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hamburger Eestis!
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Rakveres – Kroonikeskuses
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Sellist üksmeelt nagu laulukaare all ei kipu Balti vennad
kaubandusturul üles näitama.  EESTI-LÄTI PROGRAMM

Ettevõtjad peavad lätlaste
PILLI JÄRGI TANTSIMA
Tartu toiduainetööstused
on Läti turul kimpus oma
toodete müümisega, kuna
esialgu on naaberriigi poelettidele raske jõuda ning
hiljem tahavad sealsed tarbijad osta välismaa kaupasid vaid väga odava hinna
eest.
Salvesti ekspordijuhi Ain Nõlvaku sõnul võttis suppide ja hoidiste jõudmine lätlaste riiulitele aega
kuni neli aastat, kuna naaberriigi
turg on võrreldes teiste Balti riikidega harjumatult isesugune. „Mis
seal salata, Läti kauplused võtavad rohkem vahelt kui Eesti poed,“
ütles Nõlvak. Ta lisas, et toodete
hinnad on lätlastele lettidel samasugused nagu Eestis, kuid tegelikult saab ettevõte Lätis vähem
kasumit.

Rasvane hernepada
Peale kaupluste ahnuse on Salvesti tegevjuhi Lauri Betlemi hinnangul lätlased ka tarbijatena
kokkuhoidlikud ning koguvad
poekorvi peamiselt allahinnatud
kaupa. „Peame lubama Lätis tihti

kehtestada toodetele sooduspakkumisi, et panna inimesi ostma,“
lausus Betlem. Allahindamisega
tegelevad Läti kaubandusettevõtted, mistõttu kujunevad Salvesti toodete hinnad iga kampaania
ajal täiesti erinevateks, lisas Betlem.
Kollased hinnasildid ehk sooduspakkumised pole aga ainuke
viis, kuidas välismaine toodang
poeriiulitel sadade toiduainete seas silma jääda saab. Näiteks
on Salvest Nõlvaku sõnul pistnud
purki spetsiaalselt naabritele loodud ja pakendatud Läti jõuluaegset rahvusrooga hernepada, mida
eestlased võiks võrrelda verivorstiga. „Eestis ei ostaks hernepada
keegi, kuna see on väga rasvane ja
mingid pruunid põldoad on veel
sees,“ naeris Nõlvak.
Peipsi ääres Mehikoormas
tegutseva kalafirma OÜ Latikas
juhataja asetäitja Neidi Narusing
ütles, et suured poeketid, nagu
Maxima ja Rimi, ostavad Lätis
neilt sisse ainult odavat kala.
„Eriti hästi sobib lätlastele latikafilee ja hakkliha,“ lisas Narusing. Koha, mis on üks kallimaid
kalasid, saavad endale Lätis luba-

da Narusingi sõnul ainult mõned
ökopoed ja Riia Stockmanni kaubamaja.

Venemaa vari
Hinnatundlikust turust ja kokkuhoidlikest tarbijatest olenemata
ei tee OÜ Latikas Narusingi kinnitusel Lätis kalatoodetele siiski
sooduspakkumisi ning hinnakiri
püsib kõikides poodides muutumatuna.
Kuigi eksport Lätti võib tekitada isegi rohkem peavalu kui Venemaa sisseveokeelud, sõnas Luunjas kurke ja maitserohelist kasvatava Grüne Fee juht Raivo Külasepp, et Läti turule jõudmine ei
ole võimatult keeruline. „Tuleb
arvestada lätlaste kehtestatud
mängureeglitega ja ega lihtne
pole tegelikult kuskil,“ lisas Külasepp. Suurimaks abinõuks, kuidas
teha võõras toode välismaal silmapaistvaks, on Külasepa sõnul
viia toiduaine hind kvaliteediga
ühele tasemele.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu
osakonna peaspetsialisti Andres
Kikase hinnangul on läbi aegade

olnud toiduainete tootjatele Läti
turgudele murdmine raske, sest
naaberriigi poekettide enda brändid on tunduvalt soodsama hinna tõttu tarbijale meelepärasemad. „Ei saa ka mainimata jätta, et
Venemaa sanktsioonide valguses
innustab iga Balti riik oma inimesi tarbima just kodumaist toodangut,“ lisas Kikas.

66 julget
Kikase sõnul peaksid kõik 66
Eesti ettevõtet, kes Lätti toiduaineid ekspordivad, olema pidevalt
kursis lätlaste vajadustega ning
panustama suurema edu saavutamiseks kõvasti tööd ja raha. Ta
lisas, et kindlasti on suur eelis nišitoodetel, mis võimaldavad eristuda ja silma paista, kuid ka enne
uuendusliku toiduaine turule toomist tuleb teha Lätis korralik eeltöö. „Eesti ettevõtetel on siinkohal
veel arenguruumi,“ nentis Kikas.
Kikas lisas, et ükski firma ei saa
Läti turul väga kiiresti jalga ukse
vahele, sest reeglite, ootuste ja
partnerite leidmine ei ole nii lihtne, kui tundub.
GERDA RENTEL

E - R 10 - 19, L 10 - 16
Võru 55f, Tartu
www.sobrakeskus.ee
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LUGEJA
LUGEJA KIRI

Pannkoogikohvik lubab ka kliendid
teisele poole letti lustima.  KAUR PAVES

Kirsi-Võru
ülekäigurajast
Millal rajatakse Kirsi ja
Võru tänava ristmikule
ülekäigurada Võru tänava ohutuks ületamiseks?
Linnavalitsus pidi teema
päevakorda võtma peale postimaja liiklussõlme
valmimist, kuid siiani pole
seda tehtud.
Uus liiklussõlm (ja ka
uus Jalaka tänava foor)
ei ole Võru tänava liiklustihedust vähendanud
ning Aardla ja Aianduse
tänava vahelise teelõigu
ületamine on jalakäijatele kella 7.30–19 vahelisel
ajal väga ohtlik. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et nimetatud lõigul
liiguvad koolilapsed, kes
sageli autode vahelt üle
tee jooksevad.
Ülekäigurada vähendaks Kirsi tänavalt Võru
tänavale
suunduvate
autode ohtlikke manöövreid, kui Võru tänava ületamiseks liiklusvool jalakäijate teeületuse tõttu
ajutiselt aeglustub.
K. Kask

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Võru-Kirsi ristmiku piirkonda ei ole kavandatud
reguleerimata ülekäiguraja tähistamist. Võru tänavat on vajadusel võimalik
ületada nii Võru-Aardla
kui Võru-Sepa reguleeritud ristmikul.
Täiendavalt
valmis
sel aastal Jalaka-Aardla reguleeritud ristmik,
mille kaudu on võimalik
planeerida marsruut üle
Jalaka tänava asuvasse
bussipeatusesse.
Peale eeltoodu kolib
uuest õppeaastast Ploomi tänavalt ära Tartu waldorfgümnaasium.
Leidsid suitsuvorstist
prussaka?
Su kontrabass sai
siiliga poja?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

tartuekspress
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Raad kiitis heaks ja suunas avalikule
arutelule Soola 3, Kaluri 2 ja VäikeTuru 1 kruntide ehk hotell Tartu ala
detailplaneeringu eskiislahenduse.
Arutelu toimub 17. detsembril kell
15 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis
Raekoja plats 3, tuba 303.
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Robotid tulid kilbiga
Nädalavahetusel toimunud robotivõistlus Robotex oli Tartu ülikooli
tudengitele üliedukas: ühel vaatemängulisemal võistlusalal, jalgpallis, võitis meie meeskond esikoha. Esikoht ja 9500 euro suurune
peapreemia saadi ka kategoorias
„Päästemissioon merel“.

Tele2 teeninduse triumf
Tartu kaubamajas läbi viidud
uuringu kohaselt on kaubanduskeskuse poodidest parim teenindus Tele2 esinduses. Hinnati
nii poe kui töötajate korrektset
välimust, suhtlus- ja müügioskust
ning professionaalsust.

Ruunipizza haukas suurima tüki peatänavast
Rüütli tänava alguses
valuutavahetuskontori
Tavid ruumid hõivanud
Ruunipizza/Pannkoogikohvik rõhub tervislikkusele ja
meelitab ligi kultuurirahvast.
Ruumide laiendamise tingis
klientide küllus ning „vanemas“
pooles hakkab nüüdsest toimima
take-away-teenus. „Väga hästi see
veel käima pole läinud,“ tunnistas omanik Irene Sargla. „Üritasime salatipuhvetit teha, aga rahvas
külmal ajal salatit ei taha. Teeme
siis sooja toidu Rootsi laua.“

Mikrouun välja
Ühtlasi saab leti taga kätt proovida kokakool. Eriti revolutsioonilise plaanina näeb Sargla aga
võimalust klientidel ise pitsa valmis teha. „See on pälvinud vastakaid arusaamu – ühed ütlevad, et mina küll ise väljas süüa ei
tee, tahan puhata ja olla teenindatud,“ naeris ta. „Aga juba praegu saavad lapsed siin sünnipäeva
pidada nii, et teevad ise pitsat ja
pannkooke.“

Sargla sõnul on uue, avatud
köögi mõtteks, et inimesed toidu valmimist pealt näeksid. „On
ju liikvel igasugu võikaid legende kokkade sülitamisest ja muust
säärasest. Las siis kliendid näevad,
kuidas asjad tegelikult käivad –
meil pole midagi varjata.“
Teadlikkuse laiendamine ongi
tegijate väitel ettevõtmise suurem
missioon. „Muidu ei tea rahvas
üldse, mida omale sisse ajab,“ märkis Sargla. „Näiteks ei tule me selle
pealegi, et toitu mikrolaineahjus
soojendada, mida paljudes restoranides paraku tehakse.“
Lisaks on Ruunipizzas ja Pannkoogikohvikus ainsana Eestis
kasutusel speltajahu. „See on tehtud ürgnisust nagu meie esivanematel. 1970-ndatel aretati USAs nisu, mis kasvatab küll palju,
aga teeb haigeks,“ selgitas Sargla. „Meie tüdrukutel ei ole enam
allergiaid kätel – muidu oli ikka
nii, et paljud pidid töölt ära minema, sest nad ei saanud enam köögis viibidagi. Paljud lapsed ja täiskasvanud on ju tänapäeval nii
tundlikud.“
Tegevjuht Merike Kangro lisas,
et speltajahu saab süüa vähesel

-20%

5.12 Pesu
tavahinnast
6.12 Naiste riided
tavahinnast
7.12 Laste riided
tavahinnast

-20%
-20%
Kogu kaup -30% tavahinnast
Kogu kaup

-20% tavahinnast

(pakkumist ei saa kombineerida teiste pakkumistega)

määral ka gluteenitalumatusega
inimene. „Veel on meil tatrajahu
ja maisijahu, millest teeme küpsiseid, mis lähevad järjest tervislikumaks. Näiteks kasutame pardimune, mis sobivad ka kanamunatalumatusega inimestele. Laktoosi asendame kookospiimaga ja
-rasvaga, suhkru meega,“ lausus
ta. Võib-olla suurim eripära on
Kangro sõnul see, et ühtegi asja
ei ole ette tehtud – kõik toidud ja
joogid valmivad tellimuse kohaselt.

Aardekamber avatud

Loomemajanduskeskuse iga-aastane jõuluturg Kellawärk toimub
laupäeval kell 11-17. Osta saab
kodumaiste disainerite ja käsitööliste loomingut.

Sellest nädalast Tartu ülikooli muuseumis asuvas ülikooli
varakambris avatud väljapanekul
„Rahvusülikooli aarded“ on esimest korda vaatamiseks väljas ülikooli jaoks sümboolset väärtust
kandvad Eesti esimene doktoritöö, Johannes Voldemar Veski
kikilips ja Jüri Uluotsa Valgetähe
teenetemärk.

Vanemuise tagasitulek

Tedresaare debüüt

Linnavalitsus eraldas MTÜle Emajõe Lodjaselts 10 000
eurot endise reisilaeva Vanemuine renoveerimiseks ujuvaks
õppeklassiks. Projekti kogumaksumus on 40 200 eurot.

Täna kell 17 avatakse kunstimuuseumi kunstikabinetis uus näitus
„Muuseumi valik 2014: Edgar Tedresaar“. Avamisele järgneb vestlus
kunstnikuga.

Kellawärgi kingiideed

Käsitöökinkide laat L, 6.12 kl 11–17
Lastele töötoad: kinkekottide voltimine ja kaltsunukkude meisterdamine

KARUPOEG
PUHH

reaat, kelleks sai vaimulik, tõlkija,
literaat ja ühiskondliku elu tegelane Toomas Paul.

Gerd Kanteri suurvõistluste medalit on alates laupäevast spordimuuseumi erinäitusel väljas. Ühtlasi
võib sangariga samal päeval kell
10.30 muuseumis kohtuda.

EEDENI
SÜNNIPÄEV 3. 7.12
Sünnipäevapakkumised üle maja

SPORTLAND

LAUSEGA

Bussijaama kvartali
saaga jätkub

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu, www.eeden.ee

LINDEX
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Rahvusmõte usumehelt
Rahvusülikooli 95. aastapäeva
aktusel kuulutati välja Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna lau-

Põhjatud paagid
Teisipäeval suutis tundmatu mees
Võru tänava tanklas sõiduautosse
mahutada 191,18 liitrit diislikütust
ning seejärel maksmata putket teha.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Vahelduv silmailu
Kõhutäiele lisaks püüab asutus
pakkuda vaimutoitu: seinu katavad pidevalt vahelduvad näitused.
„Näitused on sellepärast seinal, et
ise ei peaks disainiga vaeva nägema,“ naeris Sargla. „Muidu pannakse üks pilt seinale ja sinna jääb
ta 20 aastaks.“
Oodatud on ka igat masti moosekandid, kes sooviks priid esinemispinda. „Eriti teretulnud oleks
inimene, kes tahaks tulla meile
esinejate tegevust koordineerima,“
lisas Sargla.
KAUR PAVES

TERVISI TEISEST ILMAST: pealinnas on jumal Edgaril ja prohvet
Kallel tuliveevastases võitluses tööpõldu veel küllaga, sest Põrgunimeline pubi müüb Müncheni Vaskset õige ahvatleva hinnaga.
AVE PUSKAR


EEDENI MAKSIMARKETIS
Neljapäeval

4.12
Reedel

5.12
Laupäeval

6.12

Pühapäeval

7.12

Mänguasjad ja lasteriided
Sukad, sokid ja pesu
naiste, laste, meeste

Potid, pannid, küpsetusvormid, lauanõud,
noad, kahvlid, lusikad, klaasid, pokaalid
Küünlad
Kell 10–15 Kõik joogid
v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid,
kohv, kakao, tee

Kosmeetika

kreemid, juukse- ja nahahooldustooted, dekoratiivkosmeetika,
seebid, dušigeelid, kosmeetikatarbed, suuhügieenitooted,
lõhnaõlid, deodorandid

-30%
-30%
-20%
-30%
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Tartu kesklinnas kohtumaja
ees püüab demonstratiivselt
kuival maal kala endine riigikogulane, kunagine sõltumatute kuningriiklaste esinumber ja tuntud ühiskonnaaktivist Kalle Kulbok, kelle jaoks
taoline sümbolistlik üritus
sugugi esimene kord pole.
1996. aastal viis Kulboki Toomemäele riigikohtu hoone ette protestimõrdasid välja panema asjaolu, et
tema esindatud rojalistlikku parteid parlamendi valimisnimekirja ei
registreeritud. Nüüd, 18 aastat hiljem,
on taas põhjust kalapüügivarustuselt
tolm pühkida ja sammud Kalevi tänavale kohtumaja ette seada, et laotada
betoonsillutatud majaesisele püügivõrk ja end taburetile õngitsema istutada.

Raske hüvitada
Sedapuhku ei ole Kulbok rahul
enda paari aasta tagusesse aega ulatuva kasutatud auto ostu vormistamisega kaasnenud komplikatsioonide saaga ametliku käiguga. Kulbok
viitab mittekorras registritele ja info
puudulikkusele, mis omakorda võivad viia olukorrani, kus teisedki
kodanikud sõidukile taustakontrolliks päringut tehes ei saa adekvaatset
infot ning alles hiljem võib selguda,
et näiteks auto on mõnes muus riigis
tagaotsitav või piirangutega.
„Mulle tekitatud kahju on juba raske hüvitada. Ootasin ennekõike süsteemi korrastamist, ent kahjuks ei
ole seda siiani tehtud. Soovin nüüd,
et kohus kohustaks siseministeeriumi seda tegema, ent näib, et kohus ei
soovi teemat üldse käsitleda,“ kirjel-

Nüüd ka TARTUS,
Ringtee 10
AVAME 06.12

.
OLEME AVATUD
ALATES
6.DETSEMBRIST

E-R

9-19
L 9-16
P 10-15

www.magaziin.ee
Meie kauplused:
PÄRNUS, Tallinna mnt 70
RAKVERES, Ringtee 4
RAPLAS, Viljandi mnt 72
VALGAS, Riia 14
VILJANDIS, Leola 61
VÕRUS, Räpina mnt 15

/magaziin

Poolteist tosinat aastat hiljem peab legendaarne aktivist taas kohtumaja ees kalapüügivahendid lahti laotama. 
KALLE KULBOK

dab Kulbok olukorda. „Halduskohtunik ütleb mulle ühes ja samas määruses, et mul ei saa ilmselgelt olla
nõuet siseministeeriumi vastu ning
mul võib olla nõue siseministeeriumi
vastu. Seda väidet mitte vaidlustades
kaotavat ma aga kõik õigused, nii on
mulle varem selgitatud.“

Talutüdruku jälgedes
Ka vaidlustamiseks vajamineva riigilõivu tasumiseks napib ressursse.

Ühiskondlike kitsaskohtadega tegeledes ei jää ju aega mammonat koguda ja ametlikult on endine riigikogulane töötu, seega kogub Kulbok ka
vastavasisulisi annetusi. Ise ta küll
leiab, et lõiv tuleks taolistel puhkudel asendada kautsjonitaolise tasuga, mis määruskaebuse põhjendatuse
korral tagastataks. Kõnealune summa on 15 eurot, aga pigem on küsimus
põhimõttes.
Talvine kalapüügihooaeg algas
Kulboki jaoks sel aastal 24. novembril

ja pehmemate ilmade jätkudes kestab
teadmata ajani. Päris igal tööpäeval
mees siiski platsis ei ole, aga tundub,
et näkkab ka kuival maal, sest tänase seisuga on vajaminev rahasumma
koos ja vaidlusavaldus sisse antud.
Küsimuse peale, miks just kalapüük, vastab Kulbok, et lähtus vendade Grimmide muinasjutu „Tark talutüdruk“ loogikast – enne saab kuival
maal kala, kui leiab kohtumajast loogikat.
JANARI KINTSIRAUD

Maraton tähistab juubelit
erakordse suusamatkaga
Uue aasta hakul möödub 55
aastat esimesest Tartu maratonist ja selle tähistamiseks
toimub Tartu-Kääriku suusamatk, mis sõidetakse esimese maratoni rajal.
16. jaanuaril 1960. aastal anti
Emajõe jäält start esimesele Tartu maratonile, mis tol ajal kandis
nime Tartu-Kääriku suusamatk. 55
km pikkune maraton kulges algul
mööda Emajõge ja hiljem mööda
teid, mida tol ajal ei liivatatud ning
ka autoliiklus oli hõre. Suusatamiseks olid maanteed seega ideaalsed.
„Juubelisõidu eesmärk ei ole
kindlasti võistlus, kuigi ka esimesel maratonil oli matkajate kõrval paarkümmend võistlejat,“ rääkis juubelisõidu idee autor Indrek
Kelk. „Ohutuse huvides oleme siiski kehtestanud ajalimiidi.“
Tartu-Kääriku suusamatkale
registreerimisel on seatud tingimus, et registreeruja peab olema
viimase kahe aasta jooksul läbinud Tartu maratoni kiiremini kui
5 tunniga. Tartu-Kääriku 55 km
pikkuse raja läbimise limiidiks on
seatud 8 tundi.

Võimalikult autentsel rajal
„Kerge katsumusega kindlasti tegu pole. Kuigi me ei pane osalejatele puusuusa kohustust, on
tervitatav, kui tänased osalejad
paneksid end proovile võimalikult
lähedastes tingimustes toonastele
osalejatele ka varustuse ja riietuse mõttes. Mina isiklikult plaanin

1. Tartu maraton aastal 1960. 

EESTI SPORDIMUUSEUM

küll rajale minna puusuuskade ja
muu tolleaegse suusamatka varustusega,“ ütles Kelk.
55 aasta juubelit tähistav Tartu-Kääriku suusamatk üritab järgida 1960. aasta rada võimalikult
täpselt. Võimalusel starditakse
samuti Emajõelt ning rada kulgeb
maanteede kõrval.
„Kindlasti ei suuda me pakkuda
100% autentset marsruuti võrreldes
1960. aastal sõidetud esimese Tartu maratoniga. Seda ei võimalda
tänased looduslikud tingimused,
omandisuhted ega ka liiklustingimused,“ rääkis Kelk. „Kuid püüame vastavalt lumeoludele ja ilmatingimustele järgida põhiosas sama
suunda ja läbida kindlasti olulised
punktid rajal nagu Pangodi, Nõuni
ja Otepää, kus olid kosutuspunktid nii 55 aastat tagasi kui ka nüüd“.
Tartu-Kääriku suusamatk algab
sarnaselt esimesele Tartu maratonile Raekoja platsil kell 9 rivistuse-

ga ja start antakse kell 9.30.
Suusamatkale pääseb täpselt nii
palju sõitjad, nagu osales esimesel
Tartu maratonil – 214. Registreerimine on avatud alates tänasest
ja registreerida saab, kuni kohti
jätkub. Hind eksklusiivsele TartuKääriku suusasõidule on 25 eurot.
Kui aga matk peaks kehvade lumeolude tõttu ära jääma, saab osaleja
osalustasu tagasi 100%-liselt.

Retrosõit ja
pidu suusabaasis
Juubeli tähistamine jätkub juba
Otepää MK etapi raames laupäeval 17. jaanuaril pärast individuaalseid sprinte kell 16 Retrosõiduga, mis algab Tehvandi suusastaadionilt. Sõidetakse mööda
Tartu maratoni rada kuni Servamäeni ja 6,5 km pikkune suusasõit
lõppeb taas Tehvandil.
PEETER LIIK
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Linn võtab parkimisnahaalid
tugevamalt pihtide vahele
Järgmise aasta teisest poolest tuleb valesti parkijatel
tähelepanelikum olla, sest
järelevalve võtab jõuetuma
erafirma asemel enda peale
Tartu linn ise.

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.

AS Ühisteenused ja nende
õiguseellased on linnas tasulist
parkimist kontrollinud 2001. aastast. Hiljuti said nad ka riigihanke tulemusena uue lepingu. See
on aga n-ö sildlepinguks, sest juba
2015. aasta septembrist läheb järelevalve omavalitsusele.
Muutuse vajalikkusest on
varemgi rääkinud linnapea Urmas
Klaas. Ta ütles, et valesti parkijad
on linnale suur probleem, kuid
seadus ei luba erafirmale nende
kontrollimist ülesandeks anda.
„Kuna linnavalitsusel on võimalik
kontrollida nii tasulist kui valesti
parkimist, siis peame mõistlikuks,
et linn võtab kogu parkimisjärelevalve enda kanda,“ ütles ta septembris.

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Tagatise ja kindlustusega seotud kulusid ei ole arvestatud.

Vaipade, vaipkatete ja pehmemööbli puhastus.
Soovi korral viime teie vaibad puhastusse ja toome tagasi puhastatuna.
Detsembris avamise puhul kõik teenused tutvumishindadega 20 % SOODSAMAD!
Kontakt: 5559 1892, e-mail: info@aelitaforte.ee (Aelita Forte OÜ)
Vastuvõtupunkt: Vasara 50a, Tartu

Fookus oli mujal
Linnasekretär Jüri Mölder selgitas, et liiklusjärelevalve teostamisel väärteomenetluse läbiviimine
on karistamisfunktsiooni täitmine. Eraõiguslikul isikul pole aga
võimalik seda funktsiooni täita.
„Sobivaks peeti lahendust, et linnavalitsuse ametnikud hakkavad
teostama nii tasulise parkimise
järelevalvet kui ka liiklusjärelevalvet valesti parkijate suhtes,“ ütles
Mölder.
Kui valesti parkijat polnud võimalik erafirmal karistada, siis
mida tehti nendega seni? Möldri
sõnul on nendega tegeletud jõudumööda. „Menetlusteenistuse
põhijõud on suunatud ühistranspordis sõiduõiguse kontrollile,
heakorraalasele ja jäätmekäitluse valdkonna järelevalvele, samuti ehitusseaduse rikkumisega seotud väärteoasjade menetlemisele,“
loetles ta.

Kuigi Ühisteenuste vorm tuleb kontrolöridel peagi seljast heita, ei
tähenda see huligaanidele kergemat põlve. 
KAUR PAVES

Valesti parkija jaoks läheb asi
riskantsemaks, sest järgmise
aasta septembrist hakkab linn
intensiivsemat kontrolli tegema.
Kokku luuakse seitse uut menetlusteenistuse väärteouurija ametikohta. Samas toonitas Mölder,
et eesmärk on korrektsuse tagamine, mitte niisama trahvide
tegemine.

Ebakorrektsus avastatakse
Parkimisautomaatide jaoks
kulub linnal umbes 50 000 eurot
aastas. Ühekordsete automaatide
paigaldamisele läheb omakorda
ligikaudu 15 000 eurot. Ühe uue
teenistuja personaalkulud aastas
on hinnatud 11 040 euro suuruseks, millele lisandub umbes 3500

2013

2014 (7 kuud)

Kaebuseid

174

90

Tähelepanu juhtivaid teatiseid

648

270

Kirjalikke hoiatamismenetluse trahviteateid

147

399

Üldmenetlusi

125

63

euro suuruses töövahenditega
seotud kulusid.
Seitsme teenistuja peale on
need numbrid kokkuarvutatult
77 280 eurot personaalkuludena ning 25 000 eurot töövahendite kuludena. Kõikide nende väljaminekute juures toome välja, et
teenustasudena oli parkimistasu
kogutulu möödunud aastal pea
500 000 eurot. Ühisteenustele
maksti sellest 125 000 eurot.
Möldri sõnul linn parkimishindu ei muuda. Samuti ei muu-

tu midagi korrektse parkija jaoks.
„Parkimiskorra rikkujad peavad
aga arvestama sellega, et nende
ebakorrektne käitumine avastatakse,“ tuletas Mölder kurikaeladele meelde.
Kahe viimase aasta andmete
võrdlemisel nähtub aga trend, et
raskemate juhtumite arv on kasvanud märgatavalt. Oluline on
välja tuua, et need numbrid peegeldavad vaid kodanike pöördumistele järgnenud menetlusi.
SIIM KAASIK

BABELHOUSE
Kunsti-, kultuuri- ja keelekoolituskeskus
Tartu vanalinnas

Babelhouse koolituskeskuses Tartu
vanalinnas algavad uued moodulid:

www.babelhouse.ee

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

erootikakauplus

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

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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HAKKAS KEPPI TEGEMA
Kaheksa aastat tagasi mootorrattaga võimsa ratastoolihüppe teinud tartlane Rain Suursaar vormis
oma kannatused äriideeks
ning meisterdab nüüd
saatusekaaslastele stiilseid
jalutuskeppe.

Aovere ristis teelt tsikliga välja põrutades hüppas Suursaar jälgede järgi 36
meetrit. „Õhus tegin neli saltot, mida ma
ise küll ei mäleta. Siis helistasin ise kiirabisse – telefon vedeles kuskil põllu peal,
aga lasin möödaminejatel endale helistada,“ meenutas mees, tunnistades, et kiirust oli lubatust pisut enam ja pisike promillgi sees.

Uskumatu progress
Tulemusena murdis Suursaar selgroo. „Alguses ei antud üldse lootust,
kas esimesel või teisel nädalal öeldi, et hakka nüüd vaikselt ratastooli
otsima. Sain üsna kurjaks ja muutusin verbaalseks kuulipilduriks, võibolla mitte kõige viisakamal

moel,“
rääkis
ta. „Siis
hakkasin
mõttes jalgu liigutama. Kui pare-

ma jala laba natuke liikuma hakkas, tuli
kogu see arstide punt tagasi ja ütles, et see
on uskumatu progress – kui oma silmaga
ei näeks, siis ei usuks.“
Suursaar ei arvestanudki võimalusega
ratastooli jääda, andes endale ja meedikutele kaheksa kuud aega. „Et rohkem ma
teiega siin koibi siputada ei viitsi,“ sõnas
ta. „Kuus kuud olin ratastoolis, sealt edasi
hakkasin karkudega, siis kahe ja ühe kepiga käima.“
Praegu kõnnibki pea lootusetuks tunnistatu ühe kepi abil. „Saan põhimõtteliselt ka ilma kepita hakkama, aga siis tuigerdan nagu pingviin kahele poole ja võin
pikali kukkuda. Edasine progress jääb
meditsiini taha – kas hakatakse kunagi
närve siirdama. Arvan, et omalt poolt olen
päris palju andnud, et mitte ratastooli jääda.“

Sportlik vägivald
Elujõudu taastada aitas mehel visa treening, mille ta võttis tõsiselt ette just pärast
õnnetust. „Kui nägin, et jalad ei liigu, hakkasin ülekeha pumpama. Rinnalt surumise lagi oli vist 138 kilo, aga ma ei ajagi
nii väga raskust taga kui vormi. Nüüd pole
küll jalaoperatsiooni tõttu saanud neli
kuud trenni teha ja olen lihtsalt paks sardell,“ naeris Suursaar.
Aktiivne eluviis viis Suursaare koos teiste saatusekaaslastega kelguhoki juurde,
milles tuldi 2009. aastal B-divisjoni maailmameistriteks. „Seal on selline seltskond
koos, kes hästi paigal ei püsi. Üks vana
ütles riietusruumis kord hästi, et oleme
kõik ühesugused – kui oleksime kodus

Puhkusepakett

al.

39€

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

raamatut lugenud, poleks selliseid asju
meil ka juhtunud. Janunesime kõik kerge
sportliku vägivalla järel,“ lausus ta. „Samas
olen kuulnud, et paljud minusugused istuvad ka niisama kodus ja ei tee midagi.“

Prototüübiga trepist alla
Ometi tunnistas Suursaar, et kerge loobumistunne käib ilmselt kõikidel santidel
peast läbi. „Kõige hullem on ehk see igavus – sul pole rakendust. Mina läksin igavusest ülikooli. Tööle kuhugi ei saanud,
kuigi kandideerisin paljudesse kohtadesse, siis hakkas majanduslangus ka õnneks
peale, nii et polnud lootustki – otsustasin kohapeal ökonoomika ja ettevõtluse
kasuks.“
Paralleelselt asus Suursaar ettevõtlusteadmisi ka praktikas rakendama ning
tänaseks toodabki ta LuxCane‘i kaubamärgiga eripäraseid abivahendeid liikumispuudega inimestele. „Kui ükskord
hakkasin ratastoolist püsti tulema ja otsisin omale ägedat keppi, siis keppi ei olnud
võimalik Eestis saada,“ selgitas Suursaar.
„Mõtlesin, et hakkan siis ise keppi tegema.“
Esialgu plaanis Suursaar keppe tarnida USA-st, aga sealt oleks pidanud neid
tellima tuhandeid ja selleks raha polnud.
„Aga sugulasel vedeles kuskil üks pealuu,
mudisime selle kepi otsa ja tuterdasin
esimese prototüübiga natuke aega ringi,“ selgitas ta äriidee kujunemist. „Kukkusin spordiklubis sellega trepist ka alla,
siis sain aru, et kinnitust tuleb natuke
ümber disainida, muidu selle äriga kaugele ei jõua.“

Kepiärist sündis kõrvalharuna fotode
graveerimine ja siiani ongi Suursaar hoopis sellega aktiivsemalt tegelenud. Hiljuti aga kandideeris ta jalutuskeppide ideega „Ajujahti“, pääsedes saja parima sekka. „40 hulka küll ei saanud, aga hiljem
kutsuti ikka välja mõnele investorile oma
ideed tutvustama. Tänaseks on asi saanud pisut ülbemat vunki juurde, üks tüdruk paneb käsitööga veidi naiselikku faktorit lisaks, praegu on nad liiga mehised
ja pealuised.“

Piilujad tänaval
Sihtturgudena sihib Suursaar Skandinaaviat ja Saksamaad. „Skandinaavias on
kultuur vähe vabam ja inimesed edevamad. Ka liikumispuudega inimesed liiguvad ringi,“ selgitas ta. „Meil Eestis on sellist suhtumist ainult Haapsalus, kus on
suuremad taastusravikeskused ja invaliide
rohkem. Muidu vaadatakse tänaval ikka
järele, kui tuleb mingi sellise kõnnakuga
tüüp nagu mina.“
Valimiste eel on raske pärimata jätta,
miks kuulub ettevõtlik Suursaar Keskerakonda. „Lihtsalt mingil hetkel jooksid tutvuste kaudu otsad kokku. Osaliselt
võib-olla trotsist olin ka nõus, et kõik on
nii negatiivselt häälestatud nende suhtes,“ sõnas ta. „Võib-olla olen praegu ka ise
mõne liikme suhtes negatiivne, aga alati
on väga lihtne kodus istuda, vaadata poliitikasaatest seda poriloopimist ja siis kiruda, et on ikka lollakad. Mõtlesingi siis, et
ehk õnnestub endal midagi selles vallas
positiivsemaks keerata.“
KAUR PAVES
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Tartlasel on jõulu
salmid kenasti peas
Tartu Ekspress päris tartlastelt aru jõulukingisoovide
ning pühade pidamise traditsioonide kohta.


Vello (79)
pensionär

STEN SANG

Kaarel (25)
spermatoloog

Ma ei tee mitte kellelegi jõulude
puhul kinke. Alates täisealiseks
saamisest on see minu valik. Mulle
lihtsalt ei meeldi jõulud. Jõululauda võin ikka istuda ja kuuse nägemise peale toast ma välja ei torma.
Ise aga omale kuuske tuppa ei too.
Väiksena ikka pidasin jõule ja
isegi üks kingisoov tuleb meelde.
Ilmselt oli see puldiga auto, mille
saamiseks jõuluvanale luuletust
lugesin. Mingit hirmu mul jõuluvana ees ei olnud. Mul on mõttekaaslasi, kes samuti jõule ei tähista. Täielik pühadevastane ma siiski pole, kuna jaanipäev ja sünnipäevad saavad alati peetud.

Ester (79)
pensionär

Ikka teen kingi! Oma pojale kingin midagi head magusat. Olen
juba nii vana, et nüüd on minu aeg
kingitusi saama hakata – las tuttavad ja sugulased üllatavad mind
sellega. Jõulude ajal meeldib mulle
Pauluse kirikus käia.
Ma isegi ei mäleta lapsepõlvest
mingit erilist kingisoovi, kuna elasime päris heal järjel. Olin laps esimese vabariigi ajal ning mu isa töötas raudteelasena. Palk oli hea ning
kõik kenad nukumajad ja nukud
olid mul kodus seetõttu olemas.
Kuuse tuppa toomine on mulle
kogu aeg meeldinud. Nüüd olen
juba vanaks jäänud ja piirdun kena
käbidega kuuseoksaga pigem.

Oma perele teen ikka jõulukinke.
Mul on kaks last, kellele tavatsen
pigem ikka raha kinkida. Eelarvet
ma veel paika pannud pole selleks
aastaks. Kirikus käimise kommet
meie peres ei ole. Küll läheme ilmselt Taevaskotta, mul on seal üks
kena kohake jõulude veetmiseks.
Raekoja platsi kuuske ei ole ma
vaatamas käinud. Kõndimisega on
raskusi ja nii kaugele ma ei satu.

Triin (29)
ripsmetehnik

Lastele mänguasju ikka kingin
jõuludeks. Pisem laps ei oska ise
väga midagi soovida, aga 8-aastane perepoeg tahab sel aastal suurt
Lego jõuludeks. Eelarve läheb meil
kindlasti üle saja euro.
Õnneks jõululaua katmisel aitavad külalised, igaüks toob head ja
paremat kaasa. Peres peame jõule kahes satsis. Esimene sats saab
peetud linnas ja kohale tuleb tosin
pereliiget. Teine jõululaud peetakse maal ja sinna koguneb sama palju pidusöömalisi. Väiksena ootasin
jõuluvanalt Barbie nukku, aga sain
selle lõpuks hoopis sünnipäevaks.

de pidamiseks olnud. Jõulude juures meeldib mulle kõige rohkem
selline eriline rahutunne. Kirikus
olen varem käinud ja väga meeldib
tuledesäras kalmistut külastada.

Erika (25)
kliendi
teenindaja

Kingitusteks läheb tehnika – telefonid, tahvelarvutid ja muud vidinad.
Eelarveks olen planeerinud üle 400
euro ja selle eest soetan kinke rohkem kui kümnele inimesele. Teeme
ka loosipakke ja kinke saavad lisaks
oma perele ka õed ja vennad.
Ise soovin kingiks köögitarbeid,
kuna neid saan ka teiste hüvanguks kasutada. Sel aastal peame
jõule linnas, kuna maal pühade
veetmisega kaasneb meeletu organiseerimine. Seal ei ole poode iga
nurga peal ja kõik peab enne täpselt välja arvestama.
Meil tuleb 24. detsembril ka jõuluvana koju, teda etendab minu
kaksikvend. Noorem laps küll jääb
kenasti uskuma, aga vanem enam
vist õnge ei lähe. Samal päeval on
mu vanema poja sünnipäev ka ning
pidu saab veel suurem. Omal ajal
sai kirikuski käidud, kuid enam
usuga nii lähedased suhted ei ole.

Pilleriin (23)
kokk

Tatjana
pensionär

Oma pojale teen ikka kingi, aga
välja valinud veel ei ole. Vaatan, kui
palju selleks ajaks raha varuks jääb.
Eelmisel aastal kinkisin talle lõhnavee, mis pojale väga meeldis. Jõulud veedame linnas, kuna maal ei
ole meil kunagi mingit kohta nen-

Selle aasta kingituste eelarve veel
kinnitatud pole. Möödunud aastal läks üle saja euro kinkide peale.
Kingin üldjuhul pigem praktilisi
asju nagu pesuvahendid ja parfüümid. Jõulud saavad ilmselt sel aastal pigem linnas peetud. Maalesõit
on veel suure küsimärgi all. Oma
lapsepõlve kingisoovi ma enam ei
mäleta. Küll aga mäletan, et salmid olid mul ilusasti peas!

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.

Essentiale Forte N kapslid 300 mg N30
Toimeaine: essentsiaalsed fosfolipiidid. Käsimüügiravim. Näidustus: kroonilise
hepatiidi ja maksa toksilis-toitumusliku kahjustuse (nt alkoholist jne tingitud
kahjustused) toetusravi.
Tähelepanu! Tegemist on ravimitega. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis
olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti
või apteekriga.
Kampaania kehtib: 1.11 kuni 30.11.2014.
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Palametsa
pajatused

Vabadust liinitöölistel küll napib, aga vähemalt
jagub kohvi lademetes. 
LAURI KULPSOO

313.

Soomlane Tartus
pakutud kohvist
Suguvennad soomlased on teadagi maailma ühed kohvilembelisemad
inimesed. Kas joodud koguselt just esikohal, aga esikolmikus kahtlemata, jättes eestlased kaugele maha. Talle Tartus pakutud kohvist kirjutas pikalt oma erakirjades 1937. a suvel siin elanud ja kohaliku intelligentsiga suhelnud literaat – mõneti ekstsentriline uute tuulte tooja
Soome kirjanduskriitikasse Tatu Vaaskivi (1912–1942).
Ise lootusetu kofeiinik, kes õigustas oma kiindumust aromaatsesse ja kangesse toniseerivasse jooki Voltaire’i ning Honoré de Balzaci
eeskujuga. Just tohutute musta kohvi koguste abil olla viimatimainitu saavutanud võime istuda ööpäevas kuni 15 tundi kirjutuslaua taga
ja toota ilukirjanduslikku teksti, mida hinnatakse kõrgelt tänapäevani. Ime siis, et Tatu lootis Tartuski saada midagi Pariisi või Helsingi kvaliteedile vastavat.
Aga milline pettumus teda tabas. Korteriperenaine madam Tkatscheff – ilmselt teed eelistav venelanna – pakkunud talle mingit tõrvakarva vedelikku, mis
oli keedetud kõrvetatud
Tavalist, ebamäärase
siguritest koos kenakese
maitsega kohvi nime all hulga jubedate ürtidega. Meenutanud maitpakutud kuuma jooki
selt 1930. aastate esimeolevat eestlased solki- se poole majanduskriisi
nud veel piima lisades. aegu Soomeski levinud
ersatsi, mida tunti viljakohvi nime all. Aga kui kriis lõpuks taandus ja kohvilaevad leidsid jälle tee Soome sadamatesse, saadi sealmail taas tõelise oakohvi
unustamatu maitse suhu.
Tõsi – Werneris serveeriti Tatule mingit lahjavõitu mokat, kuid
see ei olnud siiski see, mida ta ootas. Tavalist, ebamäärase maitsega
kohvi nime all pakutud kuuma jooki olevat eestlased solkinud veel
piima lisades. Ning – jubeduse tipp! – kohaliku kirjanduse paavstiks peetav samuti kofeiinik Friedebert Tuglas kasutanud piima asemel koguni rõõska koort. Ja sellise joogi eest nõutud küllaltki kõrget
hinda – 20 senti tass. Õhtuti, kui instrumentaaltrio tegi delikaatset meeleolumuusikat, pandud tassi hinnale veel 5 senti otsa. Lausa
nöörimine. Samal ajal kui kohvi kõrvale pakutavad värskelt küpsetatud saiakesed ja koogid olid maitsvad ja odavad.
Tatu Tartu kogemus veenis teda arvamuses, et tõelist kohvi oskavad keeta üksnes soomlased ja skandinaavlased. Teistele rahvastele ei olevat kõrgemalt poolt antud seda oskust. Tema veendumust
tugevdas külaskäik Hiiumaale Kassarisse, Aino Kalda suvekodusse. Koos kohvitades arvanud Aino, et tõelisele Soome intelligendile
mõjuvat ehtne kohv lausa narkootilise ainena. „Kohvi abil võin juua
ennast peaaegu transsi,“ öelnud soomlanna. „Kui olen oma kirjatöös
maha saanud millegi silmapaistvaga, premeerin oma keha ja vaimu
mõne ülemäärase tassikesega. Ja tunnen, et juba hea kohvi hõng võib
soomlase hinge orjastada.“ Sellega oli Tatu igati nõus.
Paraku ootasid soomlasi peagi ees õige kohvivaesed ajad. Koos
Talvesõjaga vähenes järsult kohvi sissevedu ja lakkas jätkusõja aastatel pea täiesti. Neutraalse Rootsi kaudu ju midagi saadi, kuid seegi vähene läks lenduritele ja teistele sõdalastele. Tavasoomlastel tuli
oodata kuni suure sõja lõpuni – alles siis hakkasid kaubalaevad kohviubade kottidega jälle Soome sadamatesse jõudma.

VALGUSGIGANDI
ängistav argipäev
Dokumentaalnäidend
„Estoplast“ toob vaatajate ette hoolega selitatud
kontsentraadi Nõukogude
Eesti argipäeva – ei midagi
ülearu jõhkrat või vaevarikast, lihtsalt kõikehõlmav
tülpimus.
Näidend on sündinud vastse
„Õnne 13“ stsenaristi Andra Teede käe all ning paralleele kohaliku pika ajalooga olustikudraamaga võib soovi korral joonistada
omajagu. Ott Sepa suu läbi kuulsaks saanud paroodialoosung „20
aastat ja mitte ühtegi sündmust“
kehtib suuresti ka 1959. aastal loodud ning Õismäe tööstuse auks ja
uhkuseks olnud Estoplastis.
Nagu „Õnneski “ veeretab
„Estoplastis“ meeletu hulk inimesi
lihtsalt oma päeva argiste rõõmude ja muredega õhtusse. Töökorraldust iseloomustab hästi noore
punkari jutustatud anekdoot, kus
Jaapani tehases teeb üheksa inimest ära sama töö, mis 99 Nõukogude töölist. Jagub aega kohvipausideks, jutuvestmiseks, pikkadeks
suvepuhkusteks vennasvabariikide avarustes.

Peidetud hirm
Sotsialistliku idülli varjus, mis
küll valgustab vana ja valgustab
last (hästi valgustab Estoplast),
lasub aastakümneid üht tööpõldu kündva seltskonna kohal üha

Teostatud töödele 3 aastat garantiid

süvenev rutiin ja igavus. Ühel hetkel viskab ambitsioonitu samade
lõustadega kohvitamine ju üle,
kuid pääseteed ei paista kuskilt.
Tasapisi murenev raudne eesriie
suunab ka tublimad töömehed
vargsi „Ameerika Häält“ kuulama.
Samas kannustab alalhoidlikuma meelega rahvast alateadlik kabuhirm Praha ja Budapesti sündmuste kordumise ees. Nii
juhtubki, et rohkem kui lake
krantsist vene brigadiri tuleb mässajatel peljata rahvuskaaslastest
kolleege, kes igasuguse teisitimõtlemise juba eos summutavad. Kui
ikkagi on vaja vabal ajal sõbraliku
kollektiiviga üheskoos rallit sõitma minna, siis on vaja, ja puudub

põhjus süsteemile vastu hakata.
Lõppeks leidub täielikul ettemääratusel ju ka helgeid külgi –
mis sest, et küüditamisest pärinevad armid veel kaugeltki paranenud ei ole ning kriitilisemal hetkel
tuleb kaunis klišeelikult taas teineteist fašistiks ja tiblaks sõimama asuda. Teatavasti andis režiimivahetus Estoplasti tehasele surmahoobi ning küllap moraalses
mõttes ka nii mõnelegi töölisele. Sai ju seal elu kauneimad aastad veedetud ning lõunapausi ajal
vargsi abikaasagi võetud. No alguses haises natuke liiga palju, aga
kui eesrindlik direktor töö juurde
dušinurga paigaldas, taandus seegi probleem.
KAUR PAVES

Palkmajad ja -saunad kuni -7,5%

kristjan@krestonehitus.ee
www.krestonehitus.ee
tel 5809 6966.

Tünnisaunad ja kümblustünnid kuni -10% Sae- ja höövelmaterjal
Kvaliteetsed
kuni -30%
toru- ja tünnisaunad

EHITUS- JA REMONDITEENUSED:
fassaadid, katused - müük ja paigaldus
aknad/uksed - müük ja paigaldus
üldehitus ja plekksepatööd, pleki kantimine

Annikoru küla, Konguta vald, Tartumaa
info@balticloghouses.ee • http://balticloghouses.ee

Meie põhitooted on eriprojektidena valminud
palkmajad, mis ümar- kui tahutud palkidest.
Oma töös kasutame kvaliteetset norra tapi
tüüpi nurgaseotise tehnoloogiat.
Tel 5664 1191

Meie pakutavad
saunad on
täislahendus kiirelt
teisaldatavad ja
paigaldatavad aeda, veekogu
kaldale või isegi
kesklinna tänavale.

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

Hööveldus- ja
saekaatriteenus
Veo- ja tõsteteenus

Tel 5341 6687

tartuekspress
Salaselts
Hokikepita iidse
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linnamüüri turjal
Kapsatorn, söetorn, kuraditorn, kuivtorn, piinatorn, veretorn, valgetorn,
püssirohutorn, kõrgetorn,
pasatorn ja isegi õnnetu
nimetu torn vajavad vallutamist. Sest see on juba
tornide saatus. Isegi kui
neist enam aimatavatki
alles pole ja vallutaja on
hokivarustuses kirjanduslik mina.

matus kõige intrigeerivamalt.
Kontrastina mõeldud kokkupõrked tänapäevaste tegelastega, küll olevikuöös, küll lähiminevikus, tekitavad rohkem kuklakratsimise hetki. Kas tõesti?
Miks? Kuidas see käimasolevasse puutub? Räägib autor koguaeg endast või miksib fantaasiaga?

Nii võib võhik (ja seda allakirjutanu vaieldamatult on nii
ajaloo kui ilukirjanduse vallas)
järeldada, lugedes Juhan Voolaiu
äsjailmunud teost „Hokimängija
Tartu linnamüüril“. Raamatut,
kus peategelane balansseerib
ulme ja ajaloo, deliiriumi ning
katarsise, katuste-müüride piiril.

Aga kas pole mitte hea raamatu tunnuseks seegi, et sunnib kaasa mõtlema, kahtlema ja
küsima? Ja lugemist väärt teoseks tuleb Voolaiu järjekordne
üllitis tunnistada kõhklusteta.
Vaimusilmas kangastusid juba
stseenid animafilmist, mida selle baasil vändata annaks. Stiilivormina kokku segades „Operaator Kõpsi“ ja „Klaabu“.
Eraldi tunnustust väärivad
joonised-skeemid-kaardid,
mis aitavad rännakul pimeduses kurssi hoida ka tänase
hoonestuse keskel. Omalaadse nägemuse „mis oleks kui“
ainetel annavad tosinkond
fotomontaaži, loojaks kirjanik
ise. Kahju vaid, et neid parema
trükikvaliteediga ja värvilisena silmitseda pole võimalik. Või
just mitte, mine võta kinni.
Põnevus, kas jalg vääratab või
mitte, säilib suurel määral tagakaaneni. Puändina presenteeritud lehereportaaži lugedes tuleb
ajakirjanikuleiba näsinuna usutavuse latti kõvasti kohendada.
Aga nagu hokimängija tegudega tõestab, johtub usk ikka uskujast endast, mitte eemalt kiibitsejatest.
Vähemasti on mul nüüd selge,
kust otsida kodumaa kauneimat
vinni ning kes Raeplastil Lutsu
apteegi viltu ajas.
RASMUS REKAND

Kujutluspiltide ajend

Road-trip ajaloos
Kuidas keegi võtab ette usupuhastusliku palverännaku, on
arusaadavalt igaühe enda asi.
Kui just usujuhid seda varem
vankumatult kivisse pole raiunud. Sisemine Tarbatu usk sunnib hokimängija lunastuse ja
leotise leidmiseks ühe ööga (päeval oleks see veelgi utoopilisem
ülesanne) tegema ringi mööda
iidset linnamüüri. Mis sest, et
too ajalooline lohe ilmneb maapinnal vaid mõne üksiku sakina. Linnamüür on konservikarp,
mille kaane peategelane, Lembitu Martsoni nimeline avaja, on
sunnitud loetud tundidega lahti muukima. Olgugi, et selleks
tuleb ületada sõna otseses mõttes mäekõrguseid takistusi.
Juba asjaolu, et Tartut ümbritses kunagi võimas, sakiline
linnamüür, võib kesisema ajaloohuviga linlasele tulla väikese üllatusena. Et meilgi on oma
Pikk Hermann ja Kiek in de Kök

olnud, üllatab ilmselt enamikku. Kuidas arvukad tornid oma
nime said, mitu turuhoonetäit
kive müüri rajamiseks kulus
ning kuhu neist enamik tänapäevaks on jõudnud – ajalooliste tõikade rohkus viib mõttele, kas poleks mitte vahva plaan
just selle raamatu toel kõuriku-

Peatselt on meid kõiki haaramas
jõuluootus ning seda erilist püha
soovime veeta endale kõige
kallimatega - pere keskel,
hinnatud kolleegidega ja kallite
sõpradega üheskoos.
Ajaloohõnguline ja piduliku atmosfääriga
restoran Volga on ideaalne koht jõuludele
pühendatud õhtu veetmiseks. Meie juurde
mahub palju häid lapsi ning katame laua nii
väikestele, kui suurematele seltskondadele
alates 6 kuni 150 inimeseni.

tele olnut tutvustada.
Ajalootunni lisamaterjali
staatusse tõusmisel võib pärssivaks kujuneda müürivallutaja
sage palvetamine kõigevägevama suunas. Ei-ei, mitte taevased
väed! Ikka tulivee ees põlvenõtkutamine on tänapäeva stiihia.
Vaid sealt ammutub piisavalt julgust eneseületusteks, kaeru fantaasia-ükssarviku söakaks galopiks.
Teisalt, just need ulmailma
piirimaised kohtumised ajalooliste, Tartut valitsenud või vallutanud (peamiselt mõlemat)
suurkujudega, mõjuvad raa-
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kadunud
kuldkuju jälil
Aastalõpp venitab raamatusõprade menüü iseäranis
mitmeküllaseks, seda ka
Tartust pajatavate teoste
poolest. Mika Keräneni järjekordses noortekrimkas
nuhivad Supilinna detektiivid ehk salaselts Ramps
mööda Lurichi kuldseid jälgi.

„Seda raamatut kirjutades ma
esimest korda mõtlesin Draamateatri poole. Ma tegin sellise väga
keerulise kriminaalse loo, kirjutasin seda üle kahe aasta,“ tunnistas
ühes intervjuus autor ise. Selle väite paikapidavust tasub hindama
paluda eelkõige noorema kooliastme õpilased, kes peaks peategelastega vanuse poolest hästi samastuma, olles eeldatavasti ka peamine raamatu sihtgrupp.
Nii saigi Draamateatri publik
süžeega tuttavaks enne, kui raamat trükivalgust nägi – nimelt
esietendus „Kuldne Lurich“ juba
2. novembril ning menupuuduse
käes ei kannata teps mitte – sageli
on etendused välja müüdud.

Hämarate asjade rägastik
Nagu krimka puhul ikka, kammitseb seda kirjeldades kogu aeg
oht liiga palju paljastada, lugejalt
tahtmatult avastamisrõõmu näpata. Igatahes ei satu Olav, Anton,
Reilika, Mari ja Sadu (ning ärgem
mingil juhul unusta Matit) sedapuhku ise juhuslikult pahalaste
jälile, vaid juhatatakse kuritegeliku maailma salapärasest väravast
sisse lausa tellimustööna.
Kuidas sai spordimuuseumi lukkude ja riivide tagant iseenesest
minema jalutada Lurich? Just, seesama ilmakuulus jõumees. Õigemini tema kuju – puhtast kullast taies.
Hargnev sündmustik kätkeb
endas üha peadpööritavama tem-

poga rulluvat müsteeriumite jada,
kust ei puudu Majasokk, kukerpallimehed, salatsev direktoritetandem ja kes kõik veel. Ning nagu
õiges krimkas ikka, hakkab kottpimeda tunneli lõpust paistma
valgus üsna tagumisel hetkel.
Stiililt näib „Kuldne Lurich“
laveerivat täpselt sel piiril, kus lugemine on ka lapsevanema jaoks päris
põnev, mitte aimatavalt naiivne
ning lastelegi köitvalt jõukohane.
Plusspunktid värvika sõnavara valiku eest, mida just noorem põlvkond
ei põlga – tean omast käest, kui lihtne sel pulgal on täiskasvanul libastuda. Maarja-Liisa Platsi üpris minimalistlikud illustratsioonid lisavad
oma lapseliku varjundi.
Resümee, et meie linna lahedus seisneb selles, et vanainimesed varastavad ning lapsed lahendavad kuritegusid, on mõnevõrra
intrigeerivam kui tees spargelkapsa imeliselt heast maitsest.
RASMUS REKAND
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Eelarveotsused läbipaistvaks. Tõsiselt
Linn lubas koos kaasava
eelarve algatamisega muuta kogu linna eelarveprotsessi linnakodanikele läbipaistvamaks ja arusaadavamaks, nii et linlane näeks,
et valikuid on palju ja need
on sageli rasked.

Üllatusterohket
jõuluaega!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510
e-pood: www.desirees.ee

VALITUD KASUTATUD
JA UUED RÕIVAD
TULBI 2C, Tartu
E-R 10–18
L 10–16

KOGU KAUP –50%

Vabakund nõudis, et raad teeks
lubaduse teoks ja avalikustaks osakondade tehtud eelarveettepanekud, nii et iga linnakodanik saaks
tõesti näha, missugustest prioriteetidest lähtuvalt eelarveotsuseid
tehakse. Seda eesmärki ei ole suudetud täita. Paraku tähendab see
ka seda, et linnakodanikel ja opositsioonil on väga raske hinnata,
missugused olulised asjad jäävad
linnal tegemata ja millele mida on
eelistatud. Eelarve seletuskirjast
on väga raske lugeda välja sedagi,
mis tegelikult tehtud saab.
Toon ühe lihtsa näite kultuurivaldkonnast, mille läbipaistvama
rahastuse eest olen püüdnud või-

delda. Nii arengukavas kui koalitsioonileppes lubatakse astuda
samme UNESCO loovlinna tiitli taotlemiseks. Eelarvet lugedes
me paraku kuskilt ei näe, milliseid
samme linn sellel teel tegelikult
ette võtab, plaanitud tegevused
ja kulud peituvad siin-seal haridusosakonna ja kultuuriosakonna põhitegevuse kulude all. Nii ei
tea isegi projektiga lähedalt seotud
inimesed väljaspool linnavalitsust,
mis sellest asjast saab ja mida linn
täpselt teha kavatseb.
Arvan, et mida paremini linlane
saab aru eelarvevalikuid piiravatest
tingimustest, seda vähem tekib ka
kiusatust teha etteheiteid seal, kus
tegemist on majanduslike ja varasematest kohustustest tulenevate
valikutega ning kus tõesti otsustajate võimalused on piiratud. Linn
võiks siin usaldada oma kodanike
mõistmisvõimet ja arukust.
Paraku on linnavalitsus järjekindlalt tõrges infot avalikustama.
Põhjendusena tuuakse, et näiteks

ühe kooli rahvas, kes sel korral
rahast ilma jäi, ei mõistaks, miks
eelistati remontida mõnd teist
kooli või lasteaeda. Olen kindel, et
kui otsused võtavad arvesse hinnanguid tegelikule remondivajadusele või hoone olukorra ohtlikkusele, siis mõistetakse neid küll.
Jah, avatud eelarve toob kaasa
suurema suhtlusvajaduse kodanikega, aga lõpuks see ju ongi poliitikute töö.
Mis meile seekordse eelarve
puhul rõõmu teeb, on asjaolu, et
linn on pööranud enam tähelepanu lasteaedadele ja alusharidusele.

Lõpuks ometi saab lahenduse lasteaiakohtade nappus ja tõusevad
ka lasteaiaõpetajate palgad.
Samal ajal jäävad siiski ootejärjekorda paljud tuleohutuse nõuete täitmiseks vajalikud renoveerimistööd nii lasteaedades kui koolides, lisaks on linnas lasteaedu,
mis on väga halvas seisus, pikaaegne just selle valdkonna alarahastus kriibib väga silma ka veel
pärast uut eelarveperioodi. Huvikooliõpetajad, muuseumi- ja raamatukogutöötajad ootavad samuti pikisilmi palgatõusu, neile jagub
sellest eelarvest aga vaid näputäis.
Seetõttu on raske uskuda, et
praegu on õige hetk investeerida
näiteks Annelinna kunstmuruväljakusse või suurendada korvpalliklubi Rock rahastust, mis iseenesest ju kahtlemata on toredad
asjad, aga pigem „mugavuskulutused“ kui äärmisest vajadusest tulenev valik.
GEA KANGILASKI
Vabakund

Tartu vaimu puudutus
Kuna eelarve on väiksem
käesolevaks aastaks kavandatust, siis juba see seab
piirid uutele säravatele
ideedele.
Rahandusministeerium on võtnud oma kontrolli alla formaalselt
Eesti võimekamate omavalitsuste
hulka kuuluvate Viimsi, Keila jt eelarve tulud-kulud. Sellist välise sekkumise ohtu Tartus pole. Seadusega
sätestatud laenulimiidini on maad
ja järgmisel aastal vaikselt avanema
hakkavast EL-i toetusrahast võtab
Tartu tõenäoliselt maksimumi.
Mitmed lähiaastatel valmivad
ehitused – Idaringtee ja Ihaste sild,
kliinikumi uued korpused, Tamme
gümnaasium – on osaliselt rahastatud välisvahenditest. Ainsa erandina maksab Eesti Rahva Muuseumi maja kinni Eesti rahvas. Küsimus on selles, mis saab 8–9 aasta
pärast, kui meile EL-iga liitumise
„preemiaks“ määratud ühtekuuluvusfondi raha on otsas?

Järgmise aasta tähtsaim projekt
on kindlasti Idaringtee ja Ihaste
sild. Ei pea olema paberitega selgeltnägija, et ennustada – see on
järgmise aasta Tartu tegu. Eelmisest sugugi vähem oluline samm
ei ole Tamme gümnaasiumi uus
algus uues kohas ja uues vormis.
Puhta gümnaasiumina. Aga seda
uut algust tumestavad mineviku
varjud ja esikoht aasta teo konkurentsis jääb püüdmatuks.
PR tegevusest elatuvad inimesed
on tõenäoliselt juba saanud ülesande igal sobival momendil rõhutada
laste kollektiivse hoiuga seonduva-

te pingete lõppu. See ei pruugi aga
nii olla. Linna jõuline sekkumine
eraettevõtlusse lastehoiukohtade
avamise näol tõstab vanemate ja
linna vahelised pinged ümber ettevõtjate ja linna vahele.
Linnapea on avalikes esinemistes 2015. aasta eelarvele pannud
külge hariduseelarve märgi. See
ei ole ülemäära vaimukas. Kuna
hariduskulud moodustavad triviaalselt rohkem kui poole jooksva eelarve kuludest, siis on see silt
kohane suvalise aasta eelarvele.
Teine loosung, millega eelarvet
kaunistatakse, on palgatõusu loosung. Natuke kahe otsaga asi – eelarve üldiselt väheneb, halduse eelarve kasvab! Ainsana on miinusmärk volikogu ülalpidamise kulude real. Osakondade ülalpidamiskulude ridadel ilutsevad 2 ja 20
protsendi vahele mahtuvad plussid!
Erinevate ametinimetustega töötajate (kultuuritöötajad, lasteaednikud, sotsiaal- ja hooldustöötajad)
4–11% vahele mahtuvad palgatõu-

sud on ju hea, kuid üsna loogiline,
olukorrast dikteeritud samm.
Kuna oma teenitud vahendeid
uute suurema mahuga ettevõtmiste alustamiseks napib, siis on palga tõstmisega mõistlik mahendada tööturul tekkinud pingeid, kuigi tuleb tunnistada, et kultuuritöötajatele lubatud 4% tõusu seda
eesmärki ei täida. Võib oletada, et
see protsent on sätitud riigieelarvest rahastavate kultuuritöötajate
palgatõusu järgi. Paraku.
Parima kokkuvõtte 2015. aasta
eelarvest teeb kaasava eelarve hääletuse tulemus. Võitnud idee (kõnniteed ristmikel mugavaks) kõneleb sellest, et linnas pole korras
elementaarsed asjad, millega näiliselt on tegeldud aastakümneid.
Ometi on kahtlus, kas nad nüüdki kõigi linlaste jaoks sobivaks saavad. Näiteks nägemispuudega inimestele, kelle jaoks pole vist ühtegi piisavalt ohutut ülekäiku!
JÜRI KÕRE
IRL

Bokside rent, komisjonimüük
Müügil rohkelt soodsat kaupa nii väikestele, kui suurtele. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5680 4451.
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Mäng piiratud võimalustes
Alates 2008. aastast on
Eesti omavalitsused rahamures. Kui kõik teised EL-i
riigid pidasid majanduskriisi ajal otstarbekaks toetada
inimestele kõige lähemal
seisva riigiasutuse – omavalitsuse – eelarveid, siis
Eesti hoopis kärpis neid.
Seda isiku tulumaksu omavalitsustele laekuva osa vähendamist
pole siiani taastatud. Aastatega
on „näljapajuk“ aga tekitanud olukorra, kus paljud vajalikud asjad
on üha edasi ja edasi lükatud. Nii
vajavad Tartus remonti pea kõik
lasteaiad ja koolid, aga ka teed jne.
Kõigeks selleks raha ei jätku.
Tõsi, 2015. a eelarve maht ilmselt ei jää väiksemaks 2014. a
omast. Kuigi esialgne kava on

0,4% väiksem, siis Eestis kehtiva korra kohaselt saab Tartu teada osade riigilt tulevate toetuste
summa alles kuskil 3 kuu pärast.
Nende linna eelarvesse võtmise järel on 2015. a eelarve maht
umbes 5–6% suurem kui oli 2014.
aastal. Eelarvekasvu toetab isiku
tulumaksu hea laekumine palkade kasvu tingimustes – +5,6%.
2015. a Tartu eelarve tulude kava

võib pidada realistlikuks.
Tartus pingestab eelarve olukorda oluliselt ringtee ehitus –
2015. aastal tuleb selleks välja käia
viimane, ja mitte väike osa – 5,6
miljonit eurot. Ka eraldati 2015. a
raha kõige hädavajalikumate (eelkõige pooleliolevate) lasteasutuste ehituseks ja remondiks. Raha,
mis seejärel oli võimalik linna
arenguks kasutada, otsustati suunata eelkõige lasteasutuste järjekordade likvideerimiseks. 2015. a
algul peaks see probleem lahenema. Aga kõik need lasteasutuste
uued kohad nõuavad kulutusi, ja
kogusummas mitte vähe. Kui siia
lisada ka väike kasv heakorra-, sotsiaal- jmt hädavajalikeks kuludeks,
hakkabki rahakoti põhi paistma.
Seetõttu kasvavad uuel aastal palgad eelkõige hariduses (+10%) ja

sotsiaalsektoris (+11%), kuid linnavalitsemises vaid 3%, mis on Eesti
keskmisest märksa vähem.
Kui rääkida lahendamata probleemidest, siis peale eeltoodud
raskuste koolide, kultuuriasutuste, tänavate jne remondi ja ehituse
alal, on eelarvekavas segased veel
huvikoolide palgad. Aga neid saab
lõplikult paika panna alles pärast
seda, kui selgub riigieelarves olev
õpetajate palganumber. Ka pole
momendil lõplikult selge mitmete kultuuri- ja spordiürituste maksumus. Suur osa neist probleemidest peaks saama lahenduse eelarve lugemiste vahel, osa aga siis, kui
on lõplikult selged Tartule riigieelarvest tulevate toetuste summad.
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Haridus ennekõike

OLEV RAJU
Keskerakond

Eelistused on lapsed ja haridus
Sotsiaaldemokraadid peavad Tartu linna järgmise
aasta eelarves tähtsamateks eesmärkideks uute
lasteaia- ja hoiukohtade
loomist ning selle kaudu
lasteaiajärjekordade kaotamist. Linn loob üüripindadel umbes 300 uut lapsehoiukohta.
Linnale kuuluvates lasteaedades
tähendab see paraku lastevanemate omaosaluse tõusu. Kokku teeb
see 1,3 miljonit lisatulu, millele linn
paneb omakorda juurde veel ca 1,2
miljonit. See läheb väga vajalikuks
lasteaiaõpetajate palgatõusuks.
Kahe osapoole panuse tulemuse-

na on lasteaiaõpetajatel jt töötajatel
oodata 10% palgatõusu.
Sotsiaaldemokraatide arvates
on tähtsamad investeeringud:
1. Tartu idapoolse ringtee ja
Ihaste silla ehituse lõpule viimine (6,6 miljonit);
2. Linnas mitmete tänavate
(Savi, Roosi, Kesk-Kaare, Nooruse jt) täies mahus korda
tegemine (1, 5 miljonit);
3. Raudteejaamaesise väljaku
korrastamine (40 000);
4. Jaamamõisa asumis mänguväljaku rajamine (65 000);
5. Pauluse surnuaial Vabadussõjas langenute memoriaali ehituse lõpetamine (50 000);
6. Annelinna gümnaasiumis,

Forseliuse ja Hansa koolis
suuremahuliste remonditööde tegemine (ca 1,25 miljonit);
7. Tamme gümnaasiumi ja täiskasvanute gümnaasiumi hoone renoveerimine (8,1 miljonit);
8. Anne sauna majas Anne
sotsiaalkeskuse rajamine
(440 000);

9. Tänavavalgustuse keskkonnasõbralikuks ja efektiivseks
muutmine (264 000);
10. Lasteaedade remont ja ehitus
(1,5 miljonit).
Sotsiaaldemokraadid loevad
Tartu linna käsutuses olevate
vahendite piires tehtud eelarvet
heaks tulemuseks.
Muidugi jääb süda valutama
lasteaedade ja koolide pärast, mis
vajavad remonti. Lohutuseks on
aga see, et eelarves on vahendid
nimetatud hoonetes projekteerimistöödeks, et teostada remont
järgnevatel aastatel, kasutades selleks muu hulgas ka eurovahendeid.
TÕNU INTS
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

URMAS KLAAS
Reformierakond
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Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

12.01 Vanemuise teatris
19.01 Vene teatris

Kontsert algab kell 19.
09.12 Viimsi Püha Jaakobi kirik
10.12 Valga Kultuurikeskus
11.12 Võru Kultuurimaja Kannel
12.12 Türi Kultuurikeskus
14.12 Elva kirik
15.12 Pärnu teater Endla
16.12 Kuressaare Laurentiuse kirik

17.12 Haapsalu Kultuurikeskus
18.12 Tartu Pauluse kirik
21.12 Vihula Mõis (algus kl 16)
22.12 Rakvere Kolmainukirik
23.12 Jõhvi Mihkli kirik
27.12 Tallinna Jaani kirik
28.12 Rapla Maarja-Magdaleena kirik

Piletid Piletilevi ja Piletimaailma eelmüügist alates 12 €/16 €, kontserdipäeval pilet kallim.
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Tünnisaun ronib ratastele
Üle riigi populaarsust koguv
tünnisaunade rentimisteenus on kombitsaid küünitamas ka ülikoolilinna.

Marku ja Raido usuvad, et mobiilsed kümblustünnid on saunafännide
tulevikutee. 
KAUR PAVES

Aasta tagasi kirjutas Tartu
Ekspress õllelembesest Võrumaa
leiutajast Kalmer Jakobsonist, kes
suusavõistlustelt tuttavale tünnisaunale rattad alla pani. Tänaseks
aga on välitingimustes kümblemine sedavõrd massiliseks muutunud, et välja on ilmunud esimesed
teenusepakkujad.
Nii pidas ka Marku Luht ühel
oktoobrikuu esmaspäeval sõbrapoiss Raidoga lõunapausi ja arutas, mida nädalavahetusel teha.
Ideid oli alates spaadest reisini
Taisse välja, kuni jutt jõudis tünnisauna rentimiseni. Sõbrad jõudsid tõdemuseni, et milleks maksta
teistele, kui saab hoopis ise teha ja
kasu lõigata.

Eredam kui naabri bemm
„Esimene takistus oli, et iseseisvalt me seda kokku ei osanud
panna,“ meenutas Luht. Ehitamisel tuli neile appi sõber Henry, kes tegeleb puutööga ja pani
kärule puiduosa kokku „paremini,

kui Veerpalu suusatab“. „Eks kõik
mehed on ka natuke edevad ja sellepärast sai juurde lisatud seitsme
erineva valgusrežiimiga leedvalgusti vannis, mis annab parema
efekti kui naabri-Jüri bemmi põhjavalgus.“
Esimest korda sai tünni proovitud sõbra venna aias, kes ise reisil

oli ja usaldas maja vennale. „Lasime tünni tühjaks keset hoovi ja
hommikuks oli kõik see üks kant
vett hoovis liuväljaks kuivanud,“
naeris Luht. „Kui vend ülejärgmisel päeval koju tuli, oli ta natuke
häiritud. Kuid eriti rõõmsad olid
tema kaks väikest last.“
Väikseid muresid tuli ette palju

– et käru üldse arvele saada, tuli
läbi helistada nii maanteeameti juristid kui lugematu arv kordi
infoliinilt nõu küsida. „Leedvalgusti paigaldamise käigus oleksime äärepealt augu teinud liiga
suure ja tünni ära rikkunud, selleks ajaks oli kogu käru juba valmis,“ meenutas Luht.
Kümblustünni saab kasutada
koduaias, suvilas või ka järve ääres
– vajalik on ainult vee olemasolu.
Tulevikus loodab Luht lisaks pakkuda erineva suurusega ürituste
telke ja enne suve kindlasti ka pulmaautot.
KAUR PAVES

Sirli Supilinnast: Abivalmis vaene eestlane
Ja algabki see trall pihta! See igaaastane otsatu heategude kampaania.
Ma mõistan, et heateod on
vajalikud. Aga see jama, mis viimastel aastatel toimub, on kõike
muud kui normaalne!
Jah, jõulud on ehk rohkem
andmise aeg. Ja püsib alati lootus, et kui oled saaja rollis, siis
on kingitus südamest tehtud.
Ent nende pühadega käib kaasas
uskumatult palju abivajajaid. Vastsündinutest kodutute loomadeni
välja. Igas kassas, kus sa arveldad,
seisab letil korjanduskastike. Meedia rõhub andmisrõõmule nii kuis
jaksab! Aga mis minu jaoks kõige
kummalisem: hiljem tuleb tagasisidena info, et tõesti kogutigi
midagi. Ja tihtilugu päris kopsa-

kas summa. Kas see tõesti vastab
tõele?
Üldsus nuriseb, et palgad on
naeruväärsed, pensionid mõnitavad vanureid ja peretoetused on olematud – ma tõesti
ei mõista! Kust see raha, mis
annetatakse, tuleb? Kui elu nii
kehv on, kuidas siis kõik abivajajad veel midagi saavad? Ja seda
enne jõule, mil niigi on suuremad väljaminekud!
Tervet Eestit vaadates pole tegu
vaid ühe korjanduskampaaniaga. Erinevad sihtgrupid on ühtlaselt üle maa oma abipalved laiali
saatnud. Ja kõik ka saavad sellest
pirukast tükikese. Minu jaoks uskumatu lugu!
Mõistan, kui läheb lahti kudumiskampaania – näputööhuviliste

BIGBANK Tartu
vs

Daugavpils Univesitate
Laupäeval 06. detsembril kell 18.00
Tartu Ülikooli Spordihoones

PILET 2 €

www.skduo.ee
Trio Buss

/

paradiis. Või kui loomade varjupaik vajab allapanu ja lahke talumees paar põhurulli oma talvevarudest eraldab. Mõnest perest
on aga võib-olla pesakond välja
lennanud ning kui nüüd perepea
suure köögilaua üle lihvib-lakib
ning ta küljeluu paar uut sobivat lina sellele pealepanekuks meisterdab ning see
komplekt siis mõnele
järgmisele suurele
leibkonnale eraldatakse, siis sellest
saan ma aru.
Aga meil ... võibolla tõesti inimesed annetavad,
ent samas käib üks võistuhädakisa, et küll see igakuine pisku
tuleb raske vaevaga. Ent kui kuulajaskond kadunud on, siis klõpsib

hädaldaja kümme eurot
lastele, kümme eurot
loomadele,
kümme
eurot Maarja külale...
Ei saagi aru, ju siis sissetulekutest ka annetuseks jagub, aga üldlevinud
hoiak on, et ägiseda tuleb.
Ja ägisemegi.
Vägisi meenub seik meie
kodumaisest filmiklassikast,
kus Tõnisson kuidagi oma rahakukrut vana koolivenna avitamiseks kergendada ei taha. Raha
nagu on, aga laenu anda ei taha.
Mitte keegi, kelle poole Joosep
oma murega pöördub, ilmselt
ei taha. Ent lõpuks Toots selle
isatalu ikkagi enda nimele saab.
Ju see abivalmidus on eestlasel
veres!
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Pargis väikese baari kõrval istub
vana mees õngega. Ta viskab tamiili konksuga põõsa taha ja ootab.
Möödub üks jalutaja.
„Mida te teete, vanaisa?“ küsib
mees.
„Püüan kala...“
„Siin pargis, põõsas? (Mees on
vist hull, mõtleb küsija.) Jätke see
püüdmine, lähme parem baari, ma
teen teile üle õlle välja.“
Istuvad, joovad: „Tähendab te
püüate siin kala. Ja kui palju te tänase päeva jooksul püüdnud olete?“
„Teie olete juba seitsmes,“ vastab
vanamees.
***
Uusaastaöö. Purjus mees helistab uksekella. Talle avab ukse tema
naine. Mees astub tuppa, suleb
väga ettevaatlikult ukse, pöörab
naisele selja ja ütleb:
„Mulle seitsmes korrus!“
***
Firma otsib uut sekretäri. Direktor
vestleb kandidaadiga pikalt ja põhjalikult ning haarab siis äkki neiul
tagumikust. Kohe järgneb kõrvakiil.
„No nii!“ lausub direktor rahulikult. „Miks te mulle valetasite, et teil
on töökogemusi?!“
***
Kaks meest sõidavad autoga ja

Kino

peatuvad, sest valgusfooris süttib
punane tuli. Nende kõrval peatub
teine auto, mis varjab juhi eest valgusfoori.
„Ole hea, ütle mulle, kui roheline
tuleb,“ palub juht kõrvalistujat.
Mõne hetke pärast ütleb kõrvalistuja: „Roheline...“
Juht paneb käigu sisse ning hakkab liikuma, kuid põrkab teise autoga kokku.
„...Opel tuleb,“ lõpetab kõrvalistuja oma lause.
***
Auto peatub ristteel, sest fooris
põleb punane tuli. Hetk hiljem sõidab teine auto talle tagant sisse.
Selle juht hüppab rooli tagant välja
ja käratab esimese auto juhile:
„Pagana pihta! Kas te tõesti ei saa
veidi ettevaatlikumalt sõita?! Te olete täna juba kolmas, kellele mul on
tulnud otsa sõita.“
***
Kirurg oskab kõike, aga ei tea
midagi.
Terapeut teab kõike, aga ei oska
midagi.
Patoanatoom oskab ja teab kõike, aga – hilja!
***
Paar päeva enne 24. veebruari
astub haigla peaarst kopsuhaigete

palatisse:
„Nii, sõbrakesed, nüüd puhume
vabariigi aastapäevaks mõned õhupallid täis! Ja kui keegi simuleerima
hakkab, siis lasen teil dirižaabli täis
puhuda!“
***
Peaarst teeb haiglas ringkäiku. Ta
siseneb esimesse palatisse ja küsib
patsiendilt:
„Mis teil viga on?“
„Hemorroidid.“
„Millega ravitakse?“
„Joodiga määritakse.“
„Kaebusi on?“
„Ei ole.“
Peaarst astub järgmisesse palatisse:
„Mis teil viga on?“
„Hemorroidid.“
„Millega ravitakse?“
„Joodiga määritakse.“
„Kaebusi on?“
„Ei ole.“
Peaarst läheb kolmandasse palatisse:
„Ja mis siis teil viga on?“
„Angiin, kurgumandlid.“
„Millega ravitakse?“
„Joodiga määritakse.“
„Kaebusi on?“
„Jaa! Ma nõuan kategooriliselt, et
mind määritaks esimesena!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
5.12 kell 18.45, 21; 6.-7.12 kell
15.30, 22.20; 8.-10.12 kell
17.15, 22.20; 11.12 kell 17.15,
22.25 Escobar: Kaotatud
paradiis
5.12 kell 13, 15.30, 18.15, 23;
6.-7.12 kell 12.45, 19.30, 22;
8.-10.12 kell 12.45, 15.15,
19.30, 22; 11.12 kell 12.30,
19.15, 21.45 Näljamängud:
Pilapasknäär – Osa 1
5.12 kell 14, 15, 20.30; 6.-7.12
kell 14, 17.50; 8.-11.12 kell 14,
22.10 Serena
5.12 kell 14.45, 17.10, 20.10,
20.45; 6.-7.12 kell 15, 17.30,
20.10, 22; 8.-10.12 kell 13.30,
15, 17.30, 20.10; 11.12 kell
14.45, 18.45 Nullpunkt
5.12 kell 12.15, 12.45, 16.30;
6.-7.12 kell 11, 12, 13, 15.15;
8.-10.11 kell 12, 13, 17.40;
11.12 kell 12, 12.45, 15 Madagaskari pingviinid
5.12 kell 14.45, 23.15; 6.-7.12
kell 17.05, 22.20; 8.-10.12 kell
14.45, 21.30; 11.12 kell 14.30,
21.30 Praht
5.12 kell 17.20, 22; 6.-7.12 kell
12.15, 18.20, 21.30; 8.-11.12
kell 18.20 Tähtedevaheline

5.12 kell 12.30, 18, 19.45,
22.30; 6.-7.12 kell 18, 20,
22.40; 8.-10.12 kell 12.15, 18,
20, 22.30; 11.12 kell 12.15, 18,
20.10, 22.20 Vastikud ülemused 2

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Escobar: Kaotatud paradiis

5.-11.12 kell 11.45 Pettson &
Findus – väike tüütus, suur
sõprus
5.12 kell 22.45; 6.-11.12 kell
16.15 Novembrimees
5.-11.12 kell 15.45 Reis Itaaliasse
11.12 kell 19.30 Kääbik: Viie
väe lahing

Kontsert
GENIALISTIDE KLUBI
5.12 kell 22 Metro Luminal

PEETRI KIRIK
4.12 kell 19 Ivo Linna kontsert Laula mu laulu helisev
hääl

TARTU JAZZKLUBI
4.12 kell 20 Tesla | SE

5.12 kell 21 Laura Junson
Kvartett

kuni 13.12 raamatunäitus
Mitme näoga William

TARTU LINNAMUUSEUM

kuni 13.12 Tartupeedia näitus
Suure Tartu fotovõistluse
parimad tööd

6.12 kell 12 A. Russaku nimelise XVII noorte pianistide
konkursi lõppkontsert

TARTU RAEKOJA SAAL
5.12 kell 19 II vokaalansamblite päev Ootuste aeg

TARTU ÜLIKOOLI AULA
4.12 kell 18 Miina Härma
gümnaasiumi kooride ja
vilistlaste advendikontsert
6.12 kell 17 advendikontsert
Taas talv on tulnud
7.12 kell 17 Jõulujazz 2014:
Estonian Voices

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.12 harrastusfotograaf
Ene Lainemäe näitus Jäised
pildid

KARLOVA- ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 6.01 fotonäitus Tere,
kallis näärivana!

LINNARAAMATUKOGU
kun 10.12 köitekunstinäitus
Kaitstud avatus, mille aluseks
Peep Ilmeti kogumik Sõõlatud luule

kuni 15.12 arhitekt Ilona
Merzini näitus Kakskümmend üks kodu
kuni 10.01 näitus Saja-aastased raamatud meie raamatukogus

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 3.01 kunstnik Merike
Läte maalinäitus Värvivärinad

Muu
LINNARAAMATUKOGU
4.12 kell 17.30 Jonette Crowley raamatuesitlus Keha ja
hing kui tervik – tervendav
ja avardav ühendus Soul
Body Fusion
10.12 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele
11.12 kell 18 Vestlusõhtu:
külas Ethel Aoude, raamatu
Minu Ghana. Majanduspõgenik Mustal Mandril autor
12.12 kell 18 Jaanus Rooba
raamatuesitlus Siis ilmaväravas ikka. Terviklikkuse püüd
siinpoolsusesse sealpoolsusest

VÄIKEBUSSI RENT

24 h =60
€
•
Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss
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Et Huawei ei kõla toimetuses algul ülearu ahvatleva
tootjana, kelle uusimat
nutitelefoni katsetada,
räägib peaasjalikult seltskonna võhiklikkusest.
Kooselu Mate 7-ga
kujuneb kokkuvõttes rõõmudeja üllatusterohkeks.
Mate (inglise keeles sõber)
mõjub asjaliku kaaslasena, kellega tarvis esmalt vaid pisut kohaneda. Ta pole kohe päris nii omane, kui naabrikutt, keda tunned
pikki aastaid. Pigem nagu Shenzhengist (just seal asub 1988. aastal asutatud Hiina suurima telekomiseadmete turustaja peakontor) saabunud korvpallurist vahetusüliõpilane, kelle tõttu tuleb
narilt otsalaud demonteerida,
et sihvakas külaline pikutama
mahuks.

Suur, aga ikka tubli
Nii tuleb Matega hängima minnes riietuse valikul hoolikas olla.
Igasse taskusse teda lihtsalt ei litsu. Pintsakukandjatel pole mõistagi probleemi. Ühise unesörgi
planeerijal tuleb nuputamist. Ehk
kumab siit võimalik tulevikutrend
rõivadisaineritele.
6-tollise ekraaniga seadet telefoniks tituleerida ongi kuidagi
kummaline. Tahvli mõõtu ta ka
päris välja ei anna. Aga viimasega võrdväärselt rehkendab küll.
Kogu kahenädalase piinamisaja (tõesti sai vatti kõikvõimalike
rakenduste ja vidinate koosmõju
all) jooksul ei andnud masin kordagi alla, haruharva viivitas ning
jaksas hämmastavalt kaua. Ka eriti intensiivse kasutuse korral kestis aku mõningate mööndustega
õhtuni välja.
Sellele aitab omalt poolt kaasa
äärmiselt nutikas rakenduste haldamise süsteem, mis tühjalt taustal tiksuvatest märku annab ja
soovi korral kõik tühikäijad ainsa sõrmeviibutusega kokku pakib.
Lisafunktsioonina leidub „optimeeri“ nupuke, mis samuti tööjõudlust ning energiatarbimist
tõhustada oskab.

tub aga kirjeldamatult käepäraseks. Korra või paar ei tuvastanud masin peremeest esmakatsel. Üldjuhul piisas ühest kontaktist. Nühkima ei pea, sea vaid
sõrm mistahes nurga all pessa
(selle kohal asetseva kaamera
klaasi näppimine ei anna efekti, küll mõningase defekti hiljem
fotodele).
Ka saab talle söödavaks teha
teiste pereliikmete näpumustrid. Lisaks võib telefoni tundli-

opereerib 13 ja esikaamera 5 megapiksliga. Eneseimetlejate eritegevusena
lubab lainurkfunktsioon
e n e k a
laiend a d a
meiekaks ehk
pa nora a mgrupiselfiks.
Ja kui sul juba nii suure ekraaniga seade kapinurgal konutab, siis
miks mitte teda kasutada digitaalse fotoraamina. Selline mõte näikse Hiina insenere tabanud olevat
ning saagu magamistoajumalanna Chuang Mu ise selle eest ohtralt tänatud. Tõsi – funktsioon
töötab vaid laadimisrežiimis. Mis
omakorda suurendab soovi soetada juhtme asemel ka hoidikuna
toimiv laadimisjaam.
Ohjamaks laiskuskvoote meenutab tark seade igal hetkel soovi
korral ka näiteks päevas sooritatud jalatõsteid. Personaaltreeneriks ta päris siiski ei sobi, sest sammumälu ulatub vaid ööpäeva taha
(või vähemalt ei leidnud ma pikemat ajalugu, väga visalt polnud
põhjust otsida kah).
Tõhusaks abiliseks tuleb tunnistada ka põhivarustuses olev
Polaris Office, mis saab probleemideta hakkama enamlevinud
dokumendiversioonide vaatlemise ja isegi nende täiendamisega. Avastamisrõõmu detailide näol on keeruka hingeeluga masinas tegelikult veel üpris
ohtralt, aga las see jäädagi, üllatusrõõmuks.
Müüjad on Huawei tippmudeli liigitanud meediatarbijate unelmaks. Käsi südamel, unistanud
ma sellisest seni tõesti pole. Hinda
vaatan nüüd, pärast Matega sõbrunemist, mõtisklevalt. Mis tal
siis puudu on võrreldes nimekate tootjate gabariidikaaslastega?
Mõnisada lisaeurot hinnasildilt,
seda küll. Aga kui see ongi kõik,
siis …
RASMUS REKAND

kumate rakenduste, nagu
näiteks pang a ä pi , s a l asõnade faili või
mobiil-ID, rakendumise eel samuti tuttava näpu
järele küsima panna. Turvatundeelundkond nurrus ohutum
olust.
Kehaosade kindlaks tegemine näikse üldiselt olevat hiinlase
tugevaim külg – piisab vaid telefon kõrva äärde tõsta ja juba ta
valib ise numbrit; tood seadme
peast eemale ekraan taasaktiveerub (noh, et sa rääkimise ajal kogemata kõrvaga menüüdes surfama
ei kukuks).

Pildimasin mitmes mõttes
Omaette elevuskilkeid suutis „seitsmes sõber“ esile kutsuda
fotograafiaosakonnas. Päris mitme leheloo ülesvõtted tulid mobiiliga paremadki, kui „peegliga“.
Täisfookusrežiim, mis laseb eelnevalt pildi ära teha ning alles seejärel määrata, milline objekt fookusse tarida. Tagumine kaamera

Kehaosadega kursis
Kõiksugu sõrmejäljelugejatest
kuuldes tabab mind tahtmatult
kahtlusejudin. Haruharva, kui
mõni neist töötab ja selgi harval
juhul pole see kindlasti jäljeandja huvides, vaid vastupidi. Ekraanilukk, mis omaniku näpupuute
seadmeseljalt ära tunneb, osu-

www.vaibasalong.ee
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Aitame jõu
Äsja uuenenud vaibavalik
Hulk valmisvaipu -30%
Vaipkatted, alates 4,95€/m2

Pikk 12, Tartu
Tel 744 2089
E-R 10-18, L 10-16

tartuekspress

18 REKLAAM

Neljapäev, 4. detsember 2014

Ehitus

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Materjal

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

Koolitus

Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu
Emajõe Keeltekool: uued kursused detsembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.
Tükeldatud kuivad küttepinnud
(50 cm, haab, lepp, okaspuu, 25 €/
rm). Toon koju ka kahe ruumi kaupa. Tel 5684 0777.

Loomad
Noor isane lääne-siberi laika Jahi
sarv Nectan Storo t. Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

Mööbel

Müüa soodsate hindadega ehituslikku saematerjali. Tasuta
transport Tartu ümbruses. Tel
5656 4624.

Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Vean kruusa, liiva, ehitusmaterjali, vanarauda. Tel 5648 8522.
Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C- ja CE-kat koolitust,
veokijuhi ADR- ja ametikoolitused. Esmaabi- ja lõppastmekoolitused (85 €). Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.

Küte

Kinnisvara müük

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid,
saunad. Tel 5885 5341.

2-toaline remonti vajav korter
Tammelinnas. zwcad@zwcad.ee

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Kreston Ehitus OÜ, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
Krohvimistööd, siseviimistlus, värvimine, tapeetimine. Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.

Piirdeaiad ja väravad tellija soovitud mõõtude järgi ja tellijale
sobivas värvitoonis. Osta materjal
soodsalt valmis veel vana aasta
sees. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Omanik müüb 1-toalise kvaliteetselt remonditud korteri Näituse
tn. E-post stoners@hot.ee.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp, 38 €/m³). Min kogus 3 m³.
Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Graanulid (puidupelletid), kuivad
küttepuud, -klotsid ja küttepinnud. Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal.
Hinnapakkumine paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing.
Tel 508 0065.

Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

SKP INVEST OÜ ostab metsakinnistuid, raieõigust, põllumaad.
Sobivusel kiire tehing. Küsi hinnapakkumist! info@skpinvest.ee, tel
508 0065, www.skpinvest.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Talu Konguta vallas või lähi
ümbruses (hind kuni 40 000 €).
Tel 5340 2708.

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

Aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel tasuta väljaõpe töö
käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.

Klienditeenindajale, nõudepesijale.
Tel 744 2085, info@chezandre.ee.

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.

Pakun tööd

Arkaadia Puhastuse OÜ pakub
Annelinnas tööd
tehnilise taibuga
istudes juhitava
põrandahooldusmasina masinistile. Tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee

1-toal renov ahik korter Vanemuise tn (25 m², aknad hoovi poole).
Tel 525 7647, www.aabakv.ee.
Janpal Grupp OÜ pakub kvaliteetset üldehituse teenust. Küsi
pakkumist strongestinvest@gmail.
com või kl 8-17 tel 5632 9412.

Kasutatud mööbel: www.rolfo.
ee. Transport Tartu piires tasuta.
Avatud ette helistamisega
tel 5381 4290.

Kuiv haab (45 cm, 35 €), kuiv
okaspuu (30 cm; 1,70 €/võrk),
kuiv kask (30 cm, 2 €/võrk).
Tel 504 5307.

Kuivad lõhutud küttepuud (lepp)
50 cm, 35 €/rm ja 30 cm 38 €/rm.
Tel 5383 7099.
Küttehall müüb Tartus soodsalt
pelleteid, puitbriketti ja kaminapuid. Tel 5687 8223.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Ostame 3 m kase- ja lepapuud.
Tel 5683 3404.

SA Tartu Sport pakub tööd 0,25
koormusega koristajale. Tööaeg
laupäeviti kl 5-11 ja 14-18. CV saata
info@tartusport.ee, info tel
744 8402, 5692 1819.
Vajatakse majahoidjaid Aardla
ja Ülejõe piirkonda. Vajalik isikliku
auto kasutamise võimalus.
Tel 506 4696.

Põllundus
Kooritud kartuli ja sibula müük.
Värske hapukapsas. Tel 744 7794,
info@puuviljaed.ee.
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.
Toidukartul Laura, Vineta, Gala
(0,25 s/kg, kojuvedu). Tel 5300 3523.

Riided
Anne 51 kauplus Stiil E-R 10-18,
L 10-15. Uued ja vähe kasutatud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee
Bambuspesu naistele 2 €/tk.
Pidulikud ja talvised kleidid nr
36-50. Suur-Kaar 56, avatud E-L.
Jõe butiigis kasutatud suusajoped ja -püksid -20%! Soola 10
(avaturg). Oleme avatud iga päev!
Jõe butiigis uute jopede allahindlus! Soola 10 (avaturg). Oleme
avatud iga päev!
Tamme butiigis laste joped ja
kombed -20%. Suur-Kaar 56,
E-R 10-18, L 10-16.
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Sõidukid
Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.
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Koostan, korrastan tööohutusalaseid dokumente. Tel 5560 2804.
Koristame korteriühistute
välisterritooriume ja koridore.
Tel 509 0750.

Koristus kodus ja kontorites, korteriühistutes. Remonditööd. Tel
5677 9397, siseehitus@gmail.com.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Telli tervislik maitseelamus Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Müüa kasutatud naelrehvid
koos velgedega 185/65 R15.
Tel 5345 7054.

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Parandame
kellasid, prille ja
ehteid Annelinna
keskuses. Väga
soodsad hinnad!

Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.
Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Pediküür, maniküür eakatele,
haigetele inimestele (tulen ise
kohale). Tel 5554 8340.

Teenused

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

Arvutite ja olmeelektroonika
remont. Samas müüme, ostame
ja vahetame arvuteid. Joorami
pood, Struve 8, tel 5457 2787.
Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata
www.noobelreisid.eu.

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

Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.

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

Abi ürituse/sündmuse organiseerimisel just sinu soovide järgi.
Tel 5663 5177, www.swedgroup.eu.
Abistame kodutöödes ja teeme
san-tehnilisi jne töid. Tellimine tel
509 0750.
Aitan leida põllumaale ja metsale
väga hea hinnaga ostja.
Tel 5620 4096.
Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal. Kokkuleppel ka naabermaakondades. 5191 6605

Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Raamat „Eesti rahvarõivad“
(H. Kurrik, 1938). Hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 50 €. Tel 5663 9310.

Lõngapood: uus kogus linast niiti
alates 17 €/kg! Peenvillased tikkimislõngad 0,60 € / 20 m, villane
sokilõng 15 €/kg, heegelniit 10 €/
kg. Ropkamõisa 10 hoovis Tartus,
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Puusuusad (uued), suusasaapad
(nr 42, uued). Tel 5197 0870.

Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Remondin kortereid. Kogemust
15 aastat. Tel 511 1242, 5802 2620.

Saunade ehitus ja hooldus.
Vannitoa remont ja ehitus.
Tel 5633 6315, www.insauna.ee.
Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Tegelen soojamüüride ja ahjudega, ka parandused. Tel 5458 2541.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Hambaproteeside-alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna Hambaravis. Tel 744 2122.

Tuletee kristallipood ja salong.
Heliteraapia. Kalda tee 30, Tartu.
www.tuletee.ee.

Tutvus

Teated

Vanad nahkköites raamatud.
Teatmeteosed, ilukirjandus jm.
Hea hind! Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, nõud ja muu

Otsin kontakti käsitöölistega.
Vajatakse beebirõivaste modelli.
Saatke kiri margit96@hotmail.ee.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Päevapraad
ANU FOTO tartuekspress.ee/
nüüd ka
Pärnus!
uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.

Härrased! Palun paigutage 2012. a
augustis maamaja seina äärest ära
viidud raudkapist (seifist) leitud
vanad kirjad sinna, kust ma nad
leiaks.

TELLI
KUULUTUS

61 a sale naine otsib vanemat
autoga soliidset härrat püsisõbraks
ja abikaasaks. Tel 5886 9172.
Rõõmsameelne 72 a naine
Lõuna-Eestist soovib tutvuda
heasüdamliku, üksindust tundva
mehega. Helista palun, koos on
lõbusam! Tel 5607 5951.

Uued pealesõiduteed (metallist,
tugevad, sobivad ATV-le, murutraktorile, väikekopale, hind 125 €).
Tel 5458 2541.
Uus 32 GB mälupulk, 2 akuga
akudrell Bullcraft ja ümmargune
peegel (59 cm). Tel 5889 9383.

Kallid loodusravist ja tervisest
huvitatud inimesed andke endast
teada rein.vanja@ut.ee.

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

730 4455

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

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

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.

Kodu jõuluks korda! Abistan
kodutöödes. Tel 521 2369.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Koguja ostab uuriripatseid kuni
200 €/tk. Paku julgelt - kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

Plaatimistööd (vannitoad, WC).
Tel 5848 6982.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

Pudeliavajate kollektsioon
(1000 tk). Tel 5660 0644.

Eesti firmad, välismaised firmad,
s-h km numbriga - ost-müüklikvideerimine-muudatusedkonsultatsioon. Tel 508 9565,
valmisfirma@gmail.com.
Elektritööd, elektriprojektid,
käidukorraldus - Tartu- Võru- ja
Põlvamaal. Tel 545 33 545.

Hea jõulukingiidee! Kangastelgedel kootud linased (laudlinaks,
saunalavale käterätiks jne) 15 €/m.
Lõngapood Ropkamõisa 10 hoovis
Tartus, E-R 10-16, L 10-14, tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Tervis

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbedat, märke, jne.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

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

Anname üürile külmetushooneid, pakume külmetamis- ja
pakendamisteenust.
Tel 5309 6401, info@bfu.ee.

Anne 51 kauplusse Stiil saabus
uus kaup Iirimaalt. Uued,
moodsad, kvaliteetsed riided.
stiilriided.ee

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Lumekoristustööd, lume teisaldamine, liiv, kruus, killustik,
muld. Autode kj 10, 15 ja 26 t.
Tel 5817 8440.

Müüa Scania R124 koos kallurhaagisega. Tel 5648 8522.

Müük

Ilusate Asjade Pood: E-R 10-17, L
10-15, Tähe 21. Kodukaup, riided,
jalatsid ja palju muud Norrast.

Trükiteenused. Raamatud, voldikud, kalendrid, visiitkaardid.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.
Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

kolimisel tarbetuks muutuv
majakraam. Konsultatsioon ja
utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Ost

Eestiaegsed fotod: kirikud, mõisad, ausambad, sõdurid, autod,
rongid, raudteejaamad jne. Kuni
10 €/tk. Tel 5395 8295.

Transporditeenus kraanaga väikeveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.
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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 (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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L�bis�idupiiranguta
garantii
AASTANE

Sinu mööbel sinu moodi!

Sinu soovide järgi kasest, tammest, saarest täispuitmööbel

Ig

a

ül

e5
00€

us
!

!

S

ä e v a ülla t u
p
i
se
n
n
d
ü

t
gi
n
i
k
tellimusega kaasa

www.unolik.ee
Tallinnas Pärnu mnt 137, tel 650 0701, kauplus@unolik.ee • Tartus Jõe Keskus, Sõbra 58, tel 733 7827, tartu@unolik.ee

