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Parimad talvekindad
saad
ist!

TAMREX
WinterPRO 9000
talvekindad
art 44-384

HIND

19.90 €

Sooja Thinsulate voodriga mugavad
kvaliteetkindad sobivad suurepäraselt
üldtöödeks külmades tingimustes või
vabal ajal kandmiseks ja sportimiseks.

Soojad ja paksud
tekstiilkindad

2.90 €

art 44-333

IGA TÖÖ JA
OKS
LEIDUVAD
SOBIVAD KIN
DAD –

25 €

Seanahast pehmed
talvised töökindad

Kitsenahast
talvised softkindad

7.90 €

art 44-302

TAMREX WinterPRO 6000
talvised softkindad
kitsenahast
art 44-383

SOODUSHIND

14 €

TAVAHIND 16.50 €

5.50 €

art 44-3001

Sooja Thinsulate voodriga mugavad ja
täielikult veekindlad kvaliteetkindad sobivad
ideaalselt üldtöödeks külmades tingimustes
või vabal ajal kandmiseks ja sportimiseks.

Kitsenahast pehmed
talvised töökindad

6.40 €

art 44-301

–15%

Loomanahast
Hi-Vis talvised töökindad
art 44-409

Õhukesed ja eriti mugavad töökindad talvise
polüestervoodriga. Väga vastupidav pehme
kitsenahk ja nailonist käeselg tagavad suurepärase
mugavuse. Hea puutetundlikkus ja nägus disain.
Suurepärased kindad ka vabal ajal kandmiseks.

10 €

LAPLAND valged
kitsenahast talvekindad

18 €

art 44-389

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

4.20 €

art 44-328

MEIE AITAM
E
SUL VALIDA

art 44-385

HIND

Lateksvahuga
soojad töökindad

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.12.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX
WinterPRO 9000
talvekindad

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

UUS KAUPLUS!
TÜRI
Türi-Alliku

2

UUDISED

Neljapäev, 3. detsember 2015

Air Baltic pole tartlaste
käpardlikkust unustanud
Matustel ei naera

Võimsalt lennukiparki
uuendava lätlaste Air
Balticu raudlinde ei maksa Taaralinna vähemalt
lähiajal tagasi oodata.
Enne õppigu me oma
õhuruumi valvama.
Möödunud nädalal uhkelt
maailmale tuleval aastal õhku
tõusvaid värskeid C-seeria
Bombardiere tutvustanud lõunanaabrite lennufirma tekitas
paratamatult küsimuse, kas
laienemisplaanist on lootust
osa saada ka Lõuna-Eesti pealinnal. Mäletatavasti vihtus
Air Baltic Riia vahet lennata
aastatel 2009–2011, kuid lahkus uksi paugutades. Eelmisest aastast veavad tartlasi
Riiga aga lennufirma tasuta
bussid.

Kolm aastat kasumit
„See sõltub Tartust,“ jäi
ettevõtte asepresident Janis
Vanags resoluutseks. „Lõpetasime, sest olid probleemid infrastruktuuri ja teenuste kvaliteediga. Oli kaks juhtumit,
kus meie lennuk pidi Tartus
maanduma, kuid jäi linna kohal tiirutama, sest lennujuhti

Janis Vanagsi sõnul ei
tasu baltlastel end ülearu tähtsaks pidada, sest
koduregiooni kulutab
ta vaid viiendiku oma
energiast. 
KAUR PAVES
polnud oma tornis. Oleks see
juhtunud korra, aga kaks korda!“
Vanags lisas, et püüdis tol
ajal olla väga diplomaatiline,
aga „ausalt öeldes olen sellist
asja oma karjääri jooksul ainult teie juures näinud“. „Tartu
on vaimustav koht, ma armastan seda ja see on mu lemmiklinn Eestis. Olin isiklikult väga
elevil, kui sinna lennu avasime,“ meelitas rahvamehena
tuntud asepresident samas.

„Olen veendunud, et linnal on
kõvasti potentsiaali, aga peate arvestama, et konkureerite
sadade teiste Euroopa linnadega.“
Turundusguru tunnistas, et
lihtne töö Tartu-suuruse linna
lennukaardile saamine kahtlemata pole. „Teie linnapea nahas lennufirmasid sinna meelitamas ma küll olla ei tahaks,“
märkis ta.
Lennundus pole Vanagsi sõnul ammu enam suurte

kasumite äri, mis on ka põhjuseks, miks on kogu Eestist
lennufirmad aina lahkunud.
„Ka Air Baltic teenindab ainult
kasumlikke liine, mis tõotavad stabiilsust. Oleme nüüd
kolm aastat kasumis olnud,“
kiitis ta. „Hoiame silma peal
ka väiksematel linnadel nagu
Tartu, Liepaja ja Lappeenranta, aga peame alati silmas pidama, et meie käigud teeniksid
kasumi huve. Vaid nii saame
odavamaid pileteid pakkuda.“

Vanags säilitas viisakuse,
väites, et teade Estonian Airi
pankrotist oli kurvaks uudiseks kogu regioonile. „Ei olnud
nii, et meie kõlgutasime jalgu
ja naersime teie üle,“ lausus ta.
„Maailma mõistes oleme sama
hästi kui üks riik.“
Samas ei saanud asepresident märkimata jätta, kuidas
Air Baltic on tormiliste sündmuste järel juba avanud uusi
liine suuremate lennukitega
Tallinnasse. „Usume, et see
ongi õige tee Eesti jaoks: usaldusväärne lennufirma, mille
puhul võib kindel olla, et see
lendab ka viie ja seitsme aasta
pärast kõige modernsema turuloleva lennukipargiga,“ sõnas ta.
Lätlaste sõnum tartlastele
on aga lihtne: tehke kõvasti
tööd ja reaalseid, käegakatsutavaid investeeringuid. „Pange
raha linna turundamisse, sest
inimesed Barcelonas ja Pariisis
peavad selle otsuseni, et Tartusse sõita, kuidagi jõudma,“
soovitas ta. „Te peate selle neile maha müüma, loomulikult
koostöös riigivõimuga.“
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Mis saab
bussidest?

Üliõpilased
Valgevenes

2017. aastaga lõppeb praegune bussiveoleping ning
sõlmitakse uus. Sellega seoses on tekkinud küsimus,
missugused tingimused bussidele esitatakse riigihankes?
Meediast on läbi käinud, et
bussid peavad sõitma gaasil.
Kui suur protsent peavad siis
olema gaasibussid? Praegu
on probleeme tipptundidel
mahutavusega, kui palju liigendbusse nõutakse hankes?
Kas on mõeldud, et põhiliine
(1, 3, 4, 5) peaks teenindama
ainult liigend- ja suure mahutavusega bussid?
Milline on bussi maksimaalne lubatud vanus? Mõned praegused liigend- ning
reservbussid on selgelt oma
aja ära elanud: uksed ei avane
ning nende sulgemine võtab
aega, sest uksed avanevad
enne sulgemist mitu korda,
samuti ei tööta neis korralikult
peatuste teavitamise süsteem.
Milline on lubatud väikseima mahutavusega linnaliinibuss? Praegu väikseim
Maz ei rahulda linnaelanikke,
loodetavasti seatakse hankes
tingimused, mis ei luba võtta kasutusele väiksemaid kui
praegu sõitvad Scania bussid.
Kui palju nõutakse uues
hankes reservbusse? Praegu
on olnud olukordi, kus buss
jääb liinilt ära tehnilise seisukorra tõttu ning asendusbussi ka ei saadeta liinile. Hiljuti
jäi pea kuuetunnise ajavahemiku jooksul üks buss liinilt
ära. Selline olukord on lubamatu ning lepingusse tuleks
seada tingimus, kui pika aja
jooksul tuleb asendusbuss
liinile saata.
Marta Vislapuu

Madis Oona
ühistranspordi peaspetsialist
Uuel lepinguperioodil peavad
kõik liine teenindavad bussid
mootorikütusena kasutama
metaangaasi. Liine teenindama on planeeritud kahe suurusega bussid – normaal- ja
liigendbussid, millega peaksime saavutama liinidel suurema veovõime ja reisijatele
paremad sõiduvõimalused.
Allikas: Tartu LV

Tartu Üliõpilasteater osaleb
laupäevani Minskis rahvusvahelisel tudengiteatrite festivalil Teatralny Kufar. Seni on
sealt koju tuldud rea preemiatega: nii parima etenduse, lavastaja kui mees- ja
naisnäitleja töö eest.

700 : 100

jäi osavõtjate arvu poolest
lõppseisuks nädalavahetusel
peetud pagulasvastaste ja
-pooldajate meeleavalduste
vahel. Vähemalt korraldajate
enda hinnangul.

Noorteadlased panid
robotid rinda pistma
Et tehisintellekt tähendab tänapäeval enamat
kui hea õnne peale
mõttetusi pritsivat juturobotit, teab nüüdseks
ilmselt ka tehnikavõõraim koopaelanik. Tartu
infotehnoloogia tulevikulootused astusid aga
olulise sammu edasi.
Kaheksaliikmeline teadlaste rühm eesotsas Ardi
Tampuuga jõudis tegudeni
õige omalaadset rada mööda.
Nimelt panid nad silma peale ühe Londoni firma loodud
tehisintellektile, mille Google
500 miljoni dollariga ära ostis.
„Kuna esialgu nad oma koodi
ei avaldanud, otsustasime, et
teeks sama triki järele,“ rääkis
Tampuu. „Mingi hetk nad aga
koodi avaldasid ja siis vaatasime, et meie projektil on vesi
peal – kõik ju nagunii avalik.“
Rahvusvaheline meeskond
ei lasknud siiski pead norgu
ja hakkas mõtlema, mida senise töö baasilt edasi teha.
„Otsustasime siis, et paneme
mitu tehisintellekti omavahel kokku mängima. Seni on

neid vaid süsteemide vastu
katsetatud: programm, mille
vastu tehisintellekt mängib,
on kindlate valemitega paika
pandud ehk deterministlik,
tegutseb alati samamoodi,“
meenutas Tampuu.
Iva seisneb selles, et kui
panna omavahel kokku kaks
agenti, kes mõlemad alles õpivad, siis samas situatsioonis
järgmisel korral on vastane
juba õppinud ja tema käitumist nii lihtsalt läbi ei näe
„Palju raskem on õppida midagi mõistlikku tegema, sest
teise agendi käitumine kogu
aeg muutub,“ selgitas Tampuu.

Skoor või karistus
Tehisarud pandi proovile
algelist kahemehejalgpalli
meenutavas videomängus
Bong. „Tegu on lihtsa pallimänguga, kus mõlemad
üritavad skoorida, vastasest
palli mööda lüüa. Asja teine
pool on see, et kui ükskõik
kummal pall kaduma läheb,
saavad mõlemad karistada,“
sõnas Tampuu. „Seega peavad
nad palli mängus hoidma.“

EEDENI SÜNNIPÄEV 2.-6.12
Sünnipäevapakkumised üle maja
KÄSITÖÖKINKIDE LAAT laupäeval, 5.12 kl 11–18

OBJECT
KARUPOEG
PUHH

tustöödel leidsid päästjad
hukkunud vanema naisterahva, kelle elukaaslane oli tulekahju puhkemise ajal poes.

Neli kunstiteost
Reedel kell 16 esitleb kirjastus Lugemik kunstimuuseumis nelja Eesti kunstniku
loomingut käsitlevat teost:
Tõnis Saadoja „Tööd 2008–
2014“, Anu Vahtra „Untitled“,
Kristi Kongi „Ma ei ole oma
pead padjal liigutanud“ ning
Marge Monko „Õige / Vale“.

Ähvardas igavusest

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

SPORTLAND
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-30% tavahinnast
Naiste topid ja kleidid -20%
Meeste rõivad -20%
Kõik lastekaubad kliendikaardiga -20%
Kõik tooted

Kliendikaardi saab vormistada tasuta

Strateegiani, kus suudetakse lõputult palli hoida, kaks
tehispallurit jõudsidki. „Uurisime ka vahepealseid olukordi, kuidas toimub üleminek
koostööst konkurentsile,“
lisas Tampuu. Veel teadusajakirjade ukse taga ootav uuring on alles esimene sel teemal avaldatav kirjutis. „Meil
on väga palju ideid stiilis, kui
kiiresti see tüüp, kes on õppinud koostööd tegema, õpiks
uuesti konkureerima või vastupidi.“
Metoodika edasiarendamise võimalused on sisuliselt lõputud. „Aga mis juhtuks siis,
kui panna vastamisi mitte
kaks algajat, vaid üks algaja ja
üks edasijõudnu: kas õpetaja-õpilase suhe töötab ja kas
õpilane saab paremaks kui
õpetaja?“ küsis ta, märkides,
et täiesti mõttetusse ideesse
poleks Google investeerinud.
„On ka mänge, kuhu saab
panna rohkem kui kaks mängijat ning aretada tiimitööd.
Kui igaüks mängib enda eest,
erineb see strateegia kaks-kahe-vastu-mängust?“
KAUR PAVES

Neljapäeva õhtupoolikul otsustas 27-aastane Tartu valla
elanik Rauno saata häirekeskuse hädaabiteadete liinile
lühisõnumi, milles ähvardas
Lõuna häirekeskuse hoonet
lõhkeseadeldisega. Kaine
mees selgitas rasket korrarikkumist politseinikele igavusega ning teda autasustati
kuuekuulise tingimisi vangistusega aasta ja nelja kuu pikkuse katseajaga.

Saatuslik poeskäik
Tartu vallas Tammistu külas
põles reede keskpäeval lausleegis elumaja, mille kustu-

SÄHVATUS

Kakssada tosinat
helkurit
Kodanikupäeval peetud aktsiooni „Helkuriga sõbraks“
käigus jagas politsei ühes
tuhatkonna vabatahtlikuga
Lõuna-Eesti rahvale kokku
2501 helkivat elupäästjat.

Hruštšovkad
targemaks
Tartu ülikooli geograafia osakonna mobiilsusuuringute
labor osaleb Euroopa Liidu
suurprojektis SmartEnCity,
mille üks oluline eesmärk on
arendada kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkond
targaks linnaks. Selle raames
kavatsetakse renoveerida
8,2 miljoni euro eest 900
hruštšovka korterit ehk 23
maja ja arendatakse energiasüsteeme.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VÕTA TABLETID ÄRA: puukallistajate peale pahaseks saanud abilinnapea Jarno Laur (SDE) lahmib
sotsiaalvõrgustikus nagu netikommentaator muiste.

FACEBOOK

EEDENI MAKSIMARKETIS
Neljapäeval

3.12
Reedel

4.12
Laupäeval

5.12

Pühapäeval

6.12

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

Kosmeetika

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

Kell 10–15 Joogid

v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid,
kohv, kakao, tee

Sügavkülmutatud tooted

liha, kala, juurviljad, puuviljad, marjad, jäätis, taignad,
saiakesed, pitsad, pelmeenid

-30%
-30%
-20%
-25%

Pakkumised kehtivad täishinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.
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Yana Toomi sõnavõtt ajas
pensionäri barrikaadidele
Eurosaadik Yana
Toomi kõne Keskerakonna kongressil
solvas pensionär Kalle
Järvit sedavõrd, et
sundis telefonitoru
haarama. Siiski annab
härrasmees daamile
eksimuse andeks.

Järvi. „Mina olen üle 50
aasta tööl käinud, mis ma
olen siis kogu aeg loll olnud
või? Ja pärast sellist väljaütlemist valiti ta veel aseesimeheks. Kas see siis ongi
Keskerakonna mantra, et
need, kes tööd teevad, on
lollid?“
Varem pole tsentristide
Eluaeg tööd rüganud Jär- tegemised Järvi orbiidile
vi otsustas pühapäeval va- kerkinud. „Ei ole just Keskhelduseks pisut lõõgastuda erakonna toetaja, aga vaja ühes ülejäänud vabarii- limistulemustega ma eriti
giga Tallinna televisiooni rahul ei ole. Mõtlesin selle
vahendusel Keskerakonna küsimuse nüüd üles tõsta:
kongressi taktis hingata. kas Keskerakond soosib
Tema tähelepanu ei pälvi- neid lolle, kes tööl käivad,
nud aga ei Mooses Edgar või tarku, kes üldse ei tööSavisaar ega koorelahutaja ta?“ rääkis ta veendunult.
Kadri Simson, vaid hoopis „Niimoodi ei tohiks ikka
kolmas esimehekandidaat sõnu pilduda.“
Toomi väitel on juhtunu
Yana Toom.
näol tegemist tüüpilise kultuuridevahelise kommuniKaks tähendust
„Kui Yana Toom esines, katsioonihäirega. „Vanasõütles ta väga ilusad sõnad: nal „durakov rabota ljubit“
rabota durakov ljubit (töö võib olla kaks tähendust:
sa töötad liiga palju ehk
Kas Keskerakond soosib
targem oleks
neid lolle, kes tööl käivad,
koormat vävõi tarku, kes üldse ei tööta? hendada või
sa tegeled
armastab lolle - toim). Sol- mõttetu tööga, jäta järele,“
vusin sellest väga,“ kurtis selgitas ta. „Oma mäleta-

mist mööda kasutasin seda
väljendit, rääkides oma
soovist esialgu lugeda läbi
kõik saabuvad petitsioonid,
mida on aastas üle 2000. Ja
igal juhul ütlesin seda enda
kohta.“

Rusikatega ei vehi

Tartust sai Yana Toom europarlamendi valimistel
1005 häält, ent Kalev Järvi tema poolehoidjate
sekka ei kuulunud. 
ERAKOGU

Palju näinud poliitik ja
endine ajakirjanik Toom
nentis, et see on talle täiesti uus kogemus, et enda
kohta visatud naljaga suutis ta solvata kedagi teist.
„Kuid sellegipoolest vabandan tubli inimese ees,
keda häiris minu sõna
pruuk,“ lisas ta.
Järvit Toomi põhjendused küll täiel määral
ei rahuldanud, kuid siiski
aktsepteeris ta vabandust
ning lubas kätte maksma
mitte hakata. „Ega mina
temaga vaielda ei oska.
Ma ei ole teda palju üldse näinud, lihtsalt kogemata sattusin peale. Mis
ta ikka on: kena naisterahvas,“ kiitis vanahärra.
„See ütlemine läks tal
küll vähe mööda, aga mis
seal ikka, kõik inimesed
eksivad.“
KAUR PAVES

RAHVA HÄÄL
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Rahvas hoiab tervist mee ja ingveriga
Tartu Ekspress käis tänavatel
uurimas, kas hilissügisene
viiruselaine on viimasedki
tartlased jalalt maha murdnud. Tulemus siiski nii ränk ei
saanud ning veel ringi liikuvad
kodanikud andsid põdurale
reporterilegi nõu vastiku köhaga toimetulekuks.  STEN SANG

Maie (73)
pensionär

sed kuus aastat olen saanud elada sotsiaalpinnal. Tuletasin endale võitlust
alustades meelde, kes ma olen: tugeva
iseloomuga kange kokk!
Minul on vaktsineerimisega oma
suhe: olen 1950. aastatel oma silmaga
näinud, mis kurja teevad lastehalvatus, leetrid ja rõuged. Minu naabruskonnas jäid nii mõnedki vanemad
oma lastest nende hirmsate haiguste
tõttu ilma. Seetõttu on minus kujunenud pigem pooldav hinnang vaktsineerimisele ja ma ei mõista neid noori
vanemaid, kes keelduvad lastele vaktsiine teha laskmast.

meeldib mulle ka, kuid sapiprobleemid ei luba sellega liialdada. Puhtalt
joodav mustsõstratee ja kummelitee
meeldivad mulle mõlemad ja aitavad
hästi. Oskan loodusravimite kohta
ainult häid sõnu öelda – minu õde on
juba 80-aastane ja eluaeg loodusest
abi saanud hädadele!
Mina soovitan viirustesse nakatunult endale aega anda. Poeg mul ei taha
seda siiski kuulata ja läheb alati poolhaigena tööle ja jääbki edasi põdema!
Haigus on vaja ikka korralikult kodus
välja ravida, muidu tekivad tõsised tüsistused. Näiteks angiin ongi väljaravimata külmetusest tingitud tüsistus.

Kalev (80)
Ravimite peale kulutan kvartalis 40 eurot ja suuremad haigused algasid mul
pärast menopausi saabumist. Enne
seda olin väga terve naine. Nooruses
paistsin ikka silma kui väga terve inimene, aga need ajad on ammu möödas.
Olen oma elus üle elanud õnnetu
lõpuga kukkumise. Tol õnnetul päeval olin teel kirikust koju ja Narva
mäel suutsin oma kontsasaapa kuidagi kivide vahele kinni astuda. Selle
tulemuseks oli väga ränk kukkumine,
mille tüsistusena jäin viis aastat hiljem osaliselt halvatuks.
Kuna mul lähedasi ei olnud, siis
kaotasin õnnetuse tõttu ka kodu ja
mind viidi 11 aastaks hooldekodusse. Õnneliku juhus läbi sattusin aga
korraks ka tavahaiglasse ja tutvusin
seal väga inspireeriva tohtriga, kes utsitas mind oma õiguste eest võitlema.
Saingi julgustuse ja suure nõudmise
peale hooldekodust minema ja viima-

Laura (16)

pensionär

õpilane

Ei mina haigustest hooli – mina kõnnin neist mööda ega tee välja! Tegelikult on mul ninaga küll mure. Hommikul ja õhtul on ta mul väga kuiv ja
päevapeale hakkab tilkuma. Ju see
mingi vanainimeste haigus on!
Mingisuguseid teelurre ma sisse ei
joo, kohvi armastan küll. Isegi mett
me naisega väga palju ei armasta, heal
juhul kilokene või pool aasta jooksul
maiustame ära. Naine on mul krapsakas – tervis on hea ja tema käib isegi
tööl veel!
Beebidele vaktsiinide manustamise kohta mul väga teravat seisukohta
pole, küll aga olen väga mures meedikute poolt elule turgutatud laste
tervise pärast. Minu nooruses poleks

väga haigetel beebidel mingit elulootust olnud, toimus nii-öelda julm looduslik valik. Aga lapsed olid hilisemas
elus sellevõrra ka tervemad ja said
omadega paremini hakkama.

Silvia (74)
pensionär

Nooruses olin väga karastatud tüdruk, lippasin paljaste käte ja säärtega
vaipa kloppima nagu noor sälg. Kui
hindan teiste minuealiste tervist, siis
on neil vist ikkagi paremini läinud.
Mõned neist võtavad kõvasti napsi ka,
siis ongi tervis hea! Ise olen pipraviina
külmetuse puhul proovinud.

Riina (64)
täiskohaga vanaema

Mina kasutan ohtralt küüslauku,
ingverit ja mett oma tervise korrashoiuks. Haige olen aastas vast kolm
korda ja siis on kurk ikka mitu nädalat valus. Viimasel ajal olen jooma hakanud käokõrvateed. Seda ei maksa
segamini ajada käokingaga, mis on ju
mürgine taim!

Olingi nüüd just üle seitsme aasta
tõsisemalt haige. Veetsin suisa kaks
päeva voodis, kuna üldine nõrkus ei
lubanud ringi liikuda. Raviks kasutan
apteegist saadavaid aerosoole. Ingver

Mina väga tihti just haigeks ei jää –
külmemal ajal vast paar korda olen
tõbine. Sellistel puhkudel ravin end
enamjaolt ikkagi vaid käsimüügiravimite ja looduslike vahenditega.
Ega meil koolis väga hästi selle peale
vaadata, kui ainult kerge külmetuse
pärast puududa. Mulle ei meeldi haigete inimeste lähedal olla, kuid koolis
ja ühistranspordis pahatihti ei ole võimalik eemale minna.
Suvel olen haige olnud ainult ühe
korra oma elu jooksul ja haiguseks sai
mingi suvaline viirustõbi. Minu perekonnas on tervisega hästi, vanemad
ja pere teised lapsed paistavad silma
tugeva immuunsüsteemiga.

39,99

29,99

9,99

19,99

9,99

14,99
19,99
19,99

22,99

16,99
14,99
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Lotte uued seiklused panevad ragisema ka
täiskasvanud publiku ajud. 
TÕNIS JÄRS

Palametsa
pajatused
357.

Vägivalda vältides
Laupäeval käima lükatud, järjekorras juba
neljas Lotte-lavastus
viib vaatajad sedapuhku
pastelsetes pooltoonides
unenäomaailma.
Kolmes varasemas loos näitlejana üles astunud Tanel Jonas võttis sedapuhku kanda
lavastajavastutuse. „Arvan,
et lavastada on põnevam. Kui
näitleja vastutab reeglina ikkagi ainult enda osade eest, siis
lavastaja saab terve maailma
luua,“ leidis ta. „Peaaegu kõiki
rolle oleks võinud ise mängida,
aga täpsustada ei tahaks, muidu näitlejad arvavad, et ma eelistan või tõstan kedagi esile.“
Lotte-idee autorite Heiki
Ernitsa ja Janno Põldma kõikide lugude suur eelis on Jonase hinnangul see, et nad
pole pelgalt lastelood. „Pigem
pakuvad äratundmisrõõmu ja
võimalust mõnusalt muiata ka
vanematele ja vanavanematele.
Kindlasti on ka see lugu mitmekihiline,“ sõnas ta.
Samas on uus „Lotte“ senistest erinev. „Tuleb ju arvestada,
et esimene esilinastus juba kaheksa aastat tagasi. Lapsed, kes
seda tol ajal vaatasid, on praeguseks juba teismelised. Seda

kopeerima hakata poleks olnud
võimalik,“ selgitas Jonas. „Kõik
on teisiti, alates rõhuasetusest,
lavakujundusest. Enamik osatäitjaid on sellised, kes „Lottes“
varem mänginud ei ole.“
Lühidalt juhtub Jonase kirjelduse kohaselt see, et ühel
öösel saavad miskipärast kõik
jube kehvasti magada. Siis tuleb välja, et jänes Adalbert on
unenäomaailma kinni jäänud.
„Koeratüdruk Lotte loomulikult arvab, et kõige parem
oleks minna unenäomaailma
ja vaadata, mis on juhtunud.
Seda ta koos sõber Albertiga
teebki,“ rääkis ta. „Siis algavad
seiklused, ma ei saa öelda, millega need lõpevad, aga muidugi
lastelavastusele kohaselt hästi.“

Vastandub Grimmidele
Varem peamiselt draamat lavastanud Jonase väitel oli suunamuutuse üheks põhjuseks
see, et ta ise on päikselisemaks
ja rõõmsamaks arenenud.
„Kui ikkagi koduteater pakub
võimalust teha suurel laval
20-inimeselise trupiga, terve
sümfooniaorkestri, koori ja
ekstratega, siis peaksin olema
täitsa rumal, kui ma seda vastu
ei võtaks,“ lisas ta.
Jonas märkis, et proovipe-

rioodidel tuli mõistagi ette
ka raskemaid, pingelisemaid
momente, aga kammertoon
on seni ikkagi tore ja lustlik
olnud. „Väljendusvahendid on
natuke teistmoodi: mingeid
tegelaste jooni tuleb rohkem
rõhutada, mingeid tendentse
maailmas enam välja tuua,“
võrdles ta lastele ja täiskasvanutele lavastamist. „Täiskasvanute maailma lugudes on ikka
natuke inimsuhteid, vägivalda
ja kõik on sellega harjunud.
Keegi ei kirjuta ju näitemänge,
et elas kord üks mees, kellel oli
kõik kogu aeg jube hästi.“
Ernitsa-Põldma maailmas
on aga konfliktid väga harvad
ja tegelased omavahel tülli ei
lähe. „Kui midagi ka juhtub,
siis ainult asjaolude õnnetu
kokkulangemise tõttu, mitte
nagu klassikalises dramaturgias, vendade Grimmide juttudes, kus kuri kuninganna ajab
Lumivalgekese metsa ja ütleb,
et mine tapa ta ära, sest siis
saan mina kõige ilusamaks,“
lausus Jonas. „Euroopalik lähenemine lastelugudele on
olnud kuidagi mustvalge: hea
või paha. Ernitsa-Põldma maailmas on pastelseid pooltoone
rohkem.“
KAUR PAVES

METALLI MÜÜK JA
KONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMINE:

Küsi pakkumist!
Tel 517 6660, 776 9307

ARVAMUS
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Säästupoliitika hukatuslik finiš
Elektrienergia säästukampaania ja kõrge
võrguteenustasu pärsib
majandust.

Esines ekstreemseid olukordi, kui idanaabril oli elektrist
puudu ning seepärast lülitati
Eestis elektritarbimise balanssi saamiseks elektrivõrgust
Tarbijat on ebameeldivalt välja linnaosi ja isegi rajoone.
üllatatud pidevalt elektri kWh Raha jagus siis Eesti Energial
hinna tõusuga, mille tagajär- elektrivõrkude, alajaamade,
jeks on elektritarbimise vähe- keskushoonete, tootmisbaanemine. Seetõttu ei jagu võr- side ja puhkekodude ehitamiguettevõttel enam raha liinide seks.
Praeguseks on elektrimakorrashoiuks.
janduses olukord Eestis tunduvalt muutunud. Tarbijatele
Maaelu seiskub
Muidugi soodsate võrgutee- energiajulgeoleku tagamiseks
nustasude puhul elektri tarbi- on rakendatud majanduslikult
mine suureneks, mis elavdaks küll soodsamaid tootmisviikindlasti majandust, tõstaks se ja elektrienergia ülekannet
elukvaliteeti ja oleks hea tarbija- võimaldavaid liine. Samas
le, kuid kasulik ka elektritootjale kõrge võrguteenustasu ja enerja võrguettevõttele. Meenub aeg, giasäästlikumate elektriseadmete kasutuselevõtu
Eesmärgi saavutamiseks ei ole
ning inimeste
vaja unistada püsimaksu rakenda- m a a lt l i nnadesse või
misest, mis ei saa kerge olema ja
vä lisma a le
võrduks pigem vihaõhutamisega. e m i g r e e r umise tõttu
kui elektrienergia toodangu jär- on elektri tarbimine sedavõrd
gi iga elaniku kohta asus Eesti vähenenud, et see ei võimalda
maailmas esimesel kohal. Töös- võrguettevõttel elektriseadtus ja põllumajandus arenes, meid ja ülekandeliine korras
tehnoloogilised elektriseadmed hoida. Maaelu areng on seisolid suure võimsusega ja tarvi- kunud. Üha kasvavad liitumistasid palju elektrienergiat nii tasud ei ahvatle noori maale
Eestis kui ka meie idanaabrite elama minema.
juures. Seetõttu tuli talvisel ajal
tihti tarbimist piirata hommi- Vihast hoidudes
kustel ja õhtustel energiasüsteeAlates 2013. aastast ostavad
mi tiputundidel.
energiafirmad oma klientidele

eelkõige vaja võtta tarvitusele
meetmed tarbimise suurendamiseks, alandades selleks
müügimarginaali ja võrguteenustasusid. Kuna elektri
tarbimine on vähenenud, tuleks vähendada elektriaktsiisi
kui tarbimist piiravat funktsiooni.

Mõnu soojast toast

elektrit vabaturult ja müüvad
seda tarbijatele vabaturu kWh
hinnaga, millele lisanduvad
müügimarginaal ja ligemale
kaks korda kõrgem võrguteenustasu. Võrguteenust osutab peaaegu kogu Eestis Eesti
Energia kontserni kuuluv riiklik äriettevõte Elektrilevi, mille missiooniks on kindlustada
igale kliendile elektrienergia
kättesaadavus soovitud kohas
igal ajahetkel, mis võimaldaks tarbijal luua Eestis uusi
väärtusi ja parandada seeläbi
elukvaliteeti.
Kahjuks ei saa missiooni
kõrgete võrguteenustasude
tõttu teostada. Samas eesmärgi saavutamiseks ei ole
vaja unistada püsimaksu rakendamisest, mis ei saa kerge olema ja võrduks pigem
vihaõhutamisega. Tekkinud
olukorra parandamiseks on

Elektrist on märkamatult
saanud esmatarbekaup, milleta inimene elada ei oska ega
saa. Igati tuleks teha kõik, et
elektri tarbimine suureneks
mitte ainult Tallinnas ja Tartus, vaid ka teistes omavalitsustes. Soodsa summaarse
elektrihinna (elekter + võrguteenus) puhul tekiks arvestatav konkurent ka soojatootjatele. Odavam võrguteenustasu
looks paljudele puuküttega
korterite ja majade elanikele
võimaluse soojatootmiseks
elektrit kasutada ja soojast
toast mõnu tunda.
Elektrienergia kasutamine
toasooja saamiseks ei saasta
keskkonda ja hoiab ühtlasi
inimeste tervist. Võrguteenustasu alandamise puhul
suureneks käive ning võrguettevõte saaks kasumlikult
oma missiooni täita. Praegu
saeb võrguettevõte kõrge teenustasuga oksa, mille peal
istub.
JÜRI LAURSON
volitatud elektriinsener

MATTI MASING
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ETV ilmapoiss
Ronisime üle pi
Tšernobõli tuumaplahvatusest on möödunud 29
aastat. Mis on saanud sest
linnast nüüdseks? Millised
on mahajäetud majad,
poed, tänavad, käis suletud linnas kaemas Tartus
elav ETV ilmapoiss Henri
Laumets (27).
Millised eelteadmised sul
Tšernobõlist olid?
Tegelikult üsna põhjalikud,
kuna teema on mind köitnud
pisikesest poisikesest peale.
Kuid mõned kuud enne reisi
laenas reisikaaslane üht väga
head raamatut, kuhu oli kokku
kogutud inimeste enda jutustused sellest tragöödiast ja pärastisest. Näiteks lood, kuidas
tuletõrjujad läksid tuumajaama kustutama ja praktiliselt
tunni ajaga olid nad radioaktiivsusest saanud nahapõletiku, mis sarnanes päikesepõletusele. Paari päevaga tuli neil
nahk maha, mõne nädalaga
kukkusid ka lihased luude küljest.
Hinge läksid lood loomadest. Kariloomad tungisid
vabadusse süüa otsima, sest
keegi neid ei toitnud. Seal on
praegugi veel metsades metsikuid hobusekarju. Või see, kuidas sõjaväelased saadeti hulkuvaid või kodus kinni olevaid
kasse ja koeri maha laskma.

Missugused ootused
reisiks seadsid?
Kõik tundus kuidagi niimoodi, et olen minemas kuhugi väga haruldasse kohta. Eks
see olegi kinnine tsoon, kuhu
pääseb vaid lubadega. Lisaks
hoidis ärevust üleval ka Ukrainas toimuv. Käisin seal ikkagi
kevadel 2014 – Maidani veristest sündmustest oli natuke
üle kahe kuu möödas ja presidendivalimised toimusid minu
reisi viimasel päeval. Oodata
võis kõike – rahutusi, uut riigipöördekatset või et äkki teeb

Laupäeval, 19. detsembril kl 15
Tartu Raekojas

Kammerkoor A. Le Coq
jõulukontserdiga

«KÕIK ON KOHAL,
KÕIK ON KOOS»

Kavas Mägi, Rips-Laul, Uusberg, Hõbe jt.
Kaastegevad Hanna Taube (saksofon)
ja Piret Mikalai (klaver)
Dirigent Ingrid Roose
Kontsert on TASUTA

Venemaa midagi lolli.
Tegelikult oli aga elu Kiievis
rahulik nagu meil siin Tartus.
Maidanil oli küll telklaager,
aga seal elasid inimesed rahulikult. Mõned põletatud majad
kesklinnas, ka palju piirdeid
ja tõkkeid autorehvidest, aga
muus osas käisid inimesed rahulikult tööl ja koolis.

Kas Tšernobõli reisida oli
sama lihtne kui näiteks
Pariisi?
Hotell ja lennupiletid tuleb omal käel võtta, see tuli
samamoodi teha nagu mujal
maailmas. Aga reisi Tšernobõli kinnisesse tsooni korraldab
Kiievis asuv kohalik reisifirma.
Selle maksumus oli 140 eurot,
mis sisaldas Ukraina siseministeeriumi luba tsooni sisenemiseks, transporti, giidi ja
kolmekäigulist lõunat.
Meie maksime 15 eurot
rohkem, siis saime omale
isiklikud dosimeetrid. Ekskursiooni lõpus saime ka nimelised tunnistused, et oleme
seal tsoonis käinud, ning peale
märgiti meie dosimeetri mõõdetud kogu kiirguse hulk, mis
selle reisi jooksul külge saime.

PERSOON
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SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaalveebasseinid.

lustis Tšernobõlis:
piirete pilti tegema
Reisi nukraimaks momendiks peab
Laumets kohtumist jõhkralt vaikima
sunnitud klaveriga. 
ERAKOGU

Kuidas külaskäik täpselt
kulges?
Tuumajaamast 7–8 kilomeetrit lõunas asub Tšernobõli linn, kus praegu elab
2000–3000 inimest paarinädalaste vahetustega. Nad on
kõik kinnise tsooni töötajad
– teadlased, arstid, tuumajaama hooldajad. Tervise huvides
ei saa kauem kui paar nädalat
seal elada. See linn väga saastunud pole, kuna tuumapilv
liikus põhja suunas. Oma olemuselt meenutas see tavalist
paneelmajadega väikelinna.
Järgmiseks sihtpunktiks oli
1,5 km kaugusel tuumajaamast paiknenud lasteaed. See
oli väga radioaktiivne koht,
igal pool olid kollased hoiatusmärgid ja kohe, kui bussist
välja astusime, hakkasid kõigi
dosimeetrid häiret andma, et
ümbruskond on ohtlik. Lasteaed oli nukker, mänguasjad
vedelesid veel hoovis, majas
sees olid voodid ja riidekapid.
Järgmiseks sihtpunktiks oligi
kuulus kummituslinn Pripjat,
möödusime bussidega tuumajaamast ja tegime vahepeatuse
punases metsas. Kui tuumajaam õhku lendas, sai just see

männimets, mis asus tuumajaama ja linna vahel, kõige radioaktiivsema doosi. See oli
nii võimas, et puud surid ära ja
värvusid punaseks. Sellest ka
uus metsa nimi. Kui Nõukogude sõdurid kohale jõudsid,
ei jäänud neil muud üle, kui
lageraie teha ja mets koos ekskavaatoritega sinnasamasse
maha matta.
Linn ise oli tohutu džungel,
selline tunne, nagu sõidaks
metsateedel, ja sedagi polnud
näha, et 30 meetri kaugusel
teest on üheksakorruseline
paneelmaja. Linnas olles luges
giid sõnad peale, et ohutuse
huvides ei tohi muru peal kõndida, tuleb kanda ülerõivaid ja
hoonetesse siseneda ei tohi. Ta
lisas kohe juurde, et sellisel juhul oleks meie reis üsna mage.
Kõigepealt läksime haiglasse.
Külastasime palateid ja operatsioonisaale. Kõik mööbel ja tehnika on alles, isegi ravimid seina
ääres kapis. Oleme kolleegiga parajad seiklejad ja otsisime võimalikult suurt radioaktiivust taga.
Selle leidsimegi haigla fuajeest.
Tegemist oli tuletõrjuja kiivripolstriga ja see oli 1500 korda
radioaktiivsem, kui on tavaline

looduslik kiirgus Tartu linnas.
Pärast seda suundusime kultuurimajja, kus oli kinosaal,
spordisaal ja diskoteek. Selle
hoone taga asus lõbustuspark,
mis pidi avatama 1. mail, aga
tuumajaam nurjas selle plaani.
Seal juhtus ka naljakas lugu.
Nimelt tahtsime kolleegiga
teha pilti, kus oleme autodroomi sees, mitte selle ees. Ootasime, kuni giid ja grupp eemale
kõnnivad. Ronisime üle piirete,
taskus dosimeeter täiega ragiseb ja piiksub. Pildid tehtud,
lähme grupi juurde tagasi. Seal
siis giid räägib, et õnnetusejärgsetel päevadel maandusid kustutustöödel osalenud helikopterid laadimiseks lõbustuspargi
kõrvale, kandes sellega pidevalt
radioaktiivset tolmu juurde,
mistõttu on kogu Pripjati kõige
radioaktiivsem koht seesama
autodroom. Mina ja Gert vahetame väga hirmunud pilke...
Tagasi liikudes tegime suvalise põike seitsmenda korruse korterisse ja seal oli klaver.
See oli kurb hetk, sest kunagi
ju mängis keegi selle taga, aga
nüüd seisab ja kogub see tolmu.
Üldiselt oli korterites suurem
osa mööblist alles, aga isiklikud
asjad on laiali tassitud turistide,
omanike ja varaste poolt.

Kuivõrd peab paika lause
„See on linn, kus on aeg
korraga seisma jäänud“?
Nii see tõepoolest on. Selline
tunne on, nagu oleks mõnes
suures vabaõhumuuseumis.
Mööbel, hooned on kõik sügavast nõukogude ajast. Sealt on
palju asju minema viidud, kuid
juurde pole midagi toodud,
seega õhustik on ikka sama.
Kõige kurvem hetk oligi
näha seda klaverit ühes paneelmaja kodus. Päevapealt
pidi 50 000 inimest oma kodu
jätma. Neile öeldi, et nad peavad eemal viibima paar-kolm
päeva. Aga tagasi nad ei ole
siiani saanud.
RAUNO PÕLD

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

9

inimese kohta

dus

eenin
elne t

stike
ias, ee
k
k
a
v
lo

er S
MAJUTUS
ransfe
gasi, t
3-toaline
korter
a
t
ja
sinna
(105 m², 2 WC-duširuumi, köök, WiFi)
), sõit
d
ö
ö
Jasnast 14 km
us (6
PANE KOKKU
majut
Liptovský Mikuláš, kesklinn
ees on
s
a
n
Hin
8-LIIKMELINE
Aurel apartement

GRUPP.
TULGE!

aurel.ee
Tel 511 6923

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.
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JÕULUŠOKK, HINNAD ALL KUNI

-30%

Tule kohe poodi või osta paradiis.ee, sest kaupa jätkub vaid kiirematele.

849€

BERLIIN nurgadiivanvoodi

SÖÖGILAUAKOMPLEKTID

599€

-15%

mõõt:120*200 cm (hind ilma madratsita)

KÖÖGID

-15%

sisustuskauplus

osta ka www.paradiis.ee

99€

659€

BELINDA diivan

419€

ANTILIA diivanvoodi

499€

GRACE diivanvoodi

159€

MAGNUS voodi

499€

799€

MADRATSID

MAXIMUS sari

399€

119€

al.619€

-20%

599€

389€

ADELA nurgadiivanvoodi
GOOD NIGHT padi

90

8

6€

19€
30

GOOD NIGHT tekk

DURO sari

13

-20%

Tartus, Riia 136 E-R 10-19 L 10-16

ANALÜÜS
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Väike pops ei ole tont
Mõnuaine kanep on närvi- ja lihaslõõgasti, mis
on 100% looduslik – võrreldes farmaatsiatehase
sünteetiliselt saadud
mürkidega (farmacon ld k mürk), mille toimed
ja kõrvaltoimed on sada
kuni tuhat korda tugevamad.
Taime positiivsete toimete
hulka kuuluvad nii kerge eufooria kui vähenenud stress,
mis mõlemad on põhjamaiselt
külmadele ja depressiivsetele
kodanikele kasulikud. Samuti
leevendab roheline leheke valu
(kasutatav vähiravis), kõrgendab sensuaalsust, vähendab iiveldust, võimaldab kõrgemalt
hinnata muusikat, kunsti ja
huumorit ning palju muudki.
Kanepi suitsetamine ei tekita
vägivaldseid tundeid, vaid liidab inimesi ja parandab sotsiaalsust. Koos suitsetamine
on põhjus suhtlemiseks.

Enne tapab vesi
Tõsi, leidub ka vastuargumente. Näiteks unisus, mis on
küll seotud pigem pika ärkveloleku ja aine õhtuse kasutamisega. Ajutiselt võib halveneda
lühimälu ja muutuda ajataju.
Ollakse hetkes, kus muud välised tegurid pigem lakkavad
olemast. Kanepi segamine
teiste, legaalsete meelemürkidega (tubakas ja alkohol) on
ebameeldiv kogemus.
Inimese tahet ei mõjuta kanep
sel määral, et ta ümbritsevast
poleks võimeline aru saama.
Toime on kiire ja lühiajaline,
kuni pool tundi. Võõrutusseisundit pole täheldatud, on vaid
kerge füüsiline sõltuvus, kui sedagi. Psüühilinegi sõltuvus on
pigem sotsiaalset laadi.

Varemgi politsei üle
kavaldanud Reio Laurits
eelistab karistuse hirmus
nägu mitte paljastada.

KAUR PAVES
Klassikalisest sõltuvusest,
kus annused pidevalt kasvavad, kindlasti rääkida ei saa.
Surmav doos pole ajalistel ja
majanduslikel põhjustel reaalselt saavutatav: kanepisuitsu
mõnuaine THC puhul oleks
see 100 grammi, mille kättesaamiseks peaks tõmbama
20 000 pläru. Võrdluseks: suukaudsel tarbimisel tapab 0,04
grammi nikotiini, 0,56 liitrit 99%-list etüülalkoholi, 16
grammi aspiriini, 15 grammi
kofeiini ja 7,2 liitrit vett.
Seevastu alkoholi intoksikatsiooni nähtudeks on
näiteks kõigile teada-tuntud
punetav nägu ja silmad, kõnehäired kuni selleni, et kõne
pole arusaadav, arvatust tugevam toime pealevõtmisel,
vägivaldsed tunded ja lamedad naljad. Alkohol põhjustab suuremas koguses alati
pohmelli, mis on otsene kadu
rahvamajandusele. Krooniliste
alkohoolikute kutsehaiguseks
on maksakõvastumine ja intellekti peenemate, kõrgemate
korruste kadumine. Deliirium
on pika joomise tagajärg, millest reklaami ohvriks langenud
inimene ise enam välja ei tule.
Käraka toime psüühikale on

täiesti ettearvamatu. Aken hea
tuju ainest mürgituseni on kitsas ja iga mees seda piiri ei tunnetagi. Seega on väga raskelt
vaevatud nii füüsis kui vaim
– ma ei saagi aru, miks selliste
teadmiste juures ikka veel nii
palju tarbitakse?
Kanepi dekriminaliseerimine muudaks selle kättesaadavamaks ja odavamaks, kaoks
kriminaalse elemendi huvi sellega kaubitseda. Igaüks saaks
ka ise väärt rohtu kasvatada ja
olla kindel, et seda lisakeemiaga töödeldud pole. Momendil
on kanep meil üks Euroopa
kallimaid: „gramm“, mis reaalselt on pigem 0,7-0,95 grammi,
maksab tänaval 20 eurot. Ka
kvaliteet on äärmiselt kõikuv.

Kaduvväiksed
kuritarvitajad
Dekriminaliseerimine vabastaks politsei ressursse uurimast ebaolulise tähtsusega ja
ühiskonnale ohutut tegevust.
Kuna kanepi toime möödub
ja saabub kiiresti ning võõrutusseisund puudub, ei esine ka
vägivaldsust aine hankimisel
ja tarvitamisel. Liiatigi pole
joobekahtlust kuigi kerge tõestada, sest tunnused pole selgelt

väljendunud ja võivad sobida
ka muude terviseseisunditega.
Testid on kallid ja protsess aeglane; omast käest tean, et tulemus võib ka valeks osutuda.
Väitel, et kanepi pealt minnakse üle kangemale kraamile, võib osaliselt tõepõhi
all olla. Tegemist on ikkagi
suhteliselt lahjakese mõnuainega ja eks tahetakse veelgi
intensiivsemaid tundeelamusi. Kes sõltuvust otsivad ja seda
kuritarvitavad ning kellel on
võimuesindajatega alalised
probleemid, moodustavad
kasutajate seas kaduvväikse
protsendi. Kanep ise siin küll
mingit tõestatud süüd ei oma.
Üks uuring näitab, et mõningatel inimestel, kellel on
eeldused vaimsete haiguste
väljakujunemiseks, võib kanepit sagedasti ja suures koguses
tarvitades tekkida psühhoos.
Selle uuringu tulemustes aga
kaheldakse, sest see ei arvesta,
et juba eelnevalt haiged inimesed võivad kanepit tarvitada
meditsiinilisel otstarbel.
Isiklikult ei soovita kellelgi
kanepit lihtsalt niisama tarbida, kui, siis mõne näidustuse
olemasolul, ja ka siis tuleks tegeleda põhiprobleemiga, mis
tarvitamise vajaduse tingis.
Inimese eksistentsiks pole vaja
mingit kindlat ainet, ka mitte
kanepit.
Siiski ei kujuta kanep endast
ühiskonna jaoks mingit tonti, millega kriminaliseerida
kodanikke, kes seda tarbivad.
Sama totter oleks hakata õllesõpru karistama, kuigi alkoholist tulenev majanduslik ja
kaotatud elude kahju on selgelt
välja arvutatud.
REIO LAURITS
endine arstitudeng ja
usin kanepitarvitaja
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

ia an
s
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re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
TOIT KOJU JA KONTORISSE BRONEERI maitserohke
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
JÕULULAUD meie juures!
kam296@hotmail.com
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

!
a
v
e
ä
p
5
t
Ainul
2.– 6.dets.

KLIENDIKAARDIGA
TALLINN Ülemiste keskus • Postimaja kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • Sikupilli Kaubanduskeskus • Kristiine Keskus • Järve Kaubanduskeskus • Rattamaailm (Meistri 22)
RAKVERE Põhjakeskus • KURESSAARE Auriga Keskus • HAAPSALU Rannarootsi keskus • TARTU Lõunakeskus • Tasku keskus • PÄRNU Kaubamajakas • Port Artur 2 • VILJANDI Centrum
JÕHVI Jewe kaubanduskeskus • NARVA Fama Keskus. Vaata lähemalt www.rademar.ee
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VABA AEG

Neljapäev, 3. detsember 2015
KINO

ANEKDOODID
Kergejõustiku MMil käib vasaraheide. Üks sportlane ütleb
teisele:
„Täna pean ennast tõsiselt
kokku võtma, seal tribüünil istub
mu naine.“
„Vaevalt et sa talle nii kaugelt
pihta saad!“ märgib teine.
***
Major kirjeldab loengul soomustransportööri ujuvomadusi
ja seletab põhjalikult ettevalmistusi vee peale minekuks.
„Kas te ise ka olete kunagi
proovinud soomustransportööri ujutada?“ küsib kiuslik tudeng,
kui major on oma loengu lõpetanud.
„Üks kord proovisime - ei ujunud,“ tunnistab major ausalt.
***
Teoreetiline õppus kaitseväes.
„Oletame, et meil läheb soomustransportööri peal raadiojaam rikki. Kuidas seda parandada?“ küsib leitnant.
„Härra leitnant, kas see jaam

SUDOKU

on lampide või pooljuhtide
peal?“ küsib üks sõdureist.
„Reamees Peterson, sinusuguse idioodi jaoks kordan veel
kord üle: ei lampide ega pooljuhtide peal – raadiojaam on
soomustransportööri peal!“
***
Tallinna tehnikaülikooli toiduainete instituudis kaitsti
hiljuti doktoriväitekiri teemal:
„Millist suupistet viina peale
võtta“. Väitekirja esitanud magistri arvates on vastuvõetavaid
suupisteid ainult kaks: mannapuder ja rosolje. Mannapuder
seepärast, et see tuleb kergesti
tagasi välja, rosolje aga seepärast, et see on välja tulnuna
kaunis.
***
Vanem daam pöördub apteekri poole:
„Ma loodan, et teil on meditsiiniline haridus.“
„Jah, ma lõpetasin meditsiinikooli.“

„Kas ammu?“
„Viisteist aastat tagasi.“
„Hm, ma loodan et õppisite
hästi?“
„Jaa.“
„Kas õppisite provintsis või
pealinnas?“
„Pealinnas.“
„Noh hästi,“ noogutab daam,
„te rahustasite mind. Andke
mulle, palun, pakike vatti.“
***
Naine istub hambaarsti tooli ja
jääb arsti nägu uurima.
„Väga tuttav,“ mõtleb naine.
„Justkui oleks minu koolivend,
aga näeb liiga vana välja – hall,
kiilakas, kortsuline.“
„Vabandage, doktor, millises
koolis te õppisite?“
„30. keskkoolis, lõpetasin
1971. aastal. Miks te seda küsite?“
„Te õppisite minu klassis!“
Arst vaatab naist tähelepanelikult:
„Tõsi või? Mis ainet te õpetasite?“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4., 7.–8.12 kell 13.15, 16.15,
19.15; 5.–6., 9.–10.12 kell
13.15, 16.15, 19.30 Spectre
4., 7.–8.12 kell 12.30, 15.15;
5.–6.12 kell 10.30, 12.30,
16.30; 9.12 kell 12.30; 10.12
kell 12.30, 16.30 Väike prints
4., 7.–8.12 kell 12.45, 15,
20; 5.–6., 9.12 kell 11.45, 15,
20; 10.12 kell 11.45, 15 Must
alpinist
4.–10.12 kell 14.30, 17.05,
22.30 Mere südames
4.–10.12 kell 11.15 Hotell
Transilvaania 2
4., 7.12 kell 17.15, 19.45; 5.–6.,
9.–10.12 kell 13.45, 17.15,
19.45; 8.12 kell 13.45, 17.15,
19.30 Näljamängud: Pilapasknäär osa 2
4., 7.–8.12 kell 21.45; 5.–6.,
9.–10.12 kell 21.15 Spioonide
sild
4., 7.–8.12 kell 19.30; 5.–6.,
9.–10.12 kell 18.45 Isad ja
tütred
4., 7.–8.12 kell 19, 21.30;
5.–6., 9.12 kell 19.15, 21.45;
10.12 kell 16.45, 19.15 Steve
Jobs
4.–9.12 kell 22.10; 10.12 kell
21.45 Armastus

RISTSÕNA

Steve Jobs

4.–9.12 kell 16.45, 22.20;
10.12 kell 22.20 Saladus nende silmades
4., 7.–8., 10.12 kell 13;
5.–6.12 kell 10.45, 13; 9.12 kell
13, 16.30 Kribinal-Krabinal
kingijahile
4.–10.12 kell 12, 14.15 Hirmujudinad
4., 7.–8.12 kell 17.30 Marie
Heurtin
10.12 kell 21.30 Rockiga kinno: Seks, narks ja aisakell

KONTSERT
EDISON
3.12 kell 21.30 Karl Anton &
Marta Arula

PAULUSE KIRIK
11.12 kell 19 Bachi Magnificat
12.12 kell 17 Jõuluhääled
PEETRI KIRIK
8.12 kell 19 Jõulu eel...
RISTIISA PUBI
3.12 kell 21.30 Perfekt
5.12 kell 21.30 Raen Väikene
10.12 kell 21.30 Alar ja Heikko

8.12 kell 12 Venno Loosaare
lastelaulud
10.12 kell 19 Lauri Saatpalu &
Band: Isaga draakonil
VILDE
4.12 kell 20 Kristjan Rudanovski & Jaanis Kill
11.12 kell 20 Ingrid Rabi &
Johannes Laas

NÄITUS

12.12 kell 21.30 Colorado

ANNELINNA RAAMATUKOGU

SALEMI KIRIK

kuni 18.12 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914-2001)

5.12 kell 16 Tartu ja Tartumaa
nais- ja neidudekooride advendikontsert
SKATETOWN

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

11.12 kell 21 Psychoterror &
Mickey Nixon

kuni 5.12 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Muusika
südames

TARTU JAZZKLUBI

kuni 31.12 Piret Jürgensoni
maalinäitus Igatsedes hilju…

3.12 kell 20 Agan – Viinikainen – Mälgand – Kallio
4.12 kell 21 Helin-Mari Arder
trio

LINNARAAMATUKOGU
kuni 12.12 Stanisław Ignacy
Witkiewicz – Witkacy (1885
– 1939) – metafüüsilised
portreed

10.12 kell 21.30 Martin Kala

5.12 kell 20 Trio Porteleki–
Tärn–Pärnoja (Ungari–Eesti)

ELLERI SAAL

10.12 kell 20 Trio Maag

7.12 kell 18.30 Läbi lume

11.12 kell 21 Innersound

8.12 kell 18 Talveunelm

12.12 kell 20 Sven Kullerkupp

GENIALISTIDE KLUBI

TARTU RAEKOJA SAAL

4.12 kell 22 Meisterjaan +
Ju-Ju

5.12 kell 15 Soome vokaalansamblite kontsert

JAANI KIRIK

TARTU ÜLIKOOLI AULA

4.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb ansambel Servimus
Dominum

11.12 kell 18 Miina Härma
gümnaasiumi advendikontsert

8.12 kell 19 Raul Vaigla–Tero
Saarti–Marie Vaigla (Eesti-Soome)

4.12 kell 18 vokaalansamblite
päev Ootuste aeg

9.12 kell 19 Heiki Mätlik
(kitarr)

7.12 kell 18 Jõulutuuled

LINNARAAMATUKOGU

8.12 kell 18 Magusad klahvid

3.12 kell 18 Raamatuesitlus:
külas on raamatu Minu Barcelona. Mäe ja mere embuses
autor Mirjam Johannes

11.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
13.12 kell 17 Helisev ootus
KARLOVA TEATER
12.12 kell 15 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
jõulud me elus

TUBINA SAAL

11.12 kell 18 Elleri kooli noorteosakonna jõulukontsert
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
3.12 kell 19 Montreal Guitar
Trio (Kanada)
6.12 kell 16 Eliitkontserdid:
Händeli ja Bachi galakontsert

kuni 12.12 näitus Eesti pärimusmuusikast Koes see tee
mines, rada armas argunes?
kuni 16.12 Rahvuslik käsitöö.
Traditsioon ja inspiratsioon
kuni 16.12 Wikimedia Eesti
fotonäitus Kultuurimälestised Vikipeediasse
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 10.12 kunstnik Pille Tammela näitus Tagasi muinasjuttu – trollilugu

MUU

8.12 kell 17 Vestlusõhtu ja
raamatuesitlus: populatsioonigeneetik Mari Järve ja politoloog Piret Ehin vestlevad
teemal Kontakt ja konflikt,
Mari Järve esitleb oma imeulmeromaani Klaasmeri

TARBIJA

Neljapäev, 3. detsember 2015

Uuno Kivilinnast

Aitab joomisest
Igal hommikul kuulen
raadiost, kui palju on jälle
roolijoodikuid tabatud.
Paljud neist ju aga teadagi
vahele ei jää. Ei tahaks küll
mõne sellise pärast enne sajandat sünnipäeva oma elu auto
all lõpetada.

Rahamehed naeravad
Mina arvan, et karistused
purjuspäi juhtimise eest on naeruväärsed. Rahamehed ainult
naeravad paarisajaeurose trahvi
peale. Tänapäeval on ju alkomeetrid kõikjal saadaval – iga
autojuht, kes just täiskarsklane
pole, peaks selle omale soetama.
Ma ei tea küll täpselt, kes
neid seaduseid vastu võtab,
kuid mul on üks ettepanek.
Nõukogude ajal võeti esmakordse roolijoomarluse eest
juhiload kaheks aastaks ära,
teistkordsel vahelejäämisel
juba viieks aastaks. Olen kindel, et selline karm kord paneks mõne mehe mõtlema.
Võib-olla on valitsusel tõesti
kasulikum trahve välja kirjutada, see on ju hea sissetulekuallikas. Mina aga arvan, et inimelu on kallim. Kõik stagnaaja
seadused polnud ka halvad ja
see konkreetne tuleks kohe
vastu võtta.

Võin enda kurbade, kuid
õpetlike kogemuste näol öelda, et asi toimis. Võetigi algul
kaheks, hiljem viieks aastaks
load ära ning hiljem ma ei hakanudki enam sõitma. Parem
oli rahulikult õlut juua ja jala
käia või bussiga sõita.
Mis siin salata: kuigi olen
Eesti patrioot, nutan nõukogude aega taga. Eriti meeldis
mulle punkt konstitutsioonis,
mis ütles: igal Nõukogude
Liidu kodanikul on õigus tööle. Praegu aga – tööta või ära
tööta, ela, kuidas tahad, pole
kellegi asi. Sellist Eestit ma
väga küll ei tahtnud, kus mulle
vanuse pärast tööd ei anta. Poleks uneski näinud, et minusugusest kuldsete kätega härrast
võib kojamees saada.
Seekord siis selline tõsisem
mõtisklus, sest ega alati saa viinast ja naistest rääkida. Lihtsalt remargi korras: 99-kilose
daami rindel, kellega viimati
tantsupidu nurjus, on olnud
vaikus. Miks pean üldse mina
olema alati see, kes peale käib?
Temal on minu number samamoodi olemas, võtku aga
ühendust. Kuigi võib-olla on
ta viimaste lugude peale solvunud, sest ega ma ju täpselt tea:
ehk kaalub ainult 98 kilo.
Rõhutan, et olen osav töö-
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Pakume tööd Loomakliinikusse kahele

PUHASTUSTEENINDAJALE

mees ja ilusate tüdrukute käest
raha kunagi ei võta. Viimase südamedaami juures likvideerisin kanalisatsiooniummistuse
kahe õlle eest. See on ju teadagi
väga ebameeldiv: kui sõbrannale külla läksin, oli pott üleni täis
ja sitajunnid ujusid. Sain hakkama – pikk tross, millega ka
katusel käin, aitas hädast välja.
Ise olin muidugi ka veidi roojane, ent daam väga õnnelik. Päris santehnikud küsivad ju hingehinda ja kui ikka pasandada
tahad, siis maksad ka.

Gildi tänava ülbus
Roolijoodikluse teema vääriks tegelikult üleriiklikku tähelepanu, aga kui olen üritanud
Gildi tänaval asuvas päevalehes
sõna võtta, on küll lubatud tagasisidet anda, kuid seda jään
vist surmani ootama. Öelgu
siis kas või ei, ent viisakusest on
nende puhul asi küll kaugel.
Loodan siis, et suutsin mõnele
hulljulgele mõistuse pähe panna
ja mõne lapse elu päästa. Enda
pärast ma tegelikult väga ei karda: olen nii väle, et põikan ikka
neljarattalise eest kõrvale, kui
just väga täis ei ole. Tõsi, oma
armsa elektrirolleriga vuran sageli ringi ka juua täis peaga, kuid
olen ettevaatlik, tasakaalukas ja
oskan politseid vältida.

Tööülesanneteks on kontoriruumide ja olmeruumide koristamine, pesu pesemine ja
triikimine, treppide ja koridoride puhastamine.
Tööajaks on E-P alates 5.30-13.30 (k.a riiklikud pühad), töö on vahetustega.

Nõudmised kandidaadile: Kasuks tuleb puhastusteenindaja kutsetunnistus ja eelnev
töökogemus. Töö eeldab head füüsilist vormi, ausust, hoolikust ja täpsust.
Pakume kaasaegseid töövahendeid, erialast juhendamist/väljaõpet, toredat meeskonda.
Lisainfo E-R 9-18, telefonil 515 5701 (Raili Karja).
CV-d palume saata e-posti aadressile Kairi.Marjapuu@emu.ee.
Kandideerimise tähtaeg 14. detsember 2015.
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REKLAAM

Neljapäev, 3. detsember 2015

Detsembri
lõpuni

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
Korterid, majad, majaosad
põllumaa
ja raieõigus.
MetsaTartus
ja maakonnas.
kinnistute ost ka koos hooneAitame
kinnisvara
tega, hüpoteegiga, looduskaitmüümisel ja üürimisel.
sealadega ja kaasomandiga. Tel
Meelis
523 4445. Karu, tel 511 5949

EHITUS

AKNAD
kuni

-65%

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/

KINNISVARA MÜÜK
Ehitus- ja remonditööd,
viimistlustööd. Tel 5893 3335,
skineragroup@gmail.com.
Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus, remont. Pikaajaline
kogemus. Tel 5622 9840.

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
„Süstime“ seinad soojaks ja
tuulepidavaks termovahuga.
Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
Tel 5660 6010, www.therm.ee.

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Maja (pool maja) või eraldi
sissekäiguga ahiküttega korteri
Tartus. Kiire! Tel 5817 2199.

Puud 40 l võrkkotis (lepp 2.50,
kask 2.70, vedu Tartus tasuta).
Talveküte OÜ, tel 5341 2221.

Müüa elutoamööbli komplekt
(tugitool ja diivanvoodi, tool käib
lahti, hästi hoitud).
Tel 5591 0068.

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

3-toal majaosa Jänese 3 (eh
1950, üp 58,1 m², renov, kivimaja,
2. k, aed, 84 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

Pool maja Kanepis (tsentraalne
vesi, kanal, abihoone, saun,
950 m² krunt). Tel 501 4276.

Ehitusliku saematerjali müük
otse tootjalt. Tasuta transport
Tartus! Tel 5656 4624.

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

MÖÖBEL

müümisel ja üürimisel.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
Kai Persidski, tel 5190 3394
E-post:
Gerteravara@eravara.ee
Suik, tel 515 3773
Tel
ja 506 6173.
742742
02407630
• www.robinson.ee

Teeme katuse- ja fassaaditöid,
paigaldame aknaid-uksi.
Tel 5462 6601.

MATERJAL

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne
kinnisKorterid, majad,abi
majaosad
maakonnas.
vara Tartus
ostul, ja
müügil,
üürimisel
• Kinnisvara
Aitamekomplekshaldus
kinnisvara

Mooste järve lõunakaldal müüa
veepiiriga elamumaa 12 502 m²
otse omanikult. Tel 5665 4673.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Osta järelmaksuga, maksma võid hakata 2 kuu
pärast! Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu.

Märg lõhutud kask (al 38 €/rm),
poolkuiv segapuu (50 cm, 35 €/
rm) koos veoga. Tel 5612 7434.

LOOMAD

Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid! Tel 5621 9255.

Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Puleium OÜ
Tel 5660 6663

KÜTE

Kinnisvarateenused aastast 1997

Sanitaar- ja kapitaalremont,
ka san-tehnika- ja elektritööd.
Ehitus- ja lammutustööd. Tel
5837 2544.

puidutööd.ee

Sõiduõppe A-, B-, BE-, C-,
CE-kat veokijuhi täiendus-ja
ADR-koolitused. Lõppastme- ja
esmaabikoolitused aasta ringi.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Krohvimistööd (lubikrohv, savikrohv, tavakrohvid). Tel 5668 6171.

Puurkaevud, pumbad, vertikaalne maaküte. Tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee,
Kaevupuurija OÜ.

www

Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta Tartus ja Tartu lähiümbruses. Tel 504 5307.

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

Lõhutud kuivad küttepuud.
Sega 50 cm 38 €/ruum. Tasuta
vedu Tartu-Põlvamaal.
Tel 5667 1235.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korralik korter Annelinnas. Tel 5805 5041.
2-toal korter kesklinnas Raatuse
100 (ahiküte, uus boiler, pesumasin ja mööbel olemas, omanikult, 280 €/kuu). Tel 5389 3882,
e-post anastassia.bernat@
gmail.com.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

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

Naisterõivaste kaupluses CLIVIA
Eedeni Kaubamaja II korrusel

SUPERPAKKUMISED

• kleidid al 22 €
l 79 €
• voodriga seeli
kud al 20 €
• topid al 10 €
ipüksid 20 €
g
ii
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• soojad p
•pidulik pluus 17 €
• mantlid a

Sooduspakkumised kehtivad nädala lõpuni.
Kvaliteetsed Eestis toodetud tooted.
Külastage meid. Tel 748 0802.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaminapuud (lepp, kask). Tel
5683 3404.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kuiv kaseklopp (28-29 cm)
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €.
Tel 5591 5281,
www.kuttepuud.com.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu,tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepinnud ja klotsid lahtiselt ja võrgus. Võimalik
väikestes kogustes. Parim hind,
vedu tasuta. Tel 511 2625.

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

PAKUN TÖÖD
Nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.
Osalise ajaga töö puhastusteenindajale Tähtvere linnaosas E-R
peale 16.30. Tel 5823 0411.
Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

PÕLLUNDUS
Kartul, punapeet, porgand,
küüslauk, kõrvits, kapsas otse
talust sulle koju!! Tel 5370 8010.
Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.
Toidukartul (Gala, Vineta, Laura) kojutoomisega (25 s/kg). Tel
5300 3523.

RIIDED
Anne 51 kauplus Stiil: uued
riided Iirimaalt (kleidid, pluusid,
seelikud, püksid, spordiriided,
pesu).
Moestuudio Outlet asub uuel
aadressil Raua 22. Tuntud firma
riided. Tel 5554 2099.

REKLAAM

Neljapäev, 3. detsember 2015
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suusajoped ja -püksid,
spordiriided, kindad, fliisid,
uued ja kasutatud lasteriided
jpm. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode ja kaubikute
remonditööd. Autoelektrik ja
diagnostika. Tartu,
tel 5853 3080.

TEENUSED

Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb sise- ja välikoristust
korteriühistutele ja eramutele.
Tel 509 0750.

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

Koldehunt OÜ renoveerib ja
nüüdisajastab korstnate lõõre
Heinoxi roostevabast terasest
hülssidega. Võimalik renoveerida
üksikuid lõõre. Töö kiire ja iga
ilmaga. Täpsem info ja telliminewww.heinoxkorstnad.ee, tel
511 5146, koldehunt@gmail.com.
Kullassepatööd. Abielusõrmused kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Autoremont, autoelektrik,
diagnostika, summutite remont, õlivahetus, rehvitööd.
Tartu, tel 5853 3080.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

KAARDID
ENNUSTAVAD

Vihmaveesüsteemide müük,
paigaldus ja puhastus.
Tel 550 3200, 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.

Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Õhupuhasti Coway odavalt.
Tel 503 6561.

OST

Visiitkaardid, blanketid, kalendrid, reklaamid, raamatud.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee.
Väike lastehoid pakub paindlikku teenust (osaaeg, õhtuti,
kokkulepetel). Tel 5559 9174.

TERVIS

Meesterahva abi remondi- ja
majapidamistöödes.
Tel 5374 8984.
Metsalõikusteenus harvesteriga, metsamaterjali kokkuvedu,
abistan müügiga. Tel 5462 6601.

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Soodne lauanõude ja helitehnika rent Tartus. Tel 5569 6193,
sinivaim@hotmail.com,
Sinivaim OÜ.
Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Tasuta kodumasinate (va külmikud) ja vanaraua äravedu. Garaažide koristus. Tel 5386 9008.
Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.
Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.

Ohtlike puude lõikus, metsatööd, võsalõikus kruntidelt ja
okste äravedu, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

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

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, tel 505 8381.

Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info: 5680 4451, tartu@sahtel.net
Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Antiikesemete, raamatute, hõbeda, mööbli, lauanõude ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.

Hõbedast sõled, ehted, pitsid,
lusikad jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Gevale massaažisalongis
(Vaksali 17a) detsembri lõpuni
soodustus 25%. Tel 5373 7411.

Uuriripatsid (kuni 200 €/tk) ja
vanad teeklaasihoidjad. Raha
kohe kätte! Tel 5649 5292.
Uute ja vanade, samuti nõukaaegsete raamatute ost.
Tel 503 3719.

Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Langebrauni ja teiste vanade
lauanõude ost. Tel 5803 6752.

TUTVUS

Veneaegne fototehnika ja
erinevad objektiivid.
Tel 5872 5458.

VABA AEG

60 a naine majaga Tamsalt otsib
sõpra-elukaaslast, töötavat ja
autoga. Tel 5846 4613.

Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.

MÜÜK
CD salvestaja Philips (töötab
hästi). Tel 5597 3262.
Elektrikeevitus, gaasikeevitus,
põrandalihvija, kriidiveski,
külmkompressor. Tel 5671 5166.

Merevaigust kaelakee (lihvitud
kee eest tasun kuni 600 €) ja
muud veneaegseid naisteehted. Huvitavad ka vanad nõud,
rahvariided ja palju muud! Alati
hea pakkumine ja aus asjaajmine.
Tel 5639 7329, Liina.

Müüa 2 piletit 5.12 toimuvale
Vanemuise etendusele „Üks
mees, kaks bossi“. Tel 506 4350.
Vanemuise Selts 150 kontsert
„Jubilate“ Tartu Ülikooli aulas
19.12.2015 kell 17.00. SaintSaens „Jõuluoratoorium“.
Pääse 5/10 €. Info tel 5825 5097.

Meestele kingikotti! Linane särk
ainult 36 €, lastele 20 €!
www.linakaubamaja.com
Neris katel, katla ribid, terastoru, tsingitud toru, asbesttoru ja
leektoru katel. Tel 5671 5166.
Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ täielik komplekt
(300 €). Tel 5340 1260.

FUEGO

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed (valmistaja Roman Tavast) märgid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Export Design

Suur valik rõivaid, kodukaupa ja kasutatud mööblit. Külastage meid!

1955. a raamat „Oikumeeni
äärel“, hind kuni 40 €.
Tel 5663 9310.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

HINNAŠOKK!

Bokside rent, komisjonimüük

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt. Vajadusel paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Kinnisvara haldus (elamud,
korterid). Pikaajaline kogemus.
Info tel 528 7086,
e-post: mart@enomar.ee.

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

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.
Elektritööd! Tel 513 7844.
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Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@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 (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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4.-6. detsember

TARTU KAUPLUSE
SÜNNIPÄEVANÄDAL!
2. - 9. detsember 2015
Joonistusvõistlus
3-12a lastele:

“JÕULUD MINU KODUS”
Too pilt poodi!
Loosime välja
hulgaliselt kingitusi!

KINGISADU jätkub
raadios ELMAR!
Kuula ja mängi
kaasa!

Kõigi ostjate vahel läheb loosi
efektne VALGUSPUU
väärtusega 139€

/magaziin
www.magaziin.ee

Loosimine toimub
09.12.2015 KELL 16.30
TARTU kaupluses!
Võitjatega võetakse ühendust!

JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

