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Jaburaim ristmik ootab otsust
UUDISED

Neljapäev, 5. veebruar 2015

Kuigi Tammelinna viie tee
ristmik on jutu järgi linna
üks totakama korraldusega liiklussõlm, lükkas linnavalitsus valminud projekti riiulisse ega leidnud
olukorra leevenduseks
eelarvest raha.
Aardla-Soinaste-Raudtee ristmiku käekäigul on Tartu Ekspress lugejate katkematul soovil
teravdatult silma peal hoidnud
mitme aasta vältel. Kui varem
takistasid liikluskaosele lahenduse leidmist vastuolud nii raudtee kui ümberkaudsete elanikega, kellest mõnigi oli oma aia rajanud linna maale ning
ähvardas kohtulahingutega venitustaktikat kasutada, siis eelmisel
aastal kõik muutus. Mullu suve
lõpus valmis projekt, kus kõiki
osapooli rahuldav lahendus leitud. Toonases leheloos arvas linnamajanduse osakonna juhataja, et praeguseks hetkeks on
ehitushange välja kuulutatud ja
sügisest saaks linlased juba uuel

aga minu pädevusest jookseb
teema välja.“

Ohtlik, ent ohvriteta

ringristmikul
ohutult vurada.
Paraku jäi aasta
lõpus rahataotluste prioriteete arvestades viie tee rist üllatuslikult valikust välja.
„Osakond tegi ettepaneku, ehitus maksaks ligikaudu 350 000

eurot,“
selgitas
teedeteenist u se ju h at aja
Urmas Mets. „Minu
isikliku arvamuse järgi on tegu tõesti ristmikuga, mis karjub kõige enam
lahenduse järele, ent linna rahakott on nii suur, nagu ta parasjagu on. Tegime endast oleneva

Politseileitnant Kaido Iste
kordas seisukohta peaaegu
sõna sõnalt. „Praegusel ajal
on tegu ühe Tartu linna keerulisema ristmikuga. Seda eriti olukorras, kui raudteed ei saa
rongiliikluse tõttu
ületada
ning tekivad
ummikud. Peam i sek s probleemiks on kesklinna poolt Raudtee tänaval liikujate kohustus
anda teed kogu Aardla ja Soinaste tänava liiklejatele. Kuna koormus ristmikul on suur ning sõiduteede ristumiskoht jääb sõidukijuhtidele tihti ebaselgeks,
tekib arusaamatusi, kellel on
sõiduks eesõigus. Nii sõidetakse
sageli ristmikule igast sõidusuunast korraga välja, üksteisele ette
ning tekivad konfliktid.“
Politsei kinnitusel on liikluskomisjonis teemat arutatud
ning projektki töös – et liiklust
sujuvamaks ja turvalisemaks
muuta, peaks sinna rajatama
ringristmik. Ja mida varem, seda
parem, usuvad korrakaitsjad.
„Õnneks ei ole ühtegi raskemat liiklusõnnetust viimasel
ajal sel ristmikul aset leidnud,“
täiendas Kaido Iste. „Ristmik on
küll kohati keeruline, aga nõuab
seetõttu ka liiklejate suuremat
tähelepanu ja ettevaatlikkust.“
Vasara Autokooli juhatuse
liikme Lehar Lukjanovi sõnul
on Raudtee tänavalt ristile lähenedes sisuliselt võimatu reeglitepärast vasakpööret sooritada. „Teist nii rasket kohta Tartus ei tea tõesti. Need, mis olid,
on ümber, normaalseteks ehitatud. Peale autojuhtide on kõnealune liiklussõlm paras peavalu
ilmselt ka jalakäijatele. Proovige kujutleda, kuidas peaks liikuma inimene, kes tahaks liikuda
piki Aardla tänava parempoolset

kõnniteed (mida seal ka sisuliselt
pole) suunal linnast välja üle selle monstrumristmiku.“
Lukjanovi sõnul võiks lahendusena kaaluda ka kahe lähestikku
asetseva ristumiskoha (eraldi Soinaste ja Raudtee lõikumised Aardlaga) loomist. Sarnaselt toimiti
Paju-Puiestee-Jaama ristis. Tartu Ekspressi foorumis arutlejate
meelest tooks leevendust ka „ajutine ring“, milline on aastaid näiteks
Aardla-Ringtee ristumiskohas.

Prioriteedid paigas
Abilinnapea Valvo Semilarski
selgitas toimetuse järelepärimisele, et rahastusotsuste juures tuleb
prioriteete järgida. „Väga suure
summa eelarve sellelt realt võtab
tänavu Roosi tänav. Ka Sanatooriumi tänava remonti ei saa edasi lükata, peatselt valmib seal ju
uus Tamme gümnaasiumi hoone. Kui tuleb positiivne lisaeelarve …“ viskas abimeer õhku järjekordse lubaduse ühes kinnitusega, et teema on aktuaalne.
Miks siis ikkagi eelistati kordades väiksema koormusega
tänavate kordategemist? Muidugi on kena, kui uue kooli või
muusemi juurde viib laitmatult
korras tänav, ent kas seda saab
teha linlaste ohutuse hinnaga?
Liikluskindlustusfondi statistika näitab, et kui 2011. aastani toimus seal plekimõlkimisi 3–4 korda aastas, siis mullu juba 9, tunamullu 11. Kas tõesti tuleb oodata
inimvigastusi, enne kui probleemi tõsidusest linnajuhtide tasandil aru saadakse?
„Minu isiklik järjestus, kuigi
see pole antud juhul üldse oluline, oleks samasugune, nagu
praegugi sai eelarvesse – esmalt
Roosi ja Sanatooriumi,“ ei näe
Semilarski vastuolu poliitiliste
otsuste ja rahva ootuste vahel.
„Küllap jõuab järg ka viie tee ristini. Keegi ei eitagi, et see on oluline koht. Lihtsalt raha ei jätku.“
RASMUS REKAND
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Lipud vardasse
või välja!

Esmaspäeval oli Tartu rahu aastapäev, varsti on tulekul Eesti iseseisvuspäev.
Linnal on imeilus Tartu vapiga
punavalge lipp, mis jagati tasuta
kõigile korteriühistutele. Kogu
linna kohta mul infot ei ole, aga
Annelinnas seaksin eeskujuks
KÜ-d Kaunase pst 16 ja Jaama
187, kus alati lehvib sinimustvalge kõrval ka linna lipp. Kui helistasin sel teemal linnavolikokku,
siis öeldi, et lipu võib välja panna,
aga ei pea. Teen siis ettepaneku,
et tähtsatel päevadel peaks Tartu lipu heiskama, mitte et võiks.
Praegune kord tuletab mulle
meelde üht mu paljudest naistest, kes keset nagistamist endale
lokke keerama hakkas: tee, mis
tahad, mind see ei puuduta.
Paljud kohalikud kahjuks ei
tea, mis päevad need üldse on.
Vahel olen küll mõnele venelasele püüdnud selgitada, aga ei
ole eriti mõistvat suhtumist märganud. Kuni nad saavad vene
keelega igal pool hästi hakkama, sest enamik teenindajaid on
vene rahvusest, siis ongi mulle
öeldud, et eesti keelt pole vaja ja
seda ei tahetagi õppida.
Ameerikas tähistavad ka neegrid iseseisvuspäeva ja kõik räägivad inglise keelt. Paljud venelased aga arvavad, et Eesti ongi
üks Vene oblast või kubermang
või lihtsalt üks NSV Liidu endine
vabariik.
Kindlasti saan nüüd omale palju vaenlasi, aga pidin suu puhtaks
rääkima. Olen julge mees ega
karda kedagi. Kui keegi tahab
mind maha suruda, siis peab ta
mu enne ära tapma, või vastupidi.
Tegelikult tahaksin tsiteerida
ajaloolist lauset nõukogude multifilmist: „Rebjata, davaite žit družno“ ehk „Lapsed, hakkame elama sõbralikult“. Mul ei ole vene
rahvuse vastu absoluutselt mitte
midagi, siinjuures peab märkima,
et minu elu esimene ja kõige
suurem armastus oli vene tüdruk Valja. Igatsen teda elu lõpuni.
Kahjuks valis ta kellegi teise, kuigi
õnne see talle ei toonud.
Tartu kauboi Uuno

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED

Ühiskond ei tõtta topsisõbrale appi
enne, kui tema haiguse ilmingud juba
silmaga näha on. 
RASMUS REKAND

LAUSEGA

Kunst on kunsti varjata

Tartu kaubamajas saab vaadata
näitust „Kunst on kunsti varjata“.
Eksponeeritud on Tartu Jaan
Poska gümnaasiumi õpilaste looming möödunud aastast. Näituse
kuraatoriteks on 11. klassi õpilased
Kristen Kiholane ja Kätlin Maran.
Näitus jääb avatuks 27. veebruarini.
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aastat jõudis üks agressiivne härrasmees maailmas elada, enne
kui ta 31. jaanuaril Narva maantee
kaupluses varguses kahtlustatuna
kinni peeti.

Alkohoolik peab end uue
alguse nimel põhja jooma
Alkoholism ja narkomaania pole veel riiklikul
tasandil nii-öelda päris
haigusteks saanud, mistõttu peab joomatõve
käes vaevlev kindlustamata inimene end deliiriumisse jooma, et tasuta abi
saada.
2014. aasta kevadel tellis linnavalitsus uurimuse „Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas“. Uuringu eesmärk oli
kaardistada kohad, kust võimalik sõltlane abi leiaks ning teha
leitu põhjal järeldusi ja ettepanekuid. Kokkuvõttes kirjeldati olukorda järgmiselt: teenuste kättesaadavust Tartus hinnatakse
väga halvaks. Juba olemasolevate
teenuste vähesus piirab igakülgselt abi jõudmist abivajajateni.
Kättesaadavust piirab väga palju ka abivajajate isiklike rahaliste ressursside puudumine, kuna
sügava alkoholismi ja narkomaaniaga kaasneb tihti ka töötus ja
töövõimetus või on pakutavad
teenused liiga kallid.
Uurimuse juhendaja Judit
Strömpli sõnul tuli välja, et suur

probleem on erinevate keskuste vahelise koostöö puudumine
– sotsiaaltöötajad töötavad ülekoormusega ja ei suhtle omavahel. Neidsamu keskuseid, kus
selle probleemiga tegeletakse, on
Tartus justkui palju, tervelt 16.
Kohti, mis tegeleb ainult sõltlastega, on siiski vaid üks – A-Kliinik Riia tänaval. Strömpli sõnul
puudub ühtne koordineerimine,
mille võiks enda õlule võtta linnavalitsuse sotsiaalabi osakond.
Praegu tehakse ennetamise asemel tühja tööd, ütles Strömpl.
„Toimub „tulekustutamine“, mis
on kogu Eesti sotsiaalprobleem,“
lisas ta.

15 000 hädalist
Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku ülemõde Reet Tohvre selgitas, et alkoholiravi maksumus sõltub inimese seisundist.
Kui alkohoolikul on vaja erakorralist ravi, enamasti tähendab see
Tohvre sõnul deliiriumi, saab ta
seda tasuta olenemata sellest, kas
ta on kindlustatud või mitte. Kui
inimene pöördub aga psühhiaatriakliinikusse, et saada võõrutus-
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nähtude infusioonravi, peab ta
tasuma 55 eurot.
A-Kliinikus kasutatakse alkoholiraviks Sinclaire’i meetodit,
mis aitab inimesel alkoholi tarbimise üle kontroll võtta. A-Kliiniku õe Svetlana Ilvina sõnul maksab see 336 eurot ning sisaldab
seitset ravisessiooni. Lisaks peab
alkohoolik ostma ka rohud.
Tartu linna arengukavas on
aastateks 2013–2020 välja toodud
punkt, mille järgi tegeletakse ajavahemikus 2015–2020 uute teenuste, sh projektipõhiste teenuste rakendamisega sõltlaste rehabilitatsiooniks.
Linnavalitsuse sotsiaalabi
osakonna peaspetsialist Leana Lahesoo ütles, et sellega nad
praegu tegelevadki. Tema sõnul
püütakse välja selgitada, kas
Tartusse oleks vaja rajada ühtne
rehabilitatsioonikeskus või lihtsalt erinevaid raviasutusi koordineeriv süsteem. Lahesoo hinnangul on Tartus umbes 15 000
inimest, kes alkoholismi või narkomaania tõttu abi vajaksid.
Lisaks veel kaaskannatajad, näiteks pere ja sõbrad.
TAAVET KASE

Kosmoseagentuuriga
liitumine
Eesti allkirjastas kolmapäeval liitumislepingu Euroopa kosmoseagentuuriga, mille liikmelisus
avab Eesti ettevõtetele ja teadlastele uusi võimalusi koostööks
Euroopa kosmosetööstuse suurfirmadega.

Oodatakse
noorteprojekte
Kuni 23. veebruarini võtab linnavalitsuse kultuuriosakond vastu noorte projekte, mis aitavad luua väikseid muutusi koolis või väljaspool.
Oodatud on 7–26-aastaste noorte
tartlaste algatatud, kirja pandud ja
teostatavad Tartuga seotud projektid, mille tegevus toimub ajavahe-

mikul 20. märts kuni 31. detsember
2015. Üks projekt võib saada toetust kuni 200 eurot. Lisainfo: www.
tartu.ee/noortealgatus.

Tugi noortele
230 909 euroga toetab linn
tänavu noorsootöö korraldamist
huviringides ja noorteühingutes.
Noorte huvitegevuse ühingu pearaha tõsteti 12 protsenti.

Naispallurid
saavad särgid
Tammeka naisjalgpallurid saavad
tänu ühisrahastusplatvormile
uued võistlussärgid. Ühisrahastusportaalis stardipaik.ee käivitati
projekt „Terved mängusärgid Tartu Tammeka naiskonnale“, mis
osutus üliedukaks, sest viie nädala
sihiks võetud 1200 eurot kogunes
täis nädalaga.

Bemm leekides
Päästjad sõitsid 3. veebruaril kell
23.18 Mäksa valda Vana-Kastre
külla, kus kustutasid kraavis põleva sõiduauto BMW.

Aasta parim ehitis
Linnavalitsus kinnitas konkursi
„Aasta parim ehitis 2014“ võitjateks Heino Elleri nim muusikakooli, Lemeks Grupi uue hoone,
füüsikahoone Physicumi, Kummeli tn 16, Salme tn 1b, Vallikraavi
tn 25 ja Kuljuse tn 5.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KÜLMIK ON LIIGNE LUKSUS: mõnus pesa kesklinnas ei tähenda
RASMUS REKAND
veel, et ürgsed elutarkused kaduma peaks. 
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Vanahärra muusaks sai tõrkuv ID-kaart
Kui politsei pensionär Ado Hallikule teist korda paljudeks elutähtsateks toiminguteks kasutu
plastkaardi ulatas, sai visa hingega veteranil mõõt täis.
Kuna vana pass enam moodsateks toiminguteks ei kõlvanud, suundus teenekas
geodeet Hallik mullu novembris politseija piirivalveametisse ID-kaarti taotlema.
Järgnevad kannatused ei piirdunud tõigaga, et elektrooniline fotograaf vanahärralt
prillid eest käsutas: kogu uue dokumendi kontseptsioon osutus mehe hinnangul
invaliidseks ning sundis teda humoorikas
kastmes sulge haarama.

Ka Prisma turundusjuht Silver Säga
tõdes, et ID-kaardiga seotud Prisma konto kasutamine on praegu häiritud. „Tõrked on põhjustatud sellest, et uute IDkaartide kiipides on muutunud teatud
tehnilised nüansid ja me ei osanud seda
muutust ette näha,“ ütles ta. „Kuna meie
makseterminalid, mis ID-kaarte lugema
peavad, ei olnud selleks ette valmistatud,
ei oska nad uusi kaarte paraku praegu
lugeda.“

Riia tänava lõppu, kus ta seekord nõudis
end otse büroo juhataja jutule. „Kaks inimest mõistavad teineteise seisukohti, aga
kaitsevad kiivalt omi,“ kirjeldas ta vestlust.
„Mis väga huvitav lugu! IT-taibud olid selles majas kõik toimingud minu ID-kaardiga tööle rakendanud: töötas klienditöötaja juures, töötas ka ooteruumis olevas
pangaarvutis. Huvitav, kas maja tõepoolest on kaitstud ebameeldivate visahingede eest? Seis 1 : 0 PPA Tartu esindusele.“
Seepeale selgitanud Hallik juhatajale,
kuidas neljas kohas käies ID-kaart ei aktiveerunud kahekordsel kontrollil enne ega
pärast remonti. „Seis 1 : 1,“ raporteeris ta.
„Lõpuks sain juhataja käest tähtsa teate:
minu kaart pandi võib-olla valepidi valideerijasse. „Teate, vanadel oli kiip näopildi
pool, nüüd tagaküljel.“ Kas tõesti keegi teine ei teadnud seda?“

Pisike kiip tõi paljunäinud Ado Halliku ellu paksu
pahandust, kuid ergastas ka vaimu.  RASMUS REKAND

Ring sai täis

Säga kinnitas, et tänaseks on vajalikud
muudatused makseterminalide tarkvarasse sisse viidud ja seda testitakse. „Seni, kuni
Hädad postkontorist Prismani
see probleem ei ole lahenenud, sisestame
kassas kliendi isikukoodi kontole ostude
„Kui vanahärra tütrega büroouksest sisregistreerimiseks käsitsi. Palume vabanse astus, olid jamad juba alanud,“ alustas
dust kõigi klientide ees, et probleemi lahenHallik iseendast kolmandas isikus kõneldamine on võtnud oodatust kauem aega.“
des. „Kaart ei töötanud Eedeni postkonNii leekis Hallik suures vihas tagasi
politseisse. „Büroos oli mul
vastas sama teenindaja, kes
Miks nõnda juhtub kaks korda?
pärast minu kaebust ütles
Miks ei väljastata uut kaarti?
salapäraselt: minge kontMiks panga kasutajaliides ei töö- rollige ID-kaardi ehtsust ka
Kui ka seal ei tööta,
ta, kaart ei aktiviseeru? Kes käs- pangas.
tulge tagasi.“
Ei töötanud. „Uus klienkis mul seda kaarti soetada?“
diteenindaja oli armas ise,“
toris ega Annelinna Prismas ega sealses
kiitis Hallik. „Võttis vana kaardi hoiuSüdameapteegis.“
le, andis vastu isikut tõendava dokumenOmniva kommunikatsioonispetsialist
di kontrollimiseks võtmise tõendi. Niisiis
Erki Varma tunnistas, et alates oktoobrist
lahkusin 18. detsembril vigasest invaliivälja antud ID-kaartide tunnistamisedist. Ring sai ümber.“
ga on osal kaarditerminalidel probleeme.
Vana tuttav
„Tarkvara vajab uuendamist ning arendaja
tegeleb lahenduse väljatöötamisega. Loo5. jaanuaril kutsuti härra uuele ID-kaardetavasti saab ka uusi ID-kaarte hakata
dile külla. „Kuigi vanal aastal teavitasin
kõigis terminalides probleemivabalt kasuklienditeenindajat, et ma ei soovi enam
tama juba lähiajal,“ märkis ta. „Seni saab
vana kaarti, oli oh mis kena üllatus nende
andmed sisestada käsitsi. Ükski vajalik
poolt: sama kuupäevaga väljastatud kaart,
toiming selle pärast tegemata ei jää.“

Lõputu jooksutamine

ainult IT-taibud olid kiipi torkinud nõnda,
et büroonäitsiku ees kuvarile ilmus peale
minu PIN-koodi ka mu nägu,“ rääkis ta.
„Rõõm oli – ma kordan, oli –, nagu vanasti
öeldi, kahepoolne.“
Hädad aga sellega lõppu ei saanud.
„Kõik algas uuesti, nagu Joala kunagi laulis,“ deklameeris Hallik. „Uuesti Eedeni postkontor ja Swedbanki kontor. Suur
tänu panganäitsikutele abi eest. Prisma
kaupluses tunti tuntud vanahärrale lausa
kaasa, nagu poleks neil uusimat versiooni
ID-kaardile.“
Hallik möönis, et just sel hetkel hakkas
asi teda tõsisemalt huvitama. „Miks nõnda juhtub kaks korda? Miks ei väljastata
uut kaarti? Miks panga kasutajaliides ei
tööta, kaart ei aktiviseeru? Kes käskis mul
seda kaarti soetada?“ arutles ta. „Esimest

korda kuulen, et uus kaart ei tööta alati ja
ei peagi töötama. Anna arm kannatust!“

Võrdsete heitlus
Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Tuuli Härson selgitas, et turvalisema ja
suurema jõudlusega kiibi kasutusele võtmisega kaasneb ka vajadus uuendada tarkvara seadmetes, mida erinevad teenusepakkujad, näiteks e-teenused või kaupluste kliendikaardisüsteemid kasutavad. „Paljud teenusepakkujad on seda ka teinud, ent
kõik veel mitte,“ lausus ta. „Seetõttu võivadki tekkida tõrked, näiteks Prisma püsi
kliendiprogrammi rakenduse kasutamisel,
kuigi ID-kaart ise on töökorras.“
Pensionär Halliku jaoks aga tähendas
sündmuste käik järjekordset teekonda

Nii põrutas vanahärra uudisega panka.
„Swedbanki infolett rõkkas naerust. Hea,
tervislik naer oli. Lisaks sain sealt teada,
et vanad ID-kaardid töötasid hästi, uutega on probleeme ning inimesed ei taotle
vigaste vastu uusi. Miks küll PPA Tartu
teeninduse juhataja seda ei teadnud?“
Sellele järgnenud aga uus ettepanek. „Ja
lõpuks pommuudis juhataja poolt: te minge
ja käige veel ka teistes pangakontorites kaarti kontrollimas, näiteks Lõunakeskuses,“
väitis Hallik. „Mina elan Mõisavahe tänava
lõpus, aga tema saadab mind poolele teele
tähtede poole. Väga nupukas! Halloo, Tartu teeninduspunktid ja filiaalid! Varsti tulen
teile kõigile külla ID-kaarti kontrollima!“
Viimaks võidelnud visa hing endale siiski välja kaua oodatud õiguse uue ID-kaardi saamiseks. „Aga ükskord algab aega,
kus vanahärra tuleb õigust taga nõudma,“
resümeeris mees ise.
KAUR PAVES

SUUR MÖÖBLI
LÕPUMÜÜK

MÖÖBEL OTSE TOOTJALT

HINNAD ALL KUNI-80%
LAUAD, TOOLID, KUŠETID, MADRATSID,
MOOTORVOODID, TUGITOOLID, VITRIINID ...

TARTU,TEHASE 21, INFO 5391 0834

E–R 10–18, L 10–16
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Omavalitsus

Lasteaia
kohti

Omavalitsuse
kulu

Osakaal
eelarvest

5

Ühe koha
maksumus

Tartu vald

552

1 721 648 €

26%

3119 €

Ülenurme

493

1 822 727 €

23%

3697 €

Luunja

229

768 330 €

23%

3355 €

Haaslava

108

288 930 €

20%

2675 €

Tähtvere

108

349 387 €

15%

3235 €

Tartu linn

5564

15 366 950 €

8%

2762 €

2014. aasta andmed

Linnas on lapsed kallimad?
Tartlane peab kahe mudilase lasteaiakoha eest
aastas välja käima 1392
eurot. Ilmatsalus kulub
sama teenuse peale 324
eurot. Mõlemal puhul pole
arvestatud toidule kuluvat
summat.
Lasteaia kohatasu ehk see raha,
mis tuleb vanematel igakuiselt
omavalitsusele maksta, erineb linna ja lähiümbruse valdades mitmetes kordades. Tartus, kus mullu
pakuti päevast peavarju ning õpetust 5564 lapsele (praeguseks on
see number juba märgatavalt kerkinud), küsitakse vanematelt lapse
kohta 58 € kuus. Kaks talve tagasi oli hind 35 € ehk tõus on olnud
ligikaudu 65%.
Nii tasub ehk ette võtta tõsine rehkendus, kas poleks rahakotile vähemkurnavam otsida elupaik või mõni sõber (piisab ju ka
sissekirjutusest) linnaga piirnevas omavalitsuses. Näiteks linnapiirist 7 km kauguses Ilmatsalu
lasteaias tuleb esimese lapse eest
maksta 16 € kuus. Teise eest küsitakse aga pelgalt 11 €. Tõsi küll, lasteaiakohti on Tähtvere vallas kokku vaid 108.
Sama paljudele juntsudele
pakutakse päevast kodu Haaslavas. Seal piirneb lapsevanema

kulu 20 euroga kuus. Aga seda
vaid juhul, kui mõlemad vanemad
on sama valla elanikud. Vastasel
juhul kerkib hind 35 euroni.
Luunjas maksab lasteaiakoht
23,4, Lähtel 28, Ülenurmes ja Kõrvekülas 32 eurot.
Mõistagi ei kata vanemate poolt
makstavad summad kaugeltki
kogu lasteaia ülalpidamise kulu –
omavalitsused maksavad oma eelarvest lõviosa juurde. Näiteks Tartu linnal kulus selleks mullu enam

OLMEABI:

• tarbijakaitsealane ja muu õigusnõustamine,
• pretensioonide ning hagide koostamine
koos menetlusega,
• esindamine lihtvolikirja alusel
Tel 5341 6411, 336 2016, e-post: olmeabi@hot.ee

kui 15 miljonit eurot. Sealjuures
pole arvestatud investeeringuid
kinnisvarasse. Nii tuleb ühe lasteaiakoha hinnaks aastas keskmiselt 2762 €, mis on konkurentsitult
soodsaim siinkandis. Ülenurmes
on sama näitaja 3697 €. Ehk ühele kuule jagatuna mahuvad kulutused lasteaiakohale vahemikku
230–308 €.
Kui suur osa sellest jääb omavalitsuse, kui palju vanemate kanda, sõltub juba kohalike poliitikute eelis-

tustest. Näiteks Tartu vald panustab
lasteaedadesse oma aastasest eelarvest üle 26%, Tartu linn aga 8%.
Eranditult kõigis kõnealustes omavalitsustes on vanemate
kohatasu viimase kahe aasta jooksul tõusnud umbes kolmandiku
võrra. Tartu kõrval teeb kõige suurema hüppe Ülenurme, kus veel
mullu sai hakkama 16 euroga, ent
alates augustist tuleb kukrut kergendada 32 euro võrra.
RASMUS REKAND

TELLI
LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
Lehe tellimishinnad 2015. aastal on:

3 KUUD = 12 €
6 KUUD = 24 €
1 AASTA = 48 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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AINULT 2 ETENDUST HOOAJAL! 6.02 JA 27.02 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

145. HOOAEG

Reigi õpetaja
EDUARD TUBINA OOPER
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT PAUL MÄGI — LAVASTAJA ROMAN BASKIN
JASSI ZAHHAROV (RO ESTONIA) — KARMEN PUIS — REIGO TAMM

JÄRGMISED ETENDUSED 8.02, 12.02, 13.02 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS

Hea põhjatuule vastu
DANIEL GLATTAUERI NETIROMANSS
LAVASTAJA REIN PAKK
ELINA PURDE — ANDRES MÄHAR

7.02 , 19.03, 1.04, 9.04 VANEMUISE SUURES MAJAS

Raimonda
ALEKSANDER GLAZUNOVI BALLETT
LAVASTAJA JA KOREOGRAAF JELENA PANKOVA
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT ERKI PEHK

tartuekspress
Kohus jättis Roosalu tühjade kätega
UUDISED
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Skandaaliga Poku lasteaia
juhi toolilt lahkuma sunnitud
Ruti Roosalu nõudis teemat
kajastanud Tartu Ekspressilt
kopsakat valuraha. Kohus
pidas seda aga alusetuks
ning ajalehe tegevuses vigu
ei leidnud.
Saaga sai alguse juunis 2013, mil
Tartu Ekspress avaldas järjepanu artiklid „Legendaarne lasteaiajuht skandaalides“ ja „Alkolembene
türann tüüris Poku lasteaeda aastaid segamatult“. Esimene kajastas
lasteaia töötajate, lapsevanemate ja
haridusosakonna juhataja probleeme seoses Roosalu solvava ja alandava juhtimisstiiliga, mistõttu töökeskkond õppeasutuses olla lausa
talumatu.
Jätkuloos valas õli tulle Roosalu
elumaja korteriühistu esimees, kes
muu hulgas tõi päevavalgele lasteaiajuhi korteris toimuvad joomingud (kus, nagu hiljem selgus, kõlasid
lõppakordid korduvalt suisa politseisireenides) ning ühistu ja majahalduri terroriseerimise.

Häbi soolane hind
Roosalu jättis oma seisukohad ränkades süüdistustes enda teada, ehkki
ajaleht pakkus talle sõna nii telefoni,
sõnumite kui kirja teel. Ka koduvisiit
ei andnud tulemusi, Roosalu pages
reporteri eest korteriseinte vahele,
tõlgendades kommentaaripalumist
hoopis jõhkrutsemisena. Lubadus
meili teel saadetud küsimustele tagasisidet anda pelgalt lubaduseks jäigi.
Üsna pea võttis toimetusega ühendust Roosalu juriidiline nõunik Ser-

Ruti Roosalu oli peaaegu nõus
istungite vahel pakutud kompromissi vastu võtma, ent kui selgus,
et rahalist hüvitist ei kaasne, kadus
koosmeel taas. 
REIO LAURITS

gei Desjatnikov, nõudes artiklite
eemaldamist. Taaskord pakutud vastulause avaldamise asemel nõudis
tarmukas duo ajalehelt kohtu kaudu
3500 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks.
Hageja nõudis ebaõigeteks tunnistada fraasid, mis kirjeldasid Roosalu kui alkolembest türanni, keda on
joomatõve ja diktaatorliku käitumise
pärast pikalt kritiseeritud, kelle korteris on kestnud väga pikka aega lausjoomingud jne. Desjatnikov täpsustas: „Võtame türanni maha, see meid
ei huvita.“

Nii jäid teisest artiklist kohtu kaaluda „alkolemb“, „joomatõbi“, „midagi pruukima“, „kehv mälu“, „joobes
terroriseerima“. Mis täpselt Roosalule esimeses artiklis vastukarva oli, ta
üldse välja tooma ei vaevunudki.

Sõnavabadus jäi peale
Kohtunik Triin Uusen-Nacke märgib oma otsuses, et ajaleht on tõendanud väidete paikapidavust ning tema
käitumises polnud midagi õigusvastast. Heade kommete vastaseks võinuks lugu pidada siis, kui see oleks

suunatud otseselt ja üksnes hageja maine kahjustamisele, praegusel
juhul püüdis ajaleht korduvalt saada
kontakti enne artikli ilmumist ning
kogu menetluse ajal sõlmida kokkulepet, mis annaks hagejale võimaluse
oma seisukoht avaldada.
Maakohus asus ajalehega samale
positsioonile, et küsimustele vastamisest ja kommentaaride andmisest
keeldumisega ei saa takistada ajakirjandusel linnakodanikele olulise teema kajastamist.
Hulgaliselt Roosalu poolt esitatud
kiidukirju lastaia kauni sise- ja väliskujunduse eest, ei osanud kohus
vaidlusaluste küsimustega kuidagi
otseselt seostada. Küll pidas tõendina kõnekaks Poku töötajate kirja,
milles haridusametile kurdetakse
Roosalu tegevuse tulemusel tähelepanuta jäänud laste turvalisust ning
pärsitud õppe- ja kasvatustöö kvaliteeti.
Kokkuvõttes jättis Tartu maakohus Roosalu nõude rahuldamata. Küll tuleb tal menetluskuludena
tasuda üle 1400 euro. Kui edasikaebust ei tule, jõustub otsus 20. veebruaril.
RASMUS REKAND

Maratonirada kannatab sõita
Tartu maratoni korraldajad
tegid otsuse, et pühapäeval toimuvad 4. Tartu teatemaraton ja avatud raja
sõidud täies mahus algselt
väljakuulutatud distantsil
Otepäält Elvasse.
„Eile tulnud lumelisa andis täna
võimaluse langetada otsuse, et
avatud rada ja teatemaraton toimuvad täies pikkuses ja planeeritud trassil,“ ütles võistluste direktor Indrek Kelk, kes eile ja üleeile
ka ise raja kriitilisemad kohad läbi
suusatas, et oludest kõige parem
ülevaade saada.
„Otepäält Paluni on rada väga
hea. Palu ja Elva vahel on üksikuid kohti, kus lumekiht on õhuke, aga jääst rajapõhi on igal pool
säilinud ning rada on suusatatav,“
lisas Kelk.
„Tartu maratoni põhisõidu toimumine ei ole vaatamata nädalavahetuse vihmadele endiselt
kahtluse all,“ andis Kelk positiivse
noodi ka 15. veebruari põhisõitu-

Läksime
ga
vanaema
!
Tervisesse
Vanaemale

Tervis
kuurordist,
pakett

1 inimene 1 ööpäev

Ravid mõnusad,
toidud maitsvad

de valguses. „Kui stabiilsed ilmaolud jätkuvad ja avatud raja sõidud
õnnestuvad, siis usume, et ka Tartu maratoni põhisõit saab sõidetud täies pikkuses.“
4. Tartu teatemaraton ja Tartu
maratoni avatud raja sõidud (63

km, 31 km ja 16 km) toimuvad 8.
veebruaril. Avatud raja sõidud on
suurepärane võimalus nädal enne
suurt sõitu testida vormi ning rajaoludest omal käel täpne ülevaade
saada.
PEETER LIIK

Aegade kiireim Rull
Sel nädalavahetusel toimub
viiendat korda Tartu Rull
ehk Põhja-Euroopa suurim
siserulluisutamise võistlus,
mis tõotab tulla ka ajaloo
kiireim.
Peale selle, et võistlusdistantsid
on muutunud lühemaks ja teravamaks, on stardis ka väga tugev
koosseis rahvusvahelisi tipprulluisutajaid. Kuna tegemist on sprindivõistlusega, võetakse üritusel

40 €

alates

mõõtu distantsidel 100–150 meetrit, kusjuures 100 meetrit sõidetakse läbi kahel korral, nii lendkui paigalstardina.
Erandina on kavas ka üks pikem
sõit, mis läbitakse punktisõidu
reeglite järgi. Võistluse peakohtunik Danila Ruusu ütles, et sisetingimustes võib ka 500-meetrine distants tunduda väga pikk.
„Kitsad ja äkilised kurvid mõjuvad
reielihastele üsna karmilt. Suurtel kiirustel sõites võib ring enne

finišit olla jalg juba nii väsinud, et
kolmandal-neljandal positsioonil puhanud uisutaja võib teistest
nagu postist mööda sõita ja võistluse võita.“
Eelmisel aastal võitis Tartu Rulli meeste üldarvestuse valgevenelane Sergei Minin, jättes seljataha lätlastest vennad Oskars ja
Roberts Pundursi. Naistest olid
tugevaimad Marina Zueva, Reelika Nurmsaar ning Getter Leipalu.
JAAN SAKS
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Palametsa
pajatused
320.

Tislerina Tartu
telefonivabrikus
Oma noorusest ja töömehetee algusest jutustas Helmut Malin
järgmist.
Meie peres oli 4 last, mina neist vanim (sündinud 1910. a). Tislerist
isa oli lauluarmastaja, aga minule ametit õpetada ei jõudnud, sest
suri, kui olin 7-aastane. Elukohalt Raatuse tänava poiss. Emal tuli
üksinda meid toita ja katta. Ametit õppisin Tartu tööstuskeskkoolis,
mille hoone asus Emajõe kaldal Vabadussilla lähedal. 1929. a lõpetasin mööbelsepana, ajateenistuse tegin läbi Valgas 2. soomusrongi
sides. Seal sain tuttavaks telefoni- ja ka raadioaparaatidega.
Kui Tartusse eraellu tagasi tulin, andis suur majanduskriis juba
tunda. Noor mees, amet selge, aga töökohta ei leia. Laiutati käsi, mis
teha, kui tellimusi ei ole ega tule. Mõned juhutööd siiski sain, aga
nendest ei elanud ära. Siis loen ühel sügispäeval lehes, et telefonivabrik vajab tööjõudu. Läksin vabriku ukse taha Puiestee tänavale õige
vara hommikul, et olla esimeste seas. Aga umbes 60 meest oli juba
ootamas ja neid tööotsijaid tuli järjest juurde.
Kell 8 kutsuti esimesed meist vabriku kontorisse. Igaühega räägiti
eraldi. Pandi nimi ja andmed kirja ja lubati hiljem koju teatada. Polnud mul lootust, et mind nii 200 mehe hulgast välja valitakse. Aga
läks nädal-poolteist mööda ja tuligi koju kiri. Läksin jälle kontorisse,
kus öeldi: „Teil tuleb teha proovitöö!“ Anti väikese kapikese joonis,
tööriistad ja pisut tammepuitu. Kapp tuli kokku panna millimeetrilise täpsusega ning korralikult ära poleerida.
Nikerdasin hästi kaua ja hoolikalt. Kapp vaadati kriitilise pilguga
üle ja öeldi: „Võtame teid tööle tunnitasuga 28 senti.“ Algaja kohta oli
see hea palk, kogenud tislerid said tunnis 30 senti. Üle 31 sendi ei teeninud keegi. Egas vanematele töölistele meeldinud, et hakkan kohe
saama nii kõrget tunnitasu. Selle kohta tuli veel ütlemist.
Mind pandi valmistama vändaga seinatelefonide kaste. Puit toodi
Poolast, Eestis ei olnud nii kvaliteetset tamme. Hiljem tegin ka raadiovastuvõtjate kaste. Olid aastad, mil Tartu telefonivabrik paistis
ka selles osas silma. Suur ettevõte oli – kokku oma 300 töölist, inseneri ja ametnikku. Väga palju tellimusi tuli Soomest Talvesõja aegu.
Nende sõjavägi vajas kiiremas korras hästi tugevates kastides välitelefone.
1939. a sügisel andis sõjaoht endast ka Tartus märku. Olin just
Barclay platsil, kui üle kesklinna lendasid õige madalalt lennukid,
mille tiibadele olid maalitud suured punased viisnurgad. Inimesed
jäid tänavatel seisma ja vaatasid ehmunult taevasse. Suur idanaaber
näitas demonstratiivselt oma sõjalist jõudu.
Seisin telefoniputkade juures ja ajasin ühe tuttava mehega juttu.
Korraga tulid meie juurde kaks noorikut, käes väikesed sini-mustvalged lindikesed ja küsisid viisakalt: „Kas tohime teile rahvusvärvid
rinda panna?“ Loomulikult olime nõus ja nad kinnitasid lipukesed
meie mantlite revääridele. Nii et tartlased reageerisid kiiresti ja patriootiliselt võõrvõimu provokatsioonile.
Sõjatuli halastas meie vabrikule ja sakslased panid selle 1941. a
sügisel jälle tööle. Ja kui punavägi oli 1944. a taas Tartu vallutanud,
sai telefonivabrikust õige suur ja salastatud toodanguga ettevõte,
mida nimetati „postkast nr 32“. Mida seal just tehti, sellest ei tohtinud teada. Ja egas eestlasi sinna suurt tööle võetud. Mina leidsin
oma erialale vastavat tööd Tartu ülikooli töökojas meister Jaan Muuga juures.

Vaatamata pargiraamatukogule ja teistele lugemist populariseerivatele üritustele on tartlaste raamatuhuvi
kahanenud kesisemaks. 
LINNARAAMATUKOGU

Rahvas ahmib
Kadastiku erootikat
Linnaraamatukogu mullust
laenutuste paremikku juhib
kohustuslike autorite kõrval meediajuht Mart Kadastiku seksikogumik.
Kohaliku ilukirjanduse edetabeli tipus troonib endiselt igihaljas
Andrus Kivirähi „Rehepapp“, ent
päris „ausalt“ võit saavutatud pole,
sest teos kuulub koolilaste kohustuslikku lugemisvarra – nagu ka
viis teist esikümnesse küündinud
menukit. Tegelikuks võitjaks võib
laenutusnumbrite põhjal pidada hoopis meediamogul Kadastiku vallatlemist seksimaastikul:
intrigeeriv intiimeluline romaan
„Kevad saabub sügisel“ krabas linlaste südames teise ja järg „Suvi
sulab talvel“ neljanda koha.

Salmik Õnne-Almale
Tõlkekirjanduse edetabelis torkab silma noorsookirjanduse jõuline pildile tulek. Noor lugeja loeb
suure hasardiga fantaasia-, ulmeja õuduskirjandust, mida Eesti kirjastused ka üha rohkem välja annavad. Paljude selliste teoste
põhjal on valminud filmid („Näljamängud, „Labürindijooksja“), mis
asjaosaliste sõnul omakorda kasvatab huvi. Lastekirjanduses võib
aasta tegijaks pidada uut nime –
Martin Widmarki ja tema LasseMaia detektiivibüroo sarja.
Teadmiskirjanduse edetabelit
juhtis suurelt Valdur Mikita „Lingvistiline mets“ ja seal on elulooraamatute kõrval üha rohkem ruumi
teistel raamatutel. Tartlased loevad meelsasti kodulinnast, nii oli
üsna tabeli eesotsas Aare Olande-

Eesti ilukirjanduse 2014. a laenutuste arv
1

Andrus Kivirähk

Rehepapp

486

2

Mart Kadastik

Kevad saabub sügisel

398

3

Anton Hansen Tammsaare

Tõde ja Õigus I

379

4

Mart Kadastik

Suvi sulab talvel

359

5

Aidi Vallik

Kuidas elad, Ann

306

6

Jaan Kross

Keisri hull

295

7

August Kitzberg

Libahunt

284

8

Andrus Kivirähk

Mees, kes teadis ussisõnu

240

9

Eduard Bornhöhe

Tasuja

235

Indrek Hargla

Apteeker Melchior ja Oleviste
mõistatus

234

10

ri „Tartu kadunud vaated“ ja Jaak
Juske „Lood unustatud Tartust“.
Omamoodi üllatus oli raamatukogu avalike suhete juhi Linda
Jahilo sõnul luuleraamatute edetabeli eesotsas näha „Lembesalmikut Almale“, mis pakkus ilmselt
huvi sarja „Õnne 13“ vaatajatele.
2014. aastal külastas linnaraamatukogu keskkogu ja harukogusid 1860 inimest päevas ja igas
tunnis laenutati välja üle 400 raamatu, filmi ja ajakirja. Aasta jooksul kogunes laenutusi 1,16 miljonit, mis teeb iga lugeja kohta 32 ja
iga tartlase kohta 12 teavikut aastas.

Masu pani lugema
Koolikirjanduse kõrval laenutati kõige rohkem (456 korda) John
Greeni noorteromaani „Süü on
tähtedel“, eesti autorite teostest
loeti lisaks Kivirähale ja Kadastikule Indrek Hargla ja Olev Remsu raamatuid. Endiselt on ülipopulaarne kirjastuse Petrone Print
„Minu…“ sari. Raamatukogu luge-

jate, külastuste ja laenutuste arv
aga kahanes, samas ürituste arv
ja raamatukogu veebiväljaannete
külastused kasvasid.

Facebook neelab aja
Direktor Asko Tamme sõnul on
need arvud juba neljandat-viiendat aastat languses, ajavahemikus 2010–2014 on olnud külastuste langus peaaegu veerand,
laenutustel 15% ja see teeb murelikuks. Ta nentis, et majanduskriisi aastad 2008 ja 2009 olid väga
head lugemisaastad, kuid seejärel
suund muutus.
Tamme arvates võib arvude kukkumise põhjus olla osalt
demograafiline, aga ennekõike
tuleb põhjusi otsida muude meediumide ja nendega seotud võimaluste kiires kasvus. E-raamatut peab Tamme veel kõige väiksemaks mõjutajaks, pigem on põhjuseks, et inimeste aega ja tähelepanu neelavad rakendused, nagu
Facebook, Instagram ja blogosfäär.
KAUR PAVES

VÄIKEBUSSI RENT

60 € päev

Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss
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Taaralinlased uuest
TAARAHINNAST
Tartu Ekspress uuris, mida
arvavad tartlased kuu alguses kehtima hakanud uuest
pandipakendi hinnast ja
kui usinad taaratagastajad
ollakse.
Erinevalt 1. veebruarist, mil inimesi taarapunktides tavapärasest
rohkem näha võis, sest tagastati
n-ö kinni hoitud pudeleid, oli teisipäevaks olukord stabiliseerunud
ja erilist tungi taaratagastuskohtades polnud. Kesklinna tagastuspunktid kaubamaja parklas, Tasku keskuse bussijaamapoolsel küljel ja Zeppelini keskuse juures olid
kuue-seitsme vahel õhtul inimtühjad. Lähedusest leidsime siiski mõned inimesed, kes soostusid
taaramõtteid jagama.
JANARI KINTSIRAUD

tea ka kedagi, kes pudeleid minema loobiks. Erandina võib välja tuua noored, kes jooma käigus
pudelitest ei hooli ja neid maha
jätavad või puruks loobivad. Ma
ütleks selle seisundi kohta „stiihia“
– tõenäoliselt kaine peaga noored
nii ei käitu.

Mikk (26)
tudeng/ spetsialist

Ei pannud hinnavahet tähelegi.
Viin kõike, mis katki ei lähe. Viisin
enne ja viin ka edasi. Mitte midagi
ei muutunud.

Triin (39)
riigitööline

Agu (54)
puidutööline

Minu jaoks ei muutunud selle seadusega absoluutselt midagi.
Ma arvan, et see on nii, nagu seadustega ikka, et kellelegi on see
asi kasulik. Tavainimene sellest
midagi ei võida. Taarat esimeseks
veebruariks ei kogunud, ega selle
mõne sendiga midagi ei võida. Ma
tagastan kõik tühja taara ja ma ei

Saksamaal on taara hind lausa 18
senti, seega arenguruumi on. Ma
ise pudeleid ei vii, sellega tegeleb
mees, kes ühiselt tarbitud taara
tagastab. Taara hinna tõus on hea
kodututele ja pudelikorjajatele, kes
koguvad 10 pudelit ja saavad nüüd
selle eest 1 euro.

Piret (45)
kassapidaja

Töötan sellises poes, kus käib

palju kodutuid. Ostavad õlut, ikka
seda kõige odavamat, mõni ostab
saia ja banaani ka. Arvan, et uue
taarahinnaga tõusis prükkarite
miinimumpalk! Ma olen kuulnud,
et riikides, kus on taara hind väga
kõrgeks tõstetud, á la 40–50 senti,
tekivad põrandaalused taaratehased, kes toodavadki tühje pudeleid.
Eks ma hoidsin tegelikult ise ikka
ka paar nädalat pudeleid kinni, sest
poisid ühe pudeli ikka joovad päevas, seega taarat tekib ja jaanuari
lõpus ei hakanud neid ära tooma.

Aivo (26)
rõõmus taaratagastaja

Üldiselt taarat ära ikka ei viska.
Nii suured kotid taarat on kogunenud puhtast laiskusest, näe,
mõni isegi hallitab. Hinnatõus
väga ei mõjuta, halba ta ka ei tee
ja ehk inimesed toovad tõesti rohkem tagasi, sest rohkem on ju välja
käidud. Eks keegi saab sellest hinnatõusust kasu ka ikka.

Siim (24)
üliõpilane

Pudeleid minema ei loobi. Kui kott
täis, siis toon ära. Joon õlut, siis
hoian pudeli ikka alles.

Tasuta õpe rasedatele
Tartu tervishoiu kõrgkool
jätkab perekooliga, mille
saali- ja vesivõimlemistundidesse on oodatud ka lapseootel naised.
Kõrgkooli tudengid viivad tasuta läbi saali- ja vesivõimlemistunde rasedatele, juhendajaks on
õppejõud Reet Linkberg. Tundides
osalemiseks on tarvis registreeru-

da meiliaadressil reetlinkberg@
nooruse.ee.
Peale selle on võimalik tasuta osaleda liikumisaktiivsuse tundides,
mis algasid sellest teisipäevast. Tunnid toimuvad tervishoiu kõrgkooli
õppehoones Nooruse 5, keldrikorruse võimlemissaalis 013. Tunni pikkus
on 30 minutit, soovi korral võib ühel
päeval kaasa teha mitmes tunnis.
Alates sellest kuust on lapseootel

pered oodatud ka kõrgkooli perekooli kuulama tasuta loenguid lapseootusest, sünnitusest, vastsündinu hooldusest jne. Loengutsüklit
viivad läbi ämmaemanda õppekava III kursuse tudengid, juhendajateks õppejõud Marge Mahla, Margit Luiga ja Siiri Põllumaa. Perekooli
kava ja registreerumisinfo on leitav:
http://www.nooruse.ee/perekool.
JAANIKA NIINEPUU

Südamelõikus postimuuseumis
Sõbranädalatel 4.–14.
veebruaril saab ERMi postimuuseumi muuseumitunnis valmistada oma kallitele
linoollõike tehnikas meene
või postkaardi.
Agaramad huvilised võivad välja
uuristada terve südamliku sõnumi. Linooli lõigatud trükipind
pakub nuputamist ja avastamisrõõmu, sest kujutised tuleb luua
peegelpildis. Kasutusel on ka teemakohased kõrvaltemplid.
Peale selle saab näha näitust
„Armastuskirjad“, mis pakub lugemiseks-vaatamiseks lembeteemalisi kirju ja postkaarte. Ajaloost

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
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.

tuntud kultuuritegelaste tundeküllased kirjaread ning huvitav ja

ilus käekiri räägivad oma lugu.
HENRI ZEIGO
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Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•
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Bernd Udo Wiechert ei hoia oma vilumusi
vaid enda teada, vaid tema näpunäidete
järgi omandab pöidlavoolimise kunsti
finesse ka tulevane Jalaexperdi meister
Karl Kallas. 
RASMUS REKAND

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Saksa pensionär kingib
hindamatuid kogemusi
Mida armastavad teha Saksa pensionärid? Ei – mitte
kõik ei vedele kruiisilaevadel lõunameresaarte päikeselõõsas. Mõni käib vabast
tahtest Tartus proteesitegemise kunsti õpetamas.
„Mulje Eestimaast? Suurepärane – esimest korda sel aastal
õnnestus täna ka päikest näha!“
Pisut David Vseviovi meenutava
näo ilmest pole kuidagi võimalik
välja lugeda, millal jutuvanker kaldub asjalikult rajalt tögamise teele. Bernd Udo Wiechertiga vesteldes tuleb taolisi pöördeid kohtumishetkest alates ette. „New York
Timesist, eks? Hetke peate ootama, mul üks pöial küpseb ahjus.“
Mis ometigi sunnib 60-aastast sakslast mõnusa pensionipõlve nautimise asemel Eestis rühmama? „Tadžiki, Kesk-Aasia, Paraguai
– Eesti on reas üsna mitmes riik, kus
ma oma teadmisi olen saanud jagada. 40 aastat proteesimeistrina, ühtteist ikka koguneb mütsi alla. Päevast päeva töötada sel alal ei soovi,
aga noori sel alal edasi aidates tunnen end mõnusalt ning vajalikuna.“

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

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

8. veebruaril kl 14
TÜ Ajaloomuuseumis kontsert

«75. aastat teeneka Tartu
dirigendi, õpetaja ja
laulupidude üldjuhi
Ilmar Lääne sünnist»

Võimalus annetada orkestri
kunstilise tegevuse tarbeks.

Sissepääs
TASUTA

Komisjonikauplus
Tartu Kalda tee 30
E–R 10–18 ja L 10–15
www.lapseltlapsele.ee
tel 775 2208

Ekspertseenioride abikäsi
SES ehk Senior Experten Service
vahendusel väisab Bernd Tartut

juba teist korda. Ots tehti lahti mullu sügisel, mil OÜ Jalaexpert leidis
pikkade otsingute lõpuks nii vajaliku abimehe. „Üks variant oleks saata meie inimesi kuskile Euroopasse
koolitustele,“ rääkis firma arendusjuht Katrin Hatšaturova. „Pole just
odav lõbu. Lisaks tükib neis sageli liigne rõhk asetuma välisele. SES
programm pakub aga varianti, kus
kogenud spetsialist toimetab kohapeal. Taolisest meistri-selli suhtest
efektiivsemat õpimeetodit on raske
ette kujutadagi.“
Üsna sama meelt ilmutas noor
füsioterapeut Karl Kallas, kelle
unistus proteesimeistri keerukast
kutsest tänu Berndi elukogenud
näpunäidetele nüüd pikkade sammudega realiseerumise suunas liigub. „Kõrgkoolist tulin Jalaexperti praktikale. Hakkas meeldima,
ent sisuliselt ei saagi kusagil Eestis
seda ametit õppida. Võimalust olla
taolise kaliibriga eksperdi õpipoiss
on võimatu ülehinnata.“
Praktiliste võtete kõrval peab Kallas olulisimaks, mida Saksa suurmeistri siinviibimine talle juurde on
andnud, suurenevat enesekindlust.
„Lahendusi on erinevaid. Sageli on
parima leidmine probleem, eriti laste puhul, kes ei oska või saa end täpselt väljendada. Nüüd olen vähem
kahtlev, teades, mis otsuse teinuks
samas olukorras Bernd.“

Sakslane ise hindas Eesti õpipoisi taset kõvasti üle keskmise,
vähemalt praktilises osas. „Kui
lisada teoreetiline baas, saaks
eksami antud. Panebki imestama, et teie haridussüsteemis on
kõnealune valdkond täiesti kõrvale jäetud. Meil õpetatakse ortoosija proteesitehnikuid kutsekoolis.
Ilma vastava sertifikaadita tööle
ei võetagi. Teil on küll proteesifirmad, aga puudub erialakoolitus?“

Saksalik kõrvalpilk
Kodumaa olusid siinsetega kõrvutades pani Bernd imeks veel
asjaolu, kus tänaval kohtab küllaga luksusautosid, ent päris mitu
õnnetut inimest on vajaliku abivahendi tellimisest seetõttu sunnitud loobuma, et rahakott lihtsalt ei veaks välja. „Poliitikate
küsimus, eks ta ole. Aga kummaline siiski. Meil on riigil kohustus
varustada inimest eluks vajalikuga nüüdisaegsel tasemel. Autoõnnetuses jäseme kaotanule ei saa ju
pakkuda puujalga. Pole enam kapten Konkskäe ajastu …“
Maarjamaalaste loomus üldiselt paneb aga külalise muigama:
„Tundub jah, et külmikult saab
enne kallistuse kätte kui eestlaselt, aga mulle täitsa sobib see.
Ega ma isegi teab mis kuumave-

reline pole. Olen põnevil ja tänulik, et saan olla maal, kus inimesed
on osanud mahtuda elavama kõrvuti karude, huntide ja ilvestega.
Hoidke seda, ärge selliseid väärusi
maha parseldage.“
Tõenäosust, et teda veel tulevikuski võib Eestis kohata hindab mees 50 : 50. Kui naine lubab,
tuleb uuesti ka siis, kui Jalaexpert
enam ei kutsu. Kasvõi meenutamaks, kuidas siinsed õlled kuulsatele Baieri omadele maitselt alla
ei jää – talvepakases pole taolised
katsed teab mis nauditavad.

Osake otsida
Kuigi Saksa vanahärra palka ei
saa, tuleb külalisõpetaja kutsunud
firmal tasuda peale olme- ja reisikulude märkimisväärne summa
vahenduseks ka SES-ile. Hatšaturova hinnangul on asi seda igati
väärt ning ta soovitab teistelgi erialaspetside järgi janunevatel ettevõtetel programmist julgelt abi
otsida.
„Neil on kümneid tuhandeid
proffe poolesajalt erinevalt elualalt. Usun, et Eestis on teisigi
meiesuguseid, kes hädas erialadega, mida siin ei õpetata üldse,“
soovis Hatšaturova positiivset
kogemust avalikult jagada.
RASMUS REKAND
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Linn on ühistranspordiga rahul
Aasta alguses heitis linnavalitsus
hindava üleõlapilgu ka bussliiklusele. Kokkuvõttes ollakse
teenuse kvaliteediga rahul,
kasvanud on nii piletitulu kui
kilomeetrite arv, vajakajäämisi
tuvastati infosüsteemis.
Kokku tellis linn ASilt Sebe 2014. aastal lepingu järgi 3,66 miljonit liinikilomeetrit. Ümberarvutatult saaks pea sama
maa kokku, kui viis korda Kuule ja tagasi
põrutada.

E-pilet koputab uksele
Päris kõiki sõite teenusepakkuja teha
siiski ei suutnud. Peamiselt bussirikete, aga osalt ka liiklusõnnetuste tõttu
jäi 11 kuuga tellitud veomahust sõitmata 2854 km.
Sebe on saanud sama perioodi eest linnalt teenustasuks 6,87 miljonit eurot, aga
ka 6000 euro jagu trahve.
„Tubli neli,“ pakkus linnamajanduse
osakonna juhataja Rein Haak hindeks.
„Ideaalini on alati ruumi, koolipoisilik
kolm jääks natuke nadiks. Pretensioone
ikka on olnud nii asendusbusside, uste
avanemiste kui ka näiteks juhtide suhtluskvaliteedi kohta. Teisalt jälle on sohvrite kohta ka kiidukõnesid tulnud.“ Positiivset poolt vaagides märkis Haak veel
üsna eeskujulikku graafikuis püsimist.
Piletitulu kogunes linnakassasse 11 kuu
jooksul 2,55 miljonit eurot, mis 2013. aasta
samale perioodile jääb 3883 euroga alla .
Arvestuslikult on selle ajaga tehtud ühtekokku 11,8 miljonit bussireisi ehk enam
kui miljon sõitu kuus.
„Kui palju, mis ajal ning liinil sõitjaid
tegelikult oli, on aga mõistatus, millele soovime peatselt täpsemat vastust leida,“ tutvustas Haak lähituleviku stsenaariumi. „E-pileti süsteemiga soovime kat-

Kuigi ajad, mil linna teedel vurasid vabagraafiku alusel
Ikarused, kipuvad juba ununema, on ühistranspordil
arenguruumi küll.

seperioodi alustada septembrist. Reisija
saab oma sõidu registreerida kas eraldi
kaardi või näiteks rahakotile või telefonile lisatud kleepsu abil.“
Pikemas perspektiivis laieneb valideerimise kohustus ilmselt ka tasuta sõitvatele pensionäridele. Üleminekuaega
lubab Haak vähemasti pool aastat. „See
üks liigutus pole palju küsitud. Liiatigi
on see sõitjate endi parema teeninduse
huvides – saame täpselt teada kuhu, millal, mis suurusega buss saata, kuidas väljumissagedusi muuta ja muudki,“ rääkis
Haak.

Infosüsteem täpsemaks
Juba 2011. aastal läbiviidud riigihanke
tulemusena valmis mullu mitme edasilükatud tähtaja järel lõpuks busside reaalajas jälgimise infosüsteem, mis ka pärast
käivitamist on jätkuvalt vimkasid visanud.
Linna tellitud ekspertiisi hinnangul
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Diisel jääb minevikku
Bussiliikluse arengu järgmiseks verstapostiks saab 2017. aasta 1. juuli, mil
algab järgmine liiniveo leping. Hange
selle tarvis kavatsetakse välja kuulutada
juba tänavu. Kas nõuetesse on sisse kirjutatud juba ka elektribussid või kui suur
osa sõidukitest peab liikuma gaasi jõul,
pole veel lõplikult paigas. Tahmaosakeste
poolest normi ülempiiril kõlkuva linnaõhu parendamise nimel aga diiselmootoritega ühissõidukite arv kindlasti edaspidi väheneb.
RASMUS REKAND
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Clarus SR102AW
580mm x 470mm
Black, Silica, Alba,
Alumetallic
Copper, Brass

Annelinna lõppu, nii kiirelt ei realiseeru.
„Olemasoleva bussipargi juures pole lihtsalt võimalik,“ põhjendas Haak. „Muidu
peaks mõned praegused sõidud hoopis
ära jätma. Ehk suvel, mil graafikud hõredamad, saame mingi proovilahenduse
tööle, et analüüsida vajadusi ning harjutada ka sõitjaid.“

112.129.-

Clarus SR101AW
780mm x 500mm
Black, Ora, Silica, Alba,
Alumetallic
Copper, Brass

PAPILLON SCP151AW
945mm x 505mm

119.139.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Alba, Alumetallic 169.Copper, Brass 189.-

d
ge
Bei dushin
Soo

99.-

Notus SQ102AW
575mm x 460mm
Black, Silica, Ora, Alba,

Alba

vajab turgutamist infovahetus serveri ja peatuste tabloode vahel, mistarvis
korraldas linn veel ühe riigihanke. Nii
peaks tänavu märtsiks süsteemi haldav
G4S ehitama valmis lahenduse, kus andmed liiguvad olemasoleva GPRS süsteemi kõrval täiendavalt ka USSD kanalit
kasutades. Linn raha selle eest juurde
maksta ei taha, vaid loodetakse varasemate tööde nigelale kvaliteedile viidates
tasaarveldada.
Kui praegu on Tartus 51 liinikohta ja
nende katmiseks Sebe garaažides üle 60
bussi, siis linn otsib tikutulega vahendeid,
et kiiremas korras veel kaks bussi juurde
liisida. Et liinilepingu lõpukuupäevani on
pisut vähem, kui 2,5 aastat, pole sel kriteeriumiks päris uued sõidukid vaid 4–5
aasta vanused, mida ei pea pikalt ette tellima.
Liinide lisamise valdkonnas seisab
põletavaim küsimus ees seoses Ihaste sillaga. Sild on juba avatud, kuid bussiliin,
mis kulgeks üle selle Lõunakeskusest

Alumetallic
Copper, Brass

110.127.-

Notus SQ101AW
765mm x 460mm

Cuba SQC101AW
780mm x 495mm

Cuba SQC150AW
610mm x 495mm

Cuba SQC151AW
800mm x 495mm

Alba, Alumetallic 118.Copper, Brass 135.-

Alba, Alumetallic 139.Copper, Brass 155.-

Alba, Alumetallic 153.Copper, Brass 172.-

Alba, Alumetallic 165.Copper, Brass 184.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Saadaval ka erinevate värvitoonidega köögisegistid
Alumetallic

Copper

Quadro
SQQ100AW

Cuba SQC100W
490mm x 455mm

Alba, Alumetallic 127.Copper, Brass 143.-

Alumetallic
Copper, Brass

Beige, Black, Silica, Ora,
Brass
Põhiliselt laos olemas 6
tooni: Beige, Ora, Silica,
Alba, Black, Alumetallic
Teised toonid tellimisel,
tarneaeg 2-3 nädalat.

Nova SQN100W
460mm x 515mm

Beige, Black, Silica, Ora, Alba, Beige, Black, Silica, Ora,

104.119.-

Alba, Alumetallic 104.Copper, Brass 119.-

* Valamutel kaasas äravool prahisõela ja ülevooluga *

* Pakkumised kehtivad veebruari lõpuni *

Beige, Black, Silica, Ora,
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sektsioon GRZECH

VEEBRUARIS
KORPUSMÖÖBLILE
LISAALLAHINDLUSED!
sektsioon MOCCA

esik CARLA

esik BOSS

sektsioon LARISA

sektsioon KARIBA

voodi TOSSA

MADRATSID

voodi DAINA

160x200

esik NIKE

160x200

80x200
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

söögilauad

klaasist söögilauad

klaasist diivanilauad

kapp ALMA

kapp AMBROZIA

99.-

al.

toolid

kapp OZYRYS

köök MODENA

köök SMILE

erinevad värvid!

VALIK VAIPASID!
köök PRIMO

köök MORENO

köök ELIZA

al.

16.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

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

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

*Piltllt on illustr
illustratiivse
a
atiivse
ttähendusega
tähenduseg

voodi NICOL

160x200

esik MARS
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tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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Töö kõrvalt 20 kursust aastas
HARIDUS
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Rahvaülikooli 2014. aasta õppijaks valitud Kristi Jõesaar tunnistab, et eelmisel aastal jättis hobi
ainult paar õhtut nädalas vabaks
ning seda võib võrrelda haigusega.

maks ning minul on rohkem aega enda
jaoks.

Mida rahvaülikool sinu jaoks
tähendab?

Varsti on rahvaülikool juba pere eest,
sest tihti veedan siin rohkem vaba aega
kui kodus. See ongi nagu teine kodu. Soovitasin ka oma abikaasal tulla toolide restaureerimise kursusele, sest teda huvitab
puutöö. Ta leidis innustust ja nüüd on ta
kirjas juba pehmemööbli polsterdamise kursusel. Koos tütrega oleme käinud
ehteid ja fimosavist lilli meisterdamas.

Kristi, miks sa kursustel käid?
See on haigus, millest enam lahti ei saa.
Kui aus olla, siis võib öelda, et ma olen siin
käinud endale aega ostmas. Mul on kolm
last ja kodus on keeruline iseenda jaoks
aega leida. Siin saan pühenduda asjadele,
mis mind huvitavad. Õppides tekib tihti
vau-efekt – proovid midagi uut teha ja selgub, et nii lihtne see ongi.

Mida sa aasta õppija tiitlist arvad?
Minu jaoks oli tiitel tõeline üllatus, sest
ma ei ole midagi teinud, et seda saada.
Olen lihtsalt õppinud neid asju, mis mind
väga huvitavad. Kui töö juures olles lõpetasin kõne, millega sain teada, et olen valitud aasta õppijaks, siis hõiskasin üle puhkeruumi. Ülemuselt auhinnale järgi tulemiseks vaba hetke paludes sain kõhklematu vastuse, et see pole üldse mingi küsimuski. Suur tänu, et mind on märgatud

Peamiselt osaled sa käsitöö-,
kokanduse ja aianduse kursustel. Mille põhjal sa oma valikuid teed?

Tulin aiandusse, sest ostsime mõni aeg
tagasi oma maja ja sealses aias oli vaja kõike teha. Alguses käisin kiviktaimla rajamist õppimas ja nüüd talvel aiakujunduses. Käsitöö on mind ümbritsenud juba
maast madalast. Minu vanaema oli tugev
käsitöö tegija. Mul on väga hästi meeles,
kuidas ta püüdis mulle heegeldamist õpetada, aga see tundus mulle nii keeruline
ja ma ei saanud midagi aru. Ma nutsin ja
tõotasin, et ei hakka mitte kunagi sellist
asja tegema, aga nüüd see meeldib mulle.
Ema oli mul suurepärane õmbleja, kes
tegi kõik ette ja taha ning hoolitses, et
meil oleks vajalikud riided olemas. Lootsin ikka, et kui mul on ühel hetkel rohkem
aega, siis palun, et ta oma oskusi minuga
jagaks. Kahjuks lahkus ta meie seast eelmisel aastal ja ma ei jõudnudki õmblemist
õppida.
Olen pärit hästi suurest perest ja minu
emal on 18 õde-venda. Tädid alati küpsetasid midagi head ja maitsvat ja mina taht-

Kristi Jõesaar (vasakul) lähtub põhimõttest „Kes teeb, see jõuab“. 

sin ka seda osata. Seetõttu otsustasin tulla Werneri kondiitrikoolitustele. Ma võiksin ju kodus ka retsepti järgi teha, aga mul
on hea silmamälu. Kui olen näinud, kuidas midagi tehakse, tuleb hiljem paremini välja.

Kuidas kursusteni jõudsid?
Kui plaanisin õmblemist õppima hakata, siis mul oli mitu õppimisvõimalust silmapiiril. Tartu Rahvaülikooli läksin seetõttu, et seal on tööinimesel mugav käia,
sest kursused toimuvad õhtuti ja nädalavahetustel.

Eelmisel aastal osalesid 20
kursusel. Kuidas lähedased

RAHVAÜLIKOOL

sinu õppimistuhinasse suhtuvad?
Abikaasa ja lapsed on väga toetavad.
Mees ei mõistnud alguses, miks ma siin
nii palju käin ja jõuan koju alles õhtul poole kümne paiku. Kui ta ise esimese kursuse läbis, siis sai ta aru ja innustus samuti. Tõesti, eelmisel aastal oli ainult paar
õhtut nädalas, mida ma rahvaülikoolis ei
veetnud.

Milliseid kursusi oled viimati
avastanud?

Avastasin enda jaoks Iiri pitsi ja nüüd
tahangi seda õppida. Veel tahan proovida keraamikat ja inglise keelt. Mul on
kolm last, kellest kaks käivad koolis ja

Millist kursust soovitaksid oma
tuttavatele?

õpivad muu hulgas inglise keelt. Mina ei
ole seda kunagi õppinud ja keeled jäävad
mulle väga raskelt külge. Samas on keeleoskus vajalik ja ma tahaksin oma lapsi
koolitöödes aidata, kui nad seda vajama
peaksid. Saaksime tulla tütrega kahekesi, sest ka talle on keelte õppimine keeruline.

Raske on midagi konkreetset soovitada. Valikut tehes tuleb igaühel lähtuda
oma huvidest.Olen kindel, et kui asi inimest ei huvita või ta ei tee seda südamega, siis ei tule ka välja. Mul on ka asju, mis
esimesel katsel ei õnnestu, kuid ma ei löö
käega, vaid proovin mõne aja pärast uuesti. Mõnikord on kasulik lasta teadmistel
pisut laagerduda.
Üks mõttetera, mis mulle väga korda
läheb, kõlab nii: „Ärge kunagi öelge, et te
ei tea, sest me kõik teame midagi. Ärge
kunagi öelge, et te ei oska, sest me kõik
suudame õppida.“

INGRID LEINUS

Mis on sinu elus tänu rahvaülikoolile muutunud?

Kui kursustel käima hakkasin, siis selgitasin oma lastele, et nemad käivad koolis ja nüüd tahan mina ka õppima minna.
Ma ei ole enam nii palju kodus ja peate
ise mõnede asjadega hakkama saama ja
nad ongi muutunud oluliselt iseseisva-

SINU ELU
LIHTSAIM
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hindamine
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52 küla peale kokku 1881 elanikku. Sekka mõned jaanalinnud-kängurud. Kimbuga tuulikuid palistatuna kadakatest. Maalinnus, uisulaev ja
Smuuli kuju. Poleks Muhu sadama kaudu väravaks Saaremaale, ei teaks
paljud teda vist üldse. Ometigi asub seal meie ainus kosmodroom.
Seda muidugi juhul, kui söandate kaasa tulla metafooriga, et Timo Eichfuss on
komeet korvpallitaevas. Vähemasti Ott
Järvela väljendus ükskord just nii: „Eesti korvpallis ei juhtu tihti, et noor mees
tõuseb pingilt ning tuleb, teeb ja võidab.
21aastase TÜ/Rocki ääremängija Timo
Eichfussi sügisene raketilik esiletõus
põhimeeste sekka ning sinna püsimajäämine on seega erandlik.“ Sellest piisas, et
hüüdnimi Muhu Rakett jäädavalt kanda
kinnitaks.
Nüüd, mil Väinamerre on pea viisaastaku jagu värsket vett juurde voolanud,
traavib sama rakett taas tulihännana kossulaotuses. Mõnegi tänavuse närvesööva
euromängulaevukese triivis külma kõhuga Pädaste poiss stoilise lootsina võidusadamasse ka võõraste vete vaenulike karide
kiuste. Ei, muidugi mitte üksi (ennetagem
põhjendatud nurinat siit- ja sealtpoolt
Emajõge) – ikka rokkiva tiimi ühe, praeguses rotatsioonis hädavajaliku lülina.
Piiluks ühiselt, mis on peidus tolle irvena nirginäole kleebitud naeratuse taga.
Milline hing paotub punase-mustakirjalise vesti varjust, kui üldse sinna võõraid
pilke lubataksegi?

Ballistiline platvorm
1988. aasta novembris pidi noor Külli
võtma ette retke Orissaarde. Kõhtu paisutanud järeltulija tikkus ilmale, ent Muhus
tol ajal sünnitust vastu ei võetud. Poiss
olnud aga krutskeid täis juba enne, kui jõudis esimese vääksu teha. Kas loomuomane
laiskus või teab mis, aga ei kibelenud teine
kuidagi soojast üsast selle kurja ilma peale
tulema. Karastunud saare naise Külli tahtmine jäi mõistagi lõpuks peale.
Mõni aeg hiljem koju jõudnuna noorsandi toitma asudes märkas värske ema, et

poisisinder on jälle vimka visanud ja haiglasse jäänud. Ehk Külli oli koju saadetud
vale poisiga ja mida paaripäevane krutskivend ise sellel ajal sünnitushaiglas korda
saatis, ei tea keegi. Ise ta ka ei ütle. Väidetavalt ei mäleta.
„Kes mu ema on näinud, ei kahtle hetkegi meie suguluses,“ lükkab Timo
humoorika sünniloo lõpuks ümber oletuse, et ehk läksid lapsed ikkagi lõpuks
vahetusse. „Ta on 180 cm pikk, samasuguse tugeva kondiga. Tegi noorena kergejõustikualasid. On teinud elus vist
kõiki töid, praegugi rassib Rakvere intensiivravis. Oma bioloogilist isa ma ei teagi. Rihoga koos on nad mind kasvatanud, olles üpris ranged vanemad. Ja jumal
tänatud – päris hea
poiss tuli neil välja lõpuks.“
Selles, et pere
esiklaps ristiti
Timoks, olla oma
vaderilaadne roll kodukõuts Timofeil. „Siniste
silmadega, mustade käppade ja peaga, pruuni kehaga. Mul tuleb
ta pilt hetkega silme ette. Ei saanud üldse läbi – rippus puu küljes ja lähedale
sattudes kargas kallale, muudkui kriipis
mu käsi,“ kirjeldab mees põleval pilgul
nüansirikkalt tegelast, kellelt päris ta
naljajuttudele tuginedes nime, ent mitte iseloomu.
Peene perekonnanime kohta räägib
legend kellestki saarel tiirutanud Saksa päritolu õpetajast. Tema külast külla rännakuteed jäänud siin-seal tähistama ka paras ports järeltulijaid. Nii
on üht liini pidi hääldusharjutuseks
paslik nimi jõudnud läbi mitme põlve ka Eesti spordilukku.
Eri kirjapilte, millisena ta oma
nime on näinud kirjutatavat, meenub Timole poole tosina jagu. Häälduse eri näiteid vähemalt kolm korda
sama palju. „Arvasin, et nüüdseks olen
kõik „aifused“ ja „eifervussid“ ära kuulnud, aga vahel ikka üllatatakse. Viimati oli Hiinas ülimalt omapärane versioon
nimest. Varem sai ikka Leedus-Lätis muige suule, kui pärast korvi kostis saalikõlaritest oma nime eriti eriskummaline versioon.“

ka põhjust; ülejäänutel lihtsalt seetõttu,
et sell oli teistest pea jagu pikem.
„Oli üks seltskond, kes korraldas enamiku segadusi. Mitte kogu aeg ei olnud
mina nende hulgas – mõnel päeval olin
ikka kodus haige ka,“ poetub pisut pehme s-iga Muhu huumor teeseldult tõsisest näost. „Miskipärast olin peamiselt
haige oma sünnipäevadel. Siin on
vist meedikust
ema käsi mängus.“
Kord saanud
n o o r

Tagasihoidlik või
edasipüüdmatu?

Täitursüsteemid ja diagnostika
Koolitee Vinni-Pajusti gümnaasiumis
läks nagu koolipoisile kohane rahuldavalt. Kui juhtus miskit ebameeldivat,
jäi pedagoogidele esmalt silma ikka
Timo. Kolmveerandil juhtudest oli

Timo pahandada tundi lõpetava koolikella omavolilise tiristamise pärast. Selgituses kirjutas altruistlik nooruk, kuidas ta
osutas heas usus abikäe, peljates, et korrapidaja lihtsalt ei jõua õigeks ajaks.
Ühel ilusal õhtul lugenud ema päevikust märkust selle kohta, kuidas sänikael
Timo jookseb vahetundide ajal koridoris. Mamma soovitas edaspidi kulli pargis mängida. Kui aga järgmisel päeval tuli
taas lugeda kaebust teemal „Timo jookseb vahetunni ajal pargis“, ei osanud lapsevanem enam muud öelda, kui et milleks need märkuste lahtrid siis päevikusse
ikka tehtud on, kui mitte täitmiseks.
Terekäe korvpallile andis Timo alles
põhikooli lõpuastmes. Varem proovis ta
üpris edukalt paar aastat judot. Ehk kestnuks elu tatamil kauemgi, kui õnnelik
juhus poleks kokku viinud sumoga. Üllatuslikult murdis Eichfuss näidismatšidel endast kolm aastat vanemaidki,
ent šokk, mis kaasnes „Pampersite“
kandmisega, liigitas ala tülgastavate hulka.

FOTO: MARI LUUD

„Küla peal poiste hulga levis
jutt, et Vinnis alustatakse poiste
kossugrupiga,“ uitab Timo mälestustes. „Rakverre mängima tulnud
Remy Aare juures hakkas esimesest hetkest meeldima. Remy treenis mul eraldi
vasakut kätt, korvi all särki-värki. Peamiselt pika kasvu tõttu läks kõik kohe algusest päris ludinal.“
Mitu korda on hiljem toonast otsust,
elu korvpallile pühendada, kahetseda
tulnud? „Mitte kordagi pole kahetsenud.
Mõelnud olen küll vahepeal sedamoodi,
et mida siis teha, kui korvpall otsa saab
või pooleli jääb … eile just vanaema rääkis,
kuidas väiksena põrutasin lauale lubaduse, et lähen Soome tööle ja teen neil teise korruse valmis. Mõistagi on see siiani
tegemata. Muidu poleks ju vanadel kuskil
oma tavaari hoida,“ arvab Timo põhjuse
olevat mujal kui enda Soome mitte siirdumises.
Eri töid on ta aga proovinud küll. Isegi Soomes isaga ehitustöödel abis käinud.
Grossi impeeriumis kaste pesnud, sibulaid koorinud, muud toiduvärki sättinud.
Pädaste mõisas kärneriametit pidanud,
aga ka pileteid müütanud.
Põhitöös, korvpallis, piirdub karjäär
siiski kahe klubiga. Viimasel suvel olnud
ühe Saksa klubi konkreetne pakkumine
laual, ent tundus siis ja tundub nüüd veel
enam, et see olnuks mängutasemelt hüpe
mitu astet allapoole. Agendiga on jutuks
tulnud isegi Saksa kodakondsuse teema.
Kotkaga pass taskus, oleks Eichfussi müümine hoopis hõlpsam. Nime poolest liigseid küsimusi ei tekiks. Kuniks aga Eestis topeltkodakondsust ei lubata, jääb
kaup katki.

„Varasemalt on Rootsi ja Slovakkia pakkumised läbi käinud, aga, nagu näed, siin
ma ikka olen,“ ohkab pallur.
On’s kaup nadi või müüja saamatu?
„Äkki mõlemat?“ ei pane Timo kohatut
küsimust pahaks. „Neid külgi, mida enda
juures paremaks võiksin lihvida, jätkub
kindlasti. Olen ikka viimasel ajal end tõsisemalt ka tööle sundinud. Proovinud professionaalsemalt läheneda. Vast on see ka
platsil kajastunud. Agendi töö osas … ju
saaks sealgi latti kõrgemale seada. Vahel
jääb mulje, nagu ta oleks kuskil põgenik,
ei kuule pikalt kippu ega kõppu.
Peab end ise aktiivsemalt peale suruma.
Võib-olla ka teisi kontakte kasutama. Eestiliku lähenemisega, et ootan siin, kuni
kuskilt keegi tuleb ja palub mind mängima, kasvabki sammal selga.“
Treeneritelt kostnud kriitika, et eneseupitamise osakonnas on Eichfuss üpris
saamatu, võtab mees omaks. Polevat
sedalaadi loomust nagu ameeriklastel,
kes kõik sünnivad, juba NBA särk seljas.
„Äkki peaks noorteklassi ettevalmistustesse lisama psühholoogide töö, millega sisemist mina täis puhutakse. Muidu
meil kehtibki selline oh-mis-mina-nüüdhoiak, pudeneb ootamatu ettepanek. „Ei
oska olla selline, kes nõuab katkematult
palli ja võtab siis ise kõik olukorrad ette.
Ikka tahaks sööta sõbrale, kui see on paremal positsioonil.“

Kustumatu lust
Aga ikkagi see kadumatu naeratus. On
see mask või ongi elu lill? 11. klassi arenguvestlusel uurinud sama asja ääriveeri ka
klassijuhataja Timo emalt. Noh, et kas kõik
tundub ikka ülakorrusel korras olevat …
ega poiss ometigi peast väheke lihtne pole ...
Ema vastanud juba tuttava, poja omaga äravahetamiseni sarnase naeratusega.
Kõlagu pealegi nagu Buratino laul
„Sest lõbus olen ma ja teisiti ei saa“, aga
ikka tublisti etem hoiak kui igieestlaslik
morn apaatia vaheldumas kadedusest tiine halaga.
Pikemalt loe jaanuarikuu
ajakirjast Basketball.
RASMUS REKAND

www.judent.ee

pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

www.helmepansionaat.ee

Uudis! Ortodont Dr Kati Võrk.
Dr Imbi Soomets
Dr Merlin Helekivi-Kalina
Dr Janet Jürimaa
Dr Piret Põder
Dr Janne Tiigimäe-Saar Dr Tuuliki Uudeküll
Dr Kristin Siiman
Luunjas ootab Teid:
Dr Inga Ly
Olete oodatud!
Tartu, Kaluri2/Soola3 tel. 73 33 237 / 53 005 678 Avatud: E-R 9-18
Luunja Keskkool, Puiestee 28 tel: 741 7257 / 50 52 405
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Jõutõstja Marianna Bogdanova
dopinguks on pere ja sõbrad
Tahtejõud, kehalised eeldused ja vaimustus oma
alast on viinud neljal aastal järjest Eestis ja Tartus
absoluutklassis parimaks
jõutõstjaks kroonitud temperamentse Marianna Bogdanova (31) võistlema rahvusvahelistele areenidele.

likud ja külalislahked. Võistluse korraldustase oli kõrge. Uhke
avatseremoonia, pidulikud autasustamised, galaõhtu. Soe tunne oli teiste kõrval näha lehvimas
Eesti lippu ja poodiumil seistes
tunda erutust, kui lipp vardasse
tõusis. Kõik olid kõigiga sõbrad,
spordihall oli täis pealtvaatajaid,“
läks Marianna mõtteis tagasi kaugesse Jakuutiasse.

Mullu viis võistlusreis Võrumaal sirgunud Marianna seni
käidud paikadest kaugeimasse
– Kaug-Itta Jakutskisse, kus peetud vägikaikaveo MMilt naasis ta
pronksmedaliga.
„Kodus on mu auhinnariiulil rohkesti medaleid ja karikaid.
Jakutskis võidetud pronksmedal ja
karikas on mulle kõige erilisema
väärtusega,“ tõi MMi meenutus
Marianna Bogdanova näole avala
naeratuse.
Marianna on üks neist eestimaalastest, kes ootas plikapõlves alati elevusega 24. veebruari.
Nimelt on ta sündinud ligi 32 aasta eest Võrumaal päeval, mis nüüd
on taas kogu Eesti sünnipäev.

Vägikaikaveo MMilt pronks

Treenerist kaasa innustas
Marianna lapsepõlv möödus
koos aasta vanema õe Danikaga
Mõniste lähedal maakodus. „Olin
lapsena elavaloomuline, õest palju aktiivsem. Uuralitest Eestisse
tulnud ema töötas kodulähedases
farmis ja koduski olid loomad, oli
tavaline, et tuli käia lehma ajamas
ja teha jõukohaseid töid. Õppisin
varakult lehma lüpsma. Turnisin
agaralt kodu lähedal puude otsas
ja jooksin koeraga karjamaal,“ libises heldimushelk Marianna rohelistesse silmadesse.
„Läksin õhinal kuueaastasena Mõniste põhikooli. Olin koolis üsna tark ja nutikas. Põhikoolis olin viieline,“ rääkis Marianna,
kelle rõõmsat lapsepõlve tumestas 9-aastasena vanemate kaotus.
Tüdrukute eest hoolitsesid head
inimesed, kelle peres nad edasi kasvasid. Marianna ja Danika
said omale eakaaslasest kasuvenna Maigo.
„Mõniste koolis oli mul väga
tubli võimlemisõpetaja Virve
Tamm. Ta märkas laste spordieeldusi. Käisin paljudel krossijooksuvõistlustel ja võistlesin kergejõustikualadel, sealt sain esimesed
medalid,“ kõneles Marianna.
Peale Mõniste põhikooli jätkus
sportliku piiga koolitee Võru kesklinna gümnaasiumis, kus meelisained olid ajalugu, vene ja saksa
keel ning mõistagi kehaline kasvatus. Keskkoolipäevil käis ta ka
Võru noorte spordikoolis kergejõustikutrennis.
„Mul oli soov saada meditsiinitöötajaks juba koolipõlves. Nii
astusingi tollasesse Tartu meditsiinikooli õenduse erialale. Kolisin kooli ühiselamusse ja töötasin
õppimise ajal haiglas hooldajana,“
rääkis Marianna. Töö ja õppimise
kõrval jätkas ta sportlikku eluviisi:
peale kergejõustiku käis ka võrkpalli mängimas.
Oma mehega, juba koolipõlves
jõualasid harrastanud Kaido Sirgega, ristus energilise Võrumaa
neiu tee ühel peoõhtul. Aja möödudes sai Mariannast ja temast
aasta vanemast Kaidost paar.
„Õppimisse tuli pereeluga seoses
paus. 2004. aastal sain nüüdseks
10-aastase poja Rico emaks. Õpingud tervishoiukõrgkoolis lõpeta-

Marianna elukaaslase,
treener Kaido Sirgega.

ERAKOGU

sin juba lapsevanemana mõned
aastad hiljem,“ jutustas ta.
Ülenurme gümnaasiumi jõusaalis treeninud spordimees Kaido
Sirge meelitas ka Marianna jõusaali harjutama. „Varasem sportimine oli mulle andnud tugevad
jalalihased, sain tasapisi treenida järjest suuremate koormustega. Mulle hakkasid treeningud
jõusaalis meeldima,“ avas vaid 162
cm pikkune ja 55-56 kilo kaaluv
Marianna, kes jõutõstmises võistleb kuni 57 kg klassis, tagamaid,
kuidas ta kaheksa aastat tagasi
alustas mehe juhendamisel treeninguid.

Ägedaim on jõutõmme
Kuigi pere kolis mõne aasta eest
Ülenurmest Ihastes asuvasse eramusse, jätkuvad Marianna treeningud ikka kolm korda nädalas Ülenurme kooli jõusaalis, kus
Kaido Sirge ettevõtluse kõrvalt ka
treenerina töötab.
Eestis on nüüdseks kümneid
naisi, kes jõutõstmist treenivad,
neist umbes 15 käib võistlustel.
Jõutõstmine on kolmikala, mis
koosneb kangiga kükist, lamades
surumisest ja jõutõmbest.
Marianna Bogdanova tähelend
jõutõstmises algas 2011. aastal,
kui ta tuli absoluutklassis esimest
korda Eesti meistriks. Nelja aasta
jooksul, mil ta on olnud valitsejanna naisjõutõstjate seas, ongi ta
võitnud individuaalselt enamasti
kuldmedaleid.
Edu on teda saatnud ka Lätis.
Suurel välisareenil võistles ta esimest korda Luksemburgis 2012.
aastal Lääne-Euroopa meistrivõistlustel. Seal teenis ta hõbemedali ja tegi ühtlasi jõutõstmise kõi-

gil kolmel alal Eesti naiste rekordi:
kükkimine 152,5 kg, lamades surumine 75 kg ja jõutõmme 170 kg.
2013. aastal Euroopa meistrivõistlustel Tšehhis sai Eesti sportlane oma kaaluklassis 6. koha,
kuid jõutõmbes tõi isikliku ja ühtlasi kaaluklassi Eesti rekordiga 185
kg koju hõbemedali.
„Ainuke välisvõistlus, kus ma
tulemust kirja ei saanud, oli 2013.
aasta MM Norras Stwangeris. Seal
riskisin liialt palju oma lemmikalal jõutõmbes. Küll sain sealt uue
kogemuse. Atraktiivsel jõutõstmisel ongi mulle ägedaim jõutõmme.
Surumises pean veel pingutama,
seal on arenguruumi,“ rääkis sitke jõutõstja.
„Olen küll temperamentne, kuid samas ka tasakaalukas.
Oskan ka kaotada.“
„Võrus kasvanud maailmanimekas vägilane Tarmo Mitt soovitas mind ja mu sportlikke võimeid
hästi teadvana minna võistlema
ka Venemaale Jakutskisse MasWrestlingu MMile mullu novembri lõpus. Lendasimegi sinna koos
kaasa Kaido ja Võru rammumehe
Markus Männikuga (kes naasis
MMilt samuti pronksmedaliga –
ME),“ rääkis kaugel külmal maal
vägikaikaveos pronksise auhinna
võitnud Marianna Bogdanova.
„See oli mu elu pikim reis. Lendasime Jakutskisse läbi Moskva, kus ma varem käinud polnud.
Teel teise lennujaama sain ekstreemseid muljeid hullumeelsest
liiklusest. Edasi seitse tundi lennukis, harjuda tuli ka ajavahega.
250 000 elanikuga Jakutskis oli
paks lumi ja külma miinus 41,“
jutustas Marianna. MMile oli tulnud 184 sportlast 35 riigist.
„Jakuudid on äärmiselt sõbra-

Marianna kinnitas, et vägikaikavedu, üks jõualadest, on väga
tehniline ala, reeglid on täpselt
paika pandud. Enne MMile pääsu
tuli eestlastel Paldiskis koos teiste
riikide sportlastega läbi teha kvalifikatsioonivõistlus.
Mariannal tuli MMil poodiumile jõudmiseks teha neli matši (tema kaaluklassis võistles 9
sportlast). Ta oli vastamisi Jakuutia, Brasiilia, Mongoolia ja USA
esindajaga. 3.-4. koha nimel võistles ta brasiillasega. Teha tuli kolm
tõmmet, poodiumile jõudmiseks
alistas ta konkurendi 2 : 0. „Üheks
tõmbeks kulus näiteks 10 sekundit, võistlushetkedel pingutab iga
keha- ja ajurakk.“
„Treenin sihikindlalt ja targalt,
selleks on abiks ka mu erialased
teadmised anatoomiast. Suudan
vältida vigastusi,“ rääkis Bogdanova, kes treenib harrastussportlasena kindla eesmärgi nimel minna
võistlustele võitma.
„Kui võistlused õnnestuvad,
enamasti ongi nii läinud, jäävad
kogemuste kõrvale mälestuseks
medalid ja karikad. Nüüd MMil
lisandus neile ka auhinnaraha ja
kuhjaga vahvaid elamusi võistlusest ja kohalikest lahketest inimestest,“ rääkis emotsionaalne
Marianna.

Jääaugusupluse võlu
Telekast jälgib Marianna tööst,
trennist ja kodutöödest vabal ajal
tõstmist, jalgpalli, rammumeeste rassimisi ning kergejõustikku.
Aeg-ajalt käib ta mitmesugustel
valdadevahelistel võistlustel Ülenurmet esindamas. Jooksutrenni
teeb vähe, kuid sõidab palju rattaga. Pere ja sportlike sõpradega
võetakse ette sõite kodustele slaalominõlvadele suusatama.
„Heade kaaslastega suhtlemine lisab energiat. Juba aastaid käin
koos sõpradega talviti kas Peipsil,
Võrtsjärvel või kodu lähedal Kabinas jää alt kalu õngitsemas. Tavaliselt tähistan vahva kalastusretkega ka oma sünnipäeva,“ rääkis
Marianna.
Igapäevaselt töötab ta ravimifirmas, kus tuleb palju istuda ka
autoroolis ja suhelda erinevate inimestega.
Läinud sügisel hakkas Marianna Tarmo Miti ärgitusel käima
jääaugus suplemas. „Lapsena sai
ikka igasuguste ilmadega kodu
juures tiiki sulpsatud. Nüüd lippan kord nädalas õhtuti noore
dobermanni Kenzoga kodust 700
meetri kaugusele Emajõe äärde.
Raiun kirvega jää lahti ja mõnulen
jäises vees. Lisan samm-sammult
vees olemise aega juurde,“ võttis
pealtnäha õbluke Marianna, kes
suudab oma 120-kilose mehe Kaido naksti üles tõsta, jututeema
sportlikust jõutõstmisest ja ehedast vägikaikaveost kokku.
MALLE ELVET, LÕUNALEHT

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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Maarjamaa demokraatia
ehk kilekotiga parlamenti

Optimistlik lõust
Ka Eesti rahva üldine intelligentsustase on halb. Kuidas ma
seda tean? Vaatame, millega teostuvad meie vabariigis valimised
ja saamegi kohe naelapeale pihta. Esiteks saame nänni: kilekott
– kas te kujutate ette, kilekott! –
koos optimistliku lõustaga; pooltühi pastakas; õhupall, milles
majandusbuumi ajal oli sees heelium, nüüd aga ilmselt alamastme
parteilase õhumolekulid; komm,
mis hiljem kodus kurku kinni jääb

analüüs, muu on täiesti ebaoluline. Seda debatti saavad pidada aga
vähesed meie tillukeses ühiskonnas ja nemad tulebki kokku kutsuda.
Intelligentsed, eetilises ruumis orienteeruvad inimesed, kes
hakkavad koostöös
poliitikutega arutlema ja rahvale põhjendama läbi loogika
ning analüüsi, milles
on asi. Üritades leida
parimaid kandidaate.
Kui te ütlete, et selline asi on võimatu,
et ei ole võimalik põhjendada kellegi sobivust
oma ametisse, siis tundub,
et inimestel on täiesti ükskõik,
kes valitsusse saab, sest enne, kui
ta oma soojale kohale asub, ei tea
me lihtsalt, kas ta sinna sobib või
mitte. Kuid seda saab põhjendada.

Ravi katku vastu

ülevaade teistest kandidaatidest,
nendega me oma lemmikut võrdlemegi. See aga eeldab iseseisvat
tööd ja hõlmab aega, mida inimestel üldiselt ei ole. Tihti puudub ka
tahe.
Mina valima ei lähe, sest ma ei
ole lihtsalt võimeline põhjendama
oma otsust. Sellega kaasneb nende inimeste osakaalu suurenemine, kes suudavad oma valikuid
põhjendada. Seega teen ma õige
valiku. Aga loomulikult on igaühe enda asi, kas ta läheb valima
või mitte.

Rohkem debatti ja
analüüsi
Kui rääkida kriteeriumitest,
mis jäävad välja mädanenud seakartulite pakkumisest ja üldisest
ebaolulisuse tasemest, siis arvan,
et rohkem peaks olema debatti ja
analüüsi. Ainult see peakski olema. Reklaamida tuleks ainult, et
tulemas on valimised, debatt ja

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5378 7052
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee
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Kuid kust alustada selle kronoloogilise katastroofi lahtimõtestamisega? Valikuid on mitu ja kõige
eksistentsiaalsemat alguspunkti
polegi nii lihtne leida.
Kui me otsustame demokraatiale sügavalt silma vaadata, siis
võib õigeid silmapaare omades
näha, et sügaval kuristikus on üks
massiivne toigas, mille peal demokraatia üritab tasakaalu hoida.
Mida sügavamal maa sees on toigas, seda kindlamini demokraatia
end tunneb. Toika sügavus sõltub
aga suures mahus kahest tegurist.
Need on rahvuslik eripära ja inimeste üldine intelligentsuse tase.
Rahvusliku eripära puhul on
tegemist inimeste üldise passiivsuse või aktiivsuse määraga avalikes küsimustes. Aktiivsusest
pole mõtet rääkida, seega suundume mugavalt passiivsuse tsooni. Loomulikult tugineb meie passiivsus ühiskondlikes küsimustes
kultuurilis-ajaloolistele teguritele ja meile on igati iseloomulik, et
üldmass ebaõigluse vastu tavaliselt häält ei tõsta. Kui keegi aegajalt natuke tõstabki, siis laseb ta
peagi kõrvad jälle longu ja kõnnib
oma rada edasi. See kõik loob sileda tee poliitikutele, kes end ilusasti ülikonda riietavad, ära kasivad ja
valetama saabuvad. Seda on kohati lausa nii naljakas vaadata, et
pisar tuleb silma. Kuid sealsamas
on sileda tee loomine ka väga halb.

ja mis ei lase õhupalli täis puhuda; brošüüre, millest ei piisa ahju
kütmiseks; ning palju-palju muud
kasutut.
Olen tähele pannud, et seejärel
kerkivad silmapiirile tobedad plakatid, mille mõte jääb ebaselgeks.
Plakatilt vahib meile vastu positiivselt meelestatud poliitlõust ja
ei puudu ka loomingulise intelligentsi poolt loodud paljutähenduslik deviis. Ja
selline asi töötab. Töötab!
Ka telekasse
tekivad näod,
kusagilt nagu
juba tuttavad,
ning hakkavad üksteisega riidlema.
Ma ei ole veel
pä r iselt a r u
saanud, mille
pärast nad seal
omavahel kaklevad, aga küla
peal kuulsin, et
asi on mingisuguses pirukas. Ja
nii nad taidlevad
omavahel.
Ä rge sa age
minust valesti
aru, arukat juttu on ka, kuid
vähe. Koostöö
puudub, suud on pirukaid täis. Peetakse avalikke esinemisi, mis mulle meele järele on,
aga üldiselt ma ei ole nõus sellega, mis toimub. Millegipärast tundub meile, et selline viis oma juhte valida, täidab neid kriteeriume,
mis saavutavad maksimaalse hüve
rahva jaoks. Kuidas on võimalik,
et me nii mõtleme ja seejärel passiivselt sellega nõustume? Ilmselt
on see kuidagiviisi rahvusliku eripäraga seotud.
Mida siis sellises pentsikus olukorras ette võtta? Esiteks, Eesti inimene võiks mõttes ära teha
oma valiku ja võtta seejärel ette
paber. Paberile kirjutab ta: „Mina
hääletan selle inimese poolt, sellepärast et …“ Tehes ära selle mahuka analüüsi, peaks paberi viimane
lause olema: „Ja siit järeldubki, et
just tema ja mitte keegi teine on
parim inimene mind valitsema.“
Kui nüüd hoolikalt tähele panna, siis põhjendus peab hõlmama ka suurt osa teisi kandidaate
oma valimisringkonnast, ka nende analüüsi. Ei ole võimalik leida
parimat kandidaati, kui puudub

RAV

Peame taaskord nentima
fakti, et Eesti Vabariigil seisavad ees demokraatlikud
valimised. Alati, kui see
juhtub, satub minu meel
ahastuse küüsi. Ma ei valeta, isegi viha on olnud ja
ega ta seekordki tulemata
jää. Miks see nii on ja mille
pärast ma oma emotsioone
kontrollida ei suuda, püüan
järgnevalt selgitada.

BETOONI

Vaatleme kriteeriume, mis
eurosupitünni ära ei mahtunud:
harituse tase (subjektiivne hinnang, aga siiski hinnang), avalike
sõnavõttude analüüs (kellega üldse tegu on, kes see inimene on?),
käitumuslikud tendentsid, heade
ja halbade omaduste tuvastamine ning miski, mis on väga tähtis, kuid kipub meil ununema –
minevik, ajalugu (kui peaks olema mahhinatsioonides kahtlusi, siis analüüsi tulemusena saame veahinnanguga tõenäosuse,
mis peaks tulema alati arvesse).
Siit järeldub, et nii saab kiirelt
maha kritseldada paar nime, kellega meil mitte mingit pistmist
ei tohiks olla, keda ei tohiks lasta oma rahakoti ligidale. Neid leidub.
Ja nõnda arutledes, faktidele
tuginedes, kasutades matemaatilist loogikat, võib üsna tõhusalt
välja sõeluda katku. Paneme tähele ka, et selline viis eeldab poliitikult ka teatavat eetilist taset, mis
on sama oluline kui pädevus, kui
mitte olulisem. See kõik peakski sellele siledale pinnale, millel
on nii vahva liugu lasta, tekitama omajagu auke. Ehk kukub nii
mõnigi mahhinaator sinna sisse
ja saab haiget, see ongi moraalne nui, mille puudumist me kõik
tajume.
LAURI TABRI
öövalvur
endine matemaatikatudeng
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6.–7. veebruaril 2015
Miina Härma Gümnaasiumis

6. veebruaril
kell 18 A kategooria konkurss
kell 20 Kooride kontsert
Tartu Jaani kirikus (pilet 3.-)
7. veebruaril
kell 10 D ja C kategooria konkurss
kell 15 B kategooria konkurss
kell 16 Kooride kontsert Tartu Ülikooli aulas (tasuta)
kell 19 Autasustamine

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ

TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 46 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 72 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 69 €
215/55 R17 al 76 €
225/45 R17 al 57 €

225/50 R17 al 75 €
235/75 R15 al 86 €
245/70 R16 al 99 €
225/65 R17 al 88 €
235/65 R17 al 97 €
235/60 R18 al 95 €
255/55 R18 al 99 €
195/70 R15C al 52 €
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 85 €

Saadaval palju teisi mõõte.

UUED LOOD

NAISTEPÄEVAL!
KÕRSIKUD
08. MÄRTSIL, KELL 17.00
VANEMUISE KONTSERDIMAJAS
PILETID PILETILEVIST!
Eesti Muusikaagentuur
Muusikaagentuur
Eesti
www.muusikaagentuur.ee
www.muusikaagentuur.ee
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Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%

Nüüd pakume ka PÄEVAPRAADI
E–R kl 11–15.
€
India 4.50 € • Tiibeti 3.60 € • supp 2

KUUPAKKUMINE

on
Peale kella 17 menüüst tellides
Tulge
võinaan toidu kõrvale
proovima!
TASUTA
Tel 740 1606, 5668 3044
kam296@hotmail.com www.himaalajajutud.ee

Kes kannab kahjud, kui end
Tour de France‘i asemel
libedatel Tartu tänavatel
avastav rattahull sulle külje
pealt sisse kärutab? Hüpoteetiline idee kaherattaliste
kohustuslikust kindlustamisest asjatundjate seas
erilist toetust ei leia.

Olgu ratas varastatud või mitte - uljas liuglemine linnatänavatel võib päädida kõigile osapooltele traagiliste tagajärgedega.  RASMUS REKAND

Arvukad kampaaniad, olgu
kiivri kandmise vajalikkusest või
rattateede rajamise propageerimisest, on küllap juhmimalegi meediatarbijale selgeks teinud, et jalgrattur kipub liikluses nõrgemaks
pooleks ja ohvriks jääma. Ent võib
ju juhtuda ka vastupidi: 30–40
km/h põrutav rakett on suuteline
põhjustama täiesti arvestatavaid
tagajärgi.

Vajadusel kohtusse
Näiteks Tartu maakonnas on
tänavu ette tulnud kuus ratturi tekitatud õnnetust, kusjuures enamik autodele sisse sõitnud
ratturitest oli Lõuna prefektuuri
politseileitnant Kaido Iste sõnul
joobes. Lahendit menetluses olevatele juhtumitele veel pole.
Iste nentis, et olukorra teeb keerulisemaks ratturite kohustusliku liikluskindlustuse puudumine. „Kui peale kohustusliku kindlustuse on [autol] kasko, siis on
asi veidi lihtsam – nõuad ise vajadusel ratturilt kahju hüvitamist,“
märkis ta. „Muudel juhtumitel on
kahjudes kokkuleppele saamine
osapoolte enda asi. Kui ei, tuleb
lahendada kahju läbi kohtu.“
Võimaliku kahju tekitamise
suhtes tekkinud vaidlustes on Iste
sõnul asja osapooltel sõltumata
väärteomenetluse alustamata jätmisest õigus pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Kahju tekitamise ja selle hüvitamise nõude küsimused kuuluvad lahendamisele
tsiviilseadustes ettenähtud alustel ja korras. Võlaõigusseaduse §
1043 (õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine) näeb ette, et teisele
isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik peab kahju hüvitama.

Šveitski loobus
Kindlustusseltside liidu ja liikluskindlustuse fondi juhatuse esimees Mart Jesse tõdes, et ratastega
seotud õnnetusjuhtumeid on tulnud ühenduse praktikas ette küll,
kuid mitte ülemäära tihti. „Kohustuslikku kindlustamist meil kõne
all olnud ei ole ja me ei pea seda
ka otstarbekaks, sest jalgrattaga
põhjustatavad kahjud on üldjuhul
väiksed ja nende suhtes kohustusliku vastutuskindlustuse kehtestamine ja selle süsteemi ülalhoidmine oleks ebamõistlikult kulukas,“ lisas Jesse.
Jesse väitel eeldaks selline süsteem ka jalgrataste eelnevat registreerimist, mis muudaks selle ülalpidamise ühiskondlikult ebamõistlikult koormavaks. „Nii on
kohustuslik vastutuskindlustus
mõistlik kehtestada siis, kui osalis-

te poolt põhjustatavad kahjud on
ühiskondlikult märkimisväärsed,
nendega kaasnevad majanduslikud riskid on suured nii põhjustajatele kui ka kannatanutele, nende
esinemistihedus on piisavalt suur
ja seda süsteemi saab majanduslikult mõistlikult ülal pidada,“ lausus Jesse. „Heaks näiteks on siinkohal kas või hiljutine kohustusliku
registreerimise ja liikluskindlustuse laiendamine mopeedidele. Jalgratastega seotud õnnetustega neid
tingimusi samas ei esine.“
Kohustuslik rattakindlustus on
kasutusel olnud Šveitsis, kuid sealgi on sellest Jesse sõnul tänaseks
loobutud. „Kui jalgratturile põhjustab kahju liikluskindlustusega sõiduk, on ratturil samad õigused nagu igal teisel kannatanud
isikul ja ta võib esitada otse nõude õnnetuse põhjustanud sõiduki
kindlustusandja vastu,“ resümeeris ta. „Jalgratturi enda tekitatud
õnnetuse korral peab täna esitama
nõude aga ratast juhtinud isikule.“

Elevant portselanipoes
Ka If kindlustuse kommunikatsioonijuht Rain Porss kinnitas, et
kahtlemata vastutavad ratturid
enda põhjustatud õnnetuse tagajärgede eest ning peavad kannatanule kahjud korvama. Lahendusena pakkus ta välja eraisiku vastutuskindlustuse.
„Tegemist on üsnagi uue lahendusega, pakume seda umbes aasta. Eraisiku vastutus aitab näiteks
juhul, kui rattur põhjustab liiklusõnnetuse ja tekitab kahju sõidukile, aga samuti ka siis, kui juhtub tehnikapoes miski vidin käest

Boksi rent soodushinnaga:
kaks nädalat 18 €

Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5680 4451.

libisema ning katki minema. Elevandil oleks seda portselanipoes
kahtlemata vaja olnud,“ tõi Porss
humoorika võrdluse, märkides, et
ratturite põhjustatud kahjusid on
juba ka korvatud.
Konkurent Seesami arendusosakonna juht Kaie Heido tunnistas, et kindlasti eksisteerib veel
valdkondi, kus kindlustus peaks
olema kohustuslik. „Raske on öelda, kas jalgratturite põhjustatud
kahjude poolest on praegune olukord nii kriitiline,“ ütles ta samas.
„Jalgrattaga liikleja peaks täna
mõtlema selle peale, et kui ta sõidab kogemata inimesele või autole
otsa, siis kas ta on võimeline tekkinud kahju ise kinni maksma?“

Südametunnistuse
küsimus
Pigem on probleem Heido väitel
selles, et inimesed ei tea, kui suured võimalikud kahjunõuded olla
võivad. „Üks asi on remondiarve
mõlgitud autoukse eest, aga hoopis teisel skaalal asub nõue töövõime kaotuse, kindlustuspensioni ja
raviarvete eest,“ märkis ta.
Ka Heido tõi välja eraisiku vastutuskindlustuse võimaluse, mille summa valik jääb vahemikku
kümnest tuhandest saja tuhande
euroni. „Selle raames hüvitatakse tahtmatult põhjustatud isikuja varakahju ka juhul, kui klient
või tema pereliige sõidab kogemata kellelegi Eestis jalgrattaga
otsa ning tema vastu esitatakse
rahaline nõue,“ lausus ta. „Reisile minnes saab koos reisikindlustuse lepinguga osta samuti vastutuskindlustuse kaitse, mis katab

välisriigis toimunud kahjujuhtumid. Ehkki Eestis ei ole eraisiku vastutuskindlustus väga levinud, siis on juba hea meel näha, et
inimeste teadlikkuse tase suureneb järk-järgult ja selliste lepingute abil on neil võimalik ka suuremad riskid kindlustusfirma kanda jätta.“
Seesami kahjukäsitlusosakonna juht Ly Jõhvik selgitas, et nende ettevõttes on jalgratta-sõiduki
kokkupõrgetes sõidukijuht kahju
põhjustajaks vaid 10% juhtudest.
„Kui jalgrattur põhjustab kahju
sõidukile, siis on õigus kahju jalgratturilt sisse nõuda või kasko olemasolul hüvitab sõidukile tekkinud kahju kaskokindlustus. Kui
keeruline on kahju põhjustajalt
raha kätte saada, võime vaid oletada,“ sõnas Jõhvik. „Kaskokindlustuse analoogsete juhtumite põhjal võib öelda, et kui kahju põhjustanud jalgrattur liikumisvõimeline on, siis kaob ta sündmuskohalt
kiiresti ja polegi võimalik saada
temalt andmeid edasise kahju sissenõudmiseks. Siinkohal on olulisemaks teemaks ratturite väärtushinnangud, sest kindlustusest
pole kasu, kui tulevikus näiteks
kohustuslikus korras kindlustatud ja kahju põhjustanud jalgrattur sündmuskohalt kaob.“

Hüvituseta invaliidiks
Inges kindlustuse juhatuse liige
Lauri Riit rääkis, et kuna kohustuslik liikluskindlustus on registripõhine, siis eeldatavasti ei oleks
mõistlik teha kindlustust sarnaselt mopeedidele kohustuslikuks
ka jalgratastele. „See tooks, arves-

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

tartuekspress
süüdimatus
UUDISED
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Muudame omavalitsused OMA valitsusteks.
Riik on oma inimestest kaugenenud.
Eestimaa ei lõpe Toompea jalamil.
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Jõgeva- ja Tartumaa

Vajame Eestit
kõikjal Eestis!

661 Märt Meesak

Märt on aktiivne kaitseliitlane,
Konguta vallavolikogu esimees

662 Elo Lutsepp
Elo on ajaloolane, kes usub
Eesti küla elujõulisusse

Nüüd on,
keda valida!

25.02 - 02.04

tades tänast ARK-i süsteemi, kaasa liialt suure hulga registreerimata ning seega ka kindlustamata
jalgrattaid,“ arvas ta.
Arvestades seda, et ka väiksemas liiklusõnnetuses tekkivad
kahjud võivad olla üsna suured,
tasuks kõigil ratturitel Riida sõnul
tõsiselt kaaluda vastutuskindlustuse lepingut. „Väga tõenäoline
võib olla näiteks juhtum, kus liikluseeskirja rikkunud jalgratturile otsasõitu vältiv sõiduk sõidab
vastu teist sõidukit ja saab suuri
kahjustusi, mis tuleks jalgratturil
hüvitada,“ tõi ta näite.
Kui jalgrattur satub liiklusõnnetusse enda süü läbi ja saab vigastada, siis jalgratturile tekkinud kahju keegi hüvitama ei pea, kuid isikukahju on Riida väitel just kõige suurem oht, mis juhtuda saab.
„Tõsi, enamikul juhtudest katab
ravikulud haigekassa, kuid kulud,
mida haigekassa ei hüvita, jäävad isiku enda kanda, sealhulgas
tuleb arvestada, et inimene ei saa

võib-olla enam senist tööd senises
mahus teha. Seega võib olla mõistlik mõelda ka tervise- või õnnetusjuhtumikindlustusele.“
Urmas Saar RSA kindlustuse
üle võtnud Leedu päritolu PZUst tõdes, et kuigi lühikese tegutsemisaja jooksul pole jalgratturite
tekitatud kahjud teemaks olnud,
ei saa eitada probleemi olemasolu.
„Põhimõtteliselt võiks olla kindlustatud kõik tegevused, mis kolmandatele isikutele kahju võiksid
põhjustada. Nagu käesolev olukord Eestis näitab, ei ole inimesteni jõudnud teadmine, et igasuguse kahju põhjustamise eest tuleb
vastutada, et vastutust saab oma
riskide maandamiseks kindlustada,“ väitis Saar. „Kindlasti on kahju kannatanute huvides kõnesoleva kindlustuse sundkindlustusena
sisseviimine, selle teostumine on
suuresti kinni poliitilises tahtes.“
Lugu valmis koostöös maanteeameti ajakirjaga Teeleht.
KAUR PAVES

JAGA
Jaga leina

LEINA
leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid.
koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

Tel 511 6923

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

Buss viib, toob ja
sõidutab kohapeal.
PANGE 8-LIIKMELINE GRUPP KOKKU
JA TULGE NÄDALAKS MÄGEDESSE!

aurel.ee

inimese kohta

Majutus on kõigi
mugavustega 3-toalises
apartemendis, mis asub
Liptovsky Mikulaš’i
kesklinnas. SIIN

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

tartuekspress
ANEKDOODID
20 VABA AEG

ANEKDOODID

Klassijuhataja pahandab Vovaga,
miks ta tuli kooli kortsus pükstega.
„Eile õhtul lülitasime me televiisori sisse ja kuulsime, et Lenini
suur asi elab. Siis me lülitasime
televiisori välja ja panime mängima raadio. Ja jälle me kuulsime,
et Lenini asi elab. Pärast seda ei
julenud me enam triikrauda sisse
lülitada...“
***
Üks kolhoosiesimees räägib õhinal teisele:
„Vot, ehitame kommunismi üles,
siis on igas kolhoosis oma konservatoorium!“
„Milleks meile nii palju konservatooriume?“
„Noh, eks kolhoosnik taha ka
konserve süüa!“
***
„Doktor, mul on söögiisu kadunud.“
„Ärge muretsege. See on organismi kaitsereaktsioon. Kui toiduainete hinnad tõusevad, väheneb
kohe ka söögiisu.“
***
Surivoodil tunnistab miljonär
sõbrale:
„Nüüd, kus mu lõpp on lähedal,
tahan ma sulle üles tunnistada, et
mina olin see, kes su vanaisa bril-

Kino

jandid ära varastas ja kes mängis
kokku su võlausaldajatega ja kes
magas su naisega...“
„Tean, vana sõber. Ega ma muidu
poleks sulle sinihapet andnud.“
***
Paradiisivärava kõrval seisab naeru lõkerdav hing.
„Mis sulle nii kangesti nalja teeb?“
küsib temalt Peetrus.
„Eks ikka arstid!“ vastab talle lõbusa olemisega hing. „Ma olen juba
terve tunni siin, kuid nemad seal all
ikka opereerivad.“
***
Kiri hauatahvlil:
„Puhka rahus, haim - faktid ei
leidnud kinnitust.“
***
Tutvudes Peterburiga ja vaadates
ristlejat „Aurora“ küsisid turistid:
„Aga mispärast seisab selle kuulsa kahuri kõrval kogu aeg tunnimees?“
„See on selleks, et kellelgi ei
tuleks pähe veel ühte pauku teha.“
„Aga mis siis sellest oleks?“
„Ainult kord tehti sellest üksainus
tühi lask, aga üle seitsmekümne
aasta oli kogu riigis kohutav korralagedus...“
***
„Kas tead, ma sain ühte väga

head rohtu...“
„Mille vastu?“
„Ma ei mäleta, aga pidi hästi aitama...“
***
„Mu naine ei saa üldse loomaaias
käia. Nagu ta puure loomadega
näeb, hakkab kohe nutma.“
„Vaeseke! Kas tal on siis loomadest nii kahju?“
„Ei, seda mitte. Aga ta ei suuda
seda välja kannatada, et nii palju
karusnahku puurides istub.“
***
Kondiitriäris heliseb telefon.
„Halloo, siin räägib Jones. Ma
palun teil teha tort minu naise sünnipäevaks.“
„Väga hea, mu härra. Ja mitu küünalt me peale paneme?“
„Kakskümmend üheksa, nagu
alati...“
***
Kaks sõdurit lamavad üksteise
kõrval ja vestlevad.
„Mis sind sõjaväkke sundis tulema?“
„Kuidas sulle nüüd öelda - naist
mul ei ole, aga mina armastan sõdida ja seepärast tulingi sõjaväkke.
Aga miks sina siin oled?“
„Vaata, mul on naine, aga mina
armastan rahu ja tulin seepärast.“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.02 kell 13, 15.15, 17.15;
7.–8.02 kell 10.45, 13, 15.15,
17.15; 9.–11.02 kell 13, 15.15;
12.02 kell 12.45, 15 6 kangelast

6.02 kell 13.10, 17.30, 19.30,
22; 7.–8.02 kell 17.30, 18.30,
22; 9., 11.–12.02 kell 13.10,
19.30, 22; 10.02 kell 11, 19.30,
22 Kõiksuse teooria

RISTSÕNA

Metsik

7.–8.02 kell 11.20 Madagaskari pingviinid
6.–11.02 kell 15; 12.02 kell
14.45 Öö muuseumis: Hauakambri saladus
6.–11.02 kell 14.20, 16.30;
12.02 kell 14.20 Loll ja lollim
kakks
6.–9., 11.–12.02 kell 11.45;
10.02 kell 11 Asterix: jumalate kants
6.–9., 11.–12.02 kell 12.30,
17.45; 10.02 kell 17.45 Karvased jõulupuud
8., 9.–11.02 kell 21.15 Whiplash
6.–8., 12.02 kell 13.45, 22.20;
9.–11.02 kell 13.45, 22.30
Mortdecai
6.–8.02 kell 15.30, 20, 22.30;
9.–11.02 kell 15.30, 17.30, 20,
22.20; 12.02 kell 15.30, 17.10,
19, 21.15 Metsik
6.–11.02 kell 19; 12.02 kell
16.30 Lindmees

RISTSÕNA
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7.–8.02 kell 10.55 Mesilane
Maya
6.–12.02 kell 20.25 Isamees
6.–12.02 kell 18.15 Veelausuja
6.–11.02 kell 12.15, 15.50,
19.45; 12.02 kell 12.15, 15.50,
17.30 Jupiteri tõus
6.–11.02 kell 22.10; 12.02 kell
22.35 ’71
9.–11.02 kell 17.15 Mandariinid
12.02 kell 20.15 Esilinastus:
Imiteerimismäng

7.02 kell 15 XX segakooride
võistulaulmine Tuljak

Näitus

ROCK & ROLL

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

13.02 kell 21 Vennaskond

kuni 20.02 Villane karaat ehk
Katarina Allevi joonistuste ja
maalide näitus

TARTU JAZZKLUBI
6.02 kell 21 Siiri Sisask
7.02 kell 20 Sergei Pedersen

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

10.02 kell 19 Kinolina: Jeff
Beck: Rock’n’Roll Party,
Honouring Les Paul

kuni 7.02 Tartu Variku kooli
õpilaste fotonäitus Päikesevalgus

11.02 kell 20 Jam Session nr
78

LINNARAAMATUKOGU

12.02 kell 20 Sooäär – Vaigla
– Ruben plaadiesitluskontsert 1980

kuni 17.02 Mari Hiiemäe näitus Vaimujutud
kuni 18.02 MTÜ Loomuse
plakatinäitus Olen loomade
poolt!

13.02 kell 21 Markus Rafael
Nylund (Soome)
14.02 kell 20 Kristiina Päss &
Jaanis Kill

kuni 20.02 raamatunäitus
Muusikast inspireeritud

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

kuni 20.02 näitus Laulupidude generaatorid

6.02 kell 19 Franz Schubert:
Winterreise, esinevad Kristjan Mõisnik ja Kadri-Ann
Sumera

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

7.–8.02 kell 13.30 Eellinastus: Paddingtoni seiklused

TIIGI SELTSIMAJA

12.02 kell 22.30 Eellinastus:
50 halli varjundit

11.02 kell 20 Tartu tantsuklubi: Parmupillid

7.–8.02 kell 21.15 Eellinastus:
Kingsman: Salateenistus

TARTU ÜLIKOOLI AULA

12.02 kell 20 Naisteõhtu: 50
halli varjundit
10.02 kell 11 Põnnihommik:
Kõiksuse teooria
10.02 kell 11 Põnnihommik:
Asterix: jumalate kants

Kontsert
JAANI KIRIK
6.02 kell 20 Kooride kontsert
10.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
13.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

MIINA HÄRMA
GÜMNAASIUM
6.02 kell 18 XX segakooride
võistulaulmine Tuljak

7.02 kell 16 Kooride kontsert

TARTU ÜLIKOOLI
MUUSEUMI VALGE SAAL
8.02 kell 14 kontsert 75. aastat teeneka Tartu dirigendi,
puhkpilliõpetaja ja laulupidude üldjuhi Ilmar Lääne
sünnist

TUBINA SAAL

kuni 5.02 Ülle Ottokari ja
Peeter Liivi näitus Süvataju
kaardid. Arhetüübid sõnas
ja pildis
9.02–5.03 õpilaste fotonäitus
Põnev tööpäev

Muu
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
12.02 kell 17.30 A[nne]linnad:
näitus ja arutelu. Annelinna
visioonikonkursi võidutööde autorid tutvustavad oma
ideid

LINNARAAMATUKOGU

TEE
RÕÕMU
12.02 kell 19 Tõnis Mägi ja
Jarek Kasari sõbrapäeva
kontsert Kõne kaugusel

11.02 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele

Tee rõõmu!

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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Viru pärl tõmbab tegusaid tartlasi
Teel nõukanostalgilisse
Toila spaasse rebib taaralinlased jalgu ja meeli puhkama Avinurme puiduait,
kus eesootav lõõgastus
isetegemisrõõmuga välja
teenida.

82 eluaastale vaatamata jagab
vanaema Helju rikkalikku korviteadust iga päev nii sise- kui välisturistidele. 
KAUR PAVES

Monusad liharullid ürtidega
ehk liha-sushi
Lubasin teile eelmisel nädalal tutvustada ka erinevaid lihatoite. Alustan
millegi väga lihtsa ehk sealihaga.
Täpsemalt on siin retseptis kasutatud sea abaliha, mille ostsin ühe
toreda tädikese käest Balti jaama turult. Soovitangi liha osta turult, kus
on see üldjuhul värskem ja vähemate säilitusainetega (või hoopiski
ilma nendeta!).

Kuigi tegusa tartlase pakett
sobib asjaosaliste sõnul nii tallinlastele, tapalastele kui pärnakatele, soosib geograafia just marsruudil Tartu-Toila sõitjaid poolel teel pisikese Avinurme peale
maha keerama. Seal peitub eripärane puutöö- ja korvipunumise
maailm, mis juba viiendat aastat
lähemaid ja kaugemaid külalisi ligi
meelitab.

Liha-sushi

••
••
••
••
••
••

600 g sea abaliha
1 suurem porgand
1 paprika
2–3 vart sellerit
2–3 küünt küüslauku
1 tl mett (või mango-balsamicot)
•• petersell, till, sool, pipar
•• oliiviõli

Korviga hellitusteni

Võib veel lisada:

•• suitsutatud küüslauguhelbed vöi suitsutatud paprikapulber
•• palsamiäädikas
•• fenkoli- ehk apteegitilliseemned
•• tšilliseemned või -pulber

Vanaema Helju karmi, kuid
õiglase pilgu all avastab eluvõõraimgi siidikäpp, et suudab
kaheksast haavalaastust peaaegu sümmeetrilise korvikese
kokku meisterdada. Tummine
supp ühes koduleiva ja mitut sorti ürdivõiga on heaks eelduseks,
et avaneksid rahakotirauad ning
muidu peamiselt põhjanaabritele puidust majapidamisesemeid
eksportiv perefirma ka siseturisti
toetuse osaliseks saaks.
Põhiroog, põhjarannikul paiknev legendaarne sanatoorium torkab esmalt silma veidra asetusega.
Müügijuht Kärt Purga sõnul ongi
külastajate esimeseks küsimuseks
sageli, miks küll potentsiaalse
ideaalse merevaatega hoone Soome lahe poole küljega on. Vastus
on aga lihtne: et algselt kaevurite
majutamiseks rajatud asutuse ela-

nikud liigselt raudse eesriide taha
ei kiikaks.

Idanaabrite lemmik
Mahedat nõukanostalgiat ei
sisenda mitte ainult maja ilmeksimatult äratuntav disain, vaid ka
klientuur: lõviosa välisturistidest
saabub või vähemasti saabus enne
rublakriisi Venemaalt. Nii ei tasu
vohavast maika- ja dressikultuurist ära ehmuda, vaid pigem kirevat seltskonda igakülgselt nautida.
Nagu õiges spaas ikka, tähendab
Toilaski päevakord ühelt atraktsioonilt teise jooksmist, mistõt-

tu tempo võib vahel lausa puhkusel viibimise unustama panna. Ent
alternatiivi pole, kuna teisiti kõiki
paketti kuuluvaid infrapuna-, soola- ja muid saunasid lihtsalt läbi
käia ei jõua. Massaažide, soolakambri ja teiste lisaprotseduuride
eest tuleb juurde maksta.
Tagasihoidliku inventariga jõusaal ja ülerahvastatud bassein ei
kuulu ka tegijate endi sõnul keskuse põhinumbrite sekka. Küllap
tasub selle asemel keha kurnata
hoopis välitingimustes, kus männimetsa kõrval saab imetleda president Pätsi kunagise hiilguse hõngu.
KAUR PAVES

Siin ei ole midagi väga keerulist. Lõika liha umbes sentimeetripaksusteks viiludeks ja tambi lihahaamriga mõlemalt poolt õhukeseks. Kui
see puudub, aitab hästi ka pann, olen isegi seda paar korda kasutanud.
Pruunista pannil küüslauk vähese oliiviõliga ning lisa hulka mesi ja
maitseained. Kui leiad, siis ka suitsutatud küüslauguhelbeid või paprikapulbrit ning apteegitilliseemneid. (Neid leiad maitseainepoest Umami,
mis asub Vaksali tänaval).
Samal ajal, kui küüslauk ja ürdid pannil särisevad, lõika köögiviljadest
kangid. Raputa lihaviiludele peale soola-pipart ja määri küüslauguürdisegu, aseta sinna porgandi-, selleri- ja paprikaviilud ning keera hästi
tihedalt rulli. Määri pealt oliiviõliga ja olemasolu korral palsamiäädikaga
– see annab mõnusa magusa vürtsikuse. Pane ahjuplaadile küpsetuspaber, viska rullid sinna peale ja lükka 180 kraadini eelsoojendatud ahju.
Küpseta 20 minutit ja võta ahjust välja. Võid serveerida nii kartuli kui ka
riisiga. Sobib väga hästi ka iseseisvaks snäkiks. Lihamahla, mis ahjuplaadile koguneb, saad ära kasutada kastmena. Head isu!

Arvo Sulu

restorani Pegasus kokk

SOODUSPILET

RALLY ESTONIA 2015 SUURKONSTERT

16€

MÜÜGIL
10. MÄRTSINI!

esitleb:

ELVA LAULULAVA

SHOW
W TÕM
MBAB
B KÄIM
MA
Toetab:

WWW.FACEBOOK.COM/HITIVABRIK

Piletid müügil Piletilevis ja Elva Matkakeskuses.
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Ehitus

Materjal

Ehituslik saematerjal. Servatud ja
servamata laud, vedu tasuta! Tel
511 2625.

Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine.
Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee, www.auna.ee.

Neljapäev, 5. veebruar 2015

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

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.

Küte

Müüa kuivi kasepuid (30-50).
Koorem 10 ruumi. Tel 5093 453.

Soodsate hindadega ehituslik
saematerjal tasuta transpordiga.
Tel 5656 4624, info@puiduplats.ee.

Puidugraanulid (tume: 6 mm /
990 kg - 189 €, Premium: 6 mm
/ 975 kg - 210 €, 8 mm / 960 kg 210 €). Transport Tartus tasuta. Tel
507 0964.

Kinnisvara müük

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter Tartus. Soodsalt.
Kokkuleppel ostan kohe välja. Tel
5618 6676.

OÜ PLEKK-KATUS
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

Just praegu on õige aeg küsida
hinnapäring piirdeaiale, väravatele ja automaatikale. Materjalide
kohesel väljaostul soodsad hinnad.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.

3-toaline korter Tartu kesklinnas
(keskmine seisukord, 300 € +
tagatis). Tel 5550 3716.

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

Üürile anda

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

Koolitus

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

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

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

KLIENDIKAARDIGA:

NAISTE JA LASTE
TALVEJALATSID

Termograafia, hoonete soojuspildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR (ohtlike ainete vedu), takso- ja veokijuhi ametikoolitus, lõppastmekoolitus 85 €. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Samas müüa CAD programmid. Tel 5388 9110,
zwcad@zwcad.ee.

Valmistan täispuidust aknaid ja
uksi. Tel 5814 4102.
Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus.
Tel 5625 4169, www.askorpuit.ee.

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

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

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Osalise koormusega töötav 39-aastane mees soovib tulla kodu
abiliseks. Aivar, tel 5555 0465.

Kuiv kask võrk 40 l 2.00, kuiv
okaspuu 1.70 võrk. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (mänd) 35 €/rm,
linna piires vedu tasuta, koormas
3 või 4 rm. Tel 5459 0415.

Üldehitustööd. Plekkide painutamine ja paigaldus. Ramest Ehitus
OÜ, info@ramest.ee, tel 516 6152.

Kuivad kaminapuud kask (40 l)
võrk 2 €, lepp (40 l) võrk 2 €. Tel
557 6177, www.kuttepuud.com.
Kuivad kaseklotsid (26-29 cm)
40 l võrkkotis 1,80 €, 60 l / 2,30 €.
Vedu Tartus. Tel 5591 5281.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad kütteklotsid. Võimalik väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.

B-kategooria koolitus Põlvas
Kesk 25. Algus 11.02 kell 16,
hind 320 €. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

Otsin tööd
Kodukoristajana, aus, korrektne,
kohusetundlik. Tel 5196 6207.

Kuiv okaspuuküte (lõhutud,
50 cm, 36 €/rm). Tel 5612 7434.
Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.

Punane isane pikakarvaline taksi
kutsikas, dokumendid. Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.

Kuiv küttepuu. Kuiv lepp ja kask
pikkused 30/40/50 cm. Tartus
ja lähiümbruses vedu tasuta! Tel
5458 4434.

Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, siseehitus@
gmail.com.

Loomad

Kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Parim hind! Min kogus 2 rm.
Tel 511 2625.
Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.

Pakun tööd
KÜ Vasara 27 pakub tööd majahoidjale, koormus 1 tund päevas.
Tel 5564 0438.
Neidudele tantsutöö ja -kool,
kuupalk 20008000 €!
Tel 505 6055,
info@starlife.ee,
www.starlife.ee.
Pakume hommikust tööd
puhastusteenindajatele
Annelinnas. Anname
tööks vajalikud oskused.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
Pakume tööd CE-kat rahvusvaheliste vedude autojuhile. Töö
toimub suunal Norra-HispaaniaNorra. Meie noorde, töökasse ja
toredasse kollektiivi ootame CV-d
positiivselt, korrektselt CE-kategooria autojuhilt. NÕUTAV eesti
ja inglise keel suhtlustasandil!
margo@virkkus.ee

Riided
Anne 51, kauplus Stiil - uued ja
vähe kasutatud riided Iirimaalt.
Kõik -20%. www.stiilriided.ee.

Vaipade, diivanite,
tugitoolide puhastus

Soovi korral viime teie vaibad
puhastusse ja toome tagasi puhastatuna.
Tel. 5559 1892,
e-mail: info@aelitaforte.ee (Aelita Forte OÜ)
Vasara 50a, Tartu E-R 10-18 L 11-15

Selle kupongiga kõik teenused - 10 %

KEEVITUSTEENUS

VALGAS Riia 14
TARTUS Ringtee 10
VILJANDIS Leola 61
RAKVERES Ringtee 4
VÕRUS Räpina mnt 15
RAPLAS Viljandi mnt 72
PÄRNUS Tallinna mnt 70

www.magaziin.ee

/magaziin

• malm
• alumiinium
• roostevaba

OTSID TÖÖD?

Tule kursustele ja omanda endale uus eriala.
10.02 – 28.04.2015 Müüja-klienditeenindaja
10.02 – 13.03.2015 Kinnisvarakursus üürikoolitusega
04.03 – 06.05.2015 Hooldustöötaja koolitus koos juhendatud praktikaga
05.03 – 29.05.2015 Sekretär-juhiabi kursused
(koos raamatupidamise ja personalitöö õppega)
10.03 – 08.05.2015 Lapsehoidjate kursus koos juhendatud praktikaga
10.03 – 22.05.2015 Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise
ja kaitsmisega

WWW.REITING.EE
Reiting Koolituskeskus
Kastani 39, Tartu. Tel 733 3690.
koolitus@reiting.ee

Neljapäev, 5. veebruar 2015
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 5.–7. veebruaril kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.

Sõidukid
Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.

tartuekspress

VÄIKEBUSSI RENT VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva = 60 € päev
3-7 päeva = 55 € päev

Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss
Tallinna Nõid
võtab vastu
Estonia pst 3.
Telefon 5556 6180.

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Arvutiparandus ja mobiilikotid.
Aleksandri 8, info@nutikad.ee,
www.nutikad.ee.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Korstnapühkija Tartus, Põlvas, ka
maakondades. Ametlik akt. Järjekord lühike. Tel 5191 6605.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.

Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

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

Teenused

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

511 6923 • aurel.ee/buss

Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta

Kanalisatsiooni
ummistuste
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Autobussiteenused (Baltikum,
Venemaa) 50- ja 52-kohalise
bussiga. NoobelReisid OÜ, tel
5770 2550, 5373 8770.
Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

Puksiirabi, rehvide vahetus,
autoremont, värvimistööd, summutiremont. Tõrvandi, Ringtee 15
vastas, tel 5597 1196.
Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus. 15+ a kogemusi. Reserveeri
aeg kevadeks varakult! Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

Korteriühistu raamatupidamine,
revisjon. Tel 735 3777, 5566 1888.

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357 Tartus.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Noor meespensionär teeb pisemaid ehitus-remondi ja majapidamistöid. Tel 5374 8984.

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

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 € kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.

Kauplus Inderlin hindab ja ostab
vanu raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Tervis

Tasuta kodumasinate ja kõiksugu
seadmete äravedu. Pakkuda võib
ka vanarauda. Tel 5386 9008.
Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ. Tartu. Vajalik eelregistreerimne. Tel 505 8381.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

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

Hambaproteeside alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna Hambaravis. Tel 744 2122.

Tutvus
59 a majaga sale naine Elva lähedalt otsib hoolivat abivalmis autoga püsisõpra. Tel 5846 4613.

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

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

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

Raamatupidamisteenused.
Tel 736 6997.

Korterite remont. Tel 5802 2620
(vene k), 511 1242 (eesti k).

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.

Ost

Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

Raamatupidamine soodsalt
(Tartus). Tel 5551 1130,
e-post merlesar@gmail.com.

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

IT-mure? Lahendan kiiresti.
Riistvara-, tarkvara- ja elektroonikatööd, arvutite hooldus ja uuendus. Tel 5699 9884, laur@arche.ee.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsultatsioon. Tel 508 9565.

Vannitubade ehitus ja remont.
Tel 5918 5915, www.room4u.ee.

San-tehnilised tööd, vannitubade remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.

Moeateljee Avalancel teavitab
kliente: nüüd teenindame teid
ainult ühel aadressil: Võru 50, I korrus. Tel 5566 0797.
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Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

24 h =60
€
•

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. 24 h, 1,09 €/min.

Vannide emailimine. Tel 552 2879.

Ohtlike puude raie ja puuhooldustööd. Tel 5190 5271.

Pakun viljapuude hoolduslõikust
10 €/tund, aedade koristus- ja
oksaprahi äraveoteenust, võsalõikust jne. Tel 5344 1304.

Kodumasinate remont.
Kojukutsed. Tartu, Uus tn 52.
Tel 5330 4795, www.elmaka.ee.

Sõidukite klaaside vahetus,
parandus, kahjukäsitlus ning
toonimine. Teeme ka diagnostikat ja tulede poleerimist. Puksiirabi. Alivin Auto, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

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

REKLAAM

Kasutatud kodumasinate müük.
Garantii. Tartu, Uus tn 52.
Tel 5330 4795, www.elmaka.ee.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaardid ja fotod. Tel 503 3719.
Vanad postkaardid - mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad, talud jne.
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

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

Vaba aeg
Kundalini jooga Tartus,
www.satnam.ee.
Ropkamõisa lõngapood. Uus
kaup! 100% puuvillane lõim
1 kg poolidel. Erinevad jämedused, 10 €/kg. Ropkamõisa 10
hoovis (väravast) Tartus,
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teated
MTÜ Emmause misjoniteenistus
ja tasuta õigusabi 10.02 kl 13
Park hotelli kohvikus Tartus
Vallikraavi tn 23.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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
Peatoimetaja asetäitja: Merilyn Säde merilyn@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

tartuekspress.ee/

730 4455

tartuekspress
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AUTO SÕIDUKORDA!
TASUTA
KLIENDIKAART

+
5

Bensiinimootor 99€
Diiselmootor 149€

Õlifilter ja Mobil õli hinna sees

Hinna sees: salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll; generaatori rihma
kontroll; laadimispinge kontroll; siduripedaali vabakäigu kontroll (ja vajadusel
reguleerimine); summuti seisukorra kontroll; kliimaseadme seisukorra kontroll
(kas jahutab); jahutusvedeliku taseme ja võimalike lekete konroll; pidurivedeliku taseme ja võimalike lekete kontroll; rehvide seisukorra ja rõhkude kontroll;
veovõllide kaitsekummide kontroll; õli taseme kontroll käigukastis;
ukselukkude määrimine; klaasipesu vedeliku taseme kontroll; aku
elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll; (võimalusel) akuklemmide puhastamine ja määrimine; käsipiduri seisukorra
kontroll; hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll;
varuratta seisukorra kontroll; mootoriõli ja õlifiltri vahetus;
klaasipuhastajate seiukorra kontroll; veermiku ja pidurite
seisukorra kontroll; aku ja generaatori seisukorra
kontroll; tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll; vedelike tasemete ja lekete
kontroll; vee sisalduse määramine;
pidurivedelikus
jahutusvedeliku tiheduse
(külmakindluse) kontroll;
alusvankri hoobade, varraste,
liigendite ja vedrude kontroll;
hooldusjärgne hooldevälba
nullimine; kanne hooldusraamatusse (Mazdal Mazda serverisse).

Uued akud al 59€
Rehvivahetus
al 29,90€
Rehvid netipoe hinnaga!

Aadu Must

Natalja Trošina

Rain Suursaar

Marina Riisalu

Igor Abarenkov

Kätlin Takis

Nikolai Põdramägi

Diana Klas

Kandidaat nr 798

Kandidaat nr 802

Vladimir Šokman

Kandidaat nr 796

Kandidaat nr 797

Artjom Suvorov
Kandidaat nr 799

Kandidaat nr 800
Kandidaat nr 801

Kandidaat nr 803

Kandidaat nr 804
Kandidaat nr 805
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· Alampalk 1000-euroni
· Palgatõus õpetajatele, päästjatele ja
politseinikele
· Üks tööaasta võrdugu ühe pensioniaastaga
· Kõrgemad pensionid ja puudetoetused
· Tasuta ühistransport
· Tasuta koolitoit kõigile lastele
· Kolmanda lapse toetus 300 euroni
· 200-eurone hambaravihüvitis
· „Võtmed tagasi“ kodulaenusüsteem
· Astmeline tulumaks
· Välispankade maksustamine
· Taasloodud tugev piirivalve

TEEME
TEISITI

Vali meie meeskond!

