Minu väga optimistlik arvamus, et sõidan igal hetkel, kui
vähegi võimalik, Tartusse sai
üsna kiiresti ümber lükatud.
Mailis Reps

4,20 €

Sünteetilisest nahast
soojad töökindad

4.60 €

art 44-3001

Lateksvahuga
soojad töökindad

art 44-376

art 44-328
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Kuku raadio, 2. detsember
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soojad töökindad
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LAPLAND valged
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talvekindad
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softkindad
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Loomanahast
Hi-Vis talvised
töökindad
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Kitsenahast
soojad softkindad

“Wonder Grip®
Thermo Plus“
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 28.02.2017 või kuni kaupa jätkub!

IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD – MEIE AITAME SUL VALIDA!
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

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
HAAPSALU
Maslovi 1 Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

UUS
KAUPLUS
RAPLA
Tallinna mnt 2a
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Kampaania rebib annelinlast
MAGALAERALDUSEST VÄLJA
Kuigi toanurgake magalarajooni tornist võib
erakute jaoks unelmat
kujutada, soovivad heategijad asjatu üksteise
ignoreerimise kiiremas
korras ära lõpetada.
Annelinna selts on hüpanud
üleriigilise kampaania „Märka naabrit“ reele, mille sihiks
on kõrvalkorterite elanikele
kõige lihtsamate teenete pakkumine. „Võime öelda, et see
on heategevuskampaania, aga
mina nimetaksin seda hoopis
mõtteharjutuseks,“ sõnas üritust peale Tartu ka Tallinnas,
Narvas ja Viljandis vedav Anu
Viltrop. „Selle eesmärk on just
kortermaja elanikke suunata
oma naabreid märkama, ütlema neile tere ja pakkuma jõukohast abi.“

Supi nimel
Näiteid, kus tugikäsi elu võrreldamatult parandada võib,
saab Viltropi sõnul tuua lõputult. „Mõnel vanamemmel on
vaja poekott viiendale korrusele viia või on mõnel noormehel
kätel selline kaasa sündinud
viga, et ta ei saa ust lukku ega
lukust lahti keerata, kuid tahaks ometi tööl käia,“ kirjeldas
ta.
Viltropi sõnum on siinkohal selge: tuleb lihtsalt appi
tulla, mitte silmi kinni pigis-

üle linna levitada.
„Erinevate linnade vabaühendused, aga ka avaliku sektori asutused on teemaga igati
kaasa tulnud. Hea meel on,
et teema resonantsi tekitab,“
kiitis Viltrop. „Sageli kajastavad uudised ikka probleeme,
aga vahepeal on vaja ka häid ja
lihtsaid asju. Pisike aitamine
võib just olla see, mis sinu või
naabri päeva muudab.“

Võõras noormees

Aktivistide unistustes võiks Annelinna rahvas tulevikus leida tuge ka mujalt kui poepingilt.

IRINA ANDREJEVA
tada. „Ja tegelikult on elu alati kahe otsaga: ükskord vajad
ise abi, teine kord saad seda
vastu pakkuda. Kas või seesama vanamemm võib vabalt
keeta taldrikutäie sooja suppi
sinu lapsele, kui sul endal pikem tööpäev on,“ meenutas ta.
„Tuleb kasvatada hoolivust,
märkamist ja arusaamist, et
tegelikult oleme ju kõik ühesugused inimesed oma heade ja
vigadega.“
Aga keskmise eestlase suhtluslembesuse juures tähendab
see ju tohutut mugavustsoo-

nist väljatulekut? Viltrop tunnistas, et käitumist muuta on
tõesti väga raske, kuid sellest
saab üle, kui inimesele lihtsalt
ligi astuda. Selleks tarbeks on
plaanis pakkuma hakata ka
jätkukoolitusi, mis õpetavad,
kuidas ikkagi võõrale juurde
minna.

Animatsiooniga
vallutama
Eestvedaja rõhutas siiski, et
selline vastastikune abistamine ei saa kunagi olla kohustuslik, vaid sündida ainult siis, kui

osapooled seda tahavad. „Kui
soovid elada oma korteris ja
mitte kellegagi suhelda, siis on
see su enda valik. Kui aga siiski
proovid, võid ju pärast endalt
küsida, kas tunne oli hea või
halb,“ soovitas ta.
Praegu on fookus seatud
A nnelinna le, kus suurte
korrusmajade piirkonnas on
vabatahtlikele appi tulnud
linnaosaselts, mis aitab plakateid jagada. Lisaks on juba
valminud temaatiline animatsiooniklipp. Edaspidi aga
üritatakse aktsiooni vaimu

Kuigi põhjalikke kokkuvõtteid teha on veel vara, tõdes
Viltrop, et ise on ta eestvedajana küll rohkem jälgima hakanud, kas ta siis ikkagi on piisavalt avatud. „Alles oli minu
kord naabrit linna arsti juurde
viia,“ meenutas ta. „Olen seda
küll varemgi teinud, aga nüüd
mõtlen teemale rohkem. Suured muutused saavad alata iseendast.“
Esmane tagasiside osalisteltki on olnud positiivne.
„Üks naisterahvas kirjutas
juba, et üks hästi tore noormees, kelle nime ta küll ei
tea, on aidanud tal poekotti
neljandale korrusele tarida,“
rääkis Viltrop. „Võime küll
arvata, et eestlased kinnised
ja tagasihoidlikud on, aga
kummatigi sellised asjad toimuvad. Ega meie kampaania
midagi erakordset pole.“
KAUR PAVES

Kui hästi tunned valitsust?*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kolm ministrit vanuseskaala mõlemast otsast?
Millised kaks praegust ministrit on pääsenud Tartu volikokku?
Millise kahe linna volikogu koha on pälvinud Kadri Simson?
Kes valitsuse liikmetest on leiba teeninud keevitaja ametis?
Kes on olnud kolme erineva ministeeriumi eesotsas?
Kes on valitsuse ainus setu?
Kes tuli riigitüüri juurde otse lasteaiast?
Millisel kuul peetakse valitsuses enim (3) sünnipäevapidusid?
Kes on töötanud TÜ germaani-romaani filoloogia osakonna assistendina?
Kes rassis omal ajal Sampo müügiesindaja, Nielseni turu-uurija ning ehituse
teadusliku uurimise instituudi analüütikuna? Juhtis ka autohooldusfirmat
OÜ Värvilised?
* Eilse õhtu seisuga.

Koristus- ja
puhastusteenused

BERIT

KONTSERT

kutsub:

Vastused:
1. Noorimad on Repinski (6.08.1986), Ossinovski (15.03.86) ja Korb (3.03.80). Vanimad Iva
(28.04.64), Pomerants (24.09.64) ja Sester (14.07.69) 2. Tsahkna (2003 asendusliikmena) ja
Reps (2002, siis veel Rand) 3. Tallinn (2009) ja Pärnu (2013) 4. Repinski on keevitaja ametit
pidanud nii Saksamaal Papenburgis kui OÜ-s Vesboard 5. Pomerants oli 2003-2005 sotsiaalminister, 2009-2011 siseminister, 2015. a alates keskkonnaminister 6. Urve Palo on
lõpetanud Värska gümnaasiumi 7. Kaia Iva tüüris seni Türi lasteaeda 8. Juulis on sündinud
Ratas (2.), Sester (14.) ja Palo (10.) 9. Mikser 10. Ratas
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Jõulugala 2016

Koit Toome & Maria Listra
Kaasa teevad Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Piia Paemurru (klaver).

BERIT

KONTSERT

kutsub:

Inga ja Toomas Lunge jõulukontsertidel

“Meie pere jõulud”

Südantsoojendavad laulud otse kuulajani. Ausalt ja vahetult.

Elegantsed kontserdid 13.-28. detsembrini üle Eesti

R 23.12 TARTU PEETRI kirik kell 19
TARTU, Võru 3
5556 6313
tartu@cleanplanet.ee

Piletid hinnaga 16–18 € eelmüügis
Piletilevis ja kohapeal alates
tund enne algust.
Kaasas pere hea sõber Tõnu Raadik

K 28.12 TARTU PEETRI KIRIK kell 19
Piletid eelmüügis hinnaga 10–16 eurot
Piletilevi müügipunktides ja internetis
www.piletilevi.ee. Kohapeal hind kõrgem.

UUDISED

Neljapäev, 8. detsember 2016

LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Leke rikkus
töösuhet
Avaldan äärmist nördimust, et Tartu Ekspress
avaldas minu 22. novembril kogemata pressilisti saadetud isikliku töö
alase kirja, mille eest ma
ka kohe vabandust palusin ja asjaolule tähelepanu
juhtisin.
Minu „tänu“ kuulub ajakirjanikule, kes sellele säravale ideele tuli ning on
saanud selle realiseerimise kaudu minu töösuhtesse pinget lisada ning minu
usaldusväärsust asutuses
kahandada. Teie täitmatu
uudishimu rahuldamiseks
saan lisada, et pildid tehti päästeameti kalendri
jaoks, mida oma töötajatele jagame ja millest suurema osa põlve otsas ise
valmis teeme.
Meie koostöö Tartu
Ekspressiga on olnud ja
ilmselt ka jääb pinnapealseks. Kui ajalehte ei huvita
meie asutuse edastatav
ametlik info, siis on alati
võimalik kontakt pressilistist eemaldada.
Siinjuures juhin veel
tähelepanu meie inspektorite meelelahutusasutuste reidi infole, mille
Tartu Ekspress avaldas 17.
novembri lehes pealkirja all „Puistamise ohvrid“.
Sellega andsite signaali,
justkui oleksid ajaveetmisasutused ohvrid, mitte süüdlased, kes ei täida
ohutusnõudeid ja oma
külastajate turvalisust ei
taga.
Toimetus vabandab Marek
Kiigele ja tema tööandjale
põhjustatud kannatuste
pärast.

3

Teata Teost
Tartu Ekspress valib järjekordselt Aasta Tigu. Bussijaama ja Madruse tänava
saagadele sobivaid järeltulijaid saab esitada aadressil
toimetus@tartuekspress.ee.

8

naist kalal kujutab Jakobi galeriis avatud Piret Kullerkupu
isikunäitus, mis mõtiskleb
looduse suuruse ja inimese
väiksuse üle.

Tünnisaunade vorpimine pole finantssõltumatust Kingseppade õuele toonud. 

OÜ DISCIMUS

SÖAKAS ÄRIPAAR
sõdib pangaga
Kui tavalisel eestlasel on
tavaks pangalaenule ka
veri ninast väljas anduda,
siis Põlva ettevõtjad Riina
ja Mairo Kingsepp on
võtnud nõuks selg sirgu
lüüa ja liigkasuvõtjatele
koht kätte näidata.
Majandusbuumi kõrgaegadel säras Riina Kingsepa ettevõte Discimus meediaveergudel kui Põlvamaa unelm.
Kümblustünne valmistav
firma õilmitses, andis rahvale
tööd ning eksportis nii Soome
kui Saksamaale. Pole siis ime,
et edu laineharjal Nordea pangast ka kopsakas eluasemelaen
selga võetud sai.
Siit edasi kaldub Kingsepa
versioon juhtunust aga totaalsesse müstifikatsiooni. Naine
on nimelt tuliveendunud, et seni
arvemajandusse hoolimatult
suhtunud finantsasutus nõuab
talt nüüd ebaõiglaselt tagasi 11
aasta jooksul tasumata jäänud
laenumaksed. Nii on kohtutäituri abiga temalt „välja pressitud“ 39 000 eurot pluss 4200
eurot täituritasu takkaotsa.
Just nimelt väljapressimiseks
Kingsepp juhtunut nimetabki.
„Pank kinnitab, et ta pole 11
aastat laenumakseid saanud ja
pani meie kodu täituri kaudu
müüki. Mina tean, et olen iga

kuu maksnud,“ kurtis naine.
Võetud laenu tagasimaksmisest on Kingsepal päris
omalaadne nägemus. „Ma ei
saa aru, miks pank pole reageerinud mitte ühelegi minu
kirjale,“ jätkas ta. „Pärast seda,
kui keeldusin panga küberkuritegusid kinni maksmast,
tehti selline avastus, et 10 aasta
ja 6 kuu jooksul on kodulaenu
põhiosa tagasi makstud vaid
9900 eurot.“

Prokuratuur laiutab käsi
Nordea kommunikatsioonijuht Jane-Liina Liiv tõdes, et
Kingseppade juhtum on asutusele hästi tuttav, aga öelda saab
vaid seda, et pank on käitunud
igati korrektselt. „Kliendi ja
panga vaheline suhe on kaetud
pangasaladusega, seega meil ei
ole omalt poolt võimalik detaile kommenteerida,“ lisas ta.
Kingsepp aga ootab panga
selgitustest hoolimata raha tagasi, kuna „tegu oli väljapressimise ja hirmutamistaktikaga“.
Proual on välja otsitud koguni
tsiviilseadustiku punkt, mille
kohaselt on võimalik tühistada
tehing, mis on tehtud olulise eksimuse, pettuse, ähvarduse või
vägivalla mõjul. Sestap on daam
juba avalduse teinud nii politseisse kui prokuratuuri. „Mina
selliste asjadega ei lepi,“ raius ta.

Paraku pidi aga Lõuna ringkonnaprokuratuuri nõunik
Urmas Glase kinnitama, et
hinnanud avaldaja ja kohtutäituri seletusi, leidis prokurör, et
kriminaalmenetlus tuleb jätta
alustamata kriminaalasjale
viitavate tunnuste puudumisel. „Antud juhtumi puhul on
tegemist täitemenetlusega,“
täpsustas ta. „Panga ja kliendi vahel sõlmitud kokkulepe
tingimuste ja vastastikuste
pretensioonide sisu väljaselgitamine ei ole kriminaalmenetluse ülesandeks. Pooltevahelises vaidluses on võimalik
pöörduda tsiviilkohtu poole.“
Kingsepp tõotab siiski Põhjala panga põlvili suruda. „Sellise summa väljapressimise eest
peaks päris mitu aastat saama,
küsisin justiitsministeeriumi
käest järele. Just vanglas on
nende koht!“ rõhutas ta. „Augustis sai suurem raha meilt
ära võetud ja peagi tuligi uudis,
et septembris oli Nordea pank
juba väikses kasumis.“
Kolm aastat pangaga sõdinud
isehakanud jurist ongi veendunud, et sellega on kodulaenuleping lõpetatud. „Ülejäänud
puudujäävad summad lähevad
lihtsalt kahjutasude kustutamiseks, mida tegi pank meile ja
meie firmale,“ resümeeris ta.
KAUR PAVES

LUULE- ja KINKERAAMAT
Eesti keele, kirjanduse ja kunstiõpetuse õpetajana töötava autori
debüütraamatu kõik 50 sonetti on
marjadest ja nende värvidest
ajendatud eluhetkede peegeldused,
meenutused ja kokkuvõtted.

LEA MÄNDMETS

50sonetti

Kõvakaaneline ja värviline teos on
ühtlasi väike teatmik, mille igal küljel
on sonett, selle all pilt, mille all
omakorda info konkreetse marja ja
selle kasutusvõimaluste kohta.

se Kristjan Türgi, kes on projekti Pneumobiil 2016 üks
eestvedajatest.

Kummelile tuge
Kummeli tänav rekonstrueeritakse 218 245 euro eest,
millest linnavalitsus tasub
200 000 eurot.

Uus turuboss
Tartu turu juhatajaks valiti Ivo
Tombak, kes on viimased kaheksa aastat juhtinud Pärnu
ja Tartu K-rauta kauplusi.

Mälestus sõjast

Kes kandis kultuuri?

4. detsembril kella 18 ajal
õhtul ähvardas 60-aastane joobes mees Tõikvere
külas relvataolise esemega
40-aastast sookaaslast. Ilmnes, et härra vöö vahel oli
isevalmistatud laskekõlbmatu sõjaaegne püstol.

Kuni 3. jaanuarini saab linna
kodulehel esitada kandidaate Tartu kultuurikandja 2016
aunimetusele, millega tunnustatakse lõppeval aastal
silma paistnud loovisikuid ja
loomingulisi kooslusi.

Tsiklite plejaad
Spordimuuseum avab reedel ajutise väljapaneku põnevatest ja kuulsusrikastest
mootorratastest läbi aegade.
Näha saab teiste seas legendaarsele Eesti naissportlasele Luule Tullile kuulunud
ringrajamootorratast.

Aasta insenerihakatis
Inseneride liit kuulutas konkursi „Aasta tehnikaüliõpilane 2016“ võitjaks maaülikooli tehnikainstituudi
tootmistehnika magistriõppe esimese kursuse üliõpila-

SÄHVATUS

Busse juurde
Pühade ajaks toob Lux
Express Tallinna liinile kell 14
ja 16 väljuvad lisabussid.

Luulet ja snäkke
Teisipäeval toimub Kirjanduse majas (Vanemuise 19) Jidi
Majia luulekogu „Aeg“ esitlus.
Tõlkija Jüri Talveti juttu saab
vältida suupistelaua ääres.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

HUGH HEFFNERI GÜMNAASIUMI VILISTLASTELE:
alati on rõõm näha, kui saatejuht ja vaatajad üksteist
leiavad. 
KANAL 12

Meeleolukat
aastalõppu!

PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

EROOTIKAKAUBAD

Utoopia

raamatupood

2016

facebook.com/torekirjastus

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510
e-pood: www.desirees.ee
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Mihkel Raud: südamega po
Taaralinlaste hääletoruna Toompeale upitatud Mihkel Raud naasis
Emajõe äärde, et oma kolmandat raamatut propageerida. Tartu
Ekspress haaras elumeistril nööbist kinni, et lõhe-krevetipasta
ampsude vahelt välja pressida, miks riigikoguja lusikas nõnda
kiirelt nurka ja valijate lootused tuulde lendasid? Kus praegu Eesti
poliitelu on ja kuidas palju kaugemale jõuda?

Kumb on väsitavam, valijate
või lugejatega kohtumine?
Huvitav võrdlus, polegi mõelnud.
Äsja oli esitlus Rakveres. Kaubakeskuse aatriumis, mitte raamatupoes,
ja mängisin sinna juurde ise pilli. Valetaks, kui ütleks selle kerge olevat.
Samas, olles poliitiku kampaaniatöö
ära maitsnud, võin loota, et enam
raskemaks kunagi ei lähegi.

Miks sa seda teed siis? Klišeena, et meil kõigil on oma laen
maksta?
Kirjutan ma seepärast, et meeldib.
Kui kauplused kutsuvad mind appi,
siis ma ei näe põhjust neile ei öelda.
Neid autoreid, kes käivad poodides,
pole vähe, ehkki kindlasti on ka üks
ports neid, kes seda kunagi ei ole teinud ega hakka tegema. Küllap siin on
võimalik lisaväärtust teosele anda.
(Väite tõestuseks käib intervjuu ajal
autori häält kuuldes raamatupoe taganurgas lõunastavalt Raualt autogrammi palumas tubli pool tosinat
kirjandussõpra).

Kahe aasta eest kõlas sinu
suust, et nüüd on sul legitiimne võimalus olla oma lemmiklinnas Tartus rohkem, sa ei
hakka kunagi poliitilist putru
suust välja ajama, pole peibutuspardiks, vaid tahad ise
parlamendi töös osaleda.
Kunagi ei maksa võtta end varasemate ütlemiste pantvangi. Mis sest,
et valitseb oht, kuidas ühel hetkel

tuleb sinusugune mees ja hakkab
nendega mulle pähe taguma, tuleb
ikkagi teha otsus nii, nagu sa konkreetsel hetkel õigemaks pead. Sel hetkel, kui ma mainitud laused ütlesin,
ma ka täpselt nii uskusin ja mõtlesin.
Täna pean tunnistama, et põrusin
poliitikas ning pidasin targemaks
ise taanduda. Minu riigikogus peetud paari kõnet saab igaüks lugeda ja
otsustada, kas mu lubadus poliitilise
pudrutamatuse kohta pidas.

Sind valis 7% üldse Tartus
valimas käinutest, tõid pooled
SDE hääled. Mida sa ütled neile 3229-le, kes sind usaldasid?

gem, kui nurgas vastu tahtmist edasi
pusserdamine.

Mida siis on Aunastes, Muulis, Eesmaas või Talves, mida
sinus vajaka jäi?
Ma ei tea. Olen tihedamalt kultuurikomisjonis kokku puutunud
vaid Muuliga. Ta seisis väga vapralt ja
hästi argumenteeritult, kuigi minu
hinnangul üsna totakate asjade eest.
Minu saamatus riigikogus seisnes
ikkagi selles, et puudus kompetents
seaduseelnõudega töötamiseks. Ma
kujutasin küll ette, et poliitilises ansamblis on tarvis erinevate instrumentide mängijaid, aga nii see pole.
Edukal poliitikul on oma teema, ta
on selles väga kodus, tihti esiplaanil
ja meeldejääv. Ma ei leidnudki enda
oma.

Vara loobusid – praegu kõlgutaks kultuuriministri toolil
jalgu?

Kui ma tegin otsuse lahkuda riiMuidugi mitte. Ma näiteks jälgin
gikogust ja naasta ajakirjandusliku huviga, kuidas edeneb see ülesantegevuse juurde, siis mõned kollee- ne Martin Repinskil, kes muide on
gid, valdavalt ka endised ajakirjani- väga huvitav inimene ja kaugeltki
kud, hakkasid ühtäkki mu valijate mitte rumal, nagu mõni ehk soovib
tunnetest rääkima. Ma ei tea, aga näidata. Mis seal salata, ka sotsidel
justkui mõte kõlanuks, et see siin on on olnud parlamendikogemuseta
ju ühesuunaline tänav, kust tagasi ei minister. Ministeeriumi juhtimine
minda. Justkui sel redelipulgal pole ilma poliitilise kogemuseta on tavaebaõnnestumine võimalik. Või kar- liselt häving.
deti, et kui see uks
juba lahti teha, võib Ligi on väga lahe tüüp ja rääkitekkida kellegi-mildes riigimehelikkusest, siis tema
legi suhtes ka ootuon sellele terminile mingil oma
si? Ei tea.
Tõsi, sain ka mõ- veidral moel kõige lähemal.
ned kirjad, kus tõesti inimesed väljendasid pettumust.
Küll oleks olnud väga huvitav näha
Teisalt, olen rääkinud mitmete, väi- lähedalt neid uue koalitsiooni läbidetavalt oma valijatega (ega ma ei tea rääkimisi. Raudselt olid põrgulikult
ju, kes keda), kes mõistavad, et aus põnevad päevad, mida soovinuks
seisukoht, taandumine, on igati õi- kardinaservast jälgida.

Miks see nii on, et Lõuna-Eestisse saadetakse sageli kandideerima „telerahvas“ ja pahatihti riisuvad nad ka koore?

Põhjusel – paljud inimesed lähevad
nüüd närvi –, et meil on suur hulk
kompetentseid ametnikke. Selle asja
hea pool on see, et riigikogu liikmetest ei sõltu absoluutselt mitte midagi.

See ei ole ainult ühes regioonis nii.
Isegi mitte selle riigi omapära. Ma
oletasin näiteks, et Aunaste korjab
kagust 15 000 häält. Eksisin. Tähendab ei ole enam nii, et pane aga
ükskõik mis ala staarike pukki ja lollikesed jooksevad tormi. Ja tore on,
inimesed ei kagus, ei mujal pole täistohmanid parteipropaganda nööri
otsas.

Ametnikud juhivad Eestit?
Ei, ikka parteide juhatused ja
tagatoad. Loll jutt, et neid ei eksisteeri. Siiralt ja käsi südamel –
valdav osa riigikogu liikmeid ei ole
halvad inimesed. Ega ka ebakompetentsed. Mida ma arvasin, et riigikogul on mingisugune olulisem
funktsioon kui lihtsalt illusiooni
loomine, nagu Eestis vastuvõetavad otsused, seadused ja mis iganes, läbivad demokraatliku debati.
Tühjagi.

Sul oligi kokkulepe, et tood
kolm-neli tuhat häält ära ja
aasta pärast paned kopsaka
hüvitisega tagasi bisnesisse?
Muidugi ei olnud. Mis oleks saanud laual teisel pool olla? Mille nimel? Minu jaoks oli väljakutse vahetada professionaalset trajektoori.
Kohtuda vahelduseks ka teistsuguste inimestega kui sina ehk teised
ajakirjanikud, kes kogu mu ametialase elu ongi mind ümbritsenud.
Kogu poliitiline dünaamika on ilgelt
põnev ja erutav. Vähemalt teatud
perioodid.

Pakk tuuakse lauale ja tuleb
erakonna määratud nuppu
vajutada? Ükskõik, mida süda
ütleb?
Südamega pole riigijuhtimisel küll
midagi peale hakata. Päris ausalt. Süsteem töötab – ja nii peabki – ratsionaalselt. Sul võib olla mingi väike oma
asi, aga et sellest kasvaks oluline seadusandluslik initsiatiiv ... üliharva.
Tillukesed asjad on tehtavad. Isegi
mina sain märgi maha. Teatavasti ei
tohi ID-kaardi dokumendipildid olla
vanemad kui loetud kuud. Sedasi ka
neil, kes õnnetult on koomas, näevad
õnnetuseks välja justkui muumiad,
torud ninas ja mis veel. Muidugi puudutab see väga väheseid, aga inimene kirjutas mulle. Ja kuna seadus oli
just lahti dokumentide kehtivusaja
pikkuste pärast, sain teha muudatusettepaneku, et neil juhtudel võiks
kehtida erand. Ministri määrusega
saab nüüd kehtestada erandi, et dokumendil on varem tehtud, ikka inimese näoga foto.

Kohtasid erutava kõrval ka
poliitpornot?
Meenub, kuidas me Sal-Salleriga
poisikestena saime puhkeparkide direktsiooni abil tšehhide rändlõbustusparki abitöölisteks. Oli karusell
Kellukeste Tee, üsna kiire sõiduga,
päris kõhust kõditav, jube popp ka.
Ja meie Hendrikuga sattusime seda
kord kokku panema. Nägime, kui
palju polte oli puudu. Neid ei asendatud. Kogu asi oli äärmiselt ligadi-logadi. Pärast seda me ei sõitnud enam
oma endise lemmikkarusselliga.
Eesti riik on tunduvalt paremas
seisukorras kui mainitud karusell.

Tule meile
juba hommikul!
Tööpäeviti

8 –9
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kõik

Ketaslõikur
G13STA

00

kaubad *

-20%
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pole riigikogus midagi teha
Kuivõrd sa täna oled vähem
sots kui kahe aasta eest?
Printsiibid on mulle lähedased
siiani. Sotsiaaldemokraatia ideoloogiana on tänaseks lollakalt kokku
jooksnud, jäänud ajas tempos maha.
Eestis ehk vähem kui Euroopas. Küsi
Marju Lauristinilt, mida ta arvab
sealsetest sotsidest.
Ideoloogia vajab päris kindlasti

läbi raputamist ja uuendamist. Praegu ta ikkagi mõjub 80. aastate kultuurimajana, kus endised õppealajuhatajad käivad koos meenutamas,
kuidas asjad olid siis, kui nemad veel
koolis töötasid.

Mis moel hiljutine valitsuspööre võiks Eesti üldist poliitilist taset muuta?

Kindlasti ei saa riik olema nüüd
ebaprofessionaalsemalt juhitud.
Mulle oleks õudselt meeldinud, kui
peaministriks saanuks Kadri Simson. Aga läks teisiti. Mida tasub tähele panna, on asjaolu, et peale Mailis
Repsi pole kellelgi keski ministritest
kogemust. Ma siiski väga loodan, et
juhid saavad end kiiresti ministeeriumites kehtestatud.

Äkki on see nagu teismelise
kitarristiga, et viska ta lavale,
küll ära mängib?
Siis kindlasti, kui trummar ja bassimees tahavad, et ta õnnestuks. Kui
sul juhtuvad selja taha ametnikud,
kes ei soovi seda, siis ei lähe hästi.
Erinevad ministeeriumid on eri tasemel politiseeritud.

Kohtasid sa „mäe otsas“ sageli
riigimehelikkust?
Seda sõna aeg-ajalt koosolekutel
kostus, tähendades üldjuhul midagi naiivset. Ei saa öelda, et Ratases,
Tsahknas või Ossinovskis poleks
riigimehelikkust. Mõiste tegeliku
defineerimisega jään hätta. Süsteem
– äärmiselt tugev teine -, juhib peamiselt, mitte niivõrd isikud. Kõik,
mis toimub parlamendis, Stenbocki
majas on oluline, aga kaugeltki mitte
nii oluline, kui me arvame, et see on,
elule Eestis.
Riigikogu ei ole pahade inimeste
kogunemise koht. Muidugi kohtab
broilereid, lakeisid. Mõnevõrra isegi üllatav, et vaid paar tegelast olid
aktiivselt jälgid. Isegi Märt Sults on
omas kämpluses üsna sümpaatne
tüüp, ehkki seda pole mõnel kerge
uskuda. Minu jaoks on oluline, et
inimeses oleks eneseirooniat. Seda
on rohkelt Madissonis või Helmes
näiteks. Kahes vennas ei olnud.

Peamiselt oled nüüd kirjanik
või saatejuht või muusik või
kommunikatsiooniärimees?
Sõltub, mida ma parajasti teen,
see ma ka olen. Minu õnn, et saan
vaheldust ja mõnes mõttes ka valida
vabalt, kuhu parasjagu kuna rohkem
auru anda.

Nagu Hunt Kriimsilm ja
Jürgen Ligi.
Ligi ei juhi ühel päeval üht, järgmisel teist ja uuel nädalal kolmandat. Ligi on väga lahe tüüp ja rääkides riigimehelikkusest, siis tema on
sellele terminile mingil oma veidral
moel kõige lähemal nendest poliitikutest kellega mul on olnud au ja
õnn kokku puutuda. Jättes siinkohal kõrvale tema väljendusvormi ja
mõneti ebaproportsionaalse enesehinnangu.

Ratase vormistuses Ligi sisukus annaks hea variandi?
Huvitav lähenemine, teoorias ehk
õigegi. Aga ilmselt kui Ligi hakkaks
Ratase häälega pehmet lõnga heietama – mulle meeldib praegune variant
rohkem.

Oleme raamatupoes, annad
ehk mõne lugemissoovituse.
Tammsaare kui üks esimesi
sotse või keda?
Mul ootab öökapi peal Arnold
Schwarzeneggeri elulugu. Küll inglise keeles, aga mitmed mu Ameerika
sõbrad on seda soovitanud kui üht
omalaadsemat.

Nõustuksid kirjutama elulooraamatut Savisaarest?
Ma muide olen just ühe elulooraamatu kirjutanud. See pole küll klassikaline variant, aga Sal-Saller tõesti
kutsus ning ma olin nõus tegema. Savisaarega võiks väga huvitav olla, kui
ta on nõus mõningate väikeste, aga
oluliste asjadega: olema valmis end
avama, nõustuma ideega, et ta pole
täiuslik. Kui nii, siis hea meelega.

Järgmine kord näeb sind Tartus kuna? Mõnel kontserdil?
Ilmselt küll, pean järele vaatama.
Eks ma õige pisut ikka kartsin siia
tulla, et kui tõesti tulevad valijad
„reeturit“ noomima. Tundub, et on
siiski lepitud nukra tõdemusega, et
minus lihtsalt pole rahvasaadiku materjali.

Valides Raua, saadki
Jürgensteini?
Toomas on väga intelligentne, südamega asja ajav inimene. Kindlasti
parem valik Tartule. Ilma igasuguse
arrogantsita, aga valigegi pigem tõsiseid kui nimekaid tegijaid. Poliitikas hea mees rindel ei ole minu tüüpi
vend. Mitte et mul oleks midagi reameheks olemise vastu, kui rida saab
sellest tugevam. Aga ei saanud.
Mind lohutab teadmine ja laseb
öösel väga rahulikult magada, et
need kolm tuhat inimest said nüüd
parema esindaja. Ütlen ausalt, asjaolu, et Jürgenstein on mu asendusliige, tegi ka otsustamise lihtsamaks.
RASMUS REKAND
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Kadakasaun ja mudamask
MEELITAVAD VEESÕPRU
Tartu Ekspress käis
verivärskes VSpas koos
prooviklient Annabeliga
mõõtmas hotelli valmidust rahva lõõgastamiseks. Lingvistilist programmeerimist tudeeriv
neiu kõrvutas seniseid
spaakogemusi ning hinnang anti kogu hoonele
alates liftinupust kuni
hommikuse lõheviiluni.

Maheda valgusega looritatud ruum peaks lõõgastama ka kõige suuremas stressis
vaevleva külastaja. 
STEN SANG

Saabume laupäeva õhtupoolikul aadressile Riia 2
vastavatud hotelli Kvartali
hüpersupermegakeskuses.
Retseptsioonis tervitab müügijuht Triinu Teras ning teatab
heaolunoodiga hääles, et huvilised on neid juba üles leidnud.

mulliga vann, mis kohati massaažifunktsiooni täidab.
Neiule tundub natuke koomiline, kuidas vees mõnulejaid
on pandud valvama paras ports
vetelpäästjaid. Sama tähelepanekuga esineb tallinlane Keith.
Mehele jääb segaseks, miks
noori helesiniste pükstega
elupäästjaid nii suurel hulgal
ringi liikus. Hotelli poolvalmidusest andis tema hinnangul
aimu kerge krohvipuru paari
valitud toa põrandal ja puuduv
prügikast. See omakorda kogu
emotsiooni laastama ei hakanud ning tekkinud prügile leiti
oma vahenditega koht. Pigem
tunneb kaugelt tulnud külaline heameelt õiguse üle olla üks
esimestest.

Ehitustööd kestavad
Veidi murelikuna lisab turundusjuht küll, et maja pole
veel sada protsenti avatud ja
seetõttu pakutakse klientidele
soodsamaid hindu. Täielikku
tegevusvalmidust lubab naine
poole detsembri pealt. Hellalt
ulatatakse kostilistele tutt
uued sviidi uksekaardid ning
avastusretk algab.
Kolmandale korrusele pea
70-ruutmeetrise toa ukse taha
jõudes kohtume veel viimast
lihvi andva puhastusteenindajaga. Vilgas naisterahvas
naeratab ja kadunud ta ongi.
Kiirelt katame valgete põhjamaalaste ihud veel valgemate
VIP-hommikumantlitega.
Annabel tõmbab omale
keskmise suurusega rüü selga ja mina upun ekstrasuure
valge kanga sisse. Keeran aga
käised üles ning hoian kõndides veidi mantlisaba üleval ja
tee kauaoodatud veemõnudeni
algab.

Saunasõbra uus lemmik
Kohese sümpaatia teenib
välja madal lagi ning mahe
valgus. Basseinis hulbib ringi

Põnnidele pakub spaa omaette mängulist basseini,
huvilisi jagus möllama parajal hulgal.

umbes kümmekond inimest
ja teist sama palju tunneb end
hästi lebodiivanitel. Julgemad
vilksavad aeg ajalt saunaalalt
sisse ja välja.
Seal liiguvad pealinnast
sünnipäeva tähistama tulnud
24-aastane klienditeenindaja
Triin ja temast neli aastat vanem graafiline disainer Keith.
Mees kinkis pruudile hällipäevaks spaakülastuse ning
siiamaani on nad mõlemad
kogetuga rahule jäänud. Keith
kinnitab: „Varem meeldis kõi-

ge enam Laulasmaa spaa, kuid
nüüd kaalun edaspidi siia tulekut. Parim osa on kadakasaun
ja soolavann!“
Veel kiidab mees õues asuvat mullivanni ning vastsadanud lund, mis annab hea
emotsiooni. Erilise hüvena
toob disainer välja mittelibisevad põrandaplaadid. Triin
aga soovib spaavõimaluste
juurde infotahvleid. „Just
soolavanni juures võiks olla
kirjalik hoiatus, et mikrovigastustega nahal ei maksa

sinna minna,“ sõnab naine.
Keith tahaks näha infot erinevate aroomisaunade juures – siis saaksid ka külastajad kasutegurist õigesti aru.
Mingeid liutorusid ega ekstreemradasid kumbki saunalistest juurde ei ihale.

Kus on toru?
Veidi äkilisema loomuga
Annabel aga avaldab mitmel
korral igatsust just liutorude järele. Õnneks rahustab
ekstreemisõpra korraliku

Pühalik ööuni
Õhtusöögile suundume
VCafe ruumidesse, kuna hotelli enda restoran hilisemat
kehakinnitust veel ei paku.
Tõeliste eestlastena libistame
silmad tuimalt üle kanast ja
sealihast ning jääme ärevalt
hoopis forelli ootama. Punane
kala saabub ning näib proovi
kliendile teisel pool söögilauda ahvatlev. Palava sümpaatiapuhangu saab omale ka
peagi saabuv soe šokolaadikook. Võib sõbrale soovitada

küll, jääme pakutuga kenasti
rahule.
Sündsate kodanikena liigume pärast maitsemeeli hellitanud õhtusööki sviiti tagasi
ning klõpsame megateleri
„Anna Karenina“ telelinastuse peale. Öö südalinna melus
puhkavas majas möödub üle
ootuste tasasel toonil. Ei mingit kolinat, hääli, tuututavaid
masinaid ja laulvaid pidulisi
linnatänaval. Täielik vaikus
rõõmustab kõrva ja hommik
saabub sulnis meeleolus.

Puder kosutab
Tõsise vanainimesena liigun hommikusöögile enne
Annabeli ning püüan proovida
Rootsi lauast võimalikult palju
huvipakkuvaid produkte. Üle
kümne kulinaarse saavutuse
siiski taldrikule ei mahu ja toekas eine rändab ampsu haaval
lõõgastuja kõhtu.
Vahepeal vestlen kõrvallauda saabunud Keithi ja Triinuga
ning paar lippab peagi uuele
saunatiirule. Seekord on noortel plaanis lasta kaladel jalgu
näkitseda. Lahkume hotellist tõsiselt puhanud tundega
ning hetkeks näib, et elu hallis
Eestis on kuidagi värvi juurde
saanud.
STEN SANG
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Palametsa
pajatused

402.

Kinolembesed
kaamera taha
Uus näitus „Ahhaa, teeme kino!“ pakub kinofännidele palju vigureid,
kirsina tordil võib noor
ekraanisõber ise mööda
saalilage kaamerat jooksutada ning kurikuulsa
õudusfilmi „Saag“ maskiga ringi joosta.
Teaduskeskuse kõneisik
Mathis Bogens mainis väljapaneku kogumaksumusena
ära umbes 300 000 eurot. Väljapanek jääb mehe kinnitusel
Ahhaa omaks ning selle tulevik jätkub Euroopas teistes
keskustes rendinäitusena.

Profitehnika
amatööridele
Bogensi sõnul saavad külastajad end asetada toimetama
tõelisesse filmimaailma. Kogu
saali peale leiab kokku ligi 70
kaamerat, mis kõik on mõeldud professionaalidele kasutamiseks. Saali paigaldatud
kraanakaamera eksponaati
kasutas oma võtetel näiteks
„Rakett 69“ meeskond.
Kohapeal saab luua oma animatsioone, teha filmile helisid,
panna selga kostüüme ja teha
pilti koos kuulsa Bruce Willisega. Keskuse tiimil tekkis
huvi filminäitust teha, kuna
see on kõige parem näide loomemajanduse, tehnika ja teaduse koostööst.
Oma maja töötajatele on
kõige rohkem elevust toonud
bändilava – seal saab ise trumme, kitarri ja basskitarri mängida. Teise koha pälvib Jeep rohelisel taustal. See eksponaat
näitab, kuidas töötab niinimetatud green screen’i ehk rohelise
tausta montaaž.
Punane masin asub saalis
staatiliselt rohelisel taustal.
Auto vastas olevast televiisorist aga paistab pilt, kuidas
tegevus käib hoopis kuskil
linnas ja neljarattaline sõidab
ringi. Filmimaailma eriefekti-

Maskituba pakub omajagu lusti ka soliidses eas klientidele. 
STEN SANG
de telgitaguseid saab imetleda
23. aprillini.
Pressiesindaja hinnangul
on lood külastatavusega „superhead“. „Sellel aastal sündis
kolm kuurekordit: juulis, augustis ja oktoobris. Arvestades
keskuse viieaastast tegutsemisaega oleme kõrge huviga
endiselt rahul,“ kinnitas ta.
Kitsaskohtadena tõi Bogens välja ruumipuuduse ja
võimalikud puudujäägid ventilatsioonis. Nimelt sai hoone
ehitatud sajale tuhandele inimesele aastas, kuid tänaseks
on number juba kolmandat
aastat järjepanu kasvanud rohkem kui kahekordseks.

Rapitud käigukang
Kõige tihemini remonti va-

javad Bogensi sõnul need eksponaadid, mis on kõige populaarsemad. Teadusmeka saalis
on üks eksponaat, mis näitab
manuaalse käigukasti tööd.
Sellel mehhanismil vahetavad
remondimehed kangi suisa iga
kahe kuu tagant.
Klientide lemmikatraktsioonid jagunevad elamuskeskuses
aga sihtgruppide kaupa.
Laste vaieldamatu sümpaatia võitis veemaailm, kus pallide ja veesurvega põnevaid
katseid teha saab. Meeste pilke ja käsi püüavad tehnikaga
seotud eksponaadid, nagu diferentsiaal ja käigukast. Naistele jällegi kipub peale minema
elusloodus: tibude koorumine
ja akvaarium.
STEN SANG

PÄRT
LUIGED
UUSBERG LÄEVAD
Neidudekoor
Kammerhääled
Dirigent Ingrid Roose

Head lapsevanemad!
2015. ja 2016. a. sündinud lastele on
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud
kinkeraamat “Pisike puu”. Raamatu saab
kätte Tartu Linnaraamatukogu
lasteosakonnast (Kompanii 3/5)
E-R 9-20, L 10-16 või lähimast harukogust.
Kaasa võtta lapse isikukoodiga dokument.
Info: www.luts.ee, tel 736 1390.

L 10.12 kell 18 Tartu Pauluse kirikus
P 11.12 kell 19 Tallinna Niguliste kirikus
Piletid hinnaga 8/5*€ saadaval tund enne kontserdi algust kohapeal

KULTUUR

Neljapäev, 8. detsember 2016

Antirassism ajab rootslase
HULLUMEELSUSE PIIRILE
Sadamateatris etenduv
„Suluseis“ pajatab loo
moodsa aja haigusest:
pagulashirmust.

Erilist lusti pakkus vaatajatele 25-aastase näitlejatari kehastumine kuueaastaseks tüdrukuks. 
MARIS SAVIK

Kristian Hallbergi draamat
lavastanud Andres Noormets
näitab lihtsale eestlasele rootslaste hingevalu moslemitega
harjumisel. Vaatamata tundlikule teemale võtab publik
seekordse käsitluse viisakalt
muiates vastu.

Tume poiss lasteaias
Kerget kimbatust naiste
näol märkan alles siis, kui
peategelasest pereisa (Margus Jaanovits) röökima kukub. Nimelt leiab täiskasvanud mees oma lihase ema
(Leila Säälik) olevat süüdi
enda vaimses kokkukukkumises keset uue rahva pealetungi tema ellu.
Väga nauditavat näitemängu pakub 25-aastane Kärt
Tammjärv kuueaastase Lee
rollis. Aina vihasemaks ja kibestunumaks muutuva isa käe
all kasvav tirts püüab samuti sulanduda uude olukorda
eelkoolis. Sinna on tekkinud
esimesed moslemilapsed ning
intriig rassismi ja liigse eelistamise vahel tekib kiiremalt kui
äädikakärbes magusale õunale
maiustama.
Lavastaja Noormets leidis
Hallbergi teksti „Variation“
meediafestivalilt Prix Europa 2015 Berliinis. Rootsi raadioteatris Tobias etendus see
Hagström Ståhli lavastatud
kuuldemänguna ja hiljem
platseerus võistlustules auhinnalisele teisele kohale. „Mulle

tundus Hallbergi tekst väga terav ja ajakohane,“ sõnas Noormets. „Kui selgus, et see on algselt kirjutatud teatrile, siis oli
asi otsustatud; ma tahtsin seda
lavastada.“

Vürtsikas maiuspala
Hiljem peomelus meretaguse kolleegiga põgusalt juttu
puhudes sai lavastaja loa näidendi tegevuse Eestisse ülekandmiseks. See idee jäi hiljem
siiski kõrvale, sest selline ümbertõstmine oleks kustutanud
mitmed olulised nüansid ja
lugu muutunuks paljuski vaesemaks. Seega jäi tegevuspaik
Rootsi kuningriiki, nagu see
autorilgi on. Teatrimehe hinnangul ongi nii parem, sest
reaalne ajalugu ja tänapäev lisavad tükile päev-päevalt kihte
juurde.

looja tunneb oma tööst siirast rõõmu.

Segased ajad
Seekordse lavastuse põhiteema pole Noormetsa kinnitusel
kindlasti seotud sisserännuga
ega idapoolsete usunditega.
Oluline on mehe arvates meie
laiuskraadi inimese igapäevane tasakaalutunne ja selle kaotamise põhjused.
Põlvkondadevahelised pinged ning täiskasvanuks saamise valud pingestavad samuti
kodanikke. Lakkamatu infovool ja tähelepanu pidev killustumine viib eemaldumisele
lihtsatest baaslausetest, millele saab raskustega kohtudes
toetuda. „Seda tasub kindlasti
meie inimestele iga päev meelde tuletada,“ toonitas lavastaja.

Sae- ja höövelmaterjal

STEN SANG

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

• Hööveldus- ja
saekaatriteenus
• Veo- ja tõsteteenus
• PUITBRIKETT

Puitmaterjal Annikorus

kuni -30%

Pagulastemaatika kohta
on Noormetsal poeetiline
nägemus. „Maailm on väga
mitmekesine paik ja järjest
keerulisem on seal sees toimuvaid protsesse lahterdada,
väga täpselt defineerida ja kategoriseerida. Tihti on südametarkusel raamatutarkuse
ees nii suuri eeliseid, et neid
kirjeldadagi ei suuda,“ arutles
ta. „Piirid hägustuvad ja deformeeruvad ja seda eelkõige
inimeste sees – seal, kus on
kõikide tänaste ja homsete sõdade rindejoon.“
Lavastaja lisas, et lavastusprotsessid on vähemalt
viimase kümnekonna aasta
jooksul elu elamise lihtsad
ja loomulikud osad – täpselt
nagu puude jaoks lehtede
tärkamine ja langemine või
mere jaoks lainetus. Kunsti-

Tel 5341 6687

http://balticloghouses.ee • info@balticloghouses.ee • Tel 5681 6905

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

147. HOOAEG

Tel 5664 1191

Lumekuninganna
KOGUPEREBALLETT H. CHR. ANDERSENI AINETEL
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT MARTIN SILDOS — LAVASTAJAKOREOGRAAF SILAS STUBBS
8., 15., 18., 29. DETSEMBRIL
6. JAANUARIL JA 1. VEEBRUARIL
VANEMUISE TEATRIS

9

10

REKLAAM

Neljapäev, 8. detsember 2016

 TÖÖRIIDED

 KUMMIKUD  LED LAMBID

www.um5.ee

 TÖÖKINDAD  TÖÖJALANÕUD  KODUKAUP

www.um5.ee

www.um5.ee

Marmorkattega
pannid
•

Tugev marmorkate tagab
panni pika kasutusea

•
•
•

Soojuse kiire jaotuvus

•

€
261.9.999€
3

TIROSS marmorkattega sügav pann kaanega 24 cm TS-1237

Põhja paksus 3–4,5 mm
Marmorkattega panni on
ülilihtne puhastada kuna
pind on mittenakkuv
ja vajab küpsetamiseks
vähe õli

€
13.9.99
9€
17

€
15.99
9€
19.9

Sobib kasutamiseks
elektri-, keraamilise-,
metallkattega-, puu-,
gaasi- ja induktsioonipliidil

€
19.9.99
9€
24

Roostevabast terasest
kõrgekvaliteedilised potid
• Poti paks põhi tagab soojuse kiire
jaotuvuse

•
•

TIROSS marmorkattega pann 24 cm TS-1251
TIROSS marmorkattega pann kaanega 24 cm TS-1251P
TIROSS marmorkattega pann 28 cm TS-1252
TIROSS marmorkattega pann kaanega 28 cm TS-1252P

€
12.4.99
9€
14

Sobib kasutamiseks elektri-,
metall-kattega, puu, gaasi- ja
induktsioonpliidil

€
15.9.99
9€

Tohib pesta nõudepesumasinas

€
21.9.99
9€

18

25

KING HOFF pott kaanega 16 cm 1,5 L KH-4342
KING HOFF pott kaanega 18 cm 2,1 L KH-4343
KING HOFF pott kaanega 20 cm 3,0 L KH-4344
KING HOFF pott kaanega 22 cm 4,0 L KH-4345
KING HOFF pott kaanega 24 cm 6,0 L KH-4346

€
15.99
9€
19.9

€
19.9.99
9€
24

€
17.9.99
9€
22

€
23.9.99
9€
28

€
13.9.999 €

€
16.9.99
9€
19

16

2.99 €
€ 2 26.99 €
18.99€
22.99

TIROSS marmorkattega pann 20 cm TS-1253
TIROSS marmorkattega pann kaanega 20 cm TS-1253P
TIROSS marmorkattega pann 24 cm TS-1254
TIROSS marmorkattega pann kaanega 24 cm TS-1254P
TIROSS marmorkattega pann 26 cm TS-1255
TIROSS marmorkattega pann kaanega 26 cm TS-1255P

KING HOFF pott kaanega 18 cm 2,1 L punane KH-4549
KING HOFF pott kaanega 20 cm 3,0 L punane KH-4555
KING HOFF pott kaanega 22 cm 4,0 L punane KH-4561
KING HOFF pott kaanega 24 cm 6,0 L punane KH-4567

–10 %

ORTOOSID DIGIRETSEPTIGA

90% SOODUSTUSEGA.

€
19.9.99
9€

3

24

€
21.9.99
9€

TIROSS marmorkattega sügav pann kaanega 28 cm TS-1238

26

13

Tallatoed
Selle
Tugisukad
i
reklaam isel
Tugivööd
tam
ettenäi he ostu
ü
Ortoosid
saad
usest
maksum
Bandaažid
Songavööd
Rinnaproteesid
Tugikepid
Soe pesu
Jääpiikidega saapad ja
libedusevastased tallad
• Ortopeedilised jalatsid
• Füsioteraapia- ja
massaaživahendid
• Kinesioteibid ja palju muud

TRAUMA- JA OPERATSIOONIJÄRGSED

9€
294.9
.99 €

22

€
11.4.999 €

10–15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€
17.9.99
9€

MÜÜK ISIKLIKU
ABIVAHENDI KAARDIGA,
KÕIK MAAKONNAD
ÜLE EESTI.

Salutaris OÜ
Kalevi 4, Tartu, E–R kl 10–18, L kl 10–14
www.salutaris.ee, tel 734 0001

€
19.99
9€
23.9

€
24.9.99
9€
29

€
13.9.999 €
16

KING HOFF kastmepott kaanega 16 cm 1,5 L KH-4323
KING HOFF kastmepott kaanega 18 cm 2,1 L KH-4324

TERVIS
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Väänlemine aitab seljavalust priiks
Õhtupimeduses kogunevad naised Aleksandri
passaaži kolmanda
korruse treeningsaali
end kokku ja jälle lahti
voltima. Mis ometi paneb
inimese end selili palli
otsas tasakaalu hoides
jalgadega käärasendit
võtma? Vastus peitub
paranevas lihasvormis ja
kadunud liigesevaludes.

ta veel hinnata fakti, et selle
hoidmise nimel peab pidevalt
vaeva nägema.
Paradoksaalsel kombel on
ala isa Joseph Pilates ise meesterahvas, aga miskipärast on
selle treeningstiili vallutanud
just naised. Kristale tundub, et
meestel on treeningute suhtes
tugev eelarvamus. Teadmatusest ja hirmust naistele alla
jäämise ees hoiavad isased end
mattidest ja pallidest ohutusse
kaugusesse. Abiks võib Krista
arvates olla meestreenerite pealetung ja eeskujuks seismine.

Voltimine ja kaardumine kuulub lahutamatult treeningu juurde. STEN SANG

Oma sisemiste lihaste eest
on hoolt kandma tulnud
31-aastane kontoritöötaja
Annika. Naine on tegelenud
varem pikalt rühmvõimlemisega, kuid ajapikku tekkisid liigesemured. Algajale soovitab
ta Pilateses käia kaks korda
nädalas.

Tahaks joosta

Matt ja vahurull
Ise venitab ja trimmib Annika end kolm kuni neli korda
nädalas ja tulemust hindab
heaks: „Lihastoonus on paranenud ja kere süvalihased
toestavad paremini luustikku.“
Ka jalavalusid esineb treenijal
vähem, kuna kogu keha töötatakse tunnis läbi.
Annika ootaks Pilatese hü-

kujunenud arusaam, et keha
teenib meid niisama. Päris nii
see siiski ei ole: oma keha eest
on vaja hoolitseda ja seda tugevana hoida. Oma kodusest
treenimise arsenalist nimetab
naine vahurulli, matti ja kahes
suuruses võimlemispalle.
Paljud kliendid jõuavad PiPeagi kuuekümneseks saav aastalatesesse just pisut vanemas
kümneid kokana
eas, kui hakkavad tekkima
töötanud Vanda
esimesed tervisemured.
tuli trenni liigestele tugevust saama.
vedest osa saama mehi, aga „End lamavast asendist istunad ei ole veel nõus jõusaalist vasse rullitud ma küll ei saalahkuma. Seetõttu ongi prae- nud,“ heidab naine endale ette.
Muud algajate tunnis tehtud
gu keskmine matil koolduja
kolmekümnendates naisterah- harjutused hindab proua jõuvas. Nooremad ootavat roh- kohaseks. „Väga meeldib isikkem rapsimist Scooteri saatel lik lähenemine – justkui füsioteraapias oleksin abi saamas!“
ja idülli hinnata ei oskavat.
Idee poolest sobib selline jääb patsient pakutuga rahule.
võimlemine oma rahulikkuse
tõttu hästi ka pensionieas ko- Esimene eestlane
danikele. Ainult ravimite sisse
Mõned päevad hiljem tunahmimisest abi loota olevat neb matil pöörelnu mõningast
trennihuvilise Annika hin- lihassurinat. Ilmselt ei ole sisenangul rumalus. „Oma keha mised lihased nii heas vormis
eest on siiski vaja hoolt kanda kui võiksid olla, arvab tunnis
ning Pilates on hea vaheldus osaleja.
vesivõimlemisele ja kepikõnTartu ülikooli terviseteadunile,“ on entusiast kindel.
se magistrikraadiga treener
Ta lisab, et inimestes on Krista Lukner läbis esimese

eestlasena Body Control Pilates koolituskursuse Londonis.
Seejärel hakkas üle kümne
aasta rühmvõimlemist võistlusspordi tasemel harrastanud naine klassikalise Pilatese
tehnika treeneriks. Oma tee
selle alani leidis ta pärast arvutitööst tingitud sundasendi halva mõju tajumist. Naise
kinnitusel aitab oma keha
tunnetamine kohe reageerida
pinge tekkimisel mis iganes
piirkonnas. Üldjuhul piisab
juba mõõdukast venitusest, et
ebamugavus kaoks ja enesetunne paraneks.
Passaažis tegutseb Krista
alates septembrist, varem vääneldi Tähe tänaval erakooli
ruumides. Iga nädal käivaid
huvilisi on kogu klientuurist
kümnendiku jagu. Naise sõnul
tuleb loobumine kergelt: „Enamasti mingi aeg käiakse ja siis
tekib pikem paus treeningutest ning inimene kaob trennist sootuks. Pilatese treeneri
amet on töö, mida saab teha
ainult südamega ja rikkaks sellega just ei saa.“
Tuleviku eesmärgina toob
Krista välja tervist hoidva ja säilitava klassikalise Pilatese treeningute tutvustamise ja püsi-

harrastajate arvu kasvatamise.
Samuti tahab treener näha, et
vanemad inimesed julgeks Pilatesesse tulla. Praegu tundub
naisele, et püsib pigem eelarvamus ala liigsest raskusest.

Riigitäis seljahaigeid
„Tegelikult on see üks vähestest liikumisviisidest, mis sobib hästi vanemale inimesele,“
kinnitab Krista. „Ühiskond vananeb ja oodatav eluiga pikeneb. Võimalikult terveks eluks
peab teadlik liikumine olema
osa elust.“
Väikeettevõtjana hindab
naine võistlemise suurfirmade
hindadega väga raskeks. 20-30
inimest saalis võimaldab soodsamat hinda, ent Krista stuudios toimuvad treeningud väikestes gruppides ja iga klient
saab juhendamist omal nahal
tunda. See on privaatsust hindavale inimesele oluline ja taolist teenust suured spordiklubid üldjuhul ei paku.
Krista usub, et tulevikus
hakkavad inimesed sellist personaalsust ja privaatsust rohkem hindama. Treener näeb, et
mujal maailmas see tegelikult
juba toimib nii, Eesti on lihtsalt praegu veel natuke sellest

arengust maas.
Paljud arstid soovitavad patsientidele just Pilatese treeninguid – see sobib suurepäraselt
seljaprobleemide, vigastustest
taastumise ja liigesemurede
korral. Lukneri kinnitusel sobib võimlemisravi isegi osteoporoosi ja Parkinsoni haiguse
põdejatele. Koostöö erapraksiste ja riigi vahel on ülivajalik ja oodatud, kuna riiklikud
taastusraviarsti järjekorrad on
pikad. Praegu toimiv koostöö
siiski kahjuks puudub, sest riigiveski jahvatab aeglaselt.

Ürgmees käärasendisse
Koolides peaks naise hinnangul rohkem selgitama liikumise kasulikkust ja Pilatese
tutvustamistunnid oleks siin
üheks võimaluseks. Ala sobib
seejuures pigem püsivamale ja
kannatlikumale vanema kooliastme õpilasele. Gümnaasiumiõpilastele tutvustavate
kursuste läbiviimist on treener
varemgi mõttes mõlgutanud.
Elu näitavat siiski, et paljud
kliendid jõuavad Pilatesesse
just pisut vanemas eas, kui
hakkavad tekkima esimesed
tervisemured. Noortel on tervis niigi hea ja ilmselt ei osa-

Naise kinnitusel on sund
asendis töötava inimese suurim viga pausidest loobumine
ja tekkiva terviseprobleemi
märkamata jätmine. Krista
lisab: „Meie kehad on loodud
liikuma ja üle tunni samas
asendis viibimine jätab kehale
oma jälje. Aja jooksul tekivad
lihaspinged, mis viib edasi põletikuni ja see omakorda toob
kaasa valu. Valu ei lase meil
liikuda ja tekib suletud ring.“
Sundasendid jätavad füüsilise
jälje kehale ja liikumispuudus
mõjutab vaimu ja mõtlemist.
Liikumatu keha uinutab lõpuks vaimu ja tekib üleüldine
krooniline väsimus, nendib
treener.
Kahtlemata on rattasõit ja
jooksmine Krista silmis väga
head liikumise viisid ja parandavad südameveresoonkonna
tööd. Samas jäävad mainitud
harrastused ühekülgseks ja
hõlmavad ainult suuri lihasgruppe. Naine on kogenud juhuseid, kus suure osa
elust jooksmisega tegelenud
kliendid jõuavad seljavaluga
Pilatesesse. Nähtavasti ei piisa ainult jooksmisest, vaid on
vaja tugevdada süvalihaseid,
mis toetavad keha tugi- ja liikumisaparaati. Treeneri sõnul
arendabki Pilates eeskätt painduvust, tasakaalu ja koordinatsiooni. „Need on oskused,
mis vanuse kasvades muutuvad üha olulisemaks!“ võtab
Krista säravail silmil teema
kokku.
STEN SANG

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Tiibeti, tandoori ahju ja in
dia restoran
Kuu lõpuni
kogu menüü
Uus menüü
va päevapakkumine

-10%

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee

Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Ka arstid on inimesed
Ei tohi saada tavaks, et
tipptasemel arste hakatakse mingite oletatavate
põhjuste tõttu lintšima.
Esineb ka selles valdkonnas vigu ja eksimusi,
halba kohtlemist, kuid
kõik, mida räägitakse,
pole alati puhas kuld.

Arstide peal trampimine maksab ühiskonnale valusalt kätte. E RAKOGU

Ei möödu peaaegu ühtegi
päeva meie arstiabi kättesaadavuse üle nurisemata. Tõsi
ju on, et eriarstile aja broneerimine on kannatust nõudev ja
pinget tekitav. Kokkuvõttes on
see aga siiski võimalik, kriitilises olukorras aitavad kiirabi
ja EMO.

KASSI SABA ALLAGI

Krõbisevat juurde
Minu arvates on ikkagi hea,
et meie arstiabisüsteem toimib. Arstid-õed on väga professionaalsed, raviaparatuur ja
diagnostika maailmatasemel.
Samas tundub, et paljude meelest pikkade järjekordade tekkepõhjused veeretatakse tänamatult meditsiinipersonali
kaela. Kuid ärgem unustagem,
et ei arstid ega ülejäänud meditsiinitöötajad tooda rahalist
ressurssi.
Probleem saab alguse meditsiini alarahastatusest ja personali ülekoormatusest. Olukorda saaks lahendada vaid
haigekassa. Rahalise ressursi
tootmine on majandusringkondade kohustus ja vastutus
lasub vaieldamatult valitsusel
ja vastavatel ministeeriumidel.
Kui hiljuti ilmnenud haigekassa defitsiiti loodab töö- ja
terviseministeerium koos
haigekassa nõukoguga lahendada mõne kalli ravimi kustutamisega kompenseeritavate
nimekirjast, kui kaalutakse
patsiendi omaosaluse suurendamist, siis peaks esmalt küsima: miks meil on ravimid nii
kallid ja miks hinnad jätkuvalt
kasvavad? Samas tundub ebanormaalsena, kui ravimiturgu
haldav, ainult hindade tõusule orienteeritud monopoolne
hulgifirma on omandanud
ja endale allutanud kogu jaemüügivõrgu.
Kui 35–40 aastat tagasi oli

Tartus 4–6 tegutsevat apteeki,
siis praktiliselt võrdse elanike arvu juures on meil tänase
päeva seisuga 44 apteeki. Arv
ise ehk annabki selgituse, mille arvel sellist põhjendamatult
suurt ravimiturgu ülal peetakse. Iga uue kaubanduskeskuse
avamisega lisandub nimistusse ka uus apteek.

Kabinettide üleküllus
Hindadest mõtisk ledes
kerkib sama küsimus üles ka
hambaravi korral. Uuest aastast makstav 30-eurone hüvitis on pehmelt öeldes alandav,
mistõttu paljud loobuvad selle kasutamisest. Mille tõttu
hambaravi nii kallis on, miks
nii suure hulga kabinettide
olemasolul pikad järjekorrad
on, jääbki ainult oletatavaks.
Probleeme aitaks lahti mõtestada väga põhjalik ja professionaalne analüüs, mida aga nähtavasti ei vajata.
Seni, kui kõigi eluvaldkondade toimimise hoobasid liigutatakse koalitsiooniparteide
tagatubades ainult sulle-mulle-kasulike poliitiliste kokkulepetega, kui poliitikud delegeerivad iseenesele mistahes
oma ala tundvate spetsialistide
oskused ja võimed, ei muutu

ka tervishoius mitte midagi.
Järjekorrad pikenevad, personal väheneb ja tööga üle koormatud meedikud on sunnitud
oma tervise kaitseks lahkuma.

Igavusest kohtusse
Samas jätkuvad probleemid
rahulolematute patsientidega,
kes teadmatusest või pahatahtlikkusest süüdistavad arste. Ka 6. oktoobri Vikerraadio
saates „Uudis Pluss“ lahati tervishoiuprobleeme ja tutvustati
peatselt rakenduvat patsiendikindlustuse eelnõud. Saate
viimased 15 minutit olid jäetud
kuulajatele arvamuse avaldamiseks.
Raske on ettegi kujutada
saatesse helistanud vanahärra
peas tekkinud pilti, mille alusel
ta süüdistas TÜ silmakliiniku
arsti Kuldar Kaljuranda operatsiooniga viivitamises justkui mingite katsete sooritamise eesmärgil. On äärmiselt
kahetsusväärne, kui piiramatult vaba aega omav inimene
kulutab kohtute uksi oma
süüdistuste õigustamiseks ja
lootuses teenida nii natukenegi pensionilisa, aimamata
sealjuures, et arsti kohtus raisatud aeg pikendab abivajavate
patsientide ooteaega.

18. septembril viibisin ka
mina täpselt sama diagnoosiga
dr Kaljuranna juures operatsioonil. Ei saa jätta mainimata
ja kiitmata silmakliinikus valitsevat õhkkonda. Kogu personali heatahtlik, sõbralik ja
abivalmis suhtumine patsientidesse lisaks professionaalsusele on väga tähtsad tegurid
operatsiooni õnnestumiseks,
mille osaliseks ma ka sain.

Tempel mällu
Sellele raadiosse helistanud
vanahärrale soovitan ma siiralt
kohtuuste kulutamise asemel
minna mälupildis tagasi (kui
see ealiste iseärasuste juures
veel võimalik on), leidmaks üles
need vead, millised operatsioonijärgsetel nädalatel võisid ilmneda. Haiglast lahkudes saab
iga patsient lisaks suusõnalisele
instruktaažile kaasa ka meelespea, milles on väga täpselt
kirjas, mida võib teha, mida ja
kuidas peab tegema ning mis
on kategooriliselt keelatud. Kui
patsient järgneva 4–5 nädala
kestel mõtlematusest, laiskusest, rumalusest või lihtsalt hajameelsusest ettekirjutusi eirab,
on arsti tehtu rikutud.
EVE-MALL PILLER
pensionär

JÜRI LAURSON
elektriinsener
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Ajuprits ja laibad jões
1994. aasta detsembrikuu esimene Liivimaa
Kroonika pühendub
kümnendile omase
hoogsusega elu pahupoolele, mille kirjeldamisel mahlaste detailidega
tagasi ei hoita.
Nii pole terasel reporteril
Siiri Kanguril kahe silma vahele jäänud juhtum reede ööst
vastu laupäeva, mil linna lähistel Roiul 40-aastane meesterahvas Scania roolis 30-aastase
sookaaslase alla ajas, mille tulemusel viimane sõna otseses
mõttes pea kaotas. Pealkirigi
kõlab lustakalt: „Ajud pritsisid
vastu autoratast“.
Lugu sai alguse legendaarsest Rehe baarist, kus maakonnakeskusest valge Volkswageniga saabunud neljaliikmelise
ja kohalikest meestest koosneva seltskonna vahel sõnavahetus puhkes. „Üks maameestest nägi linnamehe käes nuga
ning helistas politseisse, kes
14-15-sentimeetrise terariista
omaniku minema viis,“ kõlab
reportaaž. „See maamehi ei rahuldanud ning üks neist, Igaverest pärit autojuht, otsustas
kättemaksu jätkata.“
Kättemaks aga kujunes võikaks: tohutu palgikoormaga Scaniaga võttis maamees
nõuks vastu vurlede sõiduautot tagurdada. Varsti märkasid
baaris pidutsejad oma kaaslase
kadumist ning asusid otsingutele. Esialgu märgati väljas ainult maas vedelevat puunotti,
kuid lähemal vaatlusel osutus
see nende sõbraks, kellel palgikoorem oli pea lömastanud.
Haaslava vallas asuv Roiu ei
ole tänapäeval enam kuigi armastatud pidutsemispaik, ammugi ei sooritata seal mölluhoos
juhumõrvu. Ka asfaldile valgunud ajude kajastamises tavatseb
ajakirjandus ilmutada suuremat
diskreetsust: meenutagem kas
või Noorkuu laulja Virgo Tuliti
õnnetut lõppu Fastersi kiirtoidukoha sillutisel.
Suurt elevust tekitas 22 aastat tagasi ka Kaarsilla juures
toimetanud psüühiliste häiretega meeskodanik, kes alarmeeris kaaslinlasi kahest Emajõkke kukkunud inimesest.
Esialgu tunduski asi tõsine,
sest raekojapoolsete sillatoru-

Kümnendi vaim möllab täies hoos ka liikluses ja vanadest Ladadest tuleb hukkunuid
välja lõigata sageli.
OVE MAIDLA
Teist ametiaastat alustav Väino Kull peab vajalikuks
rõhutada seaduse täitmise olulisust.

de vahel lehvis hele jope. Keegi
polnud aga kellegi jõkkekukkumist näinud.
„Politseinikud laskusid
jäätisemaja juurest silla alla
ja leidsid sealt endast väljas
20-25-aastase noormehe, kes
jooksis mööda kive ja karjus,
et tema naine ja mingi mees
olid vette kukkunud,“ raporteerib Kangur. „Et jõe sügavus
oli selles kohas ainult põlvini,
ei paistnud hüsteeritsejale korda minevat. Üks politseinik
tundis temas ära isiku, kes oli
samal hommikul politseis käinud ja kurtnud, et tema jope
sisse on monteeritud pealtkuulamisaparaat.
Nii tormas luulude all kannataja silla alt edasi lähimasse
taksopeatusesse, kus päästeameti töötaja ta kinni nabis.

Psüühikahäiretega noormees
toimetati talle juba tuttavasse
raviasutusse rahunema ja närvekõditav vaatepilt Emajõest
väljatõmmatavatest inimkehadest jäi linnakodanikel nägemata.
Kaarsilla all, veel enam aga selle peal kakerdavate meeskodanikega on seadusesilmadel tulnud
tegemist teha ka hiljem. Otsekui
kaugete aegade peegeldusena
meenub Edvin Aedma juhtum
tänavu märtsist. Temagi „märkas“ uhkelt vaateplatvormilt nii
ühte kui teist ning leidis intsidendi järel hubase pelgupaiga Raja
tänaval.
Kuna Väino Kullil on täitunud esimene aasta linnapeana,
pühendab lugupeetud väljaanne temalegi tubli lehekülje.

Paraku võib juba täheldada vabariigi algusaastate eufooria
raugemist ning intervjuu vastustesse sugenenud poliitkorrektsust. Nii alustab Reformierakonna hegemoonia rajaja
Kull kummardusega eelkäijate
Toomas Mendelsoni ja Ants
Veetõusme aadressil, kiites
neid hüva meeskonnatöö ja
spetsialistide kaasamise eest
keerulistel aegadel.
Kull möönab, et pool sajandit suletud linna staatust on
Tartu arengus palju väärastumisi tekitanud, mistõttu on
hädatarvilik korraliku arengukava olemasolu. Lisaks rõhutab meer ajastuomaselt, et ka
rahailm peab vabariigi seadusi
ja kohaliku volikogu määrusi
täitma – „välisriikide ärimehed saavad sellest väga hästi
aru, kuid kahjuks on kohalikel
sellega probleeme“.
Inimlikku palet avades tunnistab Kull, et nagu väiksed
poisid ikka, soovis ta lapsepõlves
saada algul autojuhiks, hiljem
autoinseneriks. „Insenertehnilistes ja majandusküsimustes
tunnen end rohkem kodus kui
muusade seltsis ja seetõttu tundub mulle kuidagi lähedasem
kujutav kunst,“ lisab ta.
Kunagine koonderakondlane,
kohalikul tasandil valimisliitu
Tartu 2000 vedanud Kull leidis
end kärmelt võimuohjad haaranud Reformierakonna ridadest,
kus lõi volikogu töös kaasa kuni
2013. aastani välja. 1996. aasta
valimiste järel kukkus Kull küll
meeritoolilt, ent hõivas selle asemehel volikogu esimehe istekoha,
2008. aastal aga tõusis abilinnapeaks.
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SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

EUROOPA JUUNIORIDE KARIKAVÕISTLUSED
YONEX ESTONIAN JUNIOR
9. - 11. DETSEMBER 2016 A.LE.Coq SPORDIMAJAS
Maailma kiireim sportmäng

sulgpall

Tartu Rendibuss

Reedel, 9. detsembril kell 9.00
alagruppide mängud
Laupäeval, 10. detsembril kell 9.00
veerand- ja poolfinaalmängud
Pühapäeval, 11. detsembril kell 9.00
finaalmängud
Osalevad: Portugali, Soome, Ukraina, Venemaa, Valgevene,
Läti, Leedu, Eesti, Hollandi, Pakistani, Poola,
Rootsi, Norra, Šotimaa noortekoondised
Võistlust
toetavad: Tartu Linnavalitsus, Lenne, Eesti Sulgpalliliit, Konsum,
Salvest, Eeden, Karupoeg Puhhi mänguasjapoed,
Europark, Hansa Law advokaadibüroo, Jazz pesulad,
Fe i s s , Yo n e x , A u r a ko h v i k , L i N i n g

Võistluspäeva õhtutel loositakse välja erinevat
sulgpallivarustust, sealhulgas
Raul Musta Rio OM võistlussärk ja reket

Sulgpallialased osavusmängud,

kus võimalus võita

3000.-€

PEALTVAATAMINE TASUTA !

•
•
•

•
•
•
•
•

erootikakauplus

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

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

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

-20%

SOODNE OUTLET MÖÖBEL

Tööstuse tee 8, Tõrvandi alevik
Ülenurme vald, 61715 Tartumaa
avatud: E-R 10:00-17:00
tel. +372 7311 111

Kaup kohe kätte!

AASTA LÕPUNI

Kiirematele parem valik!

Alati soodsad hinnad!

www.common.ee

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Märter sõnavabaduse altaril
17. novembri Tartu
Ekspressist sai lugeda, et
korteriühistu käsib mul
oma kuulsa rubriigi kinni
panna.

Uuno kontorirahu rikkunud ühistu esimees lasi välkuda ka kaameral. 

PRIIT KIVISIKK

Tundub, et mõned inimesed
ikka ei suuda aru saada, et alistamatu Lõvi vastu ei saa mitte
keegi. Mul on küll palju vaenlasi, ent seda enam fänne. Kui
Ekspress neljapäeviti Kivilinna Konsumisse jõuab, haaran
alati terve paki kaasa – ja seda
mitte pliidi alla, vaid austajatele jagamiseks. Ka poe turvamees on minu kontrolli all ja
annab postiljoni saabumisest
aegsasti teada.

Pelutav operaator
Ühel reedel pidi kätte jõudma saatuslik päev, mil mind
koos päästeametiga ühistu
käest omavoliliselt hõivatud
keldrist jõuga välja tõstetakse.
Olin kohale kutsunud kaameramehest sõbrapoisi, et kogu
maailm näeks, kui palju tuleohtlikku prahti ühistu esimees ise oma ukse taha kokku
kuhjanud on.
Kui aga aeg pärale jõudis,
polnud kedagi näha. Esimees
veel seletas, et nemad meediasündmust ei soovi, ja küsis,
mida operaator meie majast
otsib. Vastasin, et see on minu
hea sõber Thalia klubist. Jälle
jäi minu tahe peale ja näost
näkku ei julgenud keegi võidelda. Minul filmida ei lubata, aga
naabrimemm Irina Andrejeva
võib küll mind aastaid iga nurga alt jäädvustada.
Pauk tuli muidugi selja tagant neli päeva hiljem. Olin

ki vajaliku leiva, mis veel arvele
võetud polnud.
just keldris hommikupoolikut nautimas ja väga vähe jäi
puudu, et oleksin jõudnud ka
vastsoetatud Saku Originaali
kuuspaki avada ja sigaretigi
ette panna. Tormasidki kolm
inspektorit nagu präänikutemaalt sisse ja kuigi ma päris
teo pealt vahele ei jäänud, sain
kõva peapesu.

Karjuv ebakompetentsus
Mehed nõudsid veel, et ma
ka oma isikliku keldriboksi
ette näitaks. Sinna prahihun-

nikusse ei luba ma küll kedagi majandama, isegi politseid
mitte. Vastasin, et elusalt ma
ennast kätte ei anna ja üldse on pruudi poole minekuga
juba kiire. Hüüti veel järele,
kuhu härra põgeneb, ja lisati,
et eks siis tegeletakse minuga
teistmoodi. Näeme siis varsti,
kas pannakse vangi.
Võitmatut tahtejõudu näitasin ka kodukohajärgses
Maximas, kus tavaliselt teenindusega igati rahule olen
jäänud. Sealsed müüjad tun-

nevad mind muidu nii hästi,
et ei hakka isegi kontrollima,
mitu õlut olen korvi ladunud
– igaüks teab, et minu taks on
kümme.
Seekord puudus aga väljapanekust suur lemmik viilutatud
Madise leib ning ka saalitöötajad vahtisid küsimuse peale ainult lolli näoga otsa. Marssisin
siis otse laoruumi ja nõudsin
aru. Juhataja hakkas küll algul
põiklema, et mul pole õigust
seal viibida, kuid siis sai aru, et
olen Uuno Kivilinnast ja leidis-

Romanss tööpostil
Olen ju kõva töömees ja väärin parimat. Kusjuures väga
tabav on siinkohal Tammsaare
ütelus: tee tööd ja siis tuleb ka
armastus. Nimelt peab ka uus
pruut, kes minu vastu tõesti
erakordselt õrn ja hea on, paar
maja edasi kojanaise ametit.
Hinge närib küll sooline palgalõhe: kui tema saab kahe trepikoja eest 160, siis mina viie eest
vaid 150 eurot kuus. Ometi ei
saa minu töö kvaliteedile midagi ette heita.

Tõsi, kuna viibin sageli naistes, jäi lumelükkamine vahepealsete külmade ajal pisut
unarusse. Eriti juhmidele elanikele, kes varem talve näinud
pole, panin maja ette välja sildi
„Ettevaatust, libe!“ Majahaldur aga helistas lakkamatult
ja õiendas, et sellest ei piisa ja
tuleks ikka tänav puhtaks ka
lükata. Mingi vanaproua olevatki juba pikali käinud. Ega
need vanamutid loetud ole ja
elatudki on neil juba omajagu.

Vaata videot
tartuekspress.ee

VASTUVÕTUAJAD
Info ja registreerimine kell 8-17 Elvas Supelranna 21, tel 737 0300, 5332 9040
Tartus Vaksali 17, tel 734 1903, 5332 9040
Eriala

Arst

Esmaspäev

Ortopeed

dr. P. Laasik

12.00-18.00

Ortopeed

dr. A. Lenzner

13.00-16.00

Tartus, Vaksali 17

Neuroloog

dr. P. Murumaa

9.00-15.00

Neuroloog

dr. A. Lepik

13.00-17.00

Neuroloog

dr. R. Kinks

Silmaarst
Silmaarst

dr. H. Müürsepp
dr. M. Safonova

Kardioloog

dr. V. Korrovits

10.00-18.00

Kardioloog

dr. E. Tamm

17.00-20.00

Naistearst
Naistearst
Ämmaemand
Logopeed
Füsioterapeut
Füsioterapeudid
Massöör
Elektriravi
Uuringud

dr. K. Siilak
dr. A. Kalinina
S. Klein
M-L. Rants

10.00-17.00

Tartus, Vaksali 17

Vastuvõtt laupäeviti

Elvas

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede
8.00-16.00

Tartus, Vaksali 17

9.00-15.00

Tartus, Vaksali 17

13.00-16.00
10.00-13.00

Tartus, Vaksali 17

8.00-17.00

9.00-15.00

9.00-15.00

14.00-16.00

8.00-10.00

Tartus, Vaksali 17

8.00-17.00

9.00-16.00

9.00-16.00
9.00-17.00

8.00-17.00
9.00-16.00

Tartus, Vaksali 17

15.30-20.00

Tartus, Vaksali 17

10.00-17.00

10.00-17.00

8.00-16.00

8.30-18.00
8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-16.00

8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-16.00

8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-16.00

8.30-18.00
8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

Röntgen, ultraheli, EHHO, EKG gastroskoopia, südamerütmi ja vererõhu holter, veloergomeetria
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HÄÄ HIND!

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–15.12 kell 18.20 Teispoolsus
9.–14.12 kell 21; 15.12 kell
13.45 Maavärin
9.12 kell 14.30; 10.–13.12 kell
13.45; 14.12 kell 11.30, 14.30;
15.12 kell 11.45 Trollid
9.–11.12 kell 11.45, 18.10,
19.50; 12.–13.12 kell 14.40,
18.10, 19.50; 14.12 kell 14,
18.10, 19.10; 15.12 kell 14.40,
18.10 Fantastilised koletised
ja kust neid leida

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu

9.–15.12 kell 20.15 Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus
9.–13.12 kell 17.30; 14.12 kell
16.45 Saabumine
9.–15.12 kell 22.10 Operatsioon Anthropoid

TALVEPUHKUS
KUbijAL

9.–13.12 kell 19.20, 21.45;
14.12 kell 21.30; 15.12 kell
17.15, 21 Liitlased
9.12 kell 11.45, 15.20, 17.05;
10.–11.12 kell 10.50, 12.20,
14.15, 17.05; 12.–13.12 kell
12.20, 15.20, 17.05; 14.12 kell
11.45, 17.05; 15.12 kell 12.20,
13.30, 17.05 Vaiana

(3 PäEVA, 2 ööd)

9.12 kell 13.15, 14.15, 16.30;
10.–11.12 kell 10.30, 11.30,
13.15, 16.30; 12.–13.12 kell
11.45, 13.15, 16.30; 14.12 kell
12.50, 13.45, 16.30; 15.12
kell 11.30, 14.30, 16.15 Ozzy
paneb plehku
9.–13.12 kell 12.45, 15, 17.45,
19.20, 22.20; 14.12 kell 12.30,
15, 17.15, 20, 22.40; 15.12 kell
12.30, 15, 20, 21.45 Kontori
jõulupidu
9.12 kell 16.15, 22.30; 10.–13.,
15.12 kell 16, 22.30; 14.12 kell
16, 22 Kurjuse küüsis

Ideaalne lühipuhkus
spaa ja hoolitsuste nautlejatele!
Pakett TALVERÕÕM sisaldab:
• Majutus 1 inimesele kahekohalises toas 2 ööd
• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutamine
lahtioleku aegadel (E-R 8-11, 14-22; L-P 8-22)
• 2x hommikusöök, 2x õhtusöök, 1x lõunasöök
• Soe seljamassaaž 25 min
• Soojad virsikuparafiini kindad kätele 20 min
• Soojad teepuuõli sokid jalgadele 20 min
• Käimiskeppide ja/või minigolfi kasutamine
Pakett kehtib kuni 28.02.2017

Paketi
hind
alates

95

€

inimene

Pakettide täielik valik ja
eripakkumised www.kubija.ee

9.12 kell 12.30; 10.–11.12 kell
10.40, 12.30; 12.–13.12 kell
12.30, 14.30; 14.12 kell 12.40;
15.12 kell 12.45, 16.30 Maagiline võlukarp
14.12 kell 20 Naisteõhtu: La
La Land: California Unistused

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

Laula

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

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

15.12 kell 22 Ole rohkem:
Rogue one: Tähesõdade lugu
15.12 kell 19 Esilinastus: Rogue one: Tähesõdade Lugu
15.12 kell 19.50 Esilinastus:
La La Land: California Unistused
10.–11.12 kell 15.15 Eellinastused: Laula

KONTSERT

TAMPERE MAJA
16.12 kell 18 Toni Jokiniitty
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
8.12 kell 12 lastekontsert Nukkude laulud
10.12 kell 18 16. rahvusvaheline tänavatantsufestival Battle
of EST 2016

EDISON

11.12 kell 16 festival Vox XX:
Vox Clamantis ja Iisraeli pärimusmuusikud

8.12 kell 21.30 Mikk Tammepõld

13.12 kell 19 Joscho Stephan
Trio (Saksamaa)

JAANI KIRK
8.12 kell 19 Duke Ellington
Püha kontsert
9.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Vanemuise tromboonikvartett
16.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Elke Unt (orel)
JAZZ KLUBI
9.12 kell 21 Vladimir Karjalainen
PAULUSE KIRIK
8.12 kell 19 Õnnega koos:
Lenna Kuurmaa, Koit Toome
ja Jorma Puusaag
PEETRI KIRIK
17.12 kell 17 Tartu Arsise
noorteansambli advendikontsert
18.12 kell 17 Dave Benton &
Sissi jõulukontsert Isa ja tütar

NÄITUS
LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.12 maalikunstnik Ove
Büttneri ja graafik Tiit Rammuli ühisnäitus Novem
kuni 14.12 näitus Vägi. Väega
laulud
kuni 16.12 raamatunäitus
Kirjanduslik Berliin
kuni 14.01 raamatunäitus Saja-aastased raamatud meie
raamatukogus: ilmunud
1916
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 7.01 Koidu Lauri vaipade
näitus Koiduvärviline maailm
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.01 Tartu puuetega
inimeste koja käsitööringi
ülevaatenäitus On aeg pisut
peatuda
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EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Neljapäev, 8. detsember 2016
1-2-toal renov korter kesklinna
ümbruses. Kiire! Diana Hein, tel
5392 8366, diana@aabakv.ee.

Sekkaris Küüni-Poe tn nurgal
iga päev uus valik kasutatud
riideid. Hulgimüük alates 1 kotist
hooajakaupadele valikuvõimalusega. Koostööpakkumine. Tel
5683 6957, FB Poesekkar

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

40 a ehitusmees ootab pakkumisi. Tegelenud 16 a ehitus- ja
remonditöödega, olemas auto,
haagis (3x1,5 m), tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad
tööd jne. Kipsi- ja maalritööd,
plaatimine, torutööd, uste ja
akende vahetus, laed, põrandad,
ventilatsioon. Vajadusel paberimajandus OÜ-ga.
Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com, Kalle
Alati soodsad siseviimistlus- ja
remonditööd. Tel 5606 4572.
Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Tel 7 420 240
504 1390
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Kinnisvara
ja üürimisTartusmüügija maakonnas.
teenused
Tartuskinnisvara
ja Lõuna-Eestis.
Aitame
Kutselised
maaklerid
Sirle Uiga ja
müümisel
ja üürimisel.
Peeter Meus, tel 526 4198,
Kai Persidski, tel 5190 3394
506 2212,
8080,
Gert786
Suik,
tel 515 3773
www.aadlivillakv.ee
742 0240 • www.robinson.ee
1-toal keskmises seisukorras
korter Ränilinnas (1/5, 41 900 €).
Tiia, tel 5552 1724,
www.aabakv.ee
1-toal renov korter Roosi tn
(eraldi sissepääs, hoovipealne
maja, aed). Eneken Tikk,
tel 525 7647, www.aabakv.ee

3-toal kõrgete lagedega renov
korter Kastani tn. Ahik, õhksoojuspump, saun. Eneken Tikk,
tel 525 7647, www.aabakv.ee
3-toal korter Savernas (3. k, soe,
väikesed kulud, Tartust 38 km).
Tel 5841 7373.

Kingi jõuluks kinnistu Roiul
(piirneb jõega, detailplaneering,
2776 m³, 17 900 €). Katrin, tel
5354 1283, www.aabakv.ee

Maja Otepää lähedal. Detsembris soodne: 46 900 €. Elamispind
62,9 m², kinnistu 2,49 ha. Katrin,
tel 5354 1283, www.aabakv.ee

Soovitakse osta suuremat maja
Ülenurme või Haaslava vallas.
Merlin Lomp, tel 5569 7592,
merlin@aabakv.ee

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

Uus maja Haaslava külas Männi
teel, looduskaunis väljaarenenud
uuselamurajoonis. Eneken Tikk,
tel 525 7647, www.aabakv.ee

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kvaliteetne puitbrikett terve
alusega või väiksem kogus 10 kg
pakkidena. Parim hind! Suuremate kogustega transport
tasuta! Ringtee 8, tel 551 2162.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.

Ritel ilu- ja tervisesalong Tartu
kesklinnas (Riia 4, 3. korrus) otsib
oma toredasse meeskonda
küünetehnikut, juuksurit ja
kosmeetikut. Tel 5191 1050,
jaana@ritel.ee
Teenindavate
objektide
märkimisväärse
lisandumise tõttu
pakub Arkaadia
Puhastuse OÜ
kesklinnas tööd
puhastusteenindajatele. Töö on
graafiku alusel,
tööpäeva pikkus
ja algus on erinev. Teeme
objektipõhise koolituse. Täpsem
info tööpäeviti tel 5300 3118,
Jekaterina; tel 5326 8607, Mare.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Vajatakse kohusetundlikku ja
töökat majahoidjat Aleksandri
tn piirkonda. Täpsem info E-R kl
8-17 tel 506 4696.

PÕLLUNDUS

Küttepuud. Lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.

Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta. Tel 504 5307,
ennkull.tullo@gmail.com.
Müüa puitkasvuhooneid. Kaared sobivad ka lambalauda või
muu abihoone ehitamiseks.
puitkasvuhooned.wordpress.com

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

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Veokijuhi ameti- ja ADR koolitused. A- (270 €), B- (360 €), C(320 €) kat. Lõppastmekoolitus
85 €. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com.

Kask 2 € võrk, okaspuu 1,70 €
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.

Pellet (kõrge kütteväärtusega,
kvaliteene, 6 mm, preemiumklass, 15 kg kotis). Hea hind!
Transport. Ringtee 8, tel 551 2162.

Kuivad kamina-pliidipuud 40
l võrgus hind 1.70-2.20 €, transport tasuta. Tel 5395 9615.
Kuivad kase ja lepa küttepuud,
kaminapuu, kütteklots. Transport. Tel 557 6177,
Kuttepuu.Com.

Autoklaaside vahetus ja kivitäkete parandus. Kaskokindlustuse kahjukäsitlus kohapeal
Vaba 38a, Tartu. Hinnad soodsad
- küsi pakkumist! Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

LOOMAD
Lemmikloomade ravi jm
teenused. E-P 24 h tel 514 8998,
riinak1@hot.ee.
Ära anda u 7 a valge-punasekirju kass perenaise haiguse tõttu.
Tel 5660 2864.

MÖÖBEL
Müüa diivanvoodi (2-kohaline,
hele, kunstnahast). Tel 5808 8990,
helgarit@gmail.com.
Puidust erinevad riiulipüstakud
7 tk ja kassalaud, harkjalg, kassa termoprinter. Tel 5190 1744.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee

Renov ridaelamuboks Võru
tn, tänavast eemal. Üp 184 m²,
saun, garaaž, köögimööbel, oma
aiaosa. Eneken Tikk, tel 525 7647,
www.aabakv.ee

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Otsin kliendile korterit Supilinna. Katrin Kuusma, tel 5358 3999,
katrin@aabakv.ee.

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

MATERJAL

Saematerjal otse tootjalt! Vedu
üle Eesti, Tartus tasuta! Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.

Ostan Tartus remonti vajava
väiksema korteri või kööktoa.
Eelistatult ahiküte.
Tel 56 503 503.

KÜTE

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Müüa kottides puistevilla käsitsi soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses.
Tel 527 9863.

Ostan garaaži. Tel 5811 3422.

Eraldi sissepääsuga majaosa
Elvas Peedu linnaosas. Läbi 2
korruse, 3 tuba, köök, ahik. Suur
kinnistu. Notariaalne kasutuskord. Eneken Tikk, tel 525 7647,
www.aabakv.ee

Maalritööd, plaatimistööd ja
siseviimistlus. Tel 5303 1609.

Sanitaar- ja kapitaalremont (sh
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Garantii.
Tel 5837 2544.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.

Antsla linnas üürile anda kaks
remonditud ja möbleeritud
omaette tuba ühisköögiga.
rahvaroom1@suhtlus.ee

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

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Kõik plekid meilt!
Tel 516 6152, info@plekitood.ee.

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

ÜÜRILE ANDA

Elamine Otepäält 20 km. Kolm
tuba, köök, wc, saun kõrvalhooned, aed. Küsi lisa tel 501 4276.

Katuste ja vihmaveesüsteemide ehitus ja remont. Plekksepaja üldehitustööd. Tel 5645 7445,
e-post: priit.roger@gmail.com,
Unifrell OÜ

Barclay Hotell võtab tööle
täiskohaga administraatori ja
toateenija. Kandideerimiseks
palume saata CV meilile kati@
barclay.ee.

Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

Väiksem korter. Tel 5612 6628.

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Puutööd, plaatimine, kipsi- ja torutööd.
Tel 5885 5341, Ivar

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

PAKUN TÖÖD

Lao-, äri-, tööstus-, põllumajandushoone. Tel 5811 3422.

Fassaadid korda! Fassaadide
soojustamne, krohvimine meilt!
Tel 516 6152, info@ramest.ee.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, krohvimine.
Tel 5649 4929, raivo@solna.ee.

3-toal heas korras korter
Annelinnas (1-3 korrus). Kiire!
Diana Hein, tel 5392 8366,
diana@aabakv.ee.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

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

RIIDED
Jõe butiigis soojad suusapüksid ja karvamütsid! Soola 10
(avaturg), E-P 9-17. FB:Jõe butiik

Kuivad kase- ja männiküttepuud (30 cm, 40 l võrgus, alates
2 €/võrk, vedu hinnas).
Tel 510 9337.

Jõe butiigis uus kogus kasutatud riideid naistele ja meestele.
Laste joped ja kombed. Soojad
suusapüksid.Uued käekotid,
mütsid, kindad jpm. Soola 10,
E-P 9-17. FB:Jõe butiik

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil uued lasteriided, kindad, suusapüksid, joped, uisud
jpm. E-R 10-18, L 10-15.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Akud ja rehvid superhinnaga!
Varuosad linna parima hinnaga! 195/65R15 naelrehv al
32 €, 205/55R16 lamellrehv
alates 27 €. Aku 66Ah/520A 47 €;
78Ah/680A 59 €; 98Ah/720A 73
€. Asume Tartu Sõbra keskuses,
Võru tn 55F. Tel 5620 5415, info@
extensa.ee, www.extensa.ee

Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.
Fekaalivedu 24/7, ka laupäeval
ja pühapäeval. Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com.

Autoremont, sõiduautod ja
kaubikud. Tartu, tel 5853 3080.

TEENUSED
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Kanalisatsiooniummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.
Katlamajade ehitus, remont ja
hooldus. Tel 735 3777,
5566 1888.

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

Tõlketeenused, toimetamine ja
korrektuur. Tõlkebüroo Tritek,
info@tritek.eu, www.tritek.eu

€), 1-kordne 8 € (enne 12 €).
Värviline villane vaibalõng ja
sokilõng 15 €/kg. Puuvillane
lõim alates 8,50 €/kg. Ropkamõisa 10, Tartu, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.
Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Liivapritsitööd, vanatehnika
taastamine, sõidukite keretööd. Tel 5599 8991,
www.carrestoration.ee

Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.

Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

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

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.

Plastakende reguleerimine,
remont ja paigaldus.
Tel 5698 1284.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426, raivoets@hot.ee.

Põrandakatete paigaldus,
põrandate hooldus. Tel
5301 7478, info@alusporand.ee,
www.alusporand.ee
Raamatupidamisteenus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee
Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.
San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Hõbeda ja kulla ost - mündid,
ehted, söögiriistad, esemed!
Parim hind! Tel 5607 7449.

Piibel aastast 1739 või Suur
Piibel 1939. a. Paku ka teisi
nahkköites raamatuid.
Tel 5665 5551.

Hõberublade ost
20 €/tk.
Tel 5803 6752.
Lõngapoes uus kaup: linane
kangas Saksamaalt (kodutekstiil:
laudlina, kardinad, voodikatted
jne) 15 €/jm, laius150-160 cm.
Ropkamõisa 10, Tartu, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

Igasuguse vanavara ost parima
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju.
Tel 5649 5292.

kuulutus
2 minutiga
.ee/kuulutus

alates 1 €

Veotakso. Tel 501 5312.

Alkoholi- ja suitsetamisvastane
kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462, Margus.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

TUTVUS
60+ lesknaine soovib leida sõpra vanuses 63-73, kellega koos
aega veeta. Tel 5564 7168.

MÜÜK
Decora ehituspoe ees (Riia 128)
müüa istanduse kaunimad jõulukuused 10.-24. detsembril.

Torutööd. Tel 5344 4694.

Kunstkuusk (2,5 m kõrgune,
hind kokkuleppel). Tel 5833 2284

Vene-aegsed ja vanemad erinevad ehted: merevaigust kaelakee (hind kuni 700 €), sõled,
prossid, sõrmused, käevõrud,
vanad kuld- ja hõbeehted.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujud, maalid ja
palju muud. Alati aus asjaajamine! Tel 5639 7329, Liina.

R. Sagritsa või R. Uutmaa maal,
võib ka teiste tuntud kunstnike
töid pakkuda. Maksan kuni
1500 €. Tel 5459 7300.

Ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kee. Maksan kuni 700 €. Tel 5871 0351.

VABA AEG
R. Uutmaa maal. Tulen kohale ja
tasun kohe. Pakkuge ka teiste
töid! Tel 5607 7449.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Tasuta kojukutsed. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Inga ja Toomas Lunge kontsert
„Meie pere jõulud“ Tartu Peetri
kirikus 28. dets kell 19 Piletid
Piletilevis hinnaga 14 ja 16 €.
www.beritkontsert.ee
Koit Toome ja Maria Listra jõulugala 2016 Tartu Peetri kirikus
23.12 kell 19. Piletid Piletilevis
hinnaga 16 ja 18 €. www.beritkontsert.ee

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

Müüa LCD monitore: 17 tolli 15
€ ja 19 tolli 20 €. Garantii 3 kuud.
Tel 5662 3811,
tere@ignisfatuus.org .
Sepa keskuses 1. korrusel Maranelli lastepoes kõik mänguasjad -50%. Tel 521 5056.

OST
Aabitsad, piiblid, Taska-köited
ja muud vanad raamatud! Raha
kohe! Tel 5803 6752.

Ilusate köidete ja nahkehistöö
ost. Pildil olev raamat 150 €.
Raha kohe! Tel 5607 7449.

Auto- ja motoalaste (Pobeda,
IŽ-350, IŽ-49 jne) raamatute (ka
venekeelsete) ost.
Tel 5649 5292.

Lõngapoe soodusmüük
6.12-18.12. Värviline linane
niit 3-kordne 14 €/kg (enne 16
Eesti linnavaadetega nõud,
tuhatoosid ning Eesti vapiga
esemed. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Koguja ostab uuriripatseid.
Paku julgelt - kõik pakkumised
oodatud! Raha kohe kätte.
Tel 5649 5292.
Koolimärgid, kõik tsaari- ja
EW-aegsed märgid ning nõukaaegsed märgikarbid.
Tel 5649 5292.

EPA (20 €/tk) ja teiste koolide
märkide ost! Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.

Erinevate kollektsioonide ost
- mündid, paberrahad, märgid,
vanad postkaardid jne.
Tel 5649 5292.

Mündid, medalid, paberrahad,
fotod, raamatud, kollektsioonid - igasuguse vanavara ost.
Tel 5649 5292.

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

Sõlgede ja
muude ehete ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

TERVIS

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.

Tulede taastamine 30 € paar.
Vaba 38a, Tartu. Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

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

Kopplaadur. Tel 502 5738.

Laen kinnisvara tagatisel www.tarklaen.ee. Tähelepanu
- tutvu tingimustega!
Tel 508 8518.

EW-aegsed kohvikannud, vaasid, tuhatoosid ning LORUPI
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
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Vanavara – raamatud, mündid,
märgid, sõled, ehted, uuriripatsid, kellad, fotod.
Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee

Vene-aegsed fotoaparaadid
ja neile sobivad objektiivid
(Industar, Helios, Mir, Jupiter jne),
makrolõõts, binoklid, optika, albumid, vanad fotod jm
fototehnika. Samuti huvitavad
vanad kellad, stopperid, kompassid ja muu vanakraam.
Tel 5872 5458.

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee

Laupäeval, 17.12 kell 18 Tartu
Pauluse kirikus on TÜ Akadeemilise Naiskoori (dir Benjamin
Kirk) ja Tartu Akadeemilise
Meeskoori (dir Alo Ritsing,
Made Ritsing, Kuno Kerge) ühine
jõulukontsert „Laota rahu
üle maa“. Kõlab armastatud
jõulumuusikat nii Eestist kui ka
välismaalt. Piletid Piletilevis kuni
15.12 soodushinnaga 8 € ja 6 €,
kohapeal 10 € ja 7 €.
Tel 5343 4139,
maarjaliisapilvik@gmail.com.

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Tutvu lähemalt www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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AVAMISPAKKUMISED
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ISAVAM
UPAKK
!
MISED

49’’ UHD

UE49KU6672UXXH
• NÕGUS EKRAAN
• UltraHD (3840x2160 px)
• võimas 4-tuumaline protsessor
• PQI 1600
• Smart TV (Tizen OS), Wi-Fi
• HDR, UHD Dimming
• digituuner DVB-T/T2/C/S2
• 3xHDMI, 2xUSB

Uus kauplus
Tartus,

Võru 79

24’’ LED

799

TAVAHIND 1249

239

249

TAVAHIND 319

TAVAHIND 349

8811501

19104051

FH096NDA3
• 6 kg
• 1000 p/min

EWT1062IDW
• energia A++
• 6 kg
• 1000 p/min

Klienditeenindus tel. 662 1155 e-mail: abi@onoff.ee

Tartu ONOFF
Võru 79, Tartu
tel. 731 5579
E-R 10-20, L-P 10-18
e-mail: tartu@onoff.ee

moniotr BENQ GL2450HE
• 1920x1080 Full HD

Tasuta kojuvedu üle
300€ kodumasinatele
kogu Lõuna-Eestis!
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TAVAHIND 135

Droon DJI Phantom 3 Standard
• HD pilt reaalaajas nutiseadmes
• 2,7K video ja 12 Mpx fotod
• Tööraadius kuni 500m ja lennukiirus kuni 16 m/s
• Maksimaalne lennuaeg kuni 25 min

569

TAVAHIND 599

