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Politsei palub abi

28. jaanuaril sõideti Pirni tänaval külge elektrikilbile. 1. veebruaril aga teatati politseile, et
Ringteel asuva kaubanduskeskuse parklas
on riivatud sõiduautot Ford Mondeo.
3. veebruari hommikul juhtus liiklusõnnetus Näituse ja Lehola tänava ristmikul, kus
punakat värvi sõiduauto koos järelhaagisega tegi parempööret Näituse tänavale ning
liigsuure kiiruse tõttu libises haagis vastassuunavööndisse, kus põrkas vastu Volkswagen Passatit. Samal hommikul avastati, et
Muru tänaval on katki sõidetud surnuaeda
ümbritsev aed: kokkupõrke tagajärjel olid
purunenud aialipid ning metallpostid.
3. veebruaril kella 11 ajal sõideti Vaksali
tänava alguses otsa tänavavalgustuspostile,
mis seetõttu ümber kukkus.
Kõigil nimetatud juhtudel lahkusid süüdlased sündmuspaigast. Neil, kes juhtusid
mõnd avariidest pealt nägema või oskavad
anda muud kasulikku infot, palutakse ühendust võtta telefonil 730 8814.

Parimad laagrid
on AHHAAs
Tartus toimunud muuseumide aastaauhindade galal pärjati Ahhaa teaduslaagrid Eesti
muuseumihariduse edendaja tiitliga. Katsetamis- ja avastamisrõõmu pakkuvaid laagreid
on Ahhaa korraldanud juba alates 2012. aasta kevadest ning neist on saanud teaduskeskuse koolivaheaja tegevuste lahutamatu osa.
Teaduslaagrite tegevused järgivad Ahhaa
põhieesmärki tutvustada teadust põneval
ja ise tegutsemist soodustaval moel. Laagritesse on oodatud 10-13 aasta vanused
teadushuvilised noored, kes saavad koolis
õpitut teaduskeskuse võimalusi kasutades
ka praktikas rakendada. Lisaks töötubadele
ja uurimismängudele teaduskeskuses osalevad laagrilised vahvatel õppereisidel laboritesse, muuseumidesse ja loodusesse, vaatavad temaatilist teadusteatri etendust ning
meisterdavad üheskoos valmis laagri lõppprojekti. Olgu selleks siis ilmajaam, nutika
linna mudel või ahelreaktsioonimasin.
Ahhaa järgmine teaduslaager „Mina, sina,
meie!“ toimub 17.-20. märtsil ning seekord
tehakse tutvust salapärase taju- ja meelemaailmaga. Laagris on veel mõned viimased vabad kohad ning sinna saab registreerida e-posti aadressil laager@ahhaa.ee.
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ähvardaja kohtu ees
Poisivägistamise eest vangis
istunud Jüri Rosin selgitas kohtus, miks ta lubas prokuröri näljasele lõvikarjale sööta.

Kunagisest pedagoogist ja muusikust on pärast vanglaelu, infarkti ning osalist hal
vatust alles inimvare. Jüri Rosina enda sõnul lasub kõiges süü õigusorganitel ning
tema vaid õnnetu, ehkki keskmisest tublisti sõnakam, ohver. 
Rasmus Rekand

vumine talle õigust kasutada ametialase
tegevusega seonduvad ähvardusi,“ sõnas
Heido kohtus.

Prokurör tundis tõsist hirmu

Kui uskuda kunagise pedagoogi ja muusiku Jüri Rosina sõnu, kubiseb õigussüsteem “tõbrastest, jätistest,
idiootidest ja inimsaastast” ning türmis
tuleb pikki aastaid konutada isegi ilmsüütutel.
Sel nädalal seisis Rosin, kes mullu
31. detsembril vanglast vabanes, Tartus
kohtu ees. Õigemini istus, sest vanglas
laastatud tervis ei luba tal ilma painava
valuta kohtunikule vastamiseks püsti
tõusta. Istus, tagus rusikaga vastu lauda
ja ahastas nii, et kohtusaal kajas. Rosinat
süüdistatakse prokuröri vastu suunatud
vägivallas. Nimelt saatis ta vanglast kirja, milles ähvardas tema elu rikkunud
ametniku „hävitada“.
Rosina saaga ulatub 2005. aastasse, mil muusikaõpetaja ja pulmavanana tuntuks saanud Elva mees võeti kinni süüdistatuna pedofiilias. 2007. aastal
mõistetigi Rosin kuueks aastaks vangi,
kuna oli süüdistusele tuginedes 11- ja
17-aastased poisid purju jootnud ning
seejärel noorimat neist seksuaalselt
kuritarvitanud.
Riigikohus oli selleks ajaks korra juba
asja maakohtusse tagasi saatnud, kuna
kaitsja ega kohtualune ei saanud istungil kannatanule küsimusi esitada. See
oli prokurörina tegutsenud Raul Heido
nõudmine, et kaitsta alaealist kannatanut uutest läbielamistest.

teiste tema vangistamises “süüdi olevate” ametnike vastu raevukat rünnakut.
Ta saatis aastate jooksul prokurörile
kümneid lihtsalt solvavaid kirju.

Kättemaks hävitatud elu eest

2012. aasta suvel läkitas ta prokurörile rohkem kui viiekümneleheküljelise
pöördumise, mis algas sõnadega „Tõbras Raul Heido“ ning sisaldas fraase:
„kuseks pähe“, „kisuks tükkiPöördumine sisaldas fraase deks“ ja „annaks näljasele lõvikarjale söödaks“.
„kuseks pähe“, „kisuks tükEnt mis kõige karmim, ta
kideks“ ja „annaks näljasele lubas luua kättemaksufondi,
millest “hakkan tasustama pätlõvikarjale söödaks“.
te, kellelt tellin teie kõige piinarikkamal moel hävitamise.“ Eeskätt
Rosin kaebas edasi ning 2013. aasta
seda lubadust pidas Heido tapmisähvarlõpul tunnistaski Euroopa inimõigusduseks ning Rosina suhtes alustati uut
te kohus, et menetlus polnud õiglane.
menetlust.
Nüüd peab riik maksma Rosinale hüviSel teisipäeval ajas Rosin need vürtsitist 5200 eurot.
kad väljendid kontrollimatu raevu kaeVeel enne, kui Rosin eurokohtust
la, mis tal süütuna vangis istudes tekkis.
õiguse sai, alustas ta prokurör Heido ja

Nii mõelnud ta „kõige piinarikkamal
moel ära hävitamisest“ kirjutades prokuröri karjääri, mitte reaalset elu kallale
kippumist.
„Minu elu on ära rikutud. Olen täiesti süütuna kaheksa aastat kinni istunud.
Nüüdseks olen invaliid. Ja selles on süüdi just prokurör ja kohtusüsteem, kes on
mind seadusi rikkudes represseerinud,“
resümeeris Rosin.
Aastaid prokurörina Tartu linnas ja
maakonnas peamiselt seksuaalkurjategijaid süüdistanud, seekord aga kannatanu rollis olev Raul Heido rääkis kohtus, et pinged Rosinaga suhtlemisse
tekkisid juba aastaid tagasi, kui esialgne kahtlustus sugulise kire vägivaldses
rahuldamises tuli asendada sootuks krõbedama paragrahvi ehk vägistamisega.
Seejärel tuli solvanguid ja sõimu Rosina poolt ohtralt. Ka vanglast vähemasti korra kuus, ent otsesed ähvardused
vähemalt esialgu puudusid. „Mõistan, et
ta on solvunud. Üritan olla neutraalne ja
mõistev, kuid minu arvates ei anna sol-

Ta rääkis, et tajus, kuidas Rosin muutub järk-järgult vaimselt ebastabiilsemaks. „Tekkis õigustatud alus arvata, et
ta võib tõepoolest koguda raha, et maksta pättidele minu likvideerimiseks. Mina
sain aru, et Jüri Rosinal on plaan mind
tappa,“ kirjeldas prokurör tundeid, mida
tekitas 2012. juunis saadud kiri. Rosina
karistus pidi lõppema sama aasta septembris.
Ähvarduskirja põhjal alustatud kriminaalasja tõttu jäeti Rosin edasi vahi alla.
Vabadusse pääses ta eelmise aasta viimasel päeval. Esmaspäeval sundtoomise
korras kohtusse toimetatud Rosin kinnitas, et ohtu tajub temagi, sest ebaõiglane vangistus on määrinud tema maine ja teinud muu hulgas võimatuks ühistranspordi kasutamise.
„Te ei oska ette kujutadagi, milliseks
muutub inimene üksikkambris suletud
uste taga. Kui isegi kirjutusvahendid korjatakse ära,“ rääkis mees teda vanglas korduvalt vallanud enesetapusoovist, aga ka
kohtu- ning kinnipidamissüsteemi „jälestavaid tegusid“ paljastavast raamatust,
mille kirjutamine on Rosinal käsil.
„Vanglas vihastasin end seaks. Afektiseisundis võib inimene ükskõik mida
öelda. Ma ei eita, et kirjad saatsin, aga ei
mõelnud kellegi elu kallale kippumist.
Tahtsin vaid hirmutada. Selle eesmärgi
ka saavutasin. Minu elu kuritegelik hävitamine peab avalikuks tulema. Ja kohtupidamise vead. Aga miskipärast ka praegu kohus tegeleb selle asemel, et tõelisi
kurjategijaid püüda, tuule tallamisega.
Väänata iga sõna, et kuriteo koosseisu
kokku saaks,“ sõnas Rosin kohtus.
Kohtunik Ülle Raag langetab Rosina
asjas otsuse eeloleval esmaspäeval.
Kaasust võib Eesti õigusruumis pretsedendiks pidada selle poolest, et varem
pole Eestis kedagi prokuröri nn ametialases ähvardamises süüdi mõistetud.
Rasmus Rekand
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Õllesõbrad
tõid rekordi
A. Le Coq saavutas mullu Eestis läbi aegade suurima müügitulemuse – kokku läks kaubaks
üle 115 miljoni liitri jooke.
Ettevõtte juht Tarmo Noop
tõi hea tulemuse põhjusena
välja kaks peamist tegurit –
sooja suve ning suurenenud
müügi laevadele ja sadamates.
“Pikk ja ilus suvi tõstis veekategooria toodete müüki 28%.
Enim kasvas magustatud maitsevete ehk near-water’ite osa,
mis näitab tarbijate selget soovi ja eelistust lisandväärtusega
vete suhtes,” lausus ta.
Teise olulise tegurina nimetas Noop 15-protsendilist
müügikasvu turistide arvelt,
millest enamiku moodustab
õlle müük. “Eesti õlleturg oli
eelmisel aastal viieprotsendilises languses, kuid hoolimata
sellest tõusis A. Le Coqi õllede
segment 4%,” ütles ta.
Noop tõi välja, et A. Le Coq
Premiumist on saanud enim
ostetud importõlle bränd
Soomes. “Soomes müüakse
Premiumit aastas kolm
miljonit liitrit, kui sellele
lisada veel Eestist ostetav
kogus, on meie turuosa
põhjanaabrite juures 5%
lähedal,” lausus ta.
Õllede kategoorias
osutus edukaks ka
ajaloolise taustaga
A. Le Coq Imperiali kvaliteetõllede
sari. “Imperial Ale ja
Gold pälvisid tarbijate poolehoiu tänu
unikaalsele pudelile
ning erilistele maitsetele. Menukasse
sarja lisandub juba
sel kuul uus märtsitüüpi õlu Imperial Märtzen,”
sõnas Noop.

Lahendus
viie tee ristile
Linnavalitsus määras AardlaRaudtee-Soinaste tn ristmiku
rekonstrueerimise projekteerimistingimused, mis näevad
ette kas samatasandilise ringristmiku või fooriga reguleeritud ristmiku projekteerimise.
Kuna seni ei ole teada, millal
realiseeritakse Aardla tänaval
eritasandilise ristumise projekt, siis liiklejate ohutuse tagamiseks vajab ristmik kiiremat
rekonstrueerimist. Liikluslahenduse võtmeküsimuseks on
see, kuidas tagatakse ristmiku
toimimine juhul, kui raudtee
ületamine on rongiliikluse tõttu suletud. Projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda
Tartu linna kodulehel.

tartuekspress
lausega
UUDISED

3

lausega

Supilinn uuele ringile

Eelmises Tartu Ekspressis tutvustatud Supilinna teemaplaneeringule
korraldab linn uue avaliku arutelu
11. märtsil kell 17 linnaplaneerimise
osakonna nõupidamisruumis.
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tulevast meistrit sai kätte kutsehariduskeskuse lõpudiplomi, teiste
seas esimese logistikute lennu 23
spetsialisti.

Prantsuse tantsud
12. veebruaril kell 20 esitab Tiigi
seltsimajas peetavas Tartu tantsuklubis pärimusmuusikat Prantsusmaalt ja omaloomingut duo
Baltazar Montanaro (viiul) ja Laurent Geoffroy (lõõtspill).

AEDA PAKITUD: praegu veel saab vanast kaubamajast jalgsi mööda
mõlemalt poolt. Tõsisemate purustustööde ajaks tulevad ulatusliku
mad liikumispiirangud ning tolmukindlad tarad. 
Rasmus Rekand

Nõukogude pärl
VARISEB PÕRMU
Kel soov vana kaubamajaga
isiklikult hüvasti jätta, sel
tasub tee kohe jalge alla
võtta. Pea viis kümnendit
linnakeskuses laiutanud
hoone kaob õige pea jäädavalt.
Vaevalt 1966. aasta jõulude eel
kaubamaja ukse taga pikkades järjekordades tungelnud nõukogude
inimesed mõtlesid sellele, kauaks
äsjarajatud müügimekale eluiga
antakse. Letialune importkraam,
milleni pääsemiseks tuli tutvusringkonnas kasvõi küüntega kinni
hoida iga kaubamaja müüjannat.
Veel parem, kui suhted olid soojad
osakonnajuhatajaga. Sama hoone
jõepoolses servas tegutsenud restoranigi pääses sageli vaid valitud
või pistisega mittekoonerdav seltskond.
Nostalgiahõngulisele tsentrumile lisandus üle tee kerkinud kolossi valmimise järel tiitel
„vana“. Krundi omanik Tartu Tarbijate Kooperatiiv vaagis ehitusplaane mitmes varasemas etapiski, ent vahepeal ostubuumi kägistanud masu ja muud majandustegurid sundisid kellu haaramist
üha edasi lükkama.

Praktiline viivitus
Mullu märtsis valmis konkursitäis ideekavandeid. Linlastelgi
paluti märku anda, millist keskust
nad linna tuiksoonele soovivad.

Parimaks tunnustati Ott Kadariku ja Mihkel Tüüri arhitektuuriline šedööver „Neli Nurka“. Mai
lõpus andis raad välja loa, mille
järgi võis Riia 2, 2a ja Aleksandri kinnistu maatasa teha. Tegelikult haarati härjal sarvist alles sellel nädalal.
„Me ei soovinud lammutamise ja ehitamise vahele jätta väga
suurt ajalist vahet,“ põhjendas
TTK juht Punger viivitust. „Perimeetrisse jäävad vundamendiosised on otstarbekas pinnasesse
jätta, seetõttu tekib paratamatult
praeguse hoone ja parkla asemele väike lohk. Tartlasena mäletan
ühte teist auku südalinnas, mis
mõnusalt rohetas aastaid.“
1. maini vältavate tööde tulemusena eemaldataksegi kõik kommunikatsioonid ja kogu hoonestus, säilitades vaid tugimüüride
osad Aleksandri ja osaliselt ka Riia
tänava ääres.

Linlastele valutult
Töid teostava OÜ Purustaja
juhatuse liikme Kuido Kaskla kinnitusel linnarahvast lammutamine eriti häirida ei tohiks. Krunt
piiratakse kõrvalistele isikutele
ligipääsu piirava aiaga, mida tööde edenemisele vastavalt nihutatakse. Riia tänava sõiduteeäärne
kõnnitee jääb tervenisti kasutusse ning Aleksandri tänavast vähemasti pool. Tõenäoliselt kaetakse
ka bussipeatuse ümbrus ja osad

Raadi lammutamine
jätkub
Linnavalitsus andis loa Raadi
endiste sõjaväehoonete (Puiestee 114, Jänese 40, Roosi 50, 83
ja 91) lammutamiseks. Hooned
on suures osas lagunenud ja
aktiivsest kasutusest väljas.

käigualad katusega. Siingi selgub
täpne lahendus aja jooksul.
„Bussipeatuste püsivaks nihutamiseks puudub vajadus. Ajutiselt
võib tulla kõne alla selle nihutamine perioodiks, mil lammutatakse
kaubamaja hoone rohelise plekiga
vooderdatud osa,“ sedastas Kaskla.
Kus ajutised peatused olema saavad, lepitakse kokku linna transpordispetsidega.
Tolmu ja sodi kaitseks saab
ehitusaed olema kiletatud. Kuivade-tuuliste ilmade korral võetakse ette ka ehitusjäätmete niisutamine. Ikka selleks, et lendlev
tolm naabreid ega linlasi ei häiriks.
Müratase, mida roomikekskavaatorid tekitavad, jääb 105 db
juurde ja kolistamine on plaanis
vaid tööpäeviti 8-st 20-ni. Autoga liiklejaile pole piiranguid ette
näha, ka Aleksandri 2 parklat saab
suurema osa ajast kasutada.
Millised on järgmised ehituse
tärminid, Tarmo Punger veel välja
öelda ei tahtnud. „Hoone ilupilte
ei saa me veel näidata, kuna projekteerimistöö on keskendunud
hoone funktsionaalsete ja tehniliste lahenduste peale. Visuaali
põhimõtted on konkursi ajast paigas.“
Pikemast tulevikust rääkides on
praeguste plaanide kohaselt linnarahval taas sinna majja külalistena
põhjust sammud seada tuleva aasta sügisel.
Rasmus Rekand

Preemia perearstidele
Linn eraldas perearstidele tänavu
haiguste ennetamiseks ja tervise
edendamiseks 22 625 eurot. Toetust saavad arstid, kes vähemalt
kord aastas korraldavad aktiivse
tervisekontrolli oma nimistu kuni
8- ja üle 65-aastastele inimestele
ning teevad koduvisiidi hooldusravile suunatavatele üle 65-aastastele patsientidele tasuta.

Nahkköites raamat
O. Lutsu majamuuseumis (Riia
38) on 8. märtsini avatud kõrgema kunstikooli üliõpilastööde näitus „Nahkköites eesti raamat“, mis
pakub vaatamiseks valikut õppetööna valminud raamatuköidetest.

Märkamatud mürsud
4. veebruaril leidsid väljakutse
peale kohale sõitnud demineerijad Aardla tänava maja keldrist
kolm mürsku. Päästekeskus tuletab meelde, et leitud lõhkekehi ei
tohi ise puudutada ja neist tuleb
kiiremas korras eemalduda.

Poole tuhande eest
hügieeni
2. veebruaril varastati Ilmatsalu
tänaval asuva maja vannitoast

TÄHELEPANU,
NOORED!
Sõbrapäeval, 14. veebruaril kell 14 –18 toimub Tartu
Kesklinna Südameapteegis Noortepäev:
•

Tervisenäitajate mõõtmine NOORTEHINNAGA

•

ISIC-kaardiga kõik tooted (v.a retseptiravimid)
5% soodsamad

•

Altermedi talve kreemid soodushinnaga kell 14-18

•

Oliva näohooldussarja toote ostuga kaasa KINGITUS

•

Tervisepüramiidi toodete presentatsioon,
naiste ja meeste vitamiinid soodushinnaga -20%

südameapteek.ee

Ootame Sind Kesklinna Südameapteegis,
Küüni 7.

hügieeni- ning kosmeetikatarbeid. Kahjuks hindas omanik
umbes 500 eurot.

Tasuta lennuõpe
Lennuakadeemias saavad kõik
huvilised kuulata aprillini tasuta
lennundust tutvustavaid loenguid, mis toimuvad kolmapäeviti
kell 15–16.30 õppehoone aulas.

Tartu maraton Alutagusel
9. veebruaril korraldatakse Tartu
maratoni avatud raja sõit, teatemaraton ja naistesõit Ida-Virumaal Alutagusel, sest traditsioonilisel Otepää-Elva trassil pole piisavalt lund. Järgmise pühapäeva
põhisõitude toimumine otsustatakse 10. veebruaril.

LMK-l uus juht
Kultuuriministeeriumi asekantsleriks saanud Raul
Oreškini asemel
valiti loomemajanduskeskuse
uueks juhiks seni
turunduse ja teleproduktsiooniga tegelenud ettevõtja Reigo Kuivjõgi.

Kitse pannoo ERM-i
Tartu Tarbijate Kooperatiiv annetas seni vanas kaubamajas asunud Elmar Kitse 1965. aastal valminud ning kunagise restorani
Tarvas seina kaunistanud sgrafiitotehnikas pannoo Eesti Rahva
Muuseumile.

Kino parkla tasuliseks
Varem priilt linlaste käsutuses
olnud Ekraani parkla eest tuleb
võõral nüüd välja käia euro tunnis, kinokülastajatele jääb teenus
tasuta.

Joomakaaslast vali
hoolsalt
Politsei kahtlustab kelmuses kaht
meest, kellele aastavahetuse
peo käigus oli 53-aastane mees
andnud oma pangakaardi ja selle koodi, et need tooksid poest
vajalikku toidu- ja joogipoolist
juurde. Mõned päevad hiljem
avastas kaardiomanik, et tema
kontolt on lisaks lubatud kraami
ostmisele välja võetud ka suurem
summa sularaha.

Automaat tõmbas ligi
1. veebruaril teatati politseile, et
Turu tänava kaubanduskeskuse
lähedal oleva pangaautomaadi
juures toimetavad kaks kahtlast isikut. Hilisemal vaatlemisel ilmnes,
et kaardilugemisava ümber olid
märgatavad liimijäljed ning selle
alt eemaldatud plastikdetailid.
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Kaunist
Sõbrapäeva!
6.-16. veebruar
Ostes ripatsi koos
ketiga allahindlus

-15%

T a r t u s, E e d e n i K e s k u s e s
R a k v e r e s P õ h j a ke s k u s e s

Tartu Ekspressis ilmus
jaanuari alguses artikkel
„Kas miinimumpalga eest
tasub rabada?“, mille lõpus
linnavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Merle
Kivest väidab, et toimetulekutoetust saavad inimesed
ei tahagi sageli tööle minna
sest alampalk on motiveerimiseks liiga väike.
Ka minu pere on Tartus pikka
aega pidanud elama toimetulekutoetusest, seega kuulume selle märgitud 550 leibkonna hulka.
Selgitan põhjusi, millest konkreetsel juhul toetustest elamine tingitud on.
Olen 57-aastane viie lapse ema
ja kolme lapselapse vanaema,
lõpetanud Tartu ülikooli 2005.
aastal bioloogia erialal (magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureus). Kasvatan praegu üksinda
16-aastast noorimat last.

Staažikas töötu
Olen töötukassas arvel, toetust
ei saa. Viimasel kohal töötasin
mullu juunis ja juulis, sealt alates
aga jäin töötuks. Kuigi igal nädalal saadan mõne CV, pole midagi uut leidnud. Mõjub vist minu
vanus ning see, et enne viimast
tööd (2008–2013) olin samuti tööta, sest kohtus enda õiguste kaitsmine võttis kogu energia ja otsinguteks jäi vähe aega.
Kohtuasju tuli ajada mitmes valdkonnas, kuid alguses ebaseaduslike
töölt vabastamiste tõttu. Töölt lasti mind õigusvastaselt lahti kahelt
kohalt, mõlemal juhul katseajal.

Ahastusest peast kinni haaranud abivajaja töötukassa ees
ei pruugi jääda vaid fotolavastuseks. 
Kaupo Torim

Esimeses kohas võeti mind erialasele tööle, kuid kuu hiljem asus
samu ülesandeid täitma teine inimene ja mulle anti selle asemel
arvuti- ja inglise keelest tõlkimise töid. Projektijuht ei aktsepteerinud asutusse tööle võetud inimest
(mind), vaid eelistas projekti ise
töötaja valida. Mulle sellest keegi
midagi ei rääkinud, anti vaid mõista, et projekt pole veel täies tempos
alanud ja minu panust vajatakse
hiljem, seni antakse asendustöid.
Kolme kuu pärast, kui hakkasin juba aktiivsemalt lepingujärgset tööd nõudma, teatati, et minu
tööleping lõpetatakse. Koondamist ei vormistatud. Töövaidluskomisjonis ja kohtus otsesed ülemused valetasid, nagu polevat
ma väljaõpet suutnud omandada, samas kui minu väited, et väljaõpet ei alustatudki, jättis kohus
tähelepanuta.

Kaitsetu katseaeg
Sain kogemuse, et katseajal
polegi töötajal võimalik oma õigusi kaitsta. Olin ettehoiatamiste
tõttu enda kaitseks mõlemal töökohal ka ametiühingu liige, kuid
ühing ei kaitse katseajal töötavaid
isikuid, mis sest, et liikmemakse
tasusin.
Teisel töökohal oli probleemiks
täieliku individuaalse varalise vastutuse leping, kus polnud määratud, mille kohta see täpselt käib.
Kui hakkasin selle kohta järelpärimisi esitama, söödi mind töökohalt välja, sundides mind ületööle,
millest keeldusin, sest mul oli siis
alla 12-aastane laps – seaduse järgi võib sel juhul ületundidest ära
öelda. Jällegi andsid töövaidluskomisjonis ja kohtus tööandja poolt
tunnistusi andma pandud müügijuhid vande all laimavaid valetunnistusi, mida samas kohtuasjas polnud võimalik ümber lükata,

Soodusegistreerimine 26. jaanuarini!
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sest seadus on selline.
Nende kahe asutusega vallandamisjärgselt töövaidluskomisjonis ja kohtus suheldes avastasin, et
tööandja ja tema tunnistajad võivad endist töötajat laimata nii palju kui soovivad, mingeid tõendeid
oma väidete tõestuseks esitama ei
pea ja töötaja kaotab igal juhul.
Kuna põhiseaduse järgi ikkagi ei
tohiks isiku au ja väärikust karistamatult riivata, siis prooviks algatasin ka ise kohtuasja nendesamade
töötajate vastu, et nad tõendaksid
oma “faktiväiteid” ja põhjendaksid
väärtushinnanguid. Kohtunik oli
erapoolik, minul ei lubanud kohtus oma väiteid põhjendada, tunnistajaid aga välja ei kutsutud. Kõik
kostjate väited loeti tõesteks ilma
mingite tõendite ja tunnistajateta. Kohtud leidsid, et au ja väärikust saab isik kaitsta üksnes juhul,
kui seda on riivatud avalikkuse ees
(näiteks ajakirjanduses). Kui laim
toimub töösuhtes, siis seda kohtus
ümber lükata ei saa.
Kuna kohtud nii leidsid ja mina
ei soovinud rohkem väärikuse riivamisi taluda, siis hakkasingi juba
tööle kandideerides oma dokumentides informeerima tööandjaid minu käimasolevatest kohtuasjadest ja sellest, et mul on eritingimused, et vältida tulevasi oletatavaid õiguste rikkumisi. Selle tulemusena mind mitme aasta
vältel keegi töövestlusele kutsumisega ei tülitanud ja elasingi koos
oma kolme noorema lapsega sotsiaaltoetustest.
Töötukassas olin kogu selle aja
töötuna arvel, saates pidevalt tööandjatele CV-sid. Esitasin juba
kaaskirjades tingimused tööseaduste täitmisele ja sellele, et ma ei
soovi töötada koos suitsetajatega,
sest eelmistel kohtadel mind kiusanud isikud olid kõik suitsetajad,
kuid mina olen eluaegne karsklane ja mittesuitsetaja. Sellest tek-

kisidki põhikonfliktid. Tööotsingute ajal aitasin lapsi õppimisel ja
omandasin ka ise uusi oskusi. Sain
näiteks töötukassalt soome keele
koolituse neljaks kuuks ja mul on
nüüd selles B1 tase.

Kes aitaks?
Eelmise aasta suvel sain juhuslikult ka ajutisele töö, kuid nüüd olen
jälle olnud üle poole aasta kodune.
Kuna elan koos noorima lapsega
korteris, mille kulud on talveperioodil üle 200 euro kuus ja toimetulekupiir eelmisel aastal kahe inimese kohta oli 138,06 eurot, millele
lisandus 15 eurot üksinda lapse kasvatamise eest, siis tagati tõepoolest
toetustega minu perele igakuiselt
üle 360 euro kuus ja puuduski mõte
miinimumpalgaga tööle minekuks.
Elatist lapsele saan igakuiselt alla
10 euro kuus, sest laste isa on töövõimetuspensionär.
Läbielamistest hoolimata saadan
siiski ka praegu igal nädalal mõne
CV, sest töötukassa nõuab seda.
Läheksin hea meelega ka tööle, kui
tööandjaga normaalsetes tingimustes kokku leppida õnnestuks. Sellisesse kohta, kus seadusi rikutakse ja
töötajate tervist kahjustatakse, ma
aga nõus minema pole.
Ootan, et Eestis võetaks vastu seadused, mis töökiusamise ja
-vägivalla kuulutaksid kriminaalkuriteoks, nagu see on arenenud
riikides. Isegi Tervise Arengu Instituudi esindaja on Vikerraadio
“Huvitaja” saates öelnud, et töövõtjal on õigus keelduda suitsetajatega ühes ruumis töötamisest.
Seni kuni riik ei hakka seadustega tagama töötajate kaitset töökiusamise ja -vägivalla eest, valitsebki olukord, kus neid kuritegusid kartvad inimesed elatuvad sotsiaaltoetustest.
M. S. *
Autor toimetusele teada
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB

noorsootöö punkritesse
Samal ajal kui politseinikud püüavad järelkasvu
usaldust võita Facebookis,
sukelduvad noorsootöötajad laste päästmiseks
hämaratesse parkidesse ja
kangialustesse.
Üha laiemaid mõõtmeid haarab ütlus “kui sind pole Facebookis, siis sind pole olemas”. Tartumaa noorsoopolitseinikud tahavad enda sõnul igal juhul sihtgrupi
jaoks olemas olla, mistõttu avasid
nad isikliku sotsiaalmeediakanali: nüüdsest saab muredega politsei poole vahetult ja avameelselt
pöörduda Facebookis. Oodatakse
ka vihjeid, mille pinnalt tööd tulemuslikumaks teha ja lahendada
probleeme, mida lapsed oma nime
ja näoga ei avaldaks.
Noorsoopolitseinik Kai Alakivi sõnul ajendas projekti eelkõige
noorte endi soov, kuid teisalt ka
võimuesindajate tahtmine ennetussõnumit edastada. „Põhieesmärk on koostöös noorte, lapsevanemate ja väljakujunenud võrgustikuga leida võimalusi, kuidas jõuda oluliste probleemkohtadeni,“
selgitas Alakivi.

Tšillimine pole patt
Sootuks vastassuunalise käigu lülitavad veebruaris linna ja
MTÜ Tähe Noorteklubi ühisprojektis sisse noorsootöötajad, tõustes mugavatest ametnikutoolidest püsti ja püüdes järelkasvu
sealt, kus see tegelikult koguneda
armastab: tänavatelt ja kaubanduskeskustest. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste fondilt 30 000 eurot ning
linnalt kümme korda vähem saanud projekti sihiks on luua noortega usalduslik kontakt.
“Soovime saavutada seda, et
need noored, kes ei õpi, tööta ega
tea, mida ajaga peale hakata, leiaksid tuge, et jõuda elus edasi,” selgi-

Noorsootöötajad Martin-Joel Bachmann ja Hele Riit-Vällik rõhutavad,
et ei lähe tänavatele oma asutustele uusi kliente otsima, vaid noori
õigele teele pöörama. 
Kaur Paves

tegutsesid mõlemast soost töötajad, sest mõnedel noortel tekib
usaldus meeste, teistel naistega.”
Kuidas ikkagi näeb reaalselt välja see, et noorsootöötaja imbub
põõsas viina libistava kamba juurde ja suudab neid veel paranemisegi teele suunata? “Kui seltskond
on juba kolmanda pudeli juures ja
umbjoobes, siis see pole hetk, kus
minna nendega kontakti looma,”
tunnistas Bachmann. “Siis teavitab töötaja ikkagi politseid, kui
põhjust on.”

Kaagist maailma
parandajaks

tas Anne noortekeskuse direktor
Martin-Joel Bachmann.
Siiski rõhutas Bachmann, et
kauplustes kogunemises pole iseenesest midagi halba ning kindlasti ei soovi meeskond kedagi
sealt vägisi ära vedada. “Probleem
on vast rohkem varjatud kohtades: parkides, kus me väga ei käigi,” lisas ta. “Pigem muretsen, kui
satun kaubanduskeskusesse laupäeval ja näen seal tervet peret
korraga aega viitmas. Siis tekib
mul tunduvalt suurem küsimus:
mis nendest lastest edasi saab?”
Ka Lille maja juht Hele Riit-Vällik märkis, et jälgida tuleks eeskätt
põõsataguseid, kus noored leiavad end seadusvastaste toimingute
kaudu. “Kuidas neid seal avastada ja
näidata teisi vahendeid eneseteostuseks?” sõnastas ta põhiküsimuse.

Võrreldes noortekeskusega,
kuhu saabuvad üldjuhul vähemalt pisutki koostööaltid huvilised, tähendab töö tänaval projektis osaleja jaoks “noorte ruumi”
sisenemist. “Kõige raskem võibki
olla siseneda väga kokkuhoidvasse noortegruppi ja seal tähelepanu
endale tõmbama hakata, et panna neid tegema seda, mida tahad,”
rääkis Bachmann.

Soopõhine usaldus
Riit-Välliku sõnul on ta eeskuju võtnud Saksamaal Würzburgis õpitust. “Usaldussuhte loomine on pikk protsess – kui seda
pole, siis polegi midagi,” lausus ta.
“Kõik oleneb kehakeelest, aga ka
mõtetest, uskumustest, väärtushinnangutest. Saksamaal näiteks

Hoolimata teise poole seisundist tuleb Riit-Välliku sõnul aga
alati meeles pidada, et iga inimene
on väärtus. “Kõigepealt saad noorega “sõbraks”, siis võib-olla hakkabki ta uskuma, et joomine pole
kõige õigem tegevus. “Sõber” käib
muidugi jutumärkidesse, sest sa
oled ja jääd töötajaks,” rõhutas ta.
“Kindlasti ei käi asi nii, et võtame koos ühe viina veel ja siis lähme noortekeskusesse,” naeris ka
Bachmann.
Riit-Vällik tõi samas näite Inglismaalt, kuidas on võimalik kontakti luua ka kanepit teinud noorsooga. “Ühel päeval tuli töötaja
kohale palliga, millel oli maailmakaart peal, ja hakkas selle kohta
küsimusi küsima: näiteks millised seadused on Aafrikas varastamise kohta,” meenutas Riit-Vällik. “Noortel tekkis huvi: ta räägib
nii normaalset juttu, tahaks teada,
kuidas see edasi läks?”
Iga korraga rääkis mees noortele üha rohkem ja lõpuks läksid nad
koos Aafrikasse vabatahtlikuks
– need, kes olid varem ise olnud
kaagid, said teiste päästjaks. “Ega
keegi teist inimest muuta ei saa –
aga selleks, et ennast muuta, peab
olema tõsine eeskuju,” resümeeris
Riit-Vällik.
Kaur Paves

KÕIK TALVESAAPAD

-30%

vähemalt

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Ühistu otsus ei pruugi kehtida

Tartu Ekspressi lugeja kirjeldas olukorda, kus korterühistu laiendas oma parklat linnalt üüritud alale. Küsimus oli, kellel on
kohustus maksta sellise lahenduse eest?
Kahjuks sai inimene juristilt vastuse, mis jättis mulje, justkui
võiks ühistu sellise lepingu sõlmida ning kohustada korteriomanikke ühiselt tasuma. Päris nii see siiski ei ole. Ühistu otsused on
küll kõigile liikmetele kohustuslikud, kuid nendega saab omanikele kohustusi panna ainult seadusega antud pädevuse ulatuses.
Lühidalt öeldes on ühistu ülesandeks kaasomandi eseme
majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine, mis tähendab näiteks ka kohtusse pöördumist nende omanike vastu, kes
ei täida oma kohustusi.
See pädevus ei luba ühistul asuda käsutama omanikele kuuluvat omandiõigust. Kuigi ühistu saab vastu võtta kaasomandit puudutavaid otsuseid, ei saa ta siiski kõiki küsimusi oma
otsusega lahendada – teatud juhtudel on tarvis kõigi omanike
nõusolekut.
Seadusandja on ühistu pädevusse kuuluvate ja kõigi omanike
kokkulepet eeldavate küsimuste vahele tõmmanud piiri mõistega
„tavakasutus“. Selle raames saab ühistu panna rahalisi kohustusi
ka neile, kes otsuse poolt ei hääletanud. Küsimusi, mis ei mahu
tavakasutuse alla, saab otsustada ainult omanike kokkuleppel.
Seejuures on teatud tingimustel võimalik hageda kokkuleppe
sõlmimisest keelduva omaniku nõusolekut. Riigikohtu käsitluse
järgi on näiteks korterelamut teenindaval maal parkimiskohtade
kindlaksmääramine oluline küsimus, mis ei ole vaadeldav tavakasutusena.
Kui juba maja juurde kuuluval maal parkimiskorralduse lahendamist ei saa otsustada ühistu otsusega, siis on äärmiselt kaheldav, et ühistu võiks oma otsusega üürida linnalt parkimiseks
maad, kohustades kõiki omanikke selle eest maksma. Lugeja
olukorras peaksid üürilepingu linnaga sõlmima ning makseid
tasuma need, kes on maa kasutamisest huvitatud.
Ühistu liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse
tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul. Iseenesest tunduks loomulik, et pädevuse piiridest väljuv otsus on
automaatselt tühine (mitte kohtus tühistatav) ja selle täitmisest
võib lihtsalt keelduda.
Konkreetse küsimuse puhul asus ühistu linnale maksete tegemiseks eraldama raha remondifondist. Seega ei piisa siin lihtsalt
kohustuse täitmisest keeldumisest, kuna lisamakseid tegema
ei pea. Sellises olukorras tuleks esmalt juhtida ühistu tähelepanu asjaolule, et vastuvõetud otsus on ebaseaduslik ning
tõenäoliselt ka tühine või vähemalt kohtus tühistatav. Kui ühistu
sellisele pöördumisele adekvaatselt ei reageeri, tuleb pöörduda
kohtusse.
Kärt Pormeister, advokaadibüroo Varul jurist

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.

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
Aasta Auto Pluss,
Aardla 101, 50414 Tartu.
Tel 680 3660
www.aastaautopluss.ee
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Palametsa
pajatused

Villem Ernitsa
meenutustest
Jätkan 1979. a suvel 88-aastaselt Villem Ernitsalt kuuldust fragmentidega. Ta sai laialt tuntuks agara karskustegelase ja ka poliitikuna,
kes aastatel 1919–1928 oli Eesti Karskusliidu esimees, 1930ndatel aga
Varssavi ülikooli eesti ning soome keele lektor. Ilma ja inimesi näinud poissmees, kes paistis silma hoolimatusega oma väljanägemise
suhtes. Mõnedki ei võtnud seepärast Ernitsa tegevust tõsiselt.
Küsisin: „Räägitakse, et te polevat elus tilkagi alkoholi suhu võtnud. On see nii?“
Ernits: „Alkoholi maitset olen proovinud ja kogu minu elu kohta
vast ühe supilusikatäie. Nii et teoreetiliselt ma tean alkoholi maitset,
praktiliselt ei ole ma seda kunagi proovinud.“
Jutt kaldus Ernitsa välisreisidele ja keelteoskusele. Ernits: „Olen
käinud paljudes Euroopa riikides, samuti USA-s ja Kanadas. Enamuses seoses rahvusvahelise karskusliikumisega. Ookeani taga olen sel
põhjusel käinud kolmel korral. Ühendriikides viibimine avaldas mulle suurt mõju. Kasvõi välimuse poole pealt – varem kandsin vuntse, nüüd aga lasin vuntsid maha ajada, sest ameeriklastel olid näod
lagedad. Aga ka vaimselt. Ameeriklaste suhtumine maailma on üldse
irooniline ja sportlik. Minu karakteris leidub seda ka õige palju.
Ameeriklastega on mul kokkupuuteid olnud hiljemgi. Kui 1950.
aastate lõpul korraldati Moskvas Ameerika näitus, siis käisin seal
mitmel korral. Näituse komissariks oli Richard Nixon. Seal näidati
esimest korda NL-s ringekraaniga kino. Minagi tahtsin seda uudist
näha, aga pileteid ei olnud kusagilt saada. Vaatan – näituse väljakul
jalutab keegi ameeriklasest asjamees. Astusin tema juurde, teretasin
inglise keeles ja rääkisin oma loo ära. Nixon vastas: „Ma ei luba teile midagi, aga proovime.“ Läksime kino ukse juurde ja Nixon ütles,
et tema sõber tahab seda värki näha, kas te ei võiks teda sisse lasta?
Klõpsti lasti mind sisse ja ma nägingi ringkino ära. Isiklikku tutvust
me Nixoniga ei teinud, aga hää jutt oli meil küll.“
Jutukas Ernits rääkis oma õige pikast elust veel palju, aga käesoleva rubriigi maht ei võimalda seda kõike ära tuua. Keda asi huvitab,
sel soovitan kätte võtta Hando Runneli koostatud „Eesti mõtteloo“
sarja 113. köide – ilmunud Tartus Ilmamaa kirjastuselt 2013. a hilissügisel. Raamat kannab pealkirja „Noorpõlve ideaalid“ ja hõlmab
Ernitsa kirjatöid 1913 kuni 1943. Selle sissejuhatusena on ära toodud
Ernitsa intervjuu tervikuna. Samuti Peeter Oleski tõdemus Ernitsa
100. sünniaastapäeva puhul: ta oli väga vanaks meheks elanud laps.
Ta oli kuni viimaste eluaastateni väga usaldav ja seda jõuti arvutuid
kordi kuritarvitada. Ernits oli populaarne, aga ta ei olnud võimude
silmis autoriteet, teda peeti ikka veidrikuks.
Järgmises pajatuses veel mõningatest kokkupuudetest Ernitsaga.

vallutavad Londoni
Sel nädalal pakkisid Tartu
tänavatantsijad 30 kaasmaalase seas tossud, et
laupäeval esimest korda üles astuda Euroopa
suurima võistluse Juste
Debout`i Londoni eelvoorudes.

Eestis on tänavatants arenenud juba üle dekaadi, kuid alles
viimastel aastatel on eesmärgiks
võetud oskusi ka välisriikidele näidata. Näiteks korraldatakse igal
sügisel Tallinnas rahvusvahelist
festivali JJ-Street Baltic Session,
mis toob Maarjamaale üle 500
tantsija eri riikidest üle kogu maailma. Kunagi varem pole aga võtnud reisiteed ette nii suur grupp
tänavatantsijaid korraga.

Mugavustsoonist välja
Reisi eestvedajateks on JJ-Street
tantsukooli treenerid, kelle initsiatiivil läkitatakse Inglismaale
tantsijad nii Tartust kui ka Tallinnast, Võrust ja teistest Eesti linnadest. Meeskonnaliikme Kadri Salumaa sõnul on üritus oluline just sellepärast, et viib tantsijad
teise keskkonda ning avardab nende silmaringi.
„Kodumaal sõprade keskel on
märksa mugavam võistelda kui
välismaal. Juste Debout`il saame
end proovile panna, julgust koguda ning saame kindlasti infot uute
koolituste kohta,” lausus ta.
Inglismaal on grupile organiseeritud õppetoad tantsijatelt, kes
on tuuritanud üle kogu maailma
ning teinud koostööd superstaaridega nagu Madonna. Sellist võimalust korraldaja sõnul iga päev ei
tule ning Youtube`i videod kaalub
reaalne kogemus igati üle.

Põnevus ja närvikõdi
Tihe harjutamine on kestnud
juba kuid. Mitmed osalejad ei ole
varem välismaal võistlemas käi-

Beatrice Laur (11, paremalt teine) ja Maria Oper (9, vasakult esimene)
sõidavad Suurbritanniasse Tartu au kaitsma.  JJ-Street tantsukool

nudki ning seetõttu on põnevus
kirjeldamatu. Saaliajad on täis nii
oma stuudios kui ka teistes linna
treeningruumides ning väsimatu
entusiasm innustab tantsima päeval ja ööl.
Tartu eliitgrupi õpilane Annely
Kõrvel leidis, et eesmärk arendab
teda nii tantsuliselt kui ka avardab mõttemaailma. „Ma loen
juba päevi, olen väga põnevil. Selle nimel on iga päev trenni tehtud
ja pingutatud, ” selgitas neiu, kes
osaleb hip hop tantsustiili kategoorias.
Maali Pruul aga tegeleb veelgi
haruldasema tänavatantsustiiliga
locking. „Ootan Inglismaalt suurepäraseid elamusi, mis annaks
mulle uut motivatsiooni ennast
arendada. Emotsioonid on juba
praegu laes – tunne on, nagu oleks
uuesti jõulud tulemas,” rääkis ta.

Verinoored tantsuhullud
Londoni tantsuvõistlus on
üks Juste Debout`i oodatumaid
eelvoore, lõppvõistlus leiab aset
Pariisis. Reisist võtavad teiste
hulgas osa ka 9-aastane Maria
Oper ja 11-aastane Beatrice Laur.
Noorus pole tüdrukuid kaaslastest kartlikumaks muutnud, vastupidi: tüdrukud on valmis ülla-

tama kogu Londonit. Beatrice
ja Maria on koos tantsinud ligi
kaks aastat ning nende energia
varud kiidavad treenerid lausa
uskumatuks.
Beatrice ootabki võistlust just
sellepärast, et näha neid tantsijaid
ja õpetajaid, keda muidu ei kohta.
„Kindlasti tahaks teiste tantsijatega suhelda ja äkki saab neilt häid
soovitusi. Mida rohkem võistlustel osalen, seda rohkem näen, mille poole püüelda, ja seda enam ma
ka arenen,” rääkis ta.
Maria reisiärevus sõbranna
omale alla ei jää. „ Usun, et see
annab mu tantsule palju juurde, ”
sõnas ta. Siiani on mõlema tüdruku suurim võistlus olnud Tallinnas.
„Minu eesmärgiks on saada
väga heaks treeneriks ning olen
valmis selle nimel pingutama, ”
lisas Beatrice. Tüdruku unistusele elavad iga päev kaasa vanemad:
just Moonika Laur on see, kes Tartu kesklinnas asuva Turu spordihoone saaliaegade pärast võitleb,
et lapsed harjutada saaksid.
Lenel Karu

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

1100 võimlejat
Rahvusvaheline võimlemisturniir Miss Valentine meelitab
tänavu 7.-9. veebruarini Tartusse rekordarvu võimlejaid.
Registreerinud on 245 iluvõimlejat ning 96 rühmvõimlemise rühma 30 erinevast
riigist. Seega on üritusele tulemas vähemalt 1100 võimlejat,
kui aga juurde lisada ka treenerid ja kohtunikud, on osalejate
arv veelgi suurem.
„Meie senine kogemus näitab, et see number pole veel
lõplik,“ sõnas peakorraldaja
Janika Mölder. „Igal aastal on
viimasel hetkel mõni lisandunud ja mõni ka välja jäänud.“
Miss Valentine 2014 raames
toimub ka rühmvõimlemise
MK-etapp, mis peale tulihingeliste võimlemisfännide ka
kohalikule publikule huvi peaks
pakkuma. „Tartu tüdrukud jahivad VK Janika Sunshine naiskonnaga maailmakarika poodiumikohta,“ lisas Mölder. „Pea
kõik maailma tipud on kohal.
Ma kujutan ette, et finaalid on
sel korral eriti põnevad.“

Gunnar Graps
kaante vahel
8. veebruaril kell 21 algab klubis Rock & Roll vastilmunud
elulooraamatu “Tühjad pihud:
Gunnar Grapsi elu ja muusika”
Tartu esmaesitlus.
Õhtu jooksul räägivad raamatust ning meenutavad seiku
artistiga raamatu autorid Margo Vaino ja Jaak Urmet. Veel
saavad sõna mitmed tuntud
muusikud, kes ühel või teisel
viisil Gunnariga seotud.
Muusikaliste tervitustega
astuvad üles Grapsi muusikat
jätkuvalt elus hoidev Magnetic
Band unplugged, 35. tegutsemisaastat tähistav heavy-rock‘i
delegatsioon Paidest ehk
Paradoks ja Tartu progeliku
heavy punt Novellus.

K ngla
uto

• Sõidu- ja pakiautode remont ja hooldus
• Autolammutus
• Sõidukite keretööd,värvimine
• Rehvivahetus,
kasutatud ja uute rehvide müük
• Avariiliste autode ost
Autoremont, puksiir, sõidukite keretööd
Tel 50 69 671
Autolammutus
Tel 56 910 949
info@kunglaauto.ee
varuosa@kunglaauto.ee
Tartu-Jõgeva mnt 7,5 km, Võibla küla

www.kunglaauto.ee

Oleme avatud E – N 9 – 18
R 9 – 17 L,P suletud
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Bussijaama planeerimine läheb edasi
Linnavalitsus otsustas, et
Turu kvartali lähiala detailplaneeringu koostamise
käigus leitakse avaliku ruumi kujunduse täpne lahendus projekteerimise etapis.
“Mitmes ideekonkursile laekunud töös pakuti välja L-kujulise avaliku väljaku rajamist hotell
Dorpati ümber ning bussijaama
ette jalakäijate hajumisruumi lisamist, samuti üle Turusilla tulevatele kergliiklejatele takistusteta kulgemistee loomist kesklinna suunas mööda Soola tänavat.
Need ideed kajastuvad ka tänases
planeeringulahenduses. Veel leidis
linnavalitsus, et võimalusel kaasatakse esiletõstetud tööde autorid

ka edasisse projekteerimisprotsessi, et leida alale parim võimalik
linnaruumiline lahendus,” võttis
linnavalitsuse arutelu kokku abilinnapea Jarno Laur.
Emajõe Ärikeskus korraldas
avaliku arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli leida bussijaamale ja selle esisele alale selgelt tajutav linnaruumiline tervik.
Ühte osapooli rahuldavat lahendust polnud, mistõttu esimest
preemiat välja ei antud. Teist kohta jäid jagama võistlustööd “Suhtlev ruum” (OÜ Kauss Arhitektuur)
ja “Linnamootor” (Maria Freiman, Juhan Kangilaski), kolmanda koha sai “Sadama värav” (Stuudio Tallinn – Villem Tomiste).
Rasmus Rekand

Pangarahvas päästab
noori laenuikkest

KULTUUR
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VÕITMA ÕPID
SA IGAL JUHUL
KÕIGEPEALT
ISEENNAST

Jah, Kõrgem Sõjakool õpetab Sulle meeskonnatöö ja ühiste
eesmärkide kaudu oma “minast” kaugemale nägemist.

Käimasolev rahatarkuse
nädal toob kuude Tartu
kooli nelja panga esindajad, kes püüavad muu
hulgas lastele selgeks teha,
kust tuleb raha ja miks pole
kiirlaen lahenduseks.
SEB-st on kohal Lõuna regiooni erakliendisuhete juht Aivo Renser, erakliendihaldur Helle Arroella ja raha- ja kapitaliturgude divisjoni jaetoodete müügijuht Kai Kutsar, kes väisavad vastavalt Hiie kooli, Kivilinna ja Tamme gümnaasiumi lõpuklasse. Swedbanki esindab
Annelinna ja Elva kontorite juht
Britta Marjak, Nordeat kuldkliendi nõustaja Kristjan Jasinski ning
LHV-d kliendihaldur Sander Pikkel.

Tume maa
Traditsioonile, mille kohaselt
käivad pankade töötajad aasta
alguses ühel nädalal üle Eesti põhikoolide ja gümnaasiumi peatsetele lõpetajatele teadmisi ja kogemusi
jagamas, pani alguse pangaliit.
“Kogemused eelmisest aastast
näitasid, et näidispere eelarve koostamisel hindasid õpilased paljudel
juhtudel pere tulude suurust üle
ning tunnis tehtud eelarve jäi miinusesse,” sõnas liidu finantshariduse toimkonna liige ja SEB eraisikulaenude ärilahendusjuht Triin
Messimas. “Ka iseseisva elu lävepakul olevatel abiturientidel oli raskusi
isikliku eelarve koostamisega.”
Alles kooliprogrammile ja õpikutekstile lisaks jagatud elulised
näited laenudest, säästmisest ja
investeerimisest pannud lapsed
mullu mõistma, millega on tegu ja
kuidas nende sõnade taga peidus
olev nende igapäevaste tegemistega seostub. “Pole haruldane, et
veel üheksandikelgi puudub päris
täpne ettekujutus, kust raha tuleb
ja millele kulub,” rääkis Messimas.
Huvi rahaasjade vastu Messimase sõnul noortel jagub, seda
näitas suur küsimuste hulk, mida
õpilased pangatöötajatest külalisõpetajatele esitasid. “Samas sai
kinnitust, et neil puudub teadmi-

ne, kust vajalikke vastuseid leida,”
lisas ta.

Integreerunud õppeained
Noorte üldist finantsharimatust kinnitavad ka mitmed uuringud. “Lühiajaliste ja läbimõtlemata finantsotsuste tegemisel paistavad silma just noored vanuses
18–26 eluaastat,” sõnas Messimas.
“Sinna vanusegruppi jääb ka kõige rohkem röövellike kiirlaenude
küüsi sattujaid.”
Harimatust saaks Messimase
väitel ravida haridusega, kusjuures koduse kasvatuse kõrval tõstetakse üha rohkem esile kooli rolli. “Mida varasemas astmes sellega
alustatakse, seda tõenäolisemalt
õnnestub kasvatada tulevikus
rahaga arukalt ringikäivaid kodanikke,” märkis ta.
Kui varem seostati laene, intresse ja hoiuseid peamiselt matemaatika või majandustunniga, siis uue
õppekava kohaselt on need teemad
sisse põimitud ka näiteks kokandustundi või kehalisse kasvatusse.
Abiks õpetajatele nende teemade erinevates ainetundides käsitlemisel valmistati eelmisel aastal kõigile üldhariduskoolide va nusea st metele ka vastavad õppematerjalid.
”Oleme kindlad, et need enam kui
sada kooli ning ennekõike tuhanded õpilased, kes sel aastal on näidanud üles huvi rahatarkuse vastu, saavad teadmisi, mis edasises
elus aitavad õigeid otsuseid teha,”
lausus Messimas.
Kaur Paves

Tule uuri 14.-15. veebruar infomessil INTELLEKTIKA

TELLI
LEHT
TELLI
TELLI

ja igal neljapäeval
on linna suurima
trükiarvuga
nädalaleht
Sinu postkastis.

3 KUUD=9 €
6 KUUD=18 €
1 AASTA=36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

LEHT
www.tartuekspress.ee
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Sale inimene on edukas ja enesekindel.
Joogid kaalujälgimiseks – asendamatu vahend säilitamaks head vormi.
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sugupõlve toitev ema

Tartu Ekspressi korrespondentide aeg Rohelisel
Mandril sai ümber. Pärast
12 kuud ja enam kui 15 000
mahasõidetud kilomeetrit
sugenes kodumaise meediapildi ja siin nähtu põhjal
hirm, et Eestisse naastes
ootavad meid ees veel vaid
raugad ja libekeelsed poliitikud.

kaasmaalasi, kes varem vaevalt
koduvallastki välja saanud. Kõigest hoolimata on nad leidnud
ameti ja töö käigus keelegi ära
õppinud.
Kui peas on küpsenud plaan
kogu eluks päikese alla jääda, pole
seegi võimatu. Võimalusi alalise
viisa taotlemiseks on palju.
Levinumad neist on ehk kohalikuga paari minek või tööviisa,
tänu millele tekib hüppelaud pikema elamisloa taotlemiseks. Ehkki
migratsiooniameti ees on eelisseisus mõne riigi jaoks olulise ameti
oskustööline (näiteks keevitaja) ei
maksaks meelt heita ilma kindla
oskusetagi.
Aitab heast läbisaamisest tööandjaga. Darwinis kohtasime neidu, kelle spetsialiteet oli vahatamine ehk karvade eemaldamine. See tagas viisa taotlemisel edu
nii temale kui mitmele ametiõele
enne teda.

Teekond algas aasta tagasi LääneAustraaliast Perthi linnast. Jätnud
hakatuseks dokumendid ja mõned
nipsasjakesed maanteeröövlite saagiks, alustasime tööotsingutega.
Päevapealt värvati meid lillefarmeriteks. Näis, et töökoha leidmine on
suur õnn ja mõistlik oleks sest iga
hinna eest kinni hoida.
Kulus mõni kuu, mõistmaks,
et kui just näljasurm ei ähvarda ja eesmärgiks turism, maksab
olla pigem pirtsakas ja sortida välja kõrgeima palganumbriga ametikoht. Säästab aega, tervist, kiirendab reisimise tempot ja annab
väärtuslikumaid kontakte. Proovitud sai poolt tosinat ametit.

Ropult kallis

Rahvuskaaslaste uputus
Juba Perthi saabudes näis suurte eesti kogukondade põhjal, et
meie rahvusele viisakvoote ei kehtestata. Sama tundsime mujalgi. Kindlasti ei maksaks karta, et
koduigatsuse tagamaaks võiks olla
hõimukaaslaste nappus.
Adelaide‘is, Melbourne‘is ja
Sydney‘s tegutsevad aktiivselt Eesti Majad. Käib hoogne seltsitegevus. Brisbane‘is on eesti soost
emad loonud koguni beebiklubi.
Sotsioloogiline muster on kirev.
Tuhandete seljakotirändurite ja
lihttööliste kõrval võib kohata
sõjapõgenike põlvkonna esindajaid ja nende järeltulijaid.
Siingi on kontrastid tugevad.
Melbourne‘is resideerib Eesti ehk
üks kuulsaimaid sõjapõgenikke,
rüütli tiitliga pärjatud endine kaevandusmagnaat Arvi Parbo, kes
tüüris korraga riigi kolme suurimat ettevõtet. Kohtasime aga ka
näiteks lapsena ilmasõja eest pakku saanud humoorikat vanaätti,
keda kimbutavat nii viinakurat
kui mängupõrgud.

K. Krall

viitavad Ken Saani ja Estraalia võttegrupi seiklustele.
Maja pealik, mitme põlvkonna
väliseestlaste hingeeluga hästi kursis olev Thomas Sarapuu tunnistas,
et meie rahvuse õnn või õnnetus on
märkimisväärselt hea kohanemisvõime. Nii ei tegevatki peale mõnda
võõrsil viibitud aastat enam vahet,
kas tegu on austraallase või kodumaalt pagenud eestlasega. Mõnede
eranditega, 20ndates aastates eestlaste järeltulijad vanemate emakeelt enamasti ei räägi.

Sõimlevad rullnokad

Pisut üle miljoni elanikuga
Adelaide pole kuulus üksnes Eesti Maja poolest. Kohalikud teavad
paika veel ka riigi kanepipealinnana. Untsi (28 grammi) uimastavaid
õietompe saavat kätte 200 dollaOdav kanep
riga (132 eurot). Ostmiseks ei pea
kangialuseid pidi hiilima. Piisab
Vanema põlvkonna esindajatega
kui minna ööklubisse või lihtsalt
tutvumiseks loob hea võimaluse
maia pilguga õigeid uulitsaid pidi
Adelaide‘i Eesti Maja, kus on avajõlkuda.
tud kodumaine baar. 25 dollari (16
Nõnda nagu mandri kliieuro) eest saab ühtviisi soetada nii
ma, maastik ja loodus, varieerupudeli Vana Tallinna kui Viru Valvad ka inimesed linnati tublisget. Õllevalikust on paraku esinti. Macho’likus Perthis ei saanud
datud üksnes Saku toodang, ent
õhtul tervisejooksugi teha ilma, et
käivad jutud, et kunagi võib koita
mõni jõmm poleks autoakent alla
päev A. Le Coqilegi.
kerinud ja pedeks (faggot ing k)
sõimanud.
Melbou r ne‘ is ja
Miks peakski keegi tahtma
Sydney‘s kubisevad
minna kusagile Raplasse
pargid ja linnatänatoitu valmistama, kui sama vad tervisesportlastest. Varahommikust
töö eest ootab palmide all hiliste õhtutundideni.
Sõltumata nädalapäeneljakordne teenistus?
vast. Riietuseltki eriIgal juhul saime ääretult sooja
neb linnade üldpilt oluliselt. Põhvastuvõtu osaliseks. Tasuta öömaja- ja lääneosas annavad tänavatel,
jast rääkimata. Baari külalistebaarides ja pubides tugevat tooni
raamatust selgus, et teiste seas
oranžides ja rohelistes neoonsäron enne meid omalaadsesse oaakides töölised. Teise grupi moosi jõudnud Toivo Nikopensius ja
dustavad plätud ja maikad.
Veerevad Eestlased. Raamatu kõiSeevastu Melbourne‘i jõudes
ge raskesti loetavamad varesejalad
tahaks triiksärgi järele haarata.

Pealinna Canberra miljöö suunab
aga mõtted tahes tahtmata mansetinööpidele. Reisiraamatu Lonely
Planet andmetel on keskmine inimene ses linnas ülejäänud populatsioonist veidi haritum.
Olgu kuidas on, vähemalt
esmamuljelt paistab lausa kliiniliselt puhas pealinn backbacker’itest
(seljakotiränduritest) ja töölisklassist prii. Ei silmanud ühtki maikat
ega paarigi plätusid. Parlamendihoones tuuri korraldanud staažikas giid kinnitas, et tema silmad
pole hoone seinte vahel varem näinud ühtegi eestlast.
Mandri idaosas torkab silma
suur asiaatide osakaal. Ometi on
seal ebatõenäoline kohata purjakil, kõrvulukustavalt kisendavaid
ja lööminguid pidavaid aborigeene. Säärane vaatepilt on kõike
muud kui eksootiline aga läänes ja
eriti põhjas.

Pööraselt lihtne elu
Ei pea koostama inimarengu
aruannet, mõistmaks, miks massiliselt noori püüab meeleheitlikult alaliselt kolida kängurude
maale. Tõepoolest, elu on pööraselt lihtne. Oskusigi pole tarvis.
Vahele saab jätta õpingud, pingelise karjääriredelit pidi kolistamise ning maanduda kasvõi otse
gümnaasiumipingist ametikohale, mille eest austraallasest boss
on virisemata nõus välja käima
tuhandeid eurosid kuus.
Miks peakski keegi tahtma
minna kusagile Raplasse tervislikku toitu valmistama, kui sama töö
eest ootab palmide all nelja- või
enamakordne teenistus? Elamiskulud on küll veidi kõrgemad, ent
mitte drastiliselt. Veidi üllatuslikult on elu tõestanud, et hakkama
võib saada Rohelisel Mandril igaüks, kel grammigi eest oidu.
Oma silmaga oleme näinud
täiesti umbkeelsena alustanud

Vaata mis otsast tahad – reisimine on kulukas. Kui süüa ainult väljas ja sättida end elama võimalikult
kesklinna (odavama hinnaskaalaga hostelisse) jääb päeva eelarve 80
dollari (52 eurot) piirimaile. Lisades
kulud meelelahutusele ja bensiinile, jääb vägisi mulje justkui möllaks
pangakontol ehe tuulispask.
Vaevalt Tallinngi Sydneyle alla
jääb. Hea päevapakkumine Sydney kesklinna restoranis algab 12
dollarist ehk 8 eurost. Viletsapalgalise päkkeri jaoks on see poole
tunni teenistus.
Sisemaa ei üllata. Mandri keskel tuleb bensiiniliitri eest maksta topelt. Elamise hinnad on sõltumata osariigist suhteliselt samad.
Pelgalt mulje põhjal võiks pakkuda, et kalleim regioon on põhi, kus
kõigele kulub pisut rohkem kui
mujal. Kompensatsiooniks veidi
kõrgemad palgad.

Surmav kivi
Teisalt on raha viimne, mis
meenub, kihutades mööda maalilist Suurt Ookeani teed (Great
Ocean Road) Victoria osariigis või
vaadates 348 m kõrgust ja ligi 5 km
pikkust maailma suurimat kivimoodustist ehk monoliiti Ulurut
põhjaterritooriumil.
Et põliselanike poolt eriti
pühaks peetud kivil on vägi, kinnitavad 35 kalmu. Just nii mitu inimest on rahnul turnides erinevatel põhjustel elu jätnud. 60ndate
lõpul põrutas otse vastu kiviseina
helikopter. Püha või mitte – igal
juhul on kivisse raiutud käsipuu,
mida pidi saab iga soovija kuiva ja
tuulevaikse ilmaga tippu ronida.
Vaevalt on patrioodi jaoks toredast loodusest vähem tähtis Sydney olümpiastaadion, kust 14 aastat tagasi noppis kulla Erki Nool.
Judomaadlejad Aleksei Budõlin ja
Indrek Pertelson tõid koju pronksid. Kolme kangelast võib vaevata
leida olümpiatõrvikust meisterdatud purskkaevu ääri palistavate
enam kui tuhande pronksi, hõbeda ja kullakarva Sydney olümpiamedalisti nimede hulgast.
Ei teagi, kas samavõrd uhke
saaks täna sangarite üle olla siiski,
kui nad oleksid otsustanud hoopistükkis Soome ehitama või Austraaliasse kõrvitsaid noppima minna.
Jüri Mätas
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Teil on raske leida endale õiget dieeti?
Pole aega jälgida oma toitumist
ja rangelt lugeda kaloreid?
Uskumatu, kuid tõsi kõik on tehtud teie eest.
On loodud unikaalne toitumiseprogramm „Nädalaga Saledaks“.
Võimaldab rangelt kontrollida iga söögikorra kalorisisaldust, varustades
organismi vajalikke toitainetega. „Nädalaga Saledaks“ on vajalik neile,
kellel ei ole aega erilist toitu valmistada ja kes ei taha ennast piinata
range dieediga, kuid soovib tervislikult toituda. Võimaldab mitte ainult
kiirelt valmistada ja maitsvalt süüa, vaid ka ennast vormis hoida.
„Nädalaga Saledaks“ – sinu ideaalkehakaalu ja hea enesetunne võti!
See on lihtne ja tõhus. Nautige ja võtke kaalust alla!
Need ja teised tooted leiad meie interneti poes www.aelitaforte.ee
Praegu eriti isuäratava hinnaga!

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

tartuekspress
anekdoodid
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anekdoodid

„Mis vahe on demokraatial ja
autokraatial?“
„Autokraatia puhul valitseb mees,
kelle sõna on seaduseks. Demokraatia tingimustes aga valitseb
suur hulk mehi, kelle seadused on
tihti vaid sõnad.“
***
„Kui palju aega on vaja, et õppida
malet mängima?“
„See sõltub teie talendist, tahtejõust ja taibukusest.“
„Aga kui mul neid omadusi pole?“
„Siis aitab viiest minutist küll.“
***
Professor meenutab:
„Naine? Kas see on midagi niisugust, mis liigub tantsu ajal tagurpidi?“
***
Tudeng kurdab sõbrale:
„Küll on jumal mulle ikka vanemad andnud! Saatsin neile hiljuti
telegrammi, et nad mulle veidi raha
saadaksid, sest muidu võin ma
tänavale sattuda. Ja tead, mida nad
mulle vastasid?
„Ole ettevaatlik, pojake. Tänaval
on autode arv viimasel ajal pööraselt kasvanud.“
***
„Miks sa nii koju kiirustad?“

„Süüa on vaja teha.“
„Kas naine on tööl?“
„Ei.“
„Haige?“
„Ei. Näljane.“
***
Pokkerimäng kestis hommikuni.
„Kas te ükskord juba lõpetate
selle kaardimängu meie majas!“
pahandas naine.
„Vabanda, kallis,“ rahustas teda
mees, „kuid see maja pole enam
meie oma.“
***
Noor daam seisab nõutult parfümeeriakaupluses ja ei suuda kuidagi teha valikut. Talle ruttab appi
müüja ja küsib:
„Kas soovite midagi pealetungiks
või enesekaitseks?“
***
Kaks sõbrannat omavahel:
„Kõik mehed on seelikukütid!“
„Kas tõesti kõik?“
„Aga loomulikult! Kas ülejäänuid
saab siis üldse meesteks nimetada?“
***
„Tütreke, see noormees on vaenelaps. Peale selle ta lonkab. Ära
abiellu temaga.“
„Aga ema, mulle pole vaja iludust.“

„Asi ei ole selles. Halasta talle. Ta
on niigi palju kannatanud.“
***
„Kelner, kas teil on veel seda
veini, millega te mind möödunud
nädalal kostitasite?“
„Aga loomulikult, härra!“
„Siis tooge mulle palun kann
õlut!“
***
„Ma avastasin suurepärase
vahendi sääskede vastu.“
„Millise?“
„Õhtul panen korteris tule põlema ning avan kõik uksed ja aknad.
Kui kõik sääsed on tuppa lennanud,
sulen uksed ja aknad ning heidan
rahulikult rõdule magama.“
***
Kaks siili saavad kokku. Ühel on
jalg kinni seotud.
„Kuidas see sul juhtus?“ pärib teine.
„Tahtsin ennast veidi kratsida...“
***
Isa soovitab oma elu alustavale
pojale:
„Ära abiellu, pojake, augustis,
vaid septembris.“
„Aga mis vahe sellel on, isa?“
„Mida nad ka selle asja kohta ei
räägiks, aga sa võidad ikkagi kuu
aega.“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Eramud, kortermajad. Ehitus-,
remonttööd, hinnapakkumised.
Tel 5343 5382,
adelineehitus@gmail.com.

Lõputu armastus
12.02 kell 19.30 Cinamonis
Romantiline draama „Lõputu armastus“ on kaasaja Romeo ja Julia
lugu. Jõukast haritlasperest tüdruku Jadei (Gabriella Wilde) ja karismaatilise keskklassi noormehe Davidi (Alex Pettyfer) vahel puhkeb
vastastikune kirg. Vanemate püüdlused teismelisi lahus hoida ja suhet
katkestada muudavad keelatud armastuse veelgi meeletumaks, lõputumaks.
Filmi režissöör on Shana Feste, kes lavastas 2010. aastal nii Oscarile
kui Kuldgloobusele kandideerinud filmi “Country Strong”. Kõrvalosades Robert Patrick, Bruce Greenwood ja Rhys Wakefield. Filmi produtsendid on sarja “Gossip Girl” tegijad Josh Schwartz ja Stephanie
Savage.

Kino

Tartu Jazz Club
6.02 kell 20 Martin Matt Trio

Cinamon

7.02 kell 21 Mari Pokinen

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Tartu ülikooli aula

7.–11.02 kell 14.50, 18, 21.30;
12.02 kell 14.50, 21.45; 13.02
kell 14.50, 21.30 Wall Streeti
hunt

7.02 kell 19 Fa Schola

Näitus

7.–13.02 kell 12.30, 21 Elujanu

Annelinna
raamatukogu

7., 10.–13.02 kell 11.45, 16;
8.–9.02 kell 11.15, 14.30,
14.30, 15.45 LEGO film

kuni 20.02 kunstinäitus Alustatud 1970

7.–11., 13.02 kell 16.45, 21.45;
12.02 kell 16.45, 21.35 Ameerika afäär
7., 10.–11., 13.02 kell 14.30,
19.30; 8.–9.02 kell 19.30;
12.02 kell 14.30, 19.40 Saatana sigitis
7.–13.02 kell 20, 22.30 Nümfomaan. II osa
7.–13.02 kell 18.25 12 aastat
orjana
7., 10.–13.02 kell 12.15, 13.15,
13.45, 15.30, 17.40; 8.–9.02
kell 11, 12.15, 13.15, 13.30,
15.30, 17.40 Lumekuninganna ja igavene talv (eesti
keeles)
7.–12.02 kell 19.50; 13.02 kell
14.15 Aitab jutust
7.–13.02 kell 17.30 Nümfomaan I
7.–12.02 kell 22; 13.02 kell
22.15 Walter Mitty salajane
elu
7., 10.–13.02 kell 12; 8.–9.02
kell 11.30 Dinosauruste
radadel
7.–9., 11.–13.02 kell 14.15
Kääbik: Smaugi laastatud
maa
12.02 kell 19.30 Esilinastus:
Lõputu armastus
13.02 kell 19 Esilinastus:
Monumendimehed
10.02 kell 15 Kirjandus kinos:
Tappa laulurästast

Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.
Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.
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 sisetöid. Helista, saame
hinnas kokkuleppele (pensionäridel võimalik tasuda osades). Tel
5672 9282.

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 8.02 fotonäitus Põhjala
talv
10.02–10.03 Sven Antsoni
maalinäitus Lapsepõlve kihelus

Linnaraamatukogu
kuni 18.02 raamatunäitus
Paneme nahka!
kuni 18.02 nahakunstnik Kaie
Lukatsi isikunäitus

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.
Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis.
Tel 5373 8500.

Materjal

kuni 18.02 Ülle Mäekala
maalinäitus Värvid vastu vaikust e. sügismaastik LõunaEestis

Ehituslik saematerjal. Parim hind
Tartumaal! Transport.
Tel 5656 4624,
oliver@puiduplats.ee.

kuni 18.02 Eesti lennuakadeemia fotonäitus Ühisel
jõul kõrguste poole

Ehituslik saematerjal: prussid ja
suured ristlõikega talad, liistud,
servatud ja servamata lauad. Ehitame palgist ja puidust abihooneid, puukuure. Tel 511 2625.

kuni 18.02 nahakunstnik Kaia
Lukatsi isikunäitus Käsi&Kiri
kuni 21.02 näitus Üks heidab
varju teine valgust: Indrek
Hirve luule muusikas
kuni 22.02 raamatunäitus
Ilmar Talve: kirjanik ja etnoloog

Tammelinna
raamatukogu
kuni 19.02 Tartu Tamme
gümnaasiumi õpilaste joonistuste näitus Tuleviku maaelu läbi õpilaste silmade

Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.
Ostan kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.
Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²),
välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²),
põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus. Tel
5455 1700, info@voikapuit.ee.

Kinnisvara müük
1-toal ahik korterid Jänese tn
(kap-remonditud, omanikult, aed,
vaikne maja). Tel 5563 9452.

Kontsert
Tartu Jaani kirik
7.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Anna
Humal (orel)
11.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund: Tanel
Joamets (klaver)

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.
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Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Korter Tartus (kap-remonti vajav).
Võib ka mugavustega. Soodsalt.
Tel 5897 9316.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
18.02 algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
hüdro, universaal). Tel 444 5866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com.
Emajõe Keeltekool: uued kursused veebruarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

tartuekspress
reklaam

Lõhutud küttepuud (kuiv okaspuu
34 €/rm, märg kask, 36 €/rm).
Vedu tasuta. Tel 5377 4476.

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.

Sõidukid

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

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

Mööbel

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud (kuivad). Tel 525 7628.
Kaminapuud (kuivad, lepp ja kask
40 l võrgus koos transpordiga).
Tel 525 7628.
Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kuusk (50 cm, 30 €).
Tel 5911 1849.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad okaspuu küttepinnud
(laotud koorem alates 2 rm: 30 €/
rm, laotud 60 l võrku: 1,90 €/võrk,
sobib ahju, kaminasse ja pliidi alla).
Tel 511 2625.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus (kask,
lepp). Tel 5683 3404, 5684 8808.

KEEVITUSTEENUS

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Pakun tööd

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

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

Keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu, tel 5342 6788.

Teenused

Pakume tööd autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee
27, Tartu. Tel 5342 6788.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Tantsijale (500-2000 € nädalas)!
Algajatele õppepraktika 1-3 nädalat (stipendium 150 € nädalas) ja
tasuta: õpetus, reisimine, majutus
(wifi), toitlustamine. http://www.
starlife.ee

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

Tööd saab tootmisruumide
koristaja, õhtuti 4 tundi. OÜ Christon, tel 502 0465.

Fotode ja
fotofilmide
skanneerimine

Veofirma otsib B-, C-kategooria
juhti. CV palume saata
artamerveod@gmail.com.

Tel 5874 6223.

Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.

Müüa korralikud kasutatud ja
uued rehvid koos velgedega ja
ilma, K-701 rehvid kohandatud
koos veljega Mtz-le 28, 1x26,
Donn rehvid 30,5x32 veljega ja
ilma, 17,5x25 2 tk uued koos veljega, haagisele 16x20, 16,5/70x18,
uued rehvid 540/65Rx24, 23,1x26
teemasinale, 480/80Rx26,
380/85Rx28, 650/85Rx38,
420/85x28, 11x28, 710/70x38,
velje südamike keevitustööd vastavalt soovile, rehvilõhede remont.
Garantii. Tel 526 8498,
andres@gersamia.ee.

Akende paigaldus ja viimistlus.
Tel 5698 1284.

Arvutite hooldusremont, kiirremont, lühike ooteaeg. Hinnad
mõistlikud. Joorami pood,
Struve 8, tel 5657 7785.
Asutustele raamatupidamisteenus, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

Riided
Jõe butiigis kasutatud suusapüksid ja joped (Lindex, Icepeak, Luhta). Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 27.-28. veebruaril ja 1. märtsil
kl 10-16 Tartu laste turvakodus,
Tiigi 55.
Taas avatud kauplus Laura. Naisteriietele hinnad soodsad. Müügil
ka laste peokingad (10-12 €). Kalda tee 34, tel 5645 1037.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Vajatakse administraator-puhastusteenindajat. Töö vahetustega.
Täpsem info Tartu Elamuhalduse
AS, tel 506 4696.

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

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

Raamatupidamine soodsalt.
Tel 5551 1130,
e-post merlesar@gmail.com.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Siseviimistlus- ja maalritööd Tartus ja Lõuna-Eestis. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.
Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.
Teen elektritöid. Tel 5874 2773.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Transporditeenus (ehitusmaterjal,
oksad/lehed, kodumasinad, vana
mööbel jms). Tel 501 6453.

Firma koristab majaümbrusi ja
teeb hooldusremonttöid. Tellimine tel 509 0750.

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

Gaasiboilerite puhastamine.
Happepesu katlakivi setetest ilma
demontaažita. Tel 5596 5864.

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1.09 €/min. Kirjalikud ennustused: ennustus.ee.

Naine tutvuks kuni 63-aastase lihtsa Tartu mehega. Tel 5834 6078.
Üle 50 a naine soovib tutvuda
54-60 a härraga. Tel 5373 6053.

Müük
IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.
Kasevihad Tartus (1.99 €/viht).
Tel 5663 9310.

Suusakomplektid lastele kasvuga
90-140 cm (väga vähe kasutatud,
komplektis suusad, suusasidemed,
suusasaapad, hind al 75 €). Tel
5660 0736 (õhtuti).
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
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatuid. Tel 5663 9310.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Teated
Head lapsevanemad ja õpetajad!
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
(hüperaktiivsete) laste lastevanemate ja õpetajate tugirühm
kohtub Tartus 10. veebruaril kl
17.30-19 Tartu Oskar Lutsu nimelises linnaraamatukogus, Kompanii
3/5, I k. Kohtumisel osalemine on
tasuta. Seekordne teema: ATH laps
ja sõbrad, sõpruskonna leidmine ja
hoidmine. Milles ATH laps on hea?
Rühmajuht: Sirje Grossmann-Loot.

Tervis

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.

Tartu Naeruklubi naeruõhtu toimub kolmapäeval, 12. veebruaril
kl 19. Oodatud kõik huvilised. Info
tel 502 1830, Eve, http://naeruklubi.
onepagefree.com.

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

Teen reiki ravi ja India peamassaaži inimese kodus ja ka kaugteel.
Tel 5364 0037.

Kiire õigusabi, sh dokumendid.
Tel 5551 8893.

Tutvus

Lumekoristus katustelt turva
varustusega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

OÜ Viher pakub raamatupidamise teenust. Aastaaruannete
koostamine, revideerimine, suuline ja kirjalik konsultatsioon. Vältige ebameeldivusi maksuametiga
ja valige meid! Tel 529 2181,
info@viher.ee.

Tööd saab siseruumide koristaja,
õhtuti 4 tundi. TÜ spordiklubi, Ujula tn 4. Tel 5560 6858.

Müügil uus kogus pidulikke kleite.
Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15.

KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

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

Põllundus

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

730 4455

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

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
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REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
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nurgadiivan REGIS

komplekt

Neljapäev, 6. veebruar 2014

tugitool REGIS

REGLAINER

650.-

575.-

nurgadiivanvoodi AMIGO

nurgadiivanvoodi OMEGA

389.-

240.-

diivanvoodi VITO

210.LAI VALIK KUŠETTE
JA KATTEMATRATSID

al.

TELLIMISEL

diivanvoodi LADOGA

217.diivanvoodi LEER

229.-

569.-

389.-

diivanvoodi PONTON

210.-

210.kušett LADA

209.-

180.sektsioon GREZ

klaaslauad

magamistuba

ALLESSIA

35.- al. 89.köögimööbel ZUZA

al.

kušett ALEX

240.-

110.125.159.165.195.-

diivanvoodi SIMONA

diivanvoodi RECORD

diivanvoodi LENA

kušett ARTEK

210.-

80x200

396.-

420.-

diivanvoodi SANDRA

99.-

90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

647.köögimööbel MODENA

399.-

köögimööbel PRIMO

359.-

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

al.

89.-

köögimööbel ROXY

sektsioon PASSAT

199.-

245.199.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

*Piltt on illustr
illustratiivse
atiivse tähenduseg
atiivse
ttähendusega
ähendusega

diivanvoodi KLASSIK

vedrumadrats
SUPER POCKET
IDEAL SPORT
Nasa
DELUX
Developed

komplekt LIIGA

nurgadiivanvoodi BOSTON

al.

380.-

KKUM
A
P
R

!
INE

756.-

1095.-

SUPE

diivanvoodi + 2 tugitooli

