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on mõtet tööd rabada?

Baeri tänavale
tuleb uus hoone
Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule
arutelule K. E. von Baeri tn 4 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse, mille kohaselt
kavandatakse sinna uut äri- ja korterelamut.
Planeeringuala suurusega 3068 m² asub
Kesklinna linnaosas vanalinna muinsuskaitsealal. Artes Terrae OÜ on koostanud K. E.
von Baeri tn 4 krundi detailplaneeringu ja
ehitusprojekti muinsuskaitse eritingimused,
mis muu hulgas näeb ette olemasolevast
hoonekompleksist tänavaäärse telliskivihoone säilitamise ja restaureerimise.
Planeeringu eskiislahendusega on määratud ehitusõigus 150 m² ehitusaluse pindalaga
ja 60 m absoluutkõrgusega korterelamu rajamiseks ja olemasoleva hoone laiendamiseks
kuni 1341 m² ehitusaluse pindalaga ja 62,3
m absoluutkõrgusega äri- ja kortermajaks.
Kortereid kavandatakse kõigi kolme hoone
peale kokku kuni 44. Krundile planeeritakse
ka alajaam ja prügimaja.
Avalik arutelu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks toimub 22. jaanuaril kell
15 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis, Raekoja plats 3.

Kasekesest saab
korterelamu
Tähe tänaval
pikka
aega
tühjalt seisnud kunagise
Kasekese restorani hoone on kavas
lammutada ja
selle asemele
ehitada äri- ja
eluhooned.
Tartu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule arutelule Tähe 19 ja Tähe 19a
kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse.
Eskiislahendus näeb ette olemasolevate hoonete lammutamise ja kuni kolme äripindadega korterelamu ehitamise. Suurim lubatud
maapealne ehitusalune pindala on kuni 867
ruutmeetrit. 3500 m² suurune planeeritav
ala asub Karlova linnaosas miljööväärtusega
hoonestusalal ehitismälestiste Tähe tn 20 ja
Tähe tn 26 kaitsevööndis.
Eskiislahenduse kohaselt peab krundi
kompaktne haljastatav ala olema suurem
kui kõvakattega ala. Krundile nähakse ette
ka mänguväljak. Parkimine on lahendatud
vastavalt normidele krundil, suuremas osas
hoonete all 0-korrusel.
Tähe 19 ja Tähe 19a detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 28. jaanuaril kell 15 linnaplaneerimise ja
maakorralduse osakonna nõupidamisruumis,
Raekoja plats 3.

Kaks nädalat 45 euroga
läbi ajada üritav meediatudeng Georgi Zhardania testib omal nahal,
kas ellu on võimalik
jääda ka mitte midagi
tehes.

Jaht toetusele
asendab
töölkäimist
Toimetulekutoetust saavad
inimesed ei tahagi sageli
tööle minna, sest miinimumpalgast jääb pärast
elamiskulude tasumist
sama palju kätte, kui on
tegelik toimetulekumäär.
Kuigi toetusest elamine
peaks olema ajutine lahendus, muutub see tegelikult
püsivaks, sest alampalk on
liiga väike, et motiveerida
inimesi tööle. Toimetulekutoetust saab Tartus 550
leibkonda: need inimesed
ja pered, kelle kuu sissetulekud pärast elamiskulude
mahaarvamist jäävad alla
toimetulekupiiri, mis on
76 eurot ja 70 senti. Selle
summa tagab riik, tasudes
piirmäärade ulatuses puudujääva osa elamiskuludest.
Merle Kivest
Linnavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja

Zhardania päevaeelarveks
on 3,21 eurot, mis vastab linna
makstavale toimetulekutoetusele. Nagu ka reaalsete abivajajate puhul, on sealt juba maha
arvestatud eluasemekulud,
ent kõige muuga tuleb eksperimentaatoril endal hakkama
saada.
“Iseenesest ei ole asi ju uus,
sarnaseid projekte on tehtud
küll,” tunnistab koolitöö raames katsejäneseks asunud
Zhardania ise. “Miinuspoolest
rääkides on ta natuke lühiajaline. Ideaalne oleks aasta, aga
siin tekib küsimus, kui kaugele on eksperimendis osalejad
nõus minema.”

Palaganist kaugel
Aadressil toimetulek.edicy.
co tegutsevas blogis tutvub
Zhardania viieliikmeline tiim
kahe elu põhiküsimusega: kuidas äärmiselt piiratud eelarvele raha peale saada ja kuidas
võimalikult vähe kulutada. Kui
analoogsete meediaüritustena
meenuvad lugejatele ehk aastaid tagasi 50-kroonise päevaraha eest närutanud ja eeskätt
alkoholist tuge otsinud Jürgensonid ja Euro Pojad, siis 2. jaanuarist alanud projekt pretendeerib suuremale analüütilisele tõsiseltvõetavusele.
“Minu igapäevaelu kajastamine võib olla huvitav ainult
teatava piirini,” usub Zhardania. “Seepärast teeb meeskond
ka ekspertintervjuusid, näiteks
Punase Risti, Pauluse kiriku,
Toidupangaga.”
Mõte hakkas tudengite peades idanema sotsiaaltöötajate
tähelepanekust, mille kohaselt
ei lähe paljud toimetulekutoetuse saajad tööle sel lihtsal põhjusel, et saadavast miinimumilähedasest palgast ei jää pärast
kõigi kulude katmist toetusest
oluliselt rohkem kätte. Zhardania sõnul ei saa sugugi välistada, et samale järeldusele jõuab
ka tema ettevõtmine.
“On reaalne probleem, et

Tavaelus heast veinist ja La Dolce Vita
pitsadest lugu pidav Georgi Zhardania
peab tõe väljaselgitamise huvides leppima keedumuna ja leivaga.  KAUR PAVES

miinimumpalk (2014. aastast
355 eurot brutos, 299 eurot
netos – toim) annab võrreldes
toimetulekutoetusega inimesele sedavõrd vähe lisaväärtust,
koormust tõstab aga oluliselt.
Tekib transpordikulu, aga ka
närvikulu, mida minu arvates tihti alahinnatakse, igasugu terviseriskid, mis ilmnevad
alles aja jooksul,” räägib Zhardania.

Dressid kirikust
Igapäevaelus kooli kõrvalt
kahel rindel, tarkvara ja puitmajalahendustega tegelevates
ettevõtetes rabav Zhardania on
uutes oludes enda jaoks avastanud näiteks mitmel pool Tartus püsti pandud uued välijõusaalid. “Räägitakse tohututest

massidest, kelle elu on halb,
aga kui palju nad ise teevad, et
see paremaks muutuks?” küsib
ta. “Tavaliselt nad ütlevad näiteks, et pole raha trenni minna. Samas on küllalt kohti, kus
end liigutada. Dressid aga võib
leida nii Punasest Ristist kui
kirikuplatsilt.”
Eilse seisuga oli Zhardania jooksev eelarve 12 euroga plussis, ent seda põhjusel,
et keerulisemalt mõõdetavad
kulud nagu nõude- ja riidepesuvahendid on sealt veel maha
arvestamata. Siiski lubab mees
projekti lõpus kõik ausalt kokku arvutada. “Kui ma seda ei
tee, ei ole eksperiment piisavalt ehe ja asjal pole point’i,”
väidab ta.
Tulevaste väljaminekute hirmus veetis katsealune esimese

Hea noor tööotsija vanuses 16-24!
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA
praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 121 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi),
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi),
3. Tööõigus (16 tundi),
4. Karjääritee planeerimine (16 tundi),
5. Arvuti tööotsingul (6 tundi),
5. Tööklubi (30 tundi).

Koolitusele järgneb tööpraktika, samuti võimalus minna
erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (karjääri-,
psühholoogiline, tööõigusalane- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud
kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

Vajalik on registreerumine enne infotundi,
mis toimub 21. 01.2014 kl 13, kontakt 507 1599
või 744 1702 või heiki.jarveveer@jmk.ee
Asukoht Tartus: Lutsu 14a, II korrusel
(Avatud Hariduse Liidu ruumides)
Vaata ka www.jmk.ee

päeva üldse söömata. “Muidugi minu eeliseks on see, et varu
on üksjagu,” muigab Zhardania. “Eksperimendi algusest
võtsin viie päevaga maha kaks
kilo, nii et see on juba asja ette
läinud.”

Koola toidab
Samas jälgib mees eeskätt
toiduainete energiasisaldust,
mitte kvaliteeti. “Üldjuhul
tarbin energiaküllaseid toite,
nagu koolajooke, mis annavad
ajutegevuseks vajalikke suhkruid ja väldivad pidevat näljatunnet. Muidu söön tavaliselt
näiteks võileiba. Erilist varieteeti – üks päev tange, teisel
päeval tatart – mul pole.” Tõsi,
juba on talle blogis tehtud märkus, et piiratud eelarve raames

tasuks jälgida ka tervislikkuse
aspekti.
Eksperimendi jooksul käib
Zhardania tööl edasi ning
kasvatab kaht last, lubades
küll aumehena enda ja ülejäänud pere rahakoti kaks
nädalat rangelt lahus hoida.
“Transport pole Tartu-suuruses linnas küsimus, tuiskan
igal hommikul 45 minutit jala
Tammelinnast vanalinna tööle. Tuleb tänada tööandjat ja ka
peret, kes lubavad mul sellist
asja üldse korraldada,” sõnab
mees, märkides samas, et inimesel, kel sarnaseid kohustusi pole, aga toimetulekutoetus ikkagi arvele tiksub, on elu
tunduvalt lihtsam.
Siiski rõhutab Zhardania,
et meeskonna eesmärgiks ei
ole kedagi solvata, ja kutsub
rahvast üles kas otse või Tartu Ekspressi vahendusel enda
kogemusi jagama. “Mina saan
pärast kaht nädalat normaalse
elu juurde tagasi pöörduda, aga
paljudel see võimalus puudub,”
lausub ta. “Kui keegi tahaks
rääkida tegeliku elu kitsaskohtadest, kas või anonüümselt,
oleks see väga teretulnud.”
KAUR PAVES

MÜÜA Ford Transit 2.5, 63kW

1800€

Autol on olnud
2 omanikku.
Viimase pere
käes olnud 10.
aastat. Kaasa
saab tip-topp
suve- ja talverehvide jooksu
(velgedel).
Tehniliselt heas
korras, veidi on
roostet.

Esmane reg: 1998
Läbisõit: 377 000 km
Ülevaatus kuni märts 2014

Kütusekulu ca 8,5 l/100 km. Vaata lisa Auto24-st.

1800€

Tel 508 1963.
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LUGEJA KIRI
LUGEJA
Vastik kogemus
varjupaigast

Käisin abikaasaga loomade varjupaigas koera valimas. Kirjutan sellepärast, et vastuvõtt oli kohutav.
Vastasin töötaja küsimusele,
millist soovime, et tulime ainult
vaatama ja valima. Selle peale
sõimas neiu meid ja siis jättis
ootama, suheldes ühe inimesega, kes tahtis kassi võtta. Oli kohe
näha, et ei too neiu ega meie
varjupaigatöötajale ei meeldi.
Peagi hakkas töötaja toda kassisoovijat sõimama. Et tal juba
kodus on kaks kassi ja et ta on
varem koera varjupaika tagasi
toonud ja seetõttu enam teda ei
usaldata. Saan aru, kui nii käitutaks
näost näkku, mitte teiste nähes.
Kuri oli töötaja ka, nagu oleks
ta keti otsas kasvanud. Mul hakkas kassisoovijast täitsa kahju.
Varjupaiga töötaja hüppas talle täitsa turja, et ta on selline
monstrum ja et koeral oli stress
ja äkki toob kassi ka tagasi.
Tahaks nüüd küsida, kas tõesti
on varjupaigal õigus inimesi sõimata ja alandada. See, et loom
tagasi toodi, ei tähenda veel, et
inimene on halb. Väga inetu käitumine, enam ma sinna ei lähe ja
teistele ka ei soovita.

Kirke Roosaar
MTÜ Assisi Franciscuse juhatuse liige
Kirjale ei anna ma mingit hinnangut, vaid toon ära fakti – kui
linnavalitsusse ja Tartumaa veterinaarkeskusesse kirjutas seesama
kodanik kaebuse kui kassisoovija,
siis Tartu Ekspressi pöördus ta kui
oma abikaasaga varjupaigas koera valimas käinud kodanik. Kõik
kirjad on saadetud kenasti ausalt
oma nime alt. Sellisele teguviisile
on olemas diagnoos, kuid kuna
kahtlen enda pädevuses, siis jätaks
selle pigem spetsialistide anda.
Sündmuste kohta – tõde on,
et kõnealune isik käis varjupaigas
kohal – üksinda(!), soovides endale kassi saada. Meie talle kassi ei
loovutanud ja paraku ei loovuta
ka, kuna on tõsised kahtlused, kas
ükski loom selle inimese juures
endale stabiilse kodu saaks.
Meil on selle inimesega olemas konkreetne kogemus läinud
suvest, kus ta sai endale toreda
toakoera, kelle ta kaks päeva (sic!)
pärast adopteerimist väitis südamehaigeks, neerupuudulikkusega ja üleni sügelevaks loomaks …
ning tõi selle koerakese kahe päeva pärast tagasi (nii kiiresti ei ole
päris kindlasti võimalik süsteemseid uuringuid teha ühegi looma
tervise kohta), kuna tema ei saa
temaga iga kahe tunni tagant väljas käia. Õnneks sai koer pärast
siiski normaalse ja toreda kodu.
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OTSEKORRALDUSED

said ootamatu lõpu
Esmaspäeval teavitas
Nordea pank oma kliente, et Tartu linnavalitsus
uuele e-arvete teenusele üle ei lähe. See tähendab, et otsekorraldused
enam ei toimi, seega
edaspidi tuleb kas panka vahetada või lasteaiaarve iga kuu „käsitsi“
maksta.
Linna rahandusosakonna juhataja Külli Lust rääkis
esmalt Tartu Ekspressile, et
üleminek süsteemile, kus
otsekorraldustest saavad
e-arvete püsimaksed, kulutab nii aega kui raha.
„Tarkvaralised ümberkorraldused, mida teeb
meile DataLogic OÜ nõuavad ligikaudu 6400 eurot.
Eraldi eelarverida selle
jaoks pole – peame teiste
IT-kulude arvelt ära majandama.“

Keegi ei võta vastutust
Suurim sihtgrupp, kes linnalt
arveid saab, on lasteaias käivate
mudilaste vanemad. Otsekorralduse on neist sõlminud Swedbankis 885, SEB-s 265 ning Nordeas 80 inimest.
Lusti sõnul tehti testid kõigi
kolme pangapartneriga juba detsembris ning kõik laabus. Asjaolu, et Nordea klientide otsekorraldused on lõppenud, kuulis ta
alles ajakirjanikult.
„Tegu on hetkelise infosuluga,
mis puudutab väikest osa kliente,“ teatas Nordea panga kommunikatsioonijuht Jane-Liina
Liiva. „Püsimaksete teenuse osas
ei suhtle me müüjatega otse, vaid
seda teeb meie koostööpartner
OpusCapita (endine Itella).“
Viimase klienditeenindaja
Piret Salu sõnul pole Tartu lin-

Tartlasi üha vähem

Käesoleva aasta esimese päeva
seisuga elab Tartus ametlikult
97 847 inimest. 12 kuu taguse
ajaga on tartlaste arv vähenenud
663 võrra. Kahe aasta eest oli
linnas 705 ning 10 aastat tagasi
suisa 2635 elanikku rohkem kui
praegu.

11%
kerkib priskema miinimumpalga
tõttu ka kohamaks Tartu lasteaedades – varasema 35,2 asemel
tuleb tänavu igal kuul välja käia
39,05 eurot.
Otsekorralduslepingu

06.01.2014

(te) lõpetamine

1. veebruarist 2014a lõpe
b Eestis otsekorraldustee
nuse pakkumine. Suur
tänaseks juba läinud üle
hulk teenusepakkujaid
e-arve püsimakse teen
on
usele, mille abil saavad
edaspidi tasutud auto
paljud regulaarsed arve
maatselt.
d ka

Käesolevaga teavitam
e, et Teie otsekorraldu
1. TARTU LINNAVALITSU
S, regis

Linna kütus Olerexist
Riigihanke tulemusena hakkavad linna autod veebruarist rüüpama kütust Olerexi tanklatest,
kust parima pakkumisena lubati
eeldatava 160 000-eurose käibe
korral 4-protsendilist allahindlust.

slepingu(te) saaja(d):

Teie otsekorralduslep
ingu

üles alates 31.01.2014.

Palume alates vee brua
rist 2014 tasuda eelp
oolnime tatud teenuse
Teiste võimalike maksela
pakkuja(te) arve d ülek
henduste osas palume
andega.
Teil teenusepakkujaga
ühendust võtta.

Kuused tuleroaks
nusele üleminekut korraldada ei
saa. Korteriühistutele ja ettevõtetele, kes soovisid teenusega jätkata, saatsime vastava taotluse vormi. Tartu linn seda küsinud pole.
Ka ei ole meie juures mingeid teste tehtud – võib-olla pakkus seda
võimalust pank.“
Lust selgitas, et kuna teised
pangad ilmutasid peale õnnestunud testimist üles huvi lepingu sõlmimise osas, eeldasid nad
seda tegevat ka Nordea. „Ma ei
näe paanikaks põhjust. Konsulteerin peatselt meie vastava ala
partneriga ning saame ka Nordea klientide probleemi lahendada.“

Lahendus siiski tuleb

Peagi saabus ka julgustav
kiri Nordeast: „Praeguseks on
selgunud, et Tartu LV võtab
iga hetk OpusCapitaga ühendust ja
Eeldasime, et kuna partpank toetab omalt
nerilt pole ühtki probpoolt hea meelega
leemset nooti tulnud, siis neid e-arvele üleKohe, kui
kõik toimib. Hea, et te sel- minekul.
üksikasjad on selgulele tähelepanu juhtisite. nud, saavad vastavasisulise teavituse ka
kliendid,“ teatas Liiva.
navalitsus nendega ühendustki
Päev hiljem esitas Lust konkvõtnud. „Iseenesest me uuele tee-

tatud trepikojast küsimata kaasa lapsevankri, tekitades sedasi
perele 265 eurot kahju.

Näitus klaveritoolidest
L aulupeomuuseu mis on 4. veebruarini
avatud Alo Põldmäe
koostatud
näitus
„Klaveritoolid ja klaverite noodipuldid
läbi aegade“. Teadaolevalt on sellelaadne väljapanek
Eestis esmakordne, vanimad eksponaadid pärinevad 19. sajandi
keskelt ning uuemad 1970. aastaist ja 21. sajandi algusest.

Puhkustega asi klaariks
Tööinspektsioon jätkab erialaste
koolitustega ka tänavu – 23. jaanuaril on neist esimene Tartus,
kus tööinspektor-jurist Neenu
Pavel teeb puust ja punaseks ette
kõik, mis puudutab puhkuseid.

Perega arvutimaailma

trikood 75006546

ei lähe üle e-arve teen
usele, mistõttu ütleme
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reetseid näiteid detsembris liikunud e-kirjadest, kus nähtub suhtlus OpusCapitaga. „Me töötame
väga aktiivselt praegu selle probleemi kallal. Raske öelda, miks seisak üldse tekkis, aga meie oleme
omaarust kõik vajalikud sammud
teinud. Veel kord – meie jaoks on
see täiesti ootamatu tagasilöök.
Eeldasime, et kuna partnerilt pole
ühtki probleemset nooti tulnud,
siis kõik toimib. Hea, et te sellele
tähelepanu juhtisite,“ oli Lust ajakirjandusele probleemi tõstatamise eest tänulikki.
Kuhu koer on maetud ning
kelle tõttu lasteaiatasu maksete
lepingud katkesid, ei õnnestunudki selgeks saada. OpusCapita telefonid jäid visadele katsetele vaatamata toimetuse jaoks eile
tummaks. Sealne tegevdirektor
Karl Schneider saatis küll suhtekorraldaja vahendusel lubaduse,
et asjaga tegeldakse ning otsitakse kiiret lahendust.
Pole teada, kuna või milline see olema saab. Igatahes linn
lubas teavitust jagada esimesel
võimalusel ning on veendumusel, et arvete automaatne tasumine Nordea vahendusel saab
toimuma ka tulevikus.
RASMUS REKAND

Laupäeva õhtuni saavad tartlased
oma jõulukuused viia Emajõe ja
Anne kanali vahelisele haljasalale, kus Tartu koolide õpilased
valmistavad neist 11. jaanuaril kell
17 vaatemängulise tulesõu.

Tartu loodusmaja ootab laupäeval kell 11 vanemaid koos
3-8-aastaste lastega meediahommikule, kus Pille PruulmannVengerfeldti juhendamisel uuritakse, kuidas mudilased arvutit
kasutama peaks ja mil moel
täiskasvanud neid saavad kaitsta
internetis varitsevate ohtude eest.

Arsise kellakontsert
Tartu talvemuusika festivali lõpetab pidulikult 10. jaanuaril kell 18
Jaani kirikus Tartu Arsise kellade
ansambli kontsert, dirigent Mari
Tooming.

Pätt virutas vankri
5. jaanuaril viis südametu varas
Lääne tänava korrusmaja lukus-

Lõunakasse seiklema
Eilsest saab Lõunakeskuses peale poodlemise ka lae all Tarzanit
mängida – tegevust alustas Eesti
suurim siseseikluspark, mis pakub
uisuplatsi kohal 10 meetri kõrgusel osavus- ja jõuharjutusi enam
kui 30 erineval seikluselemendil.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

IMEDE AEG: Jõuluajal hakkas igasugu imet silma – näiteks astus
ühe Tartu juuksurisalongi uksest ootamatult sisse punakuues
mees ning palus endalgi sorgu vajuma kippuv habe pidukorda
seada. 
BEAUTY SHAPE SALON

Maitseb
päeval ja öösel!
www.fasters.ee
Aardla 23, Küüni 5a,
Küüni 7 ja Võru 79, Tartu

www.fitlife.ee
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JURIST VASTAB
JURIST
VASTAB

Kas parkimiskoha eest peab
maksma ka jalamees?

Korterühistu laiendas oma parklat kümneks aastaks
linnalt renditud alale.
1. Kas seaduse järgi peavad parklakohtade rajamise tasu katma kõik ühistu liikmed või ainult uue
kaasomandi tegelikud kasutajad?
2. Praegu on võetud parkla laiendamise tasu
remondifondi rahadest, mis tähendab, et ka autot
mitteomavad ühistu liikmed maksavad kaasomandi
eest, mida nad ei vaja. Kas selline tegu on kooskõlas
seadustega?
3. Kas saab millegagi õigustada olukorda, kus
juhatus ei esita mitme kuu jooksul (15. mai – 11. detsember) korduvatele meeldetuletustele vaatamata
kaalutletud otsust ühistu liikme palve kohta?
4. Milline oleks lõplik õiguspärane lahendus, mis
paneks punkti esitatud olukorrale?

Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
1. Kaasomanikud kasutavad ja valdavad ühist asja
kokkuleppe või enamuse otsustuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.
Samuti otsustatakse ka kaasomandi eseme korrashoidmiseks, säilitamiseks ja alalhoidmiseks vajalike toimingute tegemine. Ühistu otsused elamu
majandamise ja säilitamiseks vajalike toimingute
ning majandamiskulude kandmise kohta on kõigile
liikmetele kohustuslikud.
Remondi käigus võib tõsta elamu heakorrataset ning paigaldada täiendavaid seadmeid. Seega
pidi vastav otsus parkla laiendamiseks olema vastu
võetud kaasomanike koosolekul ning kui enamus
otsustas parklat laiendada, siis sellega kaasnevate kulude kandmine jääb kõikidele kaasomanikele
vastavalt nende osa suurusele ühises asjas. Kõigil
ühistu liikmetel on ka võrdne õigus parklat kasutada.
2. Kaasomand on kahele või enamale isikule
üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv
omand. Seega maksavad parklaga seotud kulud kõik
kaasomanikud, vaatamata selle, kas neil on auto või
mitte, sarnaselt nagu katuse remontimise kulud kannavad ka esimese korruse korterite omanikud.
3. Tulenevalt seadusest peab juhatus andma
korteriühistu liikmetele vajalikku teavet juhtimise
kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande,
kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega on
oluline välja selgitada, kas juhatus on päringud
ja avaldused kätte saanud, kas esitatud päringud
käsitlevad sellist infot, mille selgituste saamiseks on
korteriühistu liikmel õigustatud huvi ja kas juhatuse
liikme teabeandmise kohustus on põhikirjas kuidagi
täpsustatud.
4. Kui ühistu otsused olid võetud vastu seadusekohaselt, siis on nad ka liikmetele täitmiseks kohustuslikud. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite
tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib koosolekul määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

e-soomukite rooli
Raadil asuvas kaitseväe matkekeskuses koguneb sel
nädalal arvutite taha Eesti esimene ajateenijatest moodustatud soomukikompanii.

Kapten Meelis Sõukandi käe all õpivad ajateenijad esmakordselt sõjamasinaid taltsutama arvuti abil.  KAUR PAVES

“Kui seni olid Pasid (Soome päritolu
soomustransportöörid – toim) elukutselistest koosneva Scoutspataljoni kasutuses, siis sellest aastast toodetakse ka ajateenijate reservüksuseid,” lausus õppuse
läbiviija kapten Meelis Sõukand.
Tartu tänavatel nädala lõpuni kestva õppuse raames reaalsed soomukid
siiski veerema ei hakka, sest kogemusi omandavad Kalevi pataljoni ajateenijad virtuaalsel teel. “Praegu on käimas justkui jaoülemate jätkuõpe, kus
kõik, kes nooremallohvitseride kursuse edukalt läbisid, saavad lisateadmisi taktikas,” märkis kursuse läbiviija
leitnant Ivo Peets.

Kanada vormis
Õppustel kasutatav simulatsioon
VBS on keskuses 2009. aastast ning
sarnaneb paljuski arvutimängule.
“Seal on võimalik treenida nii kompaniide ja rühmade juhtkondasid,
jagusid kui üksikmeest,” sõnas programmi igapäevaselt arendav Sõukand.
“Peamiselt harjutatakse sidet, koostööd ja erialaspetsialistide tegevust.”

hooned, isegi üksikud puud või kivihunnikud,” rääkis Sõukand.
Mängus Eesti vormiga praktiliselt
identset Kanada digilaiku kandvad
sõdurid kannatavad samade hädade
käes, mis pärisvõitlejad: tekib väsimus, käed hakkavad hingaPasi soomukid on end
misrütmis värisema, binokkõikuma. AdministraatoAfganistanis tõestanud – kel
rid “pakivad” jagudele kaasa
neis isikkoosseis tavaliselt reaalsusele vastava varustuse:
suitsugranaadid, GPSmiinile sõites surma ei saa. relvad,
seadmed jne.
Praeguse õppuse käigus aga mänSimulatsiooni eriliseks plussiks
gitakse läbi nii rünnakute kui kaitse
peab Sõukand aga vastasele reaalse
planeerimine, erinevad kooskõlastakuju loomist. “Maastikul on meil vasmised teiste üksustega ja läbiviimitase kujutamine väga keeruline, siin
ne. Sealjuures on võimalik kasutada
aga on olemas tema õhusõidukid, tankahe aasta vanuse Eesti kaardi järgi
kid, soomusmasinad,” märkis Sõutehtud arvutipõhist maastikku, peakand ekraanil Vene tanke ja jalaväe
miselt Võru maakonnas paiknevat
lahingumasinaid demonstreerides.
20x20-kilomeetrist ala. “Kaardil on
Laiemas plaanis on käimasolev
kujutatud vastavalt tegelikele andmesimulatsioon osa Eesti kavast oma
tele kõrgused, metsad, elektriliinid,
üksuste kaitstust tõsta. “Plaanis on

hankida jalaväe lahingumasinad, liikuvsuurtükid. Teine asi, mis soomusüksus meile annab, on kiirem liikumine,” lausus Sõukand. “Kui siiamaani baseerus Eesti üksuste taktika väga
palju kaitsele, viivitusele, siis nüüd on
võimalik olla ründavam ja agressiivsem. Pasi soomukid on end Afganistanis tõestanud – neis isikkoosseis
tavaliselt miinile sõites surma ei saa.”

Arvutimängude põlvkond
Nooremallohvitseridest ajateenijate eest vastutav leitnant Peets hindas
õppuste senist kulgu edukaks. “Meestel on motivatsioon ja huvi tegutseda, viia simulatsiooniga kokku seda,
mis on tehtud tuttaval maastikul. Siin
oskavad nad võib-olla oma vigu paremini analüüsida,” ütles ta. “Järgmisel nädalal õpivad nad lisaks tulejuhtimist, pärast seda saavad kätte oma
jaod ja õpetavad omakorda neid välja.”

Ajateenistust ehk peamiselt mudas
roomamisega seostaval lugejal võib
tekkida küsimus, kas hiireklõpsimine
kogu üritust liiga mänguliseks ja elukaugeks ei muuda. “Põlvkonna juures,
kes on arvutimängudega üles kasvanud, on see natuke keeruline tõesti,”
möönis Sõukand. “Õnneks olen ajateenijatega tegelenud 15 aastat ja tean,
kuidas neid distsiplineerida.”
Sõukandi sõnul tuleb esmalt selgeks
teha ohutustehnika: kui ronid majade
katusel, võid alla kukkuda, kui tagurdad soomukiga, võid oma mehe surnuks sõita. “Vahel rakendame ka meeldetuletusi, et inimesed vigu mingi päris
füüsilise või praktilise harjutusega
seostaks,” muigas Sõukand, kelle sõnul
tekib liigset mänguelevust küll pigem
õppuste algfaasis. “Seletame neile ära,
et tegelikus elus sa ei laseks ju teele sattunud lehma maha, sa pead kohaliku
talumehega normaalselt läbi saama.“
KAUR PAVES
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Vanemui
Balti teatrifestival 2012
parim lavastus!

Ott Aardam
Tartus Tehase 16 (sissepääs II k parklast)
E-Caffees

TÄISEALISTE TANTSUÕHTU
kohvik-klubis «MEMORY»
9. jaanuaril
• Tantsuviise laulab ðarmantne Heiko Teino,
üllatuskülaline Indrek Kalda.
• Tulevikku ennustab tarokaart.
Igal neljapäeval kell 19.30–24.
Laudade broneerimine ja lisainfo tel 5331 5250.
Pilet hind 5 €.

Meelis Rämmeld
Aarne Soro, Martin Mill

tartuekspress
Vanim Eesti meister
PERSOON

Neljapäev, 9. jaanuar 2014

Vanim mees, kel ette näidata Eesti
meistri tiitel korvpallis, pidas mõne
aja eest oma 88. sünnipäeva. Käisime
fenomenaalsel vanahärral kätt surumas ning juttu jätkus nii olnust kui
olevast.
Soliidsusest tiheda miljöö jätkuks pakub korteriperemees peale terekätt külalisele tuhvleid.
Noot, millega ajakirjanikku koheldakse harva.
Õigupoolest lausa esmakordselt karjääri ajal.
Leeds Unitedi polosärgis ja mustades viigipükstes Joosep Toim on silmanähtavalt kohmetunud, ent ilmselt ka samavõrd rõõmus, et
„nii väike mees“, nagu ta end ise tituleerib, üldse ajalehe tähelepanu alla sattus.
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UUS AASTA,
UUED EHTED!

Erinevalt 1949. aastast, järgmisel
hooajal miskipärast karikat riigi
tšempionitele anda ei olnudki.
Väärt saavutust jäid meenutama
spetsiaalsete kaantega fotoalbum, kuhu Joosep Toim on elu
tähtsaimad sündmused talletanud. Liidu ametiühingute meistrite auhind oli kõigil spordialadel
sama – mitte just väga suur, ent
värvikirev. 
RASMUS REKAND

Alustuseks tennisepalliga
„Teised olid ju kõik meistersportlased, mina
vaid esimese järgu oma,“ hoiab Setumaal sündinud mees sporditee tippaega meenutades
tagasihoidlikku joont. „Nad hakkasid muidugi
ka minust mitu aastat varem pihta …“
Joosepi enda tutvus korvpalliga algas 15-aastaselt. „Olin Tartu 3. algkooli viimases klassis, kui võimlemisõpetaja Lepik pani maja seina peale korvirõnga. Kolme poisiga hakkasime seal peale pilduma. Tennisepalliga – muud
vahendit lihtsalt polnud. Ja ega algul eriti välja
ka ei tahtnud tulla.“
Pisut hiljem said kossupisikuga nakatunud noored vihje, et Laia tänava „saksa võimla“ komandant lubab väikese tasu eest mängima. Kuna saabastega saali ei lubatud ja muid
jalanõusid poistel polnud, tuli sokkides platsil
paterdada. „Samas olid 3–4 vanemat meest harjutamas. Kutsusid välja ja tegime 3 : 3 ühe otsa
all,“ on enam kui kuue kümnendi tagused seigad sama hästi meeles, kui juhtunuks nad eile.
Kui noorsand Toim asus studeerima Tartu poeglaste gümnaasiumi, viis ta tee kokku
Robert Keresega – 1936. aastal olümpial korvpalli mänginud mees pidas pedagoogi ametit.
„Iga tunni lõpus tegi meeskonnad. Kuskil 10
minutit laskis korvpalli mängida. Tema käe all
saime juba natuke aru ka, kuidas see asi peaks
käima.“

9.-19.jaanuar
1948. aastal. Ja meistritiitleidki peaks kokku
olema kolm. „Raamatus on ainult 1949 ja 50. Ja
las olla, ega ma ei tahagi vaielda. Aga mängisin
küll. Oli tõesti ilus aeg. Tasemelt tol ajal olime
kogu Liidus täiesti tipus.“

Tõug tuleb puhas hoida

1949. aasta kuldne ÜSK - Ehaveer (9), Kiivet
(11), Russak (7), temast paremal Rekker;
tagareas paremat Laats, Krevald, Kruus,
Toim. Puudu on Liidu koondisega kusagil
võistlustel olnud Kullam ja Lõssov.

Rindel karastunud
Otse gümnaasiumipingist tuli Joosepil Saksa armeesse minna. Pidada lahinguid Narva
rindel ja Sinimägedes. „Ma olen ainus vabadusvõitleja,“ pakubki Joosep vastuseks küsimusele,
mille poolest ta Eesti korvpallis on täiesti unikaalne. „Hiljem olin 50 aastat lindprii – nõukogude ajal ei tohtinud keegi sellest teada. Muidu
oleks sõit Siberi suunas kohe alanud.“
Sõjamöllust pääsenuna mekkis nooruk kuukese metsavenna leiba. Tagasi Tartusse jõudnuna õnnestus paberid anda industriaaltehnikumi – ühelt poolt päästis see Vene sõjaväest, teisalt avas uuesti korvpallisaali ukse.
„Kogusin enda koolist veel mõned asjast
huvitatud poisid. 1944. aastal läksime Tartu
Dünamo alla ja siis sai kokku niipalju raha, et
võiksime kord nädalas, esmaspäeva hommikul
kella seitsmest kaheksani ülikooli võimlas oma
kamandaga trenni teha,“ meenutab Joosep harjutustingimusi, mis tänapäeval kossusõprade
rivid kardetavasti nullini kahandaks. Sõjaaja
noored aga nautisid, harjutasid ning arenesid.
Mõõtu võeti peamiselt teiste koolidega. Treeneri rolli täitis mängija Toim ise.
„1948. aastal moodustati Tartu Kalevi korvimeestest, kelle hulka ka mina selleks ajaks kuulusin, võrkpallivõistkond. Kõik imestasid, kuidas korvpallurid – Kullam, Ehaveer, Kivastik,
Laats, Põlmaa või Põldoja ja mina – tulid võrkpallis hõbemedalile.“
Samal aastal asus tehnikumi lõpetanud
Joosep tööle Tartu ülikooli metsateaduskonna
veomasinate ja masinaõpetuse kateedris laborandina. Et kogu õppesüsteem
oli alles loomisjärgus, tuli tööl rassida
tavaliselt 10 tundi päevas. Otsida ruume, neid sisustada, ajada kasvõi maa alt
välja defitsiitseid varuosi, remontida,
värvida ja vahel harva sai hea õnne korral pühenduda ka tehnikumis selgeks
õpitud elektritöödele.
1948. aastal kutsuti kokku ka ÜSK –
ehk ülikooli spordiklubi, mis sisuliselt koondas enda alla kõik tol-

le ajastu korvpallitipud. Edgar Naarits kutsus
kampa ka Joosep Toimi.
„Teiste ässade, elukutseliste korvpallurite kõrval olin ma ainus töömees. Vaba aega ei
antud üldse. Trennis sain veel kuidagi käia, aga
võistlustele pääsesin ainult siis, kui sain nendeks päevadeks omale puhkuseaja sättida. Ajad
olid väga keerulised. Ühtki liigset sõna ei tohtinud pruukida, mingil juhul ülemusega tülli
minna. Sel ajal võis lahti lasta päevapealt. Pidin
olema väga vaikselt.

Kuues mees
Päris sageli jäigi töö tõttu võistlustele minemata. Üht korda mäletan eriti. Oli kohtumine Liidu koondisega Leningradis. Küll oli kurb
koju jääda.“
Oli Joosep siis nii kõva talent, et teda ikka
satsis hoiti? „Mis talent. Mängijaid eriti polnudki rohkem võtta. Olin kuues mees ehk esimene vahetusmängija. Kutsuti, ju siis natuke
abiks olin. Aga ikkagi ässade kõrval tagavaramees. Mäng oli siis ju aeglane mäng, vigu vilistati väga vähe – väljakukkumisi eriti ka polnud.
Oma 173-sentimeetrise kasvuga olin küllaltki kiire poiss. Dünamos pidin alati katma vastaste põhilisi viskemehi. Minu trump spordis
olidki jooksualad. 400 ja 800 meetrit. Pikemat
maad eriti mitte, sest lapsena põetud haiguse
tõttu on kopsumaht tilluke. Aga praegu jooksevad Eestis naisedki minu parimad ajad üle.“
Joosepi sõnul võistles ta ÜSK-i särgis juba

1952. aastal lõid „põllumehed“ TÜ-st lahku,
tekkis Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Peale
tööandja oli Joosep sunnitud vahetama ka korvisatsi. EPA oma aga polnud tasemelt tol ajal
ÜSK-iga võrreldav ning Toimi aeg suures korvpallis sai peagi läbi. Kes teab, kuidas asjad oleks
kujunenud, kui Joosep saanuks kehakultuuri
õppima minna. Paraku sundis majanduslik kitsikus töökohast kümne küünega kinni hoidma.
Viimasest pallimängust on Joosepil tänaseks möödas kindlasti üle 30 aasta. Veteranide
koosseisus lõi ta kaasa, ent millal täpselt viimati, kes seda enam teab. „Ühe vabaviske kümnest
saaks ikka sisse,“ jääb Joosep vaoshoituks.
Aastaid käis armastatud spordialale saalis
kaasa elamas. Sestpeale, kui hakati välismaalasi palkama, enam mitte. „See on võõraste
sulgedega ehtimine. Telerist vaatan küll kõiki mänge, mida saan. Näed, nüüd meie koondus ka sai edasi, küll oli hea meel. On küll Eesti soost mehi, kes oskavad seda mängu kõrgel tasemel. Peame edasi ka oma puhast Eesti
joont hoidma, mitte kuskilt sisse ostetud meestele passe taskusse pistma.
Aga mul on kurb vaadata, kui Tallinna pundis on kõik viis meest platsil välismaalased.
Varumehed, sõrmed suus, istuvad pingi peal.
Kus see loogika on? Mul kahju neist, sest olen
ise ka pingil olnud.
Ja mäng on hirmsasti arenenud ka. Palju on
kaugeviskajaid. Vanasti ei tulnud selline asi
kõne allagi. Too lööduks platsilt minema, kes
üldse nii kaugelt proovida julgenuks. Suured
mehed on nüüd ka väga kiired. Publiku jaoks
on mäng kaunis huvitavaks tehtud, on pinget.“
Enda mängijaaja ereda seigana seisab Joosepil meeles, kuidas Lõssov andis Putmakerile
lauasöödu. Ei olnud ta varem ega eriti ka hiljem näinud, et keegi kasutaks kaaslasele söödu
andmisel niimoodi tagalaua abi.
„Kui ma seaks Eesti läbi aegade parimad
korvpallurid meeskonnaks, siis tsentrid oleks
Ilmar Kullam ja Jaak Lipso. Vasakul äärel Jaak
Salumets ja Arvo Putmaker. Paremal Heino
Veskila ja Priit Tomson. Ning kaitsepaarid
Heino Kruus – Joann Lõssov; Anatoli Krikun
– Aleksei Tammiste ja Tiit Sokk – Aivar Kuusmaa.“
Tublid olla Joosepi arvates ka paljud uue aja
mängijad, aga nende nimesid, antagu andeks,
ei jõua meeles pidada.
Tähelepanekule, et vanahärra näeb oma ea
kohta väga kõbus välja, vastab Joosep naerdes: „Seda nad ütlevad jah.“ Ja vormis püsimise saladus on imelihtne – aktiivne eluviis.
„Igal hommikul teen veerand tundi võimlemist. Algul voodis, siis püsti. Kätele, jalgadele,
painutused. Lõuna paiku võtan ette jalutuskäigu turule ja tagasi. Saab vajaliku ostetud
ja korralikult liikuda.“
RASMUS REKAND

kogu kaup

-15%

Tartus, Eedeni Kaubanduskeskuses

de hind
Teenustöö
nematele
4 a. ja va
sõidukitele

– 30%

Tartu Volkswageni keskuses
• Õlivahetushooldus sõiduautodele
kaubikutele ja maasturitele
– 30%
• Hammasrihma komplekt koos vahetusega
– 30%
• Volkswageni originaalakud Economy
– 30%
• Kui Teie sõiduauto ei ole veel 10 aastat vana, kingib
Volkswagen Teile 2014. aastaks Mobiilsusgarantii.
Sooduspakkumine kehtib kuni 28. veebruarini 2014. a.

Aasta Auto Pluss,
Aardla 101, 50414 Tartu.
Tel 680 3660
www.aastaautopluss.ee
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Palametsa
pajatused

Neljapäev, 9. jaanuar 2014

Viiendat korda toimuv saunamaraton on varasematel aastatel kohale
meelitanud meediakanaleid nii idast
kui läänest. 
MONIKA OTRAKOVA

Sada aastat sajandi
tuisust Eestimaal
Vana kalendri järgi 1913. a jõulupühade lõpul, meie ajaarvamist mööda siis 1914. aasta algul, tabas Eestit üle Islandi ja Taani tulnud võimas tsüklon koos tugeva tuule ja rohke lumesajuga. Tuisud olid
varemgi rongiliikluse päevaks-paariks peatanud, aga seda, et Balti raudtee terve nädala rivist väljas on, ei oldud seni kogetud. Nüüd
siis kogeti.
Tallinna Teataja kirjutas: viimasel jõulupühal ei olnud meie linna
uulitsatel näha ühtegi voorimeest. Ka tramvai seisis ja jalgsikõndijaid oli vaid üksikuid. Paljud linlased olid pühadeks maale sõitnud,
nende tagasituleku muutis nüüd tuisk võimatuks. Balti jaamas ootas
hulk Tartu ja Peterburi üliõpilasi edasipääsemist. Aga asjaTuisu tõttu rontult, sest pealinnast tulnud reigid ei liikunud ja
sirong seisis Lagedi jaama juunoorpaari armastus res hangedes. Ei saanud edasi
tagasi.
pandi kohe kooselu egaEnam
kui 20 reisijal tuli
algul proovi peale. ööpäev läbi oodata, kuni abirong Tallinnast kohale jõudis.
Pooleteist sülla (u 3 m) paksused hanged sundisid abirongi poole
versta kaugusel seisma jääma. Kaasas olnud soldatid ja sandarmid
(politseinikud) kandsid haigeid ja lapsi seljas abirongi köetud vagunitesse, kus nad üle hulga aja jälle sooja sööki said.
Tapa jaamas oli tuisuvangis koguni kaks reisirongi. Nende reisijaid toitis esialgu raudteevalitsus jaama einelauas. Kui seal toit
otsas, valgusid ootajad alevi söögipoodidesse, mis lühikese ajaga
söögikraamist – aga seda jätkus, sest Tapal tehtud vorstid olid üle
maa oma headuse poolest kuulsad – tühjaks. Küll oli hindu kergitanud kaupmeestel hea teenistus.
Tartu leht lisas: äsjane suur tuisk kattis uulitsad sügava lumega.
Kesklinnast veeti lund mõnevõrra ära, äärelinnades roogiti aga kõnniteedele. Kuna vagunid petrooleumiga kohale ei jõudnud, tõstsid
poodnikud kohe lambiõli hinda, mistõttu paljud vaesemad tartlased
pidid hädise küünlavalgusega läbi ajama.
Tuisk takistas koguni pulmade pidamist. Jõgeval oodanud pruut
sugulaste ja sõpradega peigmeest, kes omakorda oli lumevangis Tartu vaksalis oma kaaskonnaga. Tuisu tõttu rongid ei liikunud ja noorpaari armastus pandi kohe kooselu algul proovi peale. Nii et rongid
tuli – maksku, mis maksab – käima panna. Tartus saadeti umbetuisanud raudteed lahti kaevama kohaliku garnisoni Krasnojarski
polgu soldatid. Vähe! Siis anti lumelabidad kätte arestantidele vangimajast. Vähe! Lõpuks kutsuti maamehi appi ja lubati neile kolmekordset palka – mitte 1, vaid 3 tsaarirubla päeva eest! Nüüd hakkas
asi arenema. Tööpäeva lõpul pannud mehed käed risti, pööranud
pilgu üles ja palvetanud mõttes: annaks taevas veel sellist suurt sadu
ja tuisku. Siis oleks meiesugustel ka talvel teenistust.
Noor agar filmimees, tartlane Johannes Pääsuke oskas olukorra
erisust hinnata ja oli oma kaamera ja seda toetava kolmjalaga varakult väljas. Jäädvustas hangedest läbikaevatud tunnelit, mis oli küll
pealt lahti, mille seinad küündisid aga vagunikatusteni. Kroonikafilm
praeguseni alles, järelpõlvedel hea vaadata, kuidas sajandi tuisu tagajärgedest jagu saadi. Kokku tuli Tartu-Tapa vahel raudteed 14 versta
ulatuses lahti kaevata. See oli juba midagi, millest lehtedel kirjutada.

Eakate
Tervisepäevad

Leiliralli mööda
talvemaakonda
Talvepealinnas Otepääl
käivitub 2. veebruaril
saunaorienteerumise
võistlus Euroopa saunamaraton, millele eelregistreerimine kestab
kuni 26. jaanuarini.
Start antakse Pühajärve
Spa & Puhkekeskusest keskpäeval ja start on avatud kuni
kella 13ni. Finiš on lahti kella
17.30ni Nuustaku pubis, kus
toimub ka kokkuvõtete tegemine ja autasustamine.

Omal riisikol
Maratonil osalevad neljaliikmelised võistkonnad.
Võistkonnale antakse stardipaigas orienteerumiskaart,
kuhu tuleb saada saunaomanike kinnitused kohalviibimise kohta. “Kõigil võistkonna
liikmetel tuleb laval leili võtta
vähemalt kolm minutit,“ selgitas võistluse reegleid peakorraldaja Sirje Ginter.
Lisaboonust aja vähenda-

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele
15. ja 28. jaanuar Kesklinna Südameapteek, kell 9-15
Küüni 7, Tartu, tel 7407276
16. jaanuar Anne apteek, kell 10-14
Anne 36, Tartu, tel 7406566

•
•
•
•

Õpetlikud tooteesitlused
Tasuta vererõhu mõõtmine*
Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
(vajalik eelnev registreerimine apteegis)
Toodete sooduspakkumised
Igale uuele kliendikaardi omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole
tervishoiuteenusega!

mise näol annab saunalistele
jääaukude, kümblustünnide
ja muudes saunaomanike
poolt välja pakutud atraktsioonides ja meelelahutuses
osalemine, osavõtmiseks on
vajalik oma transpordi olemasolu. Lühima ajaga kõik
saunad, jääaugud ja tünnid
läbinud võistkond ongi võitja.
„Võistlejad kinnitavad
oma allkirjaga, et nende tervis lubab saunatada,“ toonitas Ginter. „Turvalisel liiklusel
hoiab silma peal politsei, meie
hea koostööpartner. Ka sellel
aastal saavad võistlejad valida
oma lemmiksauna.“
Euroopa saunamaraton
toimub juba viiendat aastat
ning huvi selle vastu on Ginteri väitel jätkuvalt suur. Eelmisel aastal osalesid võistlejad Lätist, Venemaalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Soomest
ning esikoha jättis koju Eesti naiste võistkond „Lämma
Naasõ” ajaga 2 tundi ja 59
minutit. Võitjad sõnasid tule-

must kommenteerides, et tiitel tuli tänu tublile autojuhile.

Pool tuhat leilisõpra
Rahvusvahelist huvi näitas ka see, et peale Eesti meediakanalite olid üritust kohapeal kajastamas Vene kanalid NTV ja Pervõi Kanal ning
Reuters.
Osa võttis 654 saunalist,
kes pidid läbima 22 erinevat
sauna. Juba mitmendat aastat järjest sai lemmiku tiitli Sokka suitsusaun, varem
on parimaks osutunud Sihva
Zillisaun, Nuustaku rantšo ja
Cantervilla saunad.
Maratoni korraldavad Otepää kultuurikeskus ning
piirkonna saunaomanikud.
Võistkondi saab eelregistreerida kuni 26. jaanuarini
e-posti aadressil saun@otepaa.ee. Alaealised ilma täiskasvanud saatjata võistlema
ei pääse.
KAUR PAVES

TELLI
LEHT
TELLI
TELLI

ja igal neljapäeval
on linna suurima
trükiarvuga
nädalaleht
Sinu postkastis.

3 KUUD=9 €
6 KUUD=18 €
1 AASTA=36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

LEHT
www.tartuekspress.ee

Fotode kogumine lõpusirgel
23. veebruaril välja kuulutatud Eesti
Rahva Muuseumi
kodumaa piltide
kogumise võistlusele on laekunud pea 1400
fotot. Veel kuni
15. jaanuarini oodatakse oma
kodukohas 2013. aastal tehtud fotosid
kohtadest, inimestest ja sündmustest,
nii igapäevastest kui pidustest tegevustest.
Piltide kogumise võistluse patroon
president Toomas Hendrik Ilves on
öelnud: „Hetked ja päevad, siis aastad
ja sajandid loovad lõpuks meie loo.
Eesti loo, mille hoidmiseks ja jutustamiseks me ehitamegi Eesti Rahva
Muuseumi.“
1912. aastal korraldati ERMis esimene päevapiltide kogumise võistlus,
mille eesmärgiks oli tollal veel vähelevinud fototehnika abil jäädvustada
igapäevaelu Eesti erinevates paikades.
Eriti oodatud olid pildid rahvast tööl,
pidudel, lõbutsemas, igapäevastel
talitustel ning ülesvõtted isesugustest
muistsetest talumajadest, lautadest,
aitadest ja taluhoonete sisseseadetest
ning tervetest küladest.
Kultuuripärandi aasta raames kuulutati taas välja fotode kogumine,
tähistamaks saja aasta möödumist
esimesest võistlusest ning jäädvustamaks Eesti elu sada aastat hiljem. Igapäevaelu jäädvustamisel tulevastele
põlvedele, nagu tehti 100 aasta eest,
oodatakse osalema kõiki. Võistlusele
saadetud fotosid hinnatakse maakondlikus ja valdkondlikus kategoorias
ning hindajateks on veebilehe külastajad ja viieliikmeline žürii. Peaauhind on
1000 eurot, millele lisanduvad mitmete Eesti ettevõtjate välja pandud auhinnad. Lähemalt kodumaapildid.erm.ee

Mänguasjamuuseumi juubel
Tänavu tähistab Tartu Mänguasjamuuseum oma 20. sünnipäeva. Juubeliaasta kannab üldnimetust „20
aastat armastust“ ning selle jooksul
avatakse muuseumis mitu uut näitust, korraldatakse perepäevi, peetakse koos linnarahvaga muinasjutulist sünnipäevapidu ja korraldatakse
mänguteemaline rahvusvaheline
konverents.
Teatri Kodu mängukavas on jaanuarist maikuuni viisteist erinevat lavastust,
mille hulgas on nii päris pisikestele lastele sobivaid, lasteaia- ning koolilastele
mõelduid kui ka täiskasvanutele rõõmu pakkuvaid. Lastestuudios jätkuvad
armsaks saanud pannkoogihommikud
ning väikelaste laulu- ja tantsuring,
veebruaris saab hoo sisse uus üritustesari „Muinasjutt ärkab ellu!“.
Mänguasjamuuseum ja Teatri Kodu
asuvad Tartu vanalinnas Lutsu tänaval
ja on aasta ringi avatud kolmapäevast
pühapäevani kell 11–18.

tartuekspress
WINNY PUHH –
KULTUUR

Neljapäev, 9. jaanuar 2014

aasta turundustäht
Turundusraadio kuulajad
valisid lõppenud aasta
turundustäheks ansambli
Winny Puhh oma rahvusvahelise tähelennu eest,
teisele kohale jäi tudengisatelliidi ESTCube kosmosesse saatmine ja kolmandaks kinnisvarafirma LVM
kampaania „Müüdud 90
päevaga”.
Turundusraadio juhi Anu-Mall
Naaritsa sõnul oli Winny Puhhi
võit enam kui 300 raadiosaate fänni antud hääle seas ülekaalukas ja
üllatuslik. Tema sõnul tuleb hääletustulemusi vaagides tõdeda, et
Winny Puhh on oma tegevusega
puudutanud ja mõjutanud rohkemaid inimesi kui esmapilgul arvata
võiks, sealhulgas turundushuvilisi.
Ansambli Winny Puhh produtsendi ja muusikalise juhi Silver Lepaste sõnul puudub nende
ansamblil küll teadlik turundusskeem, kuid kõigil liikmetel on piisavalt nutti, et osata asju suureks
ajada. „Tegeleme aktiivselt äraütlemistega, valime hoolikalt, kellega
koostööd teha,” avas Lepaste edu
toonud taktika tahke.

Netiraadio tunnustus
Bändijuht lisas, et päris kindlasti pole nad ei enne ega pärast Rick
Owensi kuulsat moesõud asju
juhuse hooleks jätnud, on teinud
filmi, jne. Suurenenud tuntus on
viinud ka oluliste esinemispakkumisteni, mis on alati sündinud tellija initsiatiivist.
Esikuuikusse pääsesid veel
„Uma Pido 2013”, Navitrolla maalid Võru kortermajade välisseintel

Lõuna-Eesti šokiansambel Winny Puhh kerkis tähelepanuorbiiti pärast
Eesti Laulul osalemist. 
ERR

ja telesaade „Su nägu kõlab tuttavalt”. Kokku kandideeris Turundusraadio aasta turundustähe tiitlile 34 erinevat sündmust, mis olid
aasta jooksul pälvinud raadiolt
nädala turundustähe tunnustuse.
Turundusraadio on aadressil
www.mi.ee/turundusraadio igal

teisipäeval kõlav internetiraadiosaade, milles räägitakse turundusest ja müügist, tunnustatakse
turundajaid ja aidatakse turundamisnõuga. Raadiosaadet veab
marketingi instituut.
VIDRIK VÕSOBERG,
LÕUNALEHT

Ahhaa-elamusi enam
kui veerand miljonile
Selja taha jäänud 2013.
aastal püstitas teaduskeskus Ahhaa oma uue maja
kõigi aegade külastajarekordi, sest keskust külastas
20 000 inimest rohkem
kui aasta varem ehk kokku
rekordilised ligi 190 000
inimest.
Kui sellele numbrile lisada juurde Ahhaa 4D elamuskino, Tallinna ja Pärnu filiaali külastajad ning
Ahhaa korraldatud teadussündmustel osalejad, siis oli mullune
ahhaa-elamuse saajate koguarv
279 701 inimest.
„Selliseid elamusi, kui pakub
teaduskeskus Ahhaa, ei saa Eestis
kuskilt mujalt ning meie eelis on
see, et pakume tegevusi igas vanuses inimestele,“ kommenteeris
suure külastajanumbri põhjuseid
Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk.
„Lisaks oleme me jätkuvalt Lõuna-Eesti suurim turismimagnet ja
Läti koolide ning perede peamine
reisisiht Eestis.“

Pooled välismaalt
Möödunud aastal oli Ahhaa
peamaja külastajatest turiste
48%, enamik väliskülalistest tuli
Ahhaasse Lätist ja Venemaalt.
Ahhaa edu saladus lätlaste hulgas

on teaduskeskuse aktiivne välisturundustegevus, mille raames
käiakse Ahhaad tutvustamas mitmetel messidel ning külastatakse
nädal aega vältava ringreisi raames erinevaid Läti linnu.
Peale lõunanaabrite külastamise käisid Ahhaa teadusteatri esinejad eelmisel aastal Eestit esindamas teadusfestivalidel
Poolas, Serbias, Horvaatias ja
Venemaal.
Suur külastajamenu annab
Ahhaa juhatuse liikme Pilvi Kolgi
sõnul 2014. aastal võimaluse ehitada ning rentida kallemaid näituseid. „Juba mai alguses avame

koostöös Lennusadamaga valmiva suurejoonelise merekatastroofidest rääkiva näituse ning
novembris toome Suurbritanniast Eestisse menukad dinosaurused.“
Teaduskeskus Ahhaa on Baltimaade suurim ja moodsaim teaduskeskus ning see on asutatud
1997. aastal. Kogu Ahhaa tegevusaja vältel on Ahhaad külastanud
umbes 2,5 miljonit inimest.
RASMUS REKAND
Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee
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muudatusi rahakotis
1. jaanuarist hakkasid
kehtima mitmed seadusemuudatused, mis kergitavad riigipoolsete hüvitiste
ja tasude suurust. Kuidas
see eestlaste rahakoti sisu
täpselt hakkab mõjutama,
selgitab Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juht Lee Maripuu.
Töötasu alammäär tõusis 320
eurolt 355 euroni. Alampalga tõus
ei mõjuta ainult töötasude suurust, vaid sellest sõltuvad teisedki tulud ja kulud: näiteks lasteaiatasud, vanemahüvitise alammäär ja ka mitmed lapse hooldamisega seotud hüvitised.
Vanemahüvitise määr on
tänavu 320 eurot, alammäär 355
eurot ja ülemmäär 2378,25 eurot
kuus. Juhul, kui aasta vahetudes
miinimumpalk tõuseb, arvutatakse vastavalt ümber ka nende vanemate hüvitis, kes saavad
hüvitist alammääras. Seega alates 1. jaanuarist makstakse neile
senise 320 euro asemel 355 eurot
kuus. Neil vanemail, kes saavad
vanemahüvitist hüvitise määras või maksimummääras, aasta vahetudes hüvitist ümber ei
arvutata.
Samuti tõi uus aasta kaasa olulise muutuse neile vanematele,
kes lapse eest hoolitsemist ja töötamist ühendavad. Nimelt muutus alates uuest aastast valem,
millega arvutatakse last kasvatava ja töötava vanema hüvitise
suurust. Juhul, kui vanem teenib
lisaks vanemahüvitisele kuni 320
eurot kuus, siis tema hüvitist ei
vähendata. Kui aga teenitu ületab seda, siis vähendatakse vanemahüvitist selliselt, et hüvitisest lahutatakse 320 eurot ületav
tulu, mis on jagatud kahega.
Süsteem on muutunud senisest läbipaistvamaks, vanemale
soodsamaks ja arvutamine liht-

samaks. Kui varem võis teatud
juhtudel olla vanemale vanemahüvitise ajal töötamine majanduslikult kahjulikum kui mittetöötamine, siis uus valem tagab
selle, et töötamine vanemahüvitise perioodil tasub ära.

Kasvavad lasteaiatasud
Kuupalga alammäära tõus
mõjutab ka paljude omavalitsuste lastehoiu ja huviringide tasusid. Seaduse järgi ei tohi see ületada 20% töötasu alammäärast
ja mitmed omavalitsused ongi
lasteaiatasu sidunud teatud protsendiga. Seega
ühest küljest toob
miinimumpalga
kasv kaasa tulude ja hüvitiste suurenemise, kuid
mõnel
juhul ka
kulude
kasvu.
Lasteaias käivate laste
vanemad
peavad seega nii mõneski omavalitsuses arvestama igakuise

3-4-eurose lasteaiatasu tõusuga.
Pensioniealisi inimesi puudutab kindlasti see, et alanud aastal
tõusevad pensionid keskmiselt
5,8%. Samuti tõusis 1. jaanuarist
täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2520 euroni aastas
(210 eurot kuus). Lisaks pensioni
täiendavale maksuvabale tulule
kehtib pensionidele üldine maksuvaba tulu 1728 eurot aastas (144
eurot kuus). Kokku võib käesoleval aastal maksuvabalt saada pensioni 4248 eurot aastas ehk 354
eurot kuus. See tähendab pensionäride jaoks seda, et keskmine
pension on tulumaksuvaba.
Pensioniks valmistujaid puudutab aga kogumispensioni makse
määra muutus, mis sõltub sellest,
kas 2013. aastal esitati avaldus nö
3+6 süsteemiga liitumiseks. Liitujatel suureneb alates 2014. aastast
igakuine kogumispensioni makse
2%-lt 3%-le ning riik lisab tavapärase 4% asemel omalt poolt 6%. Neile,
kes avaldust ei esitanud, on kogumispensioni igakuine omapanus
endiselt 2%, millele riik lisab 4%.

Olulised
muudatused
∞∞ Tunnitasu alammäär 2,13
eurot, kuutasu alammäär
355 eurot.
∞∞ Vanemahüvitise määr 320
eurot, miinimummäär 355
eurot,
maksimummäär
2378,25 eurot.
∞∞ Keskmine pension tõuseb
5,8%.
∞∞ Pensioni täiendav maksuvaba tulu 2520 eurot aastas.
∞∞ Kogumispensioni makse
määr tõuseb neil, kes liitusid 3+6 süsteemiga, aastatel
2014–2017 3%-le, riik lisab
omalt poolt 6%.
∞∞ Lapsepuhkuse päevatasu
tõuseb 15,18 eurolt 16,97
eurole.
∞∞ Maksimaalne töötuskindlustushüvitis on 2014. aastal
1175,99 eurot, minimaalne töötuskindlustushüvitis
165,23 eurot kuus.
∞∞ Töötutoetuse päevamäär
tõusis 3,27 eurolt 3,62 eurole päevas ehk 112,22 eurole
kuus.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

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

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

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

ia
aastoran
res

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
stabiilse palga, sotsiaalsed garantiid, tasuta lõunasöögid,
erinevad motivatsioonipaketid, tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

Müüa 1/4 majast Tammelinnas Kungla tänaval.

E - L 11-22, P

Tamme gümnaasiumini on 650, Tamme staadionini 750, bussipeatuseni 100 m.
Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Üldpind 66,2 m², maja ehitatud 1954. a, korter renoveeritud 2001. a.
Sissepääs
ka
Vajab viimistlusremonti
(ise tehes ca 2500 €).
Vanemuise
poolt.esimesel + üks keldrikorrusel, duððiruum ja WC eraldi.
3 tuba
12-21 pargi

korteriomand, samuti pole veel notariaalselt kinnitatud kasutuskorra lepingut.
hiina, nepaali ja tai toidudPole
Müüb omanik.

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

Hind: 70 000 € (ei tingi)

Tel 511 6923.
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Viimane aeg XP
välja vahetamiseks

Hinnanguliselt iga neljas Eesti arvutikasutaja töötab Windows XP-ga,
kuid 8. aprillil lõpetab Microsoft tänaseks 12 aastat vana operatsioonisüsteemi kasutajatoe pakkumise.
Sellest hetkest ei saa XP kasutajad enam turvauuendusi ega Microsofti tehnilist tuge ning viirusetõrjeprogrammid ei suuda arvutit täielikult kaitsta.
Peamine põhjus, miks kasutajatoe pakkumine lõpetatakse, peitub
arvutikasutajate turvalisuse tagamises. Tehnoloogia kiire arengu juures ei ühildu 12 aastat vana süsteem enam kõikide uute seadmete ja
kasutajate vajadustega.

Suurenevad turvariskid
Pidev ligipääs oma andmetele olenemata ajast, kohast ja seadmest
iseloomustab praegust nutiseadmete ja kaugtöö hoogustumise aega.
Piltlikult öeldes on tosin aastat tehnoloogiamaailmas terve igavik ja
enamik kasutajaid ootab arvutitelt võimalusi, millest 2001. aastal alles
unistati. Selle taustal on Windows XP loomulik elutsükkel lihtsalt lõppemas ning viimane aeg on asendada see mõne kaasaegsema lahendusega. Samadel põhjustel lõppeb toe pakkumine ka Office 2003-le.
Esimese asjana tasub
kõigil XP kasutajatel
mõelda operatsioonisüsteemi uuendamisele. XP-ga töötamine
on võimalik ka edaspidi,
kuid sellega kaasnevad turvariskid. Microsofti toeta ei saa arvutikasutaja enam turbevärskendusi, mis kaitsevad arvutit viiruste ja nuhkvara
eest. Masinat võivad tabada küberrünnakud, mis ohustavad äri-, kliendi- ja isiklikku infot.
Tehnoloogia areng toob kaasa ka selle, et näiteks uuemaid printereid ja tarkvara mingil hetkel XP enam ei toeta. Probleeme võib tekkida
ka ID-kaardi töös ning veebilehitseja kasutamisel.

Kümneaastane tugi
Et turvalisus ja Microsofti ametlik tugi tagada, tasub senine Windows
XP ja Office 2003 asendada Windows 8.1 ja Office 2013-ga. Nimetatud
kombinatsioon pakub tuge ja võimaldab saada eeliseid pilveteenuste
kasutamisel.
Eelmisel aastal turule toodud operatsioonisüsteemi Windows 8
arendamisel on arvestatud nutiseadmete kiire kasvu, puutetundlike
ekraanide laialdase leviku ja erinevate seadmete ühildumise vajalikkusega. Uut süsteemi valides tuleb samas arvestada, et Windows 8 ja
selle eelmisel kuul välja tulnud uusim versioon Windows 8.1 ei pruugi
viis või enam aastat vanadel arvutitel töötada.
Kindluse mõttes soovitab Microsoft sobivust kontrollida tasuta tööriista abil, mis on leitav Windowsi eestikeelsel veebilehel. Kui selgub,
et Windows 8 tõepoolest ei tööta, oleks mõistlik vastavalt eelarvele
kaaluda uue arvuti ostmist. Enamikul müügil olevatel arvutitel on
Windows 8 peal ja lisainvesteeringuid teha pole vaja.
Vastavalt tootetoe elutsükli põhimõttele saavad Microsofti uued
tooted, sealhulgas Windows ja Office, vähemalt kümneaastase toe –
viis aastat põhi- ja viis laiendatud tuge.
Operatsioonisüsteemi uuendamiseks või väljavahetamiseks on kõige kindlam pöörduda asjatundja või arvutipoe klienditeenindaja poole.
Ka Microsofti kodulehelt on võimalik neid tooteid osta. Lisaks leiab
sealt juhised, mis aitavad süsteemiuuendusi iseseisvalt teha.
Andres Sirel,
Baltikumi Windowsi tootejuht
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Juku sõbruneb esimesel koolipäeval Mariga ja kutsub ta õhtul
enda poole mängima. Viimaks
helisebki uksekell ja Juku tõttab
avama. Lävel seisab Mari, ranits
seljas.
„Miks sa ranitsa kaasa võtsid?“
küsib Juku.
„Aga kas me siis homme kooli ei
lähegi?“ küsib Mari vastu.
***
Lastevanemate koosolekul küsib
õpetaja ühelt kohaolijalt:
„Kas te tunnete seda pikkade
juustega tüdrukut?“
„Tunnen küll, ainult see pole tüdruk, vaid minu poeg.“
„Vabandage, ma ei teadnud, et
olete tema isa.“
„Ma pole tema isa, vaid ema!“
***
Matkaja:
„Milline järsk kaljusein! Siin võib ju
inimene kergesti alla kukkuda. Miks
siin pole hoiatussilti?“
Teejuht:
„Panime hoiatustahvli, aga viimasel ajal enam kedagi alla ei kukkunud, siis võtsime sildi jälle ära.“
***
Neiu asus koos teejuhiga raskele
retkele. Mõnusalt juttu ajades jõuti

mäe tippu. Seal laskis tüdruk end
suudelda.
„Läksime liiga kaugele!“ ehmub
tüdruk.
„Seda küll,“ arvas teejuht. „All
oleks võinud ju sama hästi...“
***
Pariislane võtab Marseille’s takso.
Pärast veerandtunnist sõitu ütleb
ta juhile:
„Kuulge, sõidame juba neljandat
korda üle selle platsi.“
„Milleks te õieti Marseilles’sse tulite? Turistina või statistikat tegema?“
***
„Aga härra Holmes, kuidas te
ometigi aru saite, et pink on värskelt värvitud?“
„Elementaarne, doktor Watson,
ma oskan lugeda.“
***
Holmes Dr. Watsonile:
„Watson, te tulite hiljuti Indiast
tagasi, on ju?“
„Kuidas te ära arvasite, Holmes?“
„Elementaarne, kallis sõber! Teil
on turban peas.“
***
Holmes ja Dr. Watson urineerivad kõrvuti tualettruumis.
„Holmes, millest see tuleb, et
minu juga pladiseb, aga sina lased

vaikselt?“
„Kallis Watson, see on ju elementaarne. Ma kusen nimelt sulle
taskusse.“
***
„Ma kuulsin, et sa oled endale
jahikoera muretsenud.“
„Jah, see on suurepärane koer!
Ilma temata ei saaks ma lihtsalt jahile minnagi.“
„Aga miks sa teda siis kunagi
metsa kaasa ei võta?“
„Mis see mets siia puutub? Kui
ma jahile lähen, jääb koer koju, kuulab naise loba, vaatab koos temaga
telekat ja toob kauplusest toiduaineid.“
***
Abielupaar satub inimsööjate
kätte. Kuni nende ümber rituaalset
tantsu sooritatakse, ütleb mees naisele:
„Kuule, mul tekib kahtlus, et nad
kavatsevad meid ära süüa.“
„Noh, sina mõtled ikka ainult toidule, nagu alati!“ pahandab naine.
***
Surmamõistetu saab vanglas viimast jumalaarmu.
„Ärge nähke vaeva, härra pastor,
homme räägin ma juba teie šefi
endaga.“

SUDOKU
SUDOKU

Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.

9.01 kell 19.45 Cinamonis
Komöödias “Vana vimm” kehastavad Oscari-nominent Sylvester Stallone (“Põgenemisplaan”) ja Oscari-võitja Robert De Niro („Õnneteraapia“)
vanu poksirivaale, kes ajavad end jälle vormi, et maha pidada veel üks
matš. Komöödia lavastajaks on Peter Segal.
Stallone‘i ja De Niro kehastuses on kinolinal Henry „Nuga“ Sharp ja
Billy „Poiss“ McDonnen, Pittsburghi poksijad, kelle tuline rivaalitsemine
tegi nad omal ajal kuulsaks. Oma parimatel aegadel õnnestus mõlemal
teist võita, aga 1983. aastal, enne kolmandat ja otsustavat matši, teatas
Nuga, et lõpetab profikarjääri. Pikema selgituseta jäänud otsus lõi mõlema poksija karjääri nokauti. 30 aastat hiljem haistab poksipromootor
Dante Slate juunior raha lõhna ning teeb meestele pakkumise, millest
on võimatu keelduda – nad lähevad uuesti ringi ja selgitavad lõpuks
ometi, kumb neist kõvem mees on. Meeste esimesel kohtumisel kerkib
vana vimm taas pinnale ning nende kokkupõrkest saab populaarne
video, mis maailmas laineid lööb ja meediamöllu tõttu tekib matši vastu
suur huvi. Kui mehed treeningprogrammi üle elavad, võib matš isegi
teoks saada.

Kino
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

RISTSÕNA

Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.

Vana vimm

CINAMON

RISTSÕNA

Ehitus

10.-11.01 kell 20.20; 15.01
kell 21.30; 16.01 kell 21.45
Eellinastused: Jack Ryan:
Variagent
11.-12.01 kell 14.15; 14.01
kell 11 Eellinastused: Lumekuninganna ja igavene talv
(eesti keeles)
15.01 kell 15 Kirjandus kinos:
Arabella, mereröövli tütar
(eesti keeles)
10.-14., 16.01 kell 16.30, 19,
21.30; 15.01 kell 16.40, 19,
21.45 Vana vimm
10., 13.-16.01 kell 18, 22.15;
11.-12.01 kell 17.45, 22.15
Sõprade sõbrad
10.01 kell 13, 18.30, 21.45;
11.-12.01 kell 12.45, 17.15,
18.45; 13.01 kell 13, 17.15;
14.01 kell 11, 13; 15.01 kell
12.45, 14.45; 16.01 kell 14.45
Aitab jutust
10.-11.01 kell 22.30; 12.-16.01
kell 22 Nümfomaan
10.01 kell 12, 14.15; 11.-12.01
kell 12; 13.01 kell 12, 14.30;
14.01 kell 14.30; 15.01 kell 12;
16.01 kell 12, 14.30 Tarzan
(eesti keeles)
10.01 kell 17.45; 11.01 kell 18;
12.01 kell 18.30; 13., 15.-16.01
kell 17.20; 14.01 kell 18.45 47
Ronin
10., 13.-16.01 kell 15.45, 20;

11.-12.01 kell 15.30, 20 Walter Mitty salajane elu

LKP Grupp OÜ: üldehitustööd,
tänavakivi, betoonitööd (põrandad, trepid). Tel 5354 0059.
Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutustööd (ka elektri- ja santehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Siseviimistlus- ja üldehitustööd
Tartumaal. Tel 5695 0175,
www.alemat.ee.
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

10., 14.01 kell 15; 11.-12.01
kell 14.45; 13., 15.-16.01 kell
15, 19.35 Jõulupuud 3
10., 13.-16.01 kell 13.45,
11.-12.01 kell 11, 13.30 Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus
10., 13., 15.-16.01 kell 11.45,
12.15; 11.-12.01 kell 11.30,
13; 14.01 kell 11.45, 16.45
Dinosauruste radadel
10.01 kell 12.30, 14.30, 15.30,
20.45; 11.-12.01 kell 12.30,
15, 15.40, 20.45; 13., 15.16.01 kell 12.30, 14.15, 15.30,
20.45; 14.01 kell 12.30, 13.30,
15.30, 20.45 Kääbik: Smaugi
laastatud maa
10., 15.-16.01 kell 17.10; 11.,
13.01 kell 21.45; 12., 14.01 kell
21.15 Võidu nimel
10.01 kell 19.35; 11.-12., 14.01
kell 19.30; 13., 15.-16.01 kell
19.45 Last Vegas

Näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 11.01 raamatunäitus
Mees vöötoravaga: Gert
Helbemäe 100

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.
Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 745 6957, 5648 1251.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.
Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis.
Tel 5373 8500.
Üldehitus- ja remonttööd Tartu
piires. Teeme ka elektri- ja santehnilisi töid. Status Invest OÜ, tel
5657 7785.

Materjal
Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.
Ostan kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.

Kinnisvara müük
Kolm 1-toal ahik korterit Jänese
tänaval (kap-rem, korralik maja,
aed). Tel 5563 9452.

kuni 18.01 raamatunäitus
Aleksandr Solženitsõn –
21. sajandi kirjanik!
kuni 18.01 Indrek Ilometsa
loodusfotod
kuni 20.01 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite
tööde näitus Mustrisoojust!

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Maja linna piiril (uus, 188 m², maaküte, B energiatähis). Tel 551 2773.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal ahiküttega remonti vajav
korter Tartus. Tel 56 503 503, marko@ecre.ee.

Neljapäev, 9. jaanuar 2014
1-2-toal korter. Tel 507 4635.
1-2toaline korter Tartus. Sobib nii
ahi- kui keskküttega, võib vajada
remonti. Otse omanikult, hinnaga
kuni 30 000 €. Tel 5354 2237.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
3-4-toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

tartuekspress

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

REKLAAM

hinnaga uues Annelinna kaupluses
Luxury Boutique aadressil Kalda
tee 28. Uued riided naistele, meestele ja lastele E-R 10-18, L 10-16.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Korralik töötav ja õppiv naine otsib
korterit/tuba Tartus, mille üür
koos kommunaalidega ei ületaks
250 €. Tel 5566 0219.
Üürin tootmishoone (maa) Tartu
lähistel. Uusi ja kalleid pindu mitte
pakkuda. Tel 528 7510.

Koolitus

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR- ja
veoauto- ning taksojuhi ametikoolitused. Esmaabi ja libedasõit.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused jaanuarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Sõidukid
LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Lõhutud küttepuud (lai valik, kuivad ja märjad, koorem 3 kuni 10
rm). Lepiko talu, tel 5667 5750.

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil, aitame küttearveid vähendada. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Pehme mööbel, külmkapid,
pesumasinad – tulge tutvuma
kõikide meie pakkumistega Riia
138-2, Tartu! Tel 5850 0180.

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse
OÜ meeskond
ootab uutele objektidele puhastusteenindajaid ja kojamehi. Erinevad tööajad, sobib ka
lisatööks. Info tööpäeviti tel 5326 8607, Mare.
www.arkaadiapuhastuse.ee
AS Sangar, asukohaga Tartu, Sõpruse pst 2 võtab tööle kutsega
õmblejaid (päevasärkide õmblemine). Tööaeg 8–16.30, laupäevpühapäev on puhkepäevad. CV
saata e-posti teel krista.tonisson@
sangar.ee või tulla kohale isiklikult
(eelnevalt helistada tel 730 7302 ja
leppida kokku töövestluse aeg).
Autoremondilukksepale, keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27,
Tartu, tel 5342 6788.

Ford Transit Long (2013, 9 kohta,
19 900 € + km). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad ja märjad küttepuud (lepp,
kask). Tel 5683 3404.

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

SOODSAIMAD VEOTEENUSED
vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1.09 €/min. Kirjalikud ennustused: ennustus.ee.
2 töölist teevad maalritöid (pahteldamine, krohvimine, värvimine ja
lihtsamad sisetööd). Helista ja küsi
pakkumist! Tel 5598 2011.

MÜÜA BMW 316, 1,6l (75 kW)
Esmane reg: 1995
Läbisõit: 210 000 km
Ülevaatus kuni aprill 2014

Arvutite müük ja hooldus, kiirremont. Joorami pood, Struve 8, tel
5657 7785, 5457 2787.

Raamatupidamisteenused:
www.12kuud.eu.
San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.
Soodsad ja kvaliteetsed puhastusteenused! Küsi hinnapakkumist! www.aripinnadpuhtaks.eu

Klassikaline massaaž ja reiki-ravi
- hea emotsionaalse tervise nimel.
Tel 527 6844, reikihealingeret.ee.
Massaaž Tartus Võru tn 47E
(Batuudikeskuse maja II korrusel).
Tel 5552 2308, Merilin.
Sensitiiv Peeter (alkoholisõltuvus,
haigused, ennustamine).
Tel 5842 0180.

Müüa kapsast hapendamiseks.
Tel 744 7794.
OÜ Teh-Ag: puu- ja juurviljade
hulgi- ja jaemüük Tartus Ravila
51, tarnime kaupa Tartu, Põlva ja
Jõgeva maakonda. Kaup kvaliteetne ja värske. Tellimused tel
744 7794, www.puuviljaaed.ee.

Ost
Vanad fotod, postkaardid, raamatud, märgid, medalid, paberrahad, mündid, maalid, graafika,
nõud, dokumendid, mööbel,
kellad jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.
Transporditeenus (ehitusmaterjal,
oksad/lehed, kodumasinad, vana
mööbel jms). Tel 501 6453.

Korstnapühkimis- ja pottsepatööd. Tähtajad lühikesed! Akti väljastus tasuta! Tel 5805 0201.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.

Kvaliteetne kodukoristusteenus
Ülenurmes ja Tõrvandis. Küsi pakkumist tel 5552 0209.

Veoteenus. Tel 502 0426.
Viher OÜ pakub raamatupidamisteenust. Korteriühistutele

Teated
Palun endast teada anda isikul,
kes kutsus 28. detsembril kell
11.30 kiirabi Ihaste teel meespatsiendile. Tel 512 5403, Maimu.

Vaba aeg
Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 02.02.2014. Tunnid 1x
nädalas pühapäeviti 17.15-18.45,
Laulupeo pst 25, Tartu. Info ja
registreerimine tel 515 3698 (Indrek
Ehaste), www.tantsukursused.ee.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

NB! Mugav ja lollikindel rullnoka bemm

(90 tähemärki)

Tel 5667 3453.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele. Tel 5551 1130,
info@tartufinants.eu.

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.

Asub Tartus

1200€

Ponitsiklid Juss ja Jass lõbustavad peol lapsi! Küsi tel 522 7457,
margitlo10@gmail.com.Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Autoremont, summutite remont.
Viljandi mnt 48, Tartu,
tel 5853 3080.

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

Tervis

Firma müüb hapendatud kapsast,
värskelt riivitud porgandit ja kapsast. Tel 744 7794.

Asutustele raamatupidamisteenus, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.

Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Jaanuaris Emma-s kõik käekotid
vaid 10 €. Sõbra keskus, Võru 55F.

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

VEDAMINE OÜ

mugavad ja soodsad pakkumised.
Raamatupidamise erapooletu
revideerimine. Tel 529 2181,
info@viher.ee, www.viher.ee.

Müük

Tel 5874 6223.

Kasutatud riided Norrast Anne
51, kauplus Stiil, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.
Lee Cooper, Levi`s, Marilyn Monroe, Pierre Cardin, Timberland ja
teised tuntud brändid mõistliku

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Fotode ja
fotofilmide
skanneerimine

Pakume lisatööd koristajale Reolas. Tööaeg T, N alates kl 17st (ca
3-3,5 tundi). Tel 5823 0411.

Jõe butiigis kogu kaup -20%!
Suur valik dressi- ja suusapükse!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

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

Teenused

Majahoidjale Ujula ja Tähtvere
piirkonnas. Korralik sissetulek ja
kindel töö. Tel 5813 5600.

Riided

Lumekoristus ja äravedu.
Sõlmime ka pikaajalisi lepinguid.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Ostan Ford Fiesta (al 1984. a, võib
vajada remonti). Tel 501 2657.

Juuksuriäri N84 otsib asjalikku
juuksurit. Info tel 740 1340 ja
5349 5934.

Automaat.,
bensiin,
tagasillavedu.
Auto on hästi
hoitud.
Roostevaba.
Aiku ja Pets
soovitavad.
Päriselt.

Tel 5668 3202

Mööbel

Üürile võtta

1200€

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.
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tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

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

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

tartuekspress.ee/

730 4455
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MÖÖBEL OTSE TOOTJALT
komplekt REGLAINER

komplekt LIIGA

575.-

nurgadiivanvoodi NILS

nurgadiivan REGIS

795.-

918.nurgadiivanvoodi BOSTON

diivanvoodi KLASSIK

diivanvoodi SIMONA

al.

al.

110.125.159.195.-

diivanvoodi SANDRA

225.-

voodi TOSSA

209.-

269.-

klaaslauad

TV alused klaasist

ALLESSIA

647.köögimööbel

ROXI

245.-

90x200
120x200
140x200
180x200

210.-

kušet ALEX

magamistuba

Nasa
Developed

diivanvoodi VITO

249.-

210.-

35.- al. 89.-

sektsioon SAMOA

diivanvoodi DOLORES

diivanvoodi DAISY

diivanvoodi LENA

LAI VALIK KUŠETTE
JA KATTEMATRATSID

80x200

268.-

389.-

240.-

99.-

399.-

420.-

diivanvoodi RECORD

396.-

tugitool REGIS
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