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ja põgenenud noorsugu otsima
Tihtipeale näeme uudistes, et politsei otsib
kaduma läinud last. Kuigi
siiani on õnneks suurem
osa juhtumitest lõppenud
hästi ning lapsed leidnud
tee tagasi koju, on grupp
vabatahtlikke otsustanud
asja käsile võtta.

„Lapsed lähevad kaduma erinevatel põhustel – probleemid nii
kodus, koolis kui ka mujal,“ lausus MTÜ Eesti Abikeskused projektijuht Enelis Linnas. Kodus
võivad põhjusteks olla konfliktid lapse ja vanemate vahel, hooletusse jätmine või väärkohtlemine, kiusamine nii õpilaste
kui õpetajate poolt, südamevalu,
soov olla oma sõprade või perekonna läheduses, väärkohtlemine või ka see, et täiskasvanu on
last ahvatlenud kriminaalsetele
või seksuaalsetele tegudele.

Kuigi pooled otsitavad lapsed on kodust ise plehku pannud, võib
üle kolmandikul juhtudest olla tegemist rööviga. 
Kaur Paves

mate või ka kurjategijate poolt
röövitud, ära eksinud või vigastatud. Samuti tuleb tegemist teha
saatjata sisserändajatega.
Euroopa Komisjoni andmetel
Missing Children Europe 2013. a
läheb Euroopa Liidus igal aasmajandusaasta aruande kohaselt
tal kaduma 250 000 last, üks
moodustavad korduvalt kodust
iga kahe minuti tagant. Kaduära jooksnud lapse juhtumid 50%
ja vanema lapserööv 36%
Lapse kadumise esime- kogu Euroopa kadunud
laste telefonile 116 000
ne tund võib olla elulitulnud juhtudest.
Eestis oli aastal 2013
selt tähtis ning tegutseligikaudu 1000 kaduma peab asuma kohe.
nud lapse juhtumit,
enamikel juhtudel olid
nud laps võib olla Linnase sõnul
need noored vanuses 13 kuni 17.
kodust või hoolekandeasutusest
Jäme ots oli laste käes, kes olid
ära jooksnud, vanema või vaneära jooksnud hoolekandeasutu-

Jooksikud ja röövlitest
vanemad

sest või erikoolist ja tegemist oli
korduvate juhtumitega.
„Kui nooruk juba kord kodust
ära jookseb, siis on suur tõenäosus, et ta võib seda tegu tulevikus
korrata,“ tõdes Linnas. „Seega on
suur hulk kadunud lastest teismeeas noorukid, kes otsustavad
vanematele või hooldajatele teada andmata kodust lahkuda.“

Käsikäes politseiga
Mitmed juhtumid on ka seotud vanemate lahutustega ning
erinevates riikides elamisega.
Üks vanem viib lapse riiki, kus ta
elab, aga teine vanem ei ole täpselt teadlik, kuhu mindi.

Praegu Eestis röövitud lapse
juhtumeid Linnase sõnul „eriti
ei ole“. „Me kõik oleme kuulnud,
mis juhtus väikese tüdrukuga
aastal 2012 Narvas,“ möönis ta
siiski. „Lapse kadumise esimene
tund võib olla eluliselt tähtis ning
tegutsema peab asuma kohe.“
Linnase väitel oleks valmisolekut kindlasti vaja, et ka ühe juhtumi puhul saaks kiiresti reageerida.
„Selle tõttu oleme moodustamas
Eestis vabatahtlike võrgustikku
eesotsas juhtidega igast maakonnast, kes hakkaksid vajadusel otsima oma piirkonnas kaduma läinud last. Otsimine toimuks koostöös politseiga,“ lisas ta.
2011. aastal käivitunud üleeu-

roopalisele kadunud laste telefonile 116 000 on võimalik teada
anda kadunud lastest nii Eestis
kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Koolitatud nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks, viivad läbi kriisinõustamise ning pakuvad
emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud kui ka noortele, kes on
kodunt ära jooksnud või eksinud.
Telefon on avatud 24 tundi, kõigile helistajatele tasuta ning anonüümne, kuid kõne fikseeritakse. Telefonile vastatakse nii eesti,
vene kui ka inglise keeles.
Kaur Paves

Sušibuum küünitab kombitsaid ülikoolilinna
Kui pealinnas pakub Jaapani kultusrooga sušit
juba üle poolesaja söögikoha, siis eelmisest nädalast asus Tartus „kahe suure“ kõrval turuosa püüdma kolmaski restoran.
Seni on ülikoolilinna parima
sušikoha tiitli nimel võidelnud
Yakuza ja Tokyo, mis mõlemad
haldavad kaht restorani. Augusti lõpul aga hõivasid juulis uksed
sulgenud Musta Ronga baariruumid Baeri tänaval Krooksu
kõrval noored entusiastid, kelle
ambitsioon pole sugugi väiksem.
„Oleme kaks noort peret, kel-

Verivärske sušikoht peibutab madalate hindade ja soojema toidulauaga. 
Kaur Paves
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lele lihtsalt väga meeldib suši,“
selgitas värske Sushi City perenaine Jelena enesetutvustuseks.
Nii saidki pärast temaatilisi koolitusi Tallinnas kõik säästud
uude ettevõtmisesse panustatud,
sest Tartusse pole pealinnas leviv
sušihullus veel samal määral
jõudnud ning „ruumi turul on“.
Konkurentidest lubab Jelena
eristuda taskukohasemate hindadega, ent ka praetud ja küpsetatud
sušiga, mida mujal menüüs pole.
„Meie inimesed kardavad proovida midagi uut,“ möönis ta siiski,
tõdedes, et üldiselt eelistab rahvas kuulsamaid sušitooteid nagu
lõhe-toorjuustu Philadelphia.

Et ruumi on Baeri tänaval vaid
nelja laua jagu, püüavad uustulnukad rõhku panna takeaway’le
ja linnas ainsana ka kulleriteenusele. „Kindlasti on plaanis
ka laieneda, mitte muidugi siin
ruumides,“vihjas Jelena, jättes
täpsemad plaanid siiski saladuskatte alla. „Tartu on koht, kus Jaapani teemal annab veel mängida.“
Esmane tagasiside klientidelt
on perenaise sõnul olnud positiivne: kiidetud on nii mitmekesist söögivalikut kui ploomiveini. „Mõned on isegi küsinud, kas
teie kokad on jaapanlased, aga nii
see siiski pole,“ naeris ta.
Kaur Paves
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Haiguslehelt
töötupõlve

tartuekspress
lausega
Sügis purgis

Traditsiooniline sügislaat, kus teemarõhk kohalikel aiasaadustel,
istikutel, metsamarjadel, seentel
ja kohalikul käsitööl, stardib laupäeval kell 10 raeplatsil.

Olin haiguslehel üle nelja kuu.
Kolleegidelt sain teada, et tööandja soovib mind lahti lasta
„omal soovil“. Lisaks küsib firma raamatupidaja minu käest
töölepingu eksemplari. Tegin
koopia, kuid öeldi, et peab olema originaal.
On arusaadav, et tööandja
üritab minust vabaneda. Kuidas peaks käituma, et vähemalt töötutoetust saada?

Ülle Kool

4.11

Keskerakondlase Jelena Kalbina
Tartu linnavolikogu liikme volitused lõpetati alalise elukoha
muutuse tõttu – Kalbina rabab
ühtlasi tööd teha Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi nõunikuna.
Asendusliikmeks on Aleksandr
Litvinenko.

Koeralaulupäev
Lutsu raamatukogu IV korruse
saalis toimub 6. septembri südapäeval koeralaulupäev, kus Jane
Jaggo koeraomanike seltsist
tutvustab suurtele, aga eriti väikestele, koerte spordialasid ning
laiemalt tegevusi seltsi-, jahi- ja
abikoertega.

Juba mitmendat suve võib
Kroonuaia silla juures kohata täiesti valget sinikaelparti.
Kui varasemalt on räägitud, et
albiinopart ei ole tegelikult kuigi
haruldane, siis Tartu ülikooli teaduri Marko Mäe sõnul on konkreetne Emajõe isend eriline. „Selliseid üleni valgeid näeb suhteliselt harva. Väikeseid albinootilisi efekte esineb aga sagedamini,
kuid need jäävad inimesele märkamata,“ selgitas Mägi.

Kiskjatele kerge saak
Viimati esmaspäeval albiinopardiga kohtunud Mägi ütles, et
valge pardi tekke taga on geeniviga, mille tõttu puuduvad sulgedest pigmendid. Sellise pardi elu
oleneb suuresti sellest, kas ta pääseb loodusest välja või mitte.
„Kui mõelda, milline loodus
välja näeb, siis see on selline kirju roheliste pruunide toonidega.
Kui sinna tekib nüüd järsku valge täpp, siis see on kiskjatele väga
kerge saak. See on lihtsalt nii ker-

Vingeimad vissid
Laupäeval selguvad Eesti põllumajandusmuuseumi sügisnäitusel ka tänavused kaunimad tõuloomad. Nii nelja- kui kahejalgsete kõrvu paitavad Ivo Linna, Anti
Kammiste ja Kõrsikud.

Noorteinfot hulgim

tihtipeale negatiivseid tähendugesti nähtav. Tõenäosus, et mõni
si, kuna nende värvus oli inimeskiskja ta lihtsalt värvuse pärast
te jaoks harjumatu.
ära sööb, on looduses suur,“ põhHinnanguliselt pesitseb Eesjendas Mägi.
tis sinikaelparte 30 000 – 50 000
Kuigi Mägi pole täheldanud
Emajõe a lbiinopardi käitumises Täielikku albinismi tuleb
veel mingisuguseid erinevusi tava- ette väga harva ja sellised
liste sinikaelparti- linnud harilikult hukkuvad
de omast, peab ta
konfliktide olemas- juba esimestel eluaastatel.
olu albiinopartide ja
paari. Seda, kui suur osa populatharilike liigikaaslaste vahel tõesioonist kuulub albinootilistele
näoliseks. „Teised pardid võivad
partidele, pole uuritud, sest inimvalgesse kaaslasesse agressiivsevaatevälja jõuavad vaid üksikud
malt suhtuda,“ arvas Mägi.
valged.
Samal seisukohal on ka kirAlbinism ehk värvusetus on
jandusmuuseumi vanemteadur
tingitud kilpnäärme liiga intenMall Hiiemäe, kelle sõnul on valsiivsest tegevusest. „Lindudel
gete lindude teket harilike sekesineb nii osalist kui ka täielikka ikka aeg-ajalt taunitud. Ta tõi
ku albinismi, viimasel juhul on
võrdluse inimühiskonnast, kus
kogu linnu sulestik valge ning silteistest erinevalt riietuvad ning
ma vikerkest on punane,“on linnäiteks teistsuguseid poliitilisi
numees Jaanus Elts selgitanud.
vaateid omavad inimesed koge„Täielikku albinismi tuleb ette
vad erinevat kohtlemist kui hall
väga harva ja sellised linnud harimass.
likult hukkuvad juba esimestel
Teistsugune hirmutab
eluaastatel.“
Siim Kaasik
Ajaloost Hiiemäe ühtegi müüti
albiinopartidest rääkida ei teadLoe ja kommenteeri
nud, kuid tema sõnul omistawww.tartuekspress.ee
ti valgetele lindudele üldisemalt

Taas ilmus trükis „Noorte vaba aja
võimalused Tartus 2014/2015“,
mis annab ülevaate huviringide,
noortekeskuste ja noorteühingute tegevuse, sportimispaikade,
mänguväljakute, kultuuriasutuste
ning töö- ja õppenõustamisteenuste kohta.

Erandkorras hiidklassiks
Linn otsustas aastaks suurendada
õpilaste arvu üle klassitäitumuse ülemise piirnormi (24 õpilast
põhikoolis) Miina Härma, Tamme
ja Annelinna gümnaasiumis ning
Kesklinna, Mart Reiniku, Raatuse,
Kivilinna ja Karlova koolis.

Malememoriaal
Nädalalõpul täidavad Mart Reiniku kooli noored malehuvili-

Weilheimi kirikukoor
Peetri kiriku võlvialused täidab
laupäeva õhtul kauni koorikontserdiga Weilheimi dekanaadi uus
kirikukoor. Saksamaa külaliste
avatakt kõlab kell 18 ning pileti
asemel on vaba annetus.

Rock rebastega
TÜ Rocki korvpallimeeskond
astub algaval hooajal esimest
korda avalikkuse ette 9. septembril kell 18 ikka tavapärases Ujula
tänava spordihoones, kus profid
peavad ühistreeningut rebasenädalal väljavalituks osutunud
tudengitega.

Legend langes
Üle 20 aasta Pika tänava jaekaubandust vedanud Kelly väikepood
andis viimaks turujõududele alla
ja sulges 1. septembrist uksed.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

UUS JÄÄAEG: Vanasti uskusid ahelkirjadesse vaid nõdrameelsed
ning haigutavad augud poelettidel olid igapäevased.

Jassu Hertsmann

LIITU SUUSAHULLUDE IX HOOAJAGA
MIETO

Halastamatust loodusest
rahulikku ülikoolilinna
jõudnud albiinopart võib
ekspertide sõnul end siin
kaitstult tunda.

ehk novembri alguseni pikendas
raad tähtaega Annelinna visioonikonkursil, kuhu on teretulnud
linlaste mõtted ja soovid kuidas
linnaosa elukeskkonda etemaks
muuta.

DÆHLIE

vihje@tartuekspress.ee
730 4535

Hallist massist
irdudes Taaralinna

E, K 18:00
ALUSTAJAD

NORTHUG

Kahtlustad, et naabrimees on
suhtes reptiiliga?
Su sõber villib Liivimaa parimat
ploomiveini?

Ehkki näiliselt mahub albiinopart „normaalse“ liigikaaslasega kenasti
ühte kaadrisse ära, peavad asjatundjad kaaslaste agressiooni teistest
erineva vastu tõenäoliseks. 
Siim Kaasik

sed, sest aset leiab Gunnar Uusi
memoriaalvõistlus, kus šveitsi
süsteemis selgitatakse ala parimad nii 10-, 12- kui 16-aastaste
hulgas.

Kalbina valis Tallinna

Tööinspektsiooni
inspektor-jurist
Kuna tööandja soovist töösuhe lõpetada sai töötaja
teada kolleegidelt, siis eeldan, et töötaja viibib jätkuvalt haiguslehel. Töölepingu
seadus annab võimaluse
leping üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega ehk eelduslikult vähemalt neli kuud
tulnud toime tööülesannete täitmisega. Neljakuuline
periood võib olla järjestikku
või summeeritud näiteks
kalendriaastas.
Kui pikaajaline töölt puudumine häirib oluliselt töökorraldust ja majandustegevust,
on tal õiguslik alus tööleping
üles öelda töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 1 alusel. Seda
tingimusel, et tööandjal ei ole
töötajale teist tervisele sobivat
tööd anda. Töötajale teatatakse töölepingu ülesütlemisest
mõistliku aja jooksul ette.
Kindlasti ei saa tööandja
ega keegi teine nõuda töötajalt lahkumist omal soovil
ega sundida teda nõustuma
lepingu lõppemisega poolte
kokkuleppel. Korraline üles
ütlemine on töötajapoolne ja
võib aset leida üksnes vaba
tahte olemasolul. Tööandjal
ei ole selleks õigust. Kui töösuhte lõpetamise algatajaks
on tööandja, on ta kohustatud esitama töötajale ülesütlemisavalduse, milles on näidatud töölepingu lõppemise
põhjus.
Töötuskindlustushüvitisele on töötajal õigus siis, kui
tööleping temaga lõppeb erakorralise ülesütlemisega, välja
arvatud juhul, kui aluseks on
TLS § 88 lg 1 punktides 3–8
sätestatud süüline käitumine.
Samuti ei ole töötajal õigust
hüvitisele siis, kui ta ütleb
lepingu üles korraliselt ehk
omal soovil või kui leping lõppeb poolte kokkuleppel.
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Treeningud alates septembrist!

INFOPÄEV 9.SEPTEMBER, 19:00
Suusahullude klubiruumides Tartu laululaval

T, N 18:00
ALUSTAJAD

E, K 18:00

info@suusahullud.ee

www.suusahullud.ee

tel. 5567 5605

EDASIJÕUDNUD

ULVANG

Jurist vastab
JURIST
VASTAB

UUDISED

T, N 18:00
KESKASTE
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Tüütu suvepuhkus on lõpuks ometigi seljataha
jäänud ning õpingute järele janunevate juntsude kõrvu paitab taaskord koolikella sulnis heli.
Ekspress käis sel puhul haridusosakonna juhatajalt Riho Raavelt uurimas, mida olulist tehtud,
mis teoksil ning plaaniriiulilgi.
Aastaid on tartlasi erutanud koolireformi teema.
Mis seis tänaseks on?

Kolm aastat tagasi alustatud
Tartu koolivõrgu ümberkorraldused on jõudnud lõpusirgele. Sellest
sügisest tegutseb linnas 11 põhikooli ja kolm n-ö puhast gümnaasiumi. Täistsüklikoole on veel
kolm, kuid järgmisest aastast jääb
kaks.
Ümberkorraldatud põhikoolid on Mart Reiniku, Forseliuse,
Raatuse, Karlova (mille koosseisus ka Koorikool), Hansa (kommer tsg ümna a sium), Va r iku
(kunstigümnaasium), Kivilinna,
Descartes’i ja Aleksander Puškini kool (Vene Lütseum). Lisaks
Veeriku ja kesklinna kool, mis on
kogu aeg olnud põhikoolid.
Puhtad gümnaasiumid on
Hugo Treffneri, Jaan Poska ja
Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Viimane alustab tööd 1. septembril ja on moodustatud endiste Kivilinna gümnaasiumi, kommertsgümnaasiumi ja Descartes’i
lütseumi
gümnaasiumiosa baasil.
Järgmis e s t s üg isest l isa ndub Tamme
gümnaasium
(r iig ig ümnaasium).
Täistsük likoolidena jätkavad Annelinna ja
Miina Härma gümnaasium.
Täiskasvanute gümnaasium
asub praegu ajutiselt üüripinnal
Riia 142, ent järgmisest õppeaastast juba Nooruse 9 põhjalikult
renoveeritavas majas. Hariduslike
erivajadustega laste koolina jätkavad Herbert Masingu, Kroonuaia
ja Maarja kool. Ja loomulikult on
Tartu koolivõrgu osaks ka vabariigi suurim kutsehariduskeskus
oma 350 töötaja ja 3425 õpilasega.

Ehk siis selleks korraks
on suurem reformimine
möödas?

Kui koolivõrgu ümberkorraldustega loodi vormilised eeldused nüüdisaegse koolikeskkonna
kujundamiseks, siis nüüd seisavad ees uued väljakutsed. Kuigi
me võime öelda, et matemaatika
ja veel mõnegi õppeaine põhitõed
on jäänud samaks, on viimase
kümne-kahekümne aasta jooksul toimunud meid ümbritsevas
olulised muutused. Arenenud on
nii tehnoloogia kui meie kõigi
igapäevane suhtlemiskeskkond.
Nendega koos peab muutuma
õpilasi ümbritsev koolikeskkond,
samuti peavad ajaga kaasas käima õppeainete sisu ja õpetamise
metoodika.
Praegu oleme seisus, kus peab
edasi mõtlema ja tegutsema, et
reformitud koolivõrgult suunata põhitähelepanu hariduse sisule ning uuele koolikultuurile, kus
orientiirideks on avatus, koostöö,
õppimine. Peame looma koolides
sellise õppekeskkonna, kus õpilastele oleks tagatud tingimused nii
ainealaseks kui sotsiaalseks arenguks ning koolid ja õpetajad arendavad oma teadmisi ja oskusi, et

ellu viia ühiseid eesmärke.
Tartu koolid on head, kuid meie
ambitsioon peab olema saada veel
paremaks. Arenguruumi on nii
nendel koolidel, millele lapsevanemad praegu kriitilisemalt vaatavad, kui nendel koolidel, kel õppima tulla tahtjatest puudus ei ole.
Kool, täpsemalt hea kool, ei saa
kunagi valmis ja tal on alati uusi
väljakutseid kuhu poole püüelda. Haridusosakond tahab näha
ja toetada koolide arengut, aidata neil aru saada oma tugevustest
ning igati toetada koole oma eripära väljatoomisel.

Milliste sisuliste muutuste poole veel tuleks siis
püüelda?

Sisulisteks muutusteks on juba
täna mitmeid teid ja võimalusi.
Oluline on siinjuures partnerlus
kõige laiemas mõttes: nii omavahel kui ka Tartus asuvate ülikoolidega, muuseumidega, Ahhaa
keskusega, keskkonnahariduse
keskusega jt varamutega. Samuti kodanikuü hendu stega, sest põhiko ol id on
ikkagi eeskätt kogukonna koolid. Uus asi
on näiteks
loodusainete aktiiv
õppe programmide pakkumine
keskkonnahariduse keskuse poolt
koostöös TÜ loodusmuuseumiga.
Mõni aasta tagasi alustasime
õppimist toetava hindamise juurutamisega esimestes kooliastmetes.
Siinjuures tänan neid koole, kes selle ühise kokkuleppe täitmist tõsiselt
on võtnud ja tänaseks kujundava
hindamise põhimõtete sisseviimisel kooliellu edusamme on teinud.
Haridusosakond koostöös Norra partneritega on ellu viimas
kaheaastast rahvusvahelist projekti TULUKE (pikema nimega
„Tõenduspõhine uus lähenemine
– uus koolikultuur Eestis“), mille
üks osa juurutab kooliellu mudelit, mis keskendub kooli õppekeskkonna arendamisele, pedagoogili-

Harjumaa 11
Valgamaa 21
Põlvamaa 27

sele analüüsile ja koolis esinevate
käitumis- ning õppeprobleemide
lahendamisele.
Selle rakendamisel osaleb projekti
raames esialgu kolm kooli: Annelinna gümnaasium, Kivilinna ja Hansa kool. Aasta pärast liitub nendega
veel koole ja ka lasteaedu. Mudeli
rakendamine eeldab õpetajate omavahelist väga head koostööd, samuti
koostööd juhtide ja õpetajate ning
lapsevanemate vahel.
Teiseks suuremaks algatuseks
on koostöös Tartu ülikooli eetikakeskusega ellu kutsutud liikumine
„Hea kool heade mõtete linnas“,
mis haakub nii kujundava hindamise kui ka TULUKESE projektiga. Põhitähelepanu on siinjuures
väärtuspõhisel lähenemisel uuele koolikultuurile, mida toetavad
eetikakeskuse poolt pakutav väärtusmäng ja kriitilised sõbrad. Eesmärk on kõigil algatustel sama ehk
jõuda koostööd ja õppimist toetava koolikultuurini.

Palju jääb sisu kõrvalt
raha vormile ehk koolide
remondiks?

Paraku on lagunevad koolihooned meile tõesti jätkuvalt murelasteks. Euroopa Liidu koolivõrgu korrastamise meetmest taotleme kindlasti vahendeid Raatuse kooli ja Variku kooli täielikuks
rekonstrueerimiseks. Kui meetme
tingimused (mida veel pole avali-

Ida-Virumaa 11
Lääne-Virumaa 11
Mujalt 17

Jõgevamaa 28
Võrumaa 17
Tartumaa 88

Tartu linn ja
erakoolid 654

Tänavu alustas kooliaastat Tartu linnas 12 699 õpilast, kellest esimest
korda gümnaasiumisse astus 885, kellest 74% on lõpetanud põhikooli
Tartus ning 26% on tulnud mujalt omavalitsustest.

tartuekspress
elus läheb rõhk sisule ELLI
haridus

Neljapäev, 4. september 2014

Haridusosakonna juhataja Riho Raave sõlmimas töölepingut Forseliuse kooli uue direktori Rein Schihalejeviga. 
Tartu LV

kustatud) võimaldavad, siis ehk ka
rohkemate põhikoolide õppekeskkonna ajakohastamiseks.
Linnaeelarvest on samuti investeeringuid tehtud. Näiteks sel aastal said korda Descartes’i kooli
keldrikorrus ja seal asuvad poiste
tööõpetusklassid, Kivilinna kooli poiste tööõpetusklassid ja loodusainete õppekabinetid, Karlova kooli õpilaste tualettruumid,
tütarlaste käsitööklass ja spordisaali riietusruumid.

Igavesti põletav küsimus
on pedagoogide palgad.
Kas sellesse lõkkesse viskate vett või halge?

Haridusministeeriumi statistika järgi oli 30. juuni seisuga Tartu õpetaja keskmine palk 1027
eurot, mis on riigi keskmisest
(980 eurot kuus) jätkuvalt veidi
kõrgem. Koolide ümberkorralduse käigus õpetajaid päris tööta ei jäänud. Hetkel on nõutavamad matemaatikaõpetajad ning

poiste töö- ja tehnoloogiaõpetajad, samuti otsitakse logopeede ja
eripedagooge.
Probleemiks on jätkuvalt linna lasteaiaõpetaja suhteliselt
madal palk. Praegu saab kõrgharidusega lasteaiaõpetaja kuus
palka 700 eurot, mis jääb alla
nii kooliõpetaja alampalgale kui
ka keskmisele palgale. Järgmise
aasta eelarve kavandamisel tuleb
kindlasti arvestada, et lasteaiaõpetaja palk tõuseks vähemalt
10%. Rahaline kate selleks on
lastevanemate kohamaksu suurenemisest olemas.

Mida rõõmustavat on
lasteaiajärjekorras oma
korda ootavatele vanematele öelda?

Lasteaedade maastikul ongi
praegu kõige suuremaks väljakutseks uute munitsipaalhoiurühmade avamine. Septembrist alustavad
Lotte hoid (18 lapsele, Jaama 123)
ja Midrimaa hoid (15, Ülikooli 1).

Detsembrist Meelespea hoid (45,
Ilmatsalu 3a), Karoliine lastehoiukeskus (120, Tähe 4) ning Rukkilille lastehoiukeskus (100, Metalli 1).
Tööpuuduse üle nuriseda oleks
patt – lahendada tuleb nii uute lastehoidude rahastamine, ruumide
sisustamine, töötajate otsimine,
toitlustamine, komplekteerimine lastega kui ka kõik muud küsimused, mis avamisega kaasnevad. Aga lubame, et munitsipaalhoidude teenuse kvaliteet hakkab
olema võrreldav sõimerühmades
pakutavaga ja lastevanematel pole
põhjust karta, et hoiukohta vastu
võttes jäävad nad millestki ilma.
Hoiust hiljem lasteaeda üleminek
toimub juba automaatselt ja uuesti järjekorras ootama ei pea keegi.
Suur tänu siinkohal nende lasteaedade juhatajatele, kes selle väljakutse vastu võtsid ja nüüd uute
hoiukohtade avamise nimel tegutsevad.
Jätkub ka eralasteaedade ja -hoidude uue toetusskeemi rakendamine. Tänaseks on teada, et 11 eralasteaiast 9 ning suurem enamik
hoiuteenuse osutajaist on avaldanud valmisolekut liituda linna
lisatoetusega, mis tähendab nende
puhul lapsevanema tasude võrdsustumist munitsipaallasteaedade
kohatasuga. Müüt lasteaiakohtade
suurest puudusest Tartus hakkab
tõesti järk-järgult kaduma.

Kas uute hoidude loomine tõmbab olemasolevate lasteaedade remondilootustele kriipsu päris
peale?

Ei tõmba, sest uutes hoidudes
teeb investeeringu üürileandja.
Munitsipaallasteaedadest esimesena on vaja teha korda Kesklinna lastekeskuse maja. Kindel
plaan on alustada 2015. aastal
Rukkilille juurdeehitusega ning
Pepleri tänava uue lasteaia ehitamisega. Kui Waldorfkool saab
endale uue asukoha ja vabastab Ploomi tänava lasteaia ruumid, siis on vaja ka seal ulatuslikumad remonttööd teha. Kok-

Hariduselu korraldava keskkonna Arno kasutusele võtmine on andnud koolidele ja haridusosakonnale hea
ülevaate kooli astujate kohta. Kui 2013/2014. õppeaastal läks 1. klassi linna munitsipaal-, era- ja riigikoolides
1136 õpilast, siis 2014/2015. õppeaastal on neid juba 1284. Prognoos näitab, et koolialustajate arv kerkib ka
tulevikus.

1115

2011/12

1251 1136

2012/13

2013/14

1284

2014/15

1350

2015/16

1410
1440 1480

ku peaks läbi nende ehitamiste lisanduma võrku lähiaastatel
veel umbes 300 uut kohta.
Lastesõim Mesipuu ja lasteaed Päkapiku liitumise tulemusena tegutseb nüüdsest uus
lasteaed Naerumaa, mida juhib
senine Mesipuu direktor Aili
Michelson.

Uusi haridusasutuste
juhte on ju teisigi?

Koolide ja lasteaedade arengus
on juhil võtmeroll ja õppeasutuse toimimine tulemuslikult, efektiivselt ning ootuspäraselt sõltub
eelkõige just neist. Uued noored ja
usume, et ka võimekad direktorid
on Forseliuse koolil (Rein Schihalejev) ja Mart Reiniku koolil (Enn
Ööpik). Tamme riigigümnaasiumi hakkab juhtima Ain Tõnisson, Vallo Reimaa jätkab Tamme
põhikooli juhtimist. Suvel sai uue
direktori ka lasteaed Mõmmik
(Valentina Kalvik).
Muutustest rääkides alustab
tööd teise tasandi hariduse tugiteenuseid pakkuv riigi Rajaleidja keskus (Tähe 4). Selle keskuse
all hakkavad tegutsema ka nõustamiskomisjonid. Linna hariduse
tugiteenuste keskus jätkab linna
haridusasutuste ja lastevanemate
teenindamist Tähe 56 ruumides.
Keskuse juhina jätkab Merily Tensing-Kruusla.

Pisut muutusi on ka osakonna personali hulgas?

Jah, Katrin Parv naaseb peatselt lapsepuhkuselt analüütiku kohale. Teda asendanud Sigrid Sibul jätkab üldhariduskoolide finantsistina. Aineühenduste
koordinaator Evelin Rüütli, kes
töötas hariduse tugiteenuste keskuses, on toodud haridusosakonna koosseisu. Riina Voore, kes
senini pidas ainult munitsipaallasteaiakohtade registrit, hakkab
uuest õppeaastast tegelema ka
eralasteaedade ja –hoidude toetamisega.
Uueks töötajaks on Kaspar
Kreegimäe, kes võitis konkursi
alushariduse peaspetsialisti kohale. Pole kaugeltki igapäevane alushariduse valdkonnas meesterahvast kohata. Põhiharidust kureerib jätkuvalt Katrin Ohakas ning
üld- ja kutseharidust Toomas Liivamägi.

Veel midagi käegakatsutavat, mis uut kooliaastat
iseloomustab?

2016/17

2017/18

2018/19

Näiteks on nüüdsest Tartu koolides võimalik kasutusele võtta
ühtse kujundusega plastist Tartu
õpilaspilet, mis meenutab ISICkaarti või ID-kaarti. Papp-piletist
ilusama väljanägemise kõrval saab
sellega tulevikus ka teatud toiminguid teha, näiteks kooliraamatukogust raamatuid laenutada, koolisööklast toitu võtta, kuid ka linnaliinibussiga sõita. Seega jätkub
ikka rõõme ka sellele raskele hariduspõllule.
Rasmus Rekand

T
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Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

SÜGIS
2014

INGLISE, VENE, SOOME, ROOTSI,
NORRA, HISPAANIA, PRANTSUSE,
ITAALIA, LÄTI JA EESTI KEELE KURSUSED

● Üld- ja tööalane keel ● Vestluskursused
● Inglise keele kursused eakatele
● Asutusesisene keeleõpe ● Individuaalõpe (ka Skype'i teel)

TARTU RAHVAÜLIKOOL

Töö- ja ametialased koolitused
● Lapsehoidjakoolitus
● Floristikoolitus
● Ettevõtluskoolitus
● Sekretärikoolitus
● Koolitaja täienduskoolitus
● Arvutiõpe
● Raamatupidamise algkursus
Lisaks laias valikus keele, kunsti, psühholoogia,
tervisedenduse, kokanduse jm kursuseid.

rahvaylikool.ee
Pepleri 4, Vaksali 7 Tartu | Tel 736 1540, 736 1537

KIVILINNA KEELTEKOOL
Avarda meeli – õpi keeli

Tule õpi uues keeltekoolis
INGLISE, VENE, SOOME, PRANTSUSE, SAKSA,
HISPAANIA, EESTI või NORRA KEELT

Sügissemestril
algavatel kursustel
soodushinnad!
tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus
www.kivilinnakeeltekool.ee
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Kuidas tänapäeval
mobiilsideoperaatorite
pakutaval teenusel vahet teha?

Oleme jõudnud etappi, kus mobiilside teenuse pakkujad tagavad juba päris
rahuldava kõnekvaliteedi. See, kui ühe või teise töös esineb häireid, on pigem
erand kui reegel ning operaatori vahetamine kõnelevikvaliteedi pärast on
tänapäeval juba üsna harv juhus.
Kertu Kriisk, Elisa mobiilse interneti tootejuht

K

üll aga eristuvad mobiilsidepakkujad üksteisest märgatavalt
mobiilse interneti teenuskvaliteedi poolest. Mobiilne internet,
nagu nimigi ütleb, on teenus, mida võiks saada kasutada
liikumises olles ning asukohast sõltumata. Selleks, et teenus
toimiks, on oluline nii saatjate paiknemine geograafiliselt kui ka
kasutatav sagedusvahemik.
Sagedusvahemik määrab ära, millisel lainepikkusel teenus töötab ning
kui hästi see kliendini väli- ja sisetingimustes jõuab. Just siseruumid on
peamine mobiilsideoperaatorite väljakutse mobiilse interneti kontekstis.
Seda seetõttu, et hoone paiknemine ja materjal võivad üle õhu levivat
internetti pärssida. Siseruumid on lisaks kodule ja suvilale ka kohvikud,
kontorid, aga ka autod, bussid ja rongid. Viimaste uuringute järgi kasutab
valdav osa inimesi mobiilset internetti just sisetingimustes ning seetõttu on
teema oluline.
Viimasel ajal on ka ajakirjanikud ning mõõtmisfirmad hakanud huvi
tundma just siselevi vastu. Eesti Päevaleht testis möödunud sügisel
operaatorite 3G-levi ning sõltumatu mõõtmisfirma Pemetel OÜ sel kevadel
rohkete Eesti linnade 4G-siselevi.
Tallinnas tehti Eesti Päevalehe 3G-levi mõõtmiste käigus kokku rohkem
kui 17 000 mõõtmist erinevates asukohtades. Mõõtmiste tulemused näitasid,
et Tallinna parimat 3G-andmesidet pakub Elisa, lüües teisi nii mobiilse
interneti tipp- kui ka keskmises kiiruses.

Mobiilne internet on teenus,
mida võiks saada kasutada
liikumises olles ning
asukohast sõltumata.
Sõltumatu mõõtmisfirma Pemetel OÜ käesoleva aasta kevadel seitsmes
Eesti linnas läbiviidud mõõtmiste alusel pakkus Elisa neis kõigis parimat
4G-siselevi. Lisaks välitingimustele pakkus Elisa parimat levi siseruumides
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Võrus, Rakveres ja Jõhvis.
Mõlemad mõõtmised tunnistasid parima levi pakkujaks ettevõtte Elisa
Eesti, jättes konkurendid üsna kaugele. Edu võti peitub Elisa võrgujuhi
Andrus Kaarelsoni sõnul läbimõeldud sagedusvahemike kasutamise
otsustes ning tarkades võrguinvesteeringute kasutamises.
Elisa uue generatsiooni kiire mobiilse interneti 4Gteenuse hinnad algavad
13 eurost kuus. Mobiilse interneti arvutisse saavad Elisast võtta kõikide
operaatorite kliendid. Ettevõte pakub teenusele 7-päevast prooviperioodi,
mille vältel saab ise teenuse toimivuses veenduda.
Internetiteenuse kvaliteet sõltub kindlasti ka kasutatavast seadmest.
Hea ja kvaliteetse seadme soetamiseks tasub kindlasti pöörduda otse Elisa
esindusse. Elisal on parimad teadmised sellest, millised seadmed sobivad
kõige paremini just mobiilse interneti kasutamiseks. Oskame pädevaimat
nõu anda seadmete tehniliste näitajate osas ning lahendada ka olukordi, kus
levi tuleb tuua kõige keerulisematesse tingimustesse.

tartuekspress
Mis riivab silma liikluspildis?
UUDISED

Neljapäev, 4. september 2014

Tartu Ekspress uuris rahva käest,
mis häirib linnaliikluses enim ja
ega nad ometi ise huligaanide
sekka kuulu.


Sten Sang

Niina (59)

Olen küll oma elus liiklushuligaani näinud! Keeldusin temaga koos sõitmast ja
väljusin ühe peatusevahe enne oma õiget
mahaminekut. Juhtuski selline lugu, et
maakonnaliini buss oli ilmselt graafikust
maha jäänud ja juht kihutas kui metslane!
Nii mõnelgi reisijal läks lausa süda pahaks.
Ise sain load 1997. aastal ning tean normaalsest liiklemisest nii mõndagi. Elan
Kallastel, mis on 50 kilomeetri kaugusel
Tartust ning satun siia kord kuus vähemalt. Siis käin polikliinikus ning pean nii
mõndagi sebrat ületama. Alati ma naeran – juhid peatavad masinad juba ammu
enne, kui mina ülekäigurajani jõudnudki
olen! Nii viisakad juhid on Tartus.
Veel meeldivad mulle linna hiljutistest
uuendustest interaktiivsed infotablood
bussipeatuste juures. Need aitavad väga
hästi ühistranspordi kasutajal õigesse
kohta jõuda ja bussi saabumise ajaga kursis olla.

Valeri (35)

Ega siin Tartus noolitakse ka ikka seda viimast kollast foori nagu Tallinnaski. Load
on mul olnud 18 aastat ja seni õnneks avariidesse ei ole sattunud. Palju ülbet liiklemist olen aga küll kohanud. Ei lasta vahele
reastuda ja ei olda üksteise vastu viisakad.
Leian, et ka Eestis võiks olla lubatud
sama promilliga liiklemine nagu Soomeski. Selline nulltolerants ja üliagar puhumisreidide korraldamine mulle ei meeldi. Õnneks on konstaabel alati viisakas
olnud, kui mõnel hommikul jälle reid toimumas on.
Jalgratturitega on mul oma teema

– neid ma üle tee ei lase, kui nad rattalt
maha ei suvatse tulla. Seadus kehtib kõigile ja rattur ei ole siin mingi erand! Jalakäijad lasen alati hea meelega üle – nemad
peavad ju ka sihtkohta jõudma. Ei ole
autojuhi aeg alati kõige tähtsam.

Piret (26)

Minu pere masinaga juhtus lausa avarii
hoolimatu juhi pärast! Sõitsime kõrvalteelt vasakpöördega välja, kui üks peateel
liikuv juht otsustas ülekäigurajal liikujatele mitte teed anda. Nii kihutaski ülbe juht
meile külje pealt sisse. Minu elukaaslane
kasutab aktiivselt pardakaamerat ning
saadab suurimate ülburite idiootsused ka
vastavasse kanalisse. Usun, et peab märkama selliseid ülbitsejaid ja nende jämedatele vigadele tähelepanu juhtima.
Sõitma peab ikka märkide järgi, mitte
oma mälu usaldades. Sellega seoses tulebki meelde signaali andmine Võidu silla muudetud liiklusregulatsiooni juures.
Paljud juhid ei saanud seal aru, miks sõiduautod otse sillale ei liikunud, vaid ära
pöörama pidid. Minu sõidukooliõpetaja
ütles kuldsed sõnad: „Arvesta roolis olles,
et kõik sinu ümber on lollid.“ Nii oskadki kõige ebamäärasemaid manöövreid ka
ette näha ja enne õnnetust reageerida.

JUDOKLUBI DO
KUTSUB KÕIKI POISSE
JA TÜDRUKUID TRENNI

TRENNID TOIMUVAD
ERINEVATES PAIKADES
TARTUS, KAMBJAS,
OTEPÄÄL JA LÄHTEL

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

Helgi (75)

Catherine (23)

Minu abikaasa podiseb nagu siil autoroolis, kui jalakäijad liiga pikalt sebrale unistama jäävad. Poeg aga annab alati inimestele viisakalt teed ja peab jalakäijatest kõrgelt lugu. Ise ma autojuhilube teha ei saanud, kuna minu nooruses oli vähe masinaid, millega sõitu harjutada. Nii ma sõitsingi lihtsalt jalgrattaga mööda külavaheteid. Polnud ju tollal liiklust ega midagi,
ainult mõned kolhoosikrusad. Ega tollest ajast polegi meelde jäänud suuremaid
õnnetusi või purjus peaga rooli istumisi. Aga tänapäeval muud ei kuulegi. Oh
jumal – joodikjuhid tuleb küll kõik roolist
maha võtta!

Olen välistudengina Tartus veetnud kolm
päeva ja siiani on ikka väga viisakas mulje
jäänud liiklusest. Minul endal on juhiluba
juba viis aastat ning autokoolis pidin käima
aasta aega. Ümberarvestatuna läheb Suurbritannias lubade tegemine maksma 500
eurot. Oleneb kindlasti sellest, kui hea juht
olla ja palju sõidutunde vaja on. Kohal peab
käima kord nädalas ja teooriat peab kodus
õppima kolm-neli kuud. Minu riigis käib
tihe puhumisreidide korraldamine ja üldine
liikluspilt ei ole nii rahulik kui Tartus.

Albert (78)

Anton (17)

Olen väga rahule jäänud Tartu liikluskultuuriga – isegi signaali pole mulle keegi kunagi lasknud. Elan Ihastes ja
seal on väga vaikne, keegi oma masinaga esinema ei tule ja naabritega probleeme ei ole. Ise plaanin juhiload teha uuel
suvel. Kindlasti saab minust eeskujulik
autojuht!

Oi, mina olen väga rahul Tartu autojuhtidega! Nad on nii korralikud, et minu silmad ei ole isegi mitte ühtegi avariid pealt
näinud. Teate, olen ka ise viis aastat tehnilise abi masina peal sõitnud. Minu nooruspõlveski räägiti, et viinapudel ja autorool kokku ei sobi. Olen televiisorist küll
näinud, mida noored mehed korda saadavad purjus peaga rooli istudes. Mina sellist
käitumist ei salli.
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Nõia-Ints rajab om
Persoon

Neljapäev, 4. september 2014

Puhkusepakett

al.

39€

Veel pool aastat tagasi
lootusrikkalt vabanemist
oodanud staarvang Indrek Leibur ehk Nõia-Ints
kannab vanglarüü asemel
hullusärki ning kõneleb
kosmilisest kuningriigist,
enesevigastamistest ja
lunastusest.

Mis sinuga juhtunud on?

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik
www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee
Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

UUS MAZDA 3
KOHE KÄTTE!
Ford Mondeo Chia
2.0 (107kW)

06/2011, universaal, esivedu,
manuaal, hõbedane, bensiin,
hooldusraamat, sn 119 000 km.

10 900 €

Mazda 6 GT

Honda Accord

Mazda 3 Touring
1.6 (77kW)

2.0 (114kW)

11/2007, universaal, esivedu,
manuaal, tumepun., bensiin,
hooldusraamat, sn 106 000 km.

7500 €

06/2011, sedaan, esivedu,
manuaal, tumeh. met., bensiin,
hooldusraamat, sn 180 000 km.

5990 €

Opel Astra

2.3 (191kW)

1.4 (66kW)

Mazda 5 Dynamic
i-Stop 2.0 (110kW)

07/2011, mahtuniver., esivedu,
manuaal, tumeh. met,, bensiin,
hooldusraamat, sn 62 000 km.

13 990 €

Mazda 3 Premium
Plus 2.0 Skyactiv-G 88kW

DEMOAUTO
01/2007, esivedu, manuaal,
10/2008, universaal, nelikvedu,
06/2005, luukpära, esivedu,
tumeroh. met., bensiin,
manuaal, tumepun. met, bensiin,
manuaal, helesin., bensiin,
hooldusraamat, sn 142 000 km. hooldusraamat, sn 149 000 km. hooldusraamat, sn 116 000 km.

5900 €

Mazda CX-5 Touring
2.0 Skyactiv-G 118kW

10 800 €

3900 €

Mazda 3 Premium
Plus 2.0 Skyactiv-G 88kW

Mazda 3 Premium

DEMOAUTO

DEMOAUTO

01/2014, maastur, nelikvedu,
automaat, hõbedane met.,
bensiin, hooldusraamat,
sn 8000 km.

10/2013, luukpära, esivedu,
automaat, pun. met, bensiin,
hooldusraamat, sn 7800 km.

27 900 €

Villu Sabre

Kas 2019. aastal vabanemine on endiselt jõus?

Ilmselt pannakse karistusajale juurde, sest olen juba viiel juhul
valvureid rünnanud. Nad tahavad
mult varastada informatsiooni,
mida kosmiliste jõududega vahetan. Kardan ka, et nad võtavad
mult ära sõrmuse (näitab plastmassrõngast ümber pöidla), milleväärilist pole kogu maailmas.
Kui see juhtub, siis tapan end ära.
Kahel korral olen juba üritanud
end üles puua, aga nöör pole vastu
pidanud. Olen küll ööpäevaringse
jälgimise all, ent tean, et vahepeal
arstid magavad.

Äkki siiski ei tasu selliseid
asju teha? Vabaduses sul
ju naisi jagus.

Mazda CX-7 Touring

2.3 (122kW)

Lõikasin parema kõrva maha,
sest hääled mu peas ütlesid, et
saan siis kosmosekuningriigi valitsejaks. Mul ei olnud peeglit ja nii sain ainult poolest kõrvast jagu, aga nad jäid sooritusega rahule. Plekitükiga lõikasin ka
mõlemad käed õlast randmeni läbi
– nüüd kasvavad mulle tiivad, aga
see võtab aega.
Habet ja juukseid pole ma ajanud maist saadik, sest nad ei julge
mulle žiletti kätte anda. Ega enam
ei aja ka – seal peitubki valitseja
tarkus.

20 900 €

müügikonsultant
Tel 736 6388
Mobiil: 533 40542
e-post: info.tartu@eurostauto.ee

1.5 (74kW)

UUS AUTO
sedaan, esivedu,
manuaal, tumesin. met.,
bensiin

17 900 €

10/2013, luukpära, esivedu,
automaat, pun. met., bensiin,
hooldusraamat, sn 7800 km.

20 900 €

Mazda 3 Premium
2.0 (88kW)

UUS AUTO
2014, sedaan, esivedu,
automaat, helesin. met., bensiin,
hooldusraamat, sn 16 km.

19 900 €

Vaata lisa www.eurostauto.ee
Eurostauto OÜ Tartu esindus: Aardla 25a, 50110

Mul on siin veel paar missiooni
täita ja siis lähen ära oma kuningriiki. Seal ootab mind naine Solara. Aga te kõik võite minu agentideks hakata, olete hukka mõistetud, aga ma päästan teid ära.
Lõpetan sõjad, ükski relv enam ei
tärise.

Terariistadega möllav Indrek on
maiste väärtustega rahu teinud.

Erakogu

Kas siis eelmisel korral
välja hõigatud tutvumiskuulutusele keegi ei
vastanud?

Üks naine Jõgevalt kirjutas küll,
kuid ma pole kindel, kas lisatud
pilt oli ikka värske, see võis ju ka
1994. aastast olla. Tegin kohe ettepaneku vanglas kokku saada, aga
nüüd on kolm kuud vaikust olnud.
Võis vabalt kellegi nali olla, ka
vabaduses kirjutasid mulle interneti teel pidevalt „naised“, kes osutusid pederastideks.

Aga midagi vabadusest
ikka mäletad? Pole veel
nelja aastatki sellest, kui
Farmi-Gabrieli ja strippar
Marcoga Club Tallinnas
vabariigi parima mees
strippari konkursil lustisid.

Mälu on mul endiselt hea, aga
hääled takistavad selgelt meenutada. Gabrieli vägistamissüüd ma
küll ei usu, nii palju, kui teda tean,
on ta naisi alati hästi kohelnud.
Pealegi pole temasugusel mehel
vaja kedagi vägistada. Marco aga
on vist rohkem muusikuks hakanud.

Kellele poliitikas pöialt
hoiad?

Edgar Savisaarele. Ta on samasugune pätt nagu minagi, aga talle
ei hakka hammas peale. Kahjuks

kinnipeetud valimistel hääletada
ei saa. Ise ma poliitikasse sekkuda
ei kavatse, olen liiga juhm selleks.
Ka Indrek Tarand tundub mulle väga inimlik tegelane. Temast
oleks kindlasti Ilvesest parem president saanud.

Millal sa muutusid?
Esimest korda kuulsin hääli 2010. aastal. Olin ühe pühapäeva õhtul Soome Lahtisse
tööle sõitnud, kambajõmmid
pidid saabuma alles esmaspäeva
hommikul. Nii olin neljatoalises
korteris üksinda, ometi minuga
räägiti.
Kosmose kuningriigist kuulsin
esimest korda 2012. aastal, kui Tallinna vanglas istusin, kuid valitsejaks saamisest siis veel juttu polnud. Pidin lojaalsuse tõestamiseks
endal jalad läbi lõikama (näitab
arme). Aga mingit sundi pole nen-

de poolt kunagi olnud, kõik on mu
enda valik.
Praegu olen pidevalt ravimeid
täis topitud. Olen neile küll öelnud, et need ei aita ja muudavad mind agressiivseks, aga nad
ei kuula. Kahe aasta jooksul pole
keegi suutnud hääli peas vaiksemaks keerata.

Kas sinu kuulsusele aluse
pannud saatel „Selgeltnägijate tuleproov“ oli ka
miskit kosmiliste võimetega tegemist?

Nüüd võin ausalt välja öelda:
olin seal pidevalt kanepi ja amfetamiini laksu all. Tegime kaasosalejatega, kelle nimesid ei hakka nimetama, kanepit lausa võtete ajal. Kõige paremini läks mul
hoopis korral, kui saabusin võtetele magamata peolt Saaremaal –
pohmelliga on mu võimed kõige

tartuekspress
ma kuningriiki
Persoon
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Tänaseks hüljatud staarnõid nautis vabaduses naiste seas erakordset menu.
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SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK

Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

tes
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a
n
n
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2€

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
4. ja 5. SEPTEMBRIL
11.00 - 16.00

tugevamad. Praegu paneksin saate muidugi vabalt kinni. Aga nüüd
on narkoga kõik, olen sellest vaba.

Milline su igapäev välja
näeb?

Kuna saan nii palju ravimeid,
siis midagi teha ei jõuagi. See ei ole
mingi ravi, et sunnitakse pidevalt
lihtsalt magama ära. Ärgates on
mul räme depressioon. Hiljuti jätsin sõrme akna vahele ja lõin selle meelega kinni, arstid õmblesid
kuidagi tagasi (näitab deformeerunud sõrme). Enam ei anta mulle pastakatki kätte, sest olen lubanud ka silmad välja lõigata – siis
annaks kosmoseinimesed mulle
kõrgtehnoloogilised kõikenägevad
silmad. Olen kirjutanud isegi avalduse, et antagu mulle skalpell, et
saaksin jalad maha lõigata, minus
voolab ju kuldne veri – proovi
number on 14 nulli – ja saaksin
uued, kullast jalad. Aga avaldust ei
rahuldatud.

Kuivõrd üldse inimestega
suhelda saad?

Kinnipeetavatest saan rääkida ainult naaberkongiga. Muide,
olen samas kongis, kus lapse põlema pannud Eleri end aasta alguses üles poos. Olen tema vaimuga
suhelnud, ta palub kõigilt ja eriti
lapselt vabandust, et katus ära sõitis. Naaber aga väidab, et on siseministeeriumi palgal ja et tema
ülesandeks on Herman Simm ära
tappa. Simm ise on tark, palju reisinud ja näinud mees. Käin temaga ühe terapeudi juures. Simm
mängivat kongis tihti malet ja
teeksin temaga hea meelega mõne
partii, aga ei lasta.

Siis võib see ju olla viimane kord, kui avalikkus
sust midagi kuuleb. Mida
lõpetuseks ütled?

Tahaksin vabandust paluda
Inga käest, keda pidevalt teiste
naistega petsin. Nägin tema silmades headust ja armastust, aga ei
osanud seda vastu võtta.
Teistele – nautige elu, kuni saate. Surnud jõuate pärast veel pikalt
olla.
Kaur Paves

matkareis

TATRAD
sügisel

suusareis

TATRAD
talvel

Sinu eelmine intervjuu
on meie selle aasta loetuim lugu. Rahvas pole
sind unustanud.

Võõraks ma ei jää, ka siis, kui
kosmoseriiki ära lähen. Iga linn ja
iga küla võtab mind vastu. Ma juurin teist kõigist kurjuse välja. Hakkate veel kullas suplema.

Mis sinust edasi saab?
Minu juhtum on nii tõsine, et
ilmselt juba lähinädalatel saadetakse Jämejala psühhiaatriahaiglasse ära. Usun, et sealt saab paremat ravi, siinsed arstid ei leia isegi
veene üles. Kõik imestavad, miks
mind juba saadetud pole. See on
ebanormaalne, et valvurid siin
minu üle lõõpida saavad.

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)

Majutus kõigi mugavustega
apartemendis (max 8 kohta)

www.aurel.ee/pakett765.pdf

AKNAD
KUNI

aurel@aurel.ee

Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4
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Palametsa
pajatused
300.

Pisarsilmil
Tartusse kooli
Uus õppeaasta on alanud ka Tartus – tuntud ja tunnustatud koolilinnas. Seepärast pean sobivaks pajatada koolilaste elust-olust nii
sajand või pisut enam tagasi. Meenutajaks on esimeses eestikeelses
keskkoolis, praeguse MHG eelkäijas õppinud Haaslava neiu Salme
Põderson, keda tartlased tundsid ülikooli filoloogist õppejõu Karl
Taevi abikaasana. Mälestused jäädvustati oma pool aastasada tagasi. Salme Taev kirjutas.
Kui tuli jutuks, et mind pannakse õppima Tartus Peeter Põllu
juhatusel tegutsevasse tütarlastekooli, oli hoiatajaid eestlastegi seas.
„Oh ei, seda küll ärge tehke. Too on õigusteta kool, riigilt toetust ei
saa ja lõpetajatel tuleb sooritada lõpueksamid mõne kroonugümnaasiumi juures. Pange parem Puškini gümnaasiumi!“ Sellist nõu
andis üks meie kodu külastanud tuttav Tartu kaupmees.
Tema nõu ei võetud õnneks kuulda. Esimese koolipäeva varahommikul kell 4 istusin koos Tartu Aleksandri gümnaasiumis õppiva
vanema vennaga vankrisse. Ema võttis ohjad ja algas sõit linna poole.
Niipea kui Tartu tornid paistma hakkasid, oli mul nutt lahti. Ei saa
ju suures linnas paljajalu õdede-vendadega ringi lipata, kodukoertega võidu joosta. Ei ole seal mu lemmiklehma Jutikut, keda nii kerge lüpsta on, ei tiiki, millest
kokri püüdsime ega
Ega sa enam maal ei põllega
saviauku, kus sügisel nii palole. Linnas tuleb käia ju seeni kasvas. Linn tundus
ja ohtlik. Emagi kässelg sirge, pea püsti, võõras
kis meil hoolega ringi vaadavarbad väljapoole.
ta, et mitte voorimehe troska
alla jääda. Seda hoiatust kordas ta hiljemgi, kui tuli linna koolilasele toidukraami tooma. Auto
nägemine oli sündmus, pealegi ohtlik, sest ehmatas oma välimuse ja
pasunaga hobused lõhkuma.
Kool asus Tiigi tänava raudteepoolses otsas, suure kivimaja hoovipealses tiivas. Praegu on seal Vana-Tiigi intrina tuntud üliõpilaste
ühiselamu. Linnakorteris olime Raatuse tänava lõpus, nii et koolitee
oli õige pikk. Täditütar, kes mind esialgu kooli saatis, õpetas: „Ega sa
enam maal ei ole. Linnas tuleb käia selg sirge, pea püsti, varbad väljapoole.“ Püüdsin niimoodi kõndida, aga väsisin peagi ja lasin „maamoodi“ edasi. Ainult tänavanurkadel, kus seisid kardavoid, lõin hirmust mundrimeeste ees jälle selja sirgeks ja varbad väljapoole.
Koduigatsus aga püsis ja kui ainult mingi võimalus avanes, olin
taas Haaslaval. Teinekord tundsin ennast linnas hingeliselt lausa
haigena. Ootasin jääminekut jõel ja navigatsiooni algust, et laevaga Haaslava parveni sõita. Sealt sai kas jalgsi või vankril ikka koju,
omaste juurde.
Maaelu tuletasid mulle meelde ka kauaaegsed kooliteenijad, abielupaar Tiiu ja Jüri. Tiiu müüs vahetundidel tüdrukutele suurest
pesukorvist mitmesuguseid saiu: sarvsaiu, prantssaiu, võisaiu, vesi
kringleid ja muudki. Kõik need maksid 1 kopikas tükk, 5 kopikat oli
koolilapsele juba suur raha. Pealegi oskas Tiiu unenägusid seletada.
Sageli enne tunde piirasid teda tüdrukud, et teadust saada, mida äsja
unes nähtu ennustab. Tiiu kuulas ja seletas, kuni heitis pilgu suurele
seinakellale ja hüüdis: „Jah, jah, saate kõik mehele. Minge nüüd aga
klassi, ma pean kohe tunni sisse kilistama!“ Ja kilistaski. Ning kellahelina peale oli ka õpetaja kohal.

rahvusviha vastu
Pronksöö pingete leevendamiseks loodud Koidu
keskuse kalastusring seab
lihtsa ajaviitmise asemel
üha kõrgemaid sportlikke
sihte.

„Tallinna monumendi teema oli
väga valus ja mõtlesin, et äkki peab
kuidagi midagi tegema, et lepitada venelasi ja eestlasi,“ meenutas
keskuse nõukogu esimees Anne
Schotter ainulaadse ringi loomise ajendeid 2007. aastal. „Kalastamine on mõlemale rahvale omane ja ühistegevus on minu arvates
ainus asi, mis võiks üldse integratsiooni edasi viia. Sõprus käib ikka
läbi südame, mitte mõistuse – keeleõpe iseenesest ei tekita veel mingit sõprust.“

Tihe treening
Nii käinud Schotter värbamise eesmärgil läbi kohalikud vene
koolid. „Kõik arvasid, et idee on
geniaalne ja nii me selle ringi kokku saime,“ sõnas ta. „Nüüd on küll
jäänud vene rahvusest lapsi vähemaks.“
Praegu on nimekirjas 22 last,
ent uustulnukad on alati teretulnud. Kaks kolmandikku neist on
aktiivsed ja üks kolmandik selliseid, kes talvel ei käi. „Kas kardavad külma või ei saa pere talviseid
kalastusriideid võimaldada, sest
need on ikka kallid,“ tunnistas
Schotter.
Viimasel ajal on Schotteri sõnul
väga tugev rõhk pandud keskkonnahariduslikule tegevusele. „Pidevalt on loengud vastavatelt inimestelt limnoloogiakeskusest,
keskkonnainspektsioonist või
mujalt, kuidas normaalne inimene
peab looduses käituma,“ tõdes ta.

Vastavalt keskuse kodukorrale võib Renaldo põhjanaabrite vetest
püütud saagi endale jätta. 
Pavel Margulis

Pavel Margulis õpetab poistele nii
käsiõnge kui spinningu eripärasid, talvel muidugi ka põhjaalust
püüki. „VõistlusKuigi meil on eestlased-vene- tele valime välja
seitse tubli poislased segamini, ei ole olnud
si, kes mikrobussi
mahuvad,“ lausus
ühtki tüli rahvuslikul baasil.
Schotter.
„Et ei oleks nii, et ühes otsas kalaSaak on poiste oma. „Teevad,
ke ja teises lollike.“
mis tahavad,“ kinnitas Scotter.
Lisaks on arendatud sportlikku
„Aga oleme harrastanud ka catchkalastust. „Käime kõigil võistlusand-release-püüki, et kalavarusid
tel üle Eesti, kus vähegi võimalik,“
mitte rikkuda.“
lausus Schotter. „Osaleme, toome
Õlg õla kõrval
pidevalt igasugu medaleid ja karikaid, sest teeme kaks korda nädaViimastel aastatel on kehteslas trenni.“
tatud ka osalustasu viis eurot.
Iga nädala kolmapäeval ja lau„Varem olime päris tasuta, aga
päeval kogunetakse Emajõe ääres
see on ainult distsiplineeriSadamateatri juures. Instruktor

mise mõttes, et kinnitada ringi liikmeks olekut,“ lisas Schotter. „Kalastustarbed tuleb endal
osta, samuti jagame võistlustele
sõitmise kütusekulu. Linnavalitsuse toetusest piisab instruktori palgaks, aga see on ka enamvähem kõik.“
Poisid on Schotteri kiituse
kohaselt võrreldes mõnegi teise huviringiga väga head, distsiplineeritud ja ei kakle. „Kuigi meil
on eestlased-venelased segamini,
ei ole olnud ühtki tüli rahvuslikul
baasil,“ väitis ta. „Küsisin kord, kui
ärevam periood oli, ühelt poisilt,
et mis ta teeb, kui meie Mišale eesti poiss tänaval kallale tuleb. Tema
vastas, et loomulikult kaitseme
Mišat, ta on ju meie oma.“
Kaur Paves

145. HOOAEG

PILETISAJU HINNAD KÕIGILE VANEMUISE TEATRI ETENDUSTELE!
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valmib planeeritud graafikus
Tartu läänepoolse ümbersõidu esimese
ehitusala ehk põhimaantee nr 2 (Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa) remont kilomeetritel 181,97–184,12 on toimunud
juba pea kaks kuud. Peatöövõtja GRK
Infra AS tegevjuht Tarvi Kliimask jagab
selgitusi, mida ja miks on tehtud ning
mis ees ootamas.

Miks üldse nii ulatuslik ehitus ette
võeti? Mis vanal
teel häda oli?

Objekt on üks osa Tartu läänepoolsest ümbersõidust, mida tee omanik, maanteeamet jõudumööda nüüdisajastab. Trassi vana kate oli üpris
halvas seisukorras. Lahendamata olid enamik
mahapöördeid teega piirnevatele kinnistutele.
Päris puudulikud olid võimalused jalakäijate liiklemiseks. See kõik saab nüüd parema, kvaliteetsema ning ajakohase lahenduse.

tõsiselt õnne. Ainult viimasel nädalal segas vihm
kolmel päeval asfalteerimistöid. Loodame, et
enne oktoobri lõppu lund maha ei tule, siis saame
oma planeeritud töödega ühele poole.

Töid etapphaaval loetledes, mida
täpselt siis tehakse?

Esmalt eemaldame vana teekatte kogu ulatuses. Tee laiendamine ja uue konstruktsiooni rajamine hõlmab muu hulgas dreenkihi ehitust, killustikaluste rajamist ning muidugi asfalteerimistöid.
Paigaldada tuleb ääre- ja sillutuskivid. Ehitada kergliiklusteed, sadeveekanalisatsioonitrassid,
sadeveekaevud ning teetruubid.
Ees ootavad elektri- ja sidetööd ehk tänavavalgustuse ehitus. Paigaldada on tarvis liikluskorraldusvahendid, sealhulgas trosspiire, põrkepiire, liiklusmärgid ja viidad ning markeerida teed.
Projekti keerukaim ning ühtlasi aeganõudvaim osa on raudbetoonist jalakäijate tunneli
rajamine Viljandi ringteele. Osa töid, mis samuti
nõuavad aega ning vahendeid, on sellised, mida
tavaliikleja ei märkagi. Näiteks puhastame Jänese kraavi, ehitame uusi ning renoveerime seal
vanu truupe, muu hulgas raudteealuse truubi,
et kogu ehitusala sadevesi ringteelt lõpuks saaks
sinna juhitud.

Millised neist töödest mis ulatuses
on juba tehtud?

Igast tööliigist ikka midagi on tehtud. Vana teekate on eemaldatud 75% ulatuses. Uut teekatendit
on rajatud umbes poole jagu ning stabiliseeritud
60% kogu mahust. Asfaldi aluskihte ning äärekive on paigaldatud samuti 50% objekti ulatuses.
Sadeveekanalisatsioonitrasse on valmis üle 2/3.
Jalakäijate tunnelil on betoneeritud alusplaat,
käib tunneliseinade armeerimine. Oleme alustanud Jänese kraavi süvendustöödega.

Miks ikkagi on tarvis autojuhte nii
pikalt piinata?

Tellija ehk maanteeamet on töövõtjale seadnud tingimused nii, et kogu aeg peab olema
tagatud põhitee osas 1+1 liiklus. See seab meile piirid, kuidas tööfronte teostada. Tee oleme tinglikult jaganud pikisuunaliselt pooleks
ning teeme töid etapiti. Kui avaneks võimalus
kogu ehitatav lõik liikluseks sulgeda, suudaksime tempot kolmandiku võrra tõsta ning ehituse
maksumus tuleks väiksem. Paraku pole liiklust
kuhugi ümber suunata.

Millistele kitsaskohtadele eriti
tahaksite tähelepanu pöörata?

Iseenesest ei ole tööd keerukad, vahest ainult
tunneli ehitus, sest aluspinnased tunneli all on
halva kandevõimega ning tunneli ehitus toimub
väga kitsastes tingimustes – igapäevane liiklus
kohe kõrval.
Objekti valmimise tähtaeg on tuleva aasta
juuni, kuid plaanime objekti tänavu 90% ulatuses valmis saada. Uude aastasse jääks jalgteede
lõpetamine, liikluskorraldusvahendite paigalduse lõpetamine ja heakorratööd. Lisaks kõrvalteede tolmuvaba katte ehitus.
Kõige muuga soovime sel aastal toime tulla, aga
see eeldab väga kiiret tempot ja soodsaid ilmastikutingimusi järgnevaks kaheks kuuks.
Esimese etapi tööde ajal oli meil ilma poolest

Kõige problemaatilisem on liiklus Viljandi ringi piirkonnas, seal tuleb ulatuslikke muutusi ette
ka tulevikus.
Nüüdseks on juba uuesti lahti Ilmatsalu ring
Tartu linnapoolses osas. Oma lubadust seal
liiklus kooliaasta alguseks avada, suutsime
pidada.
Autojuhtidel palun jälgida liikluskorraldust,
mis ajutiselt üles seatud. Kindlasti kinni pidada
piirangutest, eriti hoiduda liigsest kiirustamisest.
Palume mõistvad olla ehitajate suhtes – nad teevad oma tööd nii hästi kui võimalik ja kitsendused on paratamatud, ent ajutised.
Kui võimalik, võiksid jalakäijad ehitusala vältida ning ajutiselt kasutada tavalisest erinevaid
marsruute, sest eriti tööde ajal on jalakäijatel
objektil liikuda mõnevõrra ohtlik.

Tartu läänepoolse ümbersõidu
esimese ehitusala
Tellija Maanteeamet
Rahastaja 85% ulatuses
EL Ühtekuuluvusfond
Teostaja GRK Infra AS

Neljapäev, 4. september 2014

tartuekspress
Uued võimalused avanevad nii
Teeleht

13

autojuhtidel kui kergliiklejatel
Läänepoolse ringtee teede ehitus on
kulgenud plaanitud tempos. GRK Infra
ehitusjuht Kaido Ivask toob täpsemat
selgust, millised tegevused õige pea ees
seisavad.

mel saab olema kaks ja osaliselt suisa kolm sõidurada. „Sinna rajame niiöelda turboringi – kus piki
ringteed on mõlemas sõidurajas eelis otseliiklejatel.
Sarnane lahendus on Riia tänava ringil. Kindlasti
on suur muudatus jalakäijate tunneli rajamine, mis
tagab inimeste põhiliikumissuunal turvalise maantee ületamise,“ rääkis Ivask.
Peale roolikeerajate terendab helgem tulevik ka
rattureile. Jalgratta- ja jalgtee rajatakse Tallinna–
Tartu–Võru–Luhamaa maantee äärde vasakule teepoolele Ilmatsalu ringteest Viljandi ringteeni ja sealt
edasi Raja tänavani.
Ehitatakse välja ka ühendused Ilmatsalu ringteelt
Tartu linna ja Rahinge suunal ning Viljandi ringteelt Tartu suunal ja Viljandi suunal kuni Roopa
tänavani laiusega 3 meetrit.

„Teedeehituslikud tööd on jagatud kolme etappi. Esmalt paigaldame asfaltkatte aluskihid ühes sõidusuunas ja nende tegevustega oleme tänaseks valmis saanud. Nüüd on käsil sama töö teises sõidusuunas. Kõige lõpuks tuleb
mõlemale suunale lõplik kattekiht
paigaldada. Ajaliselt võiks see toimuda
oktoobri teisel, kolmandal nädalal.“

Kaks kuud veel
Käesoleva kuu ehitusjärjele pilku peale visates
selgub, et septembri lõpuks peab olema tehtud
teise sõidusuuna muldkeha, dreenkihi, killustikaluse ja kompleksstabiliseeritud kihi ehitustööd. 40. nädalal ehk alates 29. septembrist on
planeeritud teise sõidusuuna asfaldi aluskihtide
paigaldamine.
Kuu viimase poolega peaks valmima ka jalakäijate tunneli keha ja treppide betoneerimistööd.
Liikluskorralduslikult on rakendatud II etapi
teostamiseks vajalik skeem ehk ringteel liiklevad
sõidukid juba uuendatud kattega rajal, ent septembri lõpuni on suletud Viljandi ringteelt linna poole
viiv suund (Viljandi maantee).
9. oktoobril on planeeritud alustada sõidutee
asfaltkatte pealiskihi paigaldustöödega. Lõpptähtajana on selles lõigus tärminiks 17. oktoober.
„Kindlasti võib esineda lühiajalisi sulgemisi ja
ümbersõite asfalteerimis- ja stabiliseerimistööde
ajal,“ hoiatas Ivask. „Liiklejail tuleb jätkuvalt olla

Võidujooks lumega

tavapäraselt tähelepanelik. Peale pealmise asfaldi paigaldamist peaks aga suurem kitsikus möödas olema ning normaalsem liiklemisvõimalus
taastuma.“

Turboring ja tavaline
Kui võrrelda kaht ringi, Ilmatsalu ja Viljandi maantee oma, siis esimene neist säilitab siseläbimõõdult oma endised parameetrid. Uue sõiduraja laius saab kokku olema 6,5 meetrit. Ilmatsalu
ringteele rajatakse eraldi sõidurada Viljandi ringtee
poolt tulles Tartu linna sõitmiseks.
Viljandi ringtee tuleb oma endistest mõõtmetest
tunduvalt väiksem, kuid senise ühe sõidurea ase-

Paremale poole on projekteeritud kõnnitee laiusega 2 meetrit Raja tänavast Viljandi ringteeni ja
sealt edasi Tartu linna suunal laiusega 3 meetrit
kuni Saialille tänavani.
Ivaski kinnitusel on ehitaja võtnud nõuks jalgratta- ja jalgteed ning kõnnitee asfaldiga katta oktoobrikuu jooksul, seega peaks sõidu- ning kõndimisvõimalused avanema veel enne talve.
Uuendusena ootab kohe peale Ilmatsalu ringteed spetsiaalne parkla ka raskeveokeid. Ühtekokku
mahub rekasid sinna seisma 18 ning juhtide tarbeks
valmib ka puhkeala.
„Tee-ehituse planeerimine pole kerge töö,“ arutles Ivask lõpetuseks. „Kindlasti võivad tööde graafikut mõjutada ilmastikuolud – näiteks nädalane lausvihma periood pikendab ka sama aja võrra
asfalteerimistööde tegemise aega. Kuid loodame,
et sügis tuleb kuiv ja objekti saab käiku anda ikka
sel aastal.“
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Härra president, õppimine ei ole töö!
Vaatasin presidendi telepöördumist ja
nendin, et selles oli mitu eksitavat mõtet.
Õppimine ei ole töö. Õppimine on
õppimine. Õppes on palju tegevusi. Igas
tegevuses on eri objekt. Igaks tegevuseks
on vaja eri eeldusi. Iga tegevusega saavutatakse eri tulemusi. Inimestel on põhiseadusega õigus haridusele, aga ametnikud
üritavad seda õigust tõlgendada koolis
käimise kohustusena. Põhiseaduse järgi
on lapse haridustee üle otsustamise õigus
lapse vanematel, aga ametnikud arvavad,
et neil on õigus otsustada õppe mahu,
struktuuri, korralduse jpm üle. Paraku ei
taha keegi kuuldagi vajadusest vastutada selle eest, mis niisuguse tegevuse tõttu
lapsest saab.

Huvi ja tahe

teha midagi muud enda ja teiste meelest
vajalikku. Töö- ja õpperõõm saab kujuneda sel määral, mil on vabadust ja sellega
kaasnevat loomingut. Subjekti areng on
loomingu funktsioon; loomingu eelduseks on vabadus, ent vabaduse kasutamise
eelduseks on kord ja korraaustus. Sundus
muudab nii töö kui õppe vastikuks.

Tööga on veidi lihtsam. Kahjuks on
kujunenud nii, et tööd kui fenomeni ja kui
protsessi, nagu ka töötamise eeldusi, tulemusi ja tagajärgi veel mõned saadikud ja
ametnikud ei tunne. Naljakas on meenutada, et ka nn „töörahva riigis“ ei ilmunud
ühtki õpikuks sobivat raamatut ei töö ega
juhtimise kohta.
Tööl ja õppimisel on üht-teist ühist!
Mõlemad on põhimõtteliselt sundprotsessid, st iga ühiskonnas ja kultuuris aktsepteeritav isik peab üsna palju teadma ja
oskama. Enamasti nõutakse ka arusaamist ja käitumist, mis on kooskõlas nende
arusaamadega. Praktikas taandub küsimus sundusest välise ja sisemise vabaduse astmeks. Väärituks osutub totaalselt
sunni- ja survekeskne õpe ja töö. Viimast
nimetatakse sunnitööks.
Vahelülideks on huvi ja tahe. Teada on,
et see, mis huvitab, ei väsita.
Töö tulemused on väljaspool tegijat,
õppe tulemused tegijas. Oluline oleks teada ja arvestada, millistel eeldustel saab
inimene teha tööd ja millistel eeldustel
saab õppida, luua, uurida, mängida või

Beige

Mis on töö?
Töö on eesmärgistatud tegevus tarbimisväärtusega produkti valmistamiseks,
keskkonna korrastamiseks või teenuse
osutamiseks. Tööle peab eelnema mõte.
Töö on teostus. Töö varieerub raskest
füüsilisest tervistkahjustavast tööst tühja lobisemiseni. Töö võib olla erakordselt
pingeline ja vastutusrikas, aga ka selline,
kus pole mingeid õigusi, kohustusi ega
vastutust. Keerukas töö eeldab koostööd,
milles järgitakse vastastikuse rikastamise
printsiipi, ollakse järjekindlalt nõudlikud
ja luuakse üksteisele ja üldise edu saavutamiseks vajalikke eeldusi.
Töölised töötavad. Töö tulemust hinnatakse kvantiteedi, kvaliteedi ja tähtaegsuse ühtsuse kaudu. Oluline on töö täpsus, puhtus, kiirus, sobivus nii standarditele kui ka tarbijaskonna ootustele ja vajadustele, kultuuri stereotüüpidele, aga ka
ideaalidele ning vajadustele, mis tarbijatel
tulevikus tõenäoliselt kujunevad.
Töö produktiivsuse, efektiivsuse ja
intensiivsuse ühtsus kujuneb töö ja juh-

Kogemus ennekõike
Kõike ei saa mitte keegi teada ega osata;
sestap on otstarbekas teada kõige kohta
midagi ja millegi kohta kõik. Õppe tulemust saab pidada väärtuslikuks, kui teadmised on süstematiseeritud, kindlad,
püsivad, süsteemsed ja komplekssed.
Teadmisi saab inimene mitmel viisil, sh
ka õppides, aga peamiselt siiski kogedes ja
kogemata, avastades ennast ja end ümbritsevat maailma.
Õpe on valdavalt eesmärgipärane, kasvatus sihipärane. Väärtus kujuneb õppe ja
kasvatuse ühtsuses.
Rõhutatakse, et õpe on elukestev. Kasvatusega on samamoodi. Muidugi muutuvad nii taotlused, sisu, vorm kui vahendid...
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Soodushin

Clarus SR100W
Ø505mm (klapita)

Clarus SR100AW
Ø505mm (klapiga)

86.-

98.-

75.-

Black, Silica, Alba,
Alumetallic

Iga teadmine on veel avaramate ja sügavamate teadmiste, oskuste omandamise
kild arusaamiseks vajalike eelduste kujunemise lõputa reas.
Mõnevõrra saab õppida nii töötama kui
õppima, aga lisaks õppimisele on vaja ka
uurida ja katsetada, proovida nii ja naa,
mõelda ja mõtestada ning avastada uut
ja erilist, avastada alternatiive, analüüsida, sünteesida ja veenduda iga võimaluse plussides ning miinustes. Igaüks loob ja
avastab eeskätt ennast ja oma teed tuntult
tundmatu juurde, lähemalt kaugema poole, tervikust detailide juurde ja detailidest
terviku, selle seoste ja sõltuvuste süsteemis tundmiseni. Kindlusetunde saavutamiseks on vaja areneda tasemele, kus saab
kahelda seni kuni õnnestub kahtlused üle
kontrollida ja veenduda...
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Üksteise märkamine, hoidmine ja
kaitsmine on oluline, aga kaugeltki mitte küllaldane selleks, et kool muutuks lastele ja õpetajatele soodsaks arengukeskkonnaks.
Ambitsioon olla aina maailma parim ei
ole kuigi sobiv (täpsemalt öeldes on kohatu). Eesti ühiskonnas oleks vaja töö ja hariduse kohta umbes samasugust ühiskondlikku kokkulepet, mis on sõlmitud kaitsekulutuste kohta ja kõlbmatuks vananenud
paradigma välja vahetada.
Vaja on üleriigilist hariduskongressi,
kus avalikult tunnistada, et Eesti kidumise (vaesuse, madala sündivuse, massilise
väljarände, meelemürkidega liialdamise ja
muu elupõletamise, juhtimisvigade jms)
peamiseks põhjuseks on vilets haridus.

Rõõmust ei piisa
Õppimine on intellektuaalne pingutus
mingi teadmise ja/või oskuse omandamiseks. Õppe objektiks saab olla tekst. Õpe
sisaldab palju tegevusi. Võib öelda, et õpe
sisaldab tegevussüsteemi kõiki elemente,
sh ka õppimist-õpetamist. Igal tegevusel
on oma sisu ja vorm, tähtsus ja tähendus.
Muidugi on ka selliseid õppetekste, mis
tuleb pähe õppida, ja ka selliseid, mille järgi tuleb katsetada ja harjutada, omandada
ja viimistleda oskusi nii, et need kujuneksid mõttega pärjatud vilumusteks, mida
saab vahendada ka teistele. Vaja aga on
teadmiste, oskuste ja arusaamise-mõistmise ühtsust. Arusaamine iseloomustab
arengutaset, sh mõtlemisvõimet, refleksioonivõimet, süsteemitunnetust jms.
Õppes, nagu ka töös, uuringutes, mängudes jm on vaja mitte ainult rõõmu ja
põnevust, vaid ka visadust ja järjekindlust,
huvi ja tahet keskenduda ja pühenduda,
et selgeks saada ja seostada varem õpitu,
nähtu-kuuldu ning kogetuga.
Õpe ja töö ei saa olla pelgalt lapsekeskne! Sobivuse hindamisel sobivad mõlemal
puhul kriteeriumiks eakohasuse, kultuuriseose ja arengukesksuse printsiip.
Õppimine ei ole ei töö ega looming!
Õpe sisaldab nii tööd kui loomist, nii
mängu kui uurimist, nii matkimist kui
juhtimist, hindamist, sidustamist jpm.
Tegevussüsteemi kõik elemendid sisaldavad pisut tegevussüsteemi kõiki teisi
elemente; st õppimine, uurimine, loomine jne sisaldavad pisut tööd, nagu ka töö
sisaldab pisut õppimist, loomist, uurimist
jt tegevusi.

Varjatud kidumine
Eestlastel, sh eesti lastel, oleks vaja olla
küllalt sarnased teiste normaalsete inimestega, et oleks võimalik suhelda ja ühtlasi küllalt erilised, et teistel oleks mõtet
meiega suhelda. Hindamiskeskne reproduktiivne õpe, mis siiani domineerib enamikus Eesti koolides, ei soodusta laste
arengut tänapäeva ühiskonda.
Kohatu on ignoreerida fakti, et märkimisväärne osa Eesti koolinoortest on
õnnetud ja tarbivad teistest enam alkoholi ning teisi meelemürke. Jutud, et kool
on seda parem, mida rohkem on õpilasi ja
valikuid, ei päde. „Puhtal“ gümnaasiumil
on ka PAPILLON
oma puudused, SCP151AW
millest millegipärast ei945mm
räägita. x 505mm
Üldhariduskoolide kõrval algab õpe
Black,
Silica,
Ora,
ka teistesBeige,
koolides,
sh nn
kutsekoolides,
168.Alba,
kõrgkoolides
ja Alumetallic
ülikoolides. Ka168.nende koolide õpilased ja õpetajad väärinuks äramärkimist,
lapsevanematest
rääkimata.
Copper,
Brass 191.191.Näis, mida presidendikantselei selle
peale ütleb, et töö ja õppimise eristamine
siiani raskusi valmistas.
Ülo Vooglaid
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96.-

85.-

timise ühtsuses. Selleks on vaja erialast,
kutsealast ja ametialast ettevalmistust,
teadmiste, oskuste ja arusaamise mõistmise ühtsust. Viimase kujunemise eelduseks on kogemus ning iseseisva mõtlemise
ja mõtestamise võime.

99.-

Clarus SR102AW
580mm x 470mm

Clarus SR101AW
780mm x 500mm

Black, Silica, Alba,

Black, Silica, Alba,

Black, Silica, Alba,

Alumetallic

Alumetallic

Alumetallic

112.-

119.-

Cuba SQC100W
490mm x 455mm

Simplex SQS100W
425mm x 500mm

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Alba, Alumetallic

Alba, Alumetallic

104.-

96.-

Black Metallic

Silica

Alba

Notus SQ102AW
575mm x 460mm

Beige, Black, Silica, Ora,
Alba, Alumetallic

110.-

Notus SQ101AW
765mm x 460mm

Cuba SQC101AW
780mm x 495mm

Beige, Black, Silica, Ora,
Alba, Alumetallic

118.-

Beige, Black, Silica, Ora,
Alba, Alumetallic

139.-

Cuba SQC150AW
610mm x 495mm

Beige, Black, Silica, Ora,
Alba, Alumetallic

Graniitvalamutel kaasas äravool prahisõela ja ülevooluga.

153.-

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
- turvaklaasist
tagasein
- segisti, käsidush
- katus koos
laedushi,
LED valgusti
ja ventilaatoriga
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult

Mõõdud
80x80cm
90x90cm

Mõõdud
80x80cm
90x90cm

285 EUR

279 EUR

Beige, Black, Silica, Ora,
Alba, Alumetallic

DUSHIKAAR
sügava
dushialusega

DUSHIKAAR
poolsügava
dushialusega

- Matt klaas

- Matt klaas

Mõõdud
90x90cm

Mõõdud
90x90cm

129 EUR

129 EUR

79 EUR 93 EUR

Horisontaalsed
80 L
100 L

93 EUR 104 EUR
Du
ak sh
rü ial
ül us
pl
as
tis

Soodushind

Soodushind

90x90cm
kaar

t

KAUBA PAKKUMISED KEHTIVAD SEPTEMBRI LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

Soodushind

165.-

Elektrilised
veeboilerid
Vertikaalsed
80 L
100 L

Ora

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
- turvaklaasist
tagasein
- segisti, käsidush
- kehadushe 6tk
- katus koos
laedushi, valgusti
ja ventilaatoriga
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult

Cuba SQC151AW
800mm x 495mm

Soodushind

90x90cm
4-nurkne

49 EUR

B
p
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Kui sulle meeldib avastada
uusi paiku nii Eestis kui
naaberriikides, siis tasub
kindlasti võtta ette reis
mööda Peterburist Riiani
kulgevat turismimarsruuti
Via Hanseatica.
Via Hanseatica läbib kolme riiki – Venemaad, Eestit ja Lätit ning
sellele 580 kilomeetri pikkusele teele jääb enam kui 1000 vaatamisväärsust, matkarada, majutusasutust ja söögikohta. Selle
rahvusvahelise reisitee eesmärk
on kutsuda kõiki külastama riikide äärealasid ning avastama sealt
hulgaliselt põnevaid paiku.
Külastajaid ootab kaasahaarav
ajalugu, kaunis arhitektuur, mitmekesine loodus, hulgaliselt seiklusi, mõnusad toiduelamused ning
iga riigi omapära ja kultuur.

Reisiplaan ühe klikiga
Kuna turismikoridor on lai, ulatudes 50 km marsruudi mõlemale küljele, siis võib paratamatult
tekkida küsimus – mida külastada ning kuidas oma sõitu planeerida? Siin tuleb appi Via Hanseatica
tasuta reisiplaneerija, mille leiab
veebiaadressilt www.viahanseatica.info.
Reisiplaneerijasse tuleb sisestada oma sõidu alg- ja sihtpunkt ning
reisi aeg. Ühe nupulevajutusega
genereerib programm teile võimalikud peatuspaigad, vaatamisväärsused ning söögi- ja majutuskohad.
Kõigi soovitatud paikade kohta
kuvab programm ka lühitutvustuse, fotod ja kontaktandmed. Lisaks
näidatakse samal ajal teie teele jäävate sündmuste loetelu.
Planeerija kuvab ka reisi kaardi ning näitab kätte teisedki teie
teele jäävad huvipunktid. Nii saab
lihtsa võimalusega oma kavva uusi
peatuspaiku juurde panna või siis
eemaldada. Kui sõiduplaan valmis,
annab programm teile isikliku reisikoodi, mille abiga saate igal ajal oma
ettekavandatud marsruudile ligi.
Kuna välisriikides on internetiteenused kallid, siis tasub kindlasti alla laadida ka Via Hanseatica
reisiplaneerija mobiiliversioon,
mis töötab ilma internetiühenduseta. See aitab märgatavalt reisikulusid kokku hoida. Sisestades mobiilirakendusse oma isikliku koodi, saate kaardi pealt pidevalt jälgida, kus te olete ning kuhu
edasi sõita tuleb. Mobiiliversioonist leiate ka käepärase reisivestmiku viies keeles ning huvitavamate objektide audiotutvustused.

Perele, matkajale ja kultuurisõbrale
Et lähiriikidesse sõidu planeerimine veelgi lihtsam oleks, on
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Via Hanseatica –
reis täis kultuuri ja põnevust

reisiplaneerijasse ette valmistatud kolm temaatilist näidismarsruuti. „Kultuurselt ja kohalikult“
viib rändama erinevatesse kultuuripiirkondadesse ning kohtuma kohalike inimestega. Reisi jooksul saab külastada vanu
losse, kauneid mõisaid, põnevaid
muuseume ning romantilisi väikelinnu.
„Perega on vahva“ muudab
põnevaks ja meeldejäävaks Via
Hanseatica avastamise kõigile lastega reisijatele. Reisi jooksul saab
ronida seiklusparkides, mängida
muuseumides, kala püüda, sõita
laeva või õhupalliga, limpsida kohvikus jäätist ning külastada teaduskeskust.
Marsruut „Seikle looduses“ on
aga tõeline unistus loodusesõpradele, sest see annab võimaluse põgeneda linnast ning nautida
kolme riigi looduskauneid kohti ja
maastikukaitsealasid.

tatud ajastukohastesse ballikleitidesse ja juhatavad külalisi ühest
uhkest lossisaalist teise. Ning kui
teil veab, siis võite isiklikult kohata selle maja kunagist peremeest,
keiser Paul I.
Võra külast leiate aga jaamaülema maja, mis on esimene vene
kirjanduskangelasele pühendatud muuseum. Seal saate ülevaate, kuidas töötas postijaam. Jaamaülema laualt leiab postihobuste tellimuste registreerimisraamatu, milles on ka Puškini postihobuse tellimus 1820. aastast. Sealsamas asub saanimuuseum, kus
saab uudistada nii lihtsaid talupojasaane kui ka uhkeid ülekullatud
tõldasid.
Eestis tasub kindlasti sisse põigata Avinurme Puiduaita, kus
asub Eesti kõige rikkalikum laastutoodete valik. Puiduaidas saab
iga huviline oma käsitööoskused
proovile panna ning katsetada
korvipunumist, viltimist, koduleiva küpsetamist või kalosside maalimist.
Peredel tasub kindlasti külastada Vudila mängumaad, Elistvere loomaparki, Äksis asuvat Jääaja
keskust, Otepää seiklusparki ning
Tartus asuvat Baltimaade suurimat teaduskeskust Ahhaa, kus
jagub uudistamist igale vanusele
terveks päevaks.
Külalisi ootab ka Peipsi Sibulatee, Sangaste loss ja Rukkiküla, kus saab nautida ehedaid Eesti
maitseid.

Kui võtate oma reisisihiks Venemaa, siis tasub kindlasti külastada
Roždestveno mälestusmõisa, kus
veetis oma nooruspõlve kuulus
vene kirjanik ja „Lolita“ autor Vladimir Nabokov. Uhkete sammastega puitmõis asub kõrgel künkal ning selle imelise vaate eest
on piirkonnale antud nimi Väike
Šveits.

Marsruudi pärlid
Kobrino külas asub Aleksandr
Puškini lapsehoidjale pühendatud
majamuuseum. See 18. sajandile
omane pisike palktare kingiti lapsehoidja Arina Rodionovale 1795.
aastal tunnustusena hea töö eest.
Pisikeses tares saab näha autentset vene talupojaelamut, kus suure
osa ruumist hõivab valge vene ahi.
Hoopis suursugusem on aga
Gattšina palee ja sinna juurde
kuuluv park, mille lasi ehitada

Ei saa me läbi Lätita
keisrinna Katariina II 1765. aastal oma soosikule krahv Grigori Orlovile. Palee sai tõsiselt kahjustada Teise maailmasõja aegses
põlengus, kuid on nüüd taastatud
muuseumiks. Palee giidid on riie-
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Leia endale lähim SHU kingapood www.shushop.eu

Lätis tasub sisse astuda Vijciemsi muuseum-käbikuivatisse, kus
on alates 1895. aastast tegeldud
käbiseemnete kuivatamisega.
Need enam kui sada aastat vanad
masinad töötavad tänapäeval-

€

29

gi, andes rohkem kui 45 miljonit
männiseemet aastas.
Hoopis omalaadne turismi
atraktsioon asub Ligatnes, kus
üheksa meetri sügavusel maa all
laiub 2000-ruutmeetrise pindalaga punker. Selle olemasolu sai avalikuks alles 2003. aastal ning tegemist oli Nõukogude vägede Läti
ühe strateegiliselt kõige olulisema
punktiga juhuks, kui peaks puhkema tuumasõda. Tollest ajast on
säilinud kogu sisustus ning tekib
tunne, et oled ajamasinaga sõitnud tagasi nõukaaega.
Kõiki ootavad ka Koiva rahvuspargi maalilised matkarajad ning
aktiivse puhkuse pealinn Sigulda. Seal saab proovida lendamist
Aerodiumis, kihutada bobikelgul
või seigelda Tarzani seikluspargis.
Kindlasti tasub ette võtta õhusõit
Baltimaade ainsal köisraudteel
üle Koiva jõe. Enam kui kilomeetrine rännak kulgeb 42 m kõrgusel. Sõidu vältel avaneb hingemattev vaade jõele ning mõlemal kaldal asuvatele lossidele. Julgemad
aga saavad sealtsamast vagunist
sooritada benji-hüppe sügavale
jõeorgu.
Liina Pulges
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Kel fotograafia suvekoolis Pärnumaal töö aktiga veel päris selgeks ei
saanud, võib kätt harjutada värsketel kursustel. 
Ingrid Leinus
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• hind otse tootjalt
• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

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

Kooli veini ja meiki tegema

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID

Ühes teiste õppeasutustega avab septembris uksed
ka Rahvaülikool, mis pakub
huvilistele üle 300 erineva
enesetäiendusvõimaluse.
„Kui küsime oma kursuslastelt,
milliseid koolitusi veel võiks korraldada, siis kõige sagedasem vastus on, et ei oska öelda, teil on juba
niigi nii palju teemasid,“ tõdes
Rahvaülikooli õppeosakonna juht
Ingrid Leinus. „Siiski oleme ka sel
sügisel ligi sada uut kursust toonud!“
Kursuseid on Leinuse sõnul seinast seina ja koolituste maht ulatub kolmetunnisest vabajoonistusest 320-tunnise floristikoolituseni. Ka hinnad on väga erinevad,
need algavad kahest eurost.
Kunsti- ja tekstiilikunsti kursustel saab proovile panna loovuse

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
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hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com
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Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

ja käteosavuse, uutest kursustest
tõi Leinus välja lambi ja vihmapilli
valmistamise kursused.
Aastaid on populaarsena püsinud erinevad söögi- ja joogikursused. „Sel hooajal saab valmistama
õppida nii tervislikku smuutit kui
koduõlut ja veini, nii pelmeene kui
lõbusat lastetoitu,“ märkis Leinus.
„Viimasel ajal on populaarsust
kogunud maiustuste kursused,
tahetakse ise tordile maalida, et
last sünnipäeval rõõmustada või
külalisi üllatada ning valmistada
tervislikke maiustusi.“

Sünergia meelitab
Abipakett on kokku pandud
unetutele: saab tundma õppida
und soodustavaid ravimtaimi, toitumist ning teha unejoogat. Oma
tervise edendamiseks võib osa-

leda šindo, jooga, massaaži või
teadliku liikumisharrastuse kursustel. Laienenud on ilukursuste
valik: nüüd saab õppida fotomeiki,
samuti seda, kuidas teha kodust
juukselõikust ja patsisoenguid.
Psühholoogia vallas on samuti
palju uut, näiteks räägib näitleja
ja psühholoog Rita Rätsep lapsele
piiride seadmisest ja sellest, miks
meie ellu tulevad emotsionaalselt
rasked suhted. „Kuigi sarnastel
teemadel on palju lugemismaterjali, meelitab inimesi osalema koolitusel tekkiv sünergia ja võimalus
midagi praktiliselt läbi teha ning
teistegi kogemusest õppida,“ väitis
Leinus. „Kõige tähtsam on ikkagi
juhendaja osa.“
Mitmekesine valik on pühendatud hobiaednikele. „Nüüd saab
õppida viinamarjakasvatust ja veini tegemist Eesti ühe suurema vei-

niviinamarja kasvataja Jaak Eensalu juhendamisel,“ sõnas Leinus.

Hobist elukutseks
Tavaliselt käiakse hobikursustel lihtsalt soovist meelepärasega tegeleda ja endale midagi valmistada, vahel aga võib sellest välja kasvada uus elukutse. Näiteid,
kus pärast kursusel osalemist
minnakse end täiendama kutse- või kõrgkooli, ei tule kaugelt
otsida. „Meie lilleseade juhendaja Pille Peterson tegi algust Rahvaülikoolis, täiendas end Räpina
aianduskoolis ja õpetab nüüd välja
uusi lilleseadjaid,“ meenutas Leinus. „ Uue kutsumuse on leidnud
ka mõned keraamika, õmblemise,
fotograafia, massaaži- ja masintikkimise kursustel osalenud.“
Kaur Paves

Kuuse taat: lund ei tule enne jõule
Kogenud ilmaennustaja
Elmar Kuus ehk Kuuse taat
Põlvamaalt prognoosib,
et sügisesed soojad ilmad
algavad juba selle nädala
teises pooles ning kogu
sügis tuleb soe ja sademetevaene.
Selle nädala teiseks pooleks
lubab Elmar Kuus sooja ilma: termomeeter peaks näitama 22-23
soojakraadi ning võimalik, et
mõnel pool võib temperatuur
tõusta 25 kraadini.
„Läheb järjest kuivemaks ja soojemaks,“ ütles Kuus. „Vihma enne
kuu lõppu oodata ei ole, sest püsib
kõrgrõhkkond.“
15-20 kraadiga soe ilm peaks
püsima kuni septembrikuu lõpuni. Edela poolt tuleb sooja õhku
veel mitu nädalat.

sutada vaid paar-kolm sentimeetrit maapinna pealmisest kihist.

Puravikud üllatavad

„Minu oletuste järgi päris külmaks sel kuul ei lähe,“ sõnas ilmaennustaja.
Seega ei pea Kuuse arvates kartuli ülesvõtmisega sel nädalavahetusel veel kiirustama. Ka ei maksa karta, et kartulid nädal aega
kestnud vihmade tõttu maa sees
mädanevad, sest vihm suutis nii-

Mõnevõrra paneb Kuuse taati imestama praegune puravike
vohamine metsades, sest tegelikult
peaks puravikuaeg juba läbi olema. Puravikurohkust aga ei seosta
Kuus ilmaga, vaid peab seda lihtsalt
looduse imeks. Ilmamehele meenub sellega seoses suur seenesaak
tema lapsepõlves aastal 1939.
„Seened leidsid puudega koostöö alles nüüd üles,“ märkis Kuus.
„Puud annavad neile toitemahlu.
Huvitav, et just kivipuravikke nii
hilja nii palju on.“
Kü l mem a k s l ä heb Kuuse ennustuse kohaselt 5. ja 15.
oktoobri vahel. Siis langeb temperatuur alla 10 kraadi.

Esimesed öökülmad on juba ära
olnud, kuid mitte metsades. Kuigi päevasel ajal on ilmad soojad,
jahtub õhk öisel ajal korralikult
maha. Lund tuleb Kuuse prognooside järgi alles jõuludeks.
„Lumi on kaugel, enne peab
sügis tulema,“ ütles Kuus. „Enne
jõule ma küll lund ette ei kujuta.“
Novembris-detsembris võib
siiski paariks-kolmeks päevaks
lumekübeke maha sadada.
Milline aga tuleb ees ootav talv,
seda ei oska intuitiivne ilmaennustaja Kuus praegu veel öelda.
„Kui poolde sügisesse jõuame,
siis alles saame vaadata, mis edasi võib juhtuda,“ lausus ilmataat.
Ta lisas, et soe suvi ei tähenda
kärekülma talve, sest suveilm ei
ole talveilmaga seotud, kuna vahepeal on sügis.
Elina Allas, Lõunaleht
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LEHEVAHETUSKUU!
Telli nüüd prooviks vabariigi teravaim päevaleht, sest Eesti Päevaleht…
on selle aasta tsiteerituim ajaleht Eestis
võitis 2013. a eest enim pressipreemiaid
on avastav, põhjalik ja julge
avaldab elulisi artiklisarju ja teemapäevade rubriike

Telli Eesti Päevaleht, enne kui lõikab!
www.epl.ee/lehevahetuskuu
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proovisõit Citroën C4 Cactusega

Kaktus pole pelgalt ogadega taim. Kaktus on ka
hotell, restoran, baar, õlu,
moebränd, filmikompanii,
ansambel, trükikoda, rahvatantsurühm, jalgrattapood ja sõjamasin. Nüüd
on kaktus nimeks ka autol.
Taim-kaktused eelistavad kasvukohana enamasti lauspäikest ning
kaitsevad end mäletsejate eest okastega. Ei päike ega okasteks muundunud lehed juhatanud mind seoseni,
mida püüdsin Citroëni uue mudeli
nimele mõeldes leida. Küll võib kaktuse harva ja lühikeseks ajaks õitsele
puhkev ilus õis taime autoga ühendavaks osiseks olla, sest sarnaselt
kaktuseõiele ei jäta uus mudel nägijat külmaks.
Ainus, mis minu jaoks kaktuse ning auto vahel kindla seose
tekitas, on mõlema oskus vähese
„kütusega“ läbi ajada

Emotsioonitekitaja seest
ja väljast
Autokeigaritel soovitan joonelt Vehosse pöörata ja Cactus
osta. Proovisõidul õgiti autot pilkudega, nelja-viit magnetiseeris
uus Cactus niivõrd, et nood tulid
salongi kiikama ja näpuga katsuma. „Kuradi äge,“ ütlesid.
Auto välise atraktiivsuse sõnastas kõige etemini sõber: „Selge pilgumagnet! Seda võib nautida või
põlastada, aga oma disaini tõttu ta
ükskõikseks vaevalt kedagi jätab:
hiiglaslikud rattakoopad, turjakas, torssis nina ja pilukil simad ...
agressiivne, igatahes! Musklis ja
kokkuvõttes üpris stiilne.“
Väline futurism saab salongis
jätku. Esipaneel oma mererannaliku lagedusega on minimalistlik.
Sellesse on torgatud kaks ekraani. Neist juhi ees on tänapäevane
armatuurlaud oma suure digitaalse spidomeetriga, mille all näitab
kütusenivood osuti asemel joon.
Tahhomeetrit pole. Sellest võib rallimehe-verd juht puudust tunda.

Tõupuhas prantslanna, mida ka trendiguru halluses süüdistada ei saa.
Isikupärane sõiduk kutsub autovahetusele, eriti, kui kütusekulu vahe
võib olla kahe- või koguni kolmekordne. Suurema läbisõidu puhul
õigustab see end kiiresti. 
Kaupo Torim

Teine, mis tahvelarvutit meenutab, on puutetundlik ja 7-tolline.
See on teine „rool“, mille kaudu on
hõlbus juhtida kliima- ja naviseadet, meediat, telefoni ning jälgida
reisi pikkust ja kütusekulu. Kallim
mudel kuvab tagurdamisel ekraanile tahavaate ning abijooned.
Cactuse navisüsteem lükkas
kulmud kuklasse! Testisin autot
lapsepõlvest saati tuttavaid teid
sõites, aga selgus, et kana ei õpeta
mitte muna, vaid vastupidi. Sõitsin ja avastasin justkui uut Eestit,
sest tuttavate kohanimede kõrval
kuvas tarkvara palju uusi, talunimedeni välja.
Päevast öösse kulgejatel pole
näiduereduste maha keeramiseks
vaja ekraani tonksata. Sensori abiga muutuvad valgused ekraanidel
automaatselt tumedamaks.
Sõidu alguses kobas pilk tulutult ringi, leidmaks nuppe, millistest kliimaseadet juhtida. Temperatuuri ja ventilaatorite tööd saab
timmida vaid ekraanilt. See ei pea
tõesti olema palavikuline tegevus.
Silma torkas, et laes puudu-

Laiuv armatuurlaud teeb hästi kahte
asja: kogub tolmu ja hülgab asju.

vad käepidemed, kust eakam juht
ning kaasreisija autost väljudes
abi saaksid. Teisalt on stiilitähelepanu jagunud nahast rihmadele,
mis Cactuses on traditsiooniliste
ukselinkide asemel. Kui juht pole
hillitsetud kiirendaja, ei taha asjad
siledal esipaneelil kuidagi püsida.
Prooviautos tabasin end hetkeks
mõttelt, et ehk on loojad Cactuse
tarbijaks mõelnud üksikut urbanistlikku noort naist või edevat
meest. Miks? Sest topsihoidjaid on
üks. Sest peegel on vaid juhipoolses päikesesirmis, niisamuti nagu
on vaid juhi pool küljeklaasile õhku
juhtiv ava. On see elegantsi timmides kõrvalistuja poolelt unustatud,
selgub talvel, kui parempoolne küljeklaas jääb jääta. Või ei jää.
Minu ühe-inimese-auto teooria
jooksis aga pilku lakke tõstes kohe
liiva, sest seal kummuv panoraamklaaskatus võimaldab taeva-vaadet eranditult kõigile peale juhi.

Mahukas ja turvaline
Autosse maandunu kogeb laiu ja
mugavaid istmeid. Masina pikkust
arvestades eeldasin, et kui koivad
välja sirutan, põkkuvad juhi seljatugi ja tagaistme serv. Ei. Taga
jääb istuja jalgadele üllatavalt palju ruumi.
Pakiruum mahutab küll 358 l,
aga selle puuduseks pean ava alaserva kõrgust. Samuti võiks tagaistme seljatugi olla alla klapitav

www.judent.ee

lik. Ka harvalt tibav vihm ajab kojamehed indu täis ja nood püüavad
sagedasti vihtudes esiklaasi ülipuhtana hoida. Muidugi saab nende
tragidust teise režiimiga vaigistada.
Citroën kasutab Cactuse puhul esimest korda lahendust, mis mõnelgi
teisel tootjal juba kasutuses. Nimelt
ei pihustata vedelikku enam esiklaasile, vaid see voolab kojamehe
seest luuale, kust viimane selle üle
vaatevälja kannab.

Janutu mootor

Nii auto kui logo on ümarate vormidega. Varasem logo meenutas
oma teravate tippudega kuuske, uus kahte sarikat.

50/50, mitte ühes tükis. Muus osas
rõõmustab Citroën jätkuvalt neid,
kes harjunud paljude panipaikadega, kuigi siin on need, peale
kindalaeka, väiksevõitu.
Cactus on maailma esimene auto, kus kaasreisija turvapadi on tõstetud katuse serva (Airbag In Roof-tehnoloogia). Sestap esipaneel avar ja kindalaegas
mahukas ongi. Kuuele turvapadjale lisaks on standardvarustuses
elektrooniline stabiilsuskontroll.
Ustel torkab silma kilpkonnakilbi
sarnane krobeline kate. Airbump
ehk polüuretaanist paneel kaitseb
autot löökide ning kriimustuste
eest. Kui keegi parklas Cactusele
külge lööb, on kahjukannatajaks
tema, mitte teie auto uks. Ja veel –
Airbump’e on nelja tooni. Omanik
saab valida meelepärase.
Liikumissuundade valimine
on automaatkäigukastiga mudelil lahendatud eriti lakooniliselt
ja mugavalt kolme keskkonsoolil asetseva nupuga. Väga meeldis! Küll tahaks ülekandeid ümber

seadvale robotile öelda, et jõnksuta käiguvahetusel vähem.
Väljanägemiselt veidi lapergune rool kannab väiksemagi liigutuse erksalt edasi. Heal teel kiiresti sõites on rataste- ning tuulemüra minimaalne ja kui seesugusel sirgel teel rool otseks sättida,
saad piltlikult öeldes meigi tehtud,
sest, kuigi gabariitidelt keskklassi auto, oskab see masin end suurepäraselt soovitud suunas hoida.
Lisades siia silmi punni ajavalt väikese küttekuluga mootorid, teeb
see Cactusest, mis välimuselt ehk
ennekõike linnas uhkeldamiseks
sobib, hoopistükkis väga hea pikamaa-auto, sest roolikeerajal eriti tööd pole: istmed on mugavad,
nähtavus väga hea, püsikiirushoidja standardvarustuses ning
paagitäiega virutad 1700 km jutti!
Siiski, kruusarallile Cactusega
mõistlik minna pole. Treppis või
konarlikul teel täitub salong rohke müraga ja teel püsivus enam nii
hea pole.
Vihmasensor on tsipa ületund-

Nägin tõsist vaeva, et diiselmootoriga proovisõidumasina
kütusekulu suruda üle 4 l/100 km
kohta. Ei õnnestunud. Jäi 3,5. Läbisin ca 400 km, millest 2/3 maanteel, 1/3 linnas ning kruusateedel.
Cactuse kütusesäästlikkus tuleneb kombinatsioonist kergem kere
+ väiksemad ning uue põlvkonna
mootorid. Nagu tänastele kütusepõlguritele kohane, kasutatakse
ka Cactuses Stop & Start süsteemi.
Võrreldes Citroën C4-ga on uue
auto kaal kahanenud 200 kg võrra. See kergendab juhitavust ning
lubab autole panna väiksemad
mootorid. Prantsuse uhkuse, 1,6
HDI kõrval, mille kütusekulu on
3,1 l/100 km, on valikus veel kolm
jõuallikat. Näiteks 3-silindriline ja
1,2-liitrine Puretech, mis Peugeot‘
mudelites oma headust tõestanud,
saaks enese kohta kasutada ühe
nõuka-aegse raamatutegelase enesekiitust: „Olen ise väike, kuid mu
jõud on suur.“ Nii see on, tänu auto
kergele kaalule pakub see turbolaaduriga mootor head minekut.
Lõpetuseks nendin, et Cactus
pole oma nime vääriline. Peaks olema torkiv, aga on vastupidi – siidine.
Cactusesse istudes peab juht olema
väga puhanud, et mitte mugavusest
tingitud une küüsi jääda.
Kaupo Torim
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Vana politseinik õpetab noort:
„Meie patrullipiirkond on siit nurgast kuni selle valgusfoorini seal.“
Noorem ei saa aru, millise valgusfoorini.
„Näe selleni, kus just praegu
punane tuli põleb,“ näitab vana
politseinik. „Võta nüüd jalad selga ja
hakka sinnapoole astuma.“
Noor lähebki ja kaob mitmeks
nädalaks. Jõuab lõpuks tagasi,
väsinud, kingatallad läbi, ise üleni
tolmune ja teatab:
„Kurat, see punane tuli oli Vilniuse kaubaveoki tagalatern!“
***
Uusrikas kihutab oma Mercedesega maanteel. Äkki möödub
temast väike punane lahtise katusega auto. Uusrikas pigistab oma
mersust välja kõik, mis suudab,
jõuab möödujale järele, kerib akna
alla ja karjub autos istuvale mehele:
„Mis auto sul on?“
„Ei tea!“ karjub mees vastu.
„Aga kust sa tuled?“
„Ameerika mägedelt!“
***
Naine siseneb kasiinosse ja pöördub mänedžeri poole:
„Mu mees viibib päevade kaupa
teie kasiinos, mängib kogu palga

maha, võttis suure summa võlgu!
Ma ei suuda seda kauem kannatada!“
„Kas te soovite, et me annaksime talle sisenemiskeelu?“ küsib
mänedžer.
„Ei. Ma tahan teada, millal ta lõppude lõpuks võidab?“
***
Mees külastab oma haiglavoodis
lamavat sõpra:
„Kohutav! Sul amputeeriti mõlemad käed?!“
„Jah. Kujuta ette, ma külmusin
ära!“
„Praegu on ju suvi, palavus?“
„Ma müüsin kolm vahetust järjest
jäätist!“
***
Noor neiu siseneb striptiisiklubi
mänedžeri kabinetti:
„Ma tulin kuulutuse peale …“
„Hea küll, näidake rindu!“
Neiu võtab häbelikult pluusi ja
rinnahoidja ära.
„Hea küll, minge keset kabinetti
ja tantsige!“
Tunni aja pärast lülitab mänedžer
muusika välja ja teatab:
„Ei, te ei sobi meile – te ei paindu
piisavalt!“
„Aga ma oskan ka arvutiga tööta-

da!“ õiendab neiu.
„Mis see arvuti siia puutub?“
„Kuidas ei puutu?! Ma tulin ju raamatupidaja kohale kandideerima!“
***
Pärast esimest tööpäeva metallivabrikus satub Peterson haiglasse.
Sõber tuleb teda külastama ja küsib:
„Kuidas sa siis kohe esimesel tööpäeval haiglasse sattusid?“
„Ma hüüdsin paarimehele: „Pets,
viska mulle võti number 27!“.“
„Ja siis?“
„Ma ei teadnud, et seal nii palju
Petse on!“
***
Suvilaomanik märkab, et tema
kasvuhoonest kaovad öösiti tomatid. Ta mõtleb varaste vastu võitlemiseks välja mitmeid nippe, aga
miski ei aita. Siis riputab ta kasvuhoone uksele sildi:
„Ettevaatust! Ühes tomatis on
rotimürk!“
Järgmisel päeval on kõik tomatid
alles. Aga sildile on lisandunud rida:
„Ettevaatust! Nüüd on rotimürk
kahes tomatis!“
***
Küsimus: „Mida teeb häkker, kui
tal palav hakkab?“
Vastus: „Avab Windowsi.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
5.–11.09 kell 20.30 Lucy
5.–11.09 kell 20.15, 22.10
Jaanuari kaks palet

5.–11.09 kell 16.15 Seksivideo
5.–10.09 17.15; 11.09 kell
17.05 Andja
5.–11.09 kell 22.30 Nagu
ülal, nõnda all
5.–7.09 kell 11.45; 8.–11.09
kell 12 Keelatud tants 5: Kõik
mängu

5., 8.–11.09 kell 12.45, 16.30;
6.–7.09 kell 11, 12.45, 16.30
Khumba
5.–10.09 kell 15.30, 17.45, 20;
11.09 kell 15.30, 17.45 Mängiks mente
5.–11.09 kell 18 Saja sammu
teekond
5., 8.–10.09 kell 11.45, 13.30;
6.–7.09 kell 11.30, 13.30; 11.09
kell 11.45, 13 Lennukid 2
5.–9., 11.09 kell 18.30, 21.30;
10.09 kell 21.30 Palgasõdurid 3
5.–11.09 kell 22.20 Patu linn 2
5.–11.09 kell 18.15 Grillipidu
5., 8.–11.09 kell 15.20;
6.–7.09 kell 13.45, 15.20
Sipelgapoiss

ristsõna

Postimees Pat

5.–11.09 kell 13.15 Galaktika
valvurid

5.–11.09 kell 15.45 Oled sa siin

Ristsõna
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5.–11.09 kell 21 Tüdrukute
seeliku all
5., 8.–11.09 kell 12.30, 14.45;
6.–7.09 kell 12, 14.45 Postimees Pat
5.–11.09 kell 19.15 Kaukaasia
vang
6.–7.09 kell 11.15, 14 Kuidas
taltsutada lohet 2
10.09 kell 18.30 Esilinastus:
Kõrvalhüpe
11.09 kell 20 Naisteõhtu: Uus
algus

Kontsert

9.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)
12.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)

Peetri kirik
6.09 kell 18 Koorikontsert:
esineb Weilheimi dekanaadi
uus kirikukoor (Saksamaa)

Ristiisa pubi
6.09 kell 21.30 esineb Bad
Orange
11.09 kell 21.30 esineb Raen
Väikene

Rock & Roll
11.09 kell 21 esineb Eläkeläiset (Soome)
12.09 kell 21 Hooaja avapidu

Sõbra pubi
5.09 kell 22 esineb Anmatino

Feel Good Music Café

6.09 kell 22 esineb C-Duur

6.09 kell 22 esineb Frankie
Animal

Tartu Jazz Club

10.09 kell 20 esineb Inerts

5.09 kell 21 Jana Kütt Group

Genialistide klubi

6.09 kell 21 Teemaõhtu:
Prantsusmaa jazzi võtmes

5.09 kell 22 Holy Motors,
St Cheatersburg, J.M.K.E +
Generaadio DJd Ras Wu,
Thing, Smaddy, Masu, Kristjan Jekimov

kuni 15.09 harrastusfotograaf
Ene Lainmäe tööde näitus
Viies aastaaeg Soomaal

Linnaraamatukogu
kuni 11.09 Tartu lastekunstikooli lõputööde näitus
kuni 11.09 näitus Liigume ja
liigutame!
kuni 15.09 raamatunäitus
Juhan Liiv 150
kuni 17.09 raamatunäitus Esimene maailmasõda – hämmastavalt aktuaalne

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 15.09 huvitavamaid ja
omapärasemaid töid Tartu
Forseliuse kooli loodusfoto
konkursilt Loodus linnas

Tammelinna
raamatukogu
kuni 26.09 hobifotograaf
Peeter Jõeloo näitus Jalutades looduses

10.09 kell 21 Jam Session
11.09 kell 21 Kaspar Kalluste
Trio feat Kadri Voorand

Jaani kirik

12.09 kell 21 Lauri Saatpalu
Band
13.09 kell 21 Teemaõhtu:
Inglismaa jazzi võtmes

LAULUMEES, TULE LAULMA!
kõik meeshääled on oodatud!

Armas lauluhuviline, tere!
Meie koori rõõmus pere
ootab ettelaulmisele.
Kui sa üksinda ei julge,
võta sõber ka ja tulge!
Ausalt öeldes päris popp
on laulda kooris A. Le Coq!

Annelinna
raamatukogu

9.09 kell 21 Kinolina: Return
To Forever / 43 Jazzaldia
Festival

6.09 kell 12 Uue Õue hooaja
lõpp

5.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)

Näitus

dirigent on Eve Paap

Dirigent ootab Sind 10. sept. kl 18
A. Le Coq’i väravas (Laulupeo pst 15).
Ta kuuuuuulab!

5624 9112
paap.eve@gmail.com

KOIDU KESKUS

Uuel õppeaastal uued
(ja vanad) harrastused

MTÜ Tartu Koidu Keskus
võtab uusi õpilasi

HUVIRINGIDESSE:
• õmblemine
• puutöö
• arvuti
• kalapüük
Registreerimine:
522 0963, Anne
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NÄLJASE PALK

September

Särtsakas lOhe kinoa
ja aedviljadega

R 19. september kell 19 Vanemuise kontserdimaja

hooaja avakontsert

Vanemuise Sümfooniaorkester ja ooperikoor, Tartu Noortekoor
Aile Asszonyi (sopran, Rahvusooper Estonia),
Aldo Caputo (tenor, Itaalia)
Jānis Apeinis (bariton, Läti Rahvusooper)
Dirigent Paul Mägi
César Franck Sümfoonia d-moll
Charles Gounod “Püha Cecilia missa”

Proovime sel korral midagi eksootilisemat, ent mitte liialt keerulist:
lõhefilee veidi teravamate lisanditega annab tulemuseks maitsemeeli
elavdava roa.

VAJA LÄHEB:

Erich

Koostöös Vanemuise teatriga

80

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

700 g lõhefileed (või forelli)
3 keskmist porgandit
2 paprikat
1 suvikõrvits
1 tšillikaun
2 küünt küüslauku
näpuotsasuurune tükk ingverit
punt koriandrit
tops Kreeka (Türgi) jogurtit
klaasitäis kinoad, veidi kurkumi,
soola, pipart, toiduõli
•• 4 spl heledat soja- ja 1 tl seesamiõli
•• lisandiks soovi korral laimi

T 23. september kell 19 Vanemuise kontserdimaja
“Lips on Fire”
virtuooside brasstrio mängib Jimi Hendrixit

Soovime Papa Varesele
juubeli puhul tuhatkord
tugevat tervist,
õuetäit õitsevat õnne ja
näpuotsaga naerukurdegi
(nagu Eesti mehele paslik)!
Nisumäe (praegused-endised)
suured, väiksed ja tillukesed.

Journal Intime (Prantsusmaa)
Fred Gastard (bass-saksofon), Mahler Matthias (tromboon)
Sylvain Bardiau (trompet)
Koostöös agentuuriga Vapaat Äänet ja festivaliga Jazzkaar

N 25. september kell 19 Vanemuise kontserdimaja

Keeda kinoa pakendil antud juhiste järgi. Nõruta sõela abil. Koori
porgand ja tõmba koorijaga pikad porgandilaastud. Puhasta paprika
ja lõika pikad ribad, suvikõrvitsalt tõmba lusikaga seemnete osa välja
ja lõigu kenad viilud. Eemalda kalafileest luud ja lõika parajad portsjonid. Aseta küpsetuspaberiga kaetud ahjupannile.
Pane ahi sooja 180 kraadi juurde. Tee lõhele kate: haki küüslauk,
tšilli, ingver ja koriander hästi peeneks (võid kasutada ka köögikombaini, aga noaga jääb ilusam). Pane segu kaussi, lisa 4 spl Kreeka
jogurtit ja sool, sega läbi. Kata fileetükid saadud kattega. Sega kokku
kaste: haki koriander peeneks, lisa jogurt, ½ tl kurkumi ja sool. Võid
sisse pigistada ka veidi laimi.
Tõsta fileed ahju ja lase küpseda ca 15 minutit, jälgi küpsust – liialt
kuivaks ja pruuniks pole mõtet lasta. Samal ajal kui kala ahjus, prae/
voki pannil aedviljad, niikaua kui porgand pehme. Maitsestamiseks
võid kasutada heledat soja- ja seesamiõli, kuid sobivad ka sool ja pipar.
Kui aedviljad valmis, lisa kinoa ja sega hoolikalt läbi. Ongi lisand valmis.
Tõsta taldriku keskele aedviljad kinoaga, selle kõrvale ahjust tulnud lõhe, nõrista juurde jogurtikaste ning lisa laimisektor.

Head isu!

Oratorio “Saksa reekviem”
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Elina Šimkus (sopran, Läti), Olari Viikholm (bariton)
Diana Ketler, Konstantin Lifschitz (klaver)
Dirigent Kaspars Putniņš

Eesti Kontsert kutsub:

Ainult kaks päeva!

Brahms. “Saksa reekviem” (kahe klaveri versioon)

4. ja 5. septembril

Koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkooriga

algava hooaja piletite

suurmüük
suurmüük

-30%
kuni

PS! Kinoa asemel võid kasutada riisi või kuskussi. Veiniks passib hästi
kas Chardonnay USA-st või Lõuna-Ameerikast või Sauvignon Blanc.

Eesti Kontserdi kassades Tallinnas, Tartus,
Pärnus ja Jõhvis
Piletimaailma ja Piletilevi veebipoodides

Priit Palk
Toidusõber ja kohviku Crepp juht
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20. septembril 2014
Päeva juhib XXVI Oskar Lutsu
huumoripreemia laureaat

JAN UUSPÕLD
Päeva ansambliks
Esineb ka

Marju Länik

Üles astuvad veel:
• Heino Tartes ja Sõbrad
• Põlva kandlekool
• Mandoliiniorkester Põlvast
• Põlva linna puhkpilliorkester
• Rahvatantsurühm “Kagu kabujalakõsõ”
• Showtantsurühm “Meie Stuudio”

Avatud
• Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum
• Palamuse kirik,
• Palamuse apteek
Kauplejatele:
Registreerimine ja info telefonil 776 2447
Reelika Kivimurd
e-post reelika@palamuse.ee.

JUSTAMENT
Ilusa ilma korral kopterisõit
Töötab “laada lasteaed”
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Pääse 3 eurot
Korraldab
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Ehitus

Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Neljapäev, 4. september 2014

Suvila Külitsel (soodsalt, klaasmaja
50 m²). Tel 5390 0256.

Vee- ja kanalisatsioonitööd. Mulla
ja kaevetööd. Ekskavaatorite rent.
Tel 5661 5334, info@renvec.eu.
1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.

TOODE AS TARTU ESINDUS:

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

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

KASVUHOONED
valmistab ja paigaldab
polükarbonaatkattega
tsinkmetallkarkasskasvuhooneid.

NB! Talvel ei pea
kasvuhoonelt lund
eemaldama.

Kaevetööd, planeerimistööd ja
lammutustööd ekskavaatoritega.
8 t ja 21 t masinad. Tel 5356 7062.
Korstnad ja korstnapitsid vajalike
plekitöödega. Moodulkorstnad.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.

HEI NOORED, NÜÜD ON OLEMAS

KOHT KA TEILE!

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

Müüa soodsalt ehituslikku saematerjali. Tasuta transport Tartus. Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük
1-toal heas korras korter Peetri
tn (29 m², ahik, wc-dušš, oma aianurk, 29 900 €). Tel 525 7647.
2-toal korter Karlovas (39,5 m²,
1. korrus, heas korras, vahetatud
elektrijuhtmed ja torustik, WC ja
dušširuum koos, tegus ühistu,
42 000 €). Tel 5552 1724,
tiia@aabakv.ee.
2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
parkett, 15 000 €, ka järelmaksuga). Tel 520 0578.
2-toal renov korter Tartu lähedal
Pilka külas (2/2, ahiküte, saun,
30 500 €). Tel 5624 2181.
3-toal renov korter Kalda tee 8
(5/5, rõdu, keskküte, 57 990 €).
Tel 5624 2181.

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi. Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Plaatimistööd, WC-de, duširuumide ja vannitubade remont
ning ehitus. Tel 5633 3258.

Elamukrunt Kambja vallas Sirvaku
külas (piirneb jõega, 13 958 m²,
olemas elamu projekt).
Tel 5552 1724.
Järveäärne maakodu Tartust 6
km (kallas 60 m, 6 tuba, keskküte,
kinnistu 1,5 h). Tel 5560 6858.

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd. Ka elektri ja san-tehnilised tööd. Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid.
Tel 5638 7537,
tarmotruija@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

ASUME ÜLIKOOLI 5, TARTU

Maja Tartu linna piirist 1,4 km kaugusel Õssu külas Pähna tn (ehit
2010, üp 261,6 m², krunt 1685 m²,
139 900 €). Aitan müüa Teie kinnisvara Tartus ja Tartumaal.
Tel 5558 5567, Kristi Vaikmets,
www.aabakv.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus ja
maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel. Ragnar Paenurk,
tel 742 0656, 5887 0888.
Talukompleks Põlvamaal Mooste
vallas (elumaja ja kõrvalhooned,
krunt 7,5 ha, 49 900 €).
Tel 5624 2181.

Koolituskeskus Dialoog –
25 aastat edukat tööd! Keelekursused igale vanusele ja tasemele! Turu
9, Tartu, tel 734 4990, 5561 3474,
www.dialoog.ee.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toaline korter Tartus,
hinnaklassis kuni 35 000 €.
lauriviileberg@gmail.com.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ahiküttega korter Tartus. Võib
vajada remonti. Tel 511 2625.
Maja Tartus. Tel 5340 8335.

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

Lamekatusetööd. Mõistliku hinnaga hea kvaliteet. Tel 5662 9930.

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

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

Killustiku, liiva, mulla ja purustatud betooni müük koos transpordiga Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.

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

VALINART OÜ

Materjal

Sõiduõppe ABC - A-, B-, BE-, C-,
CE-kat. Veoautojuhtide ameti- ja
ADR koolitused. Lõppastme
koolitus 85 €. Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Küte
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid, ka põllumaad. Ettemaksuvõimalus! Tel 506 9554.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Ostan Tartus remonti vajava
1-2toalise korteri või suurema
kööktoa. Tel 56 503 503, Marko.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ahiküttega korter Tartus.
Tel 511 2625.
Üürin toa kesklinna läheduses, kus
gümnasistist tütarlaps saaks peale
kooli, enne õhtusi trenne õppida ja
mõnel korral nädalas ööbida. Tel
512 0988.

Üürile anda
3-toaline ahiküttega korter (64
m²) Tartu vanalinnas Jaani tänaval
renoveeritud majas. Lisaküttena
elektriradikad. Ülikooli peahooneni
1 min jalutuskäik. Lisaks vannitoale
leiab korterist ka väikese sauna,
sajandivanuse ahju ja kamina. Olemas privaataed ja tasuta parkimiskoht! Korteris sees el-pliit, pesumasin, diivan jne. Vajadusel võin saata
pilte. Tel 5457 5298,
vox.populi@mail.ee.

Koolitus

Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad 30 cm lepa ja kase kaminapuud 40 l võrkkotis koos transpordiga. Tel 506 9554.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Arvutijoonestamise (CAD)
kursused. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Vedu
tasuta. Tel 5683 3404, 5684 8808.

Emajõe Keeltekool: uued kursused septembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Lõhutud küttepuud koos kojuveoga (kuiv okaspuu 30 €/rm, lepp
29 €/rm). Tel 5377 4476.

Korraldame üle Eesti koolitusi
euroliidu tööohutuspassi ja Soome tööohutuskaardi (roheline
kaart) saamiseks. Koolitused ka
tõstukijuhtidele, troppijatele,
tellingute paigaldajatele. Aja ja
koha täpsustamiseks ning registreerimiseks saata kiri e-postile raivo@
kolmasaste.ee või tel 508 8225.

Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

Otsin tööd
Otsime kogemustega koduabilisi
ja hooldajaid. Registreerimine tel
5340 2265, Pihel OÜ.
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Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.

Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

Pakun tööd

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Põlvas, Tartumaal, Põlvamaal. Väike järjekord! Tel 5191 6605.

Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub Annelinnas
tööd puhastusteenindajatele. Teeme objektipõhise koolituse.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee

Mahla pressimine Teie kodus.
Kohaletulek al 50 liitrist.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com.
Bussi tellimine: www.priituur.eu,
tel 5621 4026.

Pakun füsioteraapiaalast tööd, ka
väljaõppe võimalus. Tasuta elamispind. Info tel 527 9504.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Puituksi ja -aknaid tootev AS Finak
(Maramaal) võtab tööle kogemustega nelikanthöövli operaatori.
Info tel 730 3465 või saatke CV
iraritsi@hot.ee.

Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.

Niitmine, aia- ja mullatööd
minilaaduriga. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus (liiv, killustik, küttepuud
jne). Tel 5373 7304.

Niitmistööd murutraktoriga,
trimmerdamine, võsalõikus ja
äravedu kinnistult ning muud
metsatööd ja valgustusraie. Tel
53 441 304. Metsaraie ja väljavedu Tel 56 672 872. Tegutseme
Tartumaal ja selle ümbruses.

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.
Veoteenus väikekaubikuga.
Tel 5348 8766.

Tervis

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

Riided

Nõukogudeaegsed automudelid
ja vanavara. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Anne 51 kasutatud riided Norrast
ja kvaliteetsed moodsad riided
Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee

Hauakivide valmistamine.
Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee.

Jõe butiigis Austria meeste jooksujalatsid! Rattariiete allahindlus!
Soola 10 (avaturg) E-R 9-17, L, P 9-16.

Hekkide pügamine, viljapuude
lõikus, üle 15 aasta kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Jõe butiigis naiste vabaajadressid (ka suured numbrid). Soola 10
(avaturg) E-R 9-17, L, P 9-16.

Pakume transpordi- ja kolimisteenust. Kaubaruumi mõõtmed:
kõrgus 1,8 m, laius 1,8 m, pikkus
4 m. Tel 518 0116.

Tervist reiki abil. Tervendaja Eve.
Ettetellimine tel 502 3284.

Tutvus

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele, korteriühistutele.
Tel 5551 1130, martena@hot.ee.

Tamme butiigis sügisesed kleidid
naistele ja noortele. Suur kaar 56,
E-R 10-18, L 10-16.

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

Mööbel

40 a tervislike eluviisidega mees
tutvub sobivas vanuses saleda
neiu või naisega. Sobivusel kooselu. Seiklustele ei! Tel 5556 8534.
55 a naine tutvuks vaba Tartu
mehega. Tel 5834 6078.

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel teeme kaevupealseid. Tel 5638 1774.

Tutvun 60ndates aastates uskliku
mehega Tartust. Tel 5894 9837.
Vanad märgid, ordenid, ikoonid,
hõbe, mündid, põllumajanduse
medalid, raamatuid. Tel 5649 5292.

Müük

Vaba aeg

Reklaam- ja äritrükised, visiitkaardid, raamatud, kiirtrükk.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.

Kasutatud korralik mööbel,
kõik pakkumised kodulehel
www.rolfo.ee. Transport Tartu
piires tasuta, kaugemale kokkuleppel. Asume Tartus Ringtee 1,
oleme avatud ettehelistamisel –
tel 538 14290.
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Sõidukid
1993.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transSõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
kogenud ennustajad 24 h, 1,09 €/
min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

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

AT Teenus OÜ pakub
aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le,
KÜ-le, MTÜ-le, FIE-le.
Tel 502 9333, 506
0726, info@atteenus.ee.

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

Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Sõiduautode ja kaubikute keretöö ja värvimine. Tehtud töödele
garantii. Tel 5648 2064.

Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

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

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 564 8251.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt. Akt
hinnas. OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387.

Transport kaubik ja puksiir, reisijate vedu kuni 8 kohta väikebussiga. Tel 504 0334, allroads.ee.

Kohatasu kuus alates 53,25 eurost.
Vaata kodulehelt:
www.haldjakeselastehoid.ee
Küsi infot: 56615431 või
haldjakeselastehoid@gmail.com

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

Lõngapood: peenvillane tikkimislõng 0.60 €/20 m, villane lõng
alates 7 €/kg, linane 17 €/kg, akrüül
10 €/kg. Ropkamõisa 10 hoovis Tartus, E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Korterelamu ventilatsioonide
puhastus litsentsiga korstnapühkijalt. Ametlik akt. Tel 5191 6605.
Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.
Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.

Müüa ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.

Ost

Teeme sise- ja välisterritooriumi
koristust. Tel 509 0750.

Uus ennustusliin. Tel 900 9889
(24 h), 1.08 €/min.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine! Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.

Sansaara tantsu- ja joogastuudio
alustab uut hooaega.
Tel 529 4740, www.sansaara.ee.
Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 07.09.2014. Tunnid 1x
nädalas pühapäeviti 17.15-18.45,
Laulupeo pst 25, Tartu. Info ja
registreerimine tel 515 3698 (Indrek
Ehaste), www.tantsukursused.ee.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

EW ja nõukogudeaegsed täisnahkköites raamatud. Hea hind,
raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

TELLI
KUULUTUS

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.

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

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.

Haldjakese lastehoius, nii Ülenurmel Mõisniku 43
kui Veeriku linnaosas Ravila 45 on veel vabu kohti!

Lauatennis lastele Veevärgi spordihoones T kl 19, R kl 18, P kl 15.
Info tel 557 7677.

Septikute paigaldus ja müük.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Sooda
ja Klaasipuru müük.
Tel 5593 9356,
vaata ka www.proprits.ee.

Kolimis- ja veoteenused parima
hinnaga. Mööbli montaaž ja äravedu. Tel 5341 9593, mööblitakso.ee.

Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, kellad, märgid, ehted,
medalid, ordenid, postkaardid,
fotod, mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.

Plaatimistöö. Tel 5645 9625.

Pressin õunamahla.
Tel 5635 6060.

Tamme butiigis kasutatud joped
ja kombed. Suur kaar 56, E-R
10-18, L 10-16.

Korporatsioonide uuriripatsid
(120 €/tk) erakogusse. Pakkumised
oodatud. Tel 5649 5292.

Veoteenus. Tel 502 0426.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.

Transpordiettevõte otsib logistikut, assistenti ja autojuhti
(C-, E-kat). CV saata tootaja.
info@gmail.com, tel 585 3007.

23

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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

tartuekspress.ee/

730 4455

tartuekspress
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