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Kogu kaup -30%
TALLINN
Pärnu mnt 10
Avatud 11-16
627 0110
parnumnt@eagle-vision.ee

TARTU
Tasku keskus, Turu 2
Avatud 10-18
733 3938
tartu@eagle-vision.ee

PÄRNU
Rüütli 39
Avatud 11-16
445 1900
parnu@eagle-vision.ee

Endla 12
Avatud 11-16
662 1150
endla@eagle-vision.ee

Lõunakeskus, Ringtee 75
Avatud 10-21
731 5638
lounakeskus@eagle-vision.ee

Kaubamajakas, Papiniidu 8/10
Avatud 10-20
445 5979
kaubamajakas@eagle-vision.ee

Paldiski mnt 102 (Rocca al
Mare keskuse 1. korrusel)
Avatud 10-21
665 9105
rocca@eagle-vision.ee

RAKVERE
Põhjakeskus, Tõrremäe
Avatud 10-20
326 0500
rakvere@eagle-vision.ee

tartuekspress
Tartu elekter on üks
uudised
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Neljapäev, 11. aprill 2013

Laulusaated tipus

Märtsi vaadatuimaks telesaateks osutus oodatult Eesti laulu finaal.
Teise koha hõivas lauljad parodeeriv spektaakel „Su nägu kõlab
tuttavalt.“ Mõttelisele poodiumile pääses veel uuriva ajakirjanduse
lipulaev „Pealnägija“. Kanalite omavahelises võrdluses on järjestus
sama, mis veebruaris: tugevas liidripositsioonis rahvusringhäälingule järgnevad eratelekanalid suhteliselt sarnase tulemusega. Kui
kuu varem mahtus esikahekümnesse vaid üks TV3 saade („Võimalik
vaid Venemaal“), siis märtsi paremikus on hõivatud lausa 4 kohta.
Möödunud kuul vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4
tundi ja 3 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja
59 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 14 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV
(24.7%), Kanal 2 (20.8%) ja TV3 (18.6%) vahel ning mitte-eestlastel
PBK (21.2%), RTR Planeta (12.4%) ja NTV Mir (11.4%) vahel.
20 vaadatavamat saadet märtsikuus 2013
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Eesti Laul 2013 finaal
Su nägu kõlab tuttavalt
Pealtnägija
Õnne 13
Pilvede all
Kättemaksukontor
Heeringas Veenuse õlal
Avameelselt teise ringi abieludest
Reisile minuga
Heeringafilee
Dok Venemaa meteoriidikatastroof
Selgeltnägijate tuleproov
Reporter+
Parim enne
Aktuaalne kaamera
Kodutunne
Avameelselt lõhutud pere
lastest
Avameelselt kohtumisest
teispoolsusega
Minu imeline muutumine
Perepidu

Vaatajaid (tuh)

Tartu linn ostab elektrit vabaturult kallima
hinnaga kui enamik maakonna omavalitsusi.
Täna asuvad Keskerakond ja
sotsiaaldemokraadid Tartu linnavolikogus umbusaldama linnapea
Urmas Kruuset, tuues põhjusena välja linnale kahjuliku elektrienergia ostulepingu. Kui opositsioonipoliitikud on 5,96sendist
kilovatt-tunni hinda võrrelnud
teiste Eesti suuremate linnadega, siis Tartu Ekspressi koostatud
tabel näitab, et Taaralinna tehing
on kallim ka teistest maakonna
linnadest ja valdadest.

ETV
TV3
ETV
ETV
Kanal 2
TV3
Kanal 2
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213
199
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185
164
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148

ETV
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Läti kirves

Kanal 2

139

TV3
Kanal 2
Kanal 2
ETV
Kanal 2

139
137
133
133
133

Kanal 2

132

Kanal 2

131

TV3
ETV

131
129

Ühetariifsel ehk päevast ja öist
tarbimist mitteeristaval alusel
elektrit tarbivast 17 omavalitsusest
ostab Tartust kallimalt energiat
vaid Kambja vald – 5,99 sendi eest.
Sealjuures ostavad mõlemad edetabeli lõppu jäänud omavalitsused
voolu lätlaste Latvenergo tüt a rfirmalt
Elektrum.
Ka tänase seisuga
16 Tartumaa omavalitsuse-

Hoolsa ühistu kampaania
Tartu Korteriühistute Liit (TarKÜL) korraldab koostöös Tartu linnaga kevadise koristuskampaania „Hoolas ühistu“, mis kestab
tänavu 19. aprillist 20. juunini. 9. aprillil kell 17 toimub ühistutele
infoseminar Atlantise konverentsikeskuses.
Seminaril räägitakse koristuskampaaniast ja küttekulude alandamise uutest efektiivsetest lahendustest.
Kampaanias „Hoolas ühistu“ osalemine annab ühistule võimaluse tellida kevadkoristuse ajaks soodsama hinnaga prahikonteinereid. Soodushind kehtib 7 m³ ja 10 m³ konteineritele. Eriti hea
hinnaga saavad konteinereid tellida kampaanias osalevad korteriühistud, kes on korteriühistute liidu liikmed.
„Koostöös Tartu Korteriühistute Liiduga korraldatud kevadised
koristuskampaaniad on olnud varasematel aastatel viljakad ja kutsun tänavugi kõiki linna korteriühistuid kaasa lööma. See on hea
võimalus teha korda oma koduümbrused ja vabaneda üleliigsest
kraamist,“ ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.
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kallimaid maakonnas

TÜRI KULTUURIMAJA
VALGA KULTUURI- JA HUVIALAKESKUS
MOOSTE FOLGIKODA
VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA AIT
SALME KULTUURIKESKUS, TALLINN
VIHULA MÕIS
VANEMUISE KONTSERDIMAJA

ga lepingulises suhtes oleva Eesti Energia esindaja Eliis Vennik
sõnas, et kui võrrelda teiste omavalitsuste hindasid Tartu linna
Elektrumi hinnaga, siis on viimane selgelt kallim. “Kuna Eesti Energia on neis omavalitsustes
hankel võitjaks osutunud, siis võib
järeldada, et teiste elektrimüüjate
pakkumised olid hangetel kõrgemad,” lisas ta.
Elektrumi pressiesindaja Priit
Pruul põhjendas aga hinnaerinevusi napisõnaliselt sellega, et hanked on läbi viidud erinevatel aegadel ja tingimustel.

Palju tegureid
Tema sõnu kinnitab osaliselt ka Tartu Ekspressi edetabel,
kus Elektrumile kuulub ühtaegu
nii viimane kui ka esimene koht:
kõige soodsamalt saab lätlastelt elektri kätte Rannu vald, mis
maksab kilovatt-tunni eest koos
käibemaksuga 5,20 senti.
Tartu vallale ja alates aprillist
ka Puhja vallale energiat müüva
Baltic Energy tegevjuht Kaido Veldemann tõdes, et tegureid, miks
konkreetse omavalitsuse lepinguline elektrihind vastavaks kujuneb, on väga palju ning ainult ühte
asjaolu välja tuua pole võimalik.
“Ühel hankel on üks edukas, teisel teine,” lausus ta. “Erinev hind
võib tuleneda pakkumise tegemise hetkest, kliendi tarbimisprofiilist, müüja pakkumise tegemise hetke kliendiportfellist ja nii
edasi.”

Linn kiirustas?
Eesti Energia esindaja Vennik lisas, et elektrihanke edukus ning müüjate tehtavad pak-
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Tartu linn
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Elektrum

0.060

Alatskivi

Eesti Energia

0.064

0.052

Peipsiääre

Eesti Energia

0.060
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Võnnu

Eesti Energia

0.061

0.045

Nõo

Eesti Energia

0.061

0.056

Tähtvere

Eesti Energia

0.061

0.056

kumised sõltuvad olulisel määral
sellest, millised on hanketingimused ning kas elektrimüüjal on neid
võimalik endale täiendavaid riske
võtmata täita või mitte. “Samuti sõltub hinnatase sellest, millist
kogust elektrit ning millise tarbimisgraafikuga klientidele hankida
soovitakse,” sõnas ta.
Väike (0,002–0,006 €/kWh)
hinnavahe, mis näiteks Tartumaa
omavalitsuste ja Ruhnu valla pakkumiste vahel on, võib Venniku

sõnul tuleneda ka lihtsalt elektrilepingu sõlmimise ajastusest,
mil müüjal oli võimalik pakkuda
soodsamat hinda.
“Julgustame hankijaid juba
dokumentide koostamise protsessis rohkem elektrimüüjaid kaasama, et hange edukas oleks,” lisas
Vennik. Just ainukese elektripakkuja kõrge hinnaga nõustumine
on ka opositsiooni peamine etteheide linnapea Kruusele.
Kaur Paves
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Lugeja kiri
Lugeja
Miks Rock kodus
ei mängi?

Kuidas ometigi on see võimalik, et Rockil
on viimase kahe kuu jooksul vaid kaks
kodumängu, sealjuures märtsis, mil
muudes liigades eriti põnevad duellid,
mitte ühtegi. Kes on selle publikuvaenuliku kava koostamise taga? Mis jutt
see varem käis, et mänge on nii palju, nii
palju, mehed ei saa trenni teha. Nüüd on
teine äärmus ja peatreener kurdab enne
BBLi karme kohtumisi, et mängupraktika puudus teeb liiga. Korvpallifännid on
juba ära unustanud, et Tartus ka üldse
seda ala harrastatakse ning rada Emajõe
ääres on rohtu kasvamas.

tartuekspress
lausega
UUDISED

Öölaulupidu löödi
Kassitoomelt välja

lausega

Lihaste tulevärk

Uus jalgrattatee

13. aprillil peetakse Ujula tänava
spordihoones viiendad LõunaEesti lahtised karikavõistlused
kulturismis, fitnessis, klassikalises
kulturismis, body-fitnessis, athletic fitnessis, bikiinifitnessis ja
Men‘s Athletic Physiques.

Rae otsusega rajatakse Fr. R.
Kreutzwaldi tänava sõiduteega
külgnevale alale ratta- ja jalgtee.
Uus 3,5 meetri laiune kergliiklustee hakkab ühendama Carolina
bussipeatust ja EMÜ õppehooneid.

Kinnises tõllas

Kellukese uued aknad

11. aprillil kell 16.30 esitletakse
Tartu linnaraamatukogu saalis
raamatukogu juubeliks välja antud
Tartu-ainelist raamatut “Kinnises
tõllas”. Esitlusel kõnelevad raamatust autor Jukka Kostiainen ja kirjandusteadlane Sirje Olesk.

Järgneva nelja kuu jooksul
vahetatakse lasteaias Kelluke
välja kõik maja amortiseerunud
aknad, aknalauad ja veeplekid.
AS Valmap Grupp küsib selle eest
81 276 eurot.

Laienev meesteklubi

Ivo Hunt
TÜASK turundusspetsialist
Kalendri koostamisel tuleb arvestada erinevate sarjadega. Eurochallenge lõppes
meie jaoks juba detsembri keskel, kuid
kalendrit koostades sai arvestatud võimaliku edasipääsuga. Samuti olid varuga
planeeritud Balti liiga mängud. Et aga
meie teekond lõppes veerandfinaalis,
siis jäi märtsikuus pidamata vähemalt
üks kodus ja üks võõrsil mäng.
Teine ja ilmselt suurem põhjus, miks
Tartus toimuvaid mänge vähevõitu tundub, on see, et G4S KMLs lähevad teadupärast meie meeskonna mängud sel
hooajal arvestusse topelt. Lisaks on erinevatel põhjustel kokku lepitud Pärnu ja
Hitoga, et mõlemaga mängitakse kaks
mängu nende koduväljakul. Võib muidugi arutleda, kas see on olnud õige otsus
või mitte, aga üldiselt kahe tartlaste jaoks
eeldatavalt väikese publikuhuviga mängu
viimine mujale mõjutab küll kodumängude kalendrit, aga arvestades eelpool mainitud argumente ja korvpalli propageerimise soovi üldisemalt, on meie arvates
tegemist põhjendatud sammuga.
See, et jaanuarisse sattus kogunisti viis
kodumängu ja veebruaris polnud ühtegi,
on paljuski tingitud sellest, et BBLi vahegrupimängud olid jaanuaris ja võib-olla
oleks õigem olnud siis KMLi kohtumised
lükata veebruari. Siinkohal tuleb aga jällegi arvestada vastaste kalenderplaanide,
sarjade ja soovidega. Seega pusletükke
on palju ja tihtipeale tuleb leida nende
kokkusobitamiseks kompromisse.
Tagantjärele tark olles, võib öelda, et
ebaühtlane mängukalender on meeskonna mängukvaliteeti ka kindlasti oma jälje
jätnud – pikkade mängupauside järel ei
ole otsustavates kohtumistes just kõige
kindlamalt tegutsetud. Samas kui kodusaalis on üldiselt sel hooajal väga hästi
mängitud ning ette on näidata vaid üks
kaotus ja sedagi napilt Eurochallenge veerandfinaalidest välja jäänud Gaz Metanile.
Igatahes anname endast parima, et
järgmistel aastatel jaguneks mängukalender ühtlasemalt nii kodu- kui võõrsil
mängude osas, et korvpallipublikul oleks
lihtsam mängudel käimist planeerida.
Vastavasisulised ettepanekud on korvpalliliidule tehtud ja loodetavasti lähevad
need järgmisel hooajal ka töösse.

Näitus ookeani
sügavustest
Mullu aprilli lõpus laulsid sellel Kassitoome nõlval koos
12 000 tudengit ja tartlast. Et Kassitoomet mitte lootusetult ära tallata, kolitakse tänavu laululavale.  Kaspar Oja

Kümme aastat tudengite öölaulupidu võõrustanud Kassitoome on
iga-aastasest simmanist kurnatud ning üha kasvavale publikule
väikseks jäänud, mistõttu lõõritavad üliõpilased tänavu ühes linna
rahvaga lauluväljakul.
„Idee peo korraldamisest
laululaval on meie keskis vaikselt idanenud ning sel aastal
teeme selle teoks. Kassitoome
on meile lihtsalt väikseks jäänud ning muruga on seal ka
probleeme, see ei hakkagi kasvama, kui me selle kohe kevade hakul ära tallame. Tänavu
ei sula lumi ka ilmselt aprilli
lõpuks piisavalt ära, nii et kõik
need asjad kokku viisid meid
lauluväljakule,“ sõnas tudengipäevade projektijuht Katre
Kipper.

sellest pole suurt abi olnud,“
rääkis Viilma. Kassitoome on
tema sõnul riikliku looduskaitseobjekti Toomemäe osa
ning kaitse alla kuuluvad sealhulgas ka pinnavormid ning
muru.

Krõbe üürihind

Üheks kaalukaimaks põhjuseks, miks keskkonnaamet
laulupidulisi Kassitoomele
lubada ei taha, on seal pesitsev
kaitsealune liik, kellel on just
laulupeo paiku pesapunumisSalapärane kaitsealune periood ning suur ja lärmav
rahvamass võib tema elu ohtu
Keskkonnaameti Tartu ja
seada. Kaitsealuse privaatsuJõgeva piirkonna looduskaitse
se huvides Viilma tema nime
juhtivspetsialisti Kaili Viilma
avaldada ei saanud. „Kui inisõnul võib Kassitoomel märmesed teda otsima lähevad, on
tema elukeskkonda väga
Kaitsealuse privaatsu lihtne pahaaimamatult
se huvides ei taha loo ära rikkuda,“ lisas ta.
Laululava üürimiduskaitsjad isegi liigi se eest tuleb erinevalt
Kassitoomest kevadnime avaldada.
päevi korraldaval Targata juba pinnase püsikahjustu ülikooli kultuuriklubil rentusi möödunud aastate lauluti maksta. „Hind on meile küll
pidudest. „Linna haljastusteeüsna krõbe, aga eks me saame
nistus on püüdnud mitu korda
ikka hakkama, üritus sellepäka suvel muru taastada, kuid
rast kindlasti ära ei jää. Looda-

1/8 või 1/6 või 1/4 ???

saada mai@sol.ee
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me veel linnalt natuke lisatoetust ka saada,“ kommenteeris
Kipper.
Nii Kipper kui Viilma loodavad, et lauluväljaku traditsioonilisem õhkkond aitab kaasata üritusele rohkem linnakodanikke ning ka vanemaid
inimesi. Samuti on lauluväljakul lihtsam tagada kord, milles
löövad Kipperi sõnul kaasa nii
politsei kui spetsiaalselt palgatud turvafirma.
Politsei teateil on varasematel aastatel sarnaselt kõigile kaua kestvatele vabaõhuüritustele leidunud ka öölaulupeo ajal üksikuid helistajaid,
kes kaebavad öörahu rikkumise üle. Üldiselt politseile meelehärmi põhjustatud pole, kuid
laululava on ameti hinnangul
seesugusteks üritusteks kahtlemata sobilikum paik.
Mullu osales öölaulupeol
12 000 inimest ning tänavu
29. aprillil ootab ülikooli kultuuriklubi vähemalt sama palju öiseid lõõritajaid.
Mari Mets

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Tartu keskkonnahariduse keskuses avati 8. aprillil allveefotograafia suurmeistri Brian Skerry fotonäitus „Ookeani hing“, millega
tähistatakse keskkonnahariduse
keskuse 11. sünnipäeva.

Parkmetsa jooks
13. aprillil kell 13 stardib teine
Tartu parkmetsa jooks. Sanatooriumi parkmetsas saab läbida 7
km joostes või tervisekõnniga.
Tegemist on ka Tartu jooksusarja
avaetapiga.

Kosmilised esinejad
Kosmonautikapäeval, 12. aprillil
astub AHHAA teaduskeskuses üles
Eesti kosmoseteadlaste eliit. Kosmoseteaduse suurkujudest saab
näha Ene Ergmad, Jaan Einastod
ja Mart Noormad. Pärast arutelu
kostitab kosmiliste helidega Iiris.

Staadioni 48 hoones tegutsev
pensionäride ühendus Kodukotus sai enda kasutusse maja esimesel korrusel varem perearsti
kasutuses olnud ruumid. Nüüd
laiendatakse seenior-meesteklubi tegevust ning lahedamalt saab
ka piljardit, koroonat ja muud
sportimist harrastada.

Muru tänav suletud
Sajuvee kanalisatsiooni ehitustööde tõttu suletakse 11.–30.
aprillini liikluseks Muru tänav
Kruusamäe ja Aasa vahelisel
lõigul (v.a kohalikud elanikud).
Ümbersõidud toimuvad Põllu või
Nurme tänava kaudu. Töövälisel
ajal tagab ehitaja sõidukitele läbipääsud.

Tartu jõudis taskusse
Valmis nutitelefoniraken dus m-Tartu,
mis
toob
linnauudised, kultuurisündmused
ja olulised kontaktandmed otse
kasutaja telefoni. M-Tartu rakendus on kasutatav Android ja iOS
nutitelefonidel.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PIKNIKUHOOAEG ALANUD: kevade pahupoolena sulavad lume
alt välja koerajunnid ja muu sodi, teisalt avab päikseline ilm peesitushooaja. 
August Lumm

Lõunakeskuse SOLiga
kevadpäikesele vastu ...
Aprillikuu pakkumine:
pintsakute, jakkide ja
pükste impregneerimine - 50%
SOL keemiline pesula Tartus Lõunakeskuses • keemiline puhastus
E-R 9-21, L 10-20, P 10-19
• pesu pesemine
• rõivaste parandus
Milleks on kasulik impregneerimine?
Uuri lähemalt 56840033 või vaata www.sol.ee/pesulateenused
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Järjekorrad piiripunktis on jäänud minevikku, kuid ootealal
seismise tasu tuleb autojuhtidel ikka maksta.  Marko Jakobi

10.–13.04

KOGU KAUP VÄHEMALT
–20% TAVAHINNAST.
parim valik
vaipu ja
põranda
katteid

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Ministeerium sunnib
piiril seadust rikkuma
Koidula ja Luhamaa piiripunktis on 2011. aastast nõutud piiriületajailt ootealatasu, ehkki selle
teenuseid otseselt ei kasutata. Et järjekorrad puuduvad, ei ole ootealale tegelikult vajadust
minnagi. Vastuolu riigipiiri seadusega näevad nii tavakodanikud, riigikogu liikmed kui ka
õiguskantsler. Ainsana ei märka ega tunnista seadusrikkumist siseministeerium.

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
ia
• liuguksed
aastoran
• garderoobid res

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

28. märtsil 2011 sõlmisid tol ajal
siseministri ametit pidanud Marko Pomerants ning avalikul konkursil edukalt osalenud osaühingu Girf juhatuse esimees Hannes
Plinte halduslepingu, millega loodi Eesti maanteepiiripunktides
ühtne piiriületuse ootejärjekorra
infosüsteem.
2011. aasta augustist muutus piiriületamise kord ja hakkas
kehtima GoSwift-süsteem, mis
tähendab, et tänini on kohustus
Venemaale sõites broneerida kõigile mootorsõidukitele koht elektroonilises piirijärjekorras. Eelbroneeringu eest tuleb tasuda euro ja
30 senti.
Peale broneeringutasu tuleb
aga maksta ka ootealatasu. Selle suurus on olenevalt piiripunktist 2,50 kuni 4,50 eurot. On
loogiline, et teenuste eest peab
tasuma. Tänu elektroonilise piirijärjekorra rakendamisele pole
tihti järjekorda ega seega ka vaja-

dust ooteala teenuseid kasutada.
Piiri ei saa aga ületada enne, kui
on läbitud ooteala, ilma et seal
ootamiseks oleks mingisugust
põhjust.

nõutud tasu. Piiripunkti saabudes on näha, et järjekorda ei ole
ning võiks ju piirile sõita, kuid
liikluskorraldusvahenditega on
sõiduk suunatud Koidula ooteSunnitud kõrvalepõige
alale. Paraku ei saa sõiduk edasi
enne, kui on tasutud 4,50-eurone
Tüüpiline piiriületusolukord
ootealamaks.
Koidula piiripunktis näeb sageOotealatasu on sätestatud sisedase Venemaal käija, Orava valministri ja Paldiski Sadamate ASi
la pensionäri Avo Helgi sõnul
vahel sõlmitud halduslepingus.
välja järgmine: autojuht on teiSee vene ärimeeste juhitav firnud interneti teel eelbroneerinma on praegu Koidula piiripunkti
ametlik haldaja. Pärast
tasumist suuMõnes riigis nimetatakse summa
natakse auto maanteesellist tegevust maffiaks
piiripunkti.
sundkorja siseministril tuleks sel rasSõidukite
ootealale saatmine,
lise skeemi kehtestamise ilma et selle teenuseid
tegelikult kasutataks,
pärast tagasi astuda.
on aga pensionär Helgi
väitel otseses vastuolus
gu (seda saab teha ka piiripunktis
riigipiiri seadusega. Viimase järkohapeal) ja maksnud selle eest
gi tuleb sõiduk suunata ootealale

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

siis, kui seda on vaja liiklusohutuse tagamiseks, looduskeskkonna
kahjustava mõju vähendamiseks,
sõidukite maanteepunkti sisenemise korraldamiseks või avaliku korra tagamiseks. Tühjas piiripunktis ei kujuta sõiduk endast
ohtu ei keskkonnale ega liiklusele. Samuti ei ole tavaliselt põhjusega piiri ületada soovivad kodanikud erilised avaliku korra rikkujad. Seega tuleks sõiduk ootealale
suunata vaid erandkorras.
Kuid see pole ainus seadusrikkumine. Riigipiiri seaduses on kirjas ka, et kui sõiduk on ootealale
suunatud, kuid tegelikult teenust
ei kasuta, siis tasu ei võeta. Piiripunkti igapäevane praktika on aga
hoopis vastupidine.

Ministeeriumi korraldus
Koidula klienditeenindajad
ning piirivalvurid kinnitavad kui
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tadega ja veedeti sabas tunde.
„Ooteala läbimise kohustus on
vajalik tagamaks isikute, sõidukite ja kauba õigsuse kontrolli,” ütles
ta.
Kruusmaa rõhutas, et ooteala
kasutamise teenuse võib jagada
kaheks: piiriületuse ootejärjekorra haldamine ja olmeteenused. Esimeste hulka kuuluvad
piiriületuse ootejärjekorra pidamine, sõiduki ootealal parkimine järjekorras ootamise ajal, sõiduki piiripunkti suunamine ja
maanteepunktis vastuvõtmine.
Olmeteenustena on käsitatavad
juurdepääs internetile, ooteala
valgustus ja valve, olmejäätmete
kogumise ja tualettruumi kasutamise teenuse kättesaadavus
ootealal.
„Hinnakujundamise mõistes
on ooteala kasutamise teenus
üks tervik. Siseministeerium on
seisukohal, et tasu võtmine on
põhjendatud sõltumata sellest,
millise omavahelise osakaalu
moodustavad järjekorra korraldamise ja olmeteenused,“ sõnas
Kruusmaa.

Luigas süüdistab Vaherit

ühest suust, et nendele on korraldused tulnud siseministeeriumist
ning mingid kõrvalekalded käsust
pole võimalikud.
Vene aktsendiga teenindaja, kes
möödunud nädalal Helgile eelbroneeringu müüs, öelnud otse: „Mis
te käite siin vaidlemas. Niikuinii
te peate selle raha maksma.“
Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Liina Pissarevi sõnul oli
aastatel 2011 ja 2012 Koidula piiripunktis piiriületajaid ööpäevas
keskmiselt 3000. Paldiski Sadamatele tähendab see ootealatasudest arvestatavat tulu.
Piiripunkti juht Tamar Tamm
ei soovinud seadusrikkumist

kommenteerida. „See on siseministeeriumi ja Paldiski Sadamate
vaheline kokkulepe ja piirivalve
ainult täidab seda vastavalt riigipiiri seadusele,“ ütles ta.
Tamme sõnul ei ole praeguse
olukorra üle kaebajaid eriti palju. „Inimesed nurisevad ootealatasu suuruse üle, aga suures
pildis on piiriületus ju äärmiselt
mugavaks tehtud. Inimesed saavad üle sellel ajal, kui nad tahavad,“ sõnas ta.

Siseministeerium seadusrikkumist ei tunnista
Siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja asetäitja piirivalveasjade alal Rando Kruusmaa leidis,
et seadust ei rikuta ning praegune
kord piiril on kehtestatud selleks,
et ära hoida aastatetagust olukorda, mil hangeldati järjekorrakoh-

Sageli Koidulas piiri ületav riigikogu liige Inara Luigas leidis, et
siseministeeriumi selline põhjendus ei ole tõsiseltvõetav. „Riigipiiri
seadus sätestab, et ooteala teenuse
pakkuja tagab piiripunktides seaduses kehtestatud teenused, kuid
ei kohusta siseministrit sõlmima
halduslepinguid kompleksteenustele,“ ütles Luigas.
„Seadus võimaldab teenused
üksikult kehtestada ja reisijatelt
võtta tasu vaid selle teenuse osa
eest, mida tegelikult kasutati. Kui
teenuseks on vaid tõkkepuu tõstmine ja piiripunkti suunamine,
siis tasu võtta ei tohi, sest riigist
väljumine pole tasuline ja sellist
maksu pole riigikogu ka kehtestanud.“
Nimetatud seadusrikkumised
ning siseministeeriumi osalus
neis on arutlusele tulnud riigikogus, kus arupärimise praegu-

sele siseministrile Ken-Marti Vaherile tegid demokraadite fraktsiooni liikmed eesotsas Luigasega. Minister vastas
küll arupärimisele parlamendi istungisaalis, kuid Luigas
nimetab vastuseid mittemidagiütlevateks.
Asja on palutud uurida õiguskantsler Indrek Tederil, kes
tuvastas kontrollkäikude ja
menetluse käigus kogutud teabe analüüsimisel riigipiiri seaduse rikkumisi ning edastas
praegusele siseministrile mitu
ettepanekut, et need lõpeks.
Siseminister ettepanekuid riigikogus jutuks ei võtnud.
Luigas on enda sõnul detailselt arutanud olukorda siseministeeriumi migratsiooni- ja
piirivalvepoliitika osakonna
juhataja Ruth Annusega, kes
oponendile üllatuslikult soovis Luigasele selgeks teha, et

konflikt

olukord on seaduslik ja piiripunktides on kõik korras. „Et riigipiiri
seadus annab õiguse siseministril sõlmida halduslepinguid ja osta
piiriületuse ooteala teenuse pakkujalt kompleksteenuseid. Nii see
praegu lihtsustatud korras ka toimib,“ ütles Luigas.
Tema sõnul ei ole Annuse
vabandused, et riigil pole raha piiripunktides tehtavate korraldustoimingute finantseerimiseks,
tõsiseltvõetavad. „Riigikohus on
korduvalt rõhutanud, et piirirežiimi tagamine on põhiseaduse
järgi riiklik ülesanne, seega tagab
riik ka rahalised ressursid,“ seletas Luigas. „Antud olukorras rikutakse kodanike põhiõigusi. Riigist
lahkumine on muutunud tasuliseks.“

Mis saab edasi?
Saadiku sõnul on praegune olukord täiesti lubamatu: „Mõnes riigis nimetatakse sellist tegevust
maffiaks ja siseministril tuleks
sellise skeemi kehtestamise pärast
tagasi astuda.“
Luigase vestlusest Annusega selgus, et Narva piiripunktis
on olnud olukordi, kus sõidukite
järjekorra puudumise korral on
tõkkepuu üles tõstetud ja autod
vabalt üle piiri lastud. Selline
teguviis räägib iseenesest, et maksuvaba piiriületus on võimalik,
kuid praegune süsteem on valesti
üles ehitatud ning inimestele on
seadust rikkudes maksekohustus
peale pandud.
„Ka näiteks Koidula piiripunktis on tihti ootejärjekorrad null
tundi, mis lubaks sõiduautodele
vaba pääsu piiriületuseks ootealatasu tasumata,“ ütles Luigas.
Luigas soovitab inimestel maksekviitungid alles hoida. Tema
sõnul tegeletakse teemaga edasi
ning lahenduseks võib olla see, et
riigil tuleb ebaseaduslikult võetud summad kodanikele tagasi
maksta.
Maria Gonjak

esineb

Kihnu
Virve
22. MAIL
SEENIORIDE ERIKRUIIS
STOCKHOLMI!
Kruiisil pakume eriprogrammi spetsiaalselt seenioridele koos erinevate
üllatuste, mängude ja tantsudega. Laeval kestab afro-kuuba teemaline
showprogramm ja esineb Kuuba trupp Varadero Tropicana. Stockholmis
veedame toreda päikeselise päeva, tutvume pealinnaga ja külastame
kuulsat Vasa muuseumit.
Erikruiisil pakume linnaekskursiooni ja Vasa muuseumi külastust hinnaga
19 €/reisija. Ekskursiooni kohtade arv on piiratud.

Üksikreisijale
kruiis Stockholmi

al.

85 €

/in.

Hind sisaldab:
• kohta aknata
neljakohalises B kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal

Grupi (4 inimest)
liikmele
kruiis Stockholmi

al.

57 €

/in.

Hind sisaldab:
• kohta aknata
neljakohalises B kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal

Grupi (10 inimest)
liikmele
kruiis Stockholmi

al.

48 €

/in.

Hind sisaldab:
• kohta aknata
neljakohalises B kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal
• Grupijuhile kruiis, õhtu- ja
hommikusöögid TASUTA.

Info ja broneerimine telefonil 669 6564 või e-posti aadressil grupid@tallink.ee
www.tallink.ee
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Seksi hind algab Tartumaa
prostituutide juures 40
eurost, kuid löögilepää
semine nõuab põhjalikku
ettevalmistust.

ka tavalisest hinnakirjast kümme
eurot rohkem. Asja juurde käib
tema sõnul ka erootiline massaaž.

Kuigi Tartu politsei raporteeris juba 2005. aastal linna viimase lõbumaja sulgemisest, püsib
maailma vanim amet ülikoolinnas endiselt au sees. Tõsi, varem
taksojuhtide kaudu suust suhu liikunud info on kolinud internetti ning erinevalt kaheksa aastat
tagasi Ihastes kinni pandud asutusest, mida pidanud keskealine
abielupaar Juri ja Olga kinni peeti,
tegutsevad tänased tegijad vähemalt näiliselt vahendajateta.

40 eurot küsib teenuse eest
ka Tartust 20 kilomeetri kaugusel Tabiveres tegutsev 45aastane
tumedate juustega ja volüümikam
naine, kelle ampluaa on aga sama
raha eest laiem. “Minett, tavaline,
anaal,” vuristab ta telefonitorusse. “Olen linnast väljas, sellepärast
natuke odavam. Tulge kohe.”
Aga kuhu tulla? Täpset aadressi
ei soostu ettevõtlik daam avaldama, mainides vaid, et asub kohaliku poe lähedal. Sealt saab huviline täpsemaid juhtnööre. Enda pilti ta, nagu ükski teine pakkujagi,
enne reisi jagama pole nõus.
Leiab ka eskortteenuse pakkujaid, kel enda pinda ei ole. 27aastane Marleen teatab, et pakub “ekstrakorpulentse” noore naisena meestele intiimteenust: lõõgastavat minetti ja seksi. Tegelikult kaalub neiu 110
kilogrammi ja on 171 sentimeetrit
pikk. “Ikkagi natuke rohkem,” põhjendab ta telefonis sõnavalikut.
Marleengi küsib ühe korra eest
40 eurot. Seda aga vaid juhul, kui
klient poole tunniga hakkama
saab. Võimalik on endale broneerida ka terve tund – siis võib toimetada “nii palju kui jõuate”, ent
hindki on siis kümne euro võrra
soolasem. Kui neiu pärast kella 22
välja kutsuda, lisandub mõlemale
paketile veel kümme eurot. “Ma ei
ole ka 24 tundi üleval,” põhjendab
ta hinnapoliitikat.
Samas leidub hoopis suurematesse kõrgustesse ulatuvaid pakkumisi. Näiteks soovib tudeng Lea leida
sponsorit, kes aitaks tasuda ülikoo-

Kaubamaja taga
Odavamat kui 40eurost hinnapakkumist Tartu Ekspressile eksperimendi käigus ei tehtud. Nii
jaguks 320eurosest miinimumpalgast töölisele kättejäävast 273
eurost peaaegu seitsmeks aktiks –
mõistagi jääksid kommunaalmaksed sel kuul tasumata ja toit poodi.
Näiteks pakub “tavalist seksi”
40 euro eest 38aastane Marika.
Seda lausa Tartu südalinnas, vana
kaubamaja taga Aleksandri tänaval asuvas elumajas, mida proua
ise iseloomustab puhta ja privaatse kohana. End “õrnana nagu
kass” reklaamiv teenusepakkuja
kaalub 160sentimeetrise pikkuse
juures 66 kilo ning on arupärimise
peale valmis huvilise vastu võtma
kas või tunni pärast.
Klientidelt, kel on aga huvi realiseerida karmimad fantaasiad,
nagu kergemad sadomasohhistlikud võtted või penetreerimine kunstpeenisega, küsib Mari-

Tööd jagub maalegi

li õppemaksu ning korterikulusid.
“Olen väga seksuaalne ning annan
endast maksimaalselt, et sinu muresid eemale peletada,” kuulutab ta.
Lähemal tutvumisel selgub siiski, et ümmarguse jutu taga peitub kindel taks: 150 eurot oraal- ja
vaginaalseksi eest. Samuti peab
klient ise hoolitsema kohtumispaiga eest, sest Lea elab koos korterikaaslasega.

Tühjad sõnad
Prostituutide kohtumispaigana
tuntud portaalide üldpilti ilmestavadki kahemõttelised vihjed
ja palju segadust. Näiteks väidab
33aastane Eneli Tartumaalt kõne
peale, et ei kutsu kedagi enda poole, vaid postitas tõsimeeli Mahajataha.com nime kandvale veebilehele süütu tutvumiskuulutuse.
Kuid suurem osa avaldatud telefoninumbritest lihtsalt ei vasta.
Samas ei ole kuulutajad üldjuhul
järginud head tava ja märku andnud, millistel ajavahemikel nad saadaval on, mistõttu eelneb pädeva
seksimüüja leidmisele palju aja- ja
närvikulu. Mõned kasutajad on üles
riputanud sootuks mitteeksisteerivad numbrid, mis on seda kummastavam, et näiteks Mahajataha lehel
maksab kuulutamine 3.20 eurot.
Osa naisi on veebiruumi pruukinud sotsiaalse sisuga manifestide avaldamiseks. „Iga täiskasvanud naine ise teab, millega tegeleb,
ja see pole kellegi teise asi halvustada,” väidab üks kuulutus. “Meeldiv tuleb ühendada kasulikuga.”
Sama kasutaja postitab konkreetsematki infot: “SUUSEXI MA
EI TEE! Võin ka käega lahti lüüa
45 eurot!”
Kaur Paves
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Vaeste jultumus muserdab
toidupanga vabatahtlikke
Kurnatud toidupangalistel on
võhm väljas ning algusaas
tate entusiasm asendunud
tülpimusega.
Võiks ju arvata, et toidupangalt
abi saavate inimeste tänulikkusel
ei ole piire, ent päris nii see siiski ei
ole. Loomulikult leidub abivajajaid,
kellel poleks toidupanga abita ehk
midagi laste ette lauale panna ning
kes vabatahtlikes oma päästjaid näevad. Aga leidub ka selliseid, kes leiavad, et neil on tasuta toidule täielik
õigus ja tänulikkuse väljanäitamine
oleks üleliigne.
Harvad ei ole seigad, kus toidupaki kätte saanud näljahädalised nina
kirtsutavad, kuna abipakist puudub
mõni meelistoode. Sellistel juhtudel
peaks abisaaja tegijate sõnul endale
meenutama, et toidupank jagab toitu
vaid oma ettevõtlikkuse tõttu ning
tasuta pidulaud ei ole iga vaesuses
vireleva matsi sünniõigus.

Personal väsinud
Lihtne aitäh aitaks ülekoormatud
abijagajatel ehk päevast päeva asjaga edasi tegeleda allaandmismõtteid mõlgutamata. Nimelt on Tartu
toidupank seda koordineeriva MTÜ
Iseseisva Elu esinaise Maire Koppeli
sõnul sellega tegelejate vastu karm.
Töötajad on ületöötanud ning teevad oma tööd vaid väikese tasu eest.
Koppeli väitel saavad Tartu toidupangast abi need, kes seda tõesti majandusliku olukorra tõttu vajavad. „Tegutseme tänu linnavalitsu-

sele, kes katab laoruumi kulud, ning
maakonna omavalitsuste liidule, kes
on lubanud toetada transpordi ja
töötasu osas, “ lausus Koppel.
Nädalas abistatakse keskmiselt
365 inimest, kuus üle 1200 pere. Toidupanga kaudu kogutud ja jagatud
toiduainete maht on aasta-aastalt
ühes jaotuspunktide hulga ja vabatahtlike arvuga kasvanud. Kust see
meeletu kogus toitu aga abivajajate
lauale saabub?
Annetamine käib kolme allika kaudu, kellest enim panustavad
kauplused, seejärel tootjad ning eraannetajad. Annetustest üksi ei piisa,
need tuleb abivajajate jaoks toidulaos
kokku komplekteerida ning hädalisteni toimetada. Transport ning laotöö ongi töödejaotuses tähtsaimateks tegemisteks. Iga päev toimetavad Tartu toidupangas 4–6 vabatahtlikku, ent kogumispäevadel on abikäsi kordades rohkem.
Toidupank on Koppeli sõnul loodud toidu raiskamise vastu võitlemiseks ning puudustkannatava-

kvaliteedist.
Paljud kitsikuses elavad inimesed
on aga abi palumiseks liiga uhked
ning mõned leiavad, et ehk on ikka
keegi, kes seda veel rohkem vajab.
Mida aga teha siis, kui vajamisest
saab abivajajate seas harjumus, mis
ei näi neile mitte enam taevakingiAbist saab sünniõigus
tuse, vaid sünniõigusena? Koppeli
sõnul on nii mõnedki toiduabi saaKui ka jõukamad eestlased leiavad
jad rahulolematud, unustades ära,
igapäevase söögi hinna kõrge olevat,
et toidupaki sisu ei saa iga abivasiis vaesuses virelevate perede jaoks
jaja endale ise kokku panna. Sellion toidupoe külastus luksus, mida
ne suhtumine kurvastab ületöötapaljud endale lubadagi ei saa. Kaupnud toidupangalisi ning paneks nii
lustes, tootmisettevõtetes ja hulgimõnegi sellest füüsiliselt ja vaimladudes jääb aga üle peagi realiseeselt koormavast tööst loobuma, kui
rimisaega ületavat toitu, mis jõuab
negatiivsust ei oleks tasakaalustatoidupanga abiga nendeni, kelle laud
mas positiivsus. “Samas on hästi
oleks õhtusöögi ajal abipakita üsna
palju abisaajaid, kes siiralt tänavad
lage. Enne panga
loomist
2010.
aastal
toiduabi eest. Näiteks hästi südamTartu tööstus 1920-1940
kuulusid säärased toidukaubad hävilik vanaproua, kes oli toidupangast
tamisele. Tegu ei ole mitte “kõlblik
antud jahust küpsetanud koogi ja
Narva mnt 23
T-L 11-18
kuni”, vaid “parim enne” märgistust
tõi meilegi maitsta. Sellised hetked
kandva kaubaga, mis tähendab,
et
annavad jõudu, sest see tänu on siiHttp://linnamuuseum.tartu.ee/
toit on endiselt kõlblik, ehkki võibras,” lausus Koppel.
olla kaotanud midagi oma esialgsest
Liisa Jõgi
te perede abistamiseks. “Ükski toidupanga vabatahtlik ega annetaja ei
soovi süvendada õpitud abitust, veel
vähem abist elamise elustiili,” kinnitas ta. “Seetõttu on toiduabi mõeldud ajutise lahendusena rasketel
aegadel.”

Tartu Linnamuuseumis

EESTI TÖÖS ON EESTI KULD

Noorte Ekspress ka
Tartu-Narva liinil

SEBE laiendab reisijate seas populaarset Noorte Ekspressi
teenust Tartu ja Narva vahelisele liinile, pakkudes sellest
nädalast kuni 26aastastele noortele 50protsendilise soodustusega reisimisvõimalust reedel ja pühapäeval.
Alates 12. aprillist rakendub Narva-Tartu liinil Noorte
Ekspressi sõidusoodustus reedeti ja pühapäeviti 15.45 väljumisel ning Tartu-Narva suunal 19.00 väljumisel. Mõlemal
suunal läbib buss ka Sillamäed ja Jõhvit.
Samal kuupäeval lisandub SEBE Noorte Ekspressi teenus
ka Tallinna-Narva-Jõesuu suunale. Liinil Tallinn-RakvereKiviõli-Kohtla-Järve-Jõhvi-Sillamäe-Narva-Jõesuu väljumisega Tallinnast kell 18.10 ning vastupidises suunas väljumisega kell 07.10 saavad alla 26aastased reisijad edaspidi iga
päev 50protsendilise soodustuse.
„Noorte seas on bussiga reisimine muutunud aastaaastalt üha populaarsemaks.“ lausus ASi SEBE juhatuse
esimees Kuldar Väärsi. „Narva suunal on mitmeid õppeasutusi, kuhu noortel on tarvis pääseda. Samuti käivad noored
Tallinna ja Tartu õppeasutustes koolis. Soovime pakkuda
paindlikku ning soodsat võimalust teha oma sõidud koolikoju just SEBE bussiga.“
Narva ja Tartu vahelisel Noorte Ekspressil on bussipileti
hind kuni 26aastasele reisijale 5,70 eurot. Narvast Tallinnasse maksab Noorte Ekspressi pilet 6 eurot.
Tartu ülikooli Narva kolledži direktori Katri Raigi hinnangul on kindlasti kõigil Narvast pärit üliõpilastel, nende
vanematel ja lähedastel hea meel kodulinna tekkiva soodsa
reisivõimaluse üle. „Nimelt laieneb SEBE soodusteenus
nüüd ka neile noortele, kelle kodulinn on Narva ja kes on
valinud õppimise kohaks Tartu ülikooli. Olen koos SEBE
klientidega siiralt rõõmus ja tänulik bussifirmale,“ ütles Raik.
Koos 12. aprillist lisanduvate väljumistega sõidavad
50protsendilise soodustusega Noorte Ekspresside bussid
Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva, Tallinna-Pärnu ning TartuNarva suunal. Noorte Ekspresside väljumisi on nädalas
kokku 119. Noorte Ekspresside täielik sõiduplaan koos piletihindadega on
nähtaval aadressil www.sebe.
ee/noorte-ekspress/.

NÄITUS

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

17. aprillil kell 16 Toomas Punga loeng Hugo Masingust ja
Golitsõn-Vilipi seismograafidest

LOOMULIK VIIS SÖÖGIISU KONTROLLIMISEKS

Kui söögiisu väheneb, on kergem saleneda!
Jolita pidas sageli mitmesuguseid dieete, kuid liigsest kehakaalust vabaneda oli äärmiselt raske. Ta katsetas
pidevalt uusi meetodeid, aga andis varsti alla, sest tahtejõust jäi puudu. Lõpuks leidis Jolita lahenduse – ta proovis
Skandinaavia Safrin™ tablette!

«I

ga kord, kui minuni jõudis
info uuest dieedist või salenemismeetodist, kiirustasin seda katsetama. Kuid vaatamata headele kavatsustele ja otsustavusele andsin
alati alla. Minu soov süüa oli lausa
vastupandamatu.»

Proovis Safrini tablette

«Sõbranna soovitas mul proovida Safrini
tablette, mis sisaldavad safraniekstrakti. Teadsin, et safranit kasutatakse kui
maitseainet, kuid üllatusin kuuldes, et
see aitab hoida söögiisu kontrolli all.
Kavatsesin just alustada uut dieeti. Mõtlesin, et kui see tablett aitab vähendada
liigset söögiisu, siis mõtlen ju vähem
söögile ning see võib olla suurepärane abi
dieedipidamisel.»

Näksimise isu kadus tõepoolest ära

«Lõpuks leidsin selle, mis mind aitab!
Pidasin dieeti, süües vähese kalorisisaldusega tervislikku toitu. Samuti võtsin enne hommiku- ja lõunasööki ühe
Safrini tableti. Mõne aja pärast märkasin,
et mõtlen toidule palju vähem. See innustas mind ja andis julgust jätkata.»
Hakkasin käima rohkem jala ning sõit-

ma jalgrattaga. Varsti märkasin esimesi
muutusi – tundsin end palju erksama, energilisema ja kergemana. Ning mis kõige
tähtsam – ma ei tundnud enam seda
vastupandamatut soovi midagi näksida,»
rõõmustab Jolita.

Püüdes kompenseerida emotsionaalset
ebamugavust, sööme tihti vaid selleks, et
kogeda lõõgastust ja naudingut. Kahjuks
aga tekitab sunnitud ülesöömine kehakaalu tõusu ja rasvumist.

Kust saab osta Safrini tablette?

Nälja- ja täiskõhutunne

Safran on imeline maitseaine

Esmane teave safrani kohta on ﬁkseeritud
Vana-Egiptuse papüürustes ja Vana-Hiina
meditsiini-raamatutes umbes 2000 aastat
eKr. Roomlased kasu-tasid seda söömisjärgse mõnu- ja täiskõhutunde pikendamiseks. On kindlaks tehtud, et näljatunnet
söögikordade vahel, samuti tavapärasest
suuremat söögiisu võib aidata kontrollida maitseainete ku-ningas safran. See on
tõeliselt unikaalne maitsetaim, mida on
tarvitatud iidsetest aegadest alates. Vürtsina kasutatakse safrankrookuse (Crocus
sativus L.) emakasuudmeid. Safran on
maailmas teadaolevatest maitseainetest
kõige kallim, sest 1 kg safrani tootmiseks
läheb vaja vähemalt 100 000 krookuse
õit. Ühes õies on ainult kolm punast tolmukat. Pidades silmas, et safrankrookus
õitseb ainult kaks päeva, ei ole raske aru
saada, miks safran nii kallis on.

Kas teil on küsimusi?

Näljatunne – see on keha loomulik reaktsioon, mis annab signaali, et on vaja
täiendada toitainete- ja energiavarusid.
Kahjuks ei ole näljatunne alati seotud
keha füsioloogilise vajadusega. Sageli
näksime söögikordade vahel selleks, et
saaksime lahti rahutustundest ja stressist
ning kogeksime lõõgastust ja naudingut.

Tahtejõu puudus

Inimesed, kes püüavad vähendada kehakaalu, kurdavad sageli suurenenud
söögiisu, harilikust tugevama näljatunde
ja liigsöömise üle. Tihti süüdistavad nad
iseennast tahtejõu puudumises. Kuid kas
tõesti on nii lihtne vähendada söögiisu
tahtejõu abil? Stress, rahutustunne ja
depressioon mõjutavad tarbitava toidu
kogust ning võivad kutsuda esile sunnitud ülesöömist (ladina k hyperphagia).
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Safrini tablette saab
osta apteegist või
tootja kodulehelt
www.newnordic.ee

Lisainfot saab telefonil
684 3838 või külastades
tootja kodulehte
www.newnordic.ee.

Skandinaavia Safrini tabletid
Rootsis valmistatava toidulisandi Safrin koostises on safraniekstrakti ja koliini. Koliin soodustab normaalset rasvade ainevahetust ja maksa
tegevust. Soovitatav annus on üks tablett enne hommikusööki ja üks tablett enne lõunasööki koos klaasitäie veega. Vajadusel võib tarvitada ka
muul ajal, näiteks üks tablett enne lõunat ja üks tablett enne õhtusööki.
Selleks et saavutada koos Safriniga paremaid tulemusi, on soovitatav järgida tervisliku toitumise ja elustiili põhimõtteid. Mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine ning tervislikud eluviisid on olulised.
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Üllatuspakkumised!

Üllatuspakkumised!

Üllatuspakkumised!

Protsent täringul näitab poe suurimat võimalikku täringutega veeretatud allahindlust.
Kehtib kõigi tavahinnaga kaupade ostul, soodushinnaga kaubale täringuallahindlus ei lisandu. Lisaks leiad poodidest rohkelt üllatavaid eripakkumisi.

Turu 14, Tartu, E-P 10-20

www.zeppelin.ee

tartuekspress
STAARPARODIST: Kleidi
Persoon

Neljapäev, 11. aprill 2013
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kandmine muutis enesepilti

Teisele poole kaame
rasilma kolinud Tartu
meediatudeng KarlErik Taukar särab
hittsaates kuulsusi
parodeerides, kuid
lubab edasi minna ka
õpingutega.

Karl-Erik Taukar on teleekraanil järele teinud juba Maarja-Liis Ilusat,
Hendrik Sal-Sallerit, Kalmer Tennosaart ja Dr. Albanit. 
TV3

Andrus Vaarik
Paroodiasaate “Su nägu kõlab
tuttavalt” žürii liige ja lavastaja
Mina Karl-Erikut ise saatesse
ei valinud, selle eest vastutab
produktsioonifirma. Aga ta
on arenemisvõimeline, valmis
väljakutseteks, tubli töömees.
Valitseb nii ennast kui oma
materjali päris hästi. Taukar on
võimeline jäljendama või välja arendama täiesti erinevaid
tämbreid.
Kui alguses kartis ta väga,
et ei ole mingi tantsija, siis
nüüd on ta siiski vastu võtnud väljakutse publiku ees
koreograafiat teha. Ütlesin ka
viimasel salvestusel, et Taukari muutumine ja areng kuue
saate jooksul, mis meil praegu
olemas, on kõige silmatorkavam. Arvan, et tema on igal
juhul võidumees, ükskõik, kes
lõppvõitjaks saab. Ta on ikka
väga palju arenenud, kogemusi juurde saanud.
Kas teeksin temaga ka edaspidi koostööd? Miks mitte, kui
tal sellest mingit abi on.

Kuivõrd on ajakirjandusharidus kaasa aidanud
sinu meediakangelaseks
kujunemisele?

Tegelikult pean ütlema, et
see pool ajakirjandusest, millega mina meelelahutustegelasena kokku puutun, ei ole päris
see, mida mulle ülikoolis õpetati. Pigem toimib see osa meediast
natuke teiste reeglite järgi kui see
ajakirjanduseetika, millest meile
räägiti. Aga eks võib olla niigi, et
kusagil mujal oleks mulle rohkem
räägitud ka meedia kollakamast
poolest, kuid Tartu on ju natuke
idealistlik ja teoreetiline koht, kus
ajakirjandust õppida.

Milles see vahe seisneb?
Põhimõtteline vahe seisneb
minu arvates kõigepealt selles,
et neid nupukesi, mis kirjutatakse tegelastest nagu mina, toodetakse eelkõige veebimeedia
jaoks ja seal pole ehk oluline
muu kui pilkupüüdev pealkiri. Puudub vajadus sügavamaid lugusid teha, kuna
see ei huvitaks kedagi. Sinna juurde tuleb ka ajapuudus,
sest veebis töötavad ajakirjanikud peavad tootma palju.

Said oma parodeerimisvajaduse saates rahuldatud või sooviksid veel
kedagi järele teha?

Selle vajadusega on nüüd
küll pikaks ajaks väga hästi.
Pärast selle saate lõppakordi
on mul lõpuks šanss pühenduda iseenda etendamisele.
Olen teleasju nüüd natuke
aega teinud, aga ootan juba
seda hetke, kui saan minna
prooviruumi, võtta pilli kätte
ja hakata vaikselt otsast pihta. Olen mõningaid demosid muidugi juba salvestanud
ka ja mõne koosseisuga neid
proovinud ning usun, et kui
selle lehekülje keeratud saan,
siis tegelen oma asjadega.

Aga on väljaõpe ikkagi aidanud sul võrreldes konkurentidega
meediat enda huvides ära kasutada?

Nagu enne ütlesin, siis ega
mind konkreetselt seda tüüpi meedia vastu koolitatud ei
ole. Ülikooli praktilistes ainetes fabritseeritud olukordades püüti nii ajakirjanduslikku
kui suhtekorralduslikku poolt
võimalikult kvaliteetselt etendada. Arvan, et suhtlemine Eesti
kollakama meediaga tuleb ikkagi
peamiselt kogemuse kaudu. Aga
eks ma muidugi üritan palju mõelda sellele, mida mult täpselt tahetakse ja mis valguses, ning seda
natuke omalt poolt mõjutada.

Kaugel õpingud on?
Õpingud on kõige lihtsamalt
öeldes kuskil alguse ja lõpu vahepeal. Täpset ainepunktide arvu ei
mäletagi, aga jupp maad on veel
ees.

Plaanid ikka lõpetada?
Lihtsalt ja lakooniliselt vastates – jah.

Kuidas su suhted Tartuga praegu on?

Kuidas sattusid paroodiasaatesse “Su nägu
kõlab tuttavalt”, kus oled
kokku pandud tõelise
raskekahurväega?

Kui osalejate nimekirja vaatasin, oli mul suhteliselt sama tunne. Aga sattusin sinna täpselt nii,
et mind kutsuti ja olin muidugi
kohe nõus. Mingit lobitööd saatesse saamiseks pole ma teinud.
Kutsuti sama produktsioonitiimi poolt, kes ka superstaarisaadet
tegi. Tagantjärele vaadates oli see
tükk päris suur, mida võtta, aga
mul on hea meel, et sellise spontaanse valiku tegin.

Toodi mingi põhjendus
ka, miks just sina?

Ega mind lõua alt sügama ei
pidanud, olin nõus ka niisama.

Oled juba rahvast naerutanud vana trikiga, kandes Maarja-Liis Ilusana
naisteriideid. Kuidas oli?

Tunne oli mõnevõrra pikantne, sest nagu kõikide teiste rollide puhul, elasin ma neisse sisse
alles lõplikus outfit’is. Õige tunne
tekkis alles siis, kui parukas peas,
ja muidugi jalanõud, mis on eriti
tähtsad, jalas. See, mida rollimängija seljas kannab, määrab häs-

ti palju. Naisteriiete selga tõmbamise hetkel muutus kuvand iseendast drastiliselt.
See oli üldse õpetlik kogemus,
kuidas on võimalik endast uusi
tahke leida. Mitte, et ma endast
naise üles oleks leidnud, aga väline pilt aitas rolli paremini sisse
minna. Kuivõrd ma ei ole ju professionaalne näitleja – usun, et
neil tuleb see ka ilma sitskleidi
ja kontsakingata – oli mul vaja
täielikku outfit’i, enne kui sain
hakata mõtlema, mida täpselt
teen.

Milliseid uusi naissoo
tahke avastasid?

Silmaarst Dr. Merle Piik soovitab:
Kas teadsid, et läätsed saab osta 50% soodsamalt?
Tule meie kodulehele, sisesta sooduskood “tartumaa”
ja saad kõik tooted 10% soodsamalt!
Sooduskood kehtib kuni 15.04.2013.
www.läätsed.com
Mugav, kiire ja sõbralik! info@laatsed.com
Tel 56 821 121.

Endast ma neid siiski üles ei
leidnud. See oli küll natuke libedal
jääl kõnd, aga läks õnneks.

Tegelikult on kõik saated
juba lindis, kas saad ka
midagi tuleviku osas paljastada?

Verevannet mult võetud ei ole,
lihtsalt televisioonis on kirjutamata kokkulepe, et räägitakse saadetest, mis on juba eetris olnud. Võin
öelda, et saate viimane stuudiovoor, mis ette salvestati (5. mail
on otse-eetris finaal), tuleb ekstrameeleolukas. Lõpp tuleb päris
vinge.

Pärast pikka perioodi, mil
elasin suurema osa ajast Tartus, on kaardid pöördunud.
Olen põhikohaga jälle Tallinnas
ja enne sügist mind väga Tartus
ei näe. Huvitav, kas saaks kuidagi
positiivsemalt lõpetada …

Millal siinsed fännid sind
katsuda saavad?

Lähiajal on mitu keikkat (kontserti – toim) tulemas. Minu “värskelt”
avastatud eluvaldkond muusikuna
toob mind 30. aprillil, volbriööl, siia
koguni kahte kontserti andma.
Kaur Paves

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

tartuekspressLinnal puudu
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Kuhu kaob igal aastal
100 miljonit eurot?

0€
Refinantseerimine

0€

www.finantslaen.ee
Tegemist on finantsteenusega!
Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga!

SOOJUSPUMBAD
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com

FULDER OÜ
Vaksali 5, Tartu
fulder@hot.ee
tel ja faks 742 4001,
5811 5660
KAUPLUS
Vaksali 5, Tartu
tel 7303 3751

2010. aastal tagastas maksuamet inimestele 112 miljonit eurot tulumaksu. Möödunud, 2012. aastal laekus tagastatud tulumaksu ligi 100 miljonit
eurot, millest pisut üle 60 miljoni tuli Swedbanki. Kuid mis sellest rahast
sai? Kas see jäi säästudena inimeste kontodele püsima? Kahjuks mitte.
Meie analüüsi järgi ei ole seost tagastatud tulumaksu ja hoiuste kasvu
vahel – maksutagastuse saanud klientidest kasvas hoiuste maht ligi 50%
ja kahanes ca 40%. Raha mitte tagasi saanud inimestest kasvas hoiuste
maht vastavalt 37% ja kahanes 35%.* Lihtsustatult öeldes – hoiused
kasvasid paljudel, aga mitte seoses tulumaksutagastusega. Pigem võib
majanduse üldist ebakindlat olukorda pidada põhjuseks, miks vähemalt
osad inimesed suhtuvad tõsiselt oma tuleviku „polsterdamisse“.
Keegi kirjutas hiljuti tabavalt, et sa ei saa säästa, kui raha pole. Täiesti
tõsi. Paljude eestimaalaste sissetulek on tõesti paraku niivõrd hästi ära planeeritud, et saab heal juhul kulutused kaetud ja pigem võib puudu jääda
kui üle. Sellises olukorras on tõepoolest üsna keeruline säästa. Ent kord
aastas on hetk, kus suur hulk inimesi saab oma kontole üsnagi arvestatava
summa nö vaba raha, mille otstarvet pole enamik ka paika pannud.
Meie statistika näitab, et pigem kulutatakse see vaba raha täna ära
ega kasutata seda tuleviku kindlustamiseks. Ärge saage valesti aru – kui
see raha läheb ringlusse ja kulutatakse näiteks sisetarbimisele, on see
Eesti majandusele tervikuna ainult hea. Kuid kas isiklikul tasandil poleks
mõistlik hoida mune mitmes korvis? Tarbitud raha on läinud raha,
säästetud raha on sul alles ja seeme on idanema pandud. Kui esimene
samm tehtud, on idanema pandud seemet hiljem juba lihtsam väiksemate summadega kasta
Täna säästab pikaajaliselt umbes 18% Swedbanki eraklientidest –
seda on äärmiselt vähe! 82% inimesi elab aga ilma igasuguste säästudeta – kui homme peaks tabama näiteks töökaotus, siis pehmet
maandumist ei paista kuskilt. Just ootamatused, mis võivad meid
kõiki tabada, on põhjus, miks säästmine pole seotud ainult vanemate
inimeste ja pensionipõlvega. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda või
milleks seda raha vajad, aga säästjal on alati olemas teadmine, et tal
on olemas turvapadi, mis on abiks igal juhtumil, mis elu teele viskab.
On igati loogiline, et majanduslanguse ja ebakindluse tingimustes
on paljud pered oma käitumist muutnud ning saanud parema ülevaate sellest, kuhu raha kulub. Seda tarkust on nüüd vaja süvendada
ning käigus hoida. Oleme teel tarbimisühiskonnast ühiskonda, kus
rahaasju aetakse mõistlikumalt. Oleme läbi elatud raskustest õppinud
ning väärtustame säästmist ja mõistlikku tarbimist enam kui varem.
Nüüd, kui rohkem tähelepanu on hakatud pöörama kulutustele, oleks
mõistlik lisada järgmine samm ehk asuda säästma tuleviku tarbeks.
Pakun välja kolm lihtsat sammu, kuidas tulumaksutagastuse toel
teha esimesi samme säästmise
maailmas – järgmist sammu on
lihtsam astuda, kui algus saab tehtud.
1. Vaata tagasi saadud raha
kasutamise eesmärgid üle ja püüa
osa sellest säästa – ehk leiad, et
mõnda asja polegi vaja osta ja
saad seda raha kasutada hoopis
säästmise alustamiseks.
2. Arveldusarvel raha hoidmine ei ole mõistlik, sest seal seistes Sinu kogutu lisa ei teeni ja kiire
hinnatõus hoopis sööb seda otsast. Ka on palju lihtsam näpistada
mõne emotsiooniostu tarbeks arvelduskontol seisvast rahast kui säästuhoiuselt vms. Võiks kaaluda raha panemist tähtajalisele hoiusele,
pensioni III sambasse või näiteks mõnesse investeerimishoiusesse, kus
vähemalt alginvesteering kindlustatud on.
3. Väldi emotsioonioste. Sinu raha on sinu oma ja ainult sina saad
valida, mida sa sellega teed. Kui kohustused ja kommunaalid on
kindlad, neid sa ei saa muuta, siis ülejäänud kulutused on sinu teha.
Keskmiselt võtavad kohustused ja kommunaalid kuni poole meie sissetulekust, teine pool jääb siis tarbimiseks.
Selge on see, et kes ei kogu, see ka säästjate sekka ei jõua. Kui sa ei
astu seda esimest sammu, ei tule ka teisi samme. Minu soovitus on:
tee korra proovi ja vaata, kas saad hakkama. Tulumaksutagastus on
ilmselt juba sinu kontol ja praegu on alustamiseks parim hetk.
* Võrreldud on 20. veebruar 2012 vs 20. mai 2012, st perioodi enne
tulumaksu tagastamist seisuga kolm kuud hiljem.

Ulla Ilisson

Swedbanki jaepanganduse divisjoni direktor

Kõige tavalisem linnainimene märkab linnaelus ikkagi seda,
mis ennast kõige rohkem puudutab: teed, tänavad, transport. Tartu kui tõmbekeskuse nõrgenemist
on pikalt märgata ja nii võibki väita, et linn magab suvel talveund.
Noori inimesi ja peresid niisama
hea jutuga kinni ei hoia ja siia ei
meelita – vaja on luua uusi töökohti. Omavalitsuste alarahastamisest on palju räägitud, seda tähtsam on olemasolevat ressurssi kasutada mõistlikult ja heaperemehelikult. Just selle viimase puudumine on tinginud
mitmed miitingud linnavõimude vastu üsna lühikese vahega. Alljärgnevalt räägin mõne sõnaga kaaslinlastele
sellest, miks mina linnapea umbusaldamist toetan.

Ühistransport kiratseb
Tartu linnarahvas elas mitu
aastat vaksalita. Siinjuures on
vahest sobiv koht rääkida lugu
2009. aasta detsembrikuust, kui
enda vanemad raudteejaama viisin. Oli tuuline ja lumine talveõhtu. Karmide lumeolude tõttu rong Tallinnast Tartusse õigeaegselt ei jõudnud (sama rong liigub edasi Orava suunas). Jaamas
ootas mitukümmend inimest.
Jaamahoone uksed-aknad olid
laudadega kinni taotud. Edelaraudtee automaatvastajast min-

git kasu teabe jagamisel ei olnud.
Teiste seas ootas rongi ka üks ilmselt Välis-Eesti perekond, kes tahtis Oravale sõita. Ühe veel hällieas
lapse kõrval oli peres kolme-neljaaastane poiss, kes nuttis ja ütles:
„Es ist so kalt.“ Samal ajal kui minu
isa jaamahoone ukse eest mõned
lauad ära tõmbas, et inimesed tuisu käest varju alla pääseksid, viisin ise selle perekonna ühes kõigi kompsudega bussijaama, kust
buss nad edasi viis. See oli ilus,
kuidas perekond mind tänas ja sellel hetkel mõtlesin vahest esimest
korda sedavõrd tõsiselt, et kus küll
on linnaisade või riigiisade silmad
ja kes siis vastutab olukorra eest
… Tänaseks on ootesaal avatud,
kuid see pole linna oma, vaid linn
rendib hoonet kahelt ärimehelt.
Visiitkaart missugune!!!
Ühistranspordis liiguvad küll
korralikud bussid, kuid liikumine
ja liinindus on jätkuvalt korrastamata. Hommikuti Annelinnast
tulevatele bussidele on väga raske
mahtuda ja neile, kes peale saavad,
valitsevad bussis ebainimlikud
tingimused. Annelinnast maaülikoolini jõudmiseks kulub rohkem
aega kui Elvast tuleval üliõpilasel! Kaua peab kurtma, enne kui
tegutsema hakatakse?

Hariduselus on kombeks
saanud segadused
Anne noortekeskusele lubati uut hoonet. Projektki saadi val-

tartuekspress
Millal
jõuab
majanduskasv
ub peremees
Arvamus
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pensionäride taskutesse?

Täna, viis aastat peale majanduskriisi
puhkemist, võime tõdeda, et oleme
taasiseseisvunud Eesti rängimast krii
sist taastumas.
Riigi majandus on kolmandat
aastat kasvus, töökohti on tekkinud juurde, ettevõtted on taas
jõudnud kasumisse ja inimeste
palkki on hakanud vaikselt, kuid
järjepidevalt kasvama. Tartu elanikkonnast moodustavad pensionärid üle neljandiku ning nende toimetulek on ka linnale väga
oluline teema.
Eelmisel aastal oli Eesti majanduskasv 3,2 protsenti ja SEB panga prognoos lubab meil oodata
sellel aastal sisemajanduse koguprodukti kasvuks 3,8 protsenti.
Võrreldes muu Euroopaga ei lähe
meil sugugi halvasti. Vastupidi!
Eesti on euroala kõige kiiremini
kasvav majandus teist aastat järjest.
mis. Kui aga tegemise aeg kätte
jõudis, aeti hoopis teist juttu ja leiti, et puudujäävat raha pole kuskilt võtta. Toonane noortekeskuse
juht lahkus „poolte kokkuleppel“.
Alles lõppes haridusosakonna
skandaal, kus tublide laste premeerimise asemel kinkekaartide
eest osakonna juhte premeeriti.
Selle tulemusena astus vähemalt
hariduse eest vastutav abilinnapea
toona tagasi. Kuigi ka linnapea
oleks pidanud vastutust tajuma.
Nüüd on suure hooga käimas
koolireform, mille eesmärgid on
rahvale sõnastamata ja strateegia
koostamata. Ometigi teab linnavalitsus vastu õpilaste, õpetajate ja
lastevanemate tahtmist ülitäpselt,
mis kõige parem on. Haridusreformi teeb häguseks pidev hämamine. Kord on õpilasi liiga vähe, siis
liiga palju. Kord on teatud krundile igasugune ehitamine võimatu,
siis järsku on see imeväel võimalik. Tamme gümnaasiumile uue
direktori sokutamine ja koalitsiooni lõhkiminekuga ähvardamine on labased vahendid oma häguse poliitika elluviimiseks.

Ülbitsemise kõrvale
ports rumalusi
Kuigi opositsioonilt võeti suure hurraaga arupärimiste esitamise aeg kolmelt minutilt ühele ja
opositsioon ainult segavat linnavalitsuse tööd, juhin tähelepanu
asjaolule, kuidas detsembris päri-

sime aru jääpurikate koristamise
kohta – läks 2 nädalat mööda, kui
juhtus õnnetus, kus üks kodanik
purikaga vastu pead sai. Mitte alati pole opositsiooni ettepanekud
pelk norimine. Kohe kindlasti ei
käi aga viisaka poliitkultuuri juurde opositsiooni täielik eiramine.
Koostööd tuleb teha!
Viimaseks piisaks opositsiooni taluvusekarikas sai elektrihange, mis kohustab Tartut linnadest
kõige kallimalt elektrit muretsema – lepingust taganeda ei saa.
Ainuüksi paljukirutud Tallinnaga
on vahe (kui arvestada Tartu tarbimismahtu) rohkem kui 130 000
eurot. Odavama hinnaga elektrit
ostvate linnadega on aga vahe ligikaudu 300 000 eurot. Seejuures
detsembrikuus toimunud eelarvearutelul, kui lasteaednikud endale palgatõusu nõudsid, väitis linnavalitsus, et palgatõusuks vajaminevat ca 100 000 eurot ei ole ja seda ei
anna ka kusagilt leida. Hiljem lisaeelarve koostamisel avastati mingitel põhjustel aga enam kui kahemiljoniline ülejääk. Õige peremees
peaks ikka teadma, palju tal rahakotis raha on ja milleks see kulub.
Linn vajab uut värskendavat
tuulepuhangut, kunagine hoog ja
värskus kipub kaduma. Linnapea
peaks olema empaatiline ja võimeline märkama probleeme ka ilma
miitingute ja umbusaldusteta.
Silver Kuusik
Tartu linnavolikogu liige
(Eesti Keskerakond)

Raha on alati vähe
Majandusnäitajad on küll
taastunud, kuid tihti on minult
küsitud, millal jõuab majanduskasv lõpuks inimesteni, iseäranis pensionärideni. Riigikogu
sotsiaalkomisjoni esimehena
tean, et valdkondi, mis vajavad
lisaraha, on ääretult palju, alates
lastetoetustest kuni pensioniteni välja. Tõde on ka see, et raha
ei ole mitte kunagi sellisel hulgal, nagu vaja oleks.

Poliitikute kõige
raskem ülesanne
ongi otsustada, kes
kui palju lisaraha
saab. Jagada pole
ülearu palju, kuid
meil tuleb hinnata
seda, et erinevalt
paljudest Euroopa
riikidest on Eestis vähemalt, mida
täiendavalt juurde anda. Me ei pea
täna arutama selle üle, kust raha
vähemaks kärpida
või kust viimases hädas uut laenu saada.
Tänu majanduse taastumisele on paljud inimesed saanud
tagasi tööle ning sotsiaalmaksu laekumine on paranenud.
Sellest tulenevalt oli võimalik
tõsta ka pensioneid 1. aprillist
keskmiselt viie protsendi võrra:
keskmine vanaduspension tõusis aprillist 335 euroni. Olgugi,
et 17 euro suurune pensionitõus
ühele inimesele pole ehk kuigi
suur, siis riigieelarvele tähendab see rohkem kui 50 miljoni euro suurust lisakoormust.
Tuleb aduda, et ilma majanduskasvuta ei oleks sellise summa
leidmine võimalik.

Kindlasti on paljudel pensionäridel tekkinud õigustatult
hirm hinnatõusu ees. Igati põhjendatud on küsimus, kas sellel
aastal suudab pensionitõus hinnatõusu ikka ületada. Kuna tarbijahinnad kasvavad SEB prognoosi järgi tänavu 3,3 protsenti,
siis võin kinnitada, et pensionide kasv ületab teist aastat järjest
hinnatõusu. Seega pensionäride
elujärg, küll tasa ja targu, paraneb.

Miinimum peaks tõusma
Pensionite kasv viib meid aga
järgmise küsimuseni, milleks
on tulumaksuvabastus. Olen

seda meelt, et inimeste pensionid peaksid olema tulumaksust
priid, mis tähendab, et koos pensionitõusuga peame esimesel võimalusel tõstma ka maksuvaba
tulu määra. Täna on tulumaksuvaba mittetöötavatel eakatel 336
eurot, mis tähendab et keskmine pension säilib sellel aastal õige
napilt maksuvabana. Arvestades,
et pensionid tõusevad ka tuleval aastal, on hädavajalik tõsta
ka tulumaksuvaba miinimumi.
Vastasel juhul sööks tulumaks
ära osa inimeste pensionitõusust. Ettepaneku tulumaksuvaba miinimumi 2014. aastast tõsta
on IRL oma koalitsioonipartnerile teinud.
Peale riigi abi on vaja, et omavalitsuski aitaks eakate toimetulekule kaasa. Eakate jaoks
üheks oluliseks teemaks on ravimite kõrge hind, kus oma panuse saaks anda ka Tartu linn. IRLi
üks lubadus, eakate ravimikaart,
on linna juhtivate IRLi ja Reformierakonna koalitsioonilepingusse sisse kirjutatud.
Eakatel inimestel kulub suur
osa pensionist ravimite peale,
ilma milleta ei ole võimalik elada. Kuna riigi võimalused on piiratud, siis peaks siin appi tulema kohalik omavalitsus, toetades eakaid ravimikaardi meetme kaudu. Selle väljatöötamisega
praegune linnavalitsus tegeleb.
Margus Tsahkna
Riigikogu sotsiaalkomisjoni
esimees (IRL)

Hea põhikoolilõpetaja,
jätka oma haridusteed

Hea korteriühistu juhatus!

TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
19. aprillist 20. juunini 2013 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»

KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine tartukyl@gmail.com
või E-R tel 5342 7912.
Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMIS
Vali omale sobiv õppesuund:

• MEEDIA
• TEHNOLOOGIA
• SPORT

Neljapäeviti kella 11 - 16.30 juriidiline nõustamine

- Kõigile õpilastele tasuta koolilõuna.
- Kaugemalt tulijatele koht õpilaskodus 20 € eest kuus ning
soodsalt hommiku ja õhtusöök kooli sööklas.
- Võrratud võimalused harrastustega tegelemiseks.
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21. aprillil.
Registreeru või küsi lisa:
infolahte@gmail.com või telefonil 733 4180.

Enda Walshi kolka-triller
laval ROBERT ANNUS
lavastus MARIA SOOMETS
heli HENDRIK KALJUJÄRV
valgus RENE LIIVAMÄGI

Esietendus juba sel laupäeval Sadamateatris
vanemuine.ee

Jim Jacobs/Warren Casey
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Muusikali tegevus toimub 1959. aastal
Rydell High Schoolis. Danny Zukol ja Sandy
Dumbrowskil on olnud suvearmastus ning
sügisel satuvad nad ootamatult samasse
kooli. Kuidas on aga võimalik olla Burger
Palace Boys’i nimelise greaserite kamba
juht, kui oled armunud ülikaunisse kuid
ülikorralikku tüdrukusse? Pettunud Sandy
liitub tüdrukutekambaga Pink Ladies,
sest maailma kõige lahedam poiss on
muutunud tõeliseks jobuks...
Grease on tõenäoliselt parim, mis sinuga
sel kevadel juhtuda võib, sest seal on
hoogu, sära ja armastust!
On aeg pühkida tolm oma nahkjakkidelt
ja võtta ette reis aega „kus rohi oli
rohelisem“! Aega, kus paha poiss
Danny ja naabritüdruk Sandy armuvad
üha uuesti ja uuesti! Kaasakiskuvad ja
unustamatud hitid nooruse pöörasest
energiast pulbitsevas „Grease’is“!

Priit Strandberg ja
Meribel Müürsepp
proovisaalis

Esietendus 4. mail
Vanemuise suures majas
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REEDEL, 12. APRILLIL 17.30

Grease Tasku aatriumis Grease’i hitid, fotod ja autogrammid
Vanemuise lavastuse
staaridelt!

Muusikal
Lavastaja Georg Malvius (Rootsi)
Muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm
Kunstnik Ellen Cairns (Šotimaa)
KOREOGRAAF Adrienne Åbjörn (Rootsi)
Valguskunstnik Palle Palmé (Rootsi)

T R I B U T E

T O

Koreograaf-lavastaja Cedric Lee Bradley (USA)
Muusikajuht Tarmo Leinatamm
Kunstnik Mare Tommingas
Valguskunstnik Palle Palmé (Rootsi)

Solistid Semy, Tanja Mihhailova, Gerli Padar
Osalevad ansambel Noorkuu, Susan Lilleväli, Kaire Vilgats,
Maiken, Dagmar Oja, Vanemuise balletiartistid, bänd

Vanemuine jätkab oma 2009. aastal
alguse saanud säravate kontserttantsuetenduste traditsiooni - „Queen“,
„Abba“ ja sel kevadel „Thriller“!
Lavastaja Cedric Lee Bradley sõnul
on viis, kuidas publikut ahhetama
panna, kunst omaette ja see ongi
tegelikult lavastuse Thriller“ – Tribute
to Michael Jackson“ olemus. Või
nagu Michael Jackson selle sõnastas:
„ Ära peatu enne, kui sul on saanud
küllalt!“

Semy Morgun

Esietendus 7. juunil Vanemuise suures majas
/MuusikalGrease/

tartuekspress
On Volga uhke kaunitar

14 KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Universitas privatissima Jurjevensis

ehk Tartu eraülikool, rahvasuus Rostovtsevi ülikool, sai 1913. a
5aastaseks ja saatis ellu oma esimese lennu arste. Meenutagem, et
sada aastat tagasi tegutses Tartus neli kõrgkooli: kaks keiserlikku,
teiste sõnadega riigi poolt ülalpeetavat (ülikool ja veterinaaria instituut) ning kaks eraõppeasutust – asutatud 1908. a, peamiselt selleks, et võimaldada ka naistele pääs kõrghariduse juurde. Rostovtsevi eraülikooli kahes fakulteedis oli 1912/1913. õppeaastal ligi 750
kuulajat, üle kogu tsaaririigi Jurjevisse kokku tulnud noori naisi.
Palju venelasi ja juute, õige napilt eestlasi ning lätlasi. Rõhuv enamus õppis küllaltki kõrge õppemaksu eest meditsiini, vähemus
matemaatilisi aineid.
Õpetasid keiserliku universiteedi professorid ja dotsendid põhitööst vabal ajal. Nii et õpetuse tase ei jäänud kroonuülikooli omale suurt alla. Pealegi oli kirurgiaporfessor Mihhail Rostovtsev
(1865–1952 Tartus) hea organisaator, kes direktorina oli viie aastaga teinud ära suure töö eraülikooli käigushoidmiseks ning vajaliku
materiaalse baasi loomiseks. Tema eestvedamisel kerkisid linna
serva Savi (praegu Näituse) ja Tööstuse tänava nurgakrundile oma
aja kohta igati esinduslikud õppe- ja kliinikumihooned, kus praegu – loomulikult pärast põhjalikku ümberehitust – paikneb TÜ
õigusteaduskonna keskus – Iuridicum.
Mihhail Rostovtsev oli meditsiiniõpinguid alustanud Moskvas, lõpetanud aga Tartus ja kaitsnud 1902. a Peterburis doktoritöö „Õpetus ussjätkepõletikust“. See uurimus oli meditsiiniteaduses üldse esimene selleteemaline ammendav monograafia. M. Rostovtsev jätkas tööd Tartus ja tartlaseks ta jäi kuni
oma küllaltki pika elu lõpuni. Elas esinduslikus eramus Veeriku
eeslinnas ja oli kohaliku rahva silmis õige populaarne kuju ka
vanuripõlves.
Aga sada aastat tagasi tõusis Rostovtsevi ümber kõmu seoses
tema otsusega panna maha eraülikooli direktori amet. See olevat
tingitud põhjalikust tülist oma kooli matemaatikalektori M. Rehbinderiga, kes kassapidajana millegipärast keeldus andmast ülemusele raha kooli majanduskuludeks. Rostovtsev reageeris äraütlemisele õige radikaalselt: kutsus tõrksa kassiiri püstoliduellile,
millise väljakutse Rehbinder ka vastu võttis. Olid ikka mehed ja
kombed omal ajal! Postimees teavitas napisõnaliselt: „24. aprilli
hommikul pidasid Haaslava kõrtsi juures kahevõitluse professor
M. Rostovtsev ja tema õppeasutuse lektor M. Rehbinder. Tulistati kaks korda 15 sammu pealt ilma, et kuulid oleksid tabanud.“
Miks tänapäeval ei võiks samamoodi kõrgkoolide finantsprobleeme lahendada.

Uus Haldjakese lastehoid Ravila 45, Veeriku linnaosas
pakub lastehoiu teenust 5 päeva nädalas.
Kohatasu kuus 70 eurot, millele lisandub toiduraha.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Toimime sarnastel põhimõtetel, mis lasteaiad.
Veel on vabu kohti!
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com

Auto – igapäevane töö
kaaslane, pereliige või
kogumisobjekt? Ühel või
teisel viisil on seda iseliiku
jat imetletud, armastatud
ja vajatud. ERM-i posti
muuseumi näitus avab
erinevaid ajaperioode läbi
autode.
Mudelautode muuseumi väljapanekul on esindatud sõidu- ja
veoautod – KRAZ-id, KamAZ-id,
ZiL-id, MAZ-id, VAZid, GAZ-id,
Moskvitšid jt. Suur valik on busside mudelitest. Eriti mitmekesiselt
on esindatud Ungari ettevõtte Ikarus toodetud busside vähendatud
koopiad. Näha saab ka kraanasid ja
kastikaid, kallureid ja konge, lumesahku ja piimapütte.
Mudelid on plastmassist või erinevate metallide sulamitest. Valdav enamik näitusel olevatest
mudelitest on valmistatud Ukrainas, Venemaal ja Hiinas viimase 10
aasta jooksul. Kõik näitusel väljas
olevad mudelid on mastaabis 1 : 43.
Eraldi vitriinides on mudelid autodest, mis on kaasa teinud
mängufilmides. Nõukogude Liidu
ja praeguse Venemaa riigijuhtide
käsutuses olnud autode mudelid,
Tartu Autode Remondi Katsetehases valmistatud autode ja busside
koopiad. Näitusel on välja pandud
ligemale 350 auto- ja bussimudelit.

Ring ümber maakera
R i k k a l i ku le mudel autode
kogule sekundeerib väljapanek
postisõidukitest. Aprillis 1946
moodustati Eesti NSV sideministeeriumi transpordikontor.
Algusaastatel koosnes autopark
põhiliselt sõjaaegsetest trofeeautodest ja nende baasil postiveoks
kohaldatud sõidukitest. Kokku

Kollektsionääride Enn Kuusi ja Urmas Toomingu kogudes on
tuhandeid mudelautosid. 
Eve Aab

oli autosid 30 ringis.
Aastal 1957 oli posti vedamiseks
autosid ca 100. Transpordikontor nimetati 1980. aastatel ümber
sideministeeriumi autobaasiks,
mis 1999. aastal liideti Tallinna
postitöötlemise keskusega. Autode arv oli selleks ajaks tõusnud
200ni. Täna sõidab Eestimaa teedel 370 postiautot, läbides iga päev
ca 40 000 km. 2. mail 2013 laseb
Eesti Post käibele EUROPA sarjas
kaks postisõiduki marki.
Ta r t u autoremond iteh a s
(TARK) loodi 1949. aastal eesmärgiga remontida kõikvõimalikke
kasutusel olevaid sõidukeid. Esimese eksperimentaalselt valmistatud autobussiga TA-1 sai alguse tehase aastatepikkune bussi- ja
furgooniehitus. Sari- ja väikesaritootmises on olnud ligi 70 erinevat
mudelit, enamik ehitatud Gorki

autotehase GAZ-veoautode baasil
Peale nende valmistati hulganisti eritellimusel autosid. Näiteks
ETV värvitelevisiooni liikurülekandejaam TA-943H5; spordiseltsile Dünamo sportlaste meditsiiniliseks teenindamiseks mõeldud
auto TA-943E3; Mosfilmile laifilmikaamerate ja stereofoonilise
helisalvestusaparatuuri veoks filmi „Sõda ja rahu“ filmimisel TA9K. Eriotstarbelisi busse/furgoone valmistati kokku 30 (nt postibussid, liikuvlaboratooriumid,
autod teehooldusbrigaadidele jne).
Tehase ajaloost annab hea ülevaate lühifilm.

Soomusautod sõjas
Sõjapidamises kasutatav soomusmasin on relvasüsteem, mis
ühendab endas liikumist, kaitset ja

relva. Kuna Eestil soomusautosid ei
olnud, asuti neid omal käel ehitama. Esimene soomusauto valmis
1918. aasta jõulupühade eel ja sai
nimeks Estonia. Rindele seda aga
saata ei saanud, sest auto oli liiga
raske ja selle erivõimsus ei võimaldanud liikumist lumistel teedel.
Kokku ehitati 11 erinevat soomusautot: 1918 – Estonia , 1919 – Tasuja , Vanapagan, Vahur, Kalevipoeg,
Toonela, Vibuane (Vibulane), Kotkasilm ja Erilane (Lembit), 1920 –
Vambola ja 1927–1928 Arsenal.
Septembri lõpuni avatuks jääv
näitus „On Volga uhke kaunitar ja Tšaika limusiin …“ valmis
mudelauto muuseumi, Eesti Posti ja ERMi postimuuseumi sõprade seltsi koostöös. Kujundajatööd
tegid Kert Lokotar-Reimann ja
Ivar Reimann.
Rasmus Rekand

Kolkatriller „Härrasmees“ Sadamateatris
Laupäeval, 13. aprillil kl 19 jõuab
Sadamateatris vaatajate ette iiri
päritolu kirjaniku Enda Walshi
näidend „Härrasmees“ (Misterman). Näidendi on tõlkinud Robert
Annus ning lavastanud Maria Soomets. Nende tehtud on ka kunstnikutöö ning peale selle etendab
Robert Annus Inishfree linna kõiki tegelasi eesotsas Thomas Magilliga. Lavastuse valguskunstnik on
Rene Liivamägi ja helikujundus
Hendrik Kaljujärvelt.
Inishfree on pealtnäha vaikne ja
uinunud linnake. Aga mässumeelne Thomas Magill näeb ja teab

rohkem kui teised. Tema teab, kes
tema naabritest on õnnetu pudelisse uppunud joodik, kelle garaažiseinal on paljaste naiste kalender, ja kes linna naistest flirdib kõige pühadust teotavamalt.
Seda kõike on Thomasele näidanud Jumal, ja läkitanud talle
ülesande päästa see patune pesa.
Aga kui linnarahvas ei kuula? Kui
koerad hauguvad endiselt jõletult?
Ja ingel tema kõrval käitub kõike
muud kui taevalikult? Kui kaugele
on pühamehel lunastuse leidmise
teel lubatud minna?
Enda Walsh on 1967. aastal

Dublinis sündinud iiri päritolu
näitekirjanik. Tema läbimurdenäidendiks on 1996. aastal kirjutatud ja lavastatud „Disco Pigs“,
mis sai Edinburghi festivalil mitu
erinevat auhinda.
Walsh: „Vastukaaluks urbanistlikult cool‘ile „Peoloomadele“
leidsin end varsti kirjutamas eriskummalist kolkatrillerit „Härrasmees.“ See näidend mõjutas ka
kõiki mu hilisemaid näidendeid.
Ta on lehekülgede arvult väga väike, aga keskse tegelase Thomase elu ja luiskelood tundusid laval
väga mahukad ja sünged.

Ma tegin üsna pea Thomase
mängimisele lõpu. See on ühemehetükk. Ettevõtmine oli paras risk, sest
ma pole loomult näitleja, aga kogemus vedada üksi kogu sõud, mis
võib iga hetk koost kukkuda, andis
meeletult adrenaliini. Sain aru, kui
palju jõudu laval olemine nõuab ja
tajusin, kuidas võimas karakter võib
hakata mõjutama näidendi keskset
loogikat ja selle struktuuri.“
Eestis on Enda Walshi näidenditest varem lavastatud „Uus
elektriline tantsusaal“ (Eesti
Draamateater 2012).
Rasmus Rekand
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Pimegi näeb linnapildis puudusi
Tartus üksi liikuvat pimedat
noormeest Jürgen Dengot
talvine lumi ja jää ei heiduta,
kuid talvisele linnale annab
ta siiski hindeks kolme.
Olen pikalt huviga jälginud, kuidas Jürgen Facebookis kirjutab, et
see või too on hea lugemine. Jagab
artikleid ning videosid. Intervjuud kokku leppides teatab ka ühel
hetkel, et peab ühe asja järele vaatama. Ta saab üksi kenasti hakkama, nii telefon kui arvuti räägivad talle, mis ekraanil toimub
ning filoloogiatudengina „peab
ju masinkirja oskama“, mistõttu
tekstid on vigadeta.
„Vaata, on kaks sõna – kuulama
ja vaatama,“ kummutab noormees
levinud müüdi, et pimedad kuulevad ning kurdid näevad tervete meeltega inimestest paremini.
„Kusagil tuleb ju piir ette, mul ei
ole superkuulmine, kuid ma oskan
kuulata ehk paremini kui teised.“
Just kuulamise ning kogu aeg
peas tiksuva Tartu kaardi tõttu
Jürgen ligi kaheksa aastat tagasi
esimest korda kodust väljaspool
iseseisvalt liikuma hakkaski. Ikka
pika valge kepi ja kajaloodina töötava keele naksutamise abil. Siis
käis ta parajasti nägemispuudega
lastele mõeldud Emajõe kooli 6.
või 7. klassis: „Ega enam isegi täpselt mäleta, millal see oli.“
„Aga see kehv hinne linnale
tuleneb konkreetselt sellest seadusest, et majaomanik peab kõnnitee
ise korras hoidma. Kui mõni tee
on jäänud liivatamata, saab linn
praegu omanikule trahvi teha,
kuid ega viimane siis teed korrastama hakka. Siin võiks mõelda

Soome-ugri keeli õppiva Jürgeni loengud toimuvad peamiselt Jakobi
tänava filosoofiateaduskonna uues hoones. Kitsas tee parkivate autode, rataste ning suitsetavate tudengite vahel on peas.  Laurits Leima

käivad niisama nina maas. Siis ei
märgata aga mind ja võib ka kokku
põrgata. Kui kuulen, et keegi vastu
tuleb, astun mõnikord tee pealt ise
kõrvale ja lasen ta mööda,“ jutustab ta.

Bussijuhtidele tuttav

sotsiaalsete töökohtade loomisele,“ arutleb Jürgen.

Hüppab üle hange
Kui Jürgen on lume ja jääga juba
harjunud, siis ta sõber Gert on esimest aastat üksi liikumas ja ekstreemsusi kogemas. „Ta oli alguses päris šokis,“ räägib Jürgen,
„on harjunud teatud kohas liikuma, kuid kui hang on ees, satub
segadusse. Mina olen aga pisike ja
kerge, kui ikka tuttavas kohas on
keset teed hang, hüppan üle.”
„Seda tuleb tihti ette. Olen ka
pikali kukkunud. Turnin hange
otsas ja kukun kolksti teisele poole alla!“ meenutab Jürgen. Inimes-

te reaktsioonid on sellisel puhul
erinevad. Mõni tõttab appi, teised
lihtsalt oigavad, et küll tal ei vea.
„Siis kukuvad aga järgmisel hetkel
ise pikali,“ lisab ta.
„Tõeline katk oli Ülikooli tänav,
kus pidi arvestama, et ühele teepoolele pandi soola, mistõttu oli
see käidav, kuid ootamatutes kohtades olid tekkinud augud ning
trepid. Teisele poolele polnud aga
mitte midagi pandud – vaata ise,
kuidas püsti püsid. Üks vale samm
ja käid uperpalli!“
Kuigi sünnist saati pime, leiab
Jürgen, et tihti märkab ja tajub ta
olukordi korras nägemisega kaaskodanikest paremini. „Kõik on
süvenenud oma telefonidesse või

Kesklinnas eelistab Jürgen liikuda jalgsi, kuid et ta elab AardlaVõru risti kandis, sõidab ta mitmekilomeetrise matka asemel selle
maa bussiga: „Eks mõnikord tuleb
ka jalgsi koju minna, kuid peamiselt ikka bussi või taksoga.“
„Mulle meeldib üle kõige seista. Võimalusel lähen peale esiuksest, ütlen juhile tere ning astun
bussi keskele oma kohale,“ tutvustab noormees oma rutiini. Bussile
läheb ta tavaliselt kaubamaja juures, mil sõidukis on vähe rahvast ja
ei pea väga trügima. Uste asukoha
tunneb ta ära nende sahina järgi,
kuigi mõnikord tuleb ette ka kepiga bussi toksimist.
„Tere ütlemine on väga hea sotsiaalne investeering. Kuna olen
hajameelne inimene, tekib ikka
olukordi, kus võiks poole minutiga bussist maha jääda. Kuna juhid
mind teavad, siis ootavad mind
nähes mu ikka ära!“ rõõmustab
Jürgen.
Lumevabale Tartule annab Jürgen hindeks nelja. „Tartu võib
küll roheline linn olla, kuid pargis
komistan lahtise kõnniteeplaadi otsa. Arenguruumi on igal pool
ja liiga head hinnet ei saa ka anda,
muidu lähevad, tead, loorberitele
puhkama,“ selgitab ta naeru saatel
oma otsust.
Laurits Leima
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Kvaliteetne katus.
Otse tootjalt.

pea vangis istuma

Kiviprofiil

Tartu ülikoolis koostatud
kriminaalõiguse revisjoni
kohaselt viibib vanglates
praegu ka neid kinnipeeta
vaid, kes sinna tegelikult ei
kuulu.

Trapetsprofiil 20 katus

Nii endine justiitsminister Kristen Michal kui praegune Hanno
Pevkur on väljaütlemistes, et Eestis on liiga palju vange, toetunud
Tartu juristide kriminaalõiguse
revisjonile. Ka professor Jaan Sootak, üks dokumendi koostajatest,
tõdes, et probleemiga tegeletakse ammu, ja kuigi kinnipeetavaid
on 1990ndatest järk-järgult vähemaks jäänud, võiks nende arv edasi kahaneda.

Trapetsprofiil 20 sein

Valtsprofiil

Venemaaga esirinnas

Klassikprofiil
Tähe 110, Tartu
Tel. 736 2549
53 443 900
tartu@olly.ee
www.olly.ee

Hea Veini- ja õllesõber!

“Oleme vangide arvult 100 000
elaniku kohta kahjuks koos Venemaa ja teiste Balti riikidega esiotsas,” märkis Sootak. “Vange ei ole
mitte kellelegi vaja – ei neile endale, riigile ega rahvale.”
Loomulikult ei saa Sootaki
sõnul lihtsalt võtta kääre ja lõigata
vangide hulka praeguse 3294 pealt
2000 või 1000 peale. See sõltub
eeskätt sellest, kuidas kuritegevus
end reprodutseerib, millised kuriteod domineerivad.
Sellegipoolest on vähenemisruumi vangide ridades küll, sest
vähemalt raskete isikuvastaste
kuritegude osatähtsus ja koguarv alaneb pidevalt. “See jutt, et
ühiskond muutub üha vägivaldsemaks, ei vasta tõele,” kinnitas professor. “Meil on hästi palju para
grahv 12 alla kuuluvaid vägivallategusid, mis on tegelikkuses sellised kähmlused. Minnakse baari
või ööklubi ukse taga kokku. Siis
kutsub turvamees muidugi politsei ja ongi kohe kriminaalasi.”

Selliste tegude arvelt on isikuvastaste tegude arv Sootaki väitel püsinud ja võiks olla tegelikult
veel madalam. Nimelt on revisjonis plaanis veidi ümber teha kehalise väärkohtlemise ja ähvardamise paragrahvid. Tulevikus iga pisikakluse eest tingimata kriminaalasja ei saaks.
“Paragrahv on praegu väga lai.
Selle all on tavaline löömine –
kaks poisikest lähevad omavahel
kättpidi kokku, teiselt poolt kuni
tervisekahjustuseni välja,” rääkis
Sootak. “Tuleb üle vaadata mitte
ainult karistus, vaid ka karistatav
tegu.”
Teisalt on Eestis ebatavaliselt
palju varavastaseid kuritegusid.
“Iga varas ei pea vanglas istuma,”
on Sootaki kindel veendumus.
“Näen siin ka ühte reservuaari.”
Kokku annaks hoida ka vahistatute pealt. “Vahel istub inimene aasta või kaks mitte karistuse, vaid kohtueelse kinnipidamise korras kinni,” tõi Sootak näi-

te. “See on kurjast, sellist asja ei
tohiks olla.”

Töökad vangid
Eksperdi kinnitusel ei vasta sugugi tõele müüt keskmisest
vangist kui logelevast muidusööjast, kes oma aja midagi tegemata ära istub ja siis parandamatuna pahategudele naaseb. “Väga
laias laastus öeldakse, et kolmandik töötab, kolmandik õpib
ja kolmandik ei tee mitte midagi,“ kirjeldas Sootak proportsioone. Nende viimaste seas olevat ka neid, kes ei leia tööd või
pole vanglas talle sobivat – kõiki
rakendada on raske.
Aga muidugi on ka neid, kes
põhimõtteliselt tööle ei lähe.
“Midagi pole parata, ka selle seltskonnaga tuleb arvestada,” ütles
Sootak, kelle väitel on Tartu ja
Viru vanglal siin kolooniatüüpi
Murruga võrreldes suur eelis. “See
lõhub vangla subkultuuri: laag-

rites on ikka natuke teistsugune
õhkkond kui kambritüüpi vanglates.”
Kui seadusi põhimõtteliselt
leevendada ja seeläbi kinnipeetavate arvu kärpida, oleks vist
põhjust leiva pärast muretseda
ka 440 inimesele tööd pakkuva
Tartu vangla personalil? Sootak
arvas siiski, et pigem muutuks
töötajate-vangide suhe veelgi
enam esimeste kasuks – praegu on neid umbes kaks korda
vähem. “Usun, et sellest tõuseks
ainult kord,” lisas ta.
Sootak ei pidanud ka tõenäoliseks, et vangide vabastamine
Tartu märkimisväärselt kriminogeensemaks muudaks. “Eesti on
nii väike, et kui inimene pääseb
välja, siis on ta tunni ajaga ükskõik
kus, nii et see ei ole tõsine probleem,” sõnas ta. “Olulisem on see,
et tal säiliks vanglaväline suhtlemine pere ja sõpradega – see on
eluliselt tähtis.”
Kaur Paves

Vanglas peab tagumikku
pühkima palja käega?
Olete oodatud

Kelder no 6 avamispeole,
mis toimub reedel 12. aprillil
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AVAMISHINNAD JA ÜLLATUSED!
Pidu peame hommikuni!
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Tartu Ekspress käis märtsis külas Tartu vanglas. Artikkel, mis kirjeldas
ajakirjanikele näidatud elu sealpool Rootsi kardinaid, sundis üht kinnipeetavat sulge haarama, et esitada oma nägemus asjast. Kirjutaja
palvel toimetus ta nime ei avalda.
Olen viibinud Tartu vanglas alates 2011. aasta juulist. Esimest karistust kandsin 2010. aastal. Lugesin Tartu Ekspressis 14. märtsil 2013
ilmunud artiklit Tartu vanglast. Kirjutama sundis mind see, et vangla
direktori Raini Jõksi räägitu pole tõsi vähemalt 70% ulatuses.
Tooks välja mõned näited, mis räägivad direktori jutule vastu. Jõksi
sõnul algab rehabilitatsioon vanglatöötajate enda olekust ja suhtumisest. Sellega ei saa kuidagi nõus olla, kuna vanglavalvurid käituvad ja
alandavad sõna otseses mõttes vange.
Näiteks esimese karistuse ajal, kui viibisin eeluuritavate hoone 5.
sektoris, palusin üksuse juhilt WC-paberit, kuna mind ei toetatud tookord väljast, ja vangla ei võimaldanud mulle tööd, mis on seaduses
kirjas. Ja muidugi humanitaarabi korras peab vangla väljastama vangile
hügieeni korrashoiuks hügieeniasjad.
Aga WC-paberi küsimise peale käratas üksuse juht, et saad tagumikku (seda ütlen mina viisakas vormis) ka kraanikausis pesta. Kui vanglaametnik nii käitub, ei aita see mind küll, et ma saaks paraneda ehk
paranemise teele asuda. Sõna otseses mõttes peaks tema soovitusel
ma end alandama. Kraanikausis ma pesen jalgu jne. Ja nüüd palud
tagumikku seal pesta?
Samuti käituvad valvurid vangidega külmalt. Juttu on ka töötajate
kuldsest vanusest. Siin on väga palju üle 50aastaseid valvureid. Kuidas
nemad oma katsed ära teevad, seda tahaks lausa näha. Silma järgi pea
100 ja enam kilo kaaluv valvur ei jõua eales 3000 m joosta. Arvan, et
need inimesed ei tee mingeid kehalisi katseid. See jutt on suusoojaks

räägitud. Kindlasti on siin üle 57aastaseid valvureid.
Vange küll ravitakse, aga minimaalsel määral. Ma olen kaks korda
käinud maolõikusel ja endiselt on probleemid sellega. Soovisin minna
arsti juurde, et saada mao jaoks rohtu, sest valud olid jubedad. Perearstile sain alles 2 nädalat hiljem. Uurisin praeguse üksuse juhi käest
selle kohta, et arstiabi peaks kättesaadav olema 24/7, aga ta vastas, et
see kehtib neile, kes end lõiguvad ja poovad. No kuidas vanglaametnik suhtub, see on uskumatu. Need, kes endal veene lõiguvad, neile
jah on abi kohe vaja, aga mida on arstidel enam teha, kui inimene on
endalt elu võtnud poomise teel?
Nüüd mõeldi välja kord, et kabelis peab terve teenistuse ajal olema
paigal ja WC-d külastada ei tohi. Kui on tervisega midagi, siis viiakse
meditsiiniosakonda kontrolli, ja kui arstide arust midagi ei ole, siis saad
distsiplinaarkaristuse. Kus on selles suhtes õigus? Sõna otseses mõttes
pean end siis vist täis tegema, kui kirikus häda peale tuleb? Sellega juhtkond rõhutab, et inimene peab end tundma võimalikult ebameeldivalt.
Tõsi on, et tervis ja hea vorm on au sees. Aga vangla spordisaalis
on jõusaal, mis oli alguses mõeldud kinnipeetavatele, kuid keelati ära,
sest vangid treenisid end liiga suureks, hakati kartma, et see on ohtlik
vangla julgeolekule – vangid olid kehaehituselt valvuritest suuremad.
Meile ettenähtud võimalusi piiratakse palju.
Sellega olen nõus, mida räägitakse vangla kabeli kohta. Ma ise käin
aktiivselt kirikus 2011. a detsembrist. Olen siin ka leeritatud 01.06.2012
ja mingi asi lausa tõmbab mind sinna. Kaplan Olavi Ilumets aitab kinnipeetavaid hästi. Mind ta on aidanud ja see on hea.
See pall, mis teile, ajakirjanikele, silma hakkas, lösutab seal aia otsas
vähemalt 2010. aastast.
Kinnipeetav R. K.

Neljapäev, 11. aprill 2013
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• veearvestite vahetus,
• lepinguline avariivalve
teenus 24/7

tartuekspress

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

18 reklaam

KORTERIÜHISTUTE
• RAAMATUPIDAMINE
• REVISJON
• AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

kanalisatsiooniummistuste
likvideerimine
linna parima hinnaga:
päeval vaid 25 €,
õhtul ja nädalavahetusel 35 €.

Neljapäev, 11. aprill 2013

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee tel 5566 1888
www.juntson.ee

MEILT PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS SUVEREHVIHOOAJAKS:
ja
kõrge kvaliteediga rehvid
hea kvaliteet ja väga hea hind
Lai valik soodsaid Aasia rehve
Igas mõõdus kasutatud rehvide suurim laoseis
Kvaliteetne rehvivahetus

PAKUME
kojamehe ja sisekoristaja
teenust
(ka asendusperioodiks)

195 65 15
205 55 16
225 45 17

Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888
www.juntson.ee

NE

Kõrgkvaliteet al. Keskklass al. Nn hiinakad al.

Taastatud

Kasutatud al.

58
75
109

40
45
69

16,3
21,1
28,8

53
69
97

48
56
79

Tutvu e-poes www.kummibox.ee laia valikuga
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel 565 5522 Natalja, tel 5666 6969 Martin, tel 5666 6141 Raigo

ist
8

Küsi rehvivahetust, valuvelgi, hoiustamist, velgede sirgendamist,
sildade reguleerimist, õlivahetust, veermiku remonti, hooldust ja varuosi!

Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY

Vanemuise Väikeses majas
29. aprillil kl 11 ja 13
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Eduard
Uspenski

Lavastaja
Kadri Paldra

30. hooaeg

29. aprillil kl 15
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Piletid müügil Piletimaailmas ja Vanemuise kassades • Info 514 0046

Toodetud
Ruukkis

KATUS ON MAJA IGA – ARUKAT OTSUSTAMIST HOONE OLULISE OSA MATERJALI VALIKUL
Unikaalsed räästavaltsiga katuseprofiilid Finnera, Adamante ja
Classic muudavad sinu katuse nägusaks ja äärmiselt
vastupidavaks.

www.ruukkikatus.ee
tasuta infotelefon 1914

Et katus oleks turvaline ja toimiv, ei tohi kokku hoida ka
vihmaveesüsteemi ja turvatoodete arvelt!
Katuse paigaldamisel kasuta kogenud ja usaldusväärsete
spetsialistide abi.
Lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada – Ruukki katused
on loodud selleks, et koduomanike elu oleks murevaba.

Finnera®

AdamanteTM

Classic®

Neljapäev, 11. aprill 2013

tartuekspress
Iirlanna kutsub kohtingule
Persoon

Tal on kelmikad lokid, origi
naalis ilmselt miskit punakat
tooni. Silmade värvi pole
võimalik üheselt määrata
– pigem on need sädemeis
veiklevad kaleidoskoobid.
Heledale nahale lisavad
koloriiti tedretäpid. Ta kut
sub kohtama iga vallalist,
sõltumata east või soost.
Karen McGrath, kelle kohta eelnev kirjeldus käib, ei ole üks „helista mulle, mõtlen vaid sulle“ äri
mutrike. Ta kutsub tõemeeli kõiki
vallalisi kohtama. Küll mitte enda,
vaid teiste samasugustega. Eesti
iirlanna usub, et suudab siingi käima joosta mujal maailmas ammu
tuntud kiirkohtingute kombe.
„Kõige sagedamini eksitaksegi, arvates et tegu on millegi nilbe ja erootilisega,“ räägib Karen
oma äsjaalustatud tutvumisteenuse pisut kummalisest reflektsioonist muigelsui. „Näiteks pole
osad poed või keskused lubanud
meie ürituse plakatit teadetetahvlile panna, kuna „sellised“ kuulutused olla keelatud.“

Lahutus muutis
kosjamooriks
Mõtteni vallalistele eestlastele ekspresskosjakontor rajada viis
endise hotellipidajanna elu ise.
Pärast seda, kui ta lahutas oma
eestlasest abikaasast, tuli lihtsalt
midagi uut ette võtta. „Lapsed käivad veel kooliteed, sestap ei tahtnud Iirimaale tagasi kolida. Keiti
on 18, Alex 16 ning Patrick alles 13.
Korraks kaalusin pesumaja laadset äri, ent see eeldanuks suuremat investeeringut. Mul oli varuks
vaid 5000 eurot.“
Veebruaris sai püsti koduleht.
Märtsi lõpul toimus esimene kiirkohting. Idee on lihtne: sobivas
vanuses vallalised saabuvad kokkulepitud ajal kohvikusse, kus
neid ootavad vastassugupoole
esindajad. Noormehed saavad iga
neiu juures kaheksa minutit mesijuttu ajada, et siis kellahelina saatel järgmises lauas istuva pruudikandidaadi juurde tõtata. Koht-
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Eesti vallaliste liitmise raske töö on enda peale võtnud hiljuti lahutatud
tragi iirlanna, kes tegelikult ise pole kunagi kiirkohtamas käinudki. Küll
aitas kunagi ühel oma Londoni sõbrannal seal taolist õhtut läbi viia ning
on veendunud, et huviliste puudust ei tule peljata. 
Rasmus Rekand

Kiirkohting
Osalejad saavad kordamööda vestelda iga vastassoo
esindajaga 8 minutit.
Kohtajate
märkmeid
arvestades saadab korraldaja
sümpaatia leidnutele paarilise kontaktid.
Tartu üritused toimuvad
kohvikus Vilde:
• 22. aprill vanusegrupp 65+;
• 29. aprill 50–65aastased
• 30. aprill 20–35aastased
• 6. mai 30–45aastased
• 8. mai 40–55aastased
Registreerimine ja info
speeddating.ee

ajad omavahel kontakte ei vaheta,
vaid teevad vestluspartnerite kohta märkmeid. Korraldaja vaatab
need hiljem üle ning saadab sümpaatia leidnutele vajaliku info.
Varem nii Londonis, San
Franciscos kui Otepääl elanud
Karen tunnistab, et oli enne avaüritust üpris hirmul. Mis siis, kui
tuima loomuga eestlased jäävadki tummalt punastades põrandat
põrnitsema ja tutvumisest ei tule
midagi välja? „Valmistasin ette
isegi väikesed spikrid, mõningate
küsimustega, et jutulõng veerema
hakkaks. Aga mure oli täiesti asjatu. Isegi mu tütar, kes mind korralduses ja tõlkimisel (Karen eelistab rääkida inglise keeles) abistab,
üllatus kui kiiresti kohtajad ühisele jutule said.“
Avaüritusel osales viis meest ja
viis naist. „Paare“ tekkis hiljem
kolm ning selle tulemusega on
korraldaja väga rahul. „Kohtumisõhtud sätingi just selle mõttega
nädala esimesse poolde, et nädalalõpul saaks uued tuttavad juba
koos välja minna. Ja kui sedasi just
kohe armastust ei leia, siis mõne
sõbra või sõbranna ehk ikka.“
Aga miks ikkagi kiirkohtingu-

le minna, kui kaaslase võib leida
hoopis ööklubist või interneti abil?
Kareni hinnangul on just ööklubist vähim lootust seda õiget leida. „Purjus inimesed ülilärmakas
ruumis. Üheöösuhet võib ju sedasi otsida. Ööklubis on peamiselt
noored, kel ka suhete leidmisega
vaevalt muret tuleb tunda. Kiirkohting pakub tutvumisvõimalust
rahulikumas miljöös.“

Ainult vallalistele
Et koolipiigad ja vanaisad ühe
laua taha ei satuks, peetakse kohtumisi vanusegruppides. Siingi
on piirid nihutatud 15-aastasesse vahemikku ning ega uksel passi küsita. Ainus kriteerium, millest korraldajad ei tagane, on vallalisus. Ent kui riukaliku hingega
abielumees tuleb siiski armukesi
lantima? Karen möönab, et kontrollida pole võimalik ja garantiisid
anda ei saa, ent eesmärk on ikkagi
ühendada üksikute teid.
Järgmine võimalus omale kiirkohtingu abil kaaslast leida avaneb Tartus 22. aprillil. Vanuse
alammäär on siis 65 aastat. Kareni sõnul on huvi kasvamas, eri-

ti daamide hulgas. „Mõned „poisid“ oleks juurde vaja. Ideaalis
võiks ühel õhtul kohal olla 10 paari. Seda pole ei liiga palju ega vähe
ning mahume ajaliselt koos kohvi
ja näksimisega paari tunni sisse.“
Ehkki hingede liitmise tallermaal on diskreetsus üks algtingimusi ning see on ka kohtumistel igati tagatud, paneb Karenit
pisut üllatuma eestlaste pelglikkus. „Kui Ameerikas, Inglismaal
või isegi Iirimaal on suhet otsivad
inimesed ise huvitatud, et nende näopilt internetis oleks, siis
siin ollakse paaniliselt selle vastu. Ma pole kusagil mujal maailmas kohanud hoiakut, et vanatüdrukul või -poisil on justkui „paha
lõhn“. Üksi olla pole inimese loomuses, kaaslase leidmise soov on
igati normaalne, ent ikkagi justkui
häbenetakse seda natuke. Mina
soovitan valehäbist jagu saada
ning kohtingule tulla. Emotsioone pakub see rikkalikult.“
Tartus alustanud ettevõtmine
sirutab peatselt tiivad ka Pärnu ja
Tallinna suunas. Ning kaua oodatud kevad, usub Karen, on uute
tutvumiste tippaeg.
Rasmus Rekand

KUNI

Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

TARTUS:
EEDENI KAUBANDUSKESKUS
KALDA TEE 1,
TEL 7380113
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Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu

Viski
Red Label
1l

Neljapäev, 11. aprill 2013

Vahuveinid
Festa Dolce ja
Festa demisec
9,5 %

Limonaad 1,5l

0,69

2,69

+ pant

AVATUD
IGA PÄEV
10-22

Talverõõm
0,5l
35%

Vergi viin 0,5l

15,95* 4,95

* hind kehtib ainult
CityAlkos

Kochi liköörid,
erinevad maitsed
0,5 l
21%

3,45

Kochi liköörid,
erinevad maitsed,
klaaspudelis 0,5 l
21%

3,50

Vergi gin
0,5 pet
37,5 %

Õlu Premium
0,5 l pudel

5,90

0,59
+ pant

Aida
palsam
0,5l
45%

5,25
Saku
koduõlu 0,5l

Garage hard
lemonade 0,33l

0,65

0,62*

6,50

+ pant

* hind kehtib
ainult
CityAlkos

+ pant

Alkohol kahjustab teie tervist!

Võru 55f, Tartu
www.sobrakeskus.ee

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

E - R 10 - 19
L 10 - 16

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

PESUTUBA

PESUMAJA

tartuekspress
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Neljapäev, 11. aprill 2013
Mazda 6 tuli Eesti autoturule
2002. aastal hüppega müügitabelite tippu.
Tänavu esindustesse veerenud
järjekordne uus Mazda 6 on kontserni lipulaev – efektiivsem, turvalisem, kaunim ja mugavam.
Tartu Ekspress käis uut mudelit proovimas veidi enne nüüdseks
saabunud kevadet.
Proovipäeval pendeldas õhukülm nullist miinus viieni. Peateed olid soolakuivad, kõrvalteed
soolaniisked, kohati jäised. Kilomeetreid kogunes neis erisugustes oludes 350.
Mul täitub peagi viis aastat sõitu Eesti kõige viimase vana uue
Mazda 6ga. 2008. aasta augustis oli see, nüüdseks üle-eelmise Mazda 6 mudeli viimane Eestis müüdud eksemplar. Uue Mazda 6ga sõites pugesid võrdlused
alatasa pähe. Jagan neid ja uusi
emotsioone.

Aprilli lõpuni

%
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AKNAD
kuni

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

VÄGA UUS KUUS
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Uuendused
Uuel „kuuel“ on kõrgtugevdatud terasega raam ja kere, sestap üks turvalisemaid, mis Mazda tehastes kunagi ehitatud. Tegu
on esimese Mazda 6ga, mis sisaldab kõiki skyactive tehnoloogiaid
(see kogum hõlmab nii mootorit,
veermikku, käigukasti kui keredisaini). Väiksema kütusekulu saamiseks on kasutusele võetud automaatseiskumissüsteem.
See on esimene Mazda, mis on
varustatud i-ELOOP süsteemiga
(taaskasutab pidurdamisel tekkivat energiat). Tänu sellele on sõiduk võimsam ja kütusesäästlikum
kui kunagi varem. Tootja väidetud
väikseimad kütusekulu näidud
(5,6 bensiini- ning 4,4 l/100 km
kohta diisemootoril) seda ka kinnitavad.

Välimus ja sisu
Uus Mazda 6 on väga ilus ja
sportlik. Ninaosa meenutab veidi Volvot, kui küljelt vaadata, siis
Mazda töötajate sõnul hüppevalmis pantrit. Vaatasin. Minule
meenus kohe na’vi filmist Avatar.
Usun, et uus Mazda 6 on kena iga
vaataja silmades.
Salongis torkab silma senisest
kõrgem armatuur ja toekam keskkonsool. Esiklaas on madalam,
aga vaateväli sellest ahtamaks ei
muutu. Siiski, vanal mudelil näeb
nina ette rohkem.
Armatuurlaua keskel on puutetundlik lustisüsteemide ekraan.
Kahe istme vahel juhtkang, millel peale igas suunas liikumise on
ka keeratav ning vajutatav funktsioon. Kõik selleks, et sõites oleks
käetoele nõjatudes mugav telefoni
või raadioga jännata.
Nupud on loogiliselt paigu-

tatud. Vaid kell, mis asub autodes enamasti keskel või on viidud
tahavaatepeegli juurde, on uuel
mudelil käigukangist vasakul ja
allpool. Sellega ei harjunud.
Esiistmetel on koguni kolm
soojendustaset ja see paneb kuumama ka kõige kangema külmavarese tagumiku. Lapsed, kes vallutavad tavaliselt tagaistme, saavad lisasooja käetoe all olevast
puhurist.
Korraga nii esi- kui tagaklaasis
toimetav soojendus teeb oma töö
väga kiiresti. Klaasid said minutiga puhtaks ja kuivaks.
Iste on mugav ja hästi külgi toetav. Peatoe õige kaugus seljajoonest teeb olemise veelgi etemaks.
Harjumatult all on ukse käepide. Ukse sulgemiseks tahtnuks
omada pikemat kätt, sest käsi kippus haarama just kõrguselt, kus
uuel mudelil on aknaklaaside
elektroonilised juhtnupud.
Sõidu ajal ei leidnud vasak
käsi ukses mugavat tuge. Vastav
süvend võinuks suurele mehele
olla suurem. Proovisõidu pisiasi
võib autoga iga päev ja pikki vahemaid sõites probleemiks kasvada.

Mazda 6 Skyactive-G
Premium 6AT 2,0l
Hind: 25 490 €
Mootor: 1998 cm3
Võimsus: 121 kw / 165 hj
Kuuekäiguline automaat
Kütusekulu: 6 l / 100 km
Pagasiruum: 506–1648 l
Garantii: 3 aastat või 100 000 km

Väärt muudatus on küljepeeglite kinnituses. Vanal „kasvas“ peegel uksest välja, uuel on peeglijala ning klaasi nurga vahel vahe.
Pimedaks jäänud nurka enam pole
ja linnas või kitsamates oludes on
nüüd etem manööverdada.
Keskmine käetugi on ette-taha
nihutatav ja selle all on suur panipaik koos USB ja AUXi pesadega.
Pagasiruum on eeskujulikult suur.
Tagaistmete alla klappimisel muutub mahutavus juba imetabaseks –
1648 liitrit!

Õnnestav sõiduelamus
Nahkkattega rooli töö laitmatus paneb kilkama – on kerge ja
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AKNAD
kuni

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

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

täpne. Kordi kergem kui üle-eelmise põlvkonna mudelil. Laitmatu on ka uue „kuue“ automaatkäigukast. Peetud autos
nõksatub sõitja pea alatasa, uues
on sõit sujuv nii käiguvahetuse kui oluliselt vähemäkilisema
gaasi tõttu.
Minu 2liitrine „vanake“ tõmbab
selja istmesse, uus seda nii tuntavalt ei teinud. On maitse asi, kas
eelistada äkilist „püssi“ või ökonoomsust. Vana mudeli keskmine kütusekulu on 9 koma millegagi, uuel 6. Eelistan ökonoomsust.
Järgmine kiiduväärsus on pidurid. Tegin testi „0-100-0“ ehk kiirendasin nullist sajani ja pidurdasin tagasi nulli. Libedal, kinnitambitud lumega teel jõudsin sajani 20, sealt seisma 9,5 sekundiga.
Uskumatult hea tulemus! Ei mingit libeda tee tantsu, „uisutamist“
ega küljeviskamise tunnet.
Selsamal käänulisel ja libedal
metsavaheteel proovisin autot
külglibisemisse viia. See õnnestus
raskustega. Uue mudeli kõik tänapäevased lisad püüdsid seda hääletult ja visalt vältida.
Lisades juba kiidetule vedrustuse ja tee- ning tuulemüra summutava vaikse salongi, saan kokku ülivõrdelise sõiduelamuse. Elukaaslane ütles: „Ma oleks nagu
ilma viinata purjus!“

Kallis ost, mis hoiab
hästi hinda
Uue Mazda 6 väike kütusekulu,
premium-klassi sõidumõnu ja luksuslikkus meelitavad nii era- kui
äriostjaid. Vaid hind võib olla põhjus, miks ei pruugi sellest autost
saada uut müügitippude kõigutajat. Kallis auto. Kallis, aga oma
hinda väärt.
Kaupo Torim

REHVID SÕIDUAUTODELE,

AUTOAKUD alates 43 €/tk
AUTOABI 24h: 5618 5701

RAV

ILA

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ
195/65 R 15 al 42 € 225/45 R 17 al 69 €
205/55 R 16 al 55 €
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BETOONI

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-18, L-P 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

AS TOODE - ÜLE 20 AASTA EESTIMAISEID

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

tel 736 2813
gsm 507 2909

www.toode.ee
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„Ükskõik, kuhu isa ka läheb,
igal pool võetakse teda soojalt
vastu.“
„Ta on kindlasti lihtsalt selline tore inimene.“
„Ei, ta on tuletõrjuja.“
***
„Kuidas sul täna koolis
läks?“
„Hästi,“ kostis väike Kalle.
„Õpetaja kiitis mind. Kui ta
küsis, mitu jalga on hobusel
vastasin, et kolm.“
„Aga Kalle, hobusel on ju
neli jalga.“
„Ongi, aga mina arvasin kõige täpsemalt.“
***
„Miks te olete nii paljudesse pargitud autodesse sisse
murdnud?“
„Sest ma pole nii kiire jooksja, et liikuvasse autosse sisse
hüpata.“
***
Juku seisab naabri õunapuu
all. Naaber pistab pea aknast
välja ja hüüab:
„Üritad õunu varastada jah?“
„Ei, üritan varastamata olla.“
***
„Olen üritanud juba kaua
aega alla võtta. Nüüd sooviksin kookospähklidieeti. Ei tea,
kas see aitab?“
„Kõik sõltub sellest, kui hästi
te ronida oskate.“
***
Vanamees lamab tõvevoodis, silmad kinni. Kutsutakse
arst, kes paneb diagnoosi:
„Ta on surnud.“
„Ei ole,“ ütleb taat.
„Ole sina vait!“ tõreleb eit.
„Küll arst teab sinust paremini.“
***
„Doktor, mu naine arvab, et
ta on televiisoriantenn.“
„Rahunege maha, härra.

Küll mina ta ära parandan.“
„Ei, mitte mingil juhul ärge
parandage! Tehke parem selline pisiremont, et me kolmandat kanalit näeksime.“
***
Hull istub pesumasina ees ja
vaatab selle klaasava.
„Kas jalgpallimatš on alanud?“ küsib teine.
„Veel ei ole. Sinna läheb
aega. Praegu näidatakse alles
seda, kuidas mängijate särke
ja pükse pesta.“
***
Rootslane oli Inglismaal. Ta
läks lokaali, palus ühe daami
tantsima ja sosistas talle kõrva:
„I love You.“
Naine ütles viisakalt vastu:
„I love You too.“
Rootslane mõtles pisut ja
lausus:
„I love You three.“
***
Baaris.
„Palun lõhevõileib.“
„Palun.“
„Kelner, kas vorstivõileib
maksab sama palju?“
„Maksab küll.“
„Siis ma vahetan lõhevõileiva selle vastu.“
Mees sai vorstivõileiva, haukas selle ära ja hakkas minema.
„Hei, härra… aga raha?“
„Mille eest?“
„Loomulikult vorstivõileiva
eest, mu härra.“
„Aga ma andsin teile ju lõhevõileiva vastu.“
„Makske siis see ära.“
„Aga ma ju ei söönud seda.“
***
„Siin Alfa! Siin Alfa! Me
maandume!“
„Selge, rada viis on vaba.
Miks te nii kõvasti karjute?“
„Meil pole raadiot.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11.04 kell 21; 12.–18.04 kell
12.15; 12.–15.04 kell 14.45;
12.04 kell 18.45, 19.30, 21.15;
13.04 kell 17.20, 19.45, 22.15,
14.04 kell 18.15, 19.30, 20.45;
15.04 kell 18.45, 19.30, 21.15;
16.04 kell 15, 18.45, 21.15;
17.04 kell 18.45, 20, 21.45;
18.04 kell 18.45, 21.15 Unus
tus
12.04 kell 14.30, 19.15; 13.04
kell 19; 14.04 kell 16.40;
15.–16.04 kell 21.45; 17.04
kell 16.40; 18.04 kell 21.45
Kaaperdamine
12.04 kell 17.10; 13.04 kell 15;
14.–15.04 kell 17.10; 16.04
kell 18; 17.04 kell 15; 18.04
kell 18 Hiiglasetapja Jack 3D
15.–16.04 kell 13.30; 13.04
kell 14.25, 18.15, 20.30; 14.04
kell 17.30; 17.04 kell 17.30,
19.45; 14.–16.04 kell 20;
14.–18.04 kell 22.15, 18.04
kell 20; Identiteedivaras
13.04 kell 13 Viru. Vabaduse
Saatkond
11.04 kell 12.15, 14.45, 17.15,
19.45; 12.04 kell 15.45, 18.15;
13.04 kell 11.30, 16.45; 14.04
kell 11.30, 14, 18.45; 15.04
kell 15.45,18.15; 16.04 kell 16,
18.30; 17.04 kell 15.45, 18.15;
18.04 kell 16, 18.30 Keha

Transs
12.04 kell 20.45 Cinamonis
„Transs“ on Oscari-võitjast lavastaja Danny Boyle‘i psühholoogiline
põnevusfilm, mille kaasstsenaristiks ammune koostööpartner John
Hodge. Peaosades on James McAvoy, Vincent Cassel ja Rosario
Dawson.
Mainekas oksjonifirmas töötav Simon (James McAvoy) kistakse hulljulgesse kunstiröövi, mille käigus läheb kaotsi ülihinnaline maal. Röövi
korraldanud kurjategijad eesotsas karismaatilise Franckiga (Vincent
Cassel) ei kavatse aga asjade taolise käiguga leppida ning mälukaotuse all kannatav Simon saadetakse hüpnoterapeut Elizabethi (Rosario
Dawson) jutule, lootuses, et viimane aitab mehe mälus sobrades maali
asukoha välja selgitada.
Peatselt hakkavad piirjooned reaalsuse, hüpnoosi, kire ja surmaohu
vahel hägustuma ning panused kasvavad kiiremini, kui keegi asjaosalistest oleks osanud oodata.

15.04 kell 19 Oscar ja Roosa
mamma
16.04 kell 19 Karjäär
17.04 kell 16 Üksildane lääs

Tartu Jazz Club
11.04 kell 20 Rajamuusika
esitleb. Taavo Remmel

18.04 kell 19 Härrasmees

12.04 kell 21 Parem reede.
Helin–Mari Arder

11.–15.04 kell 22; 16.–18.04
kell 22.30; 16.04 kell 20.25;
18.04 kell 20.25 Kurjad hin
ged

Teatri kodu

13.04 Herbie Hancock

11.04 kell 18.45; 12.04 kell
13.30; 13.04 kell 19.15; 14.–
16.04 kell 16.30; 17.04 kell
17.15 G.I.Joe. Kättemaks

14.04 kell 12 Väikese Onu
saaga

Linnaraamatukogu

17.04 kell 11, 18 Piip ja Tuut
Marsil

kuni 27.04 raamatunäitus Kir
janikud soovitavad

11.04 kell 21.50; 12.04 kell
16.40; 13.04 kell 16.35; 14.–
18.04 kell 14.30 Kõrvalmõjud

Vanemuise teatri
suur maja

kuni 27.04 Ago Teedema
maalinäitus Mask ja Mäng

12.04 kell 19 Kaunitar ja
koletis

kuni 27.04 Saja–aastased
raamatud meie raamatuko
gus

11.04 kell 12, 15.20, 17.30;
12.04 kell 12, 14.05, 17.30;
13.04 kell 11.45, 13.45, 15.45;
14.04 kell 11.45, 13.45, 15.45;
15.04 kell 12, 14.05, 17.30;
16.04 kell 12, 14.05, 17.30;
17.04 kell 12, 14.05, 16.30
Kruudid (eesti keeles)

11.04 kell 11 Kessu ja Tripp
13.04 kell 12 Kunksmoorimäng

13.04 kell 19 Musta pori
näkku
15.04 kell 12 Muumitroll ja
Sabatäht
15.04 kell 19 Armastus töö
postil

11.–12.04 kell 16.15; 13.04
kell 14; 14.04 kell 21.15; 15.04
kell 20.45; 16.04 kell 21; 17.04
kell 13.15; 18.04 kell 16.15
Argo

16.04 kell 12 Mary Poppins

11.04 kell 19.30; 12.04 kell
21.30; 13.04 kell 21.15; 14.04
kell 21.30; 16.04 kell 16.40;
18.04 kell 16.40 Pelgupaik

11.04 kell 19 Jevgeni Onegin

15.05 kell 15 Kirjandus kinos.
Hamlet

16.04 kell 19 Sviit

12.04 kell 20.45; 13.04 kell
21.30; 18.04 kell 21 Transs

Teater
Sadamateater
13.04 kell 19 Härrasmees

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

17.04 kell 19 Cabaret

Vanemuise teatri
väike maja
12.04 kell 19 Paplid tuules

Näitus

kuni 27.04 Ülle Mäekala
joonistuste näitus Pliiatsiga
paberile

Karlova–Ropka
raamatukogu
kuni 27.04 Peeter Krosmanni
maalinäitus Assortii

Tammelinna
raamatukogu
kuni 27.04 Remo Savisaare
fotonäitus Linnud muusikas

13.04 kell 19 Jevgeni Onegin
17.04 kell 12 Ninasarvik Otto

PARIMA HINNAGA
KATUSEAKNAD!

Kontsert
Dorpati
konverentsikeskus
14.04 kell 18 Tantsuõhtu,
mängib Aivar Juuse. Info
tel 511 4081

www.skylights.ee
Tel 5897 1240.
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Ehitus

Ehitus-, remonditööd ja kaeve
tööd. Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus, lam
mutustööd jm. Tel 5858 6953.
Kõik üldehitustööd, katused, fas
saadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
www.ramest.ee, tel 516 6152.
MTR registreeringu abi. Ehitus,
projekteerimine ja omanikujärel
valve. Tel 5833 6638.

tartuekspress
reklaam

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
Maakodu Torma vallas (kinnistu
2150 m², elamu, abihoone, kaev,
5900 €). Tel 5841 7373.
Maja Tähtveres Tüki külas. Täpsem
info www.city24.ee. Tel 501 9739.
Müün kinnistu Nõo vallas (3 ha,
maantee ja oja vahel, ehitusluba, el). Vahetusvariandid. E-post
anne96@hot.ee.
Suvekodu Mehikoormas
(kena, renov, elamu, ait, saun, kuur,
suur õunaaed, 50 000 €).
Tel 5841 7373.
Talu Tartust 13 km Tallinna maanteed mööda. Tel 509 3487.

Müüa saun (3 ruumi: leili-, pesu- ja
eesruum, kõrgus ja laius 2,1 m;
pikkus 4,1 m; 3500 €).
Tel 5665 6976, 5667 2008, info@
saunasell.ee, www.saunasell.ee.

Plekk- ja kivikatuste ehitus ja
remonditööd. Tel 525 8053,
kaido@viropro.eu, www.viropro.eu.
Pottsepatööd ja -materjal. Kon
sultatsioon. Remonttööd eelis
järjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.
Põrandatööd: lihvimine, PVC,
taastamine, uue ehitamine.
Head hinnad! Tel 5800 5414,
renoverklubi@gmail.com.
Teeme betoonitöid (vundamendid, trepid, vahelaed).
Tel 5625 4171.
Äri- ja eluruumide remonditööd,
ka elektri- ja san-tehnilised tööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Üldehitustööd: katused, fas
saadid, aknad, plekksepatööd
Lõuna-Eestis. Tartu, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa kuivad põrandalauad odavalt ja vaakumpump.
Tel 5197 0870.
Müüa soodsalt ehituslikku
saematerjali. Tasuta vedu Tartus.
Tel 5656 4624, oliver@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük
3toaline ridaelamuboks Salu
teel (heas korras, 2008. a ehitatud
majas, üp 106,5 m², kinnistu 624
m², alghind 105 000 €). Kinnistu
müük toimub enampakkumise
teel 16.04.2013 kl 11 kohtutäitur
Oksana Kutšmei büroos Jakobi tn
23, Tartu. Karin Kund, tel 522 9605,
Kaanon KV
4toal korter Mõisavahe tn (9. k,
78 m², 2 rõdu, aknad vahetatud,
el-pliit, 51 000 €). Tel 5841 7373.
Hoonestatud kinnistu Luunja vallas (0,41 ha, elamu renov, linna 2
km, 170 000 €). Tel 5841 7373.

A-, B-, C-, CE-kategooria kooli
tused, ADR ja ametikoolitused.
Töötukassa koolituspartner.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) kursu
sed. Kestvus 24 akadeemilist tundi,
tasu 340 €. Osavõtja saab tarkvara
ZWCAD 2011 Standard litsentsi
osta hinnaga 140 €, ZWCAD 2011
Professional litsentsi – 200 €.,
AviCAD 2011 Professional litsentsi – 300 €. Kui on ühest firmast 2
või rohkem soovijat, saab kursuse
aega kokku leppida. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.

Küte

Maksame notaritasu Teie eest!
Kui soovite müüa oma kinnisvara
ja sõlmite Aaba Kinnisvaraga selle
vahendamiseks kirjaliku kokkuleppe hiljemalt 1. mail 2013, tasume
müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu Teie eest!
Tel 5373 2891, info@aabakv.ee,
www.aabakv.ee.

Raamatupidamine soodsalt firmadele, ühistutele, MTÜ-dele. Tel
555 11130, merlesar@gmail.com.

nõutav jooniste lugemise oskus.
Pakume head tööd suures tootmisettevõttes, töölepingut vastavalt Soome tööseadusandlusele
(TES), konkurentsivõimelist palka
(– Soome maksud), aitame elamispinna leidmisel. Welkontrade
OÜ, tel +372 5381 7108, +372
5612 8914, +3584 6810 4048.
Oma soome- või ingliskeelne CV
saata welkonfinland@gmail.com.
www.welkon.eu.

Raamatupidamisteenused.
www.12kuud.eu.
Raamatupidamisteenused.
Rehnung OÜ, tel 736 6322,
508 8429, www.rehnung.ee.
Torutööd Tartus. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee, Viktor.
Valmistan puidust uksi, aknaid,
mööblit jne. Tel 512 1766.

Põllundus

Veo- ja kolimisteenused, utili
seerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Toidukartul ja porgand.
Tel 501 9902.
Toidukartul kojutoomisega
Tartus, Tõrvandis, Ülenurmel
(Leyla, Quarta, Läti kollane, Laura).
Tel 5556 6600.

Võtan enda juurde koju hooldada
eaka. Tel 5364 1761.
Väravaautomaatika ja tõkkepuu
de müük, paigaldus, hooldus,
remont. Tel 501 6453, margus@
muraia.ee.

Riided
Pakume tasuta riideid ja jalanõu
sid 25.-27.04 kl 10-16 Tiigi 55,
Tartu Laste Turvakodu.

Sõidukid

Tervis
Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, www.mastersport.ee. Master Sport OÜ

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
info@baltasar.ee, www.baltasar.ee.
Tel 5662 2687.

3toal korter Ropka tn (üp 66 m²,
57 000 €). Tel 5558 5567, www.
aabakv.ee.
Maakodu Palupera vallas (privaatne, koos kõrvalhoone ja metsaga,
5 tuba, üp 130 m², krunt 1,8 ha,
118 000 €). Tel 5558 5567, www.
aabakv.ee.

Neptun sõiduauto haagised.
Tel 656 6205, 525 0221,
www.haagis.ee.
Halupuud (lepp: 50, 40, 30 cm,
veoga al 32 € riidaruum).
Tel 529 0183.

Ostan Vene sõiduauto, moo
toratta, rolleri kuni 1990. aasta
väljalase. Võib pakkuda ka uusi
varuosasid. Tel 5331 4010.

Kaardid ennustavad! Tel 900
1727. Kogenud ennustajad Eesti
vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h, 1,09 €/min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

Maja Sepakuru tn (4 tuba, üp 149
m², krunt 698 m², 105 000 €). Tel
5558 5567, www.aabakv.ee.
Ridaelamusektsioon Räägu tn
(4 tuba, üp 95 m², 99 900 €). Tel
5558 5567, www.aabakv.ee.
Äripinnad Tartus Vanemuise 64
(18 m², 4 m², kivimaja keldrikorrusel, sobivad töökojaks või laoruumideks, eraldi sissekäiguga, siseviimistluseta, vee ja kanalisatsiooni
paigaldamise võimalus, hoovis
tasuta parkimise võimalus,
9800 €). Tel 5698 9791

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Üürile võtta
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.
Töötav naine lapsega võtab
pikemaks ajaks üürile korteri
Tartus Tammelinna või Ropka linnaosas, sissekirjutuse võimalusega.
Tel 5687 7497.

Koolitus
17.04 algab tõstukijuhtide koo
litus (aku, auto, teleskoop, hüdro,
frontaal). Tel 444 586, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

– 1,60 €/tk), kuivad kütteklotsid
(40 l - 1,50 €/kott), kuivad lõhutud
küttepuud 30–45 cm. Transport
kokkuleppel. Suuremate kogustega soodustused. Tel 5386 1215,
www.jmg.ee.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Küt
teklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud 40 l kotis lepp ja jäme
kasepind 2 €/kott. Tel 5566 1844.

.EU

Ohtlike puude langetamine soodsalt sertifitseeritud saemeeste poolt.
Töö kiire ja korralik. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

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

Ohtlike puude raie ja puude hool
dustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Töökas ja kohusetundlik mees
otsib tööd Tartus. Pakkuda võib
kõike. Tel 5199 4797.

Osutan koertega jalutamise tee
nust Tartus. Tel 5649 3334.

Pakun tööd

Seicom uksetehas võtab tööle
puidutislereid. Soovijail võtta
ühendust tel 5558 3977 või kirjutada tiit@seicom.ee.
Vajame Soome tööle keevitajat!
Eeldame keevitamise ja metallitöö
oskust (staaž vähemalt 5 aastat),

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

vanavara ost ja müük

Otsin tööd

Pakume tööd ventilatsiooni ja
kliimaseadmete remondi- ja
hooldustehnikule. Tel 5553 8547.

Uus Stjanna ilustuudio Mustvee
linnast pakub iluteenuseid: püsi
meik, küünemeisterdamine jne.
Tel 5456 3786.

Tutvus

Korstnapühkija. Küttekolletes
ummistuste likvideerimine.
Tel 564 4799, Kerkvel OÜ

Sanglepapinnud (3meetrised,
koorem 7-8 rm koos veoga Tartusse 140 €). Tel 529 0183.

Jõgeva Elamu Halduse AS pakub
tööd siseruumide koristajatele
Tartu linnas. Tööaeg kl 6-9 ja/või
14-16. CV saata jogevaelamu@
halduse.com hiljemalt 22. aprilliks.
Tel 507 3310.

Suveks rannavormi! Rasva
põletajad, pro
teiinid, vitamii
nid ja kõik muu
turvaliseks dieediks vajalik
Olimpi e-poest: www.olimp.ee.

REHEALUNE

Korstnad, korstnapitsid, pleki
tööd. Katusetööd. Küsige hinda.
Tel 5625 1750, www.tomeli.ee.

Kuiv kütteklots,
kami
Katus + tekst
= ctrl+Lpuitbrikett,
ehk combine
Korstnapühkija Marko Mesi
napuu. Tel 5197 8500.
Teenused
Pilt (logo taustapilt.jpg) siia - Effects
- Power Clip - Placepuhastab
Inside
TeieContainer
küttekolded.
Küttematerjal: puitbrikett (alus
Tel
5805
0201,
ja siis klikid96*10
combainitud
peale.
kg – 150 €/alus; 10teksti+katuse
kg pakk
www.korstnapuhkimine.ee.

Maja kõrvalhoonetega Sääskülas,
Tartust 13 km (üp 70 m², kinnistu
2,1 ha, 72 000 €). Tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.
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kontoritehnika müük ja hooldus

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

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

Pakun madratsite, vaipade ja
diivanite sügavpuhastust ning
vahupesu. Lisainfo www.facebook.
com/vanastuueks, tel 5666 0365.
Puksiirteenused, rehvitööd, reh
vide müük. Sliiv OÜ, tel 5597 1196,
Tõrvandi, Ringtee 15 vastas.

piirkonna

su

arvu ja
urima trüki

Tallinna ja Tartu Kiirkohting. Leia
armastus ja sõprus, kohates uusi
ja põnevaid inimesi! Registreeru
kiirkohtingu üritusele meie veebilehel! www.speeddating.ee

Muu
Ostan elektroonika trükkplaate
ja mikroskeeme.
Tartu, tel 5676 4964.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
ordeneid, hõbedat, mööblit,
märke, dokumente jne.
Tel 5829 9810.
Pakub huvi: Vene magnetkäivitid,
kaitselülitid, trükkplaadid, raa
diojaamad jms. Tel 5458 3370.

Vaba aeg
Kandle- ja tantsumuusika, kand
lemees Sander ja Simmaniduo.
www.simmaniduokannel.eu

odavaima

ht

hinnaga le

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (8 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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Altai palsami „Desjatisil” näitusmüügid toimuvad:

www.apifito.net

Altai palsam

«Desjatisil»
(Kümnejõud)

Palsam, millel pole võrdset!
Juba 10 aastat on rahvusvahelise firma „Apifitopharm” prioriteetseks
suunaks olnud meie planeedi ravitoimeliste loodusressursside kasutamine inimese tervise heaks. Palun tutvuge firma „Apifitopharm” kõige
huvitavama ja tuntuma toote Altai palsami „Desjatisil” kohta käiva
informatsiooniga. Oma nimetuse sai palsam tänu koostisele. See sisaldab 10 kõige unikaalsemat komponenti, mis korjatud Siberist ja Altai
regioonist, ühest meie planeedi ökoloogiliselt kõige puhtamast, tervisliku
õhu ja rikkaliku loodusega piirkonnast. Palsami koostisosad on valitud nii, et
organismi kõik süsteemid saaksid kätte tervisele vajalikud vitamiinid ja
mikroelemendid.
Juba üle aasta saabub meie firma aadressile sadu kirju heade soovidega Venemaa, Ukraina, Bulgaaria, Kasahstani, Valgevene ja Läti elanikelt. Kõiki neid
on palsam aidanud. Nüüd on võimalik „Desjatisili” efektiivsuses veenduda ka
meil, Eestis.
Altai palsamil „Desjatisil” ei ole analooge. Selle jõud seisneb unikaalses
retseptis ja koostiselt üliväärtuslike komponentide kombinatsioonis.
UUDISTOODE!

Altai palsam „Desjatisil” koosneb 10 unikaalsest looduslikust komponendist:
1. altai mäevaik
2. kreeka pähkli õli
3. õietolm
4. kontsentraat põhjapõdra
luustumata sarvedest
5. mägrarasv
6. merevaikhape
7. taruvaik
8. kasekäsn
9. maarjaohaka õli
10. mesi

Tänu sellele hindamatule koostisele avaldab Altai palsam „Desjatisil” efektiivset toimet seedeelundkonnale, kesk- ja piirdenärvisüsteemile,
südame- ja veresoonkonnale, endokriinsüsteemile, vereloome- ja
hingamiselunditele, kuse- ja suguelunditele, luustikule ja lihastikule. Kasutatakse organismi tugevdamiseks avitaminoosi puhul ja
immuunsuse tõstmiseks sesoonsete külmetushaiguste sagenemise
perioodil. Soodustab paranemist psoriaasi, dermatiidi, ekseemi,
neurodermatiidi, troofiliste haavandite ja teiste haiguste korral.

Ainult 23. aprillil Tartus
Vanemuise Kontserdimaja, Vanemuise 6,
kl 10–11 ja 15–16
Küsige apteekidest üle Eesti.

Puusepa 1a, Tartu, TÜ Tamme Apteek
Poe 8, Tartu, TÜ Kesklinna Apteek

Küüni 5b, Tartu, Ülikooli Apteek
Lembitu 2, Tartu, Kastani Apteek

Apteekidest ostes soodushind ei kehti! Altai palsam Desjatisil ei ole arstirohi!

!
Ühe purgi hind on 15 eurot.
TÄHELEPANU
Profülaktiline ravikuur – 2 purki.
Krooniliste haiguste puhul alates 4 purgist.

Üksikasjalikum informatsioon telefonidel:
(372) 6517722 ja (372) 55944662
!

TÄHELEPANU

Müügil on ka palsam „Promed”
hinnaga 13 eurot.

Ma kannatasin palju aastaid kohutava astma tõttu.
Ilma inhalaatorita ei väljunud kodust hetkekski, ei
saanud ilma selleta isegi magada. Südame arütmia
oli veel üks vaenlane, mis takistas nii hingamist kui
käimist. Minu tõeliseks päästjaks sai palsam „Desjatisil”, mida olen
tarvitanud juba 3 purki. Selle koostisesse kuuluvad looduslikud komponendid aitasid mul korrastada südametegevust, vähendada hingeldust
käimisel ja mõjusid positiivselt ka astmale. Lõpuks ometi hakkasin
kauem magama! Kõik tuttavad märkasid, kuidas ma lausa õitsele
lõin. Kogu organismi seisund paranes. Tänan kõiki ja muretsen endale
„Desjatisili” veel rohkem kui üks kord.
M. A. Dobrõnina (Ukraina)
Palsamit „Desjatisil” tarvitame koos naisega. Mul
on juba 20 aastat olnud adenoom. Nende aastate
jooksul olen tarvitanud tohutul hulgal tablette. Kuid
alles siis, kui hakkasin tarvitama „Desjatisili”, muutus
enesetunne paremaks. Käin harvemini tualetis. Varem tekkis vajadus
iga tunni järel, aga praegu käin 2 – 3 tunni tagant. Ja kui te teaksite,
kui rahul on mu naine! Kui varem jaksas ta liigesevalude tõttu suuri
vaevu liikuda ja kõndis ettepoole kummargil, siis nüüd on ta end sirgu
ajanud. Valud jalgades on vähenenud ja tal on kergem kõndida. Tänan
teid!
V. S. Kurnikov (Venemaa)

NR 1 PVC AKNAPROFIILIDE TOOTJA EUROOPAS

Võtke vastu minu siirad tänusõnad selle suurepärase
preparaadi – palsami „Desjatisil” eest! Tegin läbi vaid
ühe ravikuuri ja saadud tulemused üllatasid mind.
Mul vähenesid sõlmekesed kilpnäärmel, kadusid
valud ja kergem oli hingata. „Desjatisil” on tõeline tervise allikas! Soovitan teda kõigile lähedastele ja sugulastele.
A. A. Muranova (Kasahstan)

Maraton on
elamus! www.tartumaraton.ee
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