhumine ei aita elus mitte kedagi probleemideta edasi.
Oskame väga hästi arvudega manipuleerida, kuid
probleemide põhjused peituvad arvude taga. Praegune haridussüsteem tekitab pigem segadust juurde, kui
et aitab noorel iseseisva eluga kergemini toime tulla.
Meeste ja naiste palgalõhe on
väga mitmepalgeline probleem, mille administratiiv ne lä henemine
vähendab ehk mingil määral praegust üüratut protsenti, kuid tõeliselt
oleks kasu ikka meie peas valitsevate suhtumiste muutumisest. Paraku
näitab elu, et suhtumised muutuvad
väga aeglaselt. Tavaliselt kulub selleks mitu põlvkonda.
Raivo Feldmann
ajakirjanik
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Palametsa
pajatused
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Vanemuislaste esitatud „Puhastus“ paelus publikut nii kodus kui välismaal.
Nüüd võetakse ette Oksaneni värskeim teos. 
Alan Proosa

Esinduslike ehituste aastad
Tartu linnale oli aeg sadakond aastat tagasi, I maailmasõja eel,
periood, mil kerkisid mitmed meie ajani säilinud ja suures osas oma
esialgse otstarbegi säilitanud rajatised. Tsaariaegsete kivimajade
projekteerijad ning püstitajad oskasid teha kvaliteetset tööd, mis
pälvib järelpõlvede tunnustust tänapäevalgi. Tartus oli peamine tellija pidevas ruumikitsikuses vaevlev ülikool. Suurkooli suurim uusehitus oli aastatel 1912–1914 Aia – nüüdse nimetusega siis Vanemuise – tänavale püstitatud esindusliku fassaadiga instituutide ja muuseumide maja.
Hoone keskele paigutatud avara vestibüüli taga asus järsult tõusva
põrandaga kogu ülikooli kõige suurem auditoorium 365 istekohaga.
Kõrged ja mahukad ruumid olid ette nähtud zooloogia- ja geoloogia
muuseumile. Neile pidi lisanduma veel meditsiinimuuseum, millisest plaanist ei saanud siiski asja. Küll anti mitmed ruumid arstiteaduskonna kasutusse.
Teine universiteedi ehitustanner asus Maarjamõisas. Siinse väikese kroonumõisa oli Nikolai II kinkinud 1911. a ülikoolile kahe, aja
nõuetele vastava, kliinikuhoone püstitamise paigana. Sisehaiguste ja kirurgiakliiniku hooned valmisidki 1914. a suvel, võeti aga siis
puhkenud sõja tõttu tsaariväe hospidalideks. Ja mitme riigi armeed
kasutasid neid 1920. aastani, mil Maarjamõis läks lõpuks oma õige
omaniku valdusesse. Rahvusülikooli tööle kutsutud neurokirurgia
rajajaid professor Ludvig Puusepp kasutas võimalust ning paigutas
siia veel närvikliiniku, mida ta juhatas oma surmani 1942. a. Maarjamõisa meditsiinilinnakule oli pandud kindel alus.
Nii et kolm hoonet oli peaaegu valmis ja ootasid sisustamist.
Kolme teist esindushoonet aga alles projekteeriti ja valmistuti ehitustööde alustamiseks. Neist kõige kaugemale oli jõutud Eesti
Noorsoo Kasvatamise Seltsi tütarlastekooli majaga, praeguse Miina Härma gümnaasiumiga. Vennad Jüri ja Jaan Tõnisson olid seltsile soodushinnaga müünud osa oma õige avarast krundist. Eestlasest arhitekt G. Hellat, kelle projekteeritud oli ka kõrvalasuv EÜS-i
hoone, pani kokku moodsa koolihoone lõpliku plaani ja 1916. a
sai maja toorehitusena valmis. Ning läks muidugi kohe kroonu
käsutusse. Algul pandi siia austria sõjavangid, 1917. a sõjaväehaigla, 1918 kasutas räämas, ent raudteejaamale hästi lähedale jäävat
maja Saksa armee. Hiljem veel Eesti rahvavägi. Nii et kool ise sai
pärast põhjalikku remonti alustada tööd oma pooluues majas alles
1921. a kevadtalvel.
1914. a alustati vundamenditöid veel kahel suurel lähestikku asuval objektil, mis – ime küll – rohketele raskustele vaatamata enne
I maailmasõja lõppu ka valmis said. Need olid esimene kõigile lavanõuetele vastav teatrihoone Tartus – 1918. a sügisel avatud Saksa
teater, praegune Vanemuise väike maja samanimelisel tänaval. Kena
juugendstiilis ehitis.
Nii nagu Riia tänava äärde kerkinud eestlaste Pauluse koguduse
võimas kirik, mida ehitati 1915–1917, sisetööd kestsid 1919. aastani.
Arhitekt – alles ülemaailmset tuntust ning tunnustust koguv soomlane Eliel Saarinen. Sõjaaeg oma kitsikusega ei võimaldanud küll
tema suurejoonelist projekti täiel määral realiseerida. II maailmasõjas põles pühakoda seest tühjaks, kuid on meie silme all omandamas
kunagist arhitektuurilist väärikust.

Oksanen jõuab taas
Tartu teatripublikuni
Vanemuise teater ja Otava kirjastus allkirjastasid
lepingu, mille kohaselt
kirjaniku uusima romaani
„Kui tuvid kadusid“ näidendiversioon jõuab järgmisel
hooajal lavale ka Tartus.
Näidendi toob Eesti vaatajate
ette Vanemuise draamajuht Tiit
Palu, kunstnikutöö teeb Eugen
Tamberg ning muusikalise kujunduse Toomas Lunge, näidendi on
eesti keelde tõlkinud Maimu Berg.
Mängivad Sten Karpov (Edgar),
Linda Kolde (Juudit), Reimo Sagor
(Roland), Marian Heinat, Andres
Mähar, Margus Jaanovits, Hannes Kaljujärv, Maria Kallaste ning
Markus Dvinjaninov. Esietendus
toimub 28. veebruaril 2015 Vanemuise suures majas.
„Kui tuvid kadusid“ jätkab Eestit puudutavat teemaderingi, millega Sofi Oksanen alustas romaanides „Stalini lehmad“ ning
„Puhastus“. Loo tegevus toimub
Eestis kolme okupatsiooniaastakümne jooksul, teemadeks armastus, petmine, kohandumine võõra
võimuga, reetmine.
„Raamat kõneleb inimeste valikutest, truudusest ja truudusetusest, kohanemisest ja kohanematusest maal, mille saatuseks on
jääda okupeerijate meelevalda,“ on
Oksanen ise oma teost kommenteerinud.
Vanemuise teatri jaoks on see
juba teine lähem kokkupuude Sofi

Krista Kaer
kirjastuse Varrak peatoimetaja
Sofi Oksaneni raamatutes on suurepäraselt
ühendatud hea ajalootundmine, psühholoogiline täpsus ning paeluv ja inimlik lugu. Tema
teemad on üldinimlikud – ustavus, reetmine,
armastus, lunastus – ning just sellepärast on
raamatud, mis räägivad Eesti ajaloost ja inimestest, mõistetavad ka paljudes teistes kultuurides ja riikides, kus need toimivad sageli
katalüsaatorina, pannes inimesed mõtlema
ja rääkima oma ajaloost ja nende elu mõjutanud sündmustest. Sofi
Oksaneni romaanid ei jää aga üksnes paberile – „Puhastusest“ on
saanud näidend, film ja ooper, „Kui tuvid kadusid“ on samuti jõudnud
lavale Soomes ja varsti ka Eestis ning loodetavasti on tegu alles selle
näidendi lavateekonna algusega.

Oksaneni loominguga. 2010. aastal esietendus Vanemuise väikeses
majas „Puhastus“, mille lavastas
Liisa Smith.

Menuki tunnustega
„Puhastust“ mängiti täissaalidele mitu hooaega ning suur publikuhuvi näitas, et eestlaste jaoks
on Sofi Oksaneni tõstatatud teemad väga olulised ning emotsionaalselt mõjuvad.
Vanemuine käis etendusega
gastrollidel ka Helsingis, Oulus
ja Turus ning sai seal eranditult
kõigil kordadel täissaalide ja püsti aplodeeriva publiku kogemuse.
Vanemuise dramaturg Anu
Tonts: „Me teame ju teoreetiliselt
kõik, et kunstil on võime inimesi
mõjutada ning ühendada. Soomes,

koos soome publikuga „Puhastust“
vaadates, nende reaktsioone jälgides ning muljeid vahetades, sain
üle pikkade aastate jälle aru, kui
võimas ja emotsionaalne relv on
kunst.
Ta suudab paari tunniga korda
saata midagi, mida ei suuda ükskõik kui täpne ajalooõpik või poliitiline seisukohavõtt ilmselt iialgi
– läbi tavalise inimese tragöödia
jõuda üldistusteni, mis on arusaadavad ka teatrisaali tagumises reas
istuvale, juhuslikult pileti ostnud
inimesele. Tänavu kevadel, Euroopa praeguses poliitilises situatsioonis, on Sofi Oksaneni teostes kujutatav maailm taas hirmutavalt
aktuaalne.“
Vanemuise teatri uue hooaja
piletid tulevad müügile 19. mail.
Krista Leipsig

Kosmosebändi
esimene kontsert
Samal ajal kui Eesti Laulu kinni pannud Tanja Mihhailova
petab fännide ootusi Kopenhaagenis, annab võitjale napilt
alla jäänud Super Hot Cosmos
Blues Band kodulinnas ajaloo
esimese kontserdi.
Reedel ühes DJ-de Kalev K
ja Margus Petersoniga ööklubi
Illusion peetav pidu on peaaegu-eurolaulikute esimeseks
ametlikuks täispikaks live‘iks.
Solist Janno Reim, kes juba
märtsikuises Tartu Ekspressis
tõdes, et Eurovisioon ongi rohkem Tanja ampluaa, kinnitas, et
bänd pole kaotusest norutama
jäänud. „Öeldakse vist küll, et
teisele kohale jäädakse ja kolmandale tullakse, aga meil on
kõik hästi,“ sõnas ta. „Saime
tublisti särtsu juurde.“
Reimi sõnul oli väga tervitatav ja ilus kogeda, et kosmosemeestel nii palju kuulajaid on,
mistõttu jõuavad reedel kõlavad lood veel selle aasta sees
ka albumile. „Järgemööda kirjutame ja salvestame. Mõned
uued lood on ees, stuudios
vormistame neid järjest.“
Ideed uuteks sooritusteks
tulevad Reimi väitel täiesti erinevalt ja kuidas kunagi, aga
kokku pannakse need ikkagi
kogu kambaga koos, et muusikal oleks kõigi nägu.
Reedene kontsert on alles
pikema tee algus. „Suvel käime
palju mööda kontserte ja festivale,“ lubas Reim.

Viimane
Õnnekonverents
Sel aastal toimub Tartus neljas
ja ühtlasi viimane Õnnekonverents, mis on pühendatud
õnnele selle erinevais tahkudes, nägudes.
Kui varasemate aastate konverentsid keskendusid paremate maailmade otsingu(te)le ning äärmuste ja äärealade
vaatlemisele, siis tänavune
alateema on „Õnne(lik) lõpp“.
Õnnekonverents ei ole ei
akadeemiline ega poliitiline
konverents, vaid interdistsiplinaarne kultuurisündmus, kus
vaadeldakse erinevaid võimalusi, distsipliine, versioone ja
variante lähenemaks sellele
ühele teemale.
Konverents toimub Prima
Vista kirjandusfestivali raames
9. mail kell 16 TÜ vanas kirikuhoones aadressil Jakobi 1.

Gaznet Tartu OÜ

Müüme, paigaldame ja hooldame
sõidukite autogaasiseadmeid
Autogaasiseade vähendab kulutusi kütusele,
aitab säästa loodust ja on lihtne kasutada

Teostame ka autoremonti ja hooldust
Kõik Sinu autole vajalik ühest kohast!

Asume Tartus Viljandi mnt 48
Tel: 5667 6565, e-post: tartu@gaznet.ee
www.gaznet.ee
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UJUB VÕI UPUB

Baltikumi pirakaim lastejooks
10. mail toimub SEB 32. Tartu jooksumaratoni lasteüritus, mis oma osalejaskonnaga on suurim lastele mõeldud jooksuüritus Baltikumis.
Tähtvere spordipark on
laupäeval Emajõe ääres valmis vastu võtma ligi 4000
jooksusõpra. Oodatud on
nii eelkooli- kui ka kooliealised, sest jõukohaseid distantse jagub kõigile. Toimuvad TILLUjooks
400 ja 850 meetri pikkuste distantsidega ning MINImaraton 2 km
pikkuse distantsiga, mis kulgeb ka mööda Emajõe äärt.
„Jooksumaratoni lasteüritused on saanud aasta-aastalt juurde järjest
rohkem särasilmseid väikseid jooksusõpru ning paljud lapsed on oma
vanemaid niikaua varrukatest tirinud, et ka nemad on laste eeskujul
rahvaspordi radadele tulnud,“ sõnas võistluse direktor Kunnar Karu.
Lisaks on laupäeval Tähtvere spordiparki oodata tuhatkond osalejat
heategevuslikule Heateo jooksule, mille eesmärk on toetada LõunaEesti reumahaigete laste liikumistegevust.
„Meil on hea meel, kui tervislik eluviis, aktiivne liikumine värskes õhus
jõuab võimalikult suure sihtrühmani nii Tartus kui ka kogu Eestis,“ sõnas
Karu. „Heateo jooks on suurepärane näide sellest, kuidas rahvasport
liigutab mägesid – teinekord isegi nii suuri, et terves Eestis on märgata!“

Eile avati teaduskeskuses Ahhaa seni suurim ja põnevaim
ning tehniliselt keerukaim mereteemaline näitus „Ujub või
upub“. See on mõeldud igale vanuseastmele ning igaüks,
nii pisike põnn kui suur jõujurakas, saab seal ise eksponaatidele käed külge panna – nuppe ja kange näppida, rattaid
keerutada ning vees füüsikareegleid toimima panna.
Mere- ja jõeäärse rahvana peaksime ju hästi teadma kõiksuguseid
veeseadusi, kuid kas ikka teame?
Näiteks kuidas toimib lüüsisüsteem? Näitusel puust ja punaseks
– tegelikult küll veest ja klaasist –
tehtud õppematerjali abil tundub
asi lihtsam kui kooliõpikust pähe
tuupides. Ning need, kes nuppude ja hoorataste abil vett õiges suunas suunanud ja õigel ajal väravaid
reguleerinud, et laev edasi pääseks, ei unusta seda iial.
Miks kaovad laevad Bermuda kolmnurgas ja kas te suudate
tekitada meetrise veekeerise? Kuidas laevad vee peal püsivad ning
kuidas edasi liiguvad? Kas laineid
suudab tekitada ka inimene? Need
on vaid mõned teemad, mida näitusel kaeda saab.

Teaduskeskuse Ahhaa ja Eesti
meremuuseumi koostöös sündinud näituse ideedest kulus teostuseni ligi kaks aastat ning 14 veeteemalist eksponaati kindlustavad
tegevuse kõigile pereliikmetele
vähemalt pooleks päevaks. Näituse tarbeks kulus ligi 8,5 tonni vett
ning 200 000 eurot.

Harjutades laevahukku
Näituse pealkirjast võiks järeldada, et Ahhaas saab oma ujumisoskust proovida, kuid nii see siiski
pole. Üheks eksponaadiks on küll
bassein, kuid uppuda pole seal võimalik ka parima tahtmise juures
mitte. Märjakski on raske saada,
sest klaasist põhjaga madala veepinna all on tühi ruum, kus iga
soovija saab jalutada ning läbi vee
basseini serval seisvatele sõpradele lehvitada.
Kui tahate teada, mis tunne on
kreeni vajunud laevast väljapääsu
otsida, siis ei pea te minema merele
mõnd laeva uputama, samasuguse adrenaliinilaengu saate Ahhaas.
Saate teada, kui kerge või raske on
orienteeruda ning samas rahulikuks jääda kreeni vajunud laeval.
Mööda kaldpinda ronides hakkavad silme ees jooksma kaadrid
Titanicu filmist... Üles tekile pääsenuna võite proovida laskumist
ehtsale päästeparvele mööda toru.
Lisaks veemängudele saab aega
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Ilumess peibutab disainiga
Üks väheseid basseine Eestis, kus uppumine pole võimalik. 

Silver Gutmann

veeta ka liivakastis maid ja meresid oma tahte järgi ümber kujundades. Ühe käeliigutusega saab
kõrge mäe asemele tekitada mere
ning vastupidi.

Jääb avatuks novembrini
Kui püüda näitust ühe sõnaga iseloomustada, siis oleks see
geniaalne. Näitus jääb Tartus
avatuks 2. novembrini, pärast
seda rändavad eksponaadid Tallinna Lennusadamasse. Näitus

on lihtsasti transporditav, iga
eksponaat on eraldi merekonteineris ning kui vaja saab neid
sõidutada ka üle mere asuvatesse
maadesse.
Näituselt ära tulles saate sealsest teaduspoest kaasa osta mõne
mereteemalise meene, näiteks laeva pudelis või karbikese kuivatatud vastsete või putukatega (juustu- või tšillimaitselised). Kõhtu
neist just täis ei saa, kuid elevust
tekitavad kindlasti.
Kaie Päike

Eeloleval nädalavahetusel peetakse Tartu Näituste messikeskuses koguperemessi „Ilu 2014“. Projektijuhi Betti
Murdvee sõnul on seekordne mess suunatud laiemale
sihtgrupile kui varasematel aastatel. „Soovime avardada
külastajate mõttepilti ilust ning pakkuda igas vanuses ja
soos inimestele midagi huvitavat,“ lausus ta. „Tegevust leiavad kõik, keda huvitavad tervislikud eluviisid, sealjuures toitumine, sport, looduslikud tooted ja aktiivne vaba aeg.“
Teine projektijuht Annika Pettai lisas, et huvi korral on võimalik osa võtta
mitmetest töötubadest ja koolitustest. „Nippe ja teadmisi on võimalik
omandada jumestamise, patsi punumise, tervisliku kaalulangetuse ja
jooga kohta,“ rääkis ta. Töötoad on tasuta.
Murdvee väitis, et messiga soovitakse näidata kodumaiseid tegijaid.
„Kohal on mitmed andekad Eesti disainerid ja toimuvad ka moedemonstratsioonid. Samuti leiab messilt ilutooteid pakkuvaid firmasid,“ lisas ta.
Pettai märkis, et firmad pakuvad paljusid tooteid soodushindadega:
„Miks mitte osta emadepäevakingitused just siit – valik on lai ja paljut
poeriiulitelt ei leia.“ Tema sõnul tasub kohale tulla ainuüksi lavaprogrammi pärast – näha saab andekaid lauljaid-tantsijaid ning emadepäeval kell 14 esineb ansambel Curly Strings. Üritusele lisab särtsu
telest tuntud stilist Ženja Fokin, kelle poole võib korraldajate sõnul
moealaste küsimustega julgelt pöörduda.

1/5 võrra
soodsama
hinnaga!
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Olen elust väsinud
Lembit Rammo, Zavoodi
pubi elav maskott, kellele
meeldib öiseid kuulajaid
kostitada vaimujõust tulvil monoloogidega, ei ole
päris kindel, kas ta ikka on
lihtsurelik.

Lembit Rammo
∞∞ Sündinud 1956. aastal, alustas kooliteed 10. keskkoolis (praegune Mart Reiniku
kool)
∞∞ Õppinud Võru tööstustehnikumis mööbli ja materjali
tehnoloogiat (jäi sõjaväe
tõttu pooleli)
∞∞ Teeninud aega Nõukogude
armees Arhangelski oblastis
(1975–1977)
∞∞ Mänginud lühimängufilmis
„Viimane Romeo“ (Eesti
2013)
∞∞ Lemmikraamat G. Durrelli
„Minu pere ja muud loomad“
∞∞ Istunud vähemalt kahel korral vangis varastamise eest
∞∞ Ainus poeg elab Kanadas

58-aastane Lembit ise arvab, et
ta võib olla Jumala poeg. Ent tähelepanu! Välisele sarnasusele vaatamata ei tasu Lembitut segamini
ajada Võsareporterist tuntud Piro
Kunni ehk Anatoli Jermakoviga.
Saabun Lembitu juurde esmaspäeva õhtul kella viie paiku pärast
pea kahetunnist seiklemist Supilinnas Herne tänaval. Ekslesin
põhjusel, et teadsin ainult kanti, kus ta väidetavalt elama peaks.
Kõik ümberkaudsed elanikud olid
mehest justkui kuulnud, mõni isegi näinud, aga keegi täpset maja ei
osanud näidata.

Mis saab siis Zavoodist, kui
Lembitut enam pole? Mees vastab,
et ju tuleb keegi teine. Aga kindlasti ei hakka see keegi tema moodi noortega suhtlema. „Minu juurde inimesed ikka tulevad ja tahavad rääkida. Ma olen jõudnud
noorte südamesse,“ kõneleb rahvamees.

Merca seljas koju

Info tel 553 3663, e-post: raul.koll.bbq@gmail.com
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Esmapilgul paadialuse mulje
jätval Lembitul on tegelikult
Supilinnas väärikas koduaed.

Otti Eylandt

või mitte, aga äsja alanud rahe ja
vihma segu taandub nende sõnade peale mõne sekundiga.

Noorsoo südames
Lembituga on raske juttu ühe
raja peal hoida. Tal on paar dogmat, mida talle pidevalt korrutada meeldib. Esimene neist: „Asi
on inimeses eneses. Käituge inimestega inimeste moodi ja kõik
on hästi.“ Ning teine kõlab: „Ära
kunagi tõsta ennast ise esile. Kui
oled hea inimene, siis teevad seda
teised.“ Lisaks kipub ta aeg-ajalt
mõne lause ajal nutma.
Samuti kordab mees alatasa

oma lugusid. Nii räägib ta mulle tunni jooksul kolme juttu kolm
korda. Esimene neist on peaministri turvaülemast, keda ta hiljuti
Zavoodis kohtas. Too olevat rääkinud Lembitule, kuidas ta härra
Taavi Rõivast midagi ei arva, aga
töö on ju töö. Teine lugu jutustab
tema majas kunagi elanud vaesest mehest, kes olevat saanud ratsa rikkaks ja elavat nüüd head elu.
Ning kolmandana tuleb ta ikka ja
jälle tagasi enda väsimuse juurde.
Julgustan meest mõttega, et ehk
ta elab ikka veel nii aastaid kümme.
Lembit raputab peab ja ütleb, et ei,
rohkem ta ei jaksa, ta on väsinud ja
tahab juba sellest elust ära minna.

Üritan Lembitut pinnida ja
küsin ehk isegi veidi õõnestavalt, miks ta ikkagi käib nii tihti Zavoodis. Ta peab väikse pausi. „Jah, tegelikult ma ei käi seal
ainult noorte pärast,“ tunnistab
ta viimaks. „Ma saan seal suitsu ja
alkoholi. Mulle antakse seal raha.
Alles neljas põhjus on Tartu noored, kellega mulle suhelda meeldib.“
Äkki hakkab Lembit, nutt kurgus, rääkima puusaliigese operatsioonist ja arstist, kes temaga
pahandas liigse joomise pärast.
Miks ta siis joob nii palju? „Kui
pakutakse, ei saa ma ära öelda.
Zavoodi juures pakutakse mulle
alati. Kas ma pean siis selle maha
kallama?“
Olgu Lembit kes tahes – imeväge täis Jumala poeg või lihtsalt
suvaline Supilinna joodik, kuid
koduteele asudes ehk napid minutid pärast lehvitamist ja lubadust
Zavoodis taas kohtuda, hakkab
jälle sadama. Kusjuures kallab
nagu pangest. Täpselt nagu keegi
oleks seda enne kinni hoidnud.
Otti Eylandt

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 53 €
215/55 R16 al 59 €
225/55 R16 al 66 €
225/45 R17 al 68 €
225/50 R17 al 73 €

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

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

235/45 R17 al 69 €
245/40 R18 al 89 €
235/70 R16 al 84 €
235/65 R17 al 81 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 C15 al 52 €

ILA

• BBQ-ahjud
• Grillid
• Suitsuahjud
• Saunaahjud
• Keevitustööd, ka
kliendi materjalist

Maha ei kalla

RAV

OÜ Soe Pann OÜ

Pole ju ükski prohvet kuulus
omal maal. Muide, täpsemad juhised Lembitu juurde jõudmiseks
sain tema healt sõbralt näitleja
Merle Jäägrilt, kes olevat ükskord
purupurjus mehe lausa seljas koju
vedanud.
Olen Lembituga varem Zavoodis rääkinud paaril korral. Viimasest jutuajamisest on möödas üle
aasta, kuid sellest hoolimata kutsub Lembit mind kohe sõbraks,
kui ukse avab, ning pakub välja, et
lähme aeda ja teeme lõkke.
Enne kui jõuan Lembitule rääkida enda plaanist, kirjeldab ta
värvikalt, kuidas poolteist aastat tagasi kaks tudengit tahtsid temast videolugu teha. Suure südamega mees andis nõusoleku mõlemale, kuid tuli välja,
et üliõpilased ei tohtinud ühte ja
sama inimest portreteerida. Mis
saab staar sinna parata, et kõikidele teda filmida ja intervjueerida
meeldib!
„Ma olen üldse väga kummaline,“ räägib Lembit, „minust on
elus väga raske aru saada, kes ma
kuramus olen. Kas ma olen siis
Jumala poeg või tavaline lihtsurelik?“
Lembit põhjendab oma mõttekäiku sellega, et ta on terve elu
tundnud endas imeväge, mida ta
peab jagama teistega: „Minul on
nii suur võim, et panen käe ette ja
vihm jääb järele.“ Kokkusattumus

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
18. aprillist 20. juunini 2014 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine info@tarkyl.ee või tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
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Treeneri sõnul ei kao igikestev naeratus Irise suult
ka valusaimate hoopide järel. 
Reio Laurits

OMA EDULOOLE!
Keskhariduse baasil:
IKT

Ehitus ja puit

Tööstustehnoloogia

HAPRA PIIGA
valusad võmmud
U-17 vanuseklassis Eesti
meistriks kroonitud 15-aastane Iris Vaagen jagab igal
nädalal poksiringi Tartu
mustlaspoistega.
Märtsi lõpus Sillamäel peetud
meistrivõistlustel ei olnud kohtlajärvelanna Alina Dmitrijeval
potentsiaalsest kodumaakonnaeelisest mingit tolku. Alla 52-kilogrammiste neiude seas ei jätnud
kommertsgümnaasiumi üheksandas klassis õppiv Iris talle võimalust ja kohtunikud pidid välja kuulutama tehnilise nokaudi. „Pärast
esimest raundi andis ta alla, sai
ikka päris kõvasti haiget,“ meenutab värske meister ise.

Trenn kõrtsikaklusteks
Siiski ei tähtsusta Iris oma võitu üle, sest karmi mainega ala pole
õrnema soo seas just üleliia populaarne. „Minu kaalust rohkem inimesi polnudki, nii et see oli rohkem sõpruskohtumine,“ sõnab ta
tagasihoidlikult.
Just pisem konkurents on aga
treener Vello Kibe sõnul põhjuseks, miks Iriselt püsivuse ja hea
õnne korral suuri tegusid võib loota. „Iris on väga töökas, õpib hoolega elemente,“ kiidab Kibe. „Alguses on treeningud ju väga igavad,
kümneid tuhandeid kordi pead
sama liigutust tegema.“
Irisega koos lihvivad rusikajõudu viis mustlasvenda, kellest

Tartu Ekspress kirjutas mullu
augustis. „Kaks vanemat venda on ikka päris löömamehed,
üks treenib vist küll kõrtsikaklusteks,“ teatab Kibe valehäbita.
„Mis seal salata – osa vendi käib
ju selle pärast, et tänaval kõva
mees olla. Kui ta ikka kotti jalaga taob, on ju selge, et eesmärgid
on teised.“
Kibe ei tee saladust ka ala kummitavast seotusest kriminaalse
varjundiga elemendiga. Nimelt on
ta ülikooli spordiklubi poksisaali
tellinud suure stendi, kuhu loodab
oma hoolealuste tulevased saavutused ritta seada. Praegu kaunistab stendi aga poksikohtunik Indrek Lauri pilt – tegu on kunagise
metalliärimehega, kes 1998. aastal
lasi enda tegemisi uurinud politseikomissari aknasse granaadi
heita.
„Poiss sai seitse aastat,“ meenutab Kibe. „Aga ma üldiselt austan
teda, ta on oma vigadest aru saanud. Ajad olid sellised.“
Ent karm miljöö Irist ei heiduta. „Tüdruk särab kogu aeg,“ räägib Kibe. „Mustlased lajatasid talle
vastu pead, tema aga – ei ole midagi!“
Ehkki treeningult kogutud sinikad on pannud telefonitoru haarama ka Irise ema, kinnitab neiu ise,
et liiga tumedat verd kolleegid talle ei tee. „Trennis ikka vahel juhtub, aga midagi hullu ei ole,“ väidab varem judot viljelenud tüdruk. „Vanemad on juba leppinud,

et minule meeldib ja selle vastu
ikka ei saa.“

Ärindus ja kaubandus

Kergetööstus ja ilu

Majutus ja toitlustus

Düsgraafiast välja

Autoremont

Aga ikkagi, võib ju vastu hambaid saada? „Mis siis, samas saab
ju ise ka anda?“ naerab Iris. „Tänaval käin kindlasti julgemalt ringi,
aga kasutanud võtteid veel ei ole.
Ei tahaks ka, ei ole eriline tülinorija, aga endal ja sõbrannadel on
turvalisem.“
Kibe möönab, et kohati võib
vanemate hirm ka õigustatud olla.
„Poks on selline ala, kuhu ema ja
isa last käekõrval ju ei too – Iriski tuli augustis omal initsiatiivil,“
kurdab ta. „Aga jalgpalli ja tennisesse viiakse ja laotakse rahahunnik veel kõrvalegi – need alad
müüvad.“
Kibe rõhutab siiski, et poks kaklemisega ei võrdu. „Seal maksab
tehnika. Lööke pole küll palju,
kuid neist võib korraliku jada kokku panna,“ räägib teenekas treener. „Juhukaklus on aga nagu düsgraafiku etteütlus.“
Ka Iris kiidab, et on poole aasta jooksul kätte saanud korraliku
vormi. „Lihasmassi on juurde tulnud, vastupidavust, kogemust,“
sõnab ta. „See on korralik füüsiline treening, pärast trenni olen
omadega üsna läbi.“
Kuhu edasi, olümpiale? „Ikka,
kunagi kindlasti,“ lubab alati naeratav neiu.
Kaur Paves

Toiduainete tehnoloogia
Turism

IT-süsteemide spetsialist – 2 a
Multimeedium – 2 a
Tarkvara arenduse tugitehnik – 0,5 a
Majandusarvestus – 2 a
Avaliku sektori asutuse ﬁnantsist (UUS) – 0,5 a
Sekretäritöö – 2 a
Pottsepp – 1 a
Maaler – 1 a
Tisler – 2 a
Puidupingi CNC operaator – 0,5 a
Mehhatroonika – 2 a 6 k
Elektrik – 2 a
Müügikorraldus – 2 a
Müügiesindaja – 2 a
Ärikorraldus – 2 a
Logistik – 1 a 6 k
Juuksur – 1,5 a
Spaateenindaja (UUS) – 1,5 a
Puhastusteenindaja-juhendaja (UUS) – 0,5 a
Puhastustööde juhtimine – 0,5 a
Kokk – 2 a
Kelner – 0,5 a
Hotelliteenindus – 2 a
Majutusteenuste korraldus – 1 a
Mootorsõidukitehnik – 2,5 a
Automaaler – 2 a
Pagar – kondiiter – 2 a
Toiduainete tehnoloogia – 0,5 a
Kondiiter – 1 a
Loodusturismikorraldus – 2 a
Reisikorraldus – 2 a
Rekreatsioonikorraldus – 2 a
Turismikorraldus – 2 a

Põhihariduse baasil:
IKT osakond

IT-süsteemide spetsialist – 3 a

Ehitus ja puit

Ehitusviimistlus – 3 a
Keskkonnatehnika lukksepp – 3 a
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus – 3 a
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (HEV õppijale)* – 2 a
Tisler – 3 a
Elektrik – 3 a
Metallitöötlemispinkidel töötaja – 3 a
Keevitaja – 3 a
Koostelukksepp - 3 a
Müüja – 3 a
Laotöötaja – 3 a
Kodumajandus – 3 a
Rõivaõmblemine – 3 a
Kokk – 3 a
Toitlustusteenindus – 3 a
Majutusteenindus – 3 a
Autokeretehnik – 3 a
Automaaler – 3 a
Mootorsõidukitehnik – 3 a
Pagar – kondiiter – 3 a
Toiduainete töötlemine – 3 a
Pagar – 3,5 a
Pagar (HEV õppijale)* – 2 a

Tööstustehnoloogia

Ärindus ja kaubandus
Kergetööstus ja ilu
Majutus ja toitlustus
Autoremont
Toiduainete tehnoloogia

Haridusnõudeta:

€

Majutus ja toitlustus

Abikokk* – 1 a
Toateenija* – 0,5 a

Autoremont

Autohooldusspetsialist* – 1 a

* - ainult kutseõpe

OOTAB SINU IDEED 15.MAINI
KAASAV EELARVE AITAB TEOKS TEHA
IDEE,MIS MUUDAB TARTU PAREMAKS!
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Sügavate juurtega
tudengimängud

SELLi üliõpilasmängud on rahvusvaheline tudengite spordivõistlus,
mille juured ulatuvad juba aastasse 1923, kui Tartus peeti esimesed
rahvusvahelised regionaalsed üliõpilaste spordivõistlused, mis said
hiljem tuntuks kui SELLi mängud.
Aastatel 1923–1940 toimusid SELLi suvemängud 13, talimängud 5
ja maleolümpiaad 3 korda. SELLi mängude traditsioon taastati 1998.
aasta mais, 75 aastat pärast esimesi SELLi mänge, sellest ajast saati
on mängud toimunud korrapäraselt neljas korraldajariigis – Soomes,
Eestis, Lätis ja Leedus.
1998. aasta mängudel osales kokku 800 sportlast 59 ülikoolist ja
13 riigist. Tänaseks on osalejate arv kasvanud peaaegu poole võrra.

Kelle jaoks on SELLi mängud mõeldud?
SELLi mängud – Tartu üliõpilasmängud – on mõeldud eelkõige
üliõpilastele, kes peale oma pühendumise hariduse omandamisele
inspireerivad kaasüliõpilasi sportlike eesmärkide saavutamisele. Et
nautida seda energiat, mida liikumine meile annab, kuid mida tänapäevane elukeskkond sageli ei paku. SELLi mängude suurem eesmärk ongi propageerida üliõpilassporti tervikuna ja viia tudengiteni
teadmine, et terves kehas on terve vaim.
Mängude projektijuht Pille Tali räägib mängudest lähemalt: „SELLi mängude puhul on huvitav see, et kui universiaadil võistlevad
ainult tipud, siis SELLi puhul saavad võistlema ka harrastajad. Siin
leiavad võimaluse enda võimete proovilepanekuks kõik – nii need,
kellele on SELLi mängud ettevalmistuseks tiitlivõistlusteks kui ka
need, kes tulevad enda sportlikke saavutusi ja arengut teiste üliõpilassportlastega võrdlema. SELLi mänge peetakse tegelikult lausa universiaadi minimudeliks, mis näitab, et mängud on olulised
kogu spordiringkonna jaoks. Leedust näiteks on tulemas praktiliselt
universiaadi koondis. Ka Eesti koolidest on osalemas mitmed Eesti
meistrid ja tiitlivõitjad.“

Kuidas suurvõistluse korraldus sujub?
„Sellise suure ja mastaapse ürituse puhul ei saa vist kunagi öelda,
et kõik on valmis. Ikka tuleb ette asju, mida kiirelt ja jooksvalt lahendada, aga üldiselt saan öelda, et korralduspool sujub ja pooleteise
nädala pärast oleme valmis need 1500 külalist vastu võtma, neid
majutama ja pakkuma neile parimat spordiprogrammi. Selle juures
pean kindlasti tänama nii SELL 2014 meeskonda kui ka kõiki toetajaid, kelleta oleks selliste mängude korraldamine praktiliselt võimatu. Koostööpartneritena on väga palju abiks olnud Tartu ülikool,
Eesti maaülikool ja Tartu linn – nii korralduse kui ka SELLi mängude kasutusse antud ruumidega. On hea tunda, et kõikidele on mängude õnnestumine väga oluline,“ sõnas Tali.

Ülikooli ja tippspordi kõrvalt A. Le Coqi
spordihoones väikseid judokaid koolitav
Juhan Mettis on veendunud, et kehakultuuridiplom avab talle uksi ka pärast
sportlaskarjääri lõppu.

Kõrghariduse toel
olümpiapoodiumile?
Avatseremoonial annab sportlasvande 23-aastane Eesti meister judoka Juhan Mettis,
kes soovib mõõnaperioodi läbivas võitluskunstis rahvusliku au taastada.
Mille eest sind tseremoonia
keskpunkti valiti?

Võib-olla korraldajad märkasid, et võtan
mängudest jõle aktiivselt osa, nii judos kui
korvpallis. Aga ei tea, põhjust nad ei öelnud.
Peakorraldaja Pille Tali lihtsalt helistas ja nii
auväärsest pakkumisest on võimatu keelduda. Täpset teksti ei ole mulle veel kahjuks
ette antud, aga kujutan ette, et see käib nagu
olümpiamängudel. Eeldatavalt ingliskeelses
vandes luban kõigi sportlaste nimel fair play
eest seista.

Oled rohkem korvpallur või judoka – näiliselt ju nii erinevad alad?

Ikka judoka, korvpall on pigem kirglik
hobi. Kohati toimivad neil aladel tegelikult
sarnased jõuliigid, eeskätt lihasvastupidavus. Sporditeadlased vaidlevad mulle nüüd
kindlasti vastu, aga korvpall on judo jaoks
hea trenn: kiired spurdid, suunamuutused
arendavad reaktsiooni, pluss mängulisus,
mis on mulle kõvasti juurde andnud. Võhma tuleb muidugi ka.

Kuidas tippsporti õpingutega
ühendad?

Esmakordselt kohal
ka dopingukütid
Kuna SELLi mängud seisavad ausa ja puhta spordi eest, siis tehakse
mängude raames koostööd Eesti Antidopingu Agentuuriga. SELLi
mängude raames ei ole varasemalt dopinguproove võetud, ka mitte
teistes korraldajariikides.
Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatuse ja SELLi mängude korralduskomitee esimehe Ants Veetõusme sõnul on dopingukontrolli
eesmärk tagada võrdsed võimalused kõigile sportlastele: „Tahame,
et võisteldakse ausate vahenditega ja et kõikidel osalejatel oleksid
samad võimalused heade kohtade nimel võistelda.
Kuna dopingu teema on praegu väga aktuaalne ja puhta spordi
temaatika päevakorral, siis otsustasime ka SELLi mängudel eeskuju
näidata ja ausa spordi eest võidelda. Kõige tähtsam sõnum ongi see,
et sportlased peavad arvestama, et dopinguvaba tuleb olla ka väljaspool tippsporti ja universiaade, proove võidakse võtta igalt sportlaselt ja sellega tuleb arvestada.“
Veetõusme sõnul ei ole dopinguproovide eesmärk hirmutada, vaid
garanteerida igale osalejale võrdsed tingimused ja et aus sportlane saaks talle väärilise koha, mille nimel ta on pingutanud ja vaeva
näinud.

Enne ülikooli astumist ütles toonane
koondise peatreener Aavo Põhjala küll, et
korraga neid teha ei saa – pigem tee sport
ära ja kui oled 35, mine ülikooli. Aga mulle
see üldse ei sobinud, sest pärast keskkooli
on nii-öelda õppimisoskus veel sees. Arvan,
et 35-selt, kui oled pidevalt sporti teinud, on
väga raske midagi pähe ajama hakata.

On valik ennast õigustanud?
Kehakultuuri õppimine annab kindlasti spordile mõndagi juurde. Olen suhteliselt edukalt hakkama saanud, kuigi praegu
läheb bakalaureuseastmel neljas aasta, mis
on loodetavasti ka viimane.
Kindlasti plaanin jätkata ka magistrantuuris, kuigi mitte ilmselt kohe sügisel, vaid
järgmisel aastal.

tu on mulle nüüd kogunenud teatud hulk
aineid, kust ma läbi ei saanud. Nii on praegune semester küll selline, kus katsun aega planeerida nii, et laagrid väga sisse ei lõika.
Esitasin just bakalaureusetöö ja sellega mässasin ikka kõvasti. Kell 9–18 istusin
raamatukogus ja kirjutasin nagu hull, ning
siis trenni. Hommikune trenn jäi tegemata.
Õnnega pooleks sattus sisse ka väike sõrmevigastus, mis takistas täie hooga treenimast, sain rahulikult sülearvutis toksida.

ga, aga nemad võrdlesid klassikalisi treenijaid
grupiga, kes kasutasid just neid väga robustselt
jõusaalimasinatele sarnanevaid abivahendeid,
kus imiteeriti heiteliigutust.
Tulemused olid väga positiivsed ja sellest on kindlasti kasu. Miski küll ei suuda
paaristrenni asendada, aga kindlasti võiks
masinat tulevastel õpilastel rakendada.
Muidu tehakse jõusaalis lihtsaid üldfüüsilisi harjutusi, aga võib-olla peaks vaatama
spetsiifilisema trenni poole.

Millest lõputöö räägib?

Mis karjääri järgmine eesmärk on?

Teemaks on judo mõju inimorganismile erinevatel tasanditel. Spordiala on väga
spetsiifiline, aga töö jäi küllalt ülevaatlikuks. Bakalaureusetöö formaadis on raske
igasse aspekti süvitsi sekkuda.
Tööst käis läbi kaalulangetamise teema,
mis on eriti kahevõitlusaladel väga populaarne. Siin on ju kaalukategooriad, mistõttu paljud sportlased püüavad alla võtta, et endast
nõrgemate ja väiksematega võistelda. Uuringutest tuli välja, et trend on leviv, aga kahjuks kasutatakse tervistkahjustavaid
võtteid. Mängitakse termoregulatsiooniga, pannakse end paksult riidesse, minnakse sauna,
piiratakse väga karmilt toitumist ja vedelikutarbimist. Kõige hullem ongi vedeliku arvelt
alla võtta, see on väga ohtlik.
Tõin isegi näite Korea judokast,
kes püüdis Atlanta olümpial 71 kilogrammilt 66 peale saada. Nii väiksel mehel
on see väga raske. Tagajärjeks oligi südamerike ja surm.
Teine must stsenaarium oli kahest USA
ülikooli maadlejast, kes saunast surnuna
leiti. Tegid kõva trenni, viisid vedelikutarbimise viimse piirini ja siis läksid veel sauna.

SELLi mängud. (Naerab.) Tegelikult pole
judomaastikul praegu just väga tore periood,
alaliidul on finantsraskused. Loodetavasti
saan ülikooliga ühele poole, suve jooksul on
kavas kaks-kolm laagrit ja augustis MM, kus
tuleb kõvasti panna, nüüd kus olümpiakvalifikatsioon on käima läinud. EM-i ebaõnnestumine vajab vigade parandust.
Rio de Janeiro olümpial (2016. aastal) on
kindlaks eesmärgiks mitte piirduda esimese
kahe ringiga. Ikka medalimatšini välja tuleb minna. Selle nimel praegu töötan.

Kas oled ka ise selliseid võtteid
kasutanud?

Teadmisi saan nii enda treeningute kui
lastega tegelemise tarbeks – selleks ma ju
koolis käingi. Samas on hariduse ja spordi
ühendamine õpetanud mind aega planeerima – sportlased, kes kooli lähevad, peavad
arvestama, et muuks eluks jääb väga vähe.
Oleneb muidugi ka erialast.

Praegu on need ilmselt tuttavamad treeningkaaslastele, sest kui raskekaalu kolisin,
kadus endal see probleem ära. Aga juunior
klassis võtsin nädalaga seitse ja pool kilo
alla, see oli ka viimane piir. Ei soovita kellelegi.
Tõin töös välja ka sobivad viisid allavõtmiseks. Protsess peab kindlasti olema
pikem kui mõni nädal – optimaalne on
umbes kilo nädalas.

Mil määral õppimise pärast
trennid vahele on jäänud?

Milliseid teadmisi oled lõputööst praktikasse võtnud?

Mida haridus sportlasteele lisab?

Esimesed kolm aastat oli sport ikkagi
number üks ja ülikool teine. Kui oli vaja laagrisse minna, tuli ju koolist puududa. Seetõt-

Seal oli juttu ka prantslaste leiutatud
judospetsiifilisest treeningmasinast. Tavalisel
treeningul harjutatakse heiteid ikka paarilise-

Mida ütled neile,
kes ikka veel väidavad, et kehakultuuriteaduskonda
lähevad viimased
lollid?

Väljendit „loll nagu kehakultuurikas“ olen kuulnud. Fakt on see,
et kõige teravamad pliiatsid sinna tõesti ei
roni, aga siiski on seal märkimisväärne osa
neid, kes teavad, mida teadmistega teha.
Kahjuks olen märganud ka inimesi, kes oma
aastad ülikoolis lihtsalt ära tiksuvad ja edasi
selle teadmisega kuhugi ei lähe. Kolm aastat
on lihtsalt ära raisatud.
Siiski on tegu vapustava teaduskonnaga,
erialased teadmised on suurepärased. Hästi palju on praktilisi aineid: kergejõustik,
ujumine, pallimängud, suusatamine. Need
poolteist tundi on juba iseenesest trenni
eest, mis on sportlasele suur pluss – saab
end veelgi rohkem liigutada.

Mida hakkad peale pärast
sportlaskarjääri lõppu?

Kui kehakultuuridiplom ja treeneripaberid käes, on väga mõnus treenerina jätkata.
Olemas on teadmised, sportlasena omandatud kogemused – lülitud kohe tavaellu
ümber. Mõnel keskharidusega tippsportlasel võib väga raskeks minna, kui alles karjääri lõpus tuleviku peale mõtlema hakata. Aga
minu jaoks on see veel kauge tulevik.
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spordimaailmas naljalt läbi ei aja
SELLi mängudele eelneval konverentsil pööratakse trennisaalist tehnoloogialaboritesse, sest
nii tulemuse kui ka naudingu
saavutamine ilma omavahelise sünergiata pole tänapäeval
enam sisuliselt mõeldav.
„Mängude eesmärk ongi propageerida liikumist tervikuna,“ rääkis SELLi
projektijuht Pille Tali. „Selle üheks väljundiks on 15. mail kell 14 Ahhaa teaduskeskuses algav konverents „Tehnoloogia arengud spordis“, kus tuleb juttu erinevatest tehnoloogilistest rakendustest ja arengutest, mis võivad muuta
ja juba ongi muutnud nii sportlaste kui
harrastajate sportimist oluliselt mugavamaks ja põnevamaks.“
Konverentsil võetakse vaatluse alla
kuus suuremat teemat: virtuaalsed
treeningabilised harrastajale, mobiilirakenduste kasulikkus ürituskorraldusel,
virtuaalmängud, sportlaste videoanalüüsid, elektromüostimulatsioon treeningu asendajana ja spordigeeni määramine.
Läbivaks ideeks on aga arutlused selle
üle, kuidas on tehnoloogia areng muutnud sportiva inimese elu ning millised
on peamised võimalused erinevate teh-

noloogiliste vahendite kaudu parandada tulemusi ja hoida motivatsiooni.
Üks põnevamaid ettekandeid on
kahtlemata spordigeeni teemal, mille
raames räägivad Tõnis Matsin ja Karin
Tein spordigeeni määramisest. Kellele
ja miks seda tehakse? Kuivõrd kasulik
on spordigeeni määramine?
Lisaks tuleb TÜ Rocki korvpallikooli treener Toomas Kandimaa esituses

juttu videoanalüüsi kasulikkusest. Mille jaoks tasub sportlastele videoanalüüse teha ja mida kõike neist annab hea
tahtmise ning väärt oskuste korral välja lugeda.
Konverentsile lisab vürtsi virtuaalmängude teema – on’s tõesti vaid teleri ees keksides end võimalik vormi ajada? Kaks 30-päevast katseperioodi omal
nahal üle elanud Sandman Grupi mee-

R, 16. mai

AJAKAVA

koht

RONGKÄIK

TÜ spordihallist
Kaarsillani

20.30

AVAMINE

Kaarsild

21.30

KERGEJÕUSTIK

Tamme staadion

KORVPALL

TÜ spordihall

VÕRKPALL

lelahutuse ja IT-tarvikute tootejuht Jan
Rist jagab nii muljeid kui nõuandeid.
Huvilistel on hea võimalus kohapeal virtuaalmänge ise katsetada.
Lisaks tuleb juttu Sportlyzeri, Racesplitteri ja Jookseme! rakendustest, mis
kõik on abivahendid tõhusamaks ja
põnevamaks sportimiseks. Tartu ülikooli õppejõu ja konverentsi moderaator Jarek Mäestu sõnul on konverentsi teemad valitud just sellised, et
huvi peaks tärkama peale treenerite
ka nii harrastajais kui tehnoloogiahuvilistes.
„Erinevate tehnoloogiate arengu
peamiseks plussiks on, et kasutajale
tuuakse lähemale see, mis varasemalt
kippus kaugeks jääma. Näiteks spordikontekstis on vast kõige olulisem
ja enim kasutatav oma treeningparameetrite kogumine, salvestamine ja
analüüs. Või kui telefon on olemas ja
plaan ka pulsiandmeid koguda, siis piisab täna ainult ca 60-eurose Bluetooth
pulsivöö ostmisest. Kallist spordikella otseselt pole enam vaja,“ resümeeris Mäestu.
Konverentsile saab eelregistreeruda
9. maini (osavõtutasu 5 eurot). Vabade
kohtade olemasolul ka hiljem, ent siis
on tasu kahekordne.

L, 17. mai

P, 18. mai

Tamme staadion

13.30 - 17

14 - 17.30

9 - 18

9 - 17

9 - 15

EMÜ spordihall (R-P),
Turu tn spordihall (R, naised)

10 - 18

9 - 20

9 - 15

SULGPALL

A. Le Coqi spordihall

10 - 18

10 - 15

LAUATENNIS

Turu tn. spordihall

10 - 18

10 - 17

A. Le Coqi spordihall

MINI-JALGPALL

Tamme staadion

9 - 18

9 - 20

10 - 14

SAALIHOKI

A. Le Coqi spordihall

10 - 18

9 - 20

MALE

Haridus- ja
Teadusministeerium

10 - 18

10 - 16

UJUMINE

Aura veekeskus

JÕUTÕSTMINE

TÜ spordihall

JUDO

TÜ spordihall

MAADLUS

A. Le Coqi spordihall

15 - 18
14 - 18
Turu tn. spordihall

Annelinn (L, sprint),
ORIENTEERUMINE Vooremäe
(P, lühirada)

LÕPETAMINE

TÜ spordihoone

EMÜ spordihall

Kõik tartlased on peale võistluste oodatud
publikuks ka SELLi mängude suurejoonelisele
avamistseremooniale.
16. mai õhtul kell 20.30 stardib TÜ spordihoone juurest 1500-pealine tudengirongkäik, et koos korraldusmeeskonnaga läbi
Tartu marssida. Kell 21.30 peab Kaarsilla juures ürituse avakõne vabariigi president härra
Toomas Hendrik Ilves ning mängude lipu
heiskab kahekordne maailmameister maadleja Heiki Nabi. Sportlaste nimel saab sõna
judoka Juhan Mettis.
Pärast ametlikku osa jätkub avatseremoonia sõuga, kust ei puudu kaunis tuledemäng,
Kaarsillal tantsivad madrused, elusuuruses
piraadilaev ning mereröövlite kahuripaugud
kaiguvad üle kogu Tartu. Nagu kõik SELLi
mängude üritused on ka avatseremoonia
kõigile tasuta.

Hiinast Gruusiani
Tänavustel SELLi mängudel löövad kaasa
kümne maa üliõpilased. Ühtekokku astub
stardijoonele 1520 võistlejat 58 koolist.
Suurima esindusega on väljas korraldajamaa – Eesti atleete on võistlustulle saatmas
15 erinevat õppeasutust. Läti on esindatud
13 kooliga. Koolide arvestuses on kolmandal positsioonil Soome, kelle saadikud tulevad mängudele 11 õppeasutusest. Leedust
tulevad kaheksa kooli võistlejad, neli kooli
on Venemaalt, kolm Saksamaalt ning ühe
kooliga on esindatud Belgia, Hiina, Gruusia
ja Slovakkia.

TÜ spordihall

10 - 18
10 - 13

12 - 17
10 - 14

Linlased oodatud
avatseremooniale

Aura veekeskus

10 - 14

10 - 13

15

10
15.30

TOETAJAD:

www.sell2014.eu

Korvpallitaset tõstmas
meistriliiga mängijad
Nagu varasem praktika on näidanud, kujunevad üheks SELLi mängude magnetiks mõõduvõtud palliplatsil. Üks favoriite on kahtlemata
Tallinna Tehnikaülikooli meeskond, kus taset
näitavad meistriliiga mängijad Andrew Arnold,
Erik Keedus, Jaan Puidet, Joonas Järvelainen,
Kiur Akenpärg, Kristjan Keres, Madis Saarmets,
Mooses Kaja, Priidik Ulp ja Siim Raudla.
TTÜ treeneri Heino Lille sõnul rahuldab
neid vaid esikoht. „Tahame ära võita seda
võistlust, aga ega see lihtne olema ei saa,
kuna tugevad Leedu ja Läti võistkonnad on
kohal. Suurimad konkurendid on Siauliaist ja
Kaunasest ning kindlasti ka Läti koolid.“
Tartu Ülikooli koosseisus löövad kaasa Brett
Nõmm (Pärnu KK), Henri Räim, Indrek Kangur,
Joosep Kivimäe, Juhan Mettis, Karl-Kristjan
Vaab, Kristo Seli, Kustas Põldoja, Mihkel Allorg,
Oliver Kaljuvee, Ott Sellis ja Timo Oja.
Tallinna Ülikooli eest mängivad Tallinna
Kalevi meeskonna liikmed Kris Killing, Madis
Pärn, Mario Paiste.
Siauliai Ülikooli eest mängivad Julius Jucikas ja Modestas Kumpys, kes tulid Siauliai
meeskonnaga Balti liiga võitjaks.
Meistriliiga mängijatest on Tartu Ülikooli
naiskonna rivistuses Triin Teppo (KK Tallinna
Ülikool), Agnes Kask, Janeli Lilleallik, Kaiti Vasiljeva ja Nele Laurimaa (kõik kuuluvad Tartu Ülikooli meistriliiga võistkonda). Tallinna ülikooli
naiskonnas mängivad meistriliiga mängijatest
Janett Perv (KK Tallinna Ülikool), Karin Lipstuhl
ja Kerli Haas (mõlemad AmEst Rapla).
Korvpalli mängitakse kokku kolmel päeval.
Naiste finaalid peetakse pühapäeval Tartu Ülikooli spordihoones kell 12.30, meeste finaalid samal päeval kell 14.
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SINU DIGIPOOD

Parim sülearvuti
pakkumine!
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AMD
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Windows Radeon HD

8.1
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8210
graafika
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4GB 500GB 4:45 2,23kg
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• DVD-kirjutaja • WiFi • USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI
360 kraadi ulatuses pööratav ja volditav disain!
HP Pavilion x360

ekraan

15.6"

AMD

Quad-Core

Windows

mälu

kõvaketas Radeon HD

kaal
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4GB 500GB

ekraan

8.1

A4-5000M
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8330G
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II

3

AA

Intel

Core i5
3337U
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DIGIKAAMERA

Windows

Fujifilm
FinePix AX650

8.1

aku tööaeg

4GB 500GB 6:00

A
AR NT

G

2,28kg 9:00

Soodsaim valik!

Võimekas sisu üliõhukeses kestas!

Neljatuumalise jõudluse superpakkumine!
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2,1kg

S TAT
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-28%
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10.92
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vaata lisaks: KLICK.ee/x360

hind 399.tavahind 499.-

• kõvaketta kaitsesüsteem
• suurepäraste värvidega BrightView LED ekraan
• kuni 1980MB AMD Radeon HD 8330G graafika
• DVD-kirjutaja • WiFi • 2xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI
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Meil on parimad
kaamerapakkumised!
Et saaksid oma kaameraga paremaid
pilte teha, anname mais kaameraga
kaasa asjaliku statiivi!
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Uskumatu hinnaga
kvaliteetne LED LCD teler!
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Stiilne, kompaktne, võimas
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Apple iPhone 4S
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tavahind 69.-

Ülivõimas tolmu- ja veekindel nutitelefon!

Ere. Kiire. Sale.
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ekraan

4"

8GB

NUTITELEFON

iOS

59-

NUTITELEFON
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Eriti hea hinnaga iPhone!

LUKUVABA

tavahind 699.-

• 16 MP • 5x opt. suum (33-165mm)
• 2,7"/6,8cm ekraan
• 720p HD video • stseenituvastusega autoreziim
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• mittepeegelduva pinnaga ekraan
• Intel HD 4000 graafika • WiFi
• Bluetooth 4.0 • USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

Samsung Galaxy
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Sony Xperia E
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Lenovo IdeaPad S500
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suhtega nutitelefon!

Stiilne ja soodne
nutitelefon!
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kuumakse alates

HP Pavilion 15-n250sy

-42%

hind 199.-

Kõigi alates 100€ Canon, Fujifilm, Nikon,
Samsung, Olympus ja Pentax/Ricoh
kaamera ostul saab kingiks KN-TRIPOD30
väärtusega 35€. Kõigi Canon, Nikon ja
Pentax DSLR kaamera ostul saab kingiks
CL-TP2800 väärtusega 44.90€.

tavahind 349.-

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 25.56% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 10.9%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.90€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

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

Kampaania kestab 03.05.2014 - 31.05.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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Kaardimäng, mis kipub elustiiliks
Esmaspäeva õhtuti koguneb ligi poolsada inimest
klubisse Pahad Poisid,
et seal mitu tundi kaarte
taguda.

Lauri Naber 2012. aasta bridži
EMil Dublinis. 
bridge.ee

Ei, mitte raha peale, nagu
mõnigi arvata võib. Pelgalt punktide peale ning enda bridžimängu oskuste tõstmiseks.
„Kuigi – kui tahta, siis saab ju
kasvõi malet mängida raha peale, samuti ka bridži,“ räägib Lauri
Naber, Tartu bridžiklubi juhatuse
liige ja Eesti üks parimaid bridžimängijaid. „Bridž on eelkõige võimalus harrastada meeldivas seltskonnas intelligentset ajugümnastikat,“ avab Lauri bridži tõelist
külgetõmbejõudu. Pole ju midagi
meeldivamat kui koos sõpradega
vahvat tegevust harrastada.

Lõppematu hasart
Neile, kes ei tea, mida bridžimäng endast kujutab, väike selgitus. Mänguks on vaja nelja inimest ehk kahte paari ning pakki
mängukaarte. Istutakse ringis,
partnerid vastamisi. Kõik kaardid jagatakse mängijate vahel,
igale mängijale 13 kaarti.
Mäng algab pakkumisest.
Mõlemad paarid võistlevad selle nimel, et saada enda paarile sobiv trump ning püüda ära
mõistatada kui palju tihisid (tihi
on 4 kaarti, igalt mängijalt üks)
nad suudavad ära võtta.
Mängus on kokku 13 tihi ning
kui paar on jõudnud trumbi ja
tihide osas kokkuleppele, algab
kaartide mängimine. Need, kes
pakkumise võitsid, püüavad saa-

da nii palju tihisid, kui nad lubanud on, teine paar üritab neid selle tegevuse juures igati takistada.
Kui kõik kaardid on tihideks
mängitud, saavad paarid punkte
vastavalt sellele, kui täpselt nad
oma lepingulubaduse täitsid.
„Paljude mängijate jaoks on
tulemused suhteliselt teisejärgulised,“ arvab Lauri. „Tähtsam
on hea seltskond ja mäng ise. Iga
kaardijaotus on isesugune ning
igavaks minemist pole karta. Kui
ma kakskümmend aastat tagasi, 13-aastasena, bridžimänguga
alustasin, mängisin samasuguse hasardiga kui praegu. Lihtsalt toona tundsin rõõmu teist-

sugustest asjadest. Bridžimängu
võib mängida kuni kõrge vanaduseni ja ikka leida sealt midagi
uut ja huvitavat, mida õppida ja
millest rõõmu tunda. Palju sõltub ka mängijast endast, kui palju ta tahab ja saab sellesse hobisse energiat ja aega panustada.“

Tõeline mõttesport
Paljud bridžini jõudnud on
tegelenud varem mingite muude mõttemängudega, ka Lauri
ise harrastas enne bridži rendžu-nimelist mängu, lisaks on tal
Eesti meistrivõistluste medaleid
mälumängus.

Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu

Seda, et bridž pole niisama
kaardiloopimine, vaid tõeline mõttesport, tõendab kasvõi
fakt, et bridžis peetakse turniire kuni maailmameistrivõistlusteni välja. Jaanipäeva paiku algavad Horvaatias Euroopa
meistrivõistlused, kus osalevad
ka Eesti koondised. Lauri Naber
läheb seekord sinna kaasa mitte
mängijana, vaid naiste koondise
treenerina. Tavalistel Eesti turniiridel hakkab päev pihta hommikul 10 paiku ning kestab väikeste pausidega (et süüa ja keha
kergendada) viie-kuueni õhtul.
Ja mõni turniir kestab mitu päeva järjest. Ajud ragisevad ja higi
voolab, kuigi istutakse toolidel ja
füüsilist rahmeldamist ei toimu.
Kui kaua läheb aega, et tipptasemel mängima hakata? „Bridži põhitõdede selgeks saamine ei
võta väga kaua aega, kuid selleks,
et tippu jõuda, tuleb palju mängida ning tööd teha. Kindlasti
läheb vaja ka analüütilise mõtlemise oskust, positiivset hingelaadi, head partnerit ning kannatlikkust ja ambitsioonikust,“ arvab
Lauri, kes on käinud mitmetel suurvõistlustel, kus tal parima tulemusena on ette näidata 2008. bridžiolümpial Pekingis
Eesti koondisega saadud 9. koht
ning juhendanud bridžimängu
kursusi nii Tartu Rahvaülikoolis
kui mujal. Lisaks on Lauri Naber
ka Tartu Hugo Treffneri koolis
tegutseva bridžiringi mentor.
„Põhimõtteliselt võib ju bridžireeglid selgeks saada ka internetist, kuid arvuti ei suuda kindlasti asendada elusat inimest,“
leiab Lauri. Väga tähtis on har-

jutada partneriga kokkumängu,
et osata nappidest pakkumisest
rohkem välja lugeda.
Turniiridel mängitakse erinevate laudkondadega samu kaartide jaotusi. „Turniiridel ei sõltu
edu mitte sellest, kui head kaardid sulle kätte on jagatud, vaid
sellest, mida te koos partneriga nende kaartidega ette võtate,
võrreldes teiste laudade mängijatega, kellel on täpselt samasugused kaardid,“ räägib kogenud
bridžimängija.

Uued liikmed oodatud
Tartu bridžiklubi käib koos
juba 1960ndatest aastatest. Kuigi
praegu käiakse koos pubis, mille nimi eeldaks justkui meessoo
eelistamist (Pahad Poisid), pole
see kindlasti mitte nii. Bridžiklubis käib mängimas ka mitmeid
naisi. Bridžiga tegelemisel pole
vanuselisi ega soolisi piiranguid,
peamine on vaid tahe sellega
tegeleda. Vanuse poolest kuuluvad Tartu bridžiklubisse mängijad teismelistest kuni pensioniealisteni. Mäng algab kella kuuest ja
kestab umbes kümneni.
„Kes tunneb endas tahet bridžimänguga tegeleda, on meile
klubisse oodatud,“ kutsub Lauri uusi mänguhuvilisi liituma.
Seal on hea võimalus oma oskusi
täiendada ja sellesse elukestvasse
mängu jäägitult armuda. Ning ei
maksa ehmuda sellest, kui alguses ei tule kõik nii hästi välja kui
kogenud mängijatel. Aastate
pärast on algajal juba tunduvalt
rohkem kogemusi.
Kaie Päike

Kirjandusfestival Prima Vista kulmineerub taas pargiraamatukoguga
Poe ja Küüni tänava nurgal.
Täna kell 19 alguse saav improvisatoorne rütmiseeritud luulekava on
pühendatud Jüri Üdi ja Juhan Viidingu loomingule. „Luule on rütm. Rütm
on liikumine. Liikumine on muutumine. Muutumine on elu,“ väidavad
korraldajad. „Viidingu ja Üdi luule on
tulvil ilu, valu, eneseirooniat, kurbust,
ahastust – elu tema kõikides värvides.“
Kuidas muusikud seda maailma
tajuvad ja millist särinat see nendes tekitab, selgitab avalikult välja
Lu:leGrup koosseisus Ivi Rausi (hääl,
vidinad), Laura Remmel (hääl, vidinad) ja Aleksandra Kremenetski (igasugused löökpillid).

Juba 11. korda toimuval festivalil,
mis pühendatud noorusele ja nooruslikkusele, astuvad Tartu raamatuhuviliste ette nii kodumaa lemmikud
kui ka mitmed hinnatud välisautorid.
Teiste seas on kohal filosoofilise alatooniga proosat viljelev vene kirjanik Mihhail Veller, maineka Ingeborg
Bachmanni kirjandusauhinna võitja
ukraina päritolu Katja Petrowskaja,
kultusromaani „Rock’n’roll ja ridamaja“ autor ning praegu peamiselt kriminaalromaane kirjutav saksa kirjanik
Klaus-Peter Wolf.
Peale pargiraamatukogu saab
külastada juba traditsiooniks saanud raamatulaata, nautida laulvate
kirjanike kontserti, osa võtta põnevatest raamatuesitlustest, näitustest,
filmiseanssidest, sõnalavastustest ja
vestlusringidest. Toimub ka parima
ilukirjandusliku perioodikadebüüdi
konkurss „Esimene samm“.

Vergi white, dark, spiced
rummid 1,0l

11,49

AVATUD IGA PÄEV
10-22

0,59
+ pant 0,04 €
0,39 €/l

0,59

Raamatukogu
keset parki

KAMPAANIAHINNAD MAIS!

Vesi Vichy
strawberry-lime
1,5l

Õlu Dlight
Pineapple &
Grapefruit

17

8,89
2,96 €/l

Don simon
Airen blanco (valge vein) 3,0l
Tempranillo tinto (punane vein) 3,0l

+ pant 0,08 €
1,77 €/l

Siider Somersby
Pear ja Apple
6-pakk

Garage mõlemad sordid

0,69

+ pant 0,08 €
2,07 €/l

0,55
+ pant 0,08 €
1,10 €/l

Õlu Pilsner 0,5l

Õlu
Kar Friedrich
6-pakk

4,39

+ pant 0,48 €
1,29 €/l

3,99

+ pant 0,48 €
2,01 €/l

Alkohol kahjustab teie tervist!

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

tartuekspress
Korvpallikool peab juubelit
SPORT
18 korvpall

Tartu korvpallikooli uksi on
kulutanud aastakümnete vältel lugematu arv kordi sajad
ja tuhanded noored poisid ja
ka tüdrukud. Maikuu viimasel
päeval, mil legendaarne kossuhäll peab juubelit, on taas
põhjust kokku tulla.
„Mõnevõrra hämmastav, aga tegelikult polegi selle 40 aasta jooksul, mis
korvpallikooli sünnist möödub, kordagi ühtset suurt pidu peetud,“ rääkis üks
initsiatiivgrupi liige, Tanel Tein. Mees,
kes ei vaja lähemat tutvustamist ühelegi korvpallihuvilisele.
„Ei tasu arvata, et see on kinnine üritus vähestele väljavalitutele,“ täpsustas
korraldusele endagi lihaselise õla toeks
andnud Tarmo Kikerpill. „Oodatud on
absoluutselt kõik, kelle elutee on kunagi Turu tänava spordihoonesse viinud.
Olgu siis trenni tehtud kümme aastat või
kümme päeva, meie silmis pole vahet.“
Jutu edenedes selgus, et pidusse kippumise soovile ei panda kätt ette ka
siis, kui tulija on lihtsalt korvpallisõber
ja -austaja mis tahes Eesti nurgast ega
ole päevagi Tartu treenerite käe all harjutanud. Plaanis on maha pidada Eesti
suurim korvpallipidu – seega kõik on
teretulnud.
Tasub vaid aegsasti nimi kirja panna ja et pillid õige valjusega mürtsuks
ning – nagu ikka õigel juubelil tavaks,
ei puuduks peolaud ja kingitused – ka
osavõtutasu maksta. 15. maini on see
20 eurot, hiljem 30. Kogu info ürituse kohta, aga ka tagasivaate korvpallikooli tegevusse ühes rohkete fotodega
leiab veebilehelt www.korvpallikool.ee.
Põhjusi, miks just nüüd pasunad üürgama pandi, on üpris mitu. Esiteks muidugi ümmargune tähtpäev. Teisalt aas-

Kuuekümnendate lõpu Eesti korvpalli parimad pojad, paremalt teine TKK pikaajaline treener Tõnu Lust. Kooli juubel on
hea võimalus nostalgiapall taas põrkama panna. 
Korvpallikool.ee

taid vilistlastes vaikselt küpsenud plaan
korvpallielu vedureid meeles pidada ja
vääriliselt tänada. Tänuväärse soovi
paremaks realiseerumiseks asutati veebruaris Sihtasutus Tartu Korvpallikool,
mille peamine eesmärk ongi ala populariseerimise kõrval hoida aeg-ajalt püünel
ka neid, kes muidu alatihti, ent teenimatult tagaplaanile kipuvad unuma.

Tänuks tehtu eest
„Paljudele oli korvpallikool teise
kodu eest ja kohalikuks „emaks“ või
„isaks“ sealsed treenerid. Paljud noortetreenerid ei jõua ega tahagi kunagi
jõuda tippklubi etteotsa, et igas spordisaates ekraanisära nautida, aga rääkides nende panusest korvpalli jääb sage-

li mõiste „elutöögi“ kuidagi hädiseks,“
toob Tein välja nukravõitu tõsiasja, et
häid sõnu, kiitust ja tänu pole kunagi
liiga palju.
Et saaks üheskoos teha siira kummarduse neile inimestele, kes olid
korvpallikoolis käijatele nii õpetaja,
kasvataja, treeneri kui ka vahel õe-venna, vanema ja hingekaaslase eest, kutsuvadki korraldajad vilistlasi taas Tartusse mõneti unikaalsele peole.
„Ega meil sellelaadseid korvpallipidusid polegi Eestis eriti korraldatud,“
leiab Kikerpill. „Sellist, kus kõik aastakäigud tulevad taas kokku. Hommikupoole võetakse gruppide kaupa mõõtu palliplatsil, ent õhtul saab banketil
ka kõik korvpallielu puudutava ühiselt
läbi arutada.“

Loo trükkimineku ajaks on üritusele registreerunute arv kerkinud kõvasti üle saja piiri. Tein usub, et heal juhul
mahutaks spordikool ära ka kolm korda suurema arvu inimesi. „Huvi, mida
on juba nii pikalt enne ürituse toimumist üles näidatud, on olnud üllatavalt suur. Mõnes mõttes ka arusaadav
– kes ei tahaks näha taas vanu kamraade ja juhendajaid? Korvpallikool on
kinkinud kõigile peale korvpallipisiku
ka rohkelt sõpru. Nii mõnigi on endale sealt saanud pruudi või elukaaslase.
Sotsiaalseski mõttes on selle tänaseks
ametlikult tegutsemise lõpetanud institutsiooni mõju kirjeldamatult suur. Ja
meis kindel soov, et on sihtasutuse tööde kaudu ka tulevikus.“
Rasmus Rekand

Neljapäev, 8. mai 2014

Korvpallikooli ajalugu
Tartu Olümpiareservide Spetsialiseeritud
Korvpallikool avati 1. aprillil 1974.
Ennetustöö ja lubade taotlemine algas
1971. aastal. Korvpallikool loodi Tartu laste ja
noorte spordikooli korvpalliosakonna, TRÜ
spordiklubi laste spordikooli korvpalliosakonna, EPA spordiklubi laste spordikooli poiste
rühmade ja treenerite baasil. Korvpallikool
avati nii tütarlastele kui ka poeglastele, vanuses 8–18 aastat.
Treeneriteks valiti Rita Sild, Aino Hein,
Eha Sügis, Maire Sulg, Evi Merusk, Villi Jukk,
Arne Laos ja Harri Russak. Direktoriks kutsuti Rapla spordikooli direktor Heino Leiten, kes paistis silma oma range hoiakuga
ja nõudlikkusega alluvate suhtes. Peamisteks meetoditeks olid tihedad koosolekud,
kus treenerid pidid aru andma oma tööst ja
võistlustulemustest.
Turu tänavale rajatav kolme võimlaga spordihoone pidi valmima 1974. aasta 1. septembriks, avas lõpuks uksed aga 30. jaanuaril 1975.
Seni käis töö koolivõimlates, endiselt EPA
ja pisut ka TRÜ vanas võimlas. Võimlatunde
jagus vähe, puudu oli ka pallidest ja muust
varustusest.
1978. aasta septembris lahkus direktor
H. Leiten oma ametikohalt ja suundus Tallinna, tema mantlipärijaks valis kollektiiv Villi Juki.
Õppealajuhatajaks sai Edgar Naarits.
Kuna kõlava nimega spordikool allus haridusosakonna ja ENSV haridusministri kaudu
Moskvale, oli treenerite palk tavaspordikooli
normist 15% kõrgem, samuti lubati kõigil töötada 1,5-kordse koormusega ehk sissetulek
oli treeneritel tolle aja kohta korralik – vaid
kaevurid ja lüpsjad said rohkem.
Lisaks eelmainituile on treenerivilet puhunud Elvi Maremäe, Elle Lapp, Tiit Ilver, Andres
Metsar, Õie Veber, Raivo Aljaste, Miia Pallase, Roman Noormets, Paavo Russak, Olga
Demjanenko, Jüri Neissaar, Tõnu Lust, Ivi
Kaljuvee, Maire Mällo, Tarmo Petter, Urmas
Teppo, Kaire Asi, Liina Arus, Liina Reinup ja
Priit Paama.
Korvpallikool likvideeriti 31. mail 2000 ja
sama aasta 1. juulil avati Tõnu Lusti juhtimisel
Klubi TABA-89. 1. jaanuarist 2008 tegutseb
samas hoones spordiselts Kalev.

Pooltooted, mis
valmivad peaaegu ise.

Kui sul pole kokageeni, on küpsetamisel abiks Tartu Milli pooltoodete
tubli pere. Nende seltsis on köögis askeldamine alati lihtne ja meeldiv.

www.tartumill.ee

tartuekspress
Rock-staarid Augis ja Vilma
korvpall
SPORT

Neljapäev, 8. mai 2014

Kolmes eri korvpalliliigas kõrgeimate tippude suunas rühkival Rocki rongil on
rohkelt vaguneid. Mõned alles õrnalt tehasetolmused, teised mitmemiljonilise
läbisõiduga. On nii vilkamaid kupeesid kui ka turjakaid tsisterne. Kerekas Hopper kõrvuti terasest konteineriga. Vedurit, üht ja ainust, sel veeremil polegi. Hoogu annab jõudumööda iga rattapaar. Aga nagu siinsele majandusele tavaks,
tuleb kütust sageli sisse osta – suurem osa imporditakse olude sunnil Leedust.

GEP ehk Kuumad Eesti Poisid
Kodumaal levinud anekdootlikule
müüdile, et eestlased on pehmelt väljendudes pikameelsed, et mitte öelda uimased juhmardid, sõdis Augustas vastu juba
mullu, mil pallis kõrvuti Pärnu noortega
suvepealinnas. „Enam ei tögata ka Leedus, et Eestisse lähevad mängima ainult
need, kes kuskil mujal läbi ei löö. Teatakse väga hästi, et siinsed kaks suurklubi
on tase omaette ja väiksemadki võivad
väga valusasti hammustada. Eks eelmisel aastal pidin oma kodumaiste sõprade küsimustele natuke rohkem vastama,
kui uimased need eestlased siis on või
õigemini pole. Nüüd enam mitte,“ räägib Augustas tempoga, mis meenutab
tööhoos õmblusmasinat. Tukk moodsalt
sassis, heledama varjundiga hallikad silmad kõrgete kulmude alt sädemeid pildumas. Värvikad ingliskeelsed fraasid
lipsavad õrnalt sahisevate s-ide saatel välja ühtevalu muigel suust. „Täiega kompu“
või midagi taolist õhkaks Augi-sugust
poissi kohates moodsad piigad.
„Eestlased on haruldaselt külma närviga,“ poetab oma pooleaastase kultuuriantropoloogilise vaatluse resümee Vilmantas. „Te nagu ei erutu millegi peale.
Pole kindel, kas ollaksegi nii kõva kõhuga kõige suhtes, või ilmselt hoopis ei lasta välja paista, mis sisemuses tegelikult
toimub. Külm värk!“
Novembri lõpus Kėdainiai Nevėžisest
Tartu Rocki kolinud Vilma meenutab olekult kõik kuumad ja külmad läbi käinud
merekaru. Diivanil ta ei istu, vaid katab
seda ebamäärases asendis justkui kolakate jäsemetega laiskloom Sid mammutite multikast. Mõnepäevane habemetüügas ühes vidukil silmade ja irvena paotuva
suuga rõhutavad hoitult hooletut hoiakut.
Ah-mul-kõigest-savi-kehakeel unub
vaid neil loetud minutitel, kui jutujärg
kerib järjekordse vinge vastasseisuni
kossuplatsil. Siis tikuvad riiete all musklid punduma, miimikasse lisandub erutust reetvaid varjundeid ja suur mees ajab
end püstipoole. Nagu lesilast välja ärritatud hiidkaheksajalg, kes tülina möödudes õige pea pesa õndsusse tagasi heljub.
Meeste jutukus on aga välimusega
diametraalses kontrastis. „Unine“ Vilma
napsab sõna palju kiiremini ja sagedamini, ilma pikema hoovõtuta. Augis kaalutleb pikemalt enne, kui vastuse välja poetab, kontrollides regulaarselt silmanurgast rahvuskaaslase reaktsiooni.

Uued suured sõbrad
„Parim, mis minuga Eestis juhtus, ongi
see, et leidsin siit nii hea sõbra,“ ühmab

Vilma Augist silmas pidades. „Olin ta
nime varem kuulnud, ent Leedus polnud
me sattunud ühte meeskonda ega isegi
vist mitte teineteise vastu mängima.“
„Esimest korda saime väljakul kokku tänavu septembris Balti liiga karikamängudes,“ sorib mälus Augis. „Rock jäi
finaalis teiseks,“ muigab Kėdainiai ridades karika võitnud ja turniiri parima
mängija au pälvinud Dilys.
Omavahel suhtlevad Vilma ja Augis
platsil peamiselt hoopis kehakeeles.
„Tuleb tunnistada, et meil on iseenesest
päris hea klapp tekkinud,“ tunnustab
noorem vanemat. „Kate kattest mängus rünnakul ja ka kaitsesituatsioonides esineb meil haruharva ebakõlasid.
Meil on korvpallist üsna ühtemoodi
arusaam, stiil.“
„Augise mängujuhtimine ja söödud on teistsugused kui näiteks Vinnyl (Vincent Simpson – toim). See aitab
kindlasti treeneritel mängurütmi muuta ja ma ei tee kuidagi Simpsonit maha,
aga lihtsalt Augisega oleme rohkem
ühel lainel,“ püüab Vilmantas sõpra kiites manada ette erakordselt ükskõikset
ilmet, mille usutavust kahandab vägisi
peale tikkuv muie.
On’s Vilmale lihtsam head passi
anda kui teistele pikkadele? „Eks lihtsalt tuleb teada, kes mida teha armastab. Kui Toome tõttab tavaliselt pärast
katet kolmese joone suunas, siis Vilma
pigem korvi poole. Janarist ei tea muidugi kunagi, mis talle sel korral parasjagu pähe tuleb.“ Mõned arusaamatuks
jäänud Vilma suunas lennutatud leedukeelsed sõnad ja Augise näoilme annavad alust oletuseks, et selles plaanis on
lõõpimist ennegi ette tulnud.

Musikaalne hüään
„Vilmat on õnnistatud suurepärase häälega,“ alustab Augis kolleegi
kirjeldamist ootamatust otsast. „Ei
oskagi kindlalt öelda, kas tegu on
laulva korvpallu-

ri või korvpalliva lauljaga. Reisidel jagame hotellituba, seega olen asjaga äärmiselt hästi kursis. Peagi on plaanis välja
anda album, mille repertuaar ulatub
popist räpini. Õigeks rokiks pole ta valmis. Veel mitte.
Võrratu hääl. Mõnedki vilemehed
kadestavad teda seepärast. Ta ei ütlegi
ühtegi halba sõna, aga pelgalt ületamatu hääle tõttu määratakse talle miskipärast tehnilisi vigu.
Väljakul on ta agressiivne, kirglik.
Omadus, milleta minu hinnangul ei
saagi korvpallur olla. Vähemalt mitte
eriti edukas. Kujuteldamatu, et keegi
lükkab või nügib sind ja sa lähed vabandama. Tulebki vastu anda, korvpall on
võitlus. Ta on ohtlik nii korvi all kui ka
kaugemal. Üldiselt on tegu väga stabiilse selliga – tema päralt on tavaliselt iga
mängu esimene vise – ilmselt olete isegi
tähele pannud. Pikkust arvestades võib
teda pidada üsna väledaks.
Kui otsida Vilma puudusi … tal on
mõnikord raskusi suu õigel ajal sulgemisega.
Ei teeks paha, kui mul oleks sama hea
vasak käsi kui Vilmal. Visketäpsuselt oleme vist muidu üsna ühe taseme mehed.
Loomamaailmas oleks tema vasteks
hüään.“

Kalkuleeriv panter

Käsk on
täitmiseks
Tee korvpalli juurde käis mõlemal
leedukal üsna sama stsenaariumi järgi.
Utenas sirgunud Vilmantas kolis elama sadakonna kilomeetri kaugusele Kaunasesse vanaema juurde, sest
nii sai ta ka Sabonise korvpallikooli tegemistes kaasa lüüa. Ehkki
vanematel puudub igasugune
side tippspordiga, oli koljati kasvu isa kindel soovitus, et poiss rahvusalal
kätt prooviks. Edu ei
lasknud end kaua
oodata, mistõttu
pole Vilmal olnud ei
teoorias ega praktikas aega ühegi teise
spordiala poole kiigata. Aga kui nüüd
fantaseerida, siis oleks
teiseks valikuks ujumine – basseinis tundvat ta end nagu kala
vees.
Isa, mitte ivag i
sportlikum kui Dilysi
oma, saatis teises klassis korvpallitrenni ka
Augustase. Poiss ise
eriti ei tahtnudki, ent
kodune kord nägi ette,
et vanemate otsused
pole mitte diskuteerimiseks, vaid tuleb
nurinata ellu viia.
„Nüüd pean tänulik
olema. Sobivamat ala
pole minu jaoks olemas,“ teab Augis ilma,
et oleks kunagi mõnd

ajapikku beatbox’is või mõnel muul mitte nii suurt andekust eeldaval alal arendada. Arvutamises on ta tugevam. Teda
saab usaldada, kuidas me muidu ühes
toas elaksime.
Tegelikult olen ma äärmiselt rõõmus,
et ta on siin. Kohutavalt positiivne seltsiline.
Tegu on päris „tiheda“ mängujuhiga, kes oskab ka suurte meeste vastu
lay-up’e teha. Loob läbimurretega olukordi endale ja toidab teravate söötudega kaaslasi. Platsinägemine pole kurta,
kiiruselt pole ta ka mitte viimane mees
Baltikumis. Viitsib kaitses rabada, ei
isetse ega karda asju ka ise otsustada.
Tõsine trennisõltlane.
Kui ta kaugvisked ära õpiks, oleks
tegu Euroliiga materjaliga. Lubas sel
suvel asja ette võtta. Ma võiks ju aidata, kui ma poleks ise juhtumisi sama
vilets viskaja. Loodetavasti leiab ta kellegi appi. Siis on ka Leedu koondise uks
talle pärani valla.
Ega ma ka ära ütleks, kui tema parema käe endale saaksin. Tegu pole erilise
jutulinnuga. Eks tema asi olegi kuulata,
analüüsida, nõu anda – sellised jõukohased asjad, tead isegi.
Teda loomaga võrreldes tuleb esimesena silme ette cheetah. Noh, see veider
panter.“

Kolleegid kõverpeeglis

„Augis ei saa musikaalsusega eriti hoobelda,“ ei jää Vilmantas võlgu.
„Hitt a lbumi üllitamisel ei saa vististi
temalt enamat
lo ot a k u i
mänedžeri tööd. Või
ehk suudab ta end

Jassu Hertsmann

Leedulastest leegionäride Augustas Pečiukevičiuse ja Vilmantas Dilysi
konkreetset rolli Tartu Ülikool/Rocki
eduloos pole lihtne mõõta. Nagu meeskonnamängu puhul ikka on tegureid
võrrandis vähemasti tosina jagu, üks
määramatum kui teine. Seega ei taha
keegi küsitletud spetsialistidestki sirgelt
välja öelda, kumb kõnealustest meestest
selles orkestris enam soleerib või võimsamalt esimese viiuli kohale pretendeerib, ent ühes ollakse konsensusel – energiat on neis sellides tohutult.
Kujundlikult väljendudes – kui eestlaste platsil käima saamiseks tuleb
kohalike diislisse lisaks uhada topkatäis
eetrit, siis leedukate puhul seda muret
pole. Mõnikord hoopis vastupidi – nende eetrisse tasuks vahel diislit poetada,
et asjad käes väga perutama ei kipuks.

teist üldse katsetanudki. Kui üldse miski
kossu kõrval kõne alla võinuks tulla, siis
kindlasti pallimänguala – volle näiteks
või käsipall.
Erinevalt Dilysist, kes on terve oma
karjääri eesliinis mütanud, ei alustanud Augis sugugi mitte mängujuhi rollis. Olles omaealistest vaat et pikim,
tuli esmalt tegutseda suure äärena. Et
aga kasvu lisandus aastatega vaid paari
sentimeetri haaval, taandus positsioon
platsil järjest tahapoole.
„Tunnen end mängujuhi kohal kõige
kindlamalt. Kui oleme Vinnyga koos platsil, mängin mina rohkem viskajat. Seda
ametit olen pidanud ka mõnes noortekoondises, ent minu kaugvise pole vajalikult stabiilsel tasemel.“ Augis vannub, et
see on probleem, mille alistamise nimel
käib armutu töö päevast päeva.
„Ühest viieni,“ kõlab vilmaliku enesekindlusega tögav vastus pärimisele sobivaima rolli kohta kossuplatsil.
„Nii nagu treener käsib. Kui vaja, tulistan kaare tagant või toon palli üle (kõigil Rocki käekäiguga üle keskmise kursis olijail peaks siinkohal silme eest läbi
jooksma kohtumine Antverpeni Giantsiga, kus pikk leedukas alustaski võimsa
pealtpanekuga lõppenud soolot põrgatusega oma korvi alt – autor). Kullamäe
arvates suudan ka korvi all üht-teist erinevat teha,“ viitab Dilys mängukorraldusele, kus Taltsi kõrval tuleb tal tsentri rolli täita, aga Toomega koos pallides
hoopis ääremängijana tegutseda.
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Lõõpimismerele sattunud laevale
meelega tuult purjesse puhudes saan
teada, et platsi tuleb loo kangelastel
jagada näiteks vanamehega, kes võiks
neile täitsa isa eest olla, kuigi tema ettearvamatus on legend omaette. Nagu ka
babyface’iga, kes näeb vaatamata sellele, et on Rocki särki kandnud lasteaiast
saati (pole kindel, kas juba kuusteist või
kuuskümmend aastat), ikka välja nagu
20aastane, igavesti muretu ja rõõsa.
Kolleeg Gert ei vaiki iialgi – kogu aeg
patrab, sebib ja sahmerdab, puistates lõppematult varrukast nalju. Ja tema täielik vastand on Tanel, kes, kui just maja
ei põle, suud lahti ei tee. Tema kohalolekutki on raske tähele panna, liigub
nagu vaim.
Joosep on 600% eestlane. Eks
nii pikal mehel need mõtted
võtavadki peast jäsemeteni
jõudmiseks rohkem aega.
Muidu platsil väga tubli –
kui veel aru saaks, et juba on
uus päev ja järgmine mäng.
Vastukaaluks on snaiper
Janar, kelle esivanemates peab tingimata voolama suur annus leedu
verd, muul moel pole tema „põlemine“ selgitatav. Mees, kes terve mängu
käigu platsil räägib, juhendab ja seletab – kahju vaid, et aru ei saa, mis keeles ta räägib või mida õigupoolest mõtleb. Aga no las vatrab …
Timot, nagu kõiki vasakukäelisi, on
õnnistatud keskmisest tublisti suurema
talendi ja intellektiga. Tegu on lihtsalt
nii hea mehega, et täpsustused oleks
juba üleliigsed.
„Võltsmoslem“ Vinny pole üldse tüüpiline ameeriklane. Tavapäraselt pole
jänkid nii isetud, vaiksed ja muhedad.
Kristeni vajalikkust tõestab asjaolu, et
ta varustab leedukaid pidevalt šokolaadidega, mis tuleb välja käia viskevõistluse kaotajal. Pikalt Leedus elanud Kendile on ka pisut „õiget lõhna“ külge jäänud, aga aktsent on ikka Maarjamaa
oma. Seda kompenseerib pisut tõik, et
tegu on ainsaga, kes Rockis ülejäänutest Xboxil jalkamängu valdab. Muidugi mitte sel tasemel kui Leedu vennad.
Rasmus Rekand
Täispikka artiklit loe aprillikuu
ajakirjast Basketball
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das sisseastumise korda
Sel aastal saab Tartu kutsehariduskeskuses, samamoodi nagu kõrgkoolides,
kandideerida kahele erialale. Uuendusena oodatakse
kandidaatidelt ka motivatsioonikirja, mille koostamisel kool abikätt pakub.

15

ARSISE
KELLADE KOOLI
JUUBELIKONTSERT

P 18.mai kl 17 Tallinna Rootsi-Mihkli kirik
Arsise noorte ansamblid ja kellade kooli õpilased

P 18.mai kl 17 Tartu Peetri kirik

Tartu noorte ansamblid ja kellade kooli õpilased
Piletid Piletilevist ja kohapeal

Kevadel, koos koolilõpu lähenemisega, kasvab ka tulevaste õppurite karjäärinõustamise maht. Tartu
kutsehariduskeskuse hea haldjas,
karjäärinõustaja Liine Maasikas
teab, kuidas sisseastumine sujuvamaks ja turvalisemaks muuta.
„Noored on muutunud julgemaks ja teadlikumaks,“ arvab
Maasikas, kuid möönab samas, et
sisseastumine kutsekooli on siiski mitmes mõttes pingeline. Näiteks gümnaasiumi vastuvõtt selgub juba enne, kui põhikool lõpetatud. Kuid need, kes kandideerivad kutsekooli eriala õppima, peavad teadmatuses elama terve suve.
„Lapse ja lapsevanema jaoks
pole eriti turvaline saada paar
nädalat enne kooli algust teada,
kas ja kuhu kooli noor on sisse
saanud või kas ta ühikakoha saab,“
kirjeldas Maasikas ühte aspekti
Eesti hariduskorralduses, mida ta
turvalisemaks muuta tahaks.
„Oleks ülitore, kui ka kutsekooli
sisseastumiskatsed oleks märtsivaheajal ja nii kui gümnasistidelgi oleks põhikooli lõpetajal teada,
millises õppeasutuses sügisel jätkab. Seda enam, et põhikooli lõputunnistus ei ole kutsekooli sisseastumisel kõige olulisem näitaja.“

Suurem kindlustunne
Paljuski eelnevat arvestades on
KHK tänavu vastuvõtukorras teinud üksjagu muutusi. Kõige olulisemaks muudatuseks võib pidada
seda, et nüüdsest saab kandideerida mitmele erialale.
„Muudatuse eesmärk on pakkuda kandidaatidele suuremat

Sellest sügisest saab KHKsse
kandideerida soovi korral üheaegselt nii koka- kui lukksepa
õppekohale. 
KHK

vatsioonikiri vaid soovituslik, kuid
karjäärinõustaja hinnangul on
tegu eelkõige noorele enesele vajaliku abimehega erialavalikute ja
tulevikuplaanide sõnastamiseks.

Koolituste aeg käes

kindlustunnet, et õppekoht siiski saadakse,“ kinnitas Maasikas
ja lisas, et mida küpsem inimene
seda enam valikuvõimalusi ta sooviks. Teiseks on lähedaste erialade puhul noorel tõepoolest raske
otsustada, milline see üks ja ainus
valik on ning mitmekülgsete huvide ja oskustega noorel on selle ühe
valimine veelgi raskem. „Ei ole ju
mõistlik hoida kõiki mune ühes
korvis,“ arvas Maasikas.
Kahe eriala rakendamine ei
tähenda juhuslike valikute soosimist. Vastupidi – elukutsevalik peab alati olema kaalutletud ja
motiveeritud otsus. Seetõttu ooda-

∞∞ Motivatsioonikirja koostamise koolitused toimuvad
13. ja 20. mail ning 10. ja 17.
juunil. Koolitus kestab 1,5
tundi ja on osalejatele tasuta.
∞∞ Sisseastumis vestlusteks
ettevalmistavad töötoad toimuvad dokumentide vastuvõtuperioodi ajal 30. juunil,
7. ja 14. juulil. Töötoa kestus
sõltub osalejate arvust.
∞∞ Registreerimine ja info karjäärinõustajalt: ene.raid@khk.ee.

takse kandidaatidelt koos sisseastumisavaldusega ka motivatsioonikirja esitamist. Esialgu on moti-

„See on eriti hea neile õpilastele, kes võib-olla esimest korda elus
vestlussituatsioonis tuge vajaksid.
Ja olgem ausad, ega täiskasvanutelgi töövestlustel enesekiitmine kerge
ole. Kui motivatsioonikiri on kirjutatud, siis on vestluseks juba pooled
vastused ja põhjendused olemas ja
jääb üle neid vaid korrata.“
Kuigi dokumentide esitamine
algab 25. juunist, on just praegu karjäärinõustajatel kibekiire tööaeg,
sest sisseastujatele pakutakse lisaks
nõustamisele ka motivatsioonikirja koostamise koolitusi. Kuid kes ei
jõua või ei saa koolitusele tulla, võib
oma motivatsioonikirja mustandi saata karjäärinõustajatele tagasiside saamiseks. Samuti korraldab
kool vastuvõtuperioodil töötube.
Igal esmaspäeval saab töötoas sisseastumisvestluseks harjutada.
Kaire Mets

R 23.mai uute õpilaste vastuvõtt
Vaata lisa www.arsis.ee

TALLINNA OPTIKAS
LEHEKUUL nii ühevaatelised,
kui ka progresseeruvad
ja
päikeseprilliklaasid
-25% parema hinnaga.
Lisaks paljud raamid – 50 %

Arsti ja optometristi vastuvõtule
saab registreerida telefonil 7 400 900.
Rüütli 1, TARTU
Tel 7 400 900
E-R 9-18, L 10-15

TOODE AS TARTU ESINDUS:

RINGTEE 43F, TARTU
TELEFON: 736 2813, 507 2909

www.toode.ee
e-kiri: yllar@toode.ee
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• seljatoed

• põlvetoed
• tallatoed
• käetoed
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Suvele vastu isetehtud õllega!

10. mail
emadele
kogu kaup
-15%

Pole midagi toredamat kui üllatada sellel suvel
ennast ja sõpru suurepärase õllega, mille
valmistamine on lihtsamast lihtsam!

• rinnaproteesid
• tugisukad,
• tugipõlvikud

Kõik vajaliku leiate Eesti parimast
pruulimistarvikute poest
Pruulmeistrid!

• tugisukkpüksid
• kinesioteibid,
• füsioteraapiavahendid
• ortopeedilised jalatsid

Asume:

• looduskosmeetika

Rüütli 4 (sisehoov)
Tartu

ja palju muud vajalikku

Kotka 26
Tallinn

Salutaris OÜ
Kalevi 4, Tartu
E–R kl 10–18, L kl 10–14

Beige

ra
Beige, O
d
Soodushin

ra
Beige, O
d
Soodushin

Clarus SR100W
Ø505mm (klapita)

Clarus SR100AW
Ø505mm (klapiga)

77.-

Black, Silica, Alba,
Black Metallic

Alumetallic
Copper, Brass

86.99.-

d
ge
Bei dushin
Soo

d
ge
Bei dushin
o
So

96.-

85.-

99.-

Clarus SR102AW
580mm x 470mm

Black, Silica, Alba,
Alumetallic
Copper, Brass

pruulmeistrid.ee

Black, Silica, Ora,

98.111.-

Clarus SR101AW
780mm x 500mm

Alba, Alumetallic 112.Copper, Brass 129.-

Black, Silica, Ora,

PAPILLON SCP151AW
945mm x 505mm

Alba, Alumetallic 119.Copper, Brass 139.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Alba, Alumetallic 169.Copper, Brass 189.-

Silica

Ora

Notus SQ102AW
575mm x 460mm

Beige, Silica, Ora, Alba,
Alba

Alumetallic
Copper, Brass

110.127.-

Notus SQ101AW
765mm x 460mm

Cuba SQC101AW
780mm x 495mm

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Alba, Alumetallic 118.Copper, Brass 135.-

Alba, Alumetallic 139.Copper, Brass 155.-

Cuba SQC150AW
610mm x 495mm

Cuba SQC151AW
800mm x 495mm

Alba, Alumetallic 153.Copper, Brass 172.-

Alba, Alumetallic 165.Copper, Brass 184.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Alumetallic

Copper

Quadro SQQ100W
565mm x 510mm

Quadro SQQ100AW Cuba SQC100W
490mm x 455mm
565mm x 510mm

Alba, Alumetallic 115.Copper, Brass 131.-

Alba, Alumetallic 127.Copper, Brass 143.-

Beige, Black, Silica, Ora,
Brass
Põhiliselt laos olemas 5
tooni: Beige, Ora, Silica,
Alba, Black metallic.
Teised toonid tellimisel,
tarneaeg 3-4 nädalat.

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Silica, Ora, Alba,

Alumetallic
Copper, Brass

104.119.-

* Valamutel kaasas äravool prahisõela ja ülevooluga *

Simplex SQS101W
425mm x 500mm

Nova SQN100W
460mm x 515mm

Alba, Alumetallic 96.Copper, Brass 111.-

Alba, Alumetallic 104.Copper, Brass 119.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

* Soodushinnad kehtivad mai lõpuni *

Beige, Black, Silica, Ora,
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Neljapäev, 8. mai 2014

23

hundinahas
Meie esmakohtumine oli täis üllatusi. Nägin ta
jõulist, ent nõtket kuju juhuslikult kaubanduskeskuses. Eemalt tundus, et tegu võiks
olla ameeriklasega, ent alles näkku vaadates tõdesin üllatusega– minu
tähelepanu oli jäägitult köitnud itaallane!
„Selline Fiat?“ hõikas kaasa
välja mõtte, mis ka endal kuklas
kummitas. Atleetliku vormiga
Fiat Freemont lõi heas mõttes
pahviks. Tõele au andes tuleb
aga tõdeda, et ega esmamulje
ameeriklasest nii vale olnudki. Itaalia meistrimehed on
oma logo all müümas laias
plaanis sama sõidukit mis
tuntud ka Dodge Journey’na.

Väikeste viguritega
Vaid üks kang, seegi roolist vasakul, peab
hakkama saama nii kojameeste, suunatulede
kui pesurite töö korraldamisega. Esimese hooga tikub eurooplastega harjunud parem käsi
ikka kojamehe kangi järel rooli kõrvalt tühjust
haarama.
Kaptenisillal ja selle kõrval ehk kahel esiistmel elu iseloomustamiseks sõnu otsides vilksavad reas peast läbi õdus, majesteetlik, noobel,
imposantne. Klišee „ameeriklaste mugavus“
saab järjekordselt tõestatud.
Roolimisega suurt vaeva pole. Raske laev
hoiab ise ideaalselt kurssi, vaid kiirushoidik
tikub mootoriga koostöös ebastabiilsust ilmutama. Ehk 90 piirimail püsimisel kummalisi
kiirendusi ja pöördespurte ette võtma. Ei saa
välistada, et asi oli tuules, künklikus tees või
ennekõike sohvri vilumatuses, ent ladusama
ja ka ökonoomsema kulgemise nimel tuli ise
pedaale tallata.
Teatud konflikte esineb automaatkäigukastil ka kolmandalt neljandale üleminekul lin-

nas, nõudes mõnes olukorras üllatavalt kõrgeid
pöördeid. Üldse tahab masin vilkamalt liikumiseks keskmisest raskemat jalga. Eeldan, et
mõnevõrra jõulisem mootor annaks selle kere
peale istutatuna tõhusama lõpptulemuse.
Seni tuleb aga raudruunaga sinasõprust sobitada, muidu rahuldava kütusekulu piiridesse ei
mahu. Iga järsem liigutus tekitab paagis keerise. Teatud kohanemisaja järel võib hakkama
saada ka 7,7 liitriga sajale, sealjuures sai proovikilomeetreid kolmesaja ringis, millest valdav
osa siiski maanteel. Linnas oli algul raskusi 11
piiresse mahtuda, pikema praktikaga sohvrid
räägivad, et võimalik on ka 9-ga läbi ajada.
Õrna kriitika saab ka päevatulede automaatika puudumine, ent nagu Autospiriti mehed
kinnitasid, on probleemile, kus laternad lahvatavad nupupööramiseta põlema vaid pimeda ajal, lahendus peatselt leitud. Kõrge laadimiskünnise tõttu pole ka näiteks jalgratta pardale toppimine ülearu lihtne, ent kõik need on
pisikesed, enam-vähem otsitud nõrkused, mis
unuvad peagi auto hubasust nautides.

Täpselt paras
Freemont on mõõtkavalt leidlik lahendus
suuremate mahtuniversaalide ja linnamaasturite vahepeal. Ehk peaks passima neile, kes
ei taha sõita „bussiga“ (pidades silmas Sharane
ja tema kujukaaslasi), aga põevad samaaegselt
keskmise tõsidusega džiibifoobiat. Fiatis on 7
istekohta ja nelikvedu pakitud silmatorkavalt
stiilsesse ülikonda, mille ajastuvaba välimusega kusagile pole kohatu ilmuda. Erinevalt maotuvõitu minibussidest ja musklis linnamaasturitest, mis äärmuslike arvamusi tsiteerides
mõjuvad nagu „dressides ballile“ või „kombainiga linnas“.
Freemonti kolmanda istmerea funktsionaalsus ilmneb peaasjalikult ikka pisiperet silmas pidades. Inimkatsetega saab tõestatud, et
ka keskeale lähenevaid tütarlapsi annab Fiati

Fiat Freemont Lounge AWD
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Pikkus 4910 mm
Kõrgus 1705 mm
Laius 1878 mm
Teljevahe 2890 mm
Tühimass 2089 kg
Mootor 1956 (2,0),
125 kw diisel automaat 6
(valikus ka 3,6 V6 206 kw automaat 6)
Kütusekulu 9,6/6,0/7,3
Garantii 5 aastat läbisõidupiiranguta,
lisaks 3 aastat autoabi.
Hooldevälp 35 000 km
Hind 27 888 € (alates 25 782 €)

tagaistmel transportida. Seda lausa suuremate
vigastusteta, ehkki ühes väiksemate nurinatega teemal, justkui sihvakamad põlved tikuvad
kõrvade kõrgusele kerkima. Tänu täisnurgana
avanevale tagauksele saab kolmandasse ritta
minekuga hakkama ilma erilise akrobaatikata.
Saaremaale sõidaks meelsasti ära nii, et peale viie täiskasvanu on tagareas kaks last. Euroopa turneele seitsmekesi ei kipuks. Kiitust tuleb
avaldada sellele insenerile, kes otsustas ka teise istmerea ette-taha nihutatavaks teha ning
tagatipuks andis seljatoe kalde reguleerimise
võimaluse.
Et kõrgest masinast välja astudes tuleb esimene samm pikem teha, muidu on püksisääred
garanteeritult porised, pole suur üllatus, ja sellega harjub kiirelt.

Vajadusel neljal käpal
Sõiduki nelikvedu toimetab omasoodu siis,
kui vajalikuks peab. Eraldi sisse-välja lülitada seda ei anna. Tavaolukorras kaabivad ikka
vaid esikäpad, ent vajadusel suunatakse jõudu
ka tagumistesse ratastesse. Vaevalt mudamaratoni või kapotininani ulatuvate lumevallidega hakkama saaks, aga kergemate takistustega ilmselt küll. Kõrvu teritama peaks ilmselt
aktiivsemad pered, kel seiklusi vahel ka seenesalus, metsatalus või suusamäel ette tuleb.
Ülisuur ekraan keskkonsoolis, mis aitab
enam-vähem kõike juhtida, seadistada ja juhatab teed. Turvalisuse huvides ei saa navi eriti
palju seadistada sõidu ajal. Nagu keeldub tark
masin ka liikumise ajal DVD-lt või mälukaardilt filmi mängimast. Keegi nupumees väitis
end aga teadvat kedagi, kes neist kitsendustest
vähese vaeva ja mõõduka tasu eest võitu saab.
Nii puusaka looma puhul hindan tagurdamiskaamerat asendamatuks. Iseäranis siis, kui
istekohad juhtuvad viimseni hõivatud olema ja
salongipeegel tihkelt peanuppe täis.
Nagu ikka, jäävad kõige kirkamalt mällu
sekundaarsed pisiasjad. Aga just pagasnikuseina süvistatud taskulambi ja topsihoidjaid markeerivate õrnalt hõõguvate ribade eest tahaks
itaallastele veel ühe pai teha. Või ameeriklastele. Sest tegelikult pole vahet, mis värvi on kass,
kui ta ikka nii lahedalt nurrub.
Rasmus Rekand

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

Alustame
hooaega
superpakkumisega!

Aknad tehasehinnaga!

• Plastik ja puitaknad koos paigalduse
ja viimistlustöödega
• sissemaks 0 €
• järelmaksu võimalus kuni 6 kuud
(ilma protsendita)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 7366886;
56452502; 5016158 • Tartu,Aleksandri 1-4
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Kino

anekdoodid

Kolm sõpra vaidlevad:
„Elu algab sellest hetkest, kui laps
sünnib.“
„Ei, elu algab sellest hetkest, kui
laps eostatakse.“
„Ei, elu algab sellest hetkest, mil
naine koos lastega suvilasse sõidab!“
***
Kohtuvad kaks sõbrannat:
„Sa käisid maagi juures. Aitas ta
sind?“
„Jaa! See on kohutav! Mu mees
tuli tagasi!“
„Sa ju tahtsidki, et ta tagasi
tuleks.“
„Aga tagasi tuli mu esimene
mees, see, kes ära suri!“
***
Palatiarst mõõdab voodihaigel
vererõhku. Pärast ülevaatust küsib
patsient:
„Doktor, palun rääkige mulle tõtt,
olgu see nii kibe kui tahes – kas ma
pean varsti jälle tööle minema?“
***
Apteeki siseneb noor seksikas
neiu ja pöördub apteekri poole:
„Andke mulle oralgiini...“
„Kuidas, palun?“ ei saa apteeker aru.
„Saate aru, eelmisel korral küsisin
ma analgiini, aga selgus, et see ei
aita...“

***
„Miks nimetatakse teie koori
segakooriks? Koori koosseisus on
ju ainult mehed!“
„Asi on selles, et pool koori laulab ja teine pool ei oska laulda.“
***
Mees räägib arstile vastuvõtul:
„Mul on elus kõik hästi, aga adrenaliini on veres vähevõitu. Tahaks
teravaid elamusi. Ma olen juba ära
proovinud langevarjuhüpped, sukeldumise, kikkpoksi, krossisõidu …
Nüüd tahaks midagi uut!“
„Otsige endale armuke.“
„Mul on neid kolm. Ei aita!“
„Aga siis rääkige kõik oma naisele
ära!“
***
Patsient küsib arstilt:
„Doktor, mida teha maohammustuse korral?“
„Kõigepealt tuleb kindlaks teha,
miks ta teid hammustas,“ vastab
arst. „Võibolla astusite te talle peale.
Kui nii, siis tuleb tema ees kindlasti
vabandust paluda.“
„Aga kas see siis aitab?“
„Noh, vähemalt surete te sel
juhul puhta südametunnistusega.“
***
Mees küsib surivoodil arstilt:

„Öelge, doktor, kui kaua mu naine veel elab?“
„Noh, oma kakskümmend aastat
ikka.“
„Jumal tänatud! Saab vähemalt
20 aastat rahulikult teises ilmas elada!“
***
Keegi kõhetu mehike tuleb kliinikusse, pöördub registratuuris turske
muti poole ja ütleb vaikselt:
„Ma olen tänaseks kirja pandud!“
Mammi vaatab žurnaali ja põrutab kõuehäälel:
„Leidsin teid üles! Te olete selle
impotentsi asjus!“
Kõigi kohalolijate pilgud pöörduvad mehele. See punastab ja karjub
vastu:
„Ei! Ma olen soovahetuse asjus
ja tahan kohtuda sama arstiga, kes
teid opereeris!“
***
Vestlevad kaks sõpra:
„Mul sõid vesirotid suvilas kõik
juurviljad ära.“
„Aga minu taluaias elab siil, kes
kõik vesirotid kinni pistis.“
„Uhh, selle eest poleks mul kahju
siilile isegi pudelit viina välja teha!“
„Või veel! Pudeli viina eest pistaks
ma ise kõik vesirotid kinni!“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.05 kell 17.30, 19.15, 21.45;
10.05 kell 15.30, 17.30, 19.30,
21.45; 11.05 kell 15.30, 16.50,
17.30, 19.30, 21.45; 12.–14.05
kell 17.30, 19.30, 21.45; 15.05
kell 17.30, 19.30 Neetud
naabrid

9.–11.05 kell 20.15; 12.–
15.05 kell 20.15, 22.15 Gigolo
maski all
9., 12.–15.05 kell 11.45; 10.–
11.05 kell 11.45, 14 Kaunitar
ja koletis (eesti keeles)
9., 12., 14.–15.05 kell 13.30,
16; 10.–11., 13.05 kell 11.30,
13.30, 16 Paras pähkel (eesti
keeles)
9.05 kell 12.30, 19.30; 10.–
15.05 kell 12.30, 19.15 Patune
öö
9.–10., 12.–15.05 kell 21.30;
11.05 kell 21.15 Vaikiv kurjus
9.–10., 12.–15.05 kell 18
Kadumise järjekorras
9.–10., 12.–15.05 kell 16.50,
20.30, 22.35; 11.05 kell 15.20,
20.30, 22.35 Kättemaks kõrgetel kontsadel
9.–15.05 kell 13.15 Imeline
ämblikmees 2
9.–11.05 kell 19; 12.–15.05
kell 21 Sabotaaž
9.–15.05 kell 16.15 Kummituste maja 2
9.–15.05 kell 17.50 Noa laev

ristsõna
Ristsõna
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9.–15.05 kell 14.30 Piire ületades
9.–15.05 kell 22.15 Oculus
9., 12.–15.05 kell 13, 15,
15.25, 17; 10.–11.05 kell 11.15,
13, 15, 17 Rio 2 (eesti keeles)
9., 12.–15.05 kell 14; 10.–
11.05 kell 11 Härra Peabody
ja Sherman (eesti keeles)
11.05 kell 16.15 Esilinastus:
Philomena
11.05 kell 18.10 Esilinastus:
Kaks ema
15.05 kell 21.45 Esilinastus:
Godzilla

Neetud naabrid
9.05 kell 17.30 Cinamonis
Mac (alati muhe ja häbitu Seth Rogen) ja Kelly (veetlev ja ootamatult
naljakas Rose Byrne) on noor pisikese lapsega pere, kelle kõrvalmajja
kolib alatasa lärmakalt pidutsev tudengikorporatsioon. Algatuseks tundub, et korpi vedavate Teddy (Zac „Torso“ Efron) ja Pete’iga (Dave „De
Niro“ Franco) on võimalik mõistuspäraselt kõrvuti eksisteerida, kuid
pärast mõningaid mustast huumorist nõretavaid vahejuhtumeid on
see lihtsalt välistatud. Mõlemad pooled võtavad kasutusele karmimad
meetmed, et üksteist naabruskonnast välja süüa. Selles olukorras võitjaid ei ole. Kui välja arvata kinosaalis naerust rõkkav publikum...
Komöödia režissöör on filmide „Unusta Sarah Marshall“ ja „Lohista
ta lavale“ lavastaja Nick Stoller. Peaosades Seth Rogen, Rose Byrne,
Zac Efron ja Dave Franco ning isevärki humoorikas kõrvalosas Lisa
Kudrow.

8.05 kell 20 Mailaul 2014:
Pööriöö, Katrin Pärn ja inBoil
9.05 kell 20 Mailaul 2014:
Jarek Kasar
10.05 kell 20 Mailaul 2014:
Mikk Tammepõld, PööLoY
GLääNZ

Genialistide klubi
8.05 kell 22 Mailaul 2014:
Progress, Taavi Peterson ja
Üdi
9.05 kell 22 Mailaul 2014:
Tuuli Velling ja Sotsiaalse Närvi Kvartett, Marten
Kuningas, Floatstone

Jaani kirk
8.05 kell 19 improvisatoorne rütmiseeritud luulekava
Juhan Viidingu luulest
9.05 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Anna
Humal (orel)
9.05 kell 18 Mailaul 2014:
Sünteri Laulud

Vilde
8.05 kell 19 AraBella

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 10.05 Eve Valperi maalinäitus Taevavärv
kuni 18.05 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus

Linnaraamatukogu
kuni 17.05 raamatunäitus
Noorelt alustanud kirjanikud
kuni 21.05 raamatunäitus
Maailmakirjanduse pärlid:
kirjandusauhindadega tunnustatud teoseid aastatest
2010–2013
kuni 23.05 Kalli Kalde graafikanäitus Lennuharjutused
kuni 24.05 Silja Ergi maalinäitus Kohe näha, et tüdruku
tehtud

10.05 kell 18 Mailaul 2014:
Maria Peterson ja Eva Eensaar

Tammelinna
raamatukogu

Feel Good Music Café

Saksa kultuuri
instituut

8.05 kell 18 Mailaul 2014:
Alenderi laulud – Taavi
Peterson ja Tajo Kadajas

9.05 kell 19 Dorothee Lotschi kontsert Meenutades
Alexandrat

kuni 14.05 näitus siidisallidest
Õhkõrnadesse sallidesse
maalitud soovid

Kontsert

4. - 8. juunil 2014. aastal Tartu kesklinnas
10. Rahvusvaheline puhkpillifestival

"Mürtsub pill"
Osalevad orkestrid
Tšehhist, Rootsist, Lätist,Venemaalt,
Soomest ja muidugi Eesti paremik.
Pealava Raekoja platsil,
festivali telk Tartu Kaubamaja kõrval
Festivali õpilasorkester ja rivitrummarid,
näitus festivali ajaloost.
www.murtsubpill.com www.kultuuriaken.tartu.ee

kuni 23.05 postkaardinäitus
Värviline kevad

Endine E. Vilde nim Tartu Rahvateater tervitab kõiki
sõpru ja kutsub osalema tollase peanäitejuhi
VENDA PÄI 90. sünniaastapäeva tähistamise üritustel
reedel, 23. mail alates kl 12st.
• Mälestushetked Pauluse kalmistul V. Päi haual
• Elu- ja loometööd kajastava plaadi avamine
kohvikus Truffe (Raekoja pl 16)
• Näituse avamine
• Videod „Tuhandeaastane Tartu“ (1980) ja „VIVAT ACADEMIA“ (1982)
Info tel 5696 1577, 5346 2511
Korralduskuludeks annetused kohapeal
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Kodumaja ettevõtete grupi põhitegevuseks on puitkarkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehases toodetud
elementidest. Kodumaja majatehased on tootnud ja ehitanud alates 1995. aastast elamispindu, millest enam kui
90% asub Põhjamaades – Norras, Taanis, Soomes ja Rootsis. Ülejäänud ca 10% on leidnud koha koduturul. Tutvu
ettevõttega täpsemalt www.kodumaja.ee

Kuulutame välja konkursi

PEAINSENERI

ametikoha täitmiseks, kelle töökohustuseks on vastutada ettevõtte tehniliste
süsteemide ja kommunikatsioonide korrasoleku ning tööriistade ja töövahendite
hoolduse ja remondi eest.
Tööülesanded:
• majatehaste tehnoloogiliste seadmete ja
süsteemide ning transpordivahendite hoolduse
ja remondi tagamine;
• tööriistade sh. elektriliste ja pneumaatiliste
käsitööriistade, mõõte- ja abivahendite
hoolduse ja remondi tagamine;
• ettevõtte hoonete ja nende tehnovõrkude sh.
kütteseadmete, tuleohutussüsteemide,
valve- ja signalisatsioonisüsteemide hoolduse ja
remondi tagamine;
• töövahendite hooldus- ja ennetusremondi
arvestuse süsteemi arendamine ning toimivuse
tagamine;
• tarnijate poolt pakutavate uute ja kaas-aegsete
seadmete ja töövahendite soetamine;
• tehnilise järelevalve ametkondadega (tõsteseadmed, gaasiseadmed, tuleohutuse süsteemid) suhtlemine ja asjaajamise korraldamine;
Nõudmised kandidaadile:
• tehniline haridus;
• töökogemus tehnikajuhina vähemalt 2 aastat;
• hea suhtlemisoskus;
• kohusetundlikkus, täpsus ja põhjalikkus;
• hea pingetaluvus ja enesevalitsemine

• energeetika kulude (elekter, vesi, soojus)
jälgimine ja juhtimine;
• ettevõtte territooriumi heakorra tagamine ning
jäätmekäitluse organiseerimine ja nõutavate
aruannete esitamine;
• seadusega ettenähtud tehnosüsteemide ja seadmete vastutavate isikute olemasolu
tagamine;
• ettevõtte süsteemidokumentatsiooni haldamine ja arendamine oma vastutusvaldkonnas;
• oma vastutusvaldkonna meeskonna
komplekteerimine sobivate töötajatega
püstitatud eesmärkide saavutamiseks ning
alluvate pidev arendamine, koolitamine ja
motiveerimine;
• koostöös teiste tootmise juhtidega ettevõtte
eesmärkide täitmise kindlustamine.

• meeskonnatöö oskus
• Arvuti kasutamise oskus: kontoritööks vajalikul
kasutaja tasemel (Excel, Word, Outlook)
• Vajalik autojuhilubade olemasolu.
• Töökoht asub Tartus.
• Tööle asumise aeg -kokkuleppel.

Konkursil osalemiseks saata elulookirjeldus heli@kodumaja.ee
hiljemalt 16.05.2014 või kandideerida CV-keskuse kaudu
(tööpakkumise number: 339637).

Kauplused Tartus:
Annelinna Keskuses
Sepa Keskuses
E-sigaretid | E-vedelikud
Lisatarvikud | Varuosad
Meie e-vedelikud on:
Suuremad | Soodsamad | Saksamaalt

VAATA KA – www.esuitsud.ee
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TELLI
KUULUTUS
26 reklaam
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Ehitus

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

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

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

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

Eramute küttesüsteemide ehitus
ja hooldus. Tel 514 5951, 505 3323.
Fassaadide soojustamine ja viimistlemine.
Küsi hinnapakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Materjal

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Kallurveod: liiva, mulla, killustiku
müük. Kaevetööd, lammutustööd
ekskavaatoriga. Tel 5356 7062.

1-3toal renoveerimata korter Tartus otse omanikult. Tel 520 1874.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Kiviprofiil

Ehitusliku saematerjali müük.
Transport. Küsi parimat hinda. Tel
5656 4624, Oliver@puiduplats.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus omanikult.
Tel 5373 8500.

Klassikprofiil
1-2toal korter. Tel 550 0225.

Liiv, killustik, muld, purustatud
betoon koos transpordiga Tartus,
Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused mais. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Koduaia head energiat saab ise
luua! Tartu Rahvaülikoolis 10. mail
kell 14-16.30 praktiline seminar
„Aiakujunduse feng shui“. Lektor
Siret Seeder. Info ja registreerimine
www.rahvaylikool.ee, tel 736 1544.

507 8230, www.sõiduõppe.ee.

Küte

Aiand avatud E - R 8 - 19, L - P 9 - 15

www.aiasober.ee

Tel 552 9369, 551 0131,
aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

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

2-toal korter Purde tn 19 (55,5 m²,
2006. a ehitatud majas, 79 990 €).
Tel 5624 2181.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

Kõik üldehitustööd. Katused.
Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.

Eramute küttesüsteemide
ehitus ja hooldus. Tel 514 5951,
505 3323.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

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

Pakun tööd

Lisatöö koristajale (Klaasi tn) T ja
N kontori koristamine ja 2x kuus
masinpesu laoruumidele.
Tel 5823 0411.
Lisatöö koristajale Savimäe tn
(Vahi küla). Tööaeg reedeti
(ca 3,5 h). Tel 5823 0411.
Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töötasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.
Otsime müüjat köögivilja müügiletti Lõunakeskuse väliturgu. Kui
oled kohusetundlik, korralik, jutukas, reibas ja usin, siis tule proovima! Hooaeg kestab oktoobrikuuni. Tel 5664 8117.
Otsime müüjat Tartu avaturule
(köögivilja müük, hooaeg kestab
maist oktoobrini). Tel 5664 8117.
Otsime naisterahvast Nõo lähistele
talutöödele (rohimine, kõplamine
jm põllutööd). Tel 5664 8117.
Pakume tööd kogemustega
moodulmajade valmistajale.
Tel 5891 9302,
projektbldr@gmail.com.
Pesumaja Anne 44 vajab triikijat.
Tükitöö palk. Tel 748 2778,
5623 5036.

Välisvooder 3,9-7,3 €/m², sisevooder 3,5-6,1 €/m², tööstuslik
värvimine 1,4-1,8 €/m², põrandalaud 6,5-13,5 €/m², saematerjal
180 €/m², veovõimalus.
Tel 5455 1700, www.voikapuit.ee.

tänapäevased korterid (uued
ahjud, seinad soojustatud, aed,
kelder, korralik maja, kommunaalmaksed puuduvad, omanikult). Tel
5563 9452.

Mööbel

Kasutatud riiete pood kesklinnas
võtab tööle ausa müüja, töö vahetustega. E-post riided22@hot.ee.

Aiand avatud E-R 8-19 ja L-P 9-15 SÕIDUÕPPE ABC pakub mais
eriti soodsate hindadega A-, B-,
www.aiasober.ee Tel: 552 9369, 551 0131
C-kategooria kursusi. Lõpp
Kinnisvara
müük
Katuse- ja üldehitustööd.
e-post:Töökoaiasober@aiasober.ee
astmekoolitus 85 €, esmaabi
gemus Eestis ja Norras. Armecon
koolitus
35 €. Kalda tee 30, tel
1-toal
ahik
kap-remonditud
Aadress:
Ändi
tee
18,
Tüki
küla,
61411
Tartumaa
Ehitus OÜ, tel 5590 9273.
Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Ostan kasvava metsa raieõigust.
Pakun konkurentsivõimelist hinda
ja kiiret maksmist. Oksad kogume
alati kokku ja veame välja. Töö kiire
ja korralik! Pakkumised ja päringud
palun saata metsamaterjal@gmail.
com või tel + 372 5457 1048. Asukoht: kogu Eesti.

Üürile võtta

Kruusa, liiva, killustiku müük Tartus. Tel 505 7316.

Multši ja okaspuukoore müük
Tõrvandis Tamme 15 (10 €/m³). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

Loomad

Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV janek@
hoffmann.ee.

Valtsprofiil

Freesasfaldi müük (12 €/t). Asume
Tõrvandis Tamme 15, tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Mulla müük (sõelutud ja sõelumata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.

Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.

Noor pere soovib osta 3-toalist
remontimata korterit Tartus. Tel
5345 4230.

Trapetsprofiil
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Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929.

1-2toal remonti vajav korter Tartus.
Võib olla nii kivi- kui puitmajas. Sobivusel kiire tehing. Tel 56 503 503.

Maja Tartus või Tartumaal. Tel
5615 9460.

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kask, 36 €, segapuu 33 €, puud
on väga korralikud). Tel 5377 4476.

KINDEL KATUS OTSE
TOOTJALT! Otsin tööd
3-4toal korter. Tel 5615 9460.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

• Floksid
• Aed-päevaliiliad
• Astilbed
• Hostad jpm.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

Uute eramute projekteerimine,
KATUSETARVIKUD
kortermajade soojustusprojektid.
TURVATOOTED
Tel
524 3142, imperialproject.ee.

Killustiku müük Tõrvandis
(erinevad fraktsioonid, 12 €/t). Tel
512 8315, Andrioun@hotmail.com.

!
Püsilillede valik nr. 1 Eestis

1-toal korter. Tel 503 2345.

VIHMAVEESÜSTEEMID

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

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Kinnisvara ost

Tänavakivide
paigaldus.
LISAPLEKID
Tel 5456 0939.

Ehitus, remont ja siseviimistlus
Tartus ja Tartumaal! Pikaajaline
kogemus! Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
olly@olly.ee

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.

ly.ee
l
o
.
w
w
w

Maja aastaringseks elamiseks
looduskaunis kohas Elva jõe ääres
Peedumäel. Uuri lisa tel 506 0612.

Tänavakivide paigaldus, haljastus. Tel 5662 0058.

730 4455

TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Laias valikus lõhutud küttepuud
veoga. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud (kask, lepp).
Tel 5683 3404, 5684 8808.

Tartu pesumaja Anne saunas vajab
kiiresti kiiret triikijat. Tasu tükitöö
alusel. Täpsustused tel 748 2778,
5623 5036.
Võtame tööle autoremondilukksepa. AS Sadloy, tel 5378 7052,
sadloy@sadloy.ee.

Põllundus
Arli puukool müüb viljapuid,
-põõsaid, mustika-, vaarikataimi
teisipäeval, 13.05 Rõngu turg kl
8-11, Elva 11.30, Nõo 12.45, Tõrvandi 13.30, Ülenurme 14, Kambja
14.45, Roiu 15.30, Võnnu 16, Luunja 16.30, Kõrveküla 17, Lähte 17.45.
Tel 5390 4489.
Mulla müük (sõelutud ja sõelumata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.
Müüa karulaugu taimi avaturu
värava juures. Tel 5197 0870.

Riided
Jõe butiigis kasutatud rattariided, rulluisu- ja jalgpallikaitsmed. Soola 10, E-P 9-16.
Jõe butiigis kasutatud riided
(Lindex, Zara, Vero Moda, Hilfiger,
H&M, Mexx). Soola 10, E-P 9-16.
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Jõe butiigis uued ja kasutatud
suvekleidid, pluusid, seelikud ja
käekotid. E-P 9-16.
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Soodne fekaalivedu iga ilmaga ja
iga päev. Tel 521 3305.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine. Soodne hind! Tel 5193 2738.

Odavate Rõivaste poes Kastani
121 uus suvine kaup. E-R 10-18,
L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 22.-24. mail kl 10-16 Tartu Laste
Turvakodus, Tiigi 55, Tartu.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Tel 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.

Sõidukid

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kalluriveod (3 külge kallutav, 6x4,
15 t). Tartu, tel 502 0421.
Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Neptun sõiduauto haagised
(hinnad alates 370 €). Tel 525 0221,
656 6205, www.haagis.ee.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Hauaplatside aastaringne hooldus ja kujundus. Tel 523 7238.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Bussireisid (Eesti, Baltimaad, Skandinaavia, Venemaa) ja raamatupidamisteenused. NoobelReisid
OÜ, tel 5770 2550, 5373 8770.
Elektritööd, FIE. Tel 5609 9868.
Elektritööd. Tel 5684 7007.

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

Väga soodne fekaalivedu 7 päeva
nädalas. Tel 5340 2060.

Tervis

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Muruniidukid, -trimmerid ja
mootorsaed (heas korras). Tel
5607 7751.
Pallaslaste maalid, noorte kunstnike maastikumaalid. Sobivad
kingituseks. Tel 5835 3117.

Kasutatud raamatud. Ka nõukogude perioodist. Raha kohe kätte.
Tel 734 1901.

Miniekskavaatori rent 90 €/päev
(sis.km), haagise rent 24 €/päev
(kandevõime 2 t). Tel 5568 2671,
www.raudkäpp.ee.

Juuksur, kosmeetik, maniküür,
pediküür, depilatsioonid, air
brush, jumestus, massaaž. Orhidee Ilustuudios Emajõe 8-5, Tartu.
Broneeri aeg tel 5667 7404.

Ohtlike puude langetamine ja
purustamine/äravedu soodsalt
sertifitseeritud saemeestelt. Tagame korraliku töötulemuse! Tel
5559 3732, www.vikatimees.eu.
Ohtlike puude langetamine, puude hooldus, hekkide pügamine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee.

• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

OSTAME

• musta metalli
• mahuteid
• vanu gaasiballoone
• põllumajandustehnikat

PARIM HIND EESTIS!
Tel 553 3663
e-post: raul.koll.bbq@gmail.com

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

Müük

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Jõe butiigis kasutatud riided
(Lindex, Zara, Vero Moda, Hilfiger,
H&M, Mexx). Soola 10, E-P 9-16.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Toiduhügieeni koolitus (vene
Depilatsioonikoolitus
keeles)
22.-23.05, hind 68 €.
23.05, hind 23 €.
Taksojuhi täienduskoolitus
16.05, hind 28 €.

72 a naine soovib tutvuda ausa ja
heasüdamliku mehega, kes tunneb end üksikuna. Tel 5608 5675.

Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

korrigeerimine
20.-21.05, hind 27 €.

21.05, hind 20 €.

61 a naine Vissilt otsib majapidamisse kodu armastavat meest.
Tel 5886 9172.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
Rakkekaevude kaevamine
(1,09 €/min).
Fekaalivedu, ummistuste likvipuhastamine ja remont. Vajadudeerimine, trasside pesu.
sel ülemiste rakete vahetamine.
Kaevetööd (septikud, maaküte,
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
Tel 557 4792.
Kokteilikoolitus
tiigid jne), haljastustööd, lammu19.05, hind 49 €.
Ripsmete
ja
kulmude
keemiline
tustööd, kallurveod. Tel 527 9585,
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
Septikute müük ja paigaldus. SanFruktodisaini jätkukoolitus - värvimine ning kulmude
urmashpmg@gmail.com.
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
tehnilised
tööd. Tel 5757 0202.
arbuusi ja meloni kaunistamine

OÜ PLEKK-KATUS

Ly Chini OÜ: Hiina meditsiin.
Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216. Abi
alkoholisõltuvuse korral. Vajalik
eelregistreerimine. Tel 5837 9246,
505 8381.

Tutvus

Arvutite hooldus, remont ja
kiirremont. Hinnad mõistlikud.
Samas ka arvutite ost, müük ja
vahetus. Joorami pood, Struve 8,
Tartu, tel 5657 7785.
AT Teenus OÜ
pakub aastaaruannete koostamist ja
raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜle, MTÜ-le, FIE-le. Tel 502 9333,
506 0726, info@atteenus.ee.

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Meeste jalgratas „Merida“ vähekasutatud, dokumentidega.
Tel 5348 6562.

Kujundus- ja trükitööd.
Reklaam- ja äritrükised, kiirtrükk.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.

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

Aednikutööd, hauaplatside hooldus, kujundustööd. Küsi infot tel
517 1401.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Korstnapühkimine, pottsepatööd. Tel 5557 9399.

Lõngapood: linane niit 17 €/kg,
peenvillased tikkimislõngad 0,60 €.
Leiunurgas kuni 31.05 villane
vaibalõng 5 €/kg, värviline heegelniit 6 €/kg, sokilõng
15 €/kg. Ropkamõisa 10 hoovis
(värava kaudu), Tartu, E-R 10-16,
L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ost

Rehvivahetus ja autoremont.
Soodsaim rehvivahetus Tartus
Lembitu 1b. Varuosade, rehvide ja
akude müük. Tel 5620 3199.

Teenused

Gabro matusebüroo (Oa 42, Tartu): kirstud, hauakivid, hauaplaadid. Avatud E-R kl 8-16, L kl 9-14.
Tel 742 3707, 501 8186, reirar@
hot.ee, www.matusetarbed.ee.

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

1994.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Veo- ja sõiduautode remont,
keretööd, varuosad, puksiir.
Tel 504 0334,
allroads.allroads@gmail.com.
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Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Kokteilikoolitus
19.05, hind 49 €.
Toiduhügieeni koolitus
(vene keeles)
23.05, hind 23 €.
Taksojuhi täienduskoolitus
16.05, hind 28 €.
Fruktodisaini jätkukoolitus arbuusi ja meloni kaunistamine
21.05, hind 20 €.

Vanaaegsed raamatud, postkaardid, kellad, maalid, graafika,
mündid, paberahad, märgid,
medalid jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medaled, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Müük
Hea toidu laat
6.–7. juunil 2014
Pärnus Vallikääru
aasal. Vaata ka
www.toidulaat.ee.
Info ja kauplemiskohtade registreerimine tel 551 5976 või erkki@
grillfest.ee.
Jõhvi laat
laupäeval,
24. mail 2014.
Registreerimine ja
info tel 551 5976,
johvilaat@gmail.com.

Ripsmete ja kulmude keemiline
värvimine ning kulmude
korrigeerimine
20.-21.05, hind 27 €.
Depilatsioonikoolitus
22.-23.05, hind 68 €.

Lisainfo tel 7361 835,
www.khk.ee/koolitus

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

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

Lisa
ww

tartuekspress
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Ainult maikuus – üle 50 € tellimuste tarne Eesti piires TASUTA!

525€

19.96€

Sülearvuti DELL Inspiron 17R
3737
Tootekood: 1083774772 • 17.3” ekraan,
Intel Core i3-4010U, 4GB mälu, 500GB
kõvaketas, Microsoft Windows 8

139€

WiFi ruuter Trendnet N300
Tootekood: TEW-731BR • Tüüp: Juhtmevaba ruuter • Standard: IEEE 802.11 b/g/n
2.4 GHz • Kiirus: kuni 300Mbit/s

7.50€

67€

19.96€

On Networks WiFi adapter
USB micro N150

Mänguri peakomplekt
SteelSeries Siberia V2

Hiir A4Tech Bloody Gaming
V7m

Tootekood: N150MA-199EES • Liides: USB
2.0 • Standard: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz •
Kiirus: kuni 150Mbit/s

Erinevad värvid • Sagedusala: 18-28000 Hz
• Kaabli pikkus: 1m + 2m

Tootekood: A4TMYS43940 • Tundlikus:
3200 dpi • Liides: USB 2.0

85.90€

19.95€

Värviline laserprinter A4
Samsung Xpress C410W

Väline kõvaketas Intenso
Memory Center 3.5” 3TB

Wintech Bluetooth multimeedia kõlar

Samsung 3. seeria 27” LED
Monitor S27C350H

Juhtmevaba hiir Chicony
6580W

Tootekood: SL-C410W/SEE • Liides: USB 2.0
/ 10/100 Base Tx / juhtmevaba ühendus
802.11b/g/n • Kiirus: kuni 19 A4 l/min.

Tootekood: 6031511 • Mälumaht: 3TB •
Liides: USB 3.0

Tootekood: SBH-10 • Tööraadius: kuni 10m
• Aku mahtuvus: 600mAh (kuni 4 tundi)

Tootekood: LS27C350HS/EN • Liides: HDMI
/ VGA • Resolutsioon: 1920 x 1080

Tootekood: MS-6580W •
Tundlikus: 1000 dpi

Raatuse Ärikeskus – Raatuse 20, Tartu

205€

9.95€

Tee ostud e-poest - www.arvutitark.ee

AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

