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Rätiga võib
poosetada

Türgi valitsus ja opositsioon jõudsid
kokkuleppele plaanis leevendada
senist korda, mis keelab naistel
kanda ülikoolides islami pearätti.
Algatus on pälvinud Türgi ilmaliku
eliidi ägeda kriitika.

Foto: Reuters/Scanpix

Kohus lubas jobusid keelata

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Linnaleht uuris lugejate abil välja,
milliseid kohti peetakse parimateks.
Selgus parim söögikoht, ostukeskus,
ööklubi, teater, raamatupood, turismifirma, pangakontor, autoesindus
ja lastesõbralikem koht.

maailm
Foto: EPL

Valimised läbi,
parimad selgunud

Foto: EPL
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“Pargi ja reisi”-süsteem laieneb kahel suunal

n LÜHIDALT

n Mullu suvel Brüsselis
europarlamendile Eesti
politsei aprillirahutusteaegse tegevuse peale kaebamas käinud Öise Vahtkonna aktiivne liige Juri
Žuravljov ei tunnistanud
eile Harju maakohtus end
rahutuste ajal toimunud
rüüstamistes osalemises
süüdi. Kui seni on aprillirahutustes osalejate süüasjad lahendatud valdavalt
kokkuleppemenetluses,
siis Žuravljovi (35) kriminaalasi lahendatakse
üldmenetluses.
Süüdistuse järgi osales
Žuravljov mässu esimesel
õhtul Pärnu maanteel
Westmanni äri rüüstamises ning oli üks selle
algatajaid. Süüdistuse
järgi viskas mees kaupluse akendesse kaks korda
puust kaubariiuli, mistõttu
purunesid poe aknaklaasid ja samas olnud kaup.
Siis tungis Žuravljov koos
teiste märatsejatega kaupluseruumidesse, kus jätkati lõhkumist ja rüüstamist.
Westmani äri hindas
rahutuste ajal tekitatud
kahjuks kolm miljonit
krooni. BNS

Foto: EPL

Kaeblev mässaja
süüd ei tunnista

n Kuna Pirita-suunalise “Pargi ja
reisi”-süsteemi võtsid säästliku ja
rohelise mõttelaadiga inimesed
linnavalitsuse kinnitusel hästi vastu, rakendatakse seda ka Õismäe
ja Peterburi tee suunal. Edaspidise
laienemise põhimõtteks võetakse,
et süsteem ei saa tegutseda isetasuvuse põhimõttel. Küll on aga oodata

Pelguranna gümnaasium muutub põhikooliks

pikemas perspektiivis majanduslikku
efekti tänavaruumi laiendamise vajaduse piiramisel. Mullu 1. juulist Pirita
suunal käivitatud süsteemi kasutati
nelja kuu kokkuvõttes keskmiselt
1000 korda kuus. Oma auto Piritale
parklasse jätnud ja edasi eribussiga
kesklinna sõitnutest oli ligi 70 protsenti naisautojuhte (pildil). LL

õpilaste arv on 196. Kuna
kooli gümnaasiumiosa ei
vasta munitsipaalkoolide
võrgu printsiipidele, siis kavan
dataksegi kool ümber kujundada põhikooliks. Ümberkujundamist on arutatud kooli
juhtkonnaga, informeeritud
on õpilasi ja vanemaid. LL

Mässueelne ohuhinnang oli liiga optimistlik
n APRILLIKAJA

Politseipeadirektor Raivo
Aeg tunnistas ligi üheksa
kuud pärast aprillimässu,
et korrakaitsjatel oli piisavalt ressurssi kaitsmaks
Tallinna kesklinna, kuid
probleem oli liiga optimistlikus ohuhinnangus.

Politsei jõudis
süüasjadega lõpule
n Põhja prefektuur jõudis jaanuari keskpaigaks
lõpule kõigi aprillirahutuses osalenud korrarikkujate süüasjade menetlemisega, Ida prefektuuris
lõppesid uurimised juba
varem.
Põhja prefektuuris alustati seoses rahutustega 33
kriminaalasja karistusseadustiku paragrahvide järgi,
mis käsitlevad süüteo
toimepanemist massilise
korratuse ajal, avaliku
korra rasket rikkumist,
vägivalda võimuesindaja
suhtes ja vargusi. Rahandusministeeriumile laekus
rahutustega kaasnenud
kahju kohta 313 toimikut,
millest täielikult või osaliselt kuulus rahuldamisele
278 kokku 25,4 miljoni
krooni ulatuses. BNS

n Tulevast õppeaastast
kavatseb linn Pelguranna
gümnaasiumi ümber kujundada põhikooliks. Tuulemaa
tänavas olevas 588-kohalises
vene õppekeelega koolis
on viimastel aastatel olnud
vähem kui 250 õpilast. Sügiseks prognoositav põhikooli

Politseile tuli meeleavalduse ülekasvamine esimesel mässuõhtul raevukaks märatsuslaineks üllatusena.
Foto: Rauno Volmar / Eesti Päevaleht

Aegi sõnul oli politseil
Tõnismäe rahvakogunemistega kogemusi, et kui olukorral lastakse rahulikult kulgeda,
läheb rahvas hiljem ise laiali.
Tuginedes varasemale riskianalüüsile, arvasid korrakaitsjad oma tegevusi planeerides
nii ka 26. aprilli õhtu kohta.
Aeg tunnistas, et inimeste sedavõrd mastaapne vastuhakk tuli korrakaitsjatele ootamatult ning Tõnismäega piirnevate tänavate kaitsmiseks
polnud korrakaitsjad piisavalt
ette valmistatud.
“Oleks meil olnud piisavalt
teavet, et rahvas on valmistunud linnatänavatel mässama ja

vandaalitsema, oleks loomulikult olnud politseil piisavalt
ressurssi selle ärahoidmiseks,”
ütles Aeg.

Põletamine tuli üllatusena
Samas märkis politseipeadirektor, et ka rahutuste korraldajatele tuli Pärnu maanteele mässama valgumine ja
hiljem seal edasi minemine
spontaanse tegevusena. Teisel õhtul oli politsei juba toimuvaks valmistunud, muutis
taktikat ja takistas võrdlemisi
edukalt vandaalide tegevust.
Prefekt Raivo Küüt lisas, et
rahutuste esimesel õhtul polnud politseil algul vahendeid
niivõrd paljude õigusrikkujate
kinnipidamiseks ega ka enda
kaitsmiseks.
Siseministeeriumi asekantsleri Erkki Koorti kinnitusel on
praeguseks politsei valmidus
oluliselt parem ning korrakaitsjate tegevust hakkab toetama ka lähinädalatel valitsusse jõudev niinimetatud aprillirahutuste seadusepakett. BNS

Kopli liinide tööliskasarmud kaovad
ekskavaatorimürina saatel ajalukku

Kurva kuulsusega liinidel
on lammutustööde tõttu
tekkinud suure linnaväljaku mõõtudes lage ala.

Linn kavatseb ohtlikuks
kuulutatud hoonete lammutamisele kulutada veel vähemalt 1,7 miljonit krooni. Lammutamised võeti ette pärast
detsembri alguses liinidel toimunud suuremat tuleõnnetust. Siis põles ühes hüljatud
majas sisse kuus kodutut, kes
seal endale peavarju olid otsinud ning sooja saamiseks ruu-

mides tuld teinud. Mõni aeg
hiljem põles teises majas sisse veel kaks kindla elukohata
isikut. Püüded kodutuid prügimägede sarnastest hoonetest eemale hoida on kulgenud tagasihoidliku eduga, nii
võetigi kurss ekskavaatoritele,
et probleem lahendada. Detsembris eraldas linn kohe ette
võetud lammutusteks 1,4 miljonit krooni, enne aastavahetust kaotati maa pealt kaks
tondilossi.
Kopli liinidele plaanitakse
arendada luksuslikku elura-

jooni, paraku on selle hiigelprojekti käivitamine takerdunud piirkonna hoonestusõiguse konkursi võitnud Primos
Kinnisvara ja linnavalitsuse
vastuoludest tingitud kohtuvaidlustesse.
Aastaid tühjana seisnud ja
lagunenud majadest osa on
muinsuskaitselise väärtusega ja ette nähtud renoveerida.
Nüüdseks on ligi poolel tosinal
sellisel majal oht kopa ette sattuda ja miljööväärtuslik endine töölislinnaosa on saamas
pelgaks ajalooks. Ants Vill

Plats saab lagedaks, peagi pole enam tülikaid maju, mida peaks
renoveerima hakkama. Foto: Albert Truuväärt
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Copterline alustab lende ikkagi märtsis
plaanipäraselt. Samuti koolitatakse praegu piloote ning
neil päevil antakse firmale
Itaalias üle uued helikopterid. Kuna Schengeni leping
hakkab õhupiiridel kehtima
1. aprillist, siis soovib firma
alustada lende hiljemalt
märtsis, kinnitas Lepp. LL

Foto: EPL

n Copterline’i Tallinna juht
Tõnis Lepp lükkas ümber eile
Soome meediast alguse saanud jutu, justkui jääks ettevõtte Tallinna–Helsingi liini
taasavamine hiljaks. Lepp
ütles Äripäeva võrguväljaandele, et tööd Copterline’i
Helsingi terminalis käivad

Lemmikloomade fotovõistlus noortele päevapiltnikele
n Lasnamäe noortekeskus kuulutab
välja fotokonkursi teemal “Lemmikkoduloom”. Konkursile on oodatud osalema kõik pealinna noored. Noorte
tehtud pilte oodatakse kogu veebruarikuu nii digitaalselt kui ka paberkujul
tööpäeviti Lasnamäe noortekeskusesse Kahu 4 või meiliga aadressile
sofja@taninfo.ee. Iga 7–26-aastane

noor võib esitada kuni kolm fotot suurusega vähemalt 21x30 cm. Fotode
juurde tuleb lisada autori nimi, meiliaadress, kontakttelefon ning kindlasti ka pildi allkiri. Võistlusele esitatud
fotodest pannakse kokku näitus, mida
saab näha linna noortekeskustes. Võidutööd pannakse üles ka kodulehele
www.taninfo.ee/lasnamae. LL

Pealinna parimad
on selgunud
n LEMMIKUD

15.–25. jaanuarini viis
Linnaleht oma lugejate
hulgas läbi kiirküsitluse
selgitamaks välja, missuguseid kultuuriasutusi ja
teenindusettevõtteid peavad pealinlased parimaiks.
Hääletada sai üheksas kategoorias: parim söögikoht,
ostukeskus, ööklubi, teater,
raamatupood, turismifirma,
pangakontor, autoesindus ja
lastesõbralikem koht.
Oma arvamuse said linlased
teele panna kas interneti teel
Linnalehe koduleheküljel või
siis lõigates ajalehest välja ja
täites vastava kupongi.
Kümne päeva jooksul saabus
toimetusse üle tuhande vastuse. Kuigi mõnes kategoorias
pakkusid vastajad välja mitu-

kümmend väga erinevat kandidaati, eristusid rahva lemmikud siiski üsna lihtsasti.
Kõige üksmeelsema otsuse
tegid pealinlased parima ostukeskuse, autoesinduse ja pangakontori osas. Lemmikteatreid jäi sõelale võrdselt kaks
ning ka juhtivate raamatupoekettide vahel toimus üsna tasavägine võitlus.
Kõige pikema rea erinevaid
kandidaate pakkusid linlased
välja parima söögikoha ja lapsesõbralikuma paiga kategoorias.
Kõikidele rahva lemmikutele annab Linnaleht oma lugejate nimel üle võidudiplomi ning
lähipäevil kirjutame linlaste
südame võitnud ettevõtetest
pikemalt ka leheveergudel.
Tiina Kangro, peatoimetaja

n BUSSILIIKLUSEST

Reedest muutuvad
sõiduplaanid
n 1. veebruarist muutub
bussiliinide nr 1A, 1PR, 7,
10, 15, 18, 19, 21, 21A, 27,
33, 44, 54, 55 ning 65 töökorraldus ja tööpäevade
sõiduplaan.
Liini nr 1PR algpeatus
viiakse alates sellest reedest Laikmaa tänavalt
Viru bussiterminali ja
seetõttu muutuvad samast
peatusest väljuvate liinide
nr 19 ja 44 sõiduplaanid.
Liinidel nr 1A, 7, 10, 15,
18, 21, 21A, 27, 33, 54, 55
ja 65 kohendatakse ettevõtete ja sõitjate ettepanekute põhjal äripäevade sõiduplaani. Bussiliinidele nr
1A, 8, 34A ja 38 lisandub
peatus Maarjamägi. LL

Linnamuuseum
ootab noori külla

Linnalehe lugejad valisid pealinna parimateks:

Parim söögikoht:
Beer House

Parim ostukeskus:
ÜLEMISTE
KESKUS

Parim ööklubi:
Rock Café

Parim teater:
Estonia ja Eesti
Draamateater

Parim raamatupood:
Apollo

Parim lapse
sõbralik koht: Juku
mänguASJAKESKUS

Parim pangakontor:
SEB Tornimäe

Parim autoesindus:
Saksa Auto

Parim turismifirma:
Horizon Travel

Suurejooneline trammiprojekt
linna keskkonnale halvasti ei mõju
n SUPERTRAMM

Tallinna trammiteede
Lasnamäele, lennujaama
ja Mustamäele laiendamise projekt ei tekita olulisi
keskkonnaprobleeme.

Asjatundjate arvates uute trammiliinide rajamine linna keskkonda
ei halvenda. Fotomontaaž



n LINNAMUUSEUM

Auhinnasadu hindajatele
n Lisaks loosis Linnaleht välja ka mõned
vahvad meened vastajate vahel.
n Oma säästude turvaliseks majandamiseks saavad Linnalehe
hoiupõrsad Janne Tamm, Sille Ilves, Aleksandr Zaplava, Ülle Kirs ja
Jelena Elberg.
n Vihma eest saavad end edaspidi Linnalehe vihmavarju all kaitsta
Õie Pärna, Einar Hillep, Julia Genina, Annika Lilium ja Tiia Heidmets.
n Linnalehe tassist võivad hommikukohvi juua Siret Grünberg,
Dmitri Volnov, Heidi Reinhardt, Daisy Tihane ja Viktor Merkušev.
n Vastsed Linnalehe lauakella omanikud on Laine Rannaveer,
Helina Kepp, Tamara Ustsenko, Natalia Piilmann, Margit Keskküla,
Marek Schmidt, Ivan Zaplava, Hardi Haljas, Sirje Viljastu, Marek Parkkanen, Maris Harumäe, Maris Tomps, Kristi Kuuse, Vadim Merkušev,
Joel Valge, Andres Ainson, Galina Reimann, Urve-Ivi Sikkenberg,
Tatjana Zajets ja Jevgenia Fromina.
n Võitjatega võtab toimetus ühendust.

tallinn

Nii selgus Harjumaa keskkonnateenistuse aruandest,
milles võeti kokku Tallinna
trammiteede arendamise projekti teostatavusuuringu keskkonnamõjud.
Asjatundjad leiavad, et projekti elluviimine ei too kaasa suuri negatiivseid mõjusid
keskkonnale, kui kogu projekti

puhul järgitakse vajalikke leevendusmeetmeid.
Loodetavasti on autotranspordi ja ühissõidukite voogude ümberkorraldamise summaarne mõju keskkonnale
pigem positiivne, selgub aruandest. Trammiliinide negatiivset mõju peaks kahandama
rööbasteede ja vagunite konstruktsioonid, mis vähendavad
vibratsiooni ja müra. Kasutada saab linnaruumi kvaliteedi parandamisele kaasa aitavaid murukattega trammitee
lahendusi. Kesklinnas saab
trammiteed rajada vibratsiooni vähendavale tarindile.

Trammitee ehitusprojekti
koostamise ajal soovitab keskkonnateenistus läbi viia täiendava keskkonnamõju hindamise ning ehitusfaasis lülitada
töögruppi ka keskkonnaspetsialist.
Tallinna trammiprojekti
esimeses järgus plaanib linn
2014. aastaks pikendada praegused rööpad lennujaamani
ning rajada uue liini Vabaduse
väljakult Lasnamäele. Tööde
maksumuseks võib kujuneda
3,2 miljardit krooni. Aastaks
2020 tahab linn välja ehitada
uue trammiliini kesklinnast
Mustamäele. BNS

n Tallinna Linnamuuseum kutsub 14.–18.-aastasi noori osalema kevadises noorteprogrammis.
Muuseumi vanas kaupmehemajas (Vene 17)
toimuvad kaks korda kuus
kolmapäeviti ettekannete
ja kohtumisõhtute sarjad.
n Huvilistele räägitakse
keskaegsetest söögikommetest, linlaste ja kaupmeeste elust-olust, noortel on võimalik seigelda
nii keskaegses kaupmehemajas kui ka maa-alustes
bastionikäikudes.
n Samuti saab tutvuda
muuseumi relvakogu ja
keskaegse keldrikaevuga
ning kuulata iidse kaupmehemaja seletamatuid
lugusid. Ekskursioone
korraldatakse ka vanalinnas ja dominiiklaste
kloostris. Kevadel on
plaanis tutvuda maapõue
saladuste ehk arheoloogiaga ning osaleda vibulaskmisvõistlusel.
n Noortesarja õhtutel
osalejad saavad proovida
keskaegseid riideid, jooke
ja maiustusi, meeleolu
rikastab keskaegne muusika. Lähem info ürituste
kohta: http://www.linnamuuseum.ee.
n Esimene noorteõhtu
on täna kell 18, järgmine
13. veebruaril kell 18.00.
n Ürituse osavõtutasu on
25 krooni.
n LÜHIDALT

Neiu sai raske
peatrauma
n Esmaspäeva õhtul kella
üheksa ajal leiti Pelgurannas Randla tänavas
peavigastusega neiu.
16‑aastane oli seniteadmata asjaoludel saanud
tõsise peatrauma, kiirabi
toimetas ta haiglaravile.
Politsei käivitas juhtunu
uurimiseks kriminaalmenetluse karistusseadustiku
raske tervisekahjustuse
põhjustamise paragrahvi
järgi. LL
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toimetaja Mihkel Niglas mihkel.niglas@linnaleht.ee

40 uut HIV-positiivset

“Kõige tülikam on
särkide triikimine.
Nii et, poisid, õppige,
siis saate selle tööga
hakkama.”
Foto: EPL

Riigijuhi argipäevast pajatav peaminister Andrus Ansip seletab Tamme
gümnaasiumi 11b-le, mida peab
oskama (SL Õhtuleht)

on tänavu 25. jaanuari seisuga Eestis leitud. Neist
24 on mehed ja 16 naised. Tervisekaitseinspektsiooni
teatel on 17 nakatunut registreeritud Tallinnas, IdaVirumaalt on leitud 11 ja Narvast kümme HIV-positiivset. Harjumaal ja Lääne-Virumaal on registreeritud
kummaski üks nakatunu. HI-viirus on diagnoositud
neljal kinnipeetaval. Suurem osa nakatunutest kuulub
vanuserühma 20–29 eluaastat. BNS

n LÜHIDALT

Foto: EPL

eesti

n AMETI ISEÄRASUSED



Jobudel aia taga seismist
keelav mees võitis kohtus linna
Tartu halduskohus tühistas Kohtla-Järve linnavalitsuse ettekirjutuse, millega
kohustati eravalduse omanikku eemaldama oma
aialt jobudel värava taga
seismist keelav silt.
Kohus ei lahanud Priit Parkmani aiale paigaldatud sildil olevat teksti, kuid leidis, et
linnavalitsusel ei olnud õigust
teha talle ettekirjutust paigaldatud sildi eemaldamiseks.
Kohus leidis, et Kohtla-Järve
avaliku korra ja heakorra eeskiri ei anna linnavalitsusele
või mõnele ametnikule õigust
teha avaliku korra rikkumise avastamisel või mis tahes
muul põhjusel ettekirjutusi.
Kohaliku omavalitsuse seadus näeb ette, et avaliku kor-

Sõrve rannikul reostust leitud ei ole
n Keskkonnakaitseinspektorid koos piirivalvurite ja
riikliku looduskaitsekeskuse töötajatega kontrollisid
eile hommikul Sõrve poolsaare rannikut, sest esmaspäeval avastati Mõntu sadama ja Sõrve sääre vahelisel
alal üle 100 õliga määrdunud auli ning paarkümmend
muud õlist merelindu. Suure tõenäosusega on reostus
juba hajunud, kuid lähiajal rannikuseiret veel jätkatakse.
“Vaatluste põhjal pole linnud tugevalt määrdunud, nad
on aktiivsed ning saavad ise hakkama, pole vaja neile
püüdmisega lisastressi tekitada,” ütles looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktor Tõnu Talvi. LL

85%

PAKKUMINE KEHTIB PLASTIKKLAASIDE TELLIMISEL.

ERIPAKKUMINE:

METALLRAAMID +
PLASTIKKLAASID (0,0/+-6,0; ilma CYL-ta)

= 500.-

Arsti vastuvõtt (info tel 6 030 081):
N, 31.01 kl 14–18 ja E, 04.02 kl 9–14
REKLAAMI ESITAJALE PRILLIDE
TELLIMISEL – KINGITUS!
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Eesti riigi aastapäevaks plaatinamünt

Kohtla-Järve linnavalitsust häiriv väravasilt. Ons selle põhjus see,
et perekond Parkman on tuntust kogunud koolijuhi Irina Tokmani
kohalt kangutamisega? Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

KAUPLUSES NORDOPTIKA
TARTU MNT 49 (EHA KESKUS)
TEL 6 030 081
JAANUARI LÕPUNI ALLAHINDLUSED

PRILLIRAAMIDELE kuni

n Möödunud aastal senisest oluliselt tõhusamalt liiklushuligaanide vastu võitlema asunud politsei kahekordistas
karistusena juhtimisõiguse peatamist, samuti suurenesid rikkujatele määratud trahvid. Politsei võttis mullu
liiklusrikkujatelt juhtimisõiguse 11 856 korral, mida on
tunamullusest 5740 juhtumit ehk 94 protsenti rohkem.
Peamised karistused olid siiski rahatrahvid. Purjus juhil
tuli rahakotti kergendada keskmiselt 11 508 krooni jagu,
mida on üle 570 krooni rohkem kui 2006. aastal. 21–40
kilomeetrit tunnis lubatust kiiremini kihutanute keskmine trahvisumma oli mullu 1627 krooni ehk 220 krooni
suurem kui aasta varem. Veelgi kiiremini sõitnutel tuli
keskmiselt tasuda 6385 krooni ehk 760 krooni enam kui
2006. aastal. BNS
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www.nordoptika.ee
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Nordoptika kutsub tööle optikaalaste
kogemustega müüjaid-konsultante.
CV palume saata aadressil
Narva mnt 90, 10127 Tallinn
faks: 6 338 884,
e-post: igor@nordoptika.ee

n Eesti Pank annab riigi 90. sünnipäeva puhul välja
kolm meenemünti – kümnekroonise nimiväärtusega
hõbemündi, 50-kroonise nimiväärtusega kuldmündi ja
100-kroonise nimiväärtusega plaatinamündi. 10-kroonise nimiväärtusega hõbemündi kujunduskonkursi võitis
Heino Prunsvelti kujundatud kavand märgusõnaga
“Wiiralt” ning sellel on kujutatud Eduard Wiiralti kuulus
tamm. 50-kroonise kuldmündi kujunduskonkursi võitis
kavand märgusõnaga “Kuldne veski”, mille autor on Jaano Ester ning mis kujutab tuuleveskit. 100-kroonise plaatinamündi kujunduskonkursi võitis Tiit Jürna kavand
märgusõnaga “Lind”, mündil on kujutatud suitsupääsukesed. Mündid saavad avalikuks 24. veebruaril Tallinnas
Eesti Pangas toimuval tseremoonial. BNS

Teder kogub
toetust
n Reformierakond teatas neljanda parteina, et on valmis
uueks õiguskantsleriks pakutud vandeadvokaat Indrek
Tederi (pildil) kandidatuuri
riigikogus toetama. Varem on
Tederile toetust avaldanud 19liikmeline Isamaa ja Res Publica Liidu ning kuue saadikuga
Eestimaa Roheliste ja Rahvaliidu fraktsioonid. Tederi suhtes
pole seisukohta võtnud veel
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja Keskerakonna
fraktsioonid.
Tederiga kohtunud SDE saadikurühma esimehe Eiki Nestori sõnul on sotsiaaldemokraadid senise õiguskantsleri Allar Jõksi iseseisva tööstiili veendunud pooldajad, mistõttu huvitas fraktsiooni liikmeid kohtumisel see, kas
Teder võiks sellist tööd jätkata. “Minu isiklik veendumus
on, et Teder on valmis sama
iseseisvalt ja sõltumatult olema nii probleemide tõstataja
kui ka lahendaja,” lausus Nestor ja lisas, et ajapuudusel langetab fraktsioon oma otsuse
täna. BNS/LL

Foto: EPL

ra tagamiseks vajalike eeskirjade kehtestamine on kohaliku
omavalitsuse volikogu pädevuses. Samas on Kohtla-Järve
volikogu vastava eeskirja kehtestanud, kuid pole vajalikuks
pidanud anda linnavalitsusele
lisaks karistamisele ka õigusrikkumist ennetava või selle
tagajärgi kõrvaldava ettekirjutuse tegemise õigust.
Kohtla-Järve linnavalitsus
kohustas Parkmani mullu 24.
oktoobril rahatrahvi hoiatusel
hiljemalt 3. detsembriks sildi
oma aialt eemaldama.
Linnavalitsuse hinnangul oli
Parkmani silt kaaskodanikele solvav ega vastanud ka eesti
kirjakeele normidele.
Parkman kaebas linnavalitsuse ettekirjutuse kohtusse
ning taotles selle tühistamist
põhjendusega, et ettekirjutus
oli motiveerimata. BNS/LL

n JABUR LUGU

Liikluspolitsei läheb karmimaks

Kasiinod kehtestavad suitsukeelu
n Eesti Hasartmängude Korraldajate Liitu kuuluvad ettevõtted otsustasid lõpetada
tänavu juunist kõigis kasiinodes suitsetamise. Tervisekaitseinspektsioon tegi möödunud aasta lõpus kasiinodele üle 50 ettekirjutuse, pannes
ettevõtetele süüks suitsetamiskeelu eiramist ning nõudes, et

ehitataks eraldi suitsetamisruum. Tubakaseaduse järgi ei
ole toitlustuskohtades suitsetamine lubatud. Kasiinod põhjendasid õnnemänguruumides
suitsetamise lubamist asjaoluga, et keeld kehtib vaid baarileti kohta ja sellest meeter eemal
ei ole enam tegemist toitlustuskohaga. BNS/LL

Õiendus: Mullu oli ühe naise kohta 1,55 last
n Möödunud reedel ilmus
Linnalehes eksitava pealkirjaga uudis, et eelmisel aastal sündis iga naise kohta 1,55
last. BNS vahendas, et Eestis
oli 2006. aastal viljakuskordaja
1,55, mis tähendab, et ühe nai-

se kohta on 1,55 last. Rahvastiku taastamiseks peab viljakuskordaja olema 2,1.
Seega siis möödunud aastal ei sündinud, vaid iga naise kohta on 1,55 last. Palume
eksituse pärast vabandust. LL

toimetaja Mihkel Niglas mihkel.niglas@linnaleht.ee

Presidendiks pürgija kardab televäitlust

NATO küsimus ajab Ukraina lõhki

n Kremli soosik Venemaa eelseisvatel presidendivalimistel Dmitri Medvedjev (pildil) on keeldunud osalemast
televäitlustes. Tema oponendid nimetavad sellist käitumist ebaausaks ja ütlevad, et see teeb opositsioonikandidaatide võimalused eetriaega saada veel raskemaks.
Kommunist Gennadi Zjuganov ütles, et ei kavatse Medevedjevi puudumisel samuti teledebattides osaleda. Keskvalimiskomisjon nimetas Medvedjevi keeldumist igati
seaduslikuks. Interfax/BNS

n Ukraina peaminister Julia
Tõmošenko (pildil) tunnistas, et
ühiskond on NATO-ga liitumise
küsimuses lõhenenud ning
liiduga lõimumine on osutunud
keerulisemaks. “Me peame läbima selle teekonna samm-sammult, mitte revolutsiooniliselt,”
ütles ta kohtumisel Euroopa

Foto: Reuters/Scanpix

Foto: Reuters/Scanpix
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Türgi leevendab rätikeeldu

“Parim kompromiss gaasijuhtme ehitamise ja keskkonna
kaitse vahel oleks selle rajamine maa peale,” teatas petitsioonide komisjoni esimees
Marcin Libicki. Poola mereteadlase Eugeniusz Andrulewiczi sõnul tekib suurim oht
gaasijuhtme valmimise järel,

kuna ei Vene ega Saksa valitsus ega ka Nord Stream võta
vastutust avariide eest.
Andres Tarand ja  Tunne
Kelam rõhutasid projekti
poliitilist tähendust ja julgeolekuohte. “Kelle rünnakute
eest kavatseb Vene sõjalaevastik gaasijuhet kaitsta?” küsis
Tarand ja viitas sellele, et president Putin on lubanud saata sõjalaevad turvama Nord
Streami. “Kuni Venemaa pole
andnud omapoolseid garantiisid, on projektiga võimatu edasi minna,” arvas Kelam. BNS/LL

Rätikeelu kaotamist pooldavad konservatiivsed naised käisid tõrvikutega rongkäigus. Foto: Reuters/Scanpix

koolides loa katta pea lõua alt
kinni seotava rätikuga. Keeld
jääks kehtima nii ümber kaela
mähitava rätiku kui ka tervet
keha katva burka suhtes. “Inimese nägu peab olema paljastatud ning pearätt tuleb siduda
lõua alt,” tutvustas plaani valit-

susmeelne päevaleht Sabah.
Pearätikeeld ei leevene õpetajatele ega riigiametis töötavatele naistele.
Pearätiküsimus on ilmalikus
Türgis äärmiselt tundlik teema, riigi eliit, sealhulgas sõjaväeladvik, näeb keelu leeven-

Kasjanovi toetuseks korraldatakse meeleavaldus
tanud ja otsustanud osaleda,”
ütles Teise Venemaa täitevkomitee liige Marina Litvinovitš. Kasjanovi juhitava Rahvademokraatliku Liidu presiidiumi liige Mark Feigin teatas
omakorda, et 10. veebruariks
on Moskvas kavandatud rongkäik, mis liigub Triumfalnaja

väljakult Lubjankani. Meeleavalduse loosungiks on “Kasjanov – 2008 – võitlus jätkub!”.
Keskvalimiskomisjon keeldus
Kasjanovit presidendikandidaadiks registreerimast, väites,
et tema toetuseks kogutud allkirjades oli liiga palju praaki.

Interfax/BNS

Amsterdam võib kolida maa sisse
n Hollandi ehitusfirma Strukton tahab ehitada kanalite alla
terve maa-aluse linna. Kanalid
on kavas ehituse ajaks kuivaks
lasta ja pärast uuesti veega täita. Võrgustikku meenutavasse kompleksi on kavas raja-

Parlamendi väliskomitee liikmetega.
Valitsusjuhi sõnul käivitas
Ukraina võimujuhtide soov
ühineda liikmelisuse tegevuskavaga “ülemraadas poliitilisi protsesse” ja viis selleni, et opositsioon hakkas parlamendi tööd
blokeerima. Interfax/BNS/LL

Euroopa Parlamendis
toimunud Vene-Saksa
gaasijuhtme arutelul jäi
kõlama negatiivne hoiak
gaasitrassi merre paigutamise vastu.

Türgi valitsus ja opositsioon jõudsid kokkuleppele plaanis leevendada
senist korda, mis keelab
naistel kanda ülikoolides
islami pearätti.

n Opositsioonilised ühendused Teine Venemaa ja Ühinenud Kodanikerinne kavatsevad osaleda 10. veebruaril
protestimarsil, mille korraldavad presidendivalimistelt
tõrjutud ekspeaministri Mihhail Kasjanovi poolehoidjad.
“Oleme seda küsimust aru-



Nord Streami arutelul
kõlas negatiivne hoiak

n RÄTIPOLIITIKA

Opositsioonilise Rahvusliikumise Partei (MHP) juhi
Devlet Bahceli teatel esitatakse kava parlamendile.
Algatus on pälvinud Türgi ilmaliku eliidi ägeda kriitika. Praegu on Türgi ülikoolides pearätt kui poliitilise islami sümbol keelatud, kuid islamitaustaga Õigluse ja Arengu
Partei (AK) on ammu soovinud keeldu leevendada ning
on saavutanud selleks ka opositsioonilise MHP toetuse.
Keelu leevendamiseks on vaja
muuta Türgi põhiseadust, milleks AK-l üksi hääli ei jätku.
Esmaspäeva õhtul AK ja
MHP vahel kokku lepitud
kava järgi saaksid naised üli-

maailm

da parklad, spordikeskused,
kinod ja laohooned ning sellesse pääseks autoga Amsterdami
ümbritsevalt ringteelt. Jalakäijad saaksid maa-alusest linnast
maa peale üle kogu linna. Linn
on kavale ettevaatlikult toetust

avaldanud, ütles firma esindaja Youssef Eddini. Amsterdami ajaloolise südalinna elanikel tuleb vahel aastaid parkimisluba oodata, garaažikoht
võib maksta kesklinnas kuni
100 000 eurot. Reuters/BNS

damises ohtu riigi ja religiooni
lahususele. Peaminister Recep
Tayyip Erdoğan seevastu, kelle
abikaasa ja tütred samuti pead
katavad, on ammu taotlenud
keelu leevendamist, väites,
et tegemist on isikuvabaduse
küsimusega. Reuters/BNS/LL

Medininkai roimar jääb
uurimise ajaks vahi alla
n Vilniuse kohus määras
17 aasta taguses Medininkai
veresaunas osalemises kahtlustatavale Konstantin Mihhailovile kohtueelse uurimise
ajaks kolmekuulise aresti. Eelmise aasta lõpus Lätis Nikulini nime all vahistatud Mihhailov on seni ainus kahtlusalune,
keda on suudetud Medininkai
roimaga seoses tabada.
Läti andis 40-aastase kahtlusaluse esmaspäeval Leedule üle. Kinnipeetu toimetati
maskis automaaturite saatel
prokuratuuri. Süüdimõistmise korral ähvardab Mihhailovit
Leedus eluaegne vangistus.
BNS/LL

R-kiosk ootab sind!
Pakume tööd müüjatele.
Võimalik töötada nii täiskoormuse kui osalise ajaga.

R-kioskis töötamise
plussideks on:
•
•
•
•
•
•
•
•

k
iseseisev töö
kodulähedane
töökoht
korralik ettevõte
meeldivad kolleegid
tulemustest
sõltuv tasu
preemiareisid
ettevõttesisene
arenguvõimalus

Sobivat inimest
iseloomustab:
•
•
•
•

eesti keele oskus
suhtlustasandil
kohusetundlikkus,
täpsus ja ausus
töökus, initsiatiivikus
ja iseseisvus
vanus alates
18. eluaastast

Lisainfo: Ave Pekri, 6 066 093, www.kiosk.ee, ave.pekri@kiosk.ee
R-kiosk on Eesti suurima müügikohtade
arvuga jaekaubanduskett, mis annab
tööd ligi 600 inimesele.

Patsientide arvamus aparaadist VITYAZ (uus mudel)

Kommertstekst

Vene ime ehk elu ilma valu ja ravimiteta
Soetasin aparaadi VITYAZ oma pere raviks. Ravisin tütrel bronhiaalastmat.
Tugiravi aparaadiga VITYAZ on kestnud juba poolteist aastat. Bronhiaalastma
rünnakud kadusid ära ja inhalatsiooniaparaati ei ole enam tarvis.

Aparaadiga VITYAZ ravisin edukalt iseennast ning ka naabreid, keda vaevasid angiin ja bronhiit. Lapselast aitas aparaat kroonilise põsekoopapõletiku
ravis. Tulemus oli suurepärane.

Aparaati VITYAZ on kodustes tingimustes väga mugav ja lihtne kasutada. Kasutan seda pidevalt külmetushaiguste ravimiseks. Aparaat aitab suurepäraselt.

Ja lõpetuseks ülemaailmselt tuntud Veismani ülikooli professor S. Edelshteini arvamus: “Tänapäeval on aparaat VITYAZ maailmas ainuke vahend, mis
suudab transformeerida organismi nõrgad ja haiged rakud stabiilsesse tervesse
seisundisse, tagades sellega kõrge kliinilise efekti suhteliselt lühikese aja jooksul
ning paljude haiguste ravis!”

Aparaat VITYAZ on tõhus külmetushaiguste ravis kui alternatiiv traditsioonilistele ravimeetoditele, arvestades ravimite nappust ja kallidust.
Ma olen kasutanud aparaati VITYAZ juba poolteist aastat, sest minu lapselapsel on bronhiaalastma. Ravitulemus on positiivne. Meie jaoks on see aparaat
nagu kiirabi.

Aparaat on sertifitseeritud Lätis ja Saksamaal (CE 0470).
Müügiinfo tel 00371 2833 9775, faks 00371 6755 2270

sport

linnaleht kolmapäev, 30. jaanuar 2008

toimetaja Mirjam Roosioja mirjam.roosioja@linnaleht.ee

Foto: EPL

n LÜHIDALT

Lumepuudus lükkab maratonid edasi

Umbid Austraalias ilmselt olümpiapääset ei lunasta

n Kehvade lumeolude ja ebasoodsa ilmaprognoosi tõttu lükkub 3. veebruarile kavandatud
EMT Estoloppeti etapp, 12. Tamsalu–Neeruti
maraton 16. märtsile. Soodusregistreerimise
tähtaega pikendati 8. märtsini.
27. jaanuaril toimuma pidanud 24. Viru
maraton lükati edasi 10. veebruarile, soodus
registreerimise tähtaega pikendati 2. veebruarini. Sportnet

n Melbourne’is toimuval naiste 470
klassi MM-il ei suutnud ainsa Eesti
paatkonnana kuldlaevastikku pääsenud õed Marjaliisa ja Elise Umb
(pildil) eile olümpiapääsme kindlustamisele lähemale liikuda. Umbid
said kirja 16. ja 23. koha ning jätkavad kuldlaevastikus 28. kohal. Viiele
olümpiapääsmele konkureerivate

Foto: EPL

riikide seas on Eesti parim paatkond kaheksandal kohal.
Ees on veel kaks finaalsõitu
ning olümpiapileti lunastamiseks
peaksid Umbid mõlemas sõidus
esikümnesse pääsema ning rivaalid Tšehhist, Kreekast ja Šveitsist
peaksid lõpetama madalamate
kohtadega. Sportnet

TÜ/Rock võitis

Saalihokikoondis
kohtub Lätiga

n VÕIT TULI!

n A-divisjoni maailmameistrivõistlusteks
valmistuvad Eesti ja
Läti koondmeeskonnad
peavad kaks maavõistlusmängu. Kohtumised peetakse Lätis Kocines 2. ja 3.
veebruaril. Eesti on Lätiga
kohtunud kaheteistkümnel korral. Maailma reitingus on Eesti kümnendal ja
Läti viiendal positsioonil.
BNS

Eesti jääpallikoondis
kaotas USA-le
n Moskvas jätkuva jääpalli MM-turniiri B-divisjoni
teise vooru kohtumises
kaotas Eesti teisipäeva
hommikul suurelt 0:11
(0:7) USA-le. Järgmisena
kohtub Eesti kolmapäeval,
30. jaanuaril kell 12.30
Ungariga. BNS

Eile pidas TÜ/Rock oma
koduhallis ülipõneva
viimase FIBA EuroCupi
alagrupikohtumise
Soome meeskonnaga
Lappeenranta NMKY.
Kohtumine võideti 78:72,
mis tähendas ka alagrupi
võitu.
Soomlased domineerisid
terve esimese poolaja ja läksid juhtima 8:2. Kuigi tartlased said viigi 8:8, siis TÜ/Rock
avaveerandil enam juhtima ei
pääsenud ning NMKY võitis
selle 22:13.
Teisel poolajal jätkus kehv
mäng ning NMKY saavutas
koguni 37:21 eduseisu. Seejärel õnnestus Rockil vahet
vähendada ning Marek Doronini tabava vabaviske järel
oli vahe poolajaks vaid kuus
punkti – 35:41.
Kolmandal veerandajal
vähendas TÜ/Rock vahe 47

sekundiga vaid ühele silmale (40:41). Esimest korda viigini jõuti paar minutit hiljem
George Tsintsadze tabamuse järel (44:44). Jätkus punktpunkti mäng seisuni 49:51.
Kahe minutiga tegi TÜ/Rock
8:0 vahespurdi ja asus ette
57:51. Suurepärase kombinatsiooniga lõpetati veerandaeg
62:55.
Viimase perioodi alguses
langes viie veaga välja Janar
Talts, hiljem ka Vallo Allingu. 1.26 enne lõppu sai viienda
vea ka vastaste üks paremaid
Adrian Henning.
Seejärel õnnestus soomlastel seis viigistada. Siis tabasid
kolmesed Kullamäe ja Lappeenranta NMKY mängija Ivan
Harris. 28 sekundit enne lõppu
tabas viske Doronin – seisuks
74:72. Mängu lõpus Tsintsadze mõlemad visked tabasid
ja tartlased asusid ette 76:72.
Doronin tabas viske koos
lõpusireeniga – seisuks 78:72.
etvsport.ee

Foto: EPL



Jaan Ehlvestist
tehakse film

n Märtsis kinolinale jõudev
50-minutiline dokumentaalfilm pealkirjaga “Mängija” räägib Jaan Ehlvesti püüust tõusta taas male tipptegijate sekka.
Ligi kaks aastat kestnud võtteperioodi jooksul saatis kaamera Eesti üht tuntumat sportlast
võistlustel USA-s, Islandil ja
Itaalias. Filmi režissööri Kaupo Kruusiaugu sõnul aitavad
ka perekonna enam kui kümne aasta jooksul salvestatud
vestlused saada aimu andeka
inimese kujunemisest üheks
maailma tippmaletajaks.
Režissööri sõnul pole tegemist
mitte niivõrd spordifilmi, kuivõrd sissevaatega huvitava ja
TÜ/Rock võitis raskelt alanud põnevas mängus Lappeenranta mees- isepäise inimese kujunemisloole. LL
konda ning seega ka algrupi. Foto: basket.ee

VILDE TEE 73

KAUPLUSES (tel 6 506 088)

KÕIK
PRILLIRAAMID

–100% *
* Pakkumine kehtib plastikklaaside tellimisel

Kõva pinnaga plastikklaasid al 400 kr paar
AR-kattega plastikklaasid al 600 kr paar
Reklaami esitamisel prillide tellijale KINGITUS
Kauplus avatud T–R kl 10–19 (lõuna 14–15), L kl 10–17
www.nordoptika.ee

ääremängijad Jonas Maciulis (Žalgiris) ja Kristjan Kangur (Kalev/Cramo) ning keskmängija Eurelijus Zukauskas
(Žalgiris).
Leegionäride esiviisiku
moodustavad tagamängijad
Marcus James Brown (Žalgiris) ja Georgi Tsintsadze
(TÜ/Rock), ääremängijad
Demetrius Darnell Alexander
(Barons/LMT) ja Charles Eidson (Lietuvos rytas) ning keskmängija Brian Cusworth.
Kolmas Balti liiga tähtede mäng toimub 2. veebruaril
Tallinnas Rocca al Mare suurhallis. etvsport.ee

Mika Myllyläle mõisteti
kolm kuud tingimisi vangistust
n Endisele Soome tippsuusatajale Mika Myllyläle (pildil)
mõisteti esmaspäeval purjus
peaga autojuhtimise eest Haapajärve kohtus kolm kuud ja
kümme päeva tingimisi vangistust.
Peale selle määrati talle 40
päevapalga suurune trahv 520
euro (8100 krooni) ulatuses,
samuti peab mees tasuma riigile kohtukuludeks 206 eurot
ja 52 senti ehk 3200 Eesti krooni, kirjutas Postimees.
Kohus otsustas, et kõik Myllyläle esitatud süüdistused
vastavad tõele. Tõestust leidis
ka fakt, et mees pakkus ühele teda joobeseisundis näinud

Foto: Raigo Pajula / Eesti Päevaleht

VEEBRUARI LÕPUNI

n Tartu ülikool / Rockis mängiv Brian Cusworth asendab
korvpalli Balti liiga tähtede
mängus leegionäride meeskonnas vigastatud BC Kalev
/ Cramo keskmängija Travis
Reedi. Vilniuse Lietuvos rytase
ääremängija Matthew Nielseni asemel mängib Demetrius
Darnell Riia Baronsist. Muudatuste tõttu algkoosseisus liituvad leegionäridega Mateo
Kedzo Kalevist ja Dwayne
Broyles Riia ASK-st.
Balti tähtede algkoosseisu kuuluvad tagamängijad
Mantas Kalnietis (Žalgiris)
ja Sandis Valters (ASK Riga),

tunnistajale altkäemaksu, et ta
sellest võimudele ei räägiks.
Mika Myllylä tabati ühel
korral autoroolist 0,5- ja teisel
korral 1,8-promillises joobes.
Ekssuusataja istus autoroolis
ka siis, kui ta juhtimisõigus oli
peatatud. LL

Foto: Rene Suurkaev / Eesti Päevaleht

Tähtede mängul asendab
Travis Reedi Brian Cusworth

TÜ/Rocki korvimagnet Cusworth
on fännide meeleheaks tähtede
mängu esiviisikus.

Hispaanlased hindavad
Mait Patraili
n Hispaanlased usuvad, et
Mait Patrailil on suur võimalus tippliigasse pääseda. Neljapäevast Hispaania superklubis
San Antonio Portland katsetel
viibiv Põlva Serviti vasaksisemine Mait Patrail ega ka tema
koduklubi ei taha enne otsuseid midagi veel öelda. Hispaanias oletatakse, et Patraili
üleminekusumma on 100 000
eurot ehk veidi üle 1,5 miljoni krooni. Põlva Serviti president Andres Neeme lükkas
pakutu kindlalt ümber. “See ei
vasta tegelikkusele, kuulen sellisest summast esimest korda,”
kinnitas Neeme. Klubid ei ole
omavahel Patraili ülemineku
asjus suhelnud. etvsport.ee

linnaleht kolmapäev, 30. jaanuar 2008

toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee

Hambaravi kallineb tänavu viiendiku võrra

n Seni Põhja-Eesti regionaalhaigla Mustamäe korpuses töötanud Jürgensoni perearstikeskus kolis uutesse ruumidesse
Sõpruse pst 179/181. Keskuse perearsti Tiina Jürgensoni
sõnul on 130-ruutmeetrised uued ruumid varasemast avaramad ning mugavamad nii patsientidele kui ka personalile.
Viis aastat tagasi tööle asunud Jürgensoni perearstikeskuse arstid võtavad patsiente vastu esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 8–16 ning teisipäeval ja neljapäeval
kella 10–18. LL

n Sellest aastast tõusis meditsiiniteenuste hind, mis on täiskasvanutele tuntav vaid hambaravis,
kus teenused kallinesid keskmiselt
viiendiku võrra. Haigekassa Pärnu
osakonna direktori Kaljo Poldovi
sõnul on hinnatõusu põhjuseks
ühelt poolt tervishoiutöötajate
palga alammäära tõus. Samal ajal

Foto: EPL

ilu/tervis

Jürgensoni perearstikeskus uues kohas

tõsteti meditsiiniseadmete käibemaksumäära, korrigeeriti ehitiste
amortisatsiooni ja veel teisi kulusid,
kirjutas Pärnu Postimees. Hambaravi hinna tõus on patsiendile tuntav
seetõttu, et täiskasvanu maksab ise
ravi eest vastavalt hambakliiniku
hinnakirjale. Mujal kannab kulud
haigekassa. LL

Hambakliinikud meelitavad patsiente uusima tehnikaga
Seadmete arengut
mõjutab uute materjalide
ja raviviiside kasutuselevõtmine, aga palju tööd
teevad patsiendi mugavuse huvides ka disainerid.
“Hambaravitehnika valmistamine algab disaineritööga.
Kõigepealt püütakse luua seade, mis ei ehmataks patsienti
ja oleks kergete konstruktsioonidega. Need hirmsad puurid
sulandatakse seadmesse ning
valitakse välja sobivad värvid.
Kõige tähtsam on, et patsiendil
oleks toolis hea istuda. Just patsienditoolid on tootjatele valmistanud suurt peavalu. Kuigi paljud hambaarstihirmus
patsiendid ei jõua seda vahet
märgata, püütakse selles vallas
kõige rohkem patsiendi mugavusele panustada. Kui arstil ja
assistendil on hea töötada, tunneb ka patsient ennast mugavalt,” räägib meditsiinitehnikat
müüva AS-i Semetron müügiinsener Jaanus Sassian.

Sassian. Hambaravitehnika
nüüdisajastamisele aitab kaasa
ka seadusandlus. Näiteks vananenud röntgeniaparaati ei saa
enam kasutada, kui tootmisaasta seda enam ei luba ning
seade ei läbi tehnilist kontrolli.

Panoraamröntgeniaparaadiga saab teha pildi kõigist hammastest korraga,
näitab Kliinik 32 peaarst
Lauri Vahtra. Foto: Albert Truuväärt

Mõned hambaravikabinetid
on nüüdseks oma sisseseadega
juba n-ö teisele ringile läinud.
Loomulikult on suur roll ka
konkurentsil. “Sisustust ei pea

uuendama, kui omanik seda
ei soovi, kuid ta peab tegema kulutusi, et seade töötaks,
oleks ohutu ja annaks kvaliteetse töötulemuse,” kinnitab

Röntgen igas kabinetis
“Mäletan, et kui müüsin
1994. aastal esimese digitaalse
hambapildisüsteemi, imestas
üks arst: “Ma ei saa aru, miks
pidi nii palju raha kulutama,
ma näen vastu valgust vaadates tavalist röntgenipilti sama
hästi kui pilti arvutiekraanil!”
Need ajad on möödas, aastaid
on hambakliinikud investeerinud just hambaravitehnika viimasesse sõnasse,” nendib müügiinsener.
“Hambaröntgeniaparaadid,
väikse 3x4 sentimeetri suuruse pildi tegemiseks mõeldud
seadmed on praegu kabinettides kohustuslikud,” jätkab
ta. “Nendeta ei anta kabinetile tegevusluba ning see pole

tänapäeval mõeldav, et patsient saadetakse kuhugi mujale hambapilti tegema ja seda
veel olukorras, kus ühe hamba ravimiseks tuleb teha mitu
võtet. Hammaste panoraamröntgen võib olla luksuseks
ühe-kahe ravitooliga firmades. Suuremates kabinettides
peaks see kindlasti olema ja
seal tasub see end ka ära.” “Igal
inimesel võiks oma panoraampilt CD-l või mälupulgal olla.
Panoraamseade on ühele kabinetile lisaks oma tarbeks kasutamisele veel ka omamoodi rahateenimisvõimalus, sest
seda teenust saab teistele edasi
müüa. Need, kes seda kiiresti
ära kasutasid, on oma kulutused juba ammu tagasi saanud,”
märgib Sassian.

Kolmemõõtmelised pildid
“Kui on käes robotiajastu
ja oleme ka ise digitaalseteks
muutunud, ehk siis on hambapuuridki digitaalsed ning arst
uurib ja puurib patsiendi ham-

baid arvuti vahendusel. Nali
naljaks, aga hambad jäävad
hammasteks ja nende ravimine
ei kao kuhugi,” sõnab Sassian.
Arvuti ja interneti vahendusel
tegelikult hambaid juba ravitakse – konsiilium istub koos
ühel pool maakera ja ravimine
leiab aset teisel pool. “Elu areneb igas valdkonnas. Kui leiutatakse uus plommimaterjal,
muutub ka hambaravitehnika.
Ega see valgusplommi materjal
olegi nii väga vana leiutis, aga
see muutis hammaste ravis ja
tehnikas palju ning areng jätkub pidevalt,” lisab ta.
Uusimaks sõnaks hambaravitehnika arengus peab Semetroni müügiinsener 3D-seadet.
“3D-seadmete abil saab pilti
arvutis töödelda kolmedimensioonilisena ja teha nn üliõhukesi tomograaf-ristlõikeid. See
on uus lehekülg eriti implantaatide tegijatele. Loodan, et
tänavu jõuab 3D-seade lõpuks
ka Eestisse,” lausub ta.
Ada Maltseva

Tallinnas alustas tööd
raseduskriisikeskus
Üleeile avati Tuukri 11
tegutseva Ema ja Lapse
Keskuse kolmandal
korrusel Tallinna raseduskriisikeskus, mis pakub
naistele infot ja tuge raseduskriisiga toimetulekuks.
Nõustamine on tasuta.
“Raseduskriisi nõustajad
töötavad praegu mitmes tervishoiuasutuses ning jäävad
sinna tööle ka edaspidi, kuid
teiste maade kogemused näitavad, et alati ei taha naised
oma murega tervishoiuasutusse minna,” räägib SA Väär-
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Vähekasutatud kvaliteetriided Euroopast
UUS kauplus nüüd avatud
E–R kl 9–20
L–P kl 10–17
Mustamäel Vilde tee 122, Tallinn
(Ararati kaupluse taga)
IGA PÄEV UUS KAUP!
www.krislines.ee

tustades Elu juhatuse esimees
Kaia Kapsta. Eriti veel siis, kui
naisel on seljataga mingi traumaatiline kogemus, näiteks
lapse surm, raseduse katkemine või midagi muud. “Teatud oludes on hoopis kasulikum saada grupinõustamist.
Me alustamegi leinagruppide
nõustamisega,” lisab ta.
Keskus plaanib peatselt alustada ka telefoninõustamist.
Selle tarvis on raseduskriisikeskusel plaanis sisse seada eraldi
lühinumber, praegu võib üldist
teavet küsida keskuse infotelefonilt 53 910 923. LL

101

Mis on raseduskriis

Tallinna raseduskriisikeskuse
juhataja Küllike Lillestik näitab
keskuse nõustamisnurka, mis
pole veel lõplikult valmis – seda
plaanitakse privaatsemaks ja
hubasemaks teha. Foto: Ada Maltseva

n Raseduskriis tähendab
seda, et naise või tema lähedaste toimetulek on seoses
rasedusega, sünnitamisega
või raseduse planeerimisega
vähenenud. Nõustamise eesmärk on normaliseerida kõiki
neid muutusi ja protsesse,
mis võivad võtta kriisi ilmingu, aga on tegelikult täiesti
normaalne osa raseduse
käigust.
n Sel teemal saab nõu ja
teavet ka veebilehelt
www.rasedus.ee.

Dentafix Hambaravi

Rävala pst 7, Tallinn,
tel 6 466 880
• ESMAABI
• Hambaravi, hambakirurgia
• Proteesimine
• Implantoloogia
• Hammaste soodapärlipritsiga
puhastamine ja valgendamine
• Laste hambaravi
kuni 19a tasuta!
E–R 8–20, L 9–15
dentafix@hot.ee
www.dentafix.ee

Hambaravi
MEILT
ERITI SOODSALT!
LÕPUMÜÜK
Prilliraamid

06.02 kl 18 Raekoja plats 18 (3. korrus)
korraldab Inimpsüühika
Paranähtuste Uurimiskeskus loengu.

Lektor doktor Albert Stepanjan
Hind 300 kr. Kohtade arv piiratud.
Eelregistreerimine tel 56 682 555

kuni 90% soodsamalt
Raamid + plastikklaasid

= 475 kr

Prillitellijale nägemiskontroll

TASUTA!

Eelnevalt registreerida tel 6 339 908
Pakkumine kehtib plastikklaaside tellijale.
Tule Narva mnt 7C
(hotell Centrali hoovis)
Oleme avatud E-R 10-18,
L 10-14, tel 6 339 908

Uus aadress: Vabriku 2
Balti jaama ja Telliskivi
peatuse vahel
Tel 6 215 661,

Hambaravi, kirurgia,
laste hambaravi TASUTA!

Soovime Teile
ilusat naeratust
läbi aastate!
www.kvr.ee

www.jalaabi.ee

IPL
aparaadiga
FOTOEPILEERIMINE
püsivalt sile nahk.
FOTONOORENDAMINE
tasandab arme, ahendab
poore ja silub kortse.
KAPILLAARIDE ja
PIGMENDILAIKUDE
EEMALDAMINE
IPL hooldused on saadaval:
a-clinic, Sikupilli Kaubanduskeskus,
Tel: 6 380 945
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n K-rautakesko kontsern ostab klientidelt tagasi
Vietnamis valmistatud defektsed lamamistoolid Ellen.
Ettevõtte teatel on tegemist puidust toolidega, mis
võivad purunedes ohtlikud olla.
Toole müüdi K-rautakesko kauplustes eelmise aasta
kevadest sügiseni. Ettevõte palub klientidel toolid kauplusse tagasi tuua ja tagastab klientidele makstud raha.
K-rautakesko on müünud Eestis ligi 50 sellist tooli,
märkis ettevõtte turundusjuht. LL

n Statistikaameti andmetel
sai 2007. aasta neljandas
kvartalis uusehitistes ehitusloa 1122 eluruumi, mis on
võrreldes 2006. aasta sama
aja ja kolmanda kvartaliga
vastavalt 63,8 ja 37,4 protsenti vähem.
Mullu sai uusehitistes

Foto: Bulls

Ehituslubade väljastamine vähenes
n UUED KODUD

Foto: K-rautakesko

kodu

Lamamistoolid ostetakse tagasi

ehitusloa 8917 eluruumi,
nende pindala kahanes
neljandas kvartalis aastases
võrdluses 53 protsenti, eluruumi keskmine suurus oli
samas 130,4 ruutmeetrit.
2007. aasta neljandas kvartalis sai uusehitistes kasutusloa 2255 eluruumi. LL

Energiasäästlikke passiivmaju hakatakse ehitama ka Eestis
n PÄIKE KÜTAB TUBA

Nn passiivmajade
ehitusstandardite järgi
tehtud ehitised kütavad
maja päikseenergia
abil ja on seetõttu väga
energiasäästlikud. Eestisse
ehitatakse esimesed
passiivmajad Otepääle ja
Valka.
Passiivmaja ehitamisel kasutatakse maksimaalselt ära
päiksekiirgust ja ventilatsiooniõhu soojatagastust, paksu
õhutihedat isolatsiooni ning
spetsiaalseid aknaid.

Odav tulevikumaja
Passiivmaja kütmiseks on
vaja kõigest kümme protsenti
tavamaja soojusenergiast. Passiivmaja ehitamiseks vajalikud
materjalid on küll kallimad,
kuid küttesüsteemide rajamise
ja hilisema küttekulu pealt võidab nende soetamiseks kulunud raha tagasi.
Passiivmajaks hakati nimetama maju, mis vajavad ruumide kütteks alla 15 kilovatt-tunni ruutmeetri kohta – umbes
kümme korda vähem kui praegu uue hoone puhul tavaks,
selgitab veebileht www.passiivmaja.ee. Passiivmaja näol
on tegu tulevikumajaga, mis
peaks põhimõtteliselt olema
loodussõbralikum ja odavam
pidada ning tekitama vähem
süsihappegaasisaastet.

Foto: ig-passivhaus.de

Passiivmaja.ee andmetel
alustati passiivmaja idee väljatöötamist 1980. aastate keskel
Saksamaal, kus dr Wolfgang
Feisti eestvedamisel taheti testida, kui kaugele saab ja
tasub teaduslikus mõttes maja
energiavajaduse alandamisega minna.

Eesrindlik Lõuna-Eesti
Püstitatud hüpoteesi järgi peaks saama soojakadusid
vähendada sellise määrani, et
maja kütmiseks piisab ainult
ventilatsiooniõhu kaudu sinna juhitavast soojusest.
Tavalisest küttesüsteemist –
katlast, korstnast ja radiaato-

Töö kiire ja korralik, hind hea!
Tellimuse tähtaeg 1 nädal

ritest –, saaks seega loobuda.
See peaks omakorda vähendama ka ehituskulusid.
Esimesed Eesti passiivmajad rajatakse “Aktuaalse kaamera” teatel Lõuna-Eestisse.
Näiteks ehitatakse passiivmajade standardi järgi jalgpalliväljaku teenindushoone ning
lasteaed Valka. Otepää valla
esimeseks passiivmajaks saab
aga Saekoja hotell, mis oleks
esialgu ühtlasi maailma suurima ehitusaluse pinnaga passiivmaja.
Ka Valgamaa kutseõppekeskuse uueks hooneks saab energiasäästlik passiivmaja.
Merike Kungla

Tavalisest majast eristab passiivmaja see, et maja köetakse aktiivselt päikseenergiaga ehk siis nn passiivse energiaga. Seejuuures kasutatakse ruumide kütmiseks maksimaalselt ära lõunaakende kaudu
hoonesse tulevat sooja. Foto: Bulls

Kinnisvara MÜÜK
MÜÜA 2-toal krt kesklinnas Herne tn, 1928.a-l valm kivimaja, 3/2, üp 35,2
m2, keskküte, pesemisvõimalus puudub, vajab rem, keldriboks. Tsentr gaas,
kaminalõõr. H 950 000 kr. A. Alliksaare KVB, tel 6 604 348, 50 28 028
ANTAKSE ÜÜRILE 2-toal osal möbl krt Pelgurannas Kolde pst 98, 14/9, üp
56 m2, toad eraldi, panoraamvaade merele ja vanalinnale. H 4900 kr/k.
A. Alliksaare KVB, tel 6 604 348, 50 28 028
ANTAKSE ÜÜRILE 3-toal möbleeritud korter Haaberstis Vabaõhumuuseumi teel uuselamus, 4/2, üp 80 m2, saun, garaaž, vaade merele. H 8900 kr/k.
A. Alliksaare KVB, tel 6 604 348, 50 28 028
MÜÜA 3-toal krt Kuusalu vallas Kiiul, 3/2, üp 60 m2, toad eraldi, heas korras,
avar vaade. Lähedal kauplused, kool, hea bussiühendus. Tallinnani 36 km.
H 640 000 kr. A. Alliksaare KVB, tel 6 604 348, 50 28 028
MÜÜA 1-toal krt kesklinnas vaiksel kõrvaltänaval, värskelt renoveeritud,
üp 28 m2, 3/1, muudetud planeering, köögimööbel, vaikne piirkond.
H 1 080 000 kr. A. Alliksaare KVB, tel 6 604 358, 50 74 837
MÜÜA 2-toal krt Sitsi tn-l Sõle tn ristmiku piirkonnas, 2/1, üp 45 m2,
ahjuküte. H 770 000 kr. A. Alliksaare KVB, tel 6 604 358, 50 74 837
MÜÜA 1-toal krt Randla tn-l, hotelli-tüüpi maja, remonditud, 9/5, üp 26 m2,
mööbliga. H 520 000 kr. Alliksaare KVB, tel 6 604 358, 50 74 837
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Fotod: Bulls

n RÄÄGIME KAASA

Osalusveebis saab loomade kaitseks sõna sekka öelda
n Kuni 8. veebruarini saavad kõik tutvuda ja arvamust avaldada lemmikloomade pidamise nõudeid käsitleva
seaduseelnõu ja nende kaitse Euroopa konventsiooniga liitumise kohta.
Põllumajandusministeeriumi teatel
pandi materjalid välja selleks, et anda
igaühele võimalus kaasa rääkida
lemmikloomade pidamiseks kavan-

datavate nõuete väljatöötamise
protsessis. Samuti on oodatud loomapidamise või -kaitsega tegelevate
ühenduste seisukohad.
Materjalid lemmikloomade
pidamise kohta leiab osalusveebist
aadressil www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&
id=21. LL

Maailma
kauneimat maja
Eestist ei leiagi

Kinnisvara võib muutuda ehtsaks pensionitagatiseks. Nimelt on majandusminister välja
tulnud ideega, et meilgi siin võiks pensionär oma maja või korteri pangale
pantida, mille eest pank talle siis
korralikku igakuist elatist
maksma hakkab. Kuni surmani! Foto: Bulls

Juhan Parts käis välja idee
pensionilisast kinnisvara tagatisel
n ÜKS MÕTE

Majandusminister Juhan
Parts tahab minna valitsusse ettepanekuga, mis
võimaldaks pensionäril
saada oma kinnisvara pantides igakuist pensionilisa.
Uudse ettepaneku järgi pandib kinnisvara omav pensionär oma vara KredExile või
pangale ja too hakkab talle siis
hüpoteegi alusel iga kuu väljamakseid tegema, kirjutas

Äripäev. Pärast vanuri surma
tuleb tema pärijal hakata raha
tagasi maksma või siis läheb
vara müüki. Kas varaga, millest pärija on loobunud, hakkab tegelema Riigi Kinnisvara AS või keegi teine, pole veel
otsustatud.
Majandusministri sõnul
parandaks nn tagatisrent
vanurite elujärge. “See idee
on väga levinud Skandinaavias, Ameerikas ja Kanadas, kus eakas põlvkond ei
soovi vahetada oma korterit
Väga korralikud kasutatud
kodumasinad

A&O LaenuGrupp AS

laenud igaks otstarbeks
kinnisvara tagatisel
Tartu mnt 29,
tel 6 486 083
www.aolaenud.ee

-pesumasinad
-külmikud
-pliidid
Garantii, remont,
transporditeenus.
Püsivalt odav kodutehnika.
Ostad mitu, võidad hinnas!
Tel 6 376 639, 56 496 404
E-R 10-18, L 11-15
Kunderi 46, Erport Eesti OÜ

Jaanuari lõpuni on
Kiika Kööki kollane –
ehk kõik kollased tooted -15%

(sinna alla käivad kõik tooted, mis
on kas üleni või osaliselt kollast värvi,
ka kollased mustrid ja dekoratsioonid)

1. – 23. veebruarini on Kiika Köökis suur
remondieelne tühjendusmüük!!!

Kogu keraamika, klaas ja portselan -30%
Lisaks valik tooteid erinevate soodusprotsentidega Sagaform (juustutooted -25%), Zyliss (-25%),
Daloplast (-25%).
24. 02 – 03. 03 on Kiika Kööki kauplus remondi tõttu
suletud. Avame remonditud ruumid 4. märtsil!!
Soodustus ei kehti Piprapoe toodetele ja juba
allahindluses olevatele asjadele!

vähem kuluka vastu, aga neil
ei ole raha oma elukvaliteedi
samal tasemel hoidmiseks,”
rääkis Parts.
Idee väljatöötamise juures
olnud KredExi juhataja Andrus Treier ütles, et varale seataks hüpoteek 50–60 protsendi ulatuses vastavalt selle hetkeväärtusele. Igakuise makse
arvutamise aluseks oleks pantija eeldatav eluiga.
Risk, et eakas sellest kauem
elab, jääks tema sõnul teenusepakkuja kanda. LL

n Suur osa eestlastest arvab,
et Eestis polegi viimasel ajal
ehitatud hoonet, mis vääriks
maailma kauneima maja tiitlit,
kirjutas Äripäev.
Majanduslehe küsitluse
tulemuste järgi on 57 protsenti lehelugejatest kindlad,
et Eestis sellist maja pole, 14
protsenti pidas maailma kauneimaks Rotermanni kvartalit
ja 10 protsenti väärtustas kõige enam Tartu Tigutorni või
mõnda muud maja. 8 protsenti vastanutest arvas, et maailma kauneima maja tiitlit vääriks Andrus Kõresaare ja Raivo Kotovi projekteeritud Fahle maja, mis on esmakordselt
esindatud maailma eelmise
aasta tähtsama disainiprojekti
konkursil.
Kõige vähem meeldis lehelugejatele aga Pärnu Hansapordi hoone. Novaator/LL

ROHELISE KALDA PROJEKT
Pirita jõe ürgorus
Uus elamukvartal külgneb Pirita jõe ürgoru
roheala kaitsevööndiga ja Rohelise Kalda
kortermajadega. Majad on kolmekorruselised.
Mõned kolmanda korruse korterid on kahel
tasapinnal, katuseterrassiga. Elamurajooni
keskele on ehitatud minipark koos laste
mänguväljakuga.

Arendaja: Trenton Invest OÜ
Asukoht: Narva mnt 174c1 ja 174c4, Tallinn
Müügiinfo:
Megawara Baltic OÜ
Lastekodu 3-13
Tel 6 800 821,
56 800 821,
56 695 605
www.megawara.ee

Foto: EPL

Suurim valik vähekasutatud televiisoreid
Skandinaaviast. Täiesti kaasaegsed mudelid.
Laos pidevalt üle 100 televiisori.
TV, audio, video
remont.
Paldiski mnt 24,
trollipeatus Tehnika
Tel 6 819 096

Igal kolmapäeval
ilmub teemaleht

kodu
Reklaami tellimine

kajareet@linnaleht.ee, tel 6 804 575, faks 6 804 571

Kütteturustus OÜ
Tel 6 141 671 Kalmistu tee 30
Müügil Tootsi pakitud turbabrikett alusel.
Saadaval küttepuud pakitult ja puitlaastbrikett.
Tallinnas vedu TASUTA!

E-R 9-17, L 9-13
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Eestisse tuleb USA poppunkbänd Good Charlotte
n PUNKI KEVADESSE

Rocca al Mare suurhallis
annab 2. aprillil kontserdi
menukas USA pop-punk/
post-grunge kvartett
Good Charlotte.
Good Charlotte’i moodustasid 1996. aastal identsed kaksikvennad Joel Madden (vokaal) ning Benji Madden (kitarr). Gruppi kaasati ka paar koolikaaslast, kes
nii nagu Maddeni-vennadki
jagasid kiindumust punkroki,
alternatiivräpi ja peavooluroki-ballaadide vastu. Bändi loomise idee tekkis noormeestel
pärast Beastie Boysi kontserdi
külastamist.
2000. aastal ilmus plaadifirma Epic alt Good Charlotte’i
omanimeline debüütalbum,
mille singlilugu “Little Things”
pälvis mitmetes ringkonda-

des kultushiti staatuse. Vennad Maddenid palgati MTV
VJ’deks ning peagi juhtisid nad
juba kanali hilisõhtust rokisaadet “All Things Rock”. Selline edutamine mõjus bändile loomulikult enam kui hästi.
2002. aasta sügisel ilmus bändi
teine album “The Young and
the Hopeless”, millelt pärinevad singlid “Lifestyles of the
Rich and Famous” ja “Anthem” vedasid bändi juba main
stream-roki jahimaadele ning
nende album müüs täis kolmekordse plaatinaplaadi normi. Good Charlotte’i kolmas
album “The Chronicles of Life
and Death” ilmus 2004. aastal.

Uuenenud koosseis
Neljanda ja praeguseks ühtlasi viimase albumi salvestamise ajaks liitus bändiga trummar Dean Butterworth, kes
varem oli muu hulgas mängi-

nud ka Morrissey taustabändis. Album “Good Morning
Revival” ilmus 2007. aasta
märtsi lõpus ning sellelt pärinevad kogu maailma raadiojaamades ning MTV kanalites laineid löönud superhitid “Keep Your Hands Off
My Girl”, “River” ning “I Don’t
Wanna Be In Love”.
Good Charlotte’i Eestisse tulek on omamoodi ime –
nimelt pöördus bänd ise oma
management’i poole sooviga Eestis esineda, mille peale
ei jäänudki muud üle, kui asi
ametlikult vormistada. Bändi
liikmed ootavad Eesti esinemist väga ning lubavad siinset
publikut rabada täiesti ennenägematu ning unustamatu
sõuga.
Good Charlotte Rocca al
Mare suurhalli kontserdi piletid tulevad müüki 4. veebruari
hommikul kell 10. LL

USA idarannikult pärit bändi Good Charlotte liikmed avaldasid ise soovi tulla Eestisse esinema.
Kevadel saabki oodatud esinemine teoks. Foto: reklaamfoto

KUULUTUSED
Müük

toimetaja Kristi Väin, tel 6 804 570 kristi.vain@linnaleht.ee

Kinnisvara ost

Kuiv KÜTTEPUU võrkkotis,
30–50 cm 25–49 kr. www.tg.ee.
BRIKETT pakis. Vedu iga päev.
Tel 6 541 100, TAMMARU FARM

-Müüa lepa- ja kaseküttepuid.
Vedu. Tel 51 66 305
-MÜÜA HALUPUUD. 30 ja
50 cm, lepp.
Tel 53 453 515, 7 752 018
-MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD. Tel 50 55 855
-Kütepuud: lepp, sanglepp,
metsakuiv okaspuu. Min
kogus 8 ruumi. Tel 50 62 645
-LÕHUTUD KÜTTEPUUD.
Tel 56 262 856, 56 262 260
-KARTUL, eri sordid, 4 kr/kg.
Tel 50 62 512
-KOMPOSTIKASTID, 450 L.
Uus, plast, 700 kr.
Tel 52 49 034
-Kartul “Folva”, 4 kr/kg, kojutoomisega. Tel 53 406 751
-PUITBRIKETT, 10 kg
pakend. Tel 56 496 866
Ost
-Ostan teie vana sõiduauto ja
veoauto. Paku kõike. Ostan
vanametalli. Vajadusel auto
arvelt maha. Raha kohe kätte.
Iga päev tel 55 997 092
-Raamatuid igast ajast.
Tel 58 036 162
-Ostan vanu autoakusid! 2 kr/kg!
Tel 53 914 411
Kinnisvara müük
-Ainult reaalsed müügipakkumised leiate www.ennustus.ee
-1-toaline korter Võrus.
Tel 53 453 449
-Müüa 2-toal korter Jüris
Kasemäe tn. Tel 53 631 580

DIIVANIPARADIIS
pakub tööd
JUHATAJALEKLIENDITEENINDAJALE
Pakume
motiveerivat palgasüsteemi
(al 12 000 kr) ja
sõbralikku kollektiivi.
CV palume saata:
Pärnu mnt 234/238, Järve Keskus,
Tallinn 11624 või
tallinn@paradiis.ee
Lisainfo tel 6 140 342 Irja Roots
online-mööblipood www.paradiis.ee

-ENNUSTUSE KINNISVARA, hea hind ja kiire müük.
Tel 53 482 672,
www.ennustus.ee
-Ostan omanikult korteri.
Tel 50 89 052
-1–4-toal korter. Tel 6 602 656,
52 64 747
Võtan rendile
-Kinnisvara rendile omanikult. Tel 50 89 052
-Võtan üürile KÖÖKTOA.
Tel 56 172 497
Pakun tööd
-Balcas Eesti AS, asukohaga
Vaida Harjumaa (20 km Tallinnast), võtab tööle liinitöölisi saematerjali sorteerimisliinile. Töö välitingimustes.
Väikseim brutopalk 11 000 kr
kuus. Töö on vahetustega.
Tel 6 057 915, 6 035 282
-Vajatakse koristajat Rocca
al Mare Kooli majja. Tööaeg
E–R kella 16–20. Palk 4000
kr. Helistada tel 56 659 566
-Võtame tööle põhikohaga
juuksureid, brutopalk mitte
vähem kui 7500 kr. Salong
asub Roosikrantsi 11. Tööaeg
E–R (võib olla osaline aeg).
Tel 56 695 605
-Pakun tööd asenduskokale
6–8 päeva kuus. Paindlik töögraafik. Tel 50 66 777, Riho

DIIVANIPARADIIS
pakub tööd
KLIENDITEENINDAJALE
Pakume
motiveerivat palgasüsteemi
(al 10 000 kr)
ja sõbralikku kollektiivi.
CV palume saata:
Pärnu mnt 234/238, Järve Keskus,
Tallinn 11624 või tallinn@paradiis.ee
Lisainfo tel 6 140 342
Irja Roots
online-mööblipood www.paradiis.ee

-Pubi pakub vahetustega tööd
kokale. Hea töö eest hea palk.
Tel 50 66 777
-Õmblusettevõte võtab väiksesse sõbralikku kollektiivi
tööle juurdelõikaja ja õmblejaid.
Tel 6 723 943, 55 35 461, Lea
-Tallinna Rahumäe Põhikool
(Vabaduse pst 50) võtab tööle
koristaja.
Tel 56 633 985, 6 729 055, Kaido
-Pakume KODUST tööd
ÕMBLEJATELE.
Tel 58 379 669
-Ettevõte vajab müüjat-konsultanti Rocca al Mare keskusesse. Tööaeg 4,5 tundi.
Vanus alates 45 a.
Tel 6 575 678
-KÜ VASE 3 otsib kojameest.
Tel 51 05 168, 50 37 926
-Pakume tööd koristajale
kesklinna öisel ajal (palk 50 kr/t,
Pärnu mnt) ja masinpesijale
(hommikuti). Tel 6 463 360

        
     

Vajame oma rõõmsasse meeskonda

KORISTAJAT,

kes oleks aus ja kohusetundlik. Meie poolt head
tingimused ja toredad kolleegid.
Sveiger AS, Suur-Sõjamäe 25,
tel 6 007 858

-Pehme mööbli eritellimusi
ja väikest seeriatoodangut
valmistav ettevõte pakub tööd
karkassi kokkulaskjale. Vajalik vähene saagimiskogemus.
Palk vastavalt oskustele. Töökoht Tallinn. Tel 51 25 001 või
6 460 998, Mart

esindajatele. Juhtimine, arhiivi ja dokumentide pidamine,
ehitus- ja remonttööde korraldamine, KredEx jne.
Tel 51 74 466
-KORISTAJA otsib tööd 2–3
tundi hommikul või õhtul.
Tel 55 627 728
-ELEKTRIK otsib tööd.
Tel 57 424 088
Teenus
-ARVUTITE HOOLDUS JA
REMONT! Tel 56 980 029
-KAARDIMOOR.
Tel 90 02 228 (13 kr/min)

-Ülikooli kohvik otsib koka
oskustega perenaist-müüjat.
Sobib ka vanemale inimesele.
Tel 51 44 486

-Kaminameistrid.
Tel 55 23 522

-Kohvik Pärnu mnt-l otsib
letiteenindajat ja abitöölist.
Tel 51 09 621

-Pottsepatööd. Tel 53 976 423

-Pakun tööd lillemüüjale
vähemalt kolmel ööl nädalas
(soovi korral enam) Viru 26
lilleboksis. Toimetulekul võimalus töötada ka päeval.
Tel 51 04 590
-Tallinna Kadaka lasteaed
pakub tööd õpetaja abile eestikeelsesse rühma.
Tel 6 775 679
-Ameerika kompanii vajab
mänedžeri abilisi, kes hakkavad tööle kohe. Töökogemus pole oluline, väljaõpe
kohapeal. Nõudmised: auto
olemusolu, soovitavalt eesti ja
vene keele oskus (suhtlustasandil).
Tel 53 292 967, 6 051 236
-Vajatakse KOKAABI söögikohta Haaberstis.
Tel 56 209 442
Otsin tööd
-9-aastase töökogemusega
kinnisvarahaldur pakub oma
teenuseid KÜ-le ja äripindade

-KOLIMIS- JA VEOTEENUS.
Tel 58 048 879
-Valmistame köögimööblit,
liugustega kappe. Vahetame kapiuksi. Restaureerime
antiikmööblit. Tel 55 35 220
-KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. Kogenud ennustajad 24 h. H 17 kr/min
-Kaubik 200 kr/t. Tel 56 323 499
-Elektri- ja gaasipliitide, vannide, patareide ja muu vanaraua äravedu. Tel 56 788 082
Ehitus ja remont
-Parketi paigaldamine ja lihvimine. Tel 51 16 687
-LAMMUTAME ja veame ära
puithooned, kuurid ja muud
ehitised. Tel 56 262 260
-Torutööd. Tel 56 311 121
-Maalritööd, korterite remont.
Tel 56 459 929

-Torude ja vanade vannide
äravoolude vahetus. Hinnad
soodsad. Tel 55 89 941
-Firma restaureerib vanne.
Garantii. Tel 55 89 941
-Korterite ja vannitubade
remont, toru-, elektri- ja
maalritööd. Tel 50 11 413
-Polsterdan uksi. Tel 55 579 563
Äriteenus
-ANNAN LAENU KUNI
1000 KR, TAGATIST POLE
VAJA. TEL +372 56 314 510
Koolitus
-Koolitus SPA-massööridele (algajatele) aadressil
Toompuiestee 37. Maht 110
tundi. Hind 10 000 kr + KM.
Teadmised massaaži ja kehahoolduse protseduuridest
ning praktika. Parematele töö
SpaLife’i salongides. Info ja
reg kontor@spalife.ee,
tel 56 695 605
-Soome keele kursused eesti
ja vene keeles, tel 50 90 330
(vene) ja 56 488 442 (eesti)
-Viktorija Autokool kutsub Bkategooria autojuhikursustele
hommikusel ja õhtusel ajal.
Info: www.viktorijaautokool.
ee. Tel 6 566 495, mob
53 464 508. Talvine autosõit
-11.02. ALGAVAD SEKRETÄRIDE BAASKURSUSED.
www.hyperkoolitus.ee.
Tel 53 226 184
Tutvus
-31a mees otsib naist.
Tel 56 341 679

-Rõdude soojustamine ja viimistlus. Korterite kap-remont.
Tel 6 462 135, 50 55 862

Eluliini

-Terrasside ehitus.
Tel 53 005 855

iga päev kl 19-7

usaldustelefon

6 558 088

kolmapäev, 30. jaanuar 2008 linnaleht

toimetaja Keidi Niitsoo keidi.niitsoo@linnaleht.ee

Foto: Rauno Volmer / Eesti Päevaleht

ERR avab sügisel korrespondendipunkti Moskvas
n Eesti Rahvusringhäälingul (ERR)
on kavas avada Moskvas korrespondendipunkt, mis neelab eelarvest ligi 1,5 miljonit krooni aastas.
“Sel aastal on eelarve miljon krooni,
kuna avame punkti poole aasta
pealt. Samas on käivitamisel kulud
suuremad,” rääkis ERR-i uudistejuht
Urmet Kook (pildil).

Praegu on New Yorgi korrespondendipunkti aastaeelarve ligi miljon ning Brüsseli omal 1,5 miljonit
krooni.
Nii televisioonile kui ka raadiole
uudiseid tegema hakkav ajakirjanik
valitakse konkursiga välja tõenäoliselt veebruaris ning tööd alustab ta
eeldatavalt septembris. BNS/LL

n TELEKAVAD kolmapäev, 30. jaanuar
ETV
06.25
08.45
11.00
11.30
13.15
13.50
14.20
14.50
15.20
16.05
16.59
17.00
17.05

Terevisioon
Terevisioon*
OP!*
Võta mu silmad (Hispaania
2003)*
Lehekandja nr 17 (ETV 1980)
Jätku leiba!*
Pereelu*
Bionina*
Ffriigisari. Star Trek: Liig lühike
hooaeg (USA 1988)
Kelmid ja pühakud: Loe läbi ja
hävita (Inglise 1971)
Õhtune kava
Aktuaalne kaamera
Lasteekraan. Saame kokku Tomi
juures: Cedric. Gloria ja tema pere

KANAL 2
06.20 Joonissarjad Kass Oggy ja kurjad
prussakad. Scooby-DooTimon
ja Pumba Chip ja Dale tõttavad
appi
08.00 Reporter*
09.00 Kire lõksus, 77/187*
10.00 McLeodi tütred: Isadepäev
10.55 Kodus ja võõrsil, 3747*
11.25 Krimi*
11.55 Rooli võim*
12.25 Mootorite maailmas*
12.40 Meedium: Kerge uni*
13.40 Teadmata kadunud: Kartser*
14.40 Guinnessi rekordid
15.10 Komissar Rex: Blond, kaunis ja
surnud
16.05 Bianca, 162/224
17.00 Kire lõksus, 78/187

TV3
06.25 Joonissarjad Suusatamise kunst.
Taluõue muusikasaade. Käsna-Kalle. Kevadised linnud. Põrnikajaht
08.05 Mu armas paksuke, 100/313
09.00 Marina*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.55 Seitsmes taevas: Sina vali oma
tee*
12.45 C.S.I. New York: Teie terviseks, pr
Azrael*
13.40 Au tööle*
14.15 Kaua võib*
14.45 Degrassi kool ja tema noored
15.45 Seitsmes taevas: Mina valin oma
tee
16.35 Marina, 13

18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Puutepunkt (venekeelsete subtiitritega)*
18.45 Aktuaalne kaamera (vene keeles)
19.05 Lasteekraan. Saame kokku Tomi
juures: Künkaotsa kliinik
19.30 Eesti lood: Apteeker (Eesti 2007)
20.00 Aktuaalne kaamera
20.05 Pealtnägija
20.55 Saatevigad BBC moodi (Inglise
1999)

18.00
18.30
19.00
20.00

Kuum hind
Kodus ja võõrsil, 3748
Reporter
Kurjuse kannul: Suguharu

17.30
17.55
18.55
19.15
19.25
20.00

Vaprad ja ilusad
Kirgede torm, 313/313
Seitsmesed uudised
Krimiuudised
Kodu keset linna
3D-dokument: 216-kilone teismeline – 6 kuud hiljem (Dokfilm

21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport
21.35 Foorum
22.25 dokkaader. Elu kordustes:
Megacities RMX (Life in Loops (A
Megacities RMX), Austria 2006).
Dokfilm
23.50 Teletaip

21.00
22.00
22.55
23.50
23.55

Inetu Betty: Sekretäride päev
Jälgi jätmata: Ühendav joon
Las Vegas: Mõttemängud
Viking Lotto
Staaride magus elu: Maailma
kuumimad pärijanna

21.05 Heroes: Ootamatu
22.00 Põgenemine: Panama
22.55 Top Gear

00.20 Riigikogu infotund
01.20 Jumal on meiega: George W.
Bush ja usudiktaadi sünd Dokfilm
02.10 Kelmid ja pühakud: Loe läbi ja
hävita (Inglise 1971)*
03.00 Ffriigisari. Star Trek: Liig lühike
hooaeg (USA 1988)*
03.48 Homne kava
03.50 ETV 24

00.55 Sõbrad: Rossi probleem
01.20 Komissar Rex: Blond, kaunis ja
surnud*
02.05 Walker – Texase korravalvur:
Pulmad, 2
02.50 Võsareporter*
03.15 Krimi*
03.40 Reporter*
04.30 Pöörased (Prantsuse-IngliseKanada 2002). O: Natasha Henstridge, Stephen Dorff. Märul*

00.00 Lahingulaev Galaktika: Bastille’
päev
00.50 Lõviisa: Ühe mehe liha on teise
mehe tüdruksõber. Rehabilitatsioon
01.35 Starsky & Hutch: Kaotusvalu
02.25 TV Nightchat
05.55 Seitsmesed uudised
06.15 Krimiuudised

vaba aeg
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Eesti eurovisioonilugu on Serbias esimeses poolfinaalis
n Eurovisiooni lauluvõistlusel astub Eesti

esindaja üles esimeses poolfinaalis, mis toimub 20. mail.
Koos Eestiga esinevad esimesel päeval
veel Soome, Sloveenia, Norra, Belgia, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Montenegro,
Kreeka, Iirimaa, Iisrael, Poola, Bosnia ja Hertsegoviina, Holland, Rumeenia, Moldova, San
Marino ja Venemaa.

Teine poolfinaal toimub 22. mail ning selles astuvad üles Albaania, Bulgaaria, Gruusia,
Island, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Portugal, Rootsi, Šveits, Taani,
Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari ning Valgevene.
Mõlemast poolfinaalist pääseb 24. mail
toimuvale finaalkontserdile vaid üheksa riiki.
Poolfinaali ja finaali esinemisjärjekord selgub
lõplikult 18. märtsiks. LL

Kalev Sport ei avalikusta
oma vaatajareitinguid
n SALADUSELOOR

Oliver Kruudale kuuluv
telekanal Kalev Sport ei
avalikusta praegu oma
vaatajareitinguid, kuigi
vaadatavuse jälgimiseks
on sõlmitud leping uuringufirmaga TNS Emor.
“Praegust perioodi käsitleme telekanali sissetöötamise
perioodina ja seega me hetkel
vaatajareitinguid ei avalikusta,” ütles Kalev Meedia juhataja Alar Pink.
Kalev Sport alustas saadete
edastamist mullu 12. novembril ning sellest päevast alates
on telekanal lasknud uuringufirmal ka oma reitinguid jälgida. Kalev Meedia ei ole seni
veel otsustanud, millal lugeda sissetöötamise etapp lõppenuks ning vaatajareitingud
avalikuks teha.
Kalev Sport edastab peamiselt spordisaateid ning spordivõistluste ülekandeid, samuti
on kanalil oma uudistesaade.
Sellest nädalast hakkab Kalev
Sport edastama Tallinna lin-

Kruudale kuuluva telekanali Kalev Sport vaatajareitingute varjamist
põhjendatakse sissetöötamise etapiga. Foto: Priit Simson / Eesti Päevaleht

navalitsuse tellimusel kultuuri- ja spordisaateid, samuti on
kavas linnapea Edgar Savisaare otsesaated, milles ta vastab
vaatajate küsimustele.
Kalev Sport levib Eesti suu-

remates kaabeltelevisioonivõrkudes, ka hakkas AS Levira edastama mullu novembri
lõpus telekanalit Eesti kolmandas maapealses digitaaltelevisioonivõrgus. BNS/LL

Kino
n Coca-Cola Plaza
“Aliens vs Predator 2: Tugevam jääb
ellu” kell 22.20
“Alvin ja koopaoravad” kell 11.40
“Ameerika gangster” kell 18.30
“Cloverfield” kell 12.15, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15, 22.15
“Klass” kell 21.30
“Kui lapsuke kaob” kell 12, 14.25,
16.50, 19.15, 21.45
“Kõige parem film” kell 11.15, 13.50,
16.25, 19.05, 21.40
“Lepitus” kell 13.25, 16.05, 18.45,
21.25
“Lubadused idast” kell 20
“Ma olen legend” kell 13.20, 17.40,
22.05
“Michael Clayton” kell 13.40, 16.30,
19.10, 21.50
“Nõiutud” kell 11.05
“P.S. Ma armastan sind” kell 11.45,
14.20, 17, 19.40
“Rahvuslik aare: Saladuste raamat”
kell 11, 13.30, 16
“Saatuse iroonia: Lugu läheb edasi”
kell 11.30, 14.05, 16.40, 19.20, 22
“Öö kuulub meile” kell 12.30, 15,
17.30, 22.10
“18-14” kell 11.10, 15.30, 19.50
A. Le Coqi sviidis “Cloverfield” kell
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
n Kosmos
“Kuldne kompass” kell 16
“Mesilase film” kell 14
“Mesinädalad kahe naisega” kell
14.15, 18.45
“Palgamõrvar” kell 16.45, 21.30
“Udu” kell 18.30, 21
n Sõprus
“Lubadus” kell 21.30
“Minu mustikakarva ööd” kell 15.30
“Paranoid Park” kell 13.30, 17.30,
19.30
n Kinomaja

“Arktika lugu” kell 18
“Mehe töö” kell 20

Teater
Eesti Draamateater kell 19 “Voldemar” (suur saal), kell 19 “Aabitsa kukk”
(maalisaal), kell 19 “Müügimehe surm”
(väike saal, välja müüdud)
Linnateater kell 18 “Kuidas ma õppisin
sõitma” (Taevalava), kell 19 “Eksituste
komöödia” (Hobuveski, reserveeritud)
VAT-teater kell 18 “Kas sulle meeldib
porno?” (rahvusraamatukogu teatrisaal, reserveeritud)
Variuse teater kell 18 “See ei ole
Tammsaare” (Tammsaare muuseum)
Vene Teater kell 19 “Palat № 6” (väike
saal)

Kontsert
Estonia talveaed kell 19 kontsert
“Etnosari”, esineb Valdis Muktupavels
(vokaal, rahvapillid, Läti)

Klubi
Bonnie & Clyde kell 22 Best Video Hits
of Ever, VJ Aivar Havi
Club Hollywood kell 23 Ladies Night,
DJ Kert Klaus
Kolumbus Krisostomus kell 21 SalsaLovers
O’Malleys kell 22 karaoke

Näitus
Artdepoo Patric Oldi “Doll Works”
A. Särevi kortermuuseum “Väike vapper Salme”
Botaanikaaed “Eluaseme tervis on
meie tervis”
Draakoni galerii Kaie Luige “Nähtused”
Eesti Arhitektuurimuuseum
– Rotermanni soolaladu Leonhard

Lapini “Arhitektuur lõpmatuseni” ning
näitused “EKE Projekt – Eesti maa-arhitektuuri arendaja”, “Arhitektuurimakettide avakollektsioon”, “Suur Tallinna
makett”, “Sahtlinäitused” ja “Arhitektuurikalendrid”
Eesti Meremuuseum “Veemuusika”
ning kapten Vello Mässi fotonäitus
muuseumi meretööst ja -reisidest
Eesti Panga muuseum “Raha Lätis:
ajalugu ja tänapäev”
Eesti rahvusraamatukogu “Õigusteadlane prof Peeter Järvelaid 50.
Õiguspeeglit ajaloopeeglist vaadates”,
“Eesti menuraamatud”, “Soome ja Leedu kauneim raamat ning raamatuparemik 2006” ja “Kasuline kokaraamat”
Eesti Sõjamuuseum “Kindral Johan
Laidoner – Vabadussõja võitja”
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum “Klassikud. Tekstiilikunstnik Lea
Walter” ja “Ellen Hansen – kavandist
vaibani”
Eesti Televisiooni maja “Valdo Pandi
fenomen”
Eesti Tervishoiumuuseum “Legendaarne dr Arnold Seppo”
E-kunstisalong Rein Mägari “Lähedalt
ja kaugelt”
Energiakeskus “Loodusnähtused
Energiakeskuses” ja “Tuleviku linn”
Haabersti sotsiaalkeskus Carmen
Ojaste “Minu visioonid”
Haus Galerii Tarmo Roosimöldri
“Vahe”
HOP Galerii Liina Roometi “Keraamika”
Kaitseliidu peastaap “Rindejoon” ja
“Meie kindral – kinmjr Ernst Põdder”
Kastellaanimaja galerii “Eesti aeg läbi
isikliku ja intiimse”
Keskraamatukogu näitusesaal Kalevi kammerkoori näitus “56 kaarti”
Kultuurikeskus Kaja Tallinna tehnikagümnaasiumi lastetööde näitus
“Loodus meie ümber”
Kumu Esa Laurema “Valguse aed” ning

näitused “Metafoor ja müüt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja
20. sajandi vahetuse Poola kunstis”,
“Quobo. Kunst Berliinis 1989–1999”,
“Arhiivid tõlkes. Virtuaalne documenta”, “Joan Miró maastikud” ja “Kestev
minevik. Nõukogude aja märgid uuemas eesti kunstis”
Lastemuuseum “Mini-piparkoogimaania”
Linnavalitsuse teenindussaali
aknad jõulufotod
Loodusmuuseum lugu jääkaru
Franzist
Lühikese jala galerii “Värviline jõul”
Mikkeli muuseum “Mikkeli muuseum
10”
Männiku raamatukogu Juta Ruudu
“Päe mängib talipühi umiku. Aasta
tagasi nägin, jõulus roheline, roosa ja
kõik”
Okupatsioonide muuseum “Václav
Havel Euroopa ümbersünnis”
Pirita vabaajakeskus Toomas Altnurme “Metafüüsika 7 dimensioon.
Altnurme sisevaateline monumentaal
2007”
Radisson SAS hotell Fred-Ander
Pärna fotod
Tallinna linnamuuseum “Kui apteeker
oli arsti kokk ehk meditsiinist vanas
Tallinnas”
Tallinna ülikooli akadeemiline
raamatukogu “Jõulud kodukirikus ja
võõrsil”
Ungari Instituut Zsófi Barabási maalid
Vabaduse galerii Silvi Väljali “Minu
maailm”
Viimsi koduloomuuseum Alari Kivisaare “Mereäärne Viimsi”

Muu
Kanuti gildi saal kell 19.30
Co’Stuffi (Eesti-Vene) tantsuetendus
“In’no’sence”

Foto: Kristo Nurmis / Eesti Päevaleht

n KUHU MINNA kolmapäev, 30. jaanuar

Tallinn korraldab fotokonkursi
Tallinna linnavalitsus
korraldab Kadrioru pargi
sünnipäeva-aasta fotokonkursi “Kadrioru park 290”.
Kadrioru pargi 290. juubeliaasta puhul toimub mitu
atraktiivset üritust, mis väärivad jäädvustamist. Kadrioru
juubeliaasta fotokonkursi eesmärgiks on kaasata linnakodanikke pargielu jäädvustamisse
ning korraldada mälestusfotode kogumine.
Fotokonkurss “Kadrioru
park 290” korraldatakse kolmes etapis. Esimene konkurss
on teemal “Tule ja jää pidu”,
kuhu võib võistlustöid esitada
4.–18. veebruarini. Teise etapi

teemaks on “Sünnipäevapidu”,
kuhu võistlustööde esitamise
aeg on 15.–29. juulini. Kolmas
etapp kannab pealkirja “Valgus kõnnib Kadriorus”. Sinna
võib töid saata vahemikus 22.
september kuni 5. oktoober.
Fotokonkursile esitatud tööde hindamiseks moodustatakse linnavalitsuse ajutine
komisjon.
Fotokonkurss võimaldab
koguda juubeliaasta pilte Kadrioru pargist, mida Tallinna
linnavalitsus saab vastavalt
konkursi tingimustele hiljem
kasutada tasuta meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes ning avalikel üritustel. LL

n HOROSKOOP
Jäär
Päev on teie jaoks ilmselt lähiaja üks lõbusamaid, kergemaid ja
loomingulisemaid. Kõikvõimalikud
pinged, kui need üldse tekivad, lahenevad väga lihtsalt.
Sõnn
Kipute olema egotsentriline ja
halastamatu, samas sisemiselt olete
haavatav. Praegu pole just kõige
parem aeg inimestega lävimiseks.

1,19 miljardi
kroonine
lotovõit
läks
Hispaaniasse
n Hispaanias võitis loterii õige
numbrikombinatsiooniga
EuroMillions lotopileti õnnelik omanik nädalavahetusel riigi ajaloo suurima võidu,
milleks oli 76 miljoni euro ehk
ligi 1,19 miljardi krooni suurune peavõit. Võit läks Andaluusias asuvasse väikelinna Montefriosse, kus 6500 kohalikku

Foto: Reuters/Scanpix

Kaksikud
Hakkate oma tervises kahtlema
ning tunnete hirmu. Püüdke siiski
rahuneda ja omale haigusi mitte
välja mõelda.

püüavad mõistatada vastse
püstirikka linnakodaniku isikut. Ühe elaniku sõnul võib
õnneliku võitja teada saada
kohe, kui keegi linnaelanikest
uhiuue autoga Montefriosse sõidab. Linnapea Remedios Gamez avaldas lootust, et
miljonär paigutab osa rahast
ka linnakesse. “See võiks kan-

nustada noori jääma siia, mitte kolima mujale,” sõnas meer.
Täispank võideti neljaeurose
ehk umbes 62-kroonise lotopiletiga. EuroMillions loteriid
mängitakse peale Hispaania
veel Austrias, Belgias, Iirimaal,
Luksemburgis, Prantsusmaal,
Portugalis, Suurbritannias ja
Šveitsis. STT/BNS/LL

Sudoku
n Jaapanlased on tuntud nuputajad.
Üheks nende lemmikmänguks on sudoku, mis lööb laineid kogu maailmas.
Sudokusõltuvusse jäämiseks piisab vaid
ühe mängu lahendamisest. Üks ja ainus
sudoku reegel: tühjad kohad tabelis
tuleb täita tähtedega A–I nii, et üheski
reas ega veerus ega ka üheski tumedama joonega piiratud 9 ruudukese
suuruses tükis ei oleks korduvaid tähti.
Hakka nüüd nuputama!
29. jaanuari
Linnalehes
ilmunud
sudoku õige
lahendus.

Vähk
Üks kauakestnud probleem
laheneb. Olete entusiastlik ning
valmis vastu minema uuele ja põnevale. Olge ettevaatlik.
Lõvi
Tundeelu ja perekonnasidemed on teie elus esikohal. Oma
mõtetes rändate minevikku, otsides
turvalisust. Lasete emotsioonidel
määrata elu suunda.
Neitsi
Vältige juhuslikku ja kontrollimatut käitumist. Võite kokku
puutuda isikuga, kes püüab teid
komplimentidega mõjutada ning
hiljem oma huvides ära kasutada.
Kaalud
Olete veidi kärsitu ning
seetõttu kipute langetama rutakaid
otsuseid asjade kohta, millega peaks
veidi ootama. Hea päev sportimiseks.
Skorpion
Kõik ei pruugi minna nii nagu
plaanisite. Sõbrad võivad alt vedada
ja rahaline seis halveneda. Vältige
rahvarohkeid kohti, viibige looduses.
Ambur
Tõenäoliselt tutvute uute inimestega. See aga ei tähenda veel,
et need suhted pikemalt kestma
jääksid, kuna kaldute olema pealiskaudne.
Kaljukits
Enesekriitika kipub teil nüüd
muutuma pigem takistavaks kui
abistavaks omaduseks. Usaldage
ennast rohkem ja tehke omale mõni
väike kingitus.
Veevalaja
Teie tavapärane nostalgiline
meeleolu hakkab taanduma. Olete
tavalisest tunduvalt realistlikum ning
kaaslastel on teiega lihtsam suhelda.
Kalad
Hea päev romantiliseks suhtluseks. Võimalik, et harilikust sõprussuhtest areneb midagi enamat. Olete peenetundeline ja igati veetlev.
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