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Venemaa on süsivesikute ekspordi peal elav
monomajandusega riik.
Margus Tsahkna
Kuku raadio, 10. veebruar
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Hambutu vanapiiga süüdistab tohtrit

KÄPARDLIKUS SANDISTAMISES
Sada eurot tühja sahtli
eest – just selline on
enda hinnangul nigela
hambaarsti meelevalda
sattunud Niina Paine
taks moraalse kahju eest.
Paraku tõrgub vastaspool nõudmistele allumast.

Kaunitest proteesidest on Niina Painele jäänud vaid mälestus ja uue välimusega ei
julge ta kauplusessegi nägu näidata. 
KAUR PAVES

Soliidsesse ikka jõudnud
Paine tõdes, et sellist õnnetust
kui alljärgnev pole pika elu
jooksul veel juhtunud. „Isegi
vaenlasele ei soovitaks sellist
ravi,“ raius ta pisarsilmi.
Nimelt paigaldati daamile
juba 30ndates hambakroon,
mis seisis ilusti aastakümneid,
aga eelmisel aastal tuli lõpuks
ikkagi lahti. Abi tõttas ta otsima harjumuspäraselt ikka
Kaarsilla hambaravisse, kus on
alati varemgi käinud.

Coliuscodel on sündmuste
käigust sootuks vastupidine mälestus: nende väitel on
Klahvid sees
Noor arst Aleksander alus- patsient algusest peale neile
tanudki tööd tuntud tasemel vastu töötanud. „Kohe esitas
ja kutsunud järgmisel päeval ta kaebuse, et meie tõmbasitagasi. Õhtul aga helistanud me ta hamba välja. Meie pole
ja palunud vabandust, et on tal midagi tõmmanud välja.
haigestunud ega saa Painet Kui ta meie juurde pöördus,
vastu võtta. „Palus teise arsti oli hammas välja tõmmatud
juurde pöörduda ja nii ma selle – röntgenipilt on olemas,“ kinAnnelinna ukrainlase juurde nitas Maxim Coliusco. „Meie
sattusingi,“ kirjeldas patsient pakkusime talle teha ajutised
hambad, et ta ei käiks ilma
kannatusteraja algust.
Paine meenutas väriseva hammasteta.“
Ahastuses tõttas Paine isikhäälega, kuidas juba Kalda
teel paikneva K&M Medicine’i likku praksist pidava Ruth Vavastuvõtus tervitas teda nais- sara juurde. Sealt sai ta impulsi
uuesti arsti juurde
minna ja raha tagasi
See Niina Panina tahab lolnõuda. „Aga mina
litada meie kliinikut ja Eesti
ei tahtnud arstiga
võidelda, ilusatest
kodakondsust.
hammastest oli nii
terahvas, kes käskis kohe raha kahju, et ütlesin otse: tehke
ette maksta. „Palusin vastu mind lihtsalt korda, olen nõus
kviitungit, mida muidugi anda maksma. Kuid midagi ta ei
ei olnud. Öeldi veel, et Maar- teinud. Märtsist maini käisin
jamõisas võid kaks aastat oo- seal neli korda, see ei ole ju
data, aga siin saad kohe laua- normaalne,“ meenutas Paine.
le,“ sõnas proua äripaar Oleg
ja Maxim Coliuscole viidates. Lihuniku käed
„Usaldasingi siis end isa ja poja
Vasara kinnitusel pöördus
käte alla.“
Paine suvel tõesti tema poole
Paine kinnitusel on paha murega, et aasta alguses valmõeldagi, mida Oleg Coliusco mistatud sildproteesid ei püsi.
temaga tegi. „Katkise ham- „Mina ise proteesimisega ei
ba asemel hakati remontima tegele ja minu soovitus oli, et
hoopis terveid, vigastati kaht ta pöörduks probleemi lahenesihammast ja nõuti selle eest damiseks proteesi valmista400 eurot. Nutsin päevad läbi, nud arsti poole,“ rääkis doktor.
et hambad niisama ära riku- „Kuna Paine seal oma mureti – oleksin kohe pidanud aru dele lahendust ei saanud või
saama, et talle oleks tulnud pakutud lahendused talle ei
mustalt maksta, et korralikku sobinud, soovis ta uusi proteeteenust saada,“ analüüsis va- se valmistada ja küsis minult
naproua.
nõu, kuhu pöörduda. Soovita-

pakkusime, et vaatame üle,
kuid ta pole meie juurde ilmunud.“
Viimases hädas otsustas
Paine alanduse alla neelata
ning end mujal ravida. Selleks
tuli aga ukrainlastelt raha tagasi küsida. „Ütlesin, et olen
nõus kõigest vaikima, tahaks
vaid juhtunu unustada,“ sõnas
ta. „Mina olen juba vana, aga
hirmus on mõelda, et samasugune lihunik „ravib“ ka noori,
lapsi. See oli täielik katastroof
ja enam ei taha ma elult muud,
kui et kõik teaksid, et sinna ei
tasu minna. Tahan kõigile ajalehes näidata, kui ilusad ja terved
hambad mul
olid.“
C o l iu s c o
väitel sai sellisegi käigu
pea le patsiendile üle
rõhutatud, et
väidetav raviviga tuleb üle
kontrollida.
„Niinale oli
pakutud, et
teeks ekspertiisi ära – kui meie
tegime ebakvaliteetsed proteesid, siis tagastame raha – mille
peale ta keeldus. Meie juurde
ta ei ilmu, ekspertiisi teha ei
taha, suhelda ka ei taha,“ resümeeris Coliusco.

Kaebus soolas

sin minna hambaproteesikeskusesse.“
Lõpuks võttis Paine nõuks
doktorile näkku paisata, mida
ravist arvab. „Te ei kujuta ette,
kuidas ta karjus. Olin nõus
ükskõik mis tingimustega,
sest ei suutnud olukorda enam
välja kannatada. Elasin ainult

tablettide najal, nutsin pidevalt,“ kirjeldas naine.
Maxim Coliusco tõdes, et ei
saa aru, millest Paine kõneleb.
„Meie juurde ta ei ole pöördunud, et tal midagi valutab
või teda midagi segab,“ märkis
ta. „Kui saime esimese kirja
kätte, siis helistasime talle ja

Tõeline tüliõun võib peituda
Paine vorbitud „garantiikirjas“, milles ta lisaks makstud
raha tagastamisele moraalsete
kahjude eest sada eurot nõuab.
„Lubasin, et ei tee skandaali,
andku ainult raha ja rohkem
me teineteisest midagi ei kuule. Vastus oli ei,“ lausus Paine,
kes on pidevalt enda käest
küsinud, miks just tema saatus nii karm peab olema. „Kui
palju olen tablette pidanud
sööma – kes selle mulle kinni
maksab?“
Coliuscod omalt poolt on
jõudnud järeldusele, et tegemist on lihtlabase väljapressimisega, mistõttu nemad ilma
ekspertiisita midagi välja anda
ei kavatse. „See Niina Panina
tahab lollitada meie kliinikut
ja Eesti kodakondsust, et saada raha nii haigekassast kui
meie juurest,“ lajatas Maxim
Coliusco. „Kui nii jätkub, siis
esitame tema vastu kaebuse.“
KAUR PAVES

BUSSI RENT alates 50€ päev

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel, 110 kW, raadio-CD, USB,
AUX, konditsioneer, istmed reguleeritavad, kõrge, mahukas

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

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

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

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee
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LUGEJA KIRI
Lokkav ebaõiglus
Südamlik tänu Kaur Pa
vesile 2. veebruari artik
li „Suurkorterid laiavad
toasoojaga pisemate ku
lul“ eest, sest see peaks
näitama, et sisuliselt meie
ühistu ei maksusta sooju
senergiat õiglaselt.
Meie ühistus on väikse
mate korterite omanik
ke petetud 2002. aastast
kuni tänapäevani. Seni on
õigustatud seda sellega,
et vannitoad on ühesuu
rused ja vannitoa eest
võetavat summat ei tohi
ruutmeetrite peale jagada.
Tegelikult ei tohi mingit
osa ruutmeetrite summast
viia vannitoa arvele, mis
ongi pettuse allikas.
Mihkel Vahtra
Sõpruse pst 10 elanik

Eduard Alaver
Sõpruse pst 10
KÜ esimees
Soe tarbevesi tekib sooja
sõlme soojusvahetis kül
mast veest ja selle kontuur
läbib ainult vannitubasid
ning seetõttu ei ole kor
terite pind selle kontuuri
kulude arvestamisel oluli
ne. Igal korteril on ju ainult
üks vannituba. Sooja vee
torustik kulgeb tualettruu
mide seina taga alt üles ja
tagasi ning annab sooja
läbi siugtorude ainult van
nitubadele.

Jaht kultuuripealinna
tiitlile laastab kukrut
Emajõe Ateena soovib
end taas seada Euroopa
kultuuripealinna kandidaadiks. Aastal 2024 see
au sõelale jäävale Eesti
linnale (paralleelselt ühe
Austria omaga) osaks
langeb. Millise sööstu
see arengusse annaks,
võib vaid oletada. Ajalugu kinnitab aga, et pelgalt pürgiminegi kurnab
kukrut korralikult.
Tosina aasta eest Tartu juba
kultuuriparnassile pugeda
proovis. Kuna kodukamaral
tuli rinda pista pealinna endaga, langesid ka lõppvoorus
hääled 8 : 3 selle kasuks, et
2011. aasta kultuuripealinnaks
osutuks Tallinn.
Tartu 2005. aasta eelarvest
ampsasid ettevalmistustööd
õige pisut alla poole miljoni krooni. Teha tuli esmase
kandideerimise taotlus ühes
trükiste kujundamise ja tootmisega. Alustati asjakohase
(taotluse kohustuslik osa) filmi
tootmist. Kultuurikonverentsile kutsuti oma kulu ja kirjadega kaks välismaist esinejat.
Hoo sai sisse reklaamikampaania.
Järgmise, 2006. aasta kulureal ilutseb number 764 688

krooni. Tegevuskirjeldustes
kodulehekülg, suhtlus meediaga, promotsioon linnades,
läbirääkimised partneritega,
taotluse kujundus, fotod, illustreeriv materjal ning mõistagi ka selle vormistamine ja

trükkimine. Valmis sai film.
Too tõlgiti inglise keelde. Projektijuhiks palgati Hannes Astok.
Kokku vajas kultuuripealinna püüdlus linna raha 1,26
miljonit krooni (80 434 €).

Esmalt strateegia
„2024. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimiseks alles teeme plaane ja

koostame eelarvet,“ selgitas
tänavusi plaane kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul. „Suurem osa tegevustest
ja kulutustest jääb ilmselt
2018. aastasse.“
Kultuuriosakond on viinud
läbi hanke, et koostada
kandideerimise eelduseks olev kultuurivaldkonna arengustrateegia
aastateks 2018-2025.
Selle võitis 9260 € pakkumusega Roadmap2Go
OÜ, töö valmib hiljemalt
sügiseks.
Viidul toonitas, et
strateegia on tihedalt
seotud Tartu linna arengukavaga, mida praegu
koostatakse, kuid on
selle laienduseks ning
pöörab rohkem tähelepanu kultuuripealinnaks
kandideerimisega seotud
aspektidele, nagu valdkondadeülene koostöö, rahvusvaheline mõõde, kaasatus jne.
Kultuuriministeeriumist
tulnud teabe kohaselt toimub
kunagi kevadel vastav infopäev
ning alles sügisel kuulutatakse
välja siseriikliku konkursi esimene voor. Kandideerimiseks
on varem huvi üles näidanud
ka Paide.
RASMUS REKAND
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LAUSEGA
Värskem jume
Vaba aja veetmise võimalusi
koondav portaal Kultuuri
aken saab suve hakul nüü
disaegse sisu ja väljanägemi
se ning hakkab sündmustele
lisaks edastama infot ka hu
vitegevusvõimaluste kohta.

52

tundi rääkis keskmine tartu
maalane mullu telefoniga.

Prii vehkimine

tumesinisele Ford Mondeole
otsa põrutanud juht lahkus
sündmuskohalt. Politsei oo
tab infot telefonil 730 8814.

Eksikombel
väitsakest
Laupäeva keskpäeval tun
gis 21-aastane Karl Kristjan
Nurmik ühes kambajõmmi
ga Raatuse tänaval võõrasse
korterisse ning vigastas noa
ga kaht naist ja üht meest.
Hiljem selgus, et kättemak
suhimus sai korteriga eksitud.

Alates 14. veebruarist saavad
Tartumaa liigesehaiged lap
sed taas pärast mõnekuulist
pausi SA TÜK Lastefondi toel
Aura keskuses ravivesivõim
lemises käia.

Pood triiki
kodumaist täis
18. veebruaril kell 11-15 on
Tasku aatrium „Eesti mait
sete“ raames kodumaiste
maitseelamuste ja kohalike
tootjate päralt.

Kinnisvara kerkib
Ülikoolilinnas tehti jaanua
ris 124 korteritehingut, mida
oli küll 12% vähem kui det
sembris, kuid 31% rohkem
kui mullu samal ajal.

Julgus mõlkida,
julgus lahkuda
Jaama 191 juures ööl vastu
laupäeva tee äärde pargitud

Võidud vaenuriikidele
Tartu võimlemisparaadi Miss
Valentine 2017 raames toi
munud rühmvõimlemise
MK-etapi võitjaks tuli üliti
hedas konkurentsis „Ma
donna“ naiskond Venemaalt.
Iluvõimlemises oli vastukaa
luks kõige edukam Ukraina
koondis.

Tööd ei karda me
Kuigi nii sesoonsetest tegu
ritest tulenevalt kui ka töö
võimereformi mõjul tikkus
registreeritud töötute arv
jaanuaris suurenema, püsib
Tartumaa 3,6%-lise tööpuu
dusega Harjumaa järel edu
rivi tipus.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
SULGPALLIS
17.-19. veebruar 2017
A Le Coq Sport Spordimajas, Tartus
17.02. 14.30-20.00 Eelringid
18.02. 09.00-18.00 Veerand- ja poolfinaalid
19.02. 10.00-14.00 Finaalid

Pealtvaatajatel võimalus võita 1000 eurot
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Kauneimad tarekesed rivvi
Konkursi „Aasta parim ehitis 2016“ võitjad märgiti
sedapuhku ära kuues kategoorias.
„Möödunud aasta oli arhitektuurses mõttes Tartule erakordne. Valmisid peaaegu sajand oma päriskodu oodanud eesti rahva
muuseumi uus hoone ja rahvusarhiivi Noora. Ent olulised on ka
kesklinnale uue näo andnud Kvartali keskuse ja mitmete teiste
väga hea arhitektuuriga hoonete lisandumine linna,“ kommenteeris konkursi žürii esimees abilinnapea Jarno Laur.

Uus üksikelamu – Ujula 90.

Uus ärihoone – Riia 2.

Uus ühiskondlik hoone – Muuseumi tee 2.

Ümberehitatud või laiendatud ärihoone – Ülikooli 14.

Uus korterelamu – Lille 8.

Ümberehitatud või laiendatud korterelamu - Lossi 32.

PERSOON
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VÄETITE RIIKIDE KAITSJA küberrindel
Et Taaralinna lippu riigistruktuurides kõrgel
hoida, ei saa peadpööritavat karjääri teinud
Karoliina Raudsepa
veendumuse kohaselt
kaugeimategi maade ja
rahvaste kannatuste suhtes ükskõikseks jääda.

Ehkki Tiibeti kohal ühe Hiina põhimõttele pühendunud Eesti sõpruspäike ülearu soojalt ei paista, on Karoliina Raudsepp siiski veendunud, et meie igapäevapoliitika täidab
idealistlikke eesmärke. 
KAUR PAVES

Praegu siseministeeriumis meie ühist virtuaalset
julgeolekut tagava Raudsepa
tähelend sai alguse USA välisministeeriumi ellu kutsutud
organisatsiooni kaudu, mille
eesmärgiks on noori baltlasi
ookeani taha viia ja sealset elu
ja tööturgu tutvustada. „Mul
õnnestus stipendium saada ja
aasta Ameerikas praktikal veeta,“ meenutas ta.

Veretu maine
Miks maailmapolitseinik sedavõrd helde käega vaesemaid
vendi-õdesid toetab? „Eks erinevatel riikidel on oma diplomaatilised eesmärgid. Nende
huvi on see, et Eestis oleks
inimesi, kes USA-d toetavad
ja aru saavad, kuidas seal asjad
käivad,“ arvas Raudsepp. Nii on
programmi raames korjatud
nii kahepoolset kaubavahetust
soodustavaid ärikontakte kui
kogemusepagasit valitsussektorisse tööle asumiseks.
Viimaste hulka kuulub niisiis ka Raudsepp ise, kes töötas
Independent Diplomatsi nime
kandvas ühenduses, mis toetab väikseid demokraatlikke
riike diplomaatiliste eesmärkide täitmisel. „Ühelt poolt
andis see mulle suurepärase
kogemuse, kuidas diplomaatia tegelikult maailmas käib
ja kuidas vaesed ja väetid siin
hakkama peaks saama,“ rääkis Raudsepp. „Eesti ei ole küll
paljude meie klientidega võrreldes vaene ega väeti, kuid sellest hoolimata tekkis väikese
riigi tunnetus väga hästi.“
Nii on Maarjamaa küberkaitsjanna sõnul tõepoolest

• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

RAV

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S

mis positsioonid on,“ kirjeldas
Raudsepp igapäevatööd.
Praegu endised hoolealused
veel ära uppunud ei ole, kuid
kindlasti pole maailm oma
kliimapoliitikas olnud niivõrd
ambitsioonikas, kui Marshalli
saarte elanikud loodaksid. Päriselt trööstitu olukord siiski
ei näi: eelmisel aastal Pariisis
vastu võetud kliimakokkulepet loeb Raudsepp suhteliselt
suureks saavutuseks. „See annab lootust, et maailmamere
taseme tõus vähemalt kahe
meetrini piiratakse,“ arvas ta.

Röövitud tomatid
Teise kliendina meenutas
Raudsepp Lääne-Sahara Vabariiki, maailma viimast klassikalist kolooniat. „Maroko
on nende territooriume juba
20 aastat valitsenud ja riiki ära
kasutanud,“ selgitas ekspert.
„Kõik riigid saavad tegelikult
aru, et see ilus ja õige pole, aga

kuna Maroko on oluline liitlane
piirkonnas, siis tihti sel teemal
liikumist paremuse poole pole.“
Üldsusele vähetuntud Lääne-Sahara saab päevast päeva maailma ebaõiglust kõige
karmimal moel tunda. „Kui sa
oled väike ja su hääl on vaikne,
siis väga tihti sa ei saagi laua
äärde, kus sinu saatust otsutatakse,“ märkis Raudsepp. „Sellepärast ongi selliseid organisatsioone vaja.“
Lobitöö tulemusena on muu
hulgas Põhjalasse kerkinud
mitmeid liikumisi, mis tegelikult Lääne-Saharas valminud,
kuid kleepsu „toodetud Marokos“ kandvaid tomateid boikoteerivad. „Nad ei taha maksta
Maroko anastajatele, vaid
Lääne-Sahara inimestele. Nii
et ka tavainimesed saavad midagi ära teha,“ väitis Raudsepp,
mööndes küll, et selliste kampaaniate reaalne majanduslik
mõju on seni olnud kaheldav.

ILA

sed on kaitstud,“ täpsustas ta.
Üheks Raudsepa kliendiks
olid Marshalli saared, väiksel Vaikse ookeani saarestikul
laiuv riik, kelle peamiseks rahvuslikuks mureks on oht kliimamuutuste tõttu kohe-kohe
lainete alla mattuda. „Kui maailmamere tõus jätkub, siis nende riik kaob, nii et probleem on
neile vägagi eksistentsiaalne,“
resümeeris Raudsepp, kes sestap pidi
Meie olime 50 aastat
saareriigi esindajana survestama teisi
olukorras, kus oleksime
võtma piisavalt
tahtnud, et me oleks kel- riike
tõsiseid eesmärke,
et kliimamuutustelelegi korda läinud.
ga tegeleda.
Tihti väisas näiteks Marspaljudele saatusekaaslastele
suurepäraseks eeskujuks. „Just halli saarte välisminister New
see, kuidas me suutsime ise- Yorki, et esineda ÜRO-s ja kohseisvuse saavutada ilma ühegi tuda suursaadikutega. „Temale
veretilgata ja teisalt suhteliselt tuli ette valmistada memosid,
lühikese ajaga luua väga demo- jutupunkte, briifides teda vakraatliku riigi, kus institutsioo- rasematest kohtumistest nennid töötavad ja inimeste õigu- de esindajatega, et ta aru saaks,

BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee

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

Miks aga peaks meile üldse
korda minema riigihakatised,
mida me gloobuseltki üles
leida ei suuda? „Meie olime
50 aastat olukorras, kus meie
oleksime tahtnud, et me oleks
kellelegi korda läinud,“ kõlas
ootuspärane vastus. „Nüüd on
meil võimalus näidata moraalset suundumust ja seista õige
asja eest. Saame vaeste ja väetitega solidaarsed olla.“
Raudsepa raudse veendumuse kohaselt ongi Eesti inimõiguste kaitsmisel eesrindlikku
tööd teinud, ehkki küsimus
dalai-laama ja siinsete riigijuhtide olematutest kohtumistest
võib selle kõrvaltvaataja jaoks
kahtluse alla panna. „Eks igal
riigil on oma pragmaatilised
põhjused, miks mingeid otsuseid tehakse, aga üldiselt
on Eesti väga tubli,“ sõnas ta.
„Dalai-laama on ju siin käinud
ja paljud ka temaga kohtunud,
nii et see päris nii mustvalge ei
ole, et Eesti on poole valinud.“
Hindamatu kogemuse korjamiseks tuli aga taluda eht
ameerikalikku üliranget töökultuuri. „Olin New Yorgis,
kus ikkagi töötatakse 12 tundi
päevas ja kõik nädalavahetused samamoodi. Samas korvas
seda võimalus kohtuda suursaadikute ja välisministritega,“
lausus Raudsepp.

Moraalne privileeg
Õnneks on küberkoordinaator leidnud midagi, mis teda
töö juures motiveerib. „Mõne
inimese jaoks on see raha,
mõne jaoks staatus ja võim,
aga mõne jaoks ka see, et tehakse õiget asja,“ kirjeldas ta.
„Selles, et ma kolmandast sektorist valitsussektorisse liikusin, on oma loogika – eesmärk
on teha midagi head ja saavutada midagi, millest on reaalselt kellelegi kasu.“
Käegakatsutavat kasu on
praegu küll emapuhkusel viibivale Raudsepale mõistagi olnud
ka üleilmsest praktikast, mida
tänaselgi ametil pruukida.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

„Minu töö eeldab tugevat diplomaatilist tunnetust, sest kübermaailmas riigipiire pole. Me
ei saa tihti aru, kes meie vaenlased on ja mida nad teevad, ja
et selliste ohtudega toime tulla,
on vaja väga teadlikku rahvusvahelist koostööd,“ selgitas ta.
Ehkki konkreetsete detailide osas mõistetavatel põhjustel väga suud ei paotata, vihjas
Raudsepp, et kas või Euroopa
Liidu tasemel on loodud palju
erinevaid koostöövorme, mis
võimaldab riikidel sensitiivset
infot vahetada. Eesti on aga
tema sõnutsi väga priviligeeritud olukorras, kus IT- ja küberkaitsepoliitika on hästi tugeva
moraalse tunnetusega. „Meil
ei ole selliseid küsimusigi, nagu
kas me peaksime hakkama
krüpteeritud tarkvarasse mingeid tagauksi looma,“ rõhutas ta.
Sellise süsteemi kaitsmine
on Raudsepa hinnangul moraalselt väga lihtne, sest siin
ei pea pragmaatika ja idealism
väga põrkuma. Siiski pole riigiametniku leib õhukeseks viilitud riigis kergete killast. „Me
ei saa vähem kübermuresid lahendada kui Suurbritannia või
Prantsusmaa, kellel on vastavaid ametnikke terve armee,“
põhjendas ta.
Pühendumusega tagasi hoida
ei saa, sest kui riik juba internetilahendustele üles on ehitatud, ei suuda ta nende kadudes
enam riigina toimida. „Seetõttu peame olema väga teadlikud,
kui mingid rünnakud toimuvad, mille tulemusena meie inimeste andmetega näiteks midagi juhtuks. Suuri probleeme
ja rünnakuid pole ette tulnud.
Kui võtta Ameerika näide, kus
alles hiljuti lekkisid kümnete
miljonite inimeste andmed riigitöötajate andmebaasist, siis
meil midagi sellist olnud pole,“
rahustas Raudsepp siiski.
KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused

410.

Ooperigala loob traditsiooniliselt talve kevadeks. V
 ANEMUINE

Itaalia-Vene
HARV HÜBRIID
Täna peetava Vanemuise
ooperigala programm
on kokku pandud Itaalia
ja Vene muusika haruldasematest pärlitest.
Kontserdil esitatava valis
muusikajuht ja peadirigent
Paul Mägi, kelle kinnitusel on
lavale kaasatud kõik Vanemuise solistid. „Samuti osaleb Tamar Nugis, kes sel hooajal astus
üles Salieri rollis Rimski-Koržakovi ooperis „Mozart ja Salieri“,“ lisas ta. „Usun, et temaga
meil koostöö ka jätkub.“
Külalistena tulevad välja
Itaalia haridusega Korea tenor
Seung Jin Choi, kes on laulnud ooperimajades üle kogu
Euroopa juhtivaid rolle, ning
Itaalia sopran Angela Papale.
„Samuti väga põnev isiksus,
kes annab palju soolokontserte
ja muidugi esineb ka ooperis,“
iseloomustas Mägi.
Kavas on aariaid ja ansambleid Donizettilt, Puccinilt, Verdilt, Vene muusikast, aga kuuleme Rubinšteini, Tšaikovskit,
Stravinskit ja teisigi. „Nii et
kõlab ka sellist muusikat, mis
ei ole väga tuntud, nagu Dargomõžski avamäng ooperile
„Näkineid“ ja koor samast oo-

Vaata teisi
koolitusi:

WWW.REITING.EE

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
09.03 – 02.06 Võlanõustajate baaskoolitus
20.03 MTÜ ja SA raamatupidamine ja maksud
23.03 - 07.06 Sekretär-juhiabi kursus
koos personalitöö õppega
Teisi koolitusi vaata siit: www.reiting.ee
reiting
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

perist – väga kaunis teos, mida
tegin kunagi Estonia teatris ja
ka Iirimaal Wexfordi festivalil,“ kirjeldas peadirigent. „See
on Itaalia mõjudega, aga väga
äratuntavalt venelik ooper.“
Mägi meenutuste kohaselt
pole siinmail ilmselt varem
mängitud ka Donizetti avamängu ooperile „Elisabetta“,
teise nimega „Eksiilis Siberis“,
mis ühendab Itaaliat ja Venemaad. „Seda esitatakse suhteliselt harva, aga teos on väga
võimas. Arvan, et kontsert
on vaheldusrikas: osaleb Vanemuise sümfooniaorkester
ja samuti ooperikoor,“ võttis
muusikajuht programmi kokku.

Leedu vennad
Itaalia sopran Papale annab
kontserdi ka laupäeval kell 18
Tartu muusikakoolis Tubina
saalis, kus nad esinevad koos
pianist Fabio Marraga. „Marra
on ise dirigent ja kontsertmeister ning annab samuti muusikakoolis kursuse nii reedel kui
laupäeval alates kella 11-st,“
selgitas Mägi. „Neid kursuseid
on ta andnud väga paljudes
maailma paikades, keskendudes just Itaalia muusikale.“

Orkester jõuab aga järelejäänud hooaja jooksul veel reisidagi: 30. märtsil mängitakse
Kaunase ooperimajas „Jevgeni
Oneginit“. Kaunase ooperiteater külastab Taaralinna ka
vastu, näidates oma versiooni
Otto Nicolai ooperist „Windsori lõbusad naised“.
Mägi kinnitusel on Kaunase ooperiteater Leedus väga
tuntud. „Sealt on välja tulnud
palju suurepäraseid soliste,
tase on kõrge. Me oleme saanud teda kuulata PromFestil
Pärnus, mida juhib Erki Pehk,“
sõnas ta. „Mul on väga hea
meel, et selline koostöö kahe
teatrimaja vahel tekkinud on.
Loodan, et see saab ka jätku.“
Põnevaks ennustas Mägi
ka hooaja lõppkontserti,
mida mängitakse nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus. „Ülo
Krigul kirjutab spetsiaalselt
meile uudisteose, kõlab ka James McMilliani „Veni, Veni
Emmanuel“, kus solistiks on
Heigo Rosin löökpillidel,“ lubas peadirigent. „Kava teise
poole moodustab Camille
Saint-Saënsi hiiglaslik „Orelisümfoonia“, mille salvestame
pärast kontserti ka plaadile.“
KAUR PAVES
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Tänavu filmilindilegi jõudnud „Rehepapp“ lööb
laineid ka 17 aastat pärast esmatrükki. 
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Sooduskupong: “tartuekspress”

Kivirähk korjas
viienda tiitli järjest
Linnaraamatukogu
laenutatuimaks kodumaiseks teoseks on juba
2012. aastast Andrus
Kiviräha kultusromaan
„Rehepapp ehk November“, mida tariti koju
kokku 432 korral.
Kokku käis keskkogus ja harukogudes mullu ligi 30 000
inimest, keskmiselt umbes
1800 inimest päevas. Reaalseid
ja virtuaalseid külastusi tehti
1,17 miljonit, see on ligi 70 000
rohkem kui aasta tagasi. Laenutusi kogunes aasta jooksul
1,09 miljonit, mis teeb iga tartlase kohta 11,3 laenutust ja iga
eelmisel aastal raamatukogu
teenuseid kasutanud lugeja
kohta 36,7 laenutust.

Litsid esirinnas
Kiviräha triumfi tumestab
küll tõik, et tema tippromaan
on muudetud koolilastele kohustuslikuks. Õigupoolest on
lood nii kogu Eesti ilukirjanduse esiviisikuga. Jättes koolikirjanduse kõrvale, osutusid
eestimaalastest kõige populaarsemateks Mart Sanderi
„Litsid“, Mart Kadastiku „Eluaegne“ ja Olavi Ruitlase „Vee
peal“. Tõlkekirjanduse seas
olid lugejate lemmikud Paula
Hawkinsi „Tüdruk rongis“ ja
Jojo Moyesi „Pärast sind“ ning
teadmiskirjanduse edetabeli
eesotsas troonisid Stig Rästa „Minu Kennedy“ ja Margit
Kilumetsa „Jaak Joala: kuulsuse ahelad“.
2016. aastal jätkus vähemalt
pool tosinat aastat tagasi alguse saanud trend, et raamatukogu füüsilise kasutamise arv

Eesti ilukirjanduse laenutuste TOP
1

Andrus Kivirähk

Rehepapp ehk November 432

2

August Kitzberg

Libahunt

381

3

Aidi Vallik

Kuidas elad, Ann?

333

4

Eduard Bornhöhe Tasuja

313

5

Anton Hansen
Tammsaare

Tõde ja õigus I

307

6

Mart Sander

Litsid. Esimene raamat,
Naiste sõda

305

7

August Gailit

Toomas Nipernaadi

256

8

Mart Kadastik

Eluaegne

244

9

Jaan Kross

Keisri hull

231

Vee peal

227

10 Olavi Ruitlane

* Tumedas kirjas koolide kohustuslik kirjandus

pisitasa langeb ja seda mõistagi
mitte ainult Tartus. Nii langes
aasta jooksul raamatukogu
teenuseid kasutanud lugejate arv 3%, aga sealjuures laste
osakaal lugejate arvust tõusis
4%. Reaalsete külastuste arv
(527 157) kahanes 1,3%. Virtuaalkülastuste arv (650 761)
jätkab kasvamist ning tõusis
eelmisel aastal 12%. Reaalsete ja virtuaalsete visiitide kogusummast moodustavad virtuaalkülastused juba 55%.

Cosmo matused
Raamatukogu teenindusjuhi Merike Karolini sõnul oli
suuremas langustrendis aasta
esimene pool, augustikuust
hakkasid arvud kasvama. Tõenäoliselt avaldas mõju ülikooli
raamatukogu pikale veninud
sulgemine. Aasta kõige iseloomulikumateks muutusteks
pidas teenindusjuht positiivse
poole pealt lastekirjanduse laenutuste tõusu rohkem kui 10%

võrra ja negatiivse poole pealt
ajakirjade laenutuse langust
(13,5%).
Mitmed populaarsed eestikeelsed ajakirjad lõpetasid ilmumise (Geo, Cosmopolitan),
aga ilmselt on lugeja leidnud
ka kiiremaid võimalusi meelelahutuseks ja info saamiseks.
Karolini väitel aitaks laenutuste arvu langust pidurdada
uudisteoste järjekordade lühendamine. Kui 2015. aastal
ootasid lugejad järjekorras raamatut 25 000, siis mullu juba
29 000 korral.
Muutuvas ühiskonnas muutub ka raamatukogu ning
traditsiooniliste külastuste ja
laenutuste kõrval saavad üha
olulisemaks kirjandust ja teadmisi populariseerivad üritused
ning raamatukogu tegevus
virtuaalsfääris. Eelmisel aastal
korraldasid linnaraamatukogu töötajad 559 üritust ja koolitust, neis kolmandiku noortele
ja täiskasvanutele ning kaks

kolmandikku lastele. Keskmiselt toimus 10-11 sündmust
nädalas ning see arv on viimased kolm aastat püsinud samal
tasemel. Aasta jooksul sai raamatukogus vaadata 115 suuremat või väiksemat näitust.

Soolestik võlub
Kõigist virtuaalkülastustest
moodustasid raamatukogu
blogide väisamised rohkem
kui poole (ligi 366 000). Raamatukoguhoidjad tutvustasid
kirjandust kaheksas blogis,
kuhu aasta jooksul tehti üle
300 postituse, neist üle saja
lugemissoovituste blogisse.
Jätkuvalt on kõige populaarsem blogi „Luuleleid“, mida
vaadati 258 000 korda. Lisaks
täidetakse raamatukogus
uue sisuga kolme andmebaasi: Tartu ilukirjanduses (ca
18 000 vaatamist), Arkaadia
(lasteluule ja muinasjutud)
ning Muusika.
Tõlkekirjanduse edetabelit
täidab põhiliselt krimikirjandus, lisaks Skandinaavia autorite teostele ka inglise keelest
tõlgitu. Enimlaenutatud luuleraamatute seast võib Kristiina
Ehini ja Doris Kareva kõrvalt
leida uute lemmikutena Jüri
Kolgi, Silvia Urgase ja Indrek
Hirve. Teadmiskirjanduse
edetabeli eesotsas on endiselt
Valdur Mikita raamatud, lugejaid paelub „Jaapani korrastuskunst“, „Võluv soolestik“ ja
„Energiakriis: keha häirekell“.
Jätkuvalt on populaarsed Petrone Prindi „Minu“ sarja raamatud, eelmise aasta kõige
suurem lemmik näib olevat
Kaisa Masso „Minu Portugal“.
KAUR PAVES
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KINO

ANEKDOODID
Jack räägib oma sõbrale:
„Ma õpetasin oma kuldkala
rääkima!“
„Kuidas sa seda tegid?“
„Ma küsisin kalalt, kui palju on
viis miinus viis?“
„Ja mis ta vastas?“
„Mitte midagi.“
***
„Mida sa pensionile jäänuna
oled kõige rohkem taga nutnud?“
„Oma vabu päevi ja suvepuhkust.“
***
Direktor kutsub vallandatud
töötaja enda juurde ja ütleb:
„Mul on kahju, härra Peterson.
Te olite mulle poja eest.“
„Kas tõesti, härra direktor?“
„Jah, niisama häbematu, rahulolematu, sõnakuulmatu, jultunud ja tänamatu!“
***
„Sõbrad, annan teile mõistatuse. Mis see on: neli jalga all,
saba taga ja haugub?“

SUDOKU

RISTSÕNA

„Koer.“
„Ah nii... te juba teadsite.“
***
Marvin longib tegevusetult
tänaval ja kohtab kalameest,
kes läheb nii pika kalaga, et selle
saba lohiseb mööda maad. Kadedusega küsib ta mehelt:
„Nii et käisid kalal, jah?“
„Nagu näed! Kes varem tõuseb, sellel näkkab ka kala,“ vastab kalamees lõbusalt.
„Ja millise söödaga sa selle piraka siis kätte said?“
„Närimistubakaga!“
„Mis lollusi sa räägid? Ma pole
kunagi sellisest söödast midagi
kuulnud. Kuidas sa seda kasutad?“
„Võtad tubaka ja paned konksu otsa. Kala tuleb lähemale,
proovib ja ujub vastikustundega
eemale. Siis ujub ta pinnale, et
sülitada ja nüüd ole sina mees ja
ära teda maha maga - võta nui ja
pane talle vastu pead!“
***

„Kuule, sinu ümber keerutab
juba tükk aega üks ja sama kärbes.“
„Kas sa tahad sellega öelda, et
ma olen raibe?“
„No oled sina aga tobu! Kas
ma siis nii mõtlesin!? Aga kui
aus olla, siis ega kärbest ikka ei
peta...“
***
„Tere, millega tegeled?“
„Mitte millegagi.“
„Kah hea tegevus.“
„Jaa, ainult konkurente on
palju.“
***
„Mis ametit te peate?“
„Ma olen tänavakaupmees.“
„Huvitav, ja mis võiks keskmiselt üks tänav maksta?“
***
„Mul on niisugune tunne, et
ma tahaksin kangesti meie bossile jälle ühe keretäie anda.“
„Mis? Sa ütlesid „jälle“ ?“
„Seda küll, sest see mõte tuli
mulle ka eelmisel nädalal korra
pähe.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
18.–22.02 kell 11, 13, 15.30;
23.02 kell 12.50, 14.50 Baleriin
17.02 kell 14, 19.30; 18.–23.02
kell 19.30 John Wick 2
20.–22.02 kell 14.50 Kosmos
meie vahel
20.02 kell 19 Kuuvalgus
17.02 kell 14.50 Külgetõmbejõud

Sangarid

23.02 kell 19 La La Land: California Unistused
17.02 kell 12.45; 18.–20.,
22.–23.02 kell 17.20; 21.02
kell 11.40, 17.20 Laenatud
pruut
18.–23.02 kell 10.40 Laula
17.02 kell 17.40; 18.–22.02
kell 10.30, 11.30, 12.40, 13.45,
15; 23.02 kell 10.50, 12.15,
14.30, 15.30 LEGO Batman
Film
17.02 kell 13, 16.30; 18.–21.02
kell 16.30, 20; 22.02 kell 14,
20; 23.02 kell 13, 20 November

6TEIST KANNU

TUBINA SAAL

17.02 kell 17.20 Ringid

17.02 kell 22 Kapriiz

17.02 kell 11.40, 14.40, 18,
19.15, 22.30; 18.–19.02
kell 11.40, 18, 19.15, 22.30;
20.02 kell 11.40, 14, 18, 19.15,
22.30; 21.02 kell 14, 18, 19.15,
22.30; 22.02 kell 11.40, 16.30,
18, 19.15, 22.30; 23.02 kell
11.40, 14, 16.40, 19.15, 21.45
Viiskümmend tumedamat
varjundit

BIG BEN PUB

18.02 kell 18 Itaalia vokaalmuusika pärlid

17.02 kell 19.45, 22.15; 18.–
21., 23.02 kell 17.40, 22.15;
22.02 kell 19, 22.15 Lõvi

EESTI RAHVA MUUSEUM

21.02 kell 19 Manchester by
the Sea

GENIALISTIDE KLUBI

17.–23.02 kell 22 Muundumine
17.02 kell 12.30, 16, 17.10,
20.30, 21.45; 18.–20., 22.02
kell 12.50, 16, 17.10, 20.30,
21.45; 21.02 kell 12.50, 16,
17.10, 20.30, 21.50; 23.02 kell
12, 14.15, 16.45, 18.45 Sangarid
17., 20.02 kell 21.15; 21.02 kell
21.40; 22.–23.02 kell 21.30
Vaikus

kontsert-esitlus Härmalõngast lumehelbed

KONTSERT

17.02 kell 21.30 Freddy Tomingas & Riff

NÄITUS

18.02 kell 21.30 Mode

ANNELINNA RAAMATUKOGU

EDISON

kuni 28.02 näitus Rahvuslind
ja rahvuslill

16.02 kell 21.30 Andrei Senkevich (Valgevene)

18.02 kell 18 Riho Sibul

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 23.02 kirjandusnäitus Jüri
Parijõgi. Mäng ja tõsielu

17.02 kell 22 Meisterjaan

kuni 28.02 Eesti kunstikoolide liidu õpetajate suvelaagri
näitus Kiviküla maalides

JAANI KIRIK

LINNARAAMATUKOGU

17.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esi
neb Linda-Anette Suss (viiul)

kuni 18.02 näitus See kaunis ja
õhuline ballett

PAPA CARLOS
17.02 kell 20 Martin Teichmann
RISTIISA PUBI
16.02 kell 21.30 Ivar Moro

22.02 kell 17.40; 23.02 kell
16.30 Eellinastused: Koera
elu mõte

18.02 kell 21.30 TipMalts

23.02 kell 21.15 Salaseanss

16.02 kell 17 Eva Mitreikina

TARTU KIRJANDUSE MAJA

kuni 20.02 Andreas Naadeli joonistuste näitus Elu
must-valgelt vaadatuna
kuni 23.02 raamatunäitus Imelised maailmad Lewis Corrolli,
Alan Alexander Milne ja J.R.R
Tolkieni elust ja loomingust
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev

Vana Baskini Teater
KÕIK MEESTEST
28. veebruar 19.00
Vanemuise Teater
v/m

TÄNA ALGAB UUS ELU

17. märts 19.00 Vanemuise Teater v/m
Piletid müügil Piletimaailmas, Piletilevis ja kohapeal.

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Roojamise viiskümmend varjundit
Vaevalt olin Maxima mädanenud mandariinidega ühele poole saanud,
kui uus tarbimismats
mind maha niitis. Seekord tuli löök allapoole
vööd.

Tean hästi, milles asi: tutvuse kaudu võetakse riigipajukile lihtsalt suvaline vanamutt,
kellel ei pruugi keskharidustki
olla. Kunagi oli Tartus pedagoogiline kool, mille rektoriks
minu lemmikõpetaja August
Solo. Seal koolitati nii algklassiõpetajaid kui ka lasteaiakasvatajaid ja mõistagi läksid viimasteks need, kes mujal hakkama
ei saanud. Kui ema õpetab last
potti sittuma, kas siis see teeb
temast kohe õpetaja?

Ärme siis nimedega tagasi
hoia: Linnamäe põdramaksapasteet kõlbab näiliselt ju justkui lauale panna küll, eriti kui
Maxima seda hea soodushinnaga pakub. Kahjuks tõmbas
see „delikatess“ mitmel inimesel terveks päevaks kõhust lahti. Puristasin mina ja puristas
inetu pruut Ilme – romantika
taas rikutud.

Mopi teenindajad

Jätke naljad
Täpselt samamoodi on meid
tegelikult täis lasknud Eesti
Pank. Saan aru, et sõnaõigus on Euroopa Liidule maha
müüdud, aga nõuan, et minu
soov vähemalt Euroopa Keskpangale edastataks. Nimelt on
mulle tõsiselt hakanud närvidele käima see lõputu sendimajandus. Sent ei ole mingi
raha.
Probleemi süvendavad ka
meie kallid kauplused, kes kõik
hinnad mingil haigel põhjusel
ikka 99-ga lõppevaks määra-

vad. Ma pole küll rikas, aga see
mõni sent ei korva kogu seda
aega, mis müüjatel raha tagasi
otsimiseks läheb. Minu aeg on
väga kallis.
Õndsal Vene ajal sellist jama
ei korraldatud. Ajaleht maksis
kaks, bussipilet kolm, pakk
Priimat 14 kopikat, viin aga
kolm rubla. Ja nii aastaid igal
pool, mitte ei korraldanud iga

müüjanähvits mingit anarhiat.

Muttide üleküllus
Aeg oleks need sendid üldse käibelt ära korjata, nii et
jääksid ainult eurod. Ei jää me
keegi sellest paarist sendist
vaesemaks, või kellel siiski
probleeme tekib, see õppigu
paremini teenima. Vähemalt
see punane metallihunnik tu-

leks küll kiiremas korras ära
koristada.
Jätkan samal teemal, kui
metafooridesse laskuda. Maja
ees teiste arvamusliidritega
aega viites märkan tihti, kuidas helkurveste kandvad lapsed mingite vanamuttidega
kuhugi jalutavad. Olen kokku
lugenud, et nelja lapse kohta
tuleb tavaliselt kaks „õpetajat“

TARTU

– kui lapsi on rohkem, on saatjaid lausa kolm.
Viimasel ajal ongi tavalisi
lasteaiakasvatajaid hakatud
õpetajateks nimetama, et nad
koos päris pedagoogidega palgatõusu saaksid nõuda. Austan
kooliõpetajaid, kuid lasteaiatöötajaid mitte. Neljale lapsele pole kahte kasvatajat vaja,
mina koondaks neist pooled.

Igal õpetajal peaks ikka pedagoogiline haridus olema,
olgugi et ka ministriks võib
keskharidusega saada. Mitte
nii, et iga mats nimetab end
õpetajaks. Ka koristajaid on
miskipärast hakatud puhastusteenindajateks kutsuma.
Mida ta siis teenindab – kas
lappi või moppi? Aga lasteaedades tuleb kord majja lüüa ja
ebakompetentsed töötajad vallandada.
Need vene mutid ei oska ju
eriti eesti keeltki. „Õpetajalt“
võiks minimaalselt eeldada, et
ta lastele vähemalt riigikeelegi selgeks teeks, kuid sellised
vajavad ise abi. Mis palka neile
vaja – pigem malka.

HÄÄ HIND!

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee
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EHITUS

Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840,
meelis@kevori.ee.
Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

Ostan
maja Tartus
eraldi
Korterid,
majad,või
majaosad
Tartus ahik
ja maakonnas.
sissekäiguga
korteri. Otse
omanikult.
Tel 553
9557.
Aitame
kinnisvara

müümisel ja üürimisel.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
Kai Persidski, tel 5190 3394
põllumaad.
Tel 504
5215,
Gert Suik,
tel 515
3773
514 5215.
742 0240 • www.robinson.ee

Vana talukoht koos maaga Tar
tu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.
Veeäärne maatükk, kuni 50 km
Tartust. Tel 5382 4774.
Väiksem korter. Tel 5612 6628.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.

ÜÜRILE VÕTTA
Töötav noormees soovib üürile
võtta toa eramajas või 1-toalise
korteri Tartus. Üür kuni 170 €
kuus. Tel 5869 0995.
Kogenud mees teeb betoonitööd. Vundamendid, seinad,
vahelaed, monoliittrepid,
montaaž ja monolitiseerimine.
Töö kiire ja kvaliteetne.
Tel 5625 4171,
monoliittrepp@gmail.com

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

KINNISVARA MÜÜK
Müüa äri-, elamumaad ja 2-toal
korter. Tel 5554 0831.

KINNISVARA OST
1-2-toal korter Tartus, võib
vajada remonti. Kiire tehing.
Tel 508 6185.
Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.
Lao-, äri-, tööstus-, põllumajandushoone. Tel 5811 3422.

Tööaeg E-N 8-16.45, R 8-15.30,
puhkus 35 päeva.
CV palume saata hiljemalt
26.02.2017 meiliaadressile
tartuv.cv@just.ee .
Lisainfo telefonil 58 872 251

Kinnisvarateenused aastast 1997

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

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Tartu Vangla ootab
oma meeskonnaga liituma
KORISTAJAT.
kelle peamiseks tööülesandeks on
asutuse tööruumide koristamine.

KOOLITUS

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Arvutijoonestamise (CAD)
koolitus. Tel 5388 9110.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE
Kask võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu (30 cm, kask,
lepp, 40 l, 2.20 € võrk).
Tel 557 6177.

RIIDED

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Alates 14.02 Jõe butiigis kasutatud joped ja suusapüksid
-50%. Soola 10. Facebook: Jõe
butiik

Kuiv kaseklots (28-29 cm, 40 l
võrk 1,8 €; 60 l võrk 2,5 €, veoga).
Tel 5591 5281.

Odavad rõivad Kastani 121.
Kogu kaup -20%. E-R 10-18, L
10-15.

Kuiv segapuu 30, 40, 50 sm,
vedu tasuta. Tel 521 2015.
Kuivad kasepinnud (50, 40, 30
cm pikad, transpordiga Tartus).
Tel 5594 7098.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.
Kuivad puud 30, 40 sm. Väiksed
kogused. Tel 521 2015.

Sekkaris Küüni-Poe nurgal
sõbrapakkumine -50%.
ou.sekkar@gmail.com

SÕIDUKID

Müüa küttepuud (võrgus, lahti
selt, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.

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

OÜ Haluküte müüb küttepuid,
lõikamisjääke ja 3 m puud.
Tel 504 3100.

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.

OTSIN TÖÖD

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30

Puidutöötlemisettevõte vajab
täistööajaga tootmistöölisi eri
nevate tööülesannete täitmiseks
(järkamine, saeraami abitööline,
komplekteerimine). Vajalik oma
transpordi olemasolu.
Tel 505 3691 või 510 7351.

Mees, 42 a, vajab kiiresti tööd,
sobib ka ajutine töö.
Tel 5901 8844,
juripoeg@hotmail.com

PAKUN TÖÖD
Autokraanajuhile. Kint Logistics
OÜ, tel 524 4250,
info@kintlog.ee.
Kaubikujuht-laadijale Tartus.
Nõutav hea füüsiline vorm, B-kat
juhiload, peab olema hoolikas nii
sõiduki kui ka veetava kauba suh
tes. Kaido@starmaster.ee
Otsime kogemustega koduabilisi, hooldajaid, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee
Pakun tööd nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.
Pesumaja REA Tartus Sepa 20
võtab tööle pesumaja töötaja.
Tel 747 7486.

Autoremont Tartus. Sõiduautode ja kaubikute elektri-,
veermiku ja mootorite remonditööd. Summutite remont.
Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

TEENUSED
R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

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

Tartu Rendibuss

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee
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Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!
Koduhooldus vanuritele.
Tel 5664 0259.
Kopplaadur. Tel 502 5738.
Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Likvideerime kanalisatsiooniummistusi 24/7 Tartus ja
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee

Hõbeda, ehete, müntide, märkide jne ost! Tasuta kojukutsed!
Tel 5803 6752.

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

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

Vanad raamatud, nõud, maalid, graafika, mööbel, sõled,
merevaigust ehted, mündid,
paberraha, postkaardid, fotod,
märgid, medalid jne. Tel 5829
9810 , kristiinas95@gmail.com

VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com
Viljapuude ja hekkide pügamine, tööd ohtlike puudega,
aiatööd. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Ostan hõberublasid kuni 100 €/
tk! Alati kõige parem hind! Paku
ka kuldmünte! Tel 5649 5292.
Ostan nõukaaegse või veelgi vanema ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Maksan kuni 800
€. Tel 5871 0351.

TERVIS

Ohtlike puude langetamine,
(kõrg)haljastuse hooldus, kändude freesimine.
Arborist Tauno, tel 506 6550,
tauno@kännuhunt.ee

Hõbemüntide ost kuni 100 €/tk.
Samuti kuldmünte! Küsi hinda
enne, kui müüd! Tel 5607 7449.

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

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

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.

Sind vaevab köha, nohu,
nahaprobleemid, bronhiit?
Külasta soolakambrit. Anne 44.
Seanss 20 min 4 €. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - ener
giaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

Head kliendid! Lõunakeskuse Õmblustöökoda on taas
avatud. Asume Lõunakeskuses
uuenenud Maksimarketi vastas.
Ootame teid! Tel 523 3276.

VABA AEG
Igasugune ennesõjaaegne
kristall, klaas, portselan.
Tel 5893 8528.

Ostan pildil oleva vaasi! Võib
ka teist värvi olla! Tulen kohale ja
tasun kohe. Tel 5803 6752.
Ostan seisma jäänud firma.
Tel 5808 8088.

MÜÜK

Ostan vanu fotosid ja fotoalbumeid. Paku ka fotoaparaate ja
objektiive. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee
Boilerite puhastus, paigaldus,
remont, san-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kva
liteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

Septikud, reoveemahutid, kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Tulge ostma kalatooteid ja on
ka võimalik saada värsket kala.
Ootame teid Sõpruse toiduturul,
Kalda tee 32. Tel 5373 5466.

18.02 Tartus Gildi 3 kl 10 Kalju
Paldis „Pendel ja pildad“, kl 14
Merike Karro „Eneseareng Taro
kaartide abil“. Tel 503 5599,
www.helisevsonum.ee
Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Tantsuõhtu kesk- ja vanemaealistele Tiigi seltsimajas reedeti
kl 19.30 elava muusika saatel. Tel
5850 8091.

Ikoonide, maalide, graafika
ost! Ka nõukogude perioodist!
Head hinnad! Tel 5607 7449.

Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-püha
päeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com

Pildilolev mustriga kaelakett.
Maksan 50 €. Tel 5893 8528.
Plaanid kolida, said pärandu
seks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

Soojusvahetite läbipesu, boilerite puhastus, torutööd. Tel
5552 8525, tehnoth@gmail.com
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Välja arvatud kül
mikud ja telerid. Tel 5386 9008.

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

Teen elektritöid. Tel 520 5016.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

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

TEATED

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
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Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

.ee/kuulutus

alates 1 €

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

Pühajärve, Otepää ja Lõuna-Eestiga seotud maalid al
100 € teos. Tel 5893 8528.

Firmade ost-müük, likvideerimine. Tel 5612 8387.
Hoone tehnosüsteemide hooldus, ehitus, avariitööd. Tel
5552 8525, tehnoth@gmail.com

OST
Uus vann vanasse vanni, ga
rantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.

Aabitsad, piiblid, nahkköited,
pisitrükised, dokumendid, jne.
Hea hind! Tel 5607 7449.
Aabitsad, piiblid, nahkköites
raamatud jm vanad raamatud.
Ost parima hinnaga!
Tel 5649 5292.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kollektsioonide ost – mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Raamatute, ehete ja muu
vanavara ost üle Eesti! Tasuta
kojukutsed ja raha kohe!
Tel 5803 6752.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.

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

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee

Ikoonid, tsaariaegsed raamatud, medalid, fotod, portsigarid, märgid, hõbe! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Enne 1944 raamatud al 5 €/tk.
Enne 1917 al 10 €/tk. Nahkköide
al 50 € raamat. Tel 5893 8528.

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

Tsaariaegsed kopikad 1 €/tk.
Ostan ka muid münte ja paberrahasid! Raha kohe!
Tel 5803 6752.

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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Sinu uus Galaxy A on kohal!
Samsungi uhiuued telefonid ONOFF-is alates 3. veebruarist!

5,2’’

4,7’’

9013093/9013094/9013096

9013091/9013092/9013095

(2017)
kuldne/must/virsikuroosa
• 1.9 GHz Octa Core
• kaamera: 16 Mpix / 16 Mpix
• sisemälu 32 GB / RAM 3 GB,
Micro SD kaart (kuni 256 GB)
• aku 3000 mAh, kiirlaadimine
• Android 6.0.16 (Marshmallow)
• IP68 (tolmu- ja veekindel)

(2017)
kuldne/must/virsikuroosa
• 1.6 GHz Octa Core
• kaamera: 13 Mpx / 8 Mpx
• sisemälu 16 GB / RAM 2 GB,
Micro SD kaart (kuni 256 GB)
• aku 2350 mAh
• Android 6.0.16 (Marshmallow)
• IP68 (tolmu- ja veekindel)

16,09

12,34

x 48 kuud

329

10,1’’

5,2’’

28,09
189001

ZenBook UX330CA
roosakas
• Intel Core M, m3-7Y30
• graaﬁka Intel HD
• RAM 4 GB, LPDDR3
• kõvaketas 256 GB SSD
• Windows 10 Home
• garantii 3 a

749

5,0’’

9,34

x 48 kuud

249

181142

8,21

x 48 kuud

Zenpad Z300CNL
roosakas
• Intel Atom Z3560 1.83 GHz
• vahemälu: 2 GB LPDDR3-SDRAM
• sisemälu: 32 GB MicroSD kuni 129 GB
• kaamera: 2 Mpx / 5 Mpx
• aku kuni 9h, 4G
• BT, WiFi, Android 6.0

Nüüd suurem
valik naistele!

29,90

x 48 kuud

429
13,3’’

Aktiivsusmonitor
Charm

219

188342/188341

ZenFone 3 Max
ZC520TL hall/kuldne
• Quad-Core Cortex-A53 1,25 GHz
• sisemälu 16 GB / RAM 2048 MB
• kaamera: 13 Mpx / 5 Mpx
• aku 4130 mAh
• Android 6.0
• Dual SIM

x 48 kuud

149

189295/188985

ZenFone Go ZB500KL
must/kuldne
• Quad-Core Cortex-A53 1,2 GHz
• sisemälu 16 GB / RAM 2048 MB
• kaamera: 13 Mpx / 5 Mpx
• Android 6.0
• Dual SIM

Lase
loovusel
lennata!

54,90

Sülearvutikott
14” Ladies Slim

must/punane/beež

Rohkem
terabaite,
rohkem värvi

Graafikalaud Intuos Photo / Intuos Art S

Välimine kõvaketas
Canvio Connect II
• mahud:
500 GB
1TB
2 TB
3 TB

54,90

ALATES

89,90

mälukaart EVO MicroSD
+ adapter
• mahud:
32 GB
64 GB
128 GB

TAVAHIND 159

Logitechi
uusim
tootevalik
ONOFF-is!

17,90

24,90

HIND ALATES

juhtmevaba hiir
M220 Silent

Parim
hiir
mängurile!

Kõik tarvikud
kliendikaardiga
konsool Playstation 4
500GB Slim JetBlack

149

aktiivsusmonitor
Charge 2

-10%!

10,46

x 48 kuud

279

TAVAHIND 329

PAKKUMISED KEHTIVAD kuni 28. veebruarini 2017
või kuni kaupa/kingitusi jätkub. Kasutatud tootefotod
võivad olla illustratiivse tähendusega.
TOODETE VALIK VARIEERUB POODIDE KAUPA.
Klienditeenindus tel. 662 1155
e-mail: abi@onoff.ee

kõrvaklapid Razer
Hammerhead V2

59,90

TAVAHIND 69,90

Razer Deathadder Elite

89,90

Tartu ONOFFil uus ja mugav asukoht
Aardla ristis! Supervalik IT-kaupa!

Teenusepakkujaks on Koduliising OÜ. Iga laen on ﬁnantskohustus. Kaalu oma otsust hoolikalt – tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Krediidi kulukuse määr on 37,89% järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 579 €, lepingu periood 48 kuud, ﬁkseeritud intressimäär 20% laenusummalt
aastas, krediidisumma 579 €, maksete kogusumma 1060,80 € ja tagasimaksete summa 1060,80 €

