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Mis peataks kuseterrori peatänaval?
UUDISED

Neljapäev, 26. veebruar 2015

Ehkki kõik osapooled
rõhutavad edusamme
ja koostööd, tervitavad
Rüütli tänava elanikke
hommikuti jätkuvalt öiste
pidutsejate uriini- ja okseloigud.

enamasti mõneminutilist ooteaega ning kahte-kolme inimest.
„Eriti praegusel talvehooajal ei
teeninda me rohkem kliente, kui
kaks WC-d suudab vastu võtta.
Oleme lubanud enda baari WCsid kasutada ka mitteklientidel,
kes tänaval liiguvad,“ ütles ta.
Tartu politseijaoskonna juhi
Veiko Järva sõnul on Rüütli tänava probleemid politseile teada. Üldistatult võib need jagada
kaheks: avalikus kohas alkoholi
tarbimine ja muude avaliku korra
rikkumiste probleemistik (räuskamine, laamendamine, sõimlemine, avalikult urineerimine).

Tartu Ekspressile laekus turvakaameralint Rüütli tänava
elumaja esiselt alalt, kus liiklus ei näi peatuvat ka sügavaimatel öötundidel. Raudväravate pihta kannatab vett lasta nii
ühe-, kahe- kui kolmekesi. Edevamad ei pea paljuks sooritust
ka selfie’ga jäädvustada. Kehvemal juhul on värav lahti ununenud ja sisse tormav noorsand
oksendab otse hoovi, seejärel
aga puhastab härrasmehelikult
salvrätiga suu ning heidab ka
selle lumehange.

Esmavastutus pubidel

Vorst teisele ringile
Eluaegsest tartlasest majaelanik tõdes, et hilisõhtul muutub
Tartu vanalinna hubane olemus
täielikult. „Ei peeta kinni öörahust. Rämps loobitakse tänavale laiali, alustades suitsukonidest
ja huuletubakast ning lõpetades
joogitopsidega, kuigi prügikastid on läheduses olemas,“ kirjeldas ta. „Majade hoove, nurgataguseid ja parke kasutatakse tualetina ja käiakse oksendamas.
Mõnel hommikul olen näinud,
kuidas varblased kaklevad okse
sees olnud vorstitükkide pärast.
Vähemalt üle nädala leian oma
kodu välistrepilt verd. Igaõhtune
suitsukonide kustutamine vastu välisust on saanud juba normiks.“
Vaiksemaks jääb alles kella viie
paiku. „Hommikul tööle minnes tervitab mind kodu välisuksel üle päeva okse ja pooltühjad
õlletopsid. On tunda värske kuse
haisu. Tavaliselt koristajad tulevad minu maja eest prahti koristama 7-8 ajal hommikul, pühapäeviti tihti koristajat ei käigi ja see rämps vedeleb tänaval
esmaspäeva hommikuni,“ selgitas elanik. „Kui vaadata seda

Lõuna prefektuuri pressiesindaja

rämpsu kogust ja ala suurust,
mis igast Tartu ööelu ööst maha
jääb, siis peaksid pubide ja klubide koristajad terve vanalinna ära
koristama, mitte piirduma ainult
enda ukseesisega.“
Linna ettevõtlusosakonna
juhataja Malle Blumenau möönis, et oma süü elanike kannatustes lasub peatänava meelelahutusasutuste klientuuril. „Tegemist on avaliku korra
rikkumisega. Kavatseme jällegi ettevõtjad kokku kutsuda ja
arutada probleemi ka politseiga. Muutunud on olukord võrreldes eelmise aastaga, tänaval

enam juua ei tohi,“ nägi ta siiski
ka positiivset.

Kirik päästetud
Põhilise kriitikatulva all on
kuulsa Bermuda kolmnurga ehk
Kivi, Möku ja Trepi külastajad,
kes puhtalt joogipoolise müügile keskendunud baariruumides
püsida ei taha, vaid alatasa ka
tänavale napsitama tikuvad. Kivi
omanik Simo Türn märkis aga, et
kuna toitlustust mittepakkuvatele asutustele tänavakohvikupinda
pole eraldatud, puuduvad alaga
tegelemiseks suuremad õigused.
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Vali arukate muutuste aeg!

„Samas on nii Mökul, Kivil
kui Trepil olemas turvamehed,
kes võimalusel vaatavad ka nurga taha. Loomulikult ei jõua nad
kõigel silma peal hoida, aga kui
nüüd soojaks läheb, tulevad nad
tagasi ja sellistele asjadele on nulltolerants,“ lubas Türn, tõdedes
samas, et sigatsejad küll võivad,
aga ei pruugi kolmnurga baaridest pärineda. „Kui olid sarnased
probleemid Uspenski kiriku ees,
siis panime sinna oma kulude ja
kirjadega kaamerad, sildi ja valgustuse ning tagasiside kohaselt
saime olukorra kontrolli alla.“
Sarnast lahendust siltide ja
automaatselt süttiva valgustuse näol pakkus Türn ka kõnealusele elumajale. „Meie koristaja koristab hea tahte märgina ka
ümbruskaudsete majade esist,“
lisas ta. Et aga just tualetikohtade
puudus rahva end naabrite juurde kergendama ajab, ta nõustuma ei soostunud. „Meeste WCdes selliseid järjekordi küll ei ole,
et ei suudaks neid ära teenindada.
Kolme baari peale on kuus WC-d
olemas, aga nad lähevad lihtsalt
kergema vastupanu teed. Olen
ise ka inimestelt pidanud küsima,
miks nad nii teevad,“ sõnas ta.
Ka Möku omanik Veiko Raime
kinnitas, et WC-järjekordi jälgitakse pidevalt ja need ei ületa

Jaanuari lõpus toimus Rüütli
tänava ettevõtjate ja linnavalitsuse ühine probleemarutelu ja sellel osales ka politsei. „Töökohtumisel arutati võimalust, et Rüütli
tänaval on lubatud alkoholi tarvitada ja avaliku ohutuse ning heakorrastatuse tagavad tänava äärde jäävad pubid. Täna on olukord,
kus linn lubab tegutseda pubidel, kuhu mahub püstijalu seisma väike arv inimesi, aga mille
külastajaskond on kordades suurem. Sellised pubid müüvad sisuliselt alkoholi, et seda tänaval tarbida,“ märkis Järva, lisades samas,
et kohtumisel olukorda muutvaid
otsuseid ei tehtud.
Politsei seisukoht on Järva
väitel jätkuvalt, et kui taolistel
pubidel lubatakse tegutseda,
siis korra tagamine on esmaselt
ikka klientide eest hoolitsevate
pubide ülesandeks. „Kui asutuse külastaja on viidud seisundisse, kus tal on vaja rahuldada loomulikke vajadusi ja seda antud
asutuses mingil põhjusel ei ole
võimalik teha, siis leiab kitsikusse aetud inimene lahenduse.
Paljudel juhtudel ei ole aga need
„lahendused“ ei viisakad ega ka
keskkonda säästvad,“ lausus ta.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
LUGEJA
Invaliid käigu
ringiga

Kas oleks võimalik teha kesklinna pargi taksopeatuse poolsele
nurgale trepi kõrvale kaldtee
lapsevankriga emadele ja ratastooliga inimestele?
Praegu on seal omavoliliselt
sisse tehtud rajad, et saaks otse
läbi pargi kaubamaja juurde.
Pihlaka kohviku vastast on aga
lapsevankriga alla tulla jube,
kuna lume all on libe jää. Ringiga
minna saab vaid kaubamaja või
R-kioski juurest. Piire, liivakast ja
kivid on ju ometi liigutatavad!
Sigri Toots

Mart Sootla
Teehoolduse spetsialist

VALIMISREKLAAM

Kaldtee rajamine Poe tänava
ja Vabaduse puiestee ristmiku
juurde pargist tulevale teele on
päevakorras olnud korduvalt.
Selle rajamise eelduseks on projekti olemasolu, kuna nimetatud
kohas tuleb arvestada mitmete
eritingimustega.
Haljastustööde tegemisel
seatakse tingimuseks, et tööde
käigus ei tohi vigastada pargis
kasvavate puude juurestikku.
Muinsuskaitse tingimuste kohaselt on tegemist kohaga, kus
asub linna müür. Lahendamist
vajab ka liiklusohutuse küsimus.
Kaldteelt laskuvad jalgratturid
saavad sisse suure hoo ning
peavad seejuures arvestama
Poe tänava ja ülekäigukohta
kasutavate jalakäijatega.
Leiame, et loetletud tingimustega on kaldtee ehitus liiga keeruline ja kulukas. Lahendusena
näeme terve pargi väljaarendamist koos kaldtee ehitamisega.
See, kas kaldtee ehitatakse välja
haljastuse uuendamise või maaala hoonestamise käigus, sõltub
kõnealuse koha planeeringutest.
Olemasoleva olukorra lahendusena soovitame jalgratturitel,
invaliididel ja lapsevankritega liiklejatel pargist Vabaduse
puiesteele saamiseks mitte
kasutada järske treppide läheduses nõlvadele sissetallatud radu,
vaid minna mööda Küüni ja Poe
tänava kõnniteid.
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ehitus siiski tuleb!?
Kuu alguses kirjutas Tartu
Ekspress saagast, kuidas
Aardla-Soinaste-Raudtee
ristmiku väljaehituse jaoks
linn kuidagi raha ei leia.
Nüüd puhuvad taas soodsamad tuuled – märtsis
palutakse volikogult luba
ehituse riigihange välja
kuulutada.
„See suure liikluskoormusega
ristmik on juba mõnda aega linnavalitsuse huviorbiidis püsinud.
Eelmisel aastal valmis linna tellimusel ristmiku rekonstrueerimise projekt, mille tegi OÜ Tinter-Projekt, ja mis näeb ette ringristmiku rajamise. Projekt on
kooskõlastatud kõikide osapooltega, sealhulgas kohalike elanike
ja Eesti Raudteega,“ edastas abilinnapea Valvo Semilarski pressiteates.
Teetööde eeldatav maksumus
on 300 000 eurot, millele lisanduvad toru- ja kaablitööd. Viimastest on Tartu Veevärk lubanud kanalisatsiooni- ja veetrassid oma kuludega uuendada. Linna kanda jääks sadeveetrassiga liitumine.
Läbi tuleb veel rääkida Eesti
Energiaga elektritaristu suhtes.
Raha selle aasta linnaeelarvest tööde jaoks ei leitud. Küll hellitab Semilarski lootust, et kevadisest eeldatavalt positiivsest lisa-

Meeste triumf

Fortuuna teed käivad sinka-vonka: Kõrsikute naistepäevakontserdile Vanemuises võitsid tasuta
pääsmed loosi tahtel Andre Merilaid ja Ilmar Sirkel. Võitjatega võetakse ühendust.
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mekaardi ja isikut tõendava dokumendi esitamisel, sooduspiletit
saab osta ainult rongist.

Maias noorhärra
21. veebruaril sai politsei teate, et
Soola tänaval püüdis 21-aastane
mees varastada maiustusi. Kaupluse töötaja pidas mehe kinni ja
andis politseile üle.

saunalist osales kuuendal Euroopa saunamaratonil Otepääl.

Tomusk väisab lapsi
27. veebruaril kell 12 kohtub kirjanik Ilmar Tomusk Oskar Lutsu
majamuuseumis (Riia 38) noorte
lugejatega. Ilmar Tomusk on eesti
lastekirjanik, kes võitis 2014. aastal
Nukitsa konkursi auhinna.

Lugude õhtu

eelarvest viie tee rist enam välja
jääda ei saa.

Võibki jõuda sügiseks
„Enne lisaeelarve vastuvõtmist on oluline teada ristmiku
rekonstrueerimiseks korraldatud hanke tulemust, et teaksime
täpsemalt rahalisi vahendeid planeerida,“ põhjendas Semilarski, miks hankega alustatakse
veel enne, kui reaalne rahaline kate olemas. „Kui märt-

sis saame volikogult loa, jõuaks
30–40 päevaga hanke läbi viia.
See omakorda võimaldaks ehitusega alustada juba sel suvel. Vastupidises järjekorras, esmalt lisaeelarve vastuvõtt ära oodata, siis
volikogu, misjärel riigihange,
veniks ehituse algusaeg veel rohkem aasta teise poolde.“
Täpsem ajagraafik selgub mõistagi peale riigihanke tulemuste
saamist. Riigihange ise, kui see ka
mingil põhjusel nurjuma peaks,
olulisi täiendavaid kulusid, peale
asjaajamistöö, kaasa ei too.
Seega mullu välja käidud
plaan liikluskaos Tammelinnas likvideerida sügiseks on
praeguse seisuga täiesti võimalik? „Jah, on
küll,“ kõlas
Semilarski
resoluutsena.
„Selline eesmärk
on kogu aeg olnud,
aga ma pole tahtnud katteta lubadusi suurelt välja öelda.
Ka praegu ei saa rääkida, et kindlasti lahenduse leiame. Küll käib
töö selle nimel, et kui volikogu
nõustub, hange õnnestub ja eelarve võimaldab, teeme viie tee risti sügiseks korda.“
RASMUS REKAND

Täna kell 18.15 alustab 19. sajandi
Tartu linnakodaniku muuseumis
(Jaani 16) ettelugemissari „Lugude
õhtu“. Sel korral loevad Tartu ülikooli teatriteaduse üliõpilased ette
Robert Louis Stevensoni lühijutte.

Kaitseliitlane reisib
poole hinnaga
Elron pakub sel aastal Eesti elu
edendajatele poole soodsamat
reisimisvõimalust, märtsi esimeses pooles on soodusreisimise
õigus kaitseliitlastel ja naiskodukaitsjatel. Soodustus kehtib
kaitseliidu või naiskodukaitse liik-

Vene-Ukraina
kaksikvõim
21. korda Tartus toimunud Miss
Valentine‘i turniiril võitis rühmvõimlemise MK-etapi valitsev maailmameister, naiskond
„Madonna“ Venemaalt. Iluvõimlemise turniiril oli kõige edukam
Ukraina koondis eesotsas 2013.
aasta maailmameistri Anna Rizatdinovaga.

Taldrikulennutajad
Lähtel
Eesti ultimate frisbee mängijad
kogunevad 28. veebruaril Lähtele, et selgitada välja selleaastased
meistrid. Võistlused algavad kell
12.30 Lähte spordihoones, finaalmängud kella 18.30 paiku.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VARANE NAISTEPÄEVA
TERVITUS: ilmselt pole
üllatus, et Eedeni kaubandus
keskusesse jäetud läkitus just
meeste tualetist pärineb.
FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS

Valimispäev 1. märts:
Hääletamine jaoskonnas kell 9-20

NR
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• Suurendame pere esimese ja teise
lapse toetust 75 euroni kuus
• Loome elatise tagamise fondi
• Toetame täiskasvanute hambaravi
200 euroga; tõstame vanadusja töövõimetuspensionäride
proteesihüvitise 350 eurole, mida
saab kasutada ka hammaste raviks
• Tõstame keskmise
vanaduspensioni 560 eurole kuus

Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees
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Kuhu panna sörgi ajal
koduvõtmed? Kust leida
unikaalselt stiilne käekell
või multikakangelase kujuline tort? Tartu ettevõtlikel
koolinoortel on vastused
varnast võtta.
Tallinnas peetud iga-aastasel
Junior Achievement Eesti korraldatud õpilasfirmade laadalt
tulid pärjatuna tagasi ka kolm
Tartu noortekollektiivi. Parima
müügistrateegia auhinna pälvis õpilasfirma (ÕF) Spaatlitäis
Kreemi Tartu kutsehariduskeskusest, parimaks tooteks tunnistati Hugo Treffneri gümnaasiumi noorte ÕF Sportlastic looming ning stiilipreemia noppis
Miina Härma gümnasistide ÕF
Wooch.

Kraam kindlalt karmanis
„Tooteideeni jõudsime praktilise vajadusega omaenese elust,“
rääkis treffnerist Sten Kaldmaa,
kuidas sündis Sportlastic. „Kord
sörkimas käies hakkasin spordisärgi tagataskust otsima oma astmapiipu. Paraku olin selle sealt
välja suutnud loksutada ning ära
kaotada. Sealt saigi alguse mõte
arendada sportlastele sobilik abivahend.“
Lihtsustatult võib öelda, et
sportlastic on kerge liibuv vestike,
mille rinna siseküljele konstrueeritud taskutest miski ära ei kao,
loksuma-kolisema ei tiku ega ka
läbi ei vetti. Nii peaks seal endale trenni ajaks ideaalse pesa leidma nii võtmed, spordigeel, telefon

Spaatlitäis Kreemi verinoored kondiitrid tunnistavad, et tordivalmistamisest sootuks keerulisem on maadlus
veterinaarametiga. 
RASMUS REKAND

kui ka muu mõeldav, mida kaasas
kanda tarvis.
„See konkreetne toode on alles
prototüüp,“ tutvustas ärikolleeg
Taur Lillestik. „Lõpptoode saab
olema nägusama värvilahendusega hingavamast materjalist. Soovi
korral ka neoontoonides, et pimedas liikudes jooksja silmatorkavamaks muuta, et tema turvalisust
tagada.“
Kolmanda partneri Hendrik
Rulli sõnul noormehed ise õmblusmasina taga öötunde nikerdades ei veeda – peenema näputöö
teeb ära ikkagi väljaõppinud spetsialist. Tellimuse mõnikümmend
eurot maksva unikaalse riietuseseme tarvis saab teha internetis
sportlastic.com. Millal taskuvöö
reaalselt kätte saab, noored ärimehed täpselt veel lubada ei tih-

ka. Plaanide järgi algab suurem äri
mõne kuu pärast.

Lemmikkangelasega
tordid
„Mu õel oli varasemast kokkupuude õpilasfirmaga. Ta põrus
täielikult,“ lajatas lõppematuna
näiva energiaga Merilin Köörna
omalaadse põhjendusega, miks
ta koos kursaõe Anneke Vommiga asutas õpilasfirma Spaatlitäis
Kreemi. Tegelikult oli firmasünni
juures ka kolmas kutsehariduskeskuses kondiitriametit omandav
piiga, ent koostöö kippus lonkama
ja tema koha äris on nüüdseks üle
võtnud Zeinäb Mirzojeva.
Eestlanna, kelle soontes voolab
üheaegselt nii Ukraina kui Azerbaidžaani verd, vastutab firmas

peamiselt müügitöö eest. Merilin
peab tegevjuhi ja Anneke finantsdirektori vastutusrikast ametit.
„Toode ise pole pooltki nii keeruline valmis teha, kui kogu ülejäänud ettevõtet majandada,“
arutles Merilin teiste peanoogutuste saatel. „Algajatena on näiteks päris raske tooraine tarnijatega kokkuleppele jõuda. Lihtsalt
oledki sunnitud ostma kümme
kilo šokolaadi, ehkki tarvis läheks
vaid murdosa sellest. Ja see bürokraatiaralli veterinaarametis, et
kõik paberid joonde saada …“
Neiud ei pea oma ideed, hakata
pakkuma spetsiaalselt lastele mõeldud erikujulisi ja -disainiga torte, just ainulaadseks, aga jagavad
veendumust, et nõudlus selle järele on piisav. Nii on KHK katsetöökojas koolitöö kõrvalt aega näpista-

des valmis meisterdatud teematorte alates multikategelastest lõpetades auväärsete juubelitega. Sortimendist leiab veel hulgaliselt teisi
lustaka ja silmatorkava välimusega
maiustusi ning arendusideedel ei
näigi lõppu tulevat.
Huvilistel tasuks pilk visata Facebooki ning arvestada, et
eritellimustordi kilo hind on 17
eurot. „Tavapärane tellimusaeg
on 4 päeva, aga oleme tellija soovile vastu tulles ka palju kiiremini
peolaua ehte valmis saanud,“ tõotavad tootjad olla paindlikud.
Mis saab kevadel, kui joon all nii

SOODUSPILET
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napsati kohe ka Tartumaa potentsiaalseima õpilasfirma tiitel. Edasi ootas poisse sõit Junior Achievementi korraldatavale õpilasfirmade laadale 14. veebruaril Tallinnas,
kuhu mindi juba laienenud tootevalikuga. Nimelt mõni päev varem
esitleti WOOCHi Facebooki lehel
uut, naistele mõeldud mudelit. Tallinnast naasti stiilseima ja suurima
käibega õpilasfirma auhindadega.

Tellimusi üle pea
Sportlasticu äriidee sai alguse kaotatud astmapiibust.

koolil kui õpilasfirmal? „Mõned
aastad vaataks ilma, õpiks elu –
kohe ettevõtlusse veel ei tahaks
sukelduda,“ leidis Köörna. „Väärt
kogemusi saab sedasi küll kuhjaga.

Puust ja punaseks
Miina Härma gümnaasiumi
11B klassis õpivad neli ettevõtlikku noormeest. Henri Hallik laulab
kooris, on rahvatantsutrupi liige ja
kui aega üle jääb mängib malet ja
harib end majanduse alal. Meelis
Pihlap on peale rahvatantsu ja koorilaulu osav ka võrkpallis. Magnus
Loos tegeleb rattasõidu ja jooksmisega ning valdab 3D-modelleerimist. Roland Sirg on spordiharrastaja, kelle meelisala on sõudmine.
Peale vanuse (17aastased) ühendab noormehi koos rajatud õpilasfirma WOOCH, mis kolme tegevuskuu jooksul on kogunud konkursiauhindu Eestis, populaarsust
meedias ning mis kõige olulisem –
toiminud eduka ettevõttena.
WOOCH on saadud kahe ing-

liskeelse sõna wood – puu ja watch
– kell ühendamisel ja nagu nimigi
ütleb, tegeleb noor ettevõte omanäoliste tammepuidust käekellade valmistamisega. Tegijate endi
sõnul on missiooniks pakkuda
võimalust kogeda aega teisiti.

Mitte ainult metallist
Ettevõtte loomise idee tekkis
sügisel koolis koostöös majandustunni juhendajaga. Alguses polnud
selge, millega täpselt tegelema tahetakse hakata, kuid pärast erinevate võimaluste kaalumist otsustati
hakata tootma ja turustama käekelli. Ettevõtlusnädala raames toimunud ideekohvikus töötati projektiga
ning jõuti otsusele, et kell ei pea mitte metallist olema, vaid saab hoopis
tammepuidust kesta.
Suurimaks väljakutseks saigi prototüübi valmistamine. Katse-eksituse meetodil jõuti esimese
meestekella mudelini, mida eelmise aasta detsembris õpilasfirmade
laadal Tartu kaubamajas esitledes

„Müünud oleme juba 14 kella
ja tellimusi on veel umbes 20–25,“
kommenteerib kohaliku kellafirma
käekäiku Henri Hallik ja lisab, et
praegu rohkem tellimusi vastu võtta ei ole ajaliselt lihtsalt võimalik.
99 eurot maksva kella mehhanismi osa soetatakse eraldi, puitdetailid terviku kokkupanemiseks
valmivad käsitööna kooli ruumides, kus on veedetud enamik
õppetöövälisest ajast alates õpilasfirma alustamisest kuni praeguseni. Ühe kella valmistamiseks
kulub keskmiselt 14 tundi.
Ka tulevikusihid on noormeestel
selgelt seatud. Investoreid ega äripartnereid ei otsita, tootevalikut
tõenäoliselt ka ei laiendata, küll aga
ihaldavad ambitsioonikad noored
võita Eesti parima õpilasfirma tiitli, et seejärel esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel Saksamaal. „Selleks on meil nii mõndagi
põnevat plaanis, millest praegu veel
rääkida ei saa,“ jätab Henri Hallik osava turundajana õiges kohas
otsad lahti ja ütleb julgustavalt kõigile ettevõtlusmõtteid mõlgutavatele noortele, et leidke inimesed,

kes suudavad aidata ideid realiseerida, sest suured asjad sünnivad
koostöös.

Õpe tegevuse kaudu
Kutsehariduskeskuse pedagoog
ja õpilasfirmade juhendaja Ena
Drenkhani hindab taolist väljundit noortele äärmiselt vajalikuks.
„Ega neid palju ole, kes omavad nii
ideed kui pealehakkamist. Käsu
korras ei saa ammugi kedagi ettevõtlikuks sundida. Aga kui tuua
nende kondiitritüdrukute põhjal
näide, siis teooria ilma praktikata jääb lahjaks. Alles nüüd, ise firmaasju ajades, tunnistasid nad, et
kunagi juba läbitud majanduskursusest oskaks praegu hoopis rohkem vajalikku kõrva taha panna.“
Seni enamlevinud skeemi järgi
asub kutsekooli lõpetanu esmalt
oma erialal tööle ning alles pärast
võib-olla kümmet aastat tekib
soov rutiinist pääsemiseks oma
äri alustada. Õpilasfirmade praktika võib Drenkhani arvates seda
trendi murendada, juhatada ettevõtja raja kiiremini kätte.
„Kutsekoolide seisukohalt
võiks tulevikus õpilasfirmad toimida läbi kahe aasta, muidu seavad kooli kohustuslikud praktikad
väga piiratud tingimused. Igatahes tuleb tunnustada eestvedajaid
ja ka riiki, et meie õpilastel selline
võimalus eksisteerib.“
RASMUS REKAND
JANARI KINTSIRAUD

Vaata videot
tartuekspress.ee
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Valimised on jälle ukse ees, suur üldrahvalik pidupäev on
tulemas. Valimised on ikka olnud midagi erilist ja ülevat.
Mart Raud on hingestatult kirjutanud: „Aga tähtsamaist
tähtsamad on päevad, kui meil valib kogu kodumaa – kõik
kui ühte tulipunkti näevad, erapooletuid ei olla saa.“
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Valimiste eel toimub tähtsate küsimuste üldrahvalik arutelu.
Üle kogu maa leiavad aset poliitikute kohtumised valijatega. Asjadest kõneldakse otse ja printsipiaalselt, võiks öelda parteiliselt,
erakondlikult. Põhjalikult räägivad tulevased seadusandjad rahvale valimiste tähtsusest. Selgitavad, et meie põhiseaduse § 62
välistab riigikogu liikme seotuse mandaadiga ning määravaks
pole mitte esindatava, vaid esindaja tahe. Et määravaks pole mitte rahva, vaid rahvasaadiku tahe.
Et nn vaba mandaadi klausli alusel toimetab riigikogu rahva asemel, on oma tegevusperioodi vältel rahva asemikuks ning rahvas
tohib kätt tõsta alles järgmistel
valimistel. Räägivad, et riigikogu
ei saagi võimu rahvalt, vaid tema
pädevused põhinevad vahetult
põhiseadusel. Ärksamad võimulepürgijad harivad rahvast koguni
Shakespeare‘iga ja tuletavad publikule meelde „Kuningas Leari“.
Viimast vaevas nimelt veider ettekujutus, et pärast võimu üleandmist tütardele kuulub võim veel
ikka talle.
Väljapaistev koht parteipoliitika ja parteilaste tutvustamisel
rahvale on ajakirjandusel. Nõnda on see ikka olnud. Ja siinkohal
tahangi jagada kaaskodanikega
oma muret. Mulle tundub, et nende valimiste eel ei õigusta mõned

meie ajalehed neile pandud lootusi. Ennekõike käib see Eesti Ekspressi kohta. Ei mingit suuremat
skandaali, ei mingit muljetloovat
muda. Mis on lahti Eesti vaba ajakirjanduse lipulaevaga? Ja ometi
on sel lehel selja taga kangelaslik
ajalugu. Võtame kasvõi viimased
kohalike omavalitsuste valimised.

Nägemused enne tõde

peale käima enne 2013. a kohalikke valimisi. Eriti ägedaks võisid
nägemused minna siis, kui allakirjutanu oli avalikult lubanud linnapeaks saades teraselt üle vaadata
kõik viimaste aastate (reformeeritud) linnavalitsuse sõlmitud lepingud. Pole välistatud, et Hõbemäe
kaemustega võis mingil moel seotud olla tema personaalne papa,
kes sotsiaalmeedia andmeil pidas
omal ajal KGB-s ohvitseripõlve.
Kui uskuda Hõbemäe juttu, siis
oli kõnesolevate nimekirjade sattumine tema kätte suur ja pime
juhus. Eluga riskides ning „põksuva südamega“ istus ta Norde Centrumi Hesburgeri söökla lauas kui
üks arminäoline lühikeste juustega noormees „ulatas“ talle valge ümbriku koos rahvavaenlaste
nimekirjaga. Hõbemägi ei täpsusta, kas kuväär oli kandikul või mitte. Isegi kui ta kirjeldatud katsu-

Mäletatavasti paljastas Ekspress
tollal õigeaegselt Tartu linnapeaks
pürgiva KGB agendi Schliemanni, äärmiselt ohtliku tüübi. Igati
tänuväärne tegu. Samas teeb mulle haiget teadmine, et meie avalikkus pole senini vääriliselt hinnanud omaPole tähtis, mis seisab
aegsete tegijate teeintervjuus endas, tähtis on
neid. Näiteks Ekspressiga seotud vaba
sopp ja kõmu selle ümber.
ajakirjanik HõbemäSelle ülesande täitsid telligi. Enda sõnutsi olid
tema käes ammust
mistööga seotud persoonid
ajast ülisalajased KGB
Ekspressis eeskujulikult.
kaastööliste nimekirjad. Millist tahtejõudu läks Hõbemäel tarvis, et ära
must pole mingil põhjusel kunagi
oodata sobiv hetk tõe kuulutamikogenud, väärib imetlust luuraja
seks. Iga teine tema asemel oleks
meelekindlus tulla välja versiooniteinud materjalid avalikuks ja asja
ga, mis üldjuhul mudilaste unejutklaariks. Ent Hõbemägi teadis,
tude kilda kuulub.
et nii pole õige. Enne tõe ilmutaLisaks Schliemanni tuvastamist peavad tulema nägemused.
misele on Hõbemägi teinud teisiNemad ütlevad, kui aeg on küps.
gi avastusi. Näiteks on ta eksimaHõbemäele hakkasid nägemused
tult kindlaks teinud, et Karl Marx

Küüni 5b,
TARTU
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Täpsem info: Stella Sõmer, huvikooli juhataja,
stellasomer@gmail.com, tel 5558 0958 ja
kooli kodulehelt: www.waldorfkool.info
Huvikooli tegevust toetavad:

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%
Pakume ka maitsvaid momosid, Lhasa
kana, India-pärast tandoori ahjus küpsetatud kebaabi ja palju muud maitsvat.
ale kella 17
KUUPAKKUMINEM:Ape
SALA
menüüst tellides on
lamusi!
e
e
s
t
i
a
.
m
A
si
TEE TASUT
astma uu 296@hotmail.come
v
a
a
j
a
m
m
ka
ovi
utud.e
Tulge pro06, 5668 3044
maalajaj
i
h
16
Tel 740

restoranhimaalajajutud

20.03, 29.03, 11.04 vanemuise väikseses majas — 24.03 rahvusooperis estonia

145. HOOAEG

jevgeni onegin
Pjotr tšaikovski ooPer
dirigent Paul mägi — Lavastaja Dmitri Bertman

tartuekspress
iv hammustus
ARVAMUS

Neljapäev, 26. veebruar 2015

Vana Baskini Teater

polnud mingi teadlane. Ja siin on
tal kahtlemata õigus: Hõbemäega
võrreldes on Marx poisike. Omalt
poolt soovin Hõbemäele veel üht
avastamisrõõmu: et ta avastaks
endas mehisust minna KAPO-sse
ja rääkida ausalt ära, kust ta need
nn nimekirjad tegelikult sai. Ja
miks nad tema käes tegelikult on.
Nii või teisiti, umbes kümme
päeva enne valimisi ilmus minu
kabineti uksele tasakaaluka olemisega härrasmees, Eesti Ekspressi ajakirjanik Madis Jürgen.
Rääkis nimekirjadest, Schliemannist ja sellest, et asjaga on kuratlikult kiire. Et tahab teha minuga
intervjuu, mis peab ilmtingimata
jõudma järgmisse, valimiste eelsesse Ekspressi. Esimene mõte oli
ajakirjanik koos kõigi nimekirjadega kuradile saata. Olin kuulnud
igasugustest nimekirjadest. Seal
on figureerinud mitmed mulle
tuttavad inimesed, keda on püütud psühholoogiliselt terroriseerida. Varem või hiljem on selgunud,
et tegemist on osavate fabrikatsioonidega.
Oletasin, et meie jutuajamine võib asjale siiski kasuks tulla.
Kuivõrd kogu jutt käis 1980ndate
esimesest poolest, pakkusin välja
variandi: otsida üles minu kunagised kolleegid etnograafiamuu-

seumi päevilt – nemad aga ainuüksi puutuvadki asjasse – ning
omaaegseid sündmusi meenutada. Ekspressile see variant ei
sobinud. Pole raske aimata, miks.
Mõne minu tollase kolleegiga Jürgen siiski vestles telefonitsi, ent
nende jutule, nagu hiljem selgus,
ei pööratud suuremat tähelepanu. Jürgeni ülemustel Ekspressis
ja viimaste ülemustel väljaspool
Ekspressi oli oma asi ajada.

Näpud sahtli vahele
Millest ja mida Jürgeniga rääkisime, see on 2013. a 17. oktoobri Ekspressis enam-vähem tõetruult üleval. Suhteliselt normaalne lugu. Ühtaegu hakkas mulle üha enam tunduma, et Jürgen
on liiga aus ajakirjanik korraliku
tellimustöö tegemiseks. Naiivne
oleks siiski arvata, nagu võiksid
taolised pisiasjad väärata tõekuulutajate missioonitunnet. Ettevõetud tellimustöö tuli, nui neljaks,
lõpule viia. Pole tähtis, mis seisab
intervjuus endas, tähtis on sopp ja
kõmu selle ümber. Selle ülesande
täitsid tellimistööga seotud persoonid Ekspressis eeskujulikult.
Meenub, kusagil pärast 1995. a
märtsivalimisi tegi Tarmo Vahter minuga intervjuu. Neutraalne ja professionaalselt
väljapeetud lugu minu
arust. Eelreklaamis
hõisati aga sõltumatult intervjuus
räägitust, et „Tartu ülikooli õppejõud kahtleb holokausti toimumises“.
Ei mäleta täpselt,
vist oli see Marju
Lauristin, kes
soovitas Ekspressi tõeministeeriumile
sündsuse piires püsida.
Tartu saagale pidi
punkti

panema valimiseelne teledebatt,
kus ajakirjanikest kommentaatorite hulgas viibis ka vaba ajakirjanik Vedler Ekspressist. Temagi teadis tarviliku olevat nurjatu
Schliemanni personaalküsimust
lahata. Seejuures tuleb tunnustada nimetatud Vedleri julget pealehakkamist. Ärplemine publikumi ees olukorras, kus teiselt poolelt on võetud võimalus midagi
öelda, nõuab erilist eetikat ja eriti mehist meelt. Muu hulgas laseb
Vedleri südi etteaste heita valgust
küsimusele, kes võis Hõbemäele
sekundeerida tema telgitagustes
tõeotsingutes.
Tegin repliigi Tartu Postimehele, ent siis viskus õigeaegselt ambrasuurile vaba ajakirjanik Kalmre
ja käskis kirjatüki võrgust maha
võtta. La commedia è finita.
See pole siiski kõik. Oleks ebaõiglane omistada kõnealune töövõit üksnes Ekspressile. Tõsine
panus kuulus vaieldamatult ka
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehele Mart
Helmele. Helistasin talle päev
enne Tartu teledebatti. Esimees
soovitas mitte põdeda. Tedagi olla omal ajal välja kutsutud,
ähvardatud näpud sahtli vahele
lükata. Ja üldse olevat KBG teema ammu ära leierdatud. Hästi ja
südamlikult rääkis kursusevend.
Mõni aeg hiljem helistas Helme
tagasi. Ent see polnud enam see
Helme. Loetud tundide jooksul
oli esimesest Helmest kujunenud
teine Helme, kes ei sarnanenud
põrmugi esimese Helmega. Esimees oli tajutavalt ähmis ja seletas, et mind tuleb ohverdada ning
taandada linnapeakandidaadi
kohalt. Oli see paanika? Võimalik. Kui see oli aga hirm kellegi või
millegi ees, ei tahaks ma kunagi ega midagi teada selle hirmu
tagamaadest. Nii või teisiti, Helme talitas punktipealt nii, nagu
Ekspressil ja tema telgitagustel
niiditõmbajatel vaja oli. Ennekõike, võttis mult võimaluse esindada Tartu EKREt teledebatil ning
esitada selle käigus auditooriumile kõikides küsimustes oma seisukoht.
Milleks kogu see lugu? Ehk on
mõnikord tervislik meenutada
valimisi enne valimisi. Peale selle
tahaksin iseäranis Eesti Ekspressile südamele panna: valimised on
ukse ees, on viimane aeg esineda
oma tuntud headuses.
Aeglaselt jahvatavad issanda
veskid. Ent ükskord nad jahvatavad nagunii.
HEINRICH SCHLIEMANN
alias HENN KÄÄRIK
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Rekordeid lööv sadomasofilm ei jätnud külmaks
ei joobnud Taaralinna publikut ega staarkolum
nist Sten Sanga. 
UNIVERSAL PICTURES

323.

Naised võrdsust
nõudmas
Ja seda Eesti vabariigis 1932. a suure majanduskriisi ajal, mil paljude töötute perekondade toimetulek oli muutunud õige keeruliseks.
Olukorra mõningaseks leevendamiseks kehtestas valitsus korra, et
kui abielupaaris on mõlemad riigi- või omavalitsuse palgal, siis peab
üks neist oma tööst ja töötasust loobuma, et anda ka teistele äraelamise võimalus. Tavaliselt loobus õrnema soo esindaja, kuna naisametnike palk oli meeskolleegide omast märgatavalt madalam. See
äratas ärksamates naistes õigustatud meelepaha. Seda enam, et riigikogu liikmete hulgas leidus naisi õige napilt ja valitsuse koosseisus ei ühtegi. Sugude võrdõiguslikust esindatusest ei olnud juttugi.
Samas seisid 1932. a maikuu lõpul ees riigikogu V koosseisu valimised ja vastavalt valimisseadusele moodustasid naiskodanikud
poole – kui mitte enamagi – kogu elektoraadist. Ainult et kuidas
neid tuua valimiskastide juurde, mida präänikuna lubada? Võimulolijaid ründasid niigi radikaalset opositsiooni esindavad vabadussõjalased, rahvasuus vapsid. Aga nendegi hoiak oli kindlalt meestekeskne.
Sellises olukorras avaldas populaarne nädalaleht Tallinna Post
1932. a 20. märtsil värssföljetoni – omal ajal küllaltki populaarse žanri, mis tänapäevaks on paraku hingusele läinud. See kõlas järgmiselt.

Vähe seksi ja palju nalja!
Sõbrapäeval meie kinodesse jõudnud „Viiskümmend halli varjundit“
sai meedias kõvasti kriitikat vähese
intiimsuse eest.
Treilerites reklaamiti filmi kui kõva sadomaso ja ülima naudingu eepost. Vaatajani jõudis aga vaimselt segipööratud mehe püüd enda
kõrvale allaheitlikku naist leida.

Film pani lugema
Kuulge, austet riigiisad!
Kostku teieni mu kisa.
Miks te lööte naisi nurka,
nagu kolletanud kurka.

Ise lähme riigikokku,
Seal siis alles lööme lokku!
Mehi ainustki ei vali –
vaat‘ siis kukuks välja nali.

Kantseleist neid aate välja,
Tahte jätta neile nälja.
Kahetsete seda trikki –
Abielud lähvad rikki.

Naisi palju üle riigi,
Naiste ülekaal on niigi.
Lööme naiste laulu lahti,
Peame meeste klaperjahti.

Veel ei tunne te me väge,
Oskame ka olla äge.
Kartke naiste kättemaksu,
paljuks teilgi seda jaksu.

Naised, olge vahvad hüppes,
Ärge hoidke käsi rüppes.
Ainuke me pääste-anker –
naiste kätte riigivanker.
Mitte naljaks võtta
Leeno Tuwike

Valimised toimusid ja teravate poliitiliste pingete olukorras kujunes riigikogu uus koosseis. Osavõtt – vaid 65% valimisõiguslikest,
vähem kui kunagi varem. Ülesseatud 9 nimekirjast pääsevad rahvaesindusse 6 nimekirja liikmed. Kõige lõpus rahvusvähemuste esindused – venelased saanud 5% ja saksa-rootsi blokk 3% häältest. Parlamendikohti vastavalt 5 ja 3. Valimised võitis Põllumeestekogude ja
Asunike Koondis 42 mandaadiga, jättes teiseks Rahvusliku Keskerakonna 23 ja Sotsialistliku Tööliste Partei 22 kohaga.
Seni välisministri ametit pidanud Jaan Tõnisson pidi oma kohast
loobuma, riigivanemaks – st presidendiks ja peaministriks ühes isikus – saab Karl Einbund (Eenpalu). Uus valitsus sai võimul olla vaid
napilt 3 kuud – siis tuli Toompeale K. Pätsi juhitud väljaspool erakondi seisev valitsus, kes langeb kohe vapside propaganda turmtule alla.

Netikommentaarides sarjati loo peategelast
sadistlikuks rikkuriks, kes hävitas naiste enesehinnangut ja uhkust. Keskmise eesti mehe ego
sai korralikku löögi, kuna härra Greyle kuulus loendamatute dollarite kõrval ka erakopter
ning kollektsioon kõige uhkematest neljarattalistest. Sellest tingituna hindasid eesti mehed
filmikangelast kui tüüpilist rahameest, keda
naised vaid pangakonto pärast ihalevad. Ahjaa
– musklid olid tollel rahamehel ka olemas ja
seegi sai löödud mehepoegade poolt filmi kommentaariumisse lisatud. Täiesti õudne küll, kui
naine tahab enda kõrvale materiaalselt kindlustatud ja heas füüsilises vormis meest! Igati
normaalne oleks ju eelistada kenakese õllekõhuga diivanil röötsutavat isendit, sest tal olevat
enda väitel hea iseloom.
Hea iseloomuga ei saanud aga kiidelda
Christian Grey. Filmi alguses heitlebki 27aastane multimiljonär kahtluste küüsis, kas maksab
järjekordse noore naise elu rikkuda või mitte.
Mees tunnistab oma uuele väljavalitule Anastasia Steele`ile, et tal on „eriline maitse“. Lähemal selgitusel tähendab see, et hurmuri luksuskorteris asub niinimetatud mänguruum.
Ruum on maast laeni sisustatud erinevate
domineerimismängude atribuutidega alustades sidumisvahenditest lõpetades löömiseks
mõeldud jämedate puukeppidega.
Isiklikule kogemusele tuginedes võin öelda,
et „Viiskümmend halli varjundit“ jättis nii mul-

le kui ka elukaaslasele väga sügava mulje. Naine siiamaani ohkab õhtuti, kuidas sooviks kord
veel filmi vaadata. Ka linateose aluseks olnud E.
L. Jamesi menuromaani käskis ta mul laenutada. Eriline lugeja ei ole kallim mul varem olnud.

Otsekohesus diivanile
Minule mõjus filmi peategelane intrigeerivalt. Tema pikad läbitungivad pilgud ja vähesed sõnad panid mõtlema, kas sellisel moel saab
ka edukalt omale teist poolt leida. Minu senine
praktika on näidanud, et flirtimisel toimib väga
hästi huvipakkuva naise naerma ajamine mõne
oskusliku naljaga. Selline tõsise mehe stiili harrastamine on kuidagi võõras, aga samal ajal
väga paeluv. Kuigi ma olen enam kui kindel, et
keskmise eesti mehe puhul lõppeks selline jõllitamine ja vaikimine naise avalduse esitamisega korrakaitseorganitele. Järjekordne jälitaja

ja imelik tüüp on end ilusat naist vaikuses vahtima sättinud.
Kohustusliku osa juurde jõudes – intiimsust
jagus linateosesse ohtralt. Anastasia tihedad
heledad reiekarvad ajasid publiku mitu korda
elevile, kui need eemalt kumavas valguses üle
ekraani laotusid. Vast kõige meeldejäävam dialoog Grey ja Steele‘i vahel oli see, kus Steele usutles meest, kuidas ta armatseb? Mehe vastus oli
otsekohene: „I don‘t make love. I fuck. Hard.“
Sellest sai meie kodus uus naljafraas, mida üksteisele õhtul diivani ühest otsast teise loopida.
Filmis jagus pinevust ja põnevust kogu kahe
tunni jooksul, mis ülejäänud paarisaja inimesega Cinamoni suures saalis veetsime. Avaldan
austust publikule, kes vaatamata joodud alkoholikogusele suutis end viisakana hoida ega
rikkunud emotsioone kommentaaride ja naerupahvakutega.
STEN SANG

viimased etendused 19.03, 1.04, 9.04 vanemuise teatris

145. HOOAEG

raimonda
AleksAnder GlAzunovi bAllett
Lavastaja ja koreograaf Jelena Pankova
muusikajuht ja dirigent erki Pehk
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esIeteNdUs 28.02 — 04.03, 10.03, 28.03, 10.04, 19.04 vaNeMUIse teatRIs

kui tuvid kadusid
Sofi okSaneni draama
Lavastaja tiit palu
osades Sten Karpov — linda Kolde — reimo Sagor — marian Heinat — andreS mäHar
marguS JaanovitS — HanneS KalJuJärv — maria KallaSte — marKuS dvinJaninov
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Tartu Ekspress päris ühtse küsitlusvormi alusel
aru kõigilt oma erakonna Tartu valimisringkonna esinumbritelt ja siinselt ainsalt üksikkandidaadilt. Lisaks oli kõigil võimalus protsendilise
täpsusega ennustada ringkonna tulemusi.
1. Nimetage kolm kõige olulisemat teemat, millele
valituks osutudes keskendute.
2. Millistest programmi seisukohtadest Te koalitsioo
nileppe nimelgi ei tagane?
3. Kus saab kodanik Teiega veel enne valimisi vahe
tult suhelda?
4. Kus toimub Tartu valimispidu?
5. Milline saab olema Tartu teie juhitud valitsuse ajal?

Iseseisvuspartei

EKRE

üksikkandidaat

Vabaerakond

TEE
RÕÕMU
Tee rõõmu!

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

tartuekspress
kes mida lubab ja usub?
VALIMISED
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DIEGO DELSO / WIKIPEDIA

Eestimaa Rohelised

Reformierakond

Keskerakond

IRL
Tartu valimisringkonna tulemuste ennustusvõistlus

RE

Aadu
Must

Mihkel
Raud

Margus
Tsahkna

Imre
Mürk

Marko
Kaasik

Silver
Kuusik

25%

22%

21%

22%

24%

28%

KE

21%

18%

13%

26%

20%

15%

SDE

21%

23%

23%

16%

22%

20%

IRL

14%

19%

26%

15%

15%

20%

VE

12%

10%

12%

5%

4%

13%

EKRE

4%

5%

4%

7%

4%

3%

EER

2%

3%

0%

0%

6%

1%

RÜE

1%

0%

0%

0%

3%

1%

EIP

0%

0%

0%

0%

0%

0%

EÜVP

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Üksik

0%

0%

1%

0%

0%

0%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Vasakpartei

Rahva Ühtsuse Erakond

Suusareis “765”

SLOVAKKIA
(SUUSA)
REIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid. koopad, lossid = SLOVAKKIA

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

inimese kohta

Jasna / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ruzomberok

BUSS VIIB, TOOB JA SÕIDUTAB KOHAPEAL. MAJUTUS EESTI PESAS!

www.aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf

tartuekspress
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Puhkusepakett

al.

39€

LAULUDE ÕHTU

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik

JASSI ZAHHAROV,
VOLDEMAR KUSLAP &
URMAS LATTIKASE ANSAMBEL

2. MÄRTS, kell 19.00 TARTU VANEMUISE KONTSERDIMAJAS
PILETID SAADAVAL PILETILEVIS JA 1 TUND ENNE ALGUST KOHAPEAL.
GRUPITELLIMUSED TEL. 5559 4294 VÕI INFO@SEASHORE.EE

www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee
Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

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!
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Rohelise naudingu eest ihuüksi võitlustulle
Tartu valimispiirkonna ainus üksikkandidaat
Urmo Karusoo ei tee saladust, et tema peamine ambitsioon võimupiruka juures seisneb kanepi legaliseerimises.
Kust sa kautsjoni jaoks
raha said ja milleks?

Laenasin. Oli vaja sõnum inimesteni viia. Mul on ju selline
meediablokaad peal, et ei saa isegi enda arvutist kommentaariumidesse postitada. Eelmise aasta
alguses kirjutasin Eesti Ekspressile arvamusloo kanepi legaliseerimisest, et see aitaks ühiskonnas
alkoholiprobleemi ravida. Hästi
valesti on kanepit meedias kajastatud ja üritasin sellele tähelepanu juhtida, aga see polnud võimalik. Kui ilmus artikkel, mis rääkis
sellest, kuidas kanep on sama ohtlik kui heroiin, otsisin välja uurimuse, millel artikkel justkui põhines – ja see rääkis hoopis teist juttu. Kirjutasin tervise arengu instituuti, et see sõnum saadab väga
vale signaali. Kanepi tarvitajaid
on ju tegelikult väga palju. Artikkel lubati küll üle vaadata, aga ei
midagi.

Mis sul joomise vastu on?
Konkreetselt joomise vastu pole
midagi, küll aga liigtarbimise vastu. Olen ise seal olnud ja ka kõrvalt
näinud, mida see teeb. Ajalehtedes
on ju pidevalt uudised, kus alkohoolik on oma ema surnuks pussitanud, teadmata, mida teeb, naisi
ja lapsi peksnud... kanepitarvitaja
selliseid asju ei tee.

Aga sa ju möönad, et
oma ohud on ka kane
pil?

Kindlasti on, aga sellest, miks ta
keelustatud on, ma aru ei saa.

Alkoholi ja tema ohte
me tunneme aastasadu,
oleme sellega harjunud.
Miks sa meile kanepit
asemele tahad pakkuda?

Vaidlen vastu: me ei ole ära harjunud ja ei oska tarbida. Vaatasin
jõuluõhtul televiisorit ja iga reklaamipausi ajal oli kolm alkoholi-

reklaami – parim kingitus on mingisugune pudel. Samas sai politsei
pühade ajal rohkem perevägivalla
väljakutseid ja enamikel juhtudel
oldi purjus.

Mida ütled inimestele,
kes on veendunud, et
kanep on hüppelaud
kangemate droogideni?

Sõltub hetkest. Mõnikord ei tee
kuu aega, mõnikord nädalas mitu
korda, mõnikord iga päev mitu
nädalat järjest – kuidas tuju tuleb.

Miks sa seda üldse teed?
Minu jaoks aitab see sotsiaalset
ärevust leevendada. Mul on kõnehäire, mille pärast olen kogu aeg
põdenud. 2000. aastal oli autoõnnetus, misjärel on olnud seit-

Kui pääsed parlamenti,
pead praegu kritisee
ritavatega ju koostööd
tegema.

Olen arvestanud, et vaenlasi tekib
mul kindlasti palju, aga tavainimeste eest tuleb ka seista, mitte ainult
nende eest, kes neilt selle vähesegi
käest ära võtavad, mis neil on.

Kellegi poole süda ikka
rohkem hoiab?

Endal on siis viinakuradi
ga lähem suhe olnud?

Milline su kanepi tarbi
mise sagedus praegu
on?

kuskil mitte midagi. Kui inimestele kogu aeg joomisega mitte peale
käia, siis ta võib-olla ei jookski nii
palju. Müügipiirangud võiks siis
ära kaotada.

Saan ju teha koostööd nendel aladel, mis on inimesele olulised. Ühegi erakonnaga liituda ma ei mõelnudki just sellepärast, et siis peaks
ma hakkama kaitsma erakonna huve. Kaitseksin parema meelega inimeste huve. Ma ei tea, kui
palju ma seal suudaksin tegelikult
ära teha, aga lubada saan, et klopin
Toompeal korralikult vahtu üles.

Tegelikult on kanep lihtsalt üks
etapp selles suunas. Esimene keelatud asi, mida inimene proovib,
on ikkagi alkohol. Alkohol annab
lubaduse, et kohe hakkab hea, aga
tegelikult nii hea ei hakka ja siis on
vaja kogu aeg peale võtta. See on
ajukeemia ja inimese tahtejõuga
pole siin suurt midagi tegemist.

Olen näiteks trepikodades ööbinud, isegi poest viina varastanud.
Siis tekkiski mul ligipääs ükskõik
millele tahtsin, sõltumata sellest,
kas see oli seaduslik või mitte:
kofeiinitabletid, kanep, alkohol,
kangemad narkootikumid. Ühel
hetkel hakkasin järjest rohkem
kanepit tegema ja järjest vähem
jooma. Nüüd on mul stabiilne
töökoht, olen täielik väikekodanlane pangalaenu ja kõige muuga.
Kui oleksin alkoholi peale jäänud,
istuksin praegu arvatavasti kaheliitrise Bockiga kuskil pargis.

semist piirata, siis seda lihtsalt ei
võetud vastu. Erakondadel olid
arvatavasti omavahel mingid ütlemised. Seadus kaitseks inimest,
aga neil on omavahelised pinged
ja tühja see inimene! Nad ei teagi,
kuidas töölisklassi inimene tänapäeval elab.

Sada protsenti selge, et pigem
roheliste poole, sest nad on võtnud
ka selle kanepiteema enda kavva.
Värv ühendab põhimõtteliselt.
Roheliste praegune juht Aleksander Laane postitas aasta tagasi ka
enda Facebooki lehele kanepi kohta mingi libauudise ja uskus seda,
aga uuris natuke ja praegu on see
programmis sees.
se plastilist lõikust, et nina otseks
saada. Kõndisin pea maas mööda
kõrvaltänavaid, sest vastutulijad
näitasid näpuga ja hõikasid „värdjas“. Kui elad sellist elu, siis fakt on
see, et pead midagi tarbima. Probleemid on ju tegelikult kõigil inimestel.

Kas sind poliitikas miski
peale kanepiteema ka
huvitab?

Tegelikult huvitab terve see teema, kus riik kaitseb seadustega riiki, mitte inimest. Kui ise endale
kanepitaime koju kasvama panen,
siis maksimaalne karistus on viis
aastat. Kui vägistan või tapan lapse ära – maksimumkaristus ikka
viis aastat. (Tegelikult alaealise
vägistamise eest 15 aasta pikkune

ja mõrva eest eluaegne vanglakaristus – toim.)

Kas see on ka põhjuseks,
miks me intervjuud sinu
kodus ei saanud teha?

Kindlasti ei kasvata ma midagi ise, olen selleks liiga palju sõna
võtnud. Arvan, et kui väikseimgi
vihje minu kohta tuleks, siis ühiskond ja need, kes tänu alkoholile
suuri rahasid liigutavad, tõstaksid
mu hea meelega kuskile ära, et ma
natuke vähem räägiksin.
Aga üldiselt – kui näiteks raadiot kuulan, tuleb sealt iga kolme
minuti tagant, et võta laenu, esimene laen on tasuta, tule proovi.
See on hullem kui narkodiilerid.
Kui praegu hakati arutama seadust, et kiirlaenufirmade tegut-
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Head tartlased!
Mul oleks hea meel, kui toetaksite
oma häälega kandidaati nr 796!
Aadu Must kergitab kindlasti
järgmise Riigikogu keskmist arukust.
Kadri Simson

Mis sa prognoosid, millal
me seaduslikult kanepit
suitsetada saame?

Natuke pärast Soomet. Probleemiks on see, et valimisaktiivsus 18-30-aastaste seas on hästi
madal. Kanepivastane propaganda on toimunud juba sada aastat ja
kogu elu selle sees elanud ei hakka kanepit mitte kunagi toetama.
Erakonnad esindavad ju nende
huve, kes neid valivad. Kui mõnel
erakonnal on peamine valijaskond Lasnamäel, siis nende huve
ta esindabki ja tühja neist teistest.

Aga ise asuksid pulti
saades kiirlaenufirmasid
pihtide vahele võtma?

Kas sa niimoodi tegevus
vabadust piirates iseen
daga vastuollu ei lähe?

Ega keegi vägisi ju ei võta.
See on puhas reklaami mõju.
On inimesi, kes lihtsalt lähevad
õnge. Valimisreklaamiga on ju
samamoodi – need, kes enda nime
tihedamini suudavad meedias välja öelda, saavad ka rohkem hääli.
Esindusdemokraatia Eestis kehtib, aga kui rahvas midagi nõuab,
siis teda ei kuulata. Sellistes küsimustes, mis rahva moraali puudutavad, jätan mina oma arvamuse
endale, küsin rahva käest ja hääletan nii, nagu rahvas tahab, sest
nemad on mind sinna valinud.

Ja kui rahvas ütleb, et
kanep on saatanast?

Kui mina ei suuda inimestele selgeks teha, et asi pole nii hull,
siis senikaua ei saa seda ka tänavatele lasta. See tekitab ainult viha
ühiskonnas, aga informatsioon liigub ikka.

See põhimõte kehtib siis
igal pool? Mis su seisu
koht näiteks kooselusea
duse kohta on?

Olen pooldaja, aga see, kuidas
ta vastu võeti... selgitustööd ei tehtud. Kui rahvas tuleb tänavatele,
tuleb asi edasi lükata ja rahvale see
selgeks teha, küsida, mis ja miks
neile ei meeldi. Loogilist põhjust
selleks ju ei ole olemas. Kui enamik rahvast on vastu ükskõik millele, ei tohi seda lihtsalt teha.
KAUR PAVES

Kindlasti, samuti läheks alkoholireklaam täitsa nulli, mitte

Vaata videot
tartuekspress.ee

ATRIA FARMID OÜ
võtab Teedla farmi tööle

FARMITÖÖTAJA

Tööks on: • sigade talitamine moodsas seakasvatuskompleksis
• söötmissüsteemi korrashoid ja sellega töötamine
Vajalik on tehniline taip ja elementaarne arvutiga töötamise oskus.
Täistööajaga töökoht, määramata ajaks.
Töö toimub vahetustes.
Huvi korral palume ühendust võtta mobiili numbril 51 51 679.

OTSID TÖÖD?

Tule kursustele ja omanda endale uus eriala.
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
16.03 – 19.06.2015 Vene keel klienditeenindajale
19.03.2015 Telefonimüügi koolitus
25.03 – 30.05.2015 Inglise ärikeel (B1) Õhtune õpe!
02.04 – 10.07.2015 Raamatupidamise kursus (õhtune õpe!)

WWW.REITING.EE
Reiting Koolituskeskus
Kastani 39, Tartu. Tel 733 3690.
koolitus@reiting.ee
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APHRODITE SÜNNISAAR
näitab rändureile mitut nägu
Tartu Ekspress käis omal nahal testimas, kuidas on tähistada Eesti vabariigi aastapäeva
Vahemere suuruselt kolmandal saarel, Euroopa ühes nurgataguseimas paigas Küprosel.
Kõigi mõeldavate tegevuste hulgas, mida
vabariigi aastapäeval teha, poleks kartulivõtt esimese kuue tuhande hulka mahtunud. Seda varem, kui Küpros oli külastamata. Nüüd tuleb kogemuste varal tõdeda,
et nii kaheksajala õngitsemine kui tuhliste noppimine on tähtsal päeval sama hästi lõõgastavad kui paraad või kohustuslik
kleidiilk naabrinaisega.

Talve eest pakku
Turismisihtkohana pole Küpros tundmatu, pigem vastupidi. Kristallselge merevesi, sirav päike ning vaheldusrikkad pinnavormid on huvilisi alati magnetina ligi
tõmmanud. Milline möll käib Küprosel
augustis, kus peale muu maailma rändurite sihivad saart ka sel ajal tavapäraselt
puhkust pidavad kreeklased, võib vaid ette
kujutada.
Veebruari lõpp on kohalike jaoks aga

alles aeg talveunest ärkamiseks. Rähmas
silmad punduvad üha suuremaks, kui
kohalikega kõrvutades hiiglasekasvu vatsakad põhjamaa kollid oma kaamed kered
paljaks koorivad, et siis mõne tunni möödudes keeduvähina punetada. Sulejope
hõlmu koomale kiskudes uurib Coral Bay
ranna töötaja egas veidrad võõrad ometi
kahe ja poole euroseid lamamistoole plaani rentida. Ohkega tuleb tal raha vastu võtta ning ebaõnnestunult hämmeldust varjates lesila katuse alt liivale tirida. Unbrellad (mis terminoloogilist täpsust taga ajades peaks kandma hoopis nime sunbrellad)
on kauba peale.
Meie suve skaalal on kõva keskmine rannailm. Üle 20 pügala sooja lõõskava päikese ning kerge briisiga. Merevesi ei erine palju jaanipäevasest Verevist – sisse lähed kiljudes, välja enam ei kipugi. Müstiliselt hea
nähtavus lainevannis võib ühel hetkel ohtlikukski muutuda. Põhjani, mis tundub käe-

ulatuses, varbad kuidagi ei ulatu. Õnneks on
looja supile soola sedavõrd ohtralt lisanud,
et pinnal püsimiseks ei pea sisuliselt muud
tegema, kui loivad laiali ajama.

Rahakotile armulik
Põhjuseid, miks just aasta teisel kuul
Küprosele kippuda, leiab kuhjaga. Kes ei
ihkaks kaamose hällist kesk talve päikese alla. Liiatigi, kui sõidueelarve jääb jõukohaseks saledama rahakoti omanikule.
Ryanair küsis kaheksaliikmelise seltskonna Kaunasest Pahosesse ja tagasigi lennutamise eest kübeke alla tuhande euro. Tõsi,
Kaunasesse jõudmine tähendab 550-kilomeetrist autosõitu, ent Tartust vaadatuna on see vaid kaks korda sama kaugel kui
Tallinn või Riia, märkimisväärselt vähem
kurnav kui ümberistumine ühes ooteajaga
Frankfurdis või Stanstedis. Koduukse sulgesin kell 11 õhtul ja Küprose pinnale astu-

Looduse lummuses
Vaatamisväärsusi, peaasjalikult looduse näol, jagub tõepoolest saarekese igas otsas. Madalam idakallas oma banaaniistanduste ning savannilike põõsaste
vahel kulgevate maastikuteedega moondub põhjas ja sisemaal
idüllilisteks mägiküladeks ühes
iseomaste viinamarjasortidega,
mida siis kohalikes miniveinivabrikutes hõrgutavaks ambroosiaks timmitakse ja katkematu
(samas põhjendatud) kiituse saatel küllasattunutele maitsta ning
ka taskukohase
hinnaga kaasa ostmiseks
pakutakse.
Kaljusemat
lõ u n a r a n n ikut rikastavad
õh k u a h m im a pa nevad
vaated, krooniks tööstusja ärikeskusena toimiv nüüdisaegseima
ilmega Limassol (Lemessos).
Suuremaid linnu ühendav kiirteemonstrum kõrgub kord arutult kõrgete betoonisildadena
orgude kohal, kord vonkleb läbi
mäenõlva uuristatud lõhe või
ka tunneli. Limassolis saab sel
sõites seitsmekorruselise maja
katusel toimuvatki ülevalt alla
uudistada.
Sootuks aeganõudvamat, aga
samal ajal ka õhetest tiinet sõitu saab nautida vanadel, pisematel teedel. Mis on üldjuhul kaetud
talutava siledusega asfaldiga, ent

pikitud igas väikseimaski asulas täis loendamatuid künniseid.
Jalakäija (loe: turist)
on siin number üks
või isegi eespool seda.
Ning pole võimalikki kahejalgsele teeületajale ohtliku kiirusega läheneda, sest
estakaadi mõõtkavas
takistused kas sunnivad pidurdama või lahutavad
veermiku auto kerest.

Inimlikkuse etalon
Targu punaste numbrimärkidega eristatud rendiautod ei pälvi põlastavaid pilke ega ärritunud signaalitörtse hoolimata planeeritust sagedamini ette tulnud
kummalistest manöövritest ning
pidevalt kellelegi jalgu jäämisest.
Vastupidi – lahkelt pakutakse
teed, konutatakse sabas, viibatakse, lubatakse vahele, juhatatakse

suunda, tõmbutakse kõrvale. Saateks lehvitus, naeratus, vahel harva muie.
Jonnakusest pungil, eneseõigustusejanus ja ärategemistuhinas Eesti liikluse täielik vastand.
Peaks siinsed alustavad autojuhid
sundkorras sinna esmasele stažeeringule saatma, enne veel kui
kohalik liikluskultuuritus neis jää-

sin täpselt 12 tundi hiljem.
Vähegi osavam netisurfar leiab ööbimisi üsna mõistlikul kaugusel kesklinnadest
(omal nahal testisime nii Paphoses kui Larnacal) hinnaklassis 17-25 eurot öö pere kohta. Seda siis apartement tüüpi kahetoalises,
kus oma kööginurkki.
Üpris noorusliku olekuga Ford Focuse
usaldab rendifirma nädalaks su valdusse
uskumatu 45 euro eest. Tähelepanu tasub
pöörata asjaolule, et enamikul juhtudel saad sõiduki silmini täis paagiga ning
tagasi võid tuua tühjana. Mõistagi lisandub kütuse hind, mis mõnevõrra priskem
tanklas nähtust. Kui aga plaanis rohkelt
ringi vurada, tasub asi end ära. Soojalt
soovitan langetada valik automaatkasti
kasuks, sest vasakpoolses liikluses on võõristavat niigi ülearu, vaevalt siis kasuks
tuleb, kui käiguvahetuse hetkel harjumuspäraselt parema käega rapsates … juhiukse
link pihku satub.

davalt kanda kinnitab.
Analoogilise eesmärgiga kupataksin vist pool sundkorras Küprosele puhkama ka oma teenindava personali, kui peaksin Eestis mõnd hotelli, toidukohta või
muud taolist. Kuidas olla ühtviisi
aupaklik, siiras, viisakas, aga mitte muutuda libedaks lömitajaks,
seda nad seal teavad ja praktiseerivad eranditult kõik.
Erinevalt Põhja-Aafrikast aga
ei hakka keegi sulle igal sammul
nööbi külge, kustumatu sooviga
müüa maha mida tahes, peaasi, et
saaks protsessi käigus tundide viisi kaubelda ja kembelda. Küprosel
käib kõik jõhvpeenelt senti ja tšekkimööda, trollidele talutava diskreetsusega.

Kõhu orjuses
Liibanoni restorani rosinasilmse küpsemas eas tütarlapse
sõnu uskudes ei eksisteeri sellist
asja nagu Küprose köök üleüldse. Mezed – sealne levinuim mitmekäiguline eripakkumine – olla

pärit just mõnesaja kilomeetri kauguselt üle lahe Liibanonist. Hõrkude salatite sünnimaaks on Kreeka.
Kodumaistest käkerdistest võrreldamatult mahlasemad kebabid üle
võetud Türgist – sealne kuurort
Antalya paistab hea ilma korral üle
mere põhjarannikul kättegi.
Lisaks kõikjal kanda kinnitanud
pitseeriatele-hiinakatele, on brittide ajalooline jälg peegeldumas ka
ohtras arvus pubides. Olgu siis iiri,
šoti- või britihõngulised, seinad
ikka kõigil ühtviisi spordikanaleid
transleerivatest teleritest kirjud.
Pukid ja pindid, pindid ja pukid.
Toidu hinnad jäävad vahemikku 6-20 eurot portsu kohta. Ent
kogus on taldrikul tavaliselt sedavõrd suur, et soovitan soojalt tellides piiri pidada – tavaliselt saab
ühest roast kõhu punni kahekesi.
Alatihti kohtab menüüs peale kreeka ja inglise keele ka kirillitsat. Iga natukegi tublim teenindaja pursib vene keelt vurinal.

Paaril korral komistasime soome keelelegi otsa. Terega tervitati meid Larnacas, Tommy viinapoes. Müüja pea kohal lehvis tilluke sinimustvalgegi.

Mõistlikud hinnad
Et mitte kõige olulisemat unustada – soodsaim purgiõlu poes
maksab euro, ent neste on pruulitud Saksamaal. Kohalik kesvamärg on kuni kaks korda kallim.
Üllatava omapärana müütatakse seda ka 0,63-liitristes pudelites. Kahe peale janutõrjeks täpselt
paras kogus.
Kõrtsis tuleb joogi eest välja käia
2-4 eurot. Iseäranis kõrges hinnas on siidrid-kokteilid. Veini, mis
peamiselt kohalik ja maitselt kõva
keskmik, tasub pigem osta umbes
10-euroste karahvinide kaupa.
Poeletilt leiab liitrise paki ka
alla kahe euro. Kangemate jookide hinnad teevad pahatihti sil-
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kirg tärkab!
EROOTIKAKAUBAD

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

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

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 €

sihtasutus

• Pindala 9251 km2 (de facto
5364)

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

• Rahvaarv 801 900 (2010)
• Pealinn Nikosia (Lefkosia)

Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

• Riigikeeled kreeka, türgi
• Riigikord:
presidentaalne vabariik; iseseisvus 16.
augustil 1960, endine Suurbritannia asumaa. 1974. aasta
riigipöörde järel okupeeris Türgi osa saarest, alates
1983. aastast kuulutati kolmandikul saarest välja Põhja-Küprose Türgi vabariik.

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 €.

VÄIKEBUSSI RENT

Külmaks ei jäta
Talvine Küprosel käik võib osutada ka parajaks loteriiks. Pole
haruldane, et kallab nagu oavarrest päevade kaupa. Olgugi, et
vahemaad on mõõdetavad sadakonna kilomeetriga, olime ise tunnistajaks, kuidas kolmes saare eri

paigas oli samaaegselt totaalselt
erinev ilm.
Sünksinine pilvemüür kummub
taevavõlvile põgusate minutitega,
olles võimeline mere kohal vikerkaartest viilutatuna sama kiirelt
haihtuma.
Sinirohelised veed, sooja südamega inimesed ning eriilmeline
loodus lausa kisuvad tagasi paika,
kus Kreeka müütide järgi armastuse-, ilu- ja viljakuse jumalanna
Aphrodite ise merevahtu heidetud
titaan Uranose sugutist elule loksutati.
RASMUS REKAND

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

TARTU ELUASEMEFOND

Küpros

mad ette siinsetele. Nagu ka värske kraam, puuviljad, juurikad
ning muidugi oliivid. Liha, piima
ja mereandide eest tuleb Eestiga
võrreldes kukrut rohkem kergitada, vahel isegi kordades.

15

60 € päev

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

511 6923 • aurel.ee/buss

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

tartuekspress
ANEKDOODID
16 VABA AEG

ANEKDOODID

Mees seisab jaamas ja hüüab
pojale, kes tuleb hingeldades:
„Rahune maha, rong on juba läinud.“
„Oled selles kindel?“
„Olen küll, näed ise, et jäljed on
taga.“
***
„Kas oled hakanud prille kandma?“
„Jaa, sest hakkasin mingisuguseid musti täppe nägema.“
„No ja prillid aitasid?“
„Jah, nüüd näen täppe selgemalt.“
***
„Kas tsirkuses oli eile tore?“
„Oli küll. Kõige rohkem meeldis
mulle kunstratsutamine. Algul ratsutas üks mees tavaliselt, siis hobuse
külje peal ja pärast hobuse kõhu all.
Lõpuks rippus ta hobuse saba küljes.“
„See pole midagi. Minagi sõitsin
esimeses ratsutamistunnis nii.“
***
Nieminen läks tsirkusedirektori
juurde.
„Lugesin eile lehest, et teil on
lõvitaltsutaja koht vaba.“
„Kahju küll, koht on juba täis…
aga homme võiksite uuesti tulla.“
***
„Eile mängisin viiulit nii, et mu

Kino

naine nuttis.“
„Sa oskad nii ilusasti mängida?“
„Ei, poogen läks talle silma.“
***
„Miks sa keelitasid naist klaverimängu jätma ja selle asemel flööditunde võtma? See pole küll tark
tegu.“
„Flöödi mängimise ajal ei saa ta
laulda.“
***
„Mu naine õpib küpsetama. Eelmisel nädalal tegi ta kukleid.“
„No olid ka head?“
„Väga head. Me mängisime nendega lauatennist.“
***
„Lõhkusin kogemata moosipurgi
ära,“ tunnistab väike Kalle.
„Ja kõik see hea moos läks
põrandale?“
„Ei läinud, ma sõin selle enne
ära.“
***
„Kalle, kas sa palusid onult
andeks, et talle varba peale astusid?“ küsib ema.
„Palusin küll. Onu andis mulle
selle eest viis krooni, et ma viisakas
olen.“
„Ja mis sa siis tegid?“
„Astusin talle teise jala peale.“
***

Kallel on laubal suur arm.
„Kust sa selle said?“ küsivad sõbrad.
„Isa süü.“
„Tõsi või?“
„On jah. Lõin just käega naela
seina, kui isa ütles: „Kasuta pojake
oma pead ka!“
***
„Kas toidul on midagi viga?“ küsis
õpetaja.
„On jah,“ vastas Kalle. „Herned on
kõvad kui kivid.“
Õpetaja võttis Kalle taldrikust lusikatäie herneid ja lausus:
„Minu meelest need küll kõvad
ei ole.“
„Enam pole jah,“ ütles väike Kalle. „Ma närisin neid juba kakskümmend minutit.“
***
„Miks politseinikel on tihti koer
kaasas?“
„Sest kaks pead on kaks pead.“
***
Eradetektiivibüroos heliseb telefon:
„Öelge, palun, kas teie firma võib
mulle kindlustada täieliku julgeoleku?“
„Otse loomulikult!“
„Sel juhul ootan teid kell kolm
öösel Hansapanga kontori juures!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
27.02, 2.–5.03 kell 14.40;
28.02–1.03 kell 10.30, 14.45
6 kangelast
27.02, 2.–3.03 kell 11.30,
14.30; 28.02–1.03 kell 11,
14.30; 4.03 kell 11.30, 12;
5.02 kell 11.30, 12.15 Annie
27.02–3., 5.03 kell 17.15; 4.03
kell 16.40 Kõiksuse teooria
27.02–5.03 kell 21.45 Ameerika snaiper

RISTSÕNA

Siiski veel Alice

27.02, 2.–5.03 kell 12.45,
13.45, 16.15, 17.30, 20.45;
28.02–1.03 kell 11.30, 12.50,
16.15, 17.30, 20.45 1944
27.02, 2.–5.03 kell 17.05 Metsik
27.02–3., 5.02 kell 20; 4.03
kell 19.10 Lindmees
27.02, 2.–3.03 kell 15, 18.15,
20.20, 22.45; 28.02–1.03 kell
13.45, 15, 18.15, 19.45, 22.45;
4.03 kell 15, 18.15, 22.45;
5.03 kell 15, 18.15, 19.45,
22.45 Viiskümmend halli
varjundit
27.02–4.03 kell 21.30 Imiteerimismäng
27.02–3., 5.03 kell 22.30;
4.03 kell 22 Laatsaruse efekt
27.02, 2.–5.03 kell 13; 28.02–
1.03 kell 13.15, 15.15 Paddingtoni seiklused

RISTSÕNA
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27.02–3.03 kell 12, 19; 4.03
kell 14.15, 19; 5.03 kell 14.30,
19 Kingsman: Salateenistus
27.02, 2.–3., 5.03 kell 12.30,
16.50, 22.20; 28.02–1.03 kell
12.40, 16.50, 22.20; 4.03 kell
12.30, 16.50, 22.35 Fookus
27.02, 2.–3., 5.03 kell 14.50,
19.15; 28.02–1.03 kell 17.05,
19.15; 4.03 kell 14.50, 19.20
Siiski veel Alice
5.03 kell 21.30 Esilinastus:
Naabripoiss
4.03 kell 20 Naisteõhtu: Teine parim hotell terves Indias
27.02 kell 22.30 Õõvaöö:
Laatsaruse efekt

Kontsert
CAFÉ SHAKESPEARE
3.03 kell 21.30 musitseerivad
Igor Buivol ja Mihhail Kuzmin

JAANI KIRIK
28.02 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid:
Reminiscere miserationum
tuarum
7.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid: Oculi mei
semper ad Dominum

KARLOVA TEATER
1.03 kell 18 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
laulud kinolinalt
3.03 kell 18 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
laulud kinolinalt
8.03 kell 18 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
laulud kinolinalt

TARTU JAZZKLUBI
28.02 kell 20 Klaveriõhtu:
Joel-Rasmus Remmel

3.03 kell 19 Kinolina: Mahmoud Ahmed & Either Orchestra
4.03 kell 20 Tudengijazz 2015
5.03 kell 20 Verbarium

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
28.02 kell 18 rahvusvaheline
balletikoolide gala Ballett,
mu unistus
8.03 kell 17 Kõrsikud

VILDE KOHVIK
27.02 kell 20 Billboarding
28.02 kell 20 keelpillikvartett
La Belle Strings
8.03 kell 16 Galina ja Boris
Vaihaski

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 12.03 Annelinna visioonikonkursi võidutööde näitus
A[nne]linnad

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.03 Tartu Rukkilille
lasteaia loovtööde näitus
Lõbusad talvepildid

LINNARAAMATUKOGU
kuni 7.03 nukuriiete näitus
Sinimustvalged ja teised
nukud
kuni 7.03 raamatunäitus Tjorven, Karlsson ja röövlitütar:
Ilon Wikland – 85
kuni 17.03 illustratsioonide
näitus Räästad räägivad, linnud lasevad liugu
kuni 21.03 näitus Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2014. a aastaauhindade nominentide teostest
kuni 23.03 raamatunäitus
Küberpunk ja aurupunk

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 5.03 õpilaste fotonäitus
Põnev tööpäev

tartuekspress
Uuno Kivilinnast
RAHVA HÄÄL
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Väljakutse Erki Noolele
Sotsid lubavad tõsta miinimumpalka 800 euroni.
Kas see on must huumor? Igatahes naljakas see küll ei ole. Ärge
uskuge kellegi lubadusi. See on
kõigest valimiskampaania. Kõik
lubavad piimajõgesid ja pudrumägesid, aga keegi eriti ei selgita, kust
selle jaoks raha tuleb. Lõpmatult
ei saa ka alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõsta. Mis siis saab, kui äkki
kõik jätavad joomise ja suitsetamise maha?
Kas tõesti Siim Kallas arvab, et
kõik on juba unustanud tema miljonite afääri või ehk on mäletajad
juba surnud ja noored ei tea? Sellise minevikuga presidenti küll Eesti
vabariigile vaja ei ole. Kuulduste järgi ta ikkagi kavatseb kandideerida ja
kavas on ju president valida riigikogus, kus ootavad ees vanad sõbrad ja
tuttavad. Olen kindel, et eesti rahvas
sellist presidenti kindlasti ei valiks,
või minu nimi ei ole Uuno.
Erki Nool tahab ka olla kõva
poliitik. Maailmameistriks ei tul-

nud ta kunagi. See olümpiavõit oli
ka selline, mida ta vist ise ka hästi ei uskunud. Mäletan väga hästi seda päeva, mil kohtunike otsus
oli kaheldav.
Et näha, kui kõva mees ta on,
esitan talle väljakutse joosta võidu Suudlevate Tudengite juurest kaubamajani. Olen ka natuke kümnevõistlusega tegelenud
ja olin sõjaväes oma väeosa tšempion pikamaajooksus. Praegu olemegi umbes ühes vanuseklassis,
kuigi ma ei ole väga ammu enam
jooksnud (ei ole, kelle eest või keda

taga ajada). Kui Erki mind peaks
võitma, siis annan valimistel oma
hääle talle.
Räägiks mõne sõna ka ekspoliitikutest. Erika Salumäel oli haridust üheksa klassi, kui ta riigikokku valiti, ja seegi Kaagvere erikoolist – eks paljud inimesed teavad, mis asutus see oli. Jalad olid
tal samas head, mille eest avaldan palju tänu ja oleme kõik tema
olümpiavõitude üle uhked. Eriti
jääb meelde Eesti lipu tagurpidi
heiskamine. Poliitikas on aga peale jalgade ka ajusid vaja, mille kohta ma ütleks: „No comments.“
Vanasti käisid mustlased uste
taga ja pakkusid oma kaupa, käisid
ka usujüngrid jumalasõna kuulutamas. Nüüd aga arvab iga mees,
et on kõva poliitik ja võib minu
ukse taha tulla ennast reklaamima. Näiteks Mihkel Raud. Kui
keegi võõras inimene mind tülitama peaks tulema, kutsun politsei.
Meie Mehe põhitegija Aivar Riisalu äritegevusele tulevad kind-

lasti kasuks uued tutvused kõrgemas seltskonnas. Mulle isegi meeldib mõni tema laul nagu „Naiste
valss“ ja „Šokolaadist jänes“. Neid
lugusid tuli kunagi nagu Vändrast
saelaudu. Noh, tema vähemalt
vist teab, mida teeb. Lisaks heale
lisasissetulekule pole ka suurem
tuntus sugugi paha. Paljukirutud Edgar Savisaar on palju oma
lubadusi ka täitnud, näiteks tasuta
ühistransport Tallinnas.
Reformierakond kutsub kohvile ja
pirukale. Tulevad meelde kunagised
ajalehekuulutused, kus noor naine
kutsub kohvile ja vahel ka erootilist
massaaži tegema. Kas Reformierakonnal on ka mõni „salatüdruk“ saadaval? Helistagu mulle.

BIGBANK Tartu
vs

RTU/Robežsardze
Laupäeval 28. veebruaril kell 17.00
Tartu Ülikooli Spordihoones
TÄISPILET 5 € SOODUSPILET 2 €
(ÕPILANE, ÜLIÕPILANE, PENSIONÄR)

KUNI 7 AASTASED TASUTA

VAJADUSEL: BIGBANK Tartu vs RTU/Robežsardze
Pühapäeval 01. märtsil 16.00 Tartu Ülikooli Spordihoones
www.skduo.ee

Uuno Kivilinnast on uus rubriik,
kus toimeka, ent igavavõitu perenaise asemel saab sõna nalja-, naiste- ja lustilembene Kivilinna kauboi,
kelle tõsielulised juhtumid mõnestki
kodumaisest linateosest kirevamaks
kujunevad.

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

SUUR LEHT
LEHT SUUR
12. märts

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 10. märtsil kl 12ks

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.

Kui leht 12. märtsil sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

EsIEtENdUs 7.03 — 14.03, 22.03, 10.04, 23.04 vaNEMUIsE vÄIKEsEs Majas

meister ja margarita
Dramaatilis-tantsuline tõlgenDus m.bulgakovi romaanist
Lavastajad Janek Savolainen, katrin Pärn
Mängivad vaneMuiSe draaManäitleJad Ja balletitruPP
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HINNAŠOKK!

Ehitus

FUEGO

Export Design

999

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

Puitfassaadid, katused (viil) ja
vihmaveesüsteemide paigaldus.
Materjalid soodsalt!
Tel 51989 565, ehituskutid@hot.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5838 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

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

Aedade, väravate ja värava
automaatika müük, paigaldus,
hooldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus!
Tel 5622 9840, meelis@kevori.ee.
Erinevad üldehitus- ja renoveerimistööd. Viil- ja lamekatused,
terassid, fassaadid, plaatimine
jne. Tel 5662 9930,
atapehitus@gmail.com.
Erinevaid ehitus- ja remonditööd. Üldehitus, krohvimistööd,
siseviimistlus. Tel 5633 3258.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine.
Küsi pakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee, www.auna.ee.

Neljapäev, 26. veebruar 2015

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.
Maja Tamme pst 34 (144 m²,
kinnistu 729 m², heas korras, juurdeehituse võimalus). Tel 511 4010,
www.aabakv.ee.
Ruumikas maja Elva linnas Nurme
tn (2 korrust, kinnistu 1980 m²).
Rohkem infot tel 5624 2181,
margit@aabakv.ee.

Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.
Termograafia, hoonete soojuspildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.
Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus.
Tel 5625 4169, www.askorpuit.ee.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu.

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Soovin osta põllumaad LõunaEestis. Tel 5620 4096.
Talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

Üürile võtta
1-toal ahik korter või soojustatud
suvila. Hooldan. Tel 5851 9810.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Soovin üürida mug kööktuba
(võib vajada remonti) otse omanikult. Tel 5808 7591.

Koolitus

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

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Halupuud kask ja lepp (30, 40,
50 cm). Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.
Halupuud, küttepinnud, kütteklotsid (kuivad ja märjad), pelletid.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kaminapuu 40 l võrk lepp
2 €, kask 2,20 €. Tel 557 6177.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm, 40 l
võrkkott 1,80 €, 60 l 2,30 €). Veoga. Tel 5591 5281.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv okaspuu 1,60 võrk ja kuiv haab 45 cm
35 €/ruum. Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad kamina- ja pliidipuud,
hind soodne 40 l võrk 30 cm al
1.6 €, vedu tasuta. Tel 5636 3645.
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.
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.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Kinnisvara müük
1-toaline kap-remonditud ahik
korter Tartus (väga hea ja vaikne
asukoht, oma aed). Tel 5563 9452.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.
Korterite ja majade renoveerimine - ehitustööd, siseviimistlus,
katusetööd, fassaaditööd, kaevetööd Lõuna-Eestis. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.

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.

1-toal renov korter Vanemuise tn
korralikus majas (25 m²).
Tel 525 7647, www.aabakv.ee.
2-toal ahik korter Supilinnas Piiri
tn 7 (33 m², hubane, oma aiaosa).
Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

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

Küte

AS Y
LO
SAD

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

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

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.

Müüritööd, fassaadid, siseviimistlus, katused, uksed, aknad.
Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.
Plaatimistööd, põrandate paigaldamine, lihvimine, lakkimine.
Tel 5596 4366,
porandaviimistlus@hot.ee.

Metsakuiv okaspuu 50 cm 28 €/
rm, kuiv 30 cm võrgus 1.60 €/
võrk. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.
Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Loomad
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

www.sadloy.ee

Müüa Shar Pei koer (üheaastane,
emane, tõutunnistusega).
Tel 514 8998.

2-toal korter Kartuli 8 (53,5 m²,
uues AS Eviko ehitatud energiasäästlikus majas). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
2-toaline korter Tallinnas Pääskülas või vahet Tartusse v lähistele
(korter või maja). Tel 5349 6918.
2-toal renov korter Kogre tee 4
(51,3 m², 5/1, 2 rõdu, maja renoveeritud). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

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

Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid.
Tootmine, müük ja paigaldus! Tel
5341 8183, tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.

Küttepuud. Vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.

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

Kõik üldehitustööd: katus, fassaad (ka krohvitav), sisetööd jne.
Plekkide painutamine ja paigaldus. Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.

Küttepuud Elvas ja Tartumaal. Tel
529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.

3-toal mug heas korras korter
Kaagveres (53 m², 3/1, toad eraldi,
mööbli võimalus). Tel 5354 1283,
www.aabakv.ee.

Ahju- ja pliidipuud pikkusega
30-60 cm. Saadaval lepp ja haab.
Hind alates 28 €/rm (laotud). Tel
525 7628.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

Pikakarvalise taksi isased kutsikad, tõutunnistusega. Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

www.sadloy.ee

Otsin tööd

60 a suur tugev mees. Pakkuda
võib kõiki töid. Autojuhiload olemas. Tel 5563 9452.
Haritud 31 a naine otsib 8-17 tööd
Tartus. Tel 568 8163.
Hooldan vanurit (võib pakkuda ka
elamispinda, eraldi tuba u 16 m²).
Tel 5624 4548.
Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd
Tartus. Värske pensionärina ja
aktiivse inimesena ei taha kutseoskust kaotada. Tel 5665 7315.

Neljapäev, 26. veebruar 2015

Pakun tööd
Pakume päevast ja
õhtust tööd puhastusteenindajatele
Annelinnas. Anname
tööks vajalikud oskused. Info tel
5300 3118, Jekaterina.

tartuekspress
REKLAAM

Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

Pakun hooldustööd vanamemme
hooldamisel. Tel 511 8618.
Puitaknaid ja uksi tootev AS Finak
(Maramaal) pakub tööd tootmistöölistele. Info tel 730 3465 või
saata CV iraritsi@hot.ee.

Hauakivid ja hauaplaadid.
Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee.
IT-mure? Lahendan kiiresti.
Riistvara-, tarkvara- ja elektroonikatööd, arvutite hooldus ja uuendus. Tel 5699 9884, laur@arche.ee.

Põllundus

Anne 51 kpl Stiil: uus kaup Iirimaalt. stiilriided.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Jõe butiigis suur valik kvaliteetseid kleite ja tuunikaid nr 36-56.
Soola 10 (avaturg)
Jõe butiiki saabus uus kogus
kasutatud riideid naistele! Soola
10. Oleme avatud iga päev!
Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup kuni
-50%.
Sõpruse pst 8 suur valik kasutatud riideid kogu perele. E-R 10-18,
L 10-15.

Sõidukid

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

KELLA-JA KULLATÖÖD,
MOBIILIDE REMONT JA
PRILLIDE PARANDUS
Veeriku Selveris,Vitamiini 1
E-R 11–19, L 10–16

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

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Ostan Teie auto. Tel 5839 5949.

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

Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

Teenused
Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.
Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.
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 €!
Kodumasinate remont.
Kojukutsed. Tartu, Uus tn 52.
Tel 5330 4795, www.elmaka.ee.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Autobussiteenused (Baltikum,
Venemaa) 50- ja 52-kohalise
bussiga. NoobelReisid OÜ, tel
5770 2550, 5373 8770.

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

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

VÄIKEBUSSI RENT Kodused
VÄIKEBUSSI
RENT
elektritööd.

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsultatsioon. Tel 508 9565.
Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.

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

24 h =60
€
•

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

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

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Veoteenus kaubikuga. Kaubaruum 3,5x1,9x1,9, 1500 kg. Hind
kokkuleppel. Tel 5550 0654.
Viin ära vana pesumasina ja muu
tehnika. Tel 520 2155.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Puhastusteenus - kõik ühest
kohast. Tänavakivide paigaldus.
Tel 5891 4593, www.struktor.ee.

Koguja ostab uuriripatseid kuni
200 €/tk. Paku julgelt - kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Raamat „Oikumeeni äärel“
(1955. a, hind sõltuvalt seisukorrast
kuni 40 €). Tel 5663 9310.

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.
Raamatupidamisteenused.
Tel 736 6997.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

Viljapuude lõikamine ja hüva
nõu. Koolitus. Tel 504 9835,
www.õunapuu.eu.
Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

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

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd, likvideerin

Kopp-laadur Volvo BL71 kaevetööd: trassid, vundamendid, planeerimised, tiikide kaevamised/
süvendamised. Tel 511 6186.

Tel 553 7638.

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

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

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

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

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Lõikame metsa ja alusmetsa, teeme valgustusraiet ja teisi võsalõikustöid. Tel 5841 9964.

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

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/fotod - mõisad, linnad, kirikud, autod, kauplused, ausambad jm. Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid, diplomid, aktsiad, mündid, fotod,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg
Kundalini jooga Tartus,
www.satnam.ee.

Teated

Müük

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

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

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi.
Tel 501 1357, Tartus.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.
Müügi- ja kolimiseelne tühjendusost. Utiliseerimine ja transport. Tel 5395 8295.
Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.com.

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

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2x4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta ummistusi, torustike, pottide,
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja kraanide, jne vahetus, remont.

511 6923 • aurel.ee/buss

Ost

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

Ohtlike puude raie ja puuhooldustööd. Tel 5190 5271.

Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.
Kalluriga liiv, ehitusmaterjal,
metall. Tel 5648 8522.

Jõe butiigis kasutatud jopedele
suur allahindlus! Soola 10 (avaturg,
sissepääs Dorpati poolt).

Vean tasuta ära vana kodutehnikat ja vana metalli. Pakkuda võib
ka muud. Tel 5830 6316.

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

Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

Riided

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
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Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Lõngapood: puuvillane lõim
(4x, 6x, 12x) 10 €/kg, värvitud 8/3
villane 25 €/kg, peenvillane tikkimislõng 0,60 € / 20 m.
Ropkamõisa 10 hoovis (väravast),
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Loengud, praktikad, tervise- ja
loodustoodete laat. 14.03. Raatuse koolis, Raatuse 88a. Tel 513
6470, www.tuletee.ee. Sisestatud
pilt: PaikePaistabPeale_ruut.jpg

TELLI
KUULUTUS
Sõidame Toila spaasse
29.03.2015. Milvi, tel 524 5830.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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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Jõgeva- ja
Tartumaa
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Nr 346 URMAS KRUUSE
Nr 347 IGOR GRÄZIN
Nr 348 MATI RAIDMA
Nr 349 TERJE TREI
Nr 350 RENO LAIDRE
Nr 351 VIKTOR SVJATÕŠEV
Nr 352 TOOMAS JÄRVEOJA
Nr 353 KALMER LAIN
Nr 354 KAISA EDENBERG
Nr 355 RAIVO VADI

Nr 356 ANTS LAANEOTS
Nr 357 ANNE SULLING
Nr 358 URMAS KLAAS
Nr 359 RAIT MARUSTE
Nr 360 MARGUS HANSON
Nr 361 MIHKEL LEES
Nr 362 MARTIN PARMAS
Nr 363 TRIIN ANETTE KAASIK
Nr 364 HELMER JÕGI
Nr 365 VALVO SEMILARSKI

Tutvu Reformierakonna kandidaatide ja programmiga www.reform.ee

