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Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
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TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele
15. ja 28. jaanuar Kesklinna Südameapteek, kell 9-15
Küüni 7, Tartu, tel 7407276
16. jaanuar Anne apteek, kell 10-14
Anne 36, Tartu, tel 7406566

• Õpetlikud tooteesitlused
• Tasuta vererõhu mõõtmine*
• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
(vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised
Igale uuele kliendikaardi omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole
tervishoiuteenusega!

730 4455
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Maitseb
päeval ja öösel!
www.fasters.ee
Aardla 23, Küüni 5a,
Küüni 7 ja Võru 79, Tartu
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MEGAPAKKUMINE
Sõltumata sinu vanusest on
prilliraamid odavamad kuni
Küüni tn.5b
E-R 10-19
L 10-15
Tel 748 4642
Raekoja plats 1
E-R 9-18
L 10-15
Tel 744 1279

Sõl
pri
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tartuekspress
Lõhenenud Tammeka paneb
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Politsei palub abi

Tartu avariipolitseinikud paluvad
tunnistajate abi kuue liiklusõnnetuse
lahendamisel.
6. jaanuaril kella 7.50 paiku juhtus
õnnetus Jaama ja Lehe tänava ristmikul, kus sõiduauto Audi A3 sõitis
parempööret tehes otsa reguleerimata ülekäigurajal jalgrattal teed ületanud inimesele. Jalgrattur toimetati TÜ
kliinikumi tervisekontrolli, kust ta peale
esmaabi kodusele ravile lubati.
8. jaanuaril kella 13.20 paiku sõideti Aleksandri tänaval otsa halli värvi Ford Focusele, 8. jaanuari jooksul
Ropkamõisa tänaval või Ülenurme
lasteaia juures sõiduautole Audi,
10. jaanuaril aga Põllu tänavale pargitud Audi 80-le. Kõigil kolmel juhul
põgenesid süüdlased sündmuskohalt.
10. jaanuaril kella 17.25 ajal sõitis
linnaliinibuss Aardla tänaval möödasõidul riivamisi külge sinist värvi
Volkswagen Transporterile, millel
purunes juhipoolne küljepeegel.
11. jaanuaril kella 14.35 paiku riivas
tumedat värvi Volkswagen Golf Riia ja
Puusepa tänava ristmikul küljepeegliga Peugeot Boxeri kaubikut, millel sai
kahjustusi parempoolne külg. Kahju
põhjustanud Volkswagen lahkus
sündmuskohalt kesklinna suunas.
Kõigil, kes juhtusid mõnd kirjeldatud liiklusõnnetustest pealt nägema või oskavad anda muud nende
avariide asjaolusid selgitavat teavet,
palutakse helistada Lõuna prefektuuri avariipolitseinike telefonil
730 8814.

Rulluisutipud
katuse alla
18.-19. jaanuaril toimub Tartus üks
Põhja-Euroopa suurimaid siserulluisutamise võistlusi 4. Schänkel Tartu Rull.
Võistlus hõlmab kaht päeva kihutamist 100-meetrisel rajal Eesti Maaülikooli spordihoones. Tegu on Eestis ainulaadse saaliga, mis võimaldab
rulluisutajatel hoida järskudest kurvidest hoolimata kiirusi üle 36 km/h.
Seekordsel võistlusel on distantsid
lühemad kui tavaliselt, mis tähendab
korraldajate väitel kiiremat sõitu ja
põnevat elamust nii osalejatele kui
ka pealtvaatajatele.
Tegemist pole vaid tippuisutajatele mõeldud üritusega – võistlusel on lisaks kolm laste- ja noorteklassi, klass harrastajatele ning ka
seenioritele. Samuti saab mõõtu
võtta kolmeliikmelistele võistkondadele mõeldud teatesõidus.
Eelregistreerimine lõppeb 16. jaanuari südaööl, kuid ennast osalejaks
märkida saab ka kohapeal. Rohkem
infot on aadressil www.rullibaas.ee/
schankel.

lapsevanemad sundseisu
Tammeka sisekriis on
seadnud sajad lapsevanemad otsuse ette, kas lüüa
käed emaklubist lahku
lööva jalgpallikooliga või
jääda truuks praegusele
juhtkonnale.

Et näiliselt edukalt toimiv klubi seespoolt mädaneb, sai poja
jalgpallitrenni pannud Kalev
teada alles nädal tagasi korraldatud erakorralisel koosolekul.
“Eelmise grupi veninud kohtumiselt astusid kõik jube pikkade nägudega välja,” meenutas ta.
“Ka meie olime üsna üllatunud
ega osanud asjast midagi arvata.”
Nimelt said vanemad koosolekul teada, et noorte treenimisega tegelev MTÜ Jalgpallikool Tammeka on otsustanud
MTÜ-st Jalgpalliklubi Tammeka
lahku lüüa. Näiliselt formaalne
muutus tähendab sisuliselt klubi
2009. aastast juhtinud Jane Afsharile seljakeeramist.

Veel mullu märtsis lubasid Tammeka president Jane Afshar ja
mängijana comeback’i teinud treener Kristjan Tiirik külg külje
kõrval liigatabelis paremate kohtade eest võidelda. Tänaseks on
pooled pöördumatult tülli keeranud. 
JK TAMMEKA

– toim) puudub usaldus ja plaan,
kuidas klubi töös hoida,” märkis
Võlad üle pea
Tiirik. “Ilmselt selleks, et võlakriisi lahendada, proovis Jane
“Aastal 2010 oli Tammeka kluAfshar sel sügisel nii ähvardusbi suures eelarvelises kriisis ning
te kui muude meetmetega pääesindusmeeskonna miinuseid
seda ligi jalgpallikooli eelarvevalapiti selleks mitte mõeldud ehk
henditele.”
noortespordi rahadega,” meenuJane Afshar väitis vastu, et rahatas jalgpallikooli juhtide Kristlised raskused tulenevad osaliselt
jan Tiiriku, Indrek Koseri ja Ken
valitud strateegia mitterealiseeViidebaumi pöördumine konfrumisest ja teisalt spordisüsteelikti tagamaid. “Selleks, et noormis tihti ette tulevatest viivitustetöö ei katkeks ja et täiskasvatest kokkulepitud rahade liikuminute spordi juhid ei kasutaks
sel. “Tavapärane on, et ühe tegevusega seotud
Lapsed ja vanemad seati
kulud ja tulud
ei pruugi jääfakti ette, et ainuke edasi
da ühte periootreenimise võimalus on raha di. Ei ole midagi
taunitavat selles,
laekumine uuele kontole.
et mingil hetkel
noortetööks mõeldud eelarvelisi
kaetakse ühe valdkonna kulud
vahendeid omatahtsi, asutasime
teise tuludest,” lausus Afshar.
eraldi MTÜ.”
Afshari sõnul on väide, nagu
“Suurde” Tammekasse jäid aga
oleks finantseeritud tippsporendiselt laekuma treeningmakti pidevalt noorte arvelt, üle võisud, samuti on klubiga sõlmitud
mendatud. “Tippspordi võlgneliitumislepingud. Samas usalvus noortespordi ees on hetkel
das linn pearahad jalgpallikooli7000 eurot ja see on vormistale. Selline süsteem tagas töörahu
tud laenuna, mis kuulub tagakolm aastat, kuni selle aasta kessimaksmisele finantsolukorra
kel sattus Tammeka taas suurparanemisel,” märkis ta.
tesse eelarvelistesse raskustesse.
Õigused klubi käes
“Suured võlad hävitavad Tammeka nime ja märgi usaldusVaidlusesse sekkunud jalgpalväärsust, samas kui perekond
liliit tegi Afsharile saneerimisetAfsharidel (Jane Afshari abikaatepaneku, mille kohaselt lisataks
sa on klubiga lähedalt seotud
klubi juhatusse alaliidu esindaja.
jalgpallimänedžer Babak Afshar

Kuigi algse kokkuleppe kohaselt
pidi Afshar vastuse andma teisipäevaks, polnud liidu pressiesindaja Mihkel Uibolehe sõnul kolmapäeva õhtuks lahendust veel
selgunud ning asjaosaline ise jäi
toimetusele kättesaamatuks.
Tiiriku sõnul on jalgpallikool
nõus Tammeka saneerimisprotsessis osalema. “Kõik noorte
treenerid otsustasid jätkata jalgpallikooli juures, samuti jätkame
seniste treeningpaikade ja -mahtudega. Samal ajal oleme valmis
jätkama eelarvepõhiselt ka püramiidklubina ehk esindusmeeskonnaga,” lausus ta. “Seda aga sellel liigatasamel, mille jaoks on Tartul realistlikult võttes vahendeid.”
Lahtine on aga küsimus, mis
saab noorjalgpallurite mängijaõigustest. Praegu saab JK Tammeka vanematesse vanuseklassidesse kuuluvate laste eest üleminekutasu küsida. “Loodame,
et klubi tunnistab, et ei suuda enam jätkata ja loobub laste heaolu nimel noormängijaõigustest,” sõnas Tiirik. “Kui
mitte, siis rakendub jalgpalliliidu reeglite tõlgendus, mille
kohaselt me jätkame treeningtegevusega ja osaleme kolm aastat Eesti meistrivõistluste asemel erinevatel noorteturniiridel Eestis või välismaal. Sellisel
juhul keegi klubile üleminekutasu maksma ei pea.”
Kui jalgpallikoolis jätkab aga
kogu treeninggrupp ja klubi ei

suuda vastavas vanuseklassis
Eesti meistrivõistlustele võistkonda välja panna, võib kool ühel
aastal osaleda lisaks teistele turniiridele ka meistrivõistlustel.
Samal ajal peavad kahe tule
vahel seisvad lapsevanemad,
keda on kokku üle 400, otsustama, kas vormistada lepingud
jalgpallikoolile ümber või mitte.
“Oleme analoogse situatsiooni
läbi elanud ja seetõttu ootame,
kuni olukord selgineb,” lausus
näiteks Madis Parts.

Oskusi napib
Anneli Müürsepp teab aga
kindlalt, et juhul, kui eraldumine toimub, läheb ta kaasa jalgpallikooliga. “Treenerid, kes mu
last on kaks aastat treeninud,
on väga heal tasemel. Lisaks erialastele oskustele on nad ka inimesena nii lapse kui minu lugupidamise ära teeninud,” sõnas
ta. “Pealegi pole proua Afshar
pakkunud mingit omapoolset
lahendust treeningute jätkumiseks. Räägib ainult sellest, et
pole eetiline oma klubist lahkuda ja „perest“ lahku lüüa.”
“Miks peaks laste arvelt toetatama täiskasvanute sporti?” küsis
ka Kertu Lääts. “Mujal arenenud
riikides peetakse sellist praktikat
täiesti ebanormaalseks.”
Teisalt märkis Airi Nigul, et
taunib klubi lõhkumist. “Lapsed ja vanemad seati fakti ette,

et ainuke edasi treenimise võimalus on raha laekumine uuele kontole. Väidetavalt kuuluvad
treeninguajad koolile,” lausus ta.
“Lastega ei tohi niimoodi käituda, see on ebapedagoogiline.”
Noormängija isa, ent ka Tammeka kuldsponsori Meteci juht
Toomas Lepp tõi välja, et äri- ,
finants- ja juhtimisalaseid oskusi jääb vajaka mõlemal osapoolel.
“Klubi tänased noortetreenerid
ja funktsionäärid on üksteisega
tuttavad ja väga heades suhetes
juba aastaid,” märkis ta. “Tänases kriisisituatsioonis on selline ühtekuuluvustunne andnud
kindlasti kõigile neile lisajõudu
ja motivatsiooni vastu pidada.
Argipäeval võivad aga sellised
sidemed olla takistuseks vajalike
raskete otsuste vastuvõtmisel.”
Lepa sõnul pole kumbki pool
tänaseni suutnud tutvustada sellist dokumenti, kus oleks kirjas reaalsed eesmärgid ja tegevused, kuidas arendada sünkroonis
noorte ja tippsporti ning lahendada selle kõrvalt treeningbaaside
küsimus. “Kui me tahame, et meil
oleks kolme aasta pärast meistriliigas medalite jagamises kaasa
rääkida suutev meeskond, peame me juba täna mõtlema, kuidas
18-aastaseid mängijaid siin hoida
– neile vajalikul tasemel sportlikku väljundit pakkuda ning kindlustada ka elementaarsel tasemel
finantsiline tugi,” resümeeris ta.
KAUR PAVES

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

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

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
stabiilse palga, sotsiaalsed garantiid, tasuta lõunasöögid,
erinevad motivatsioonipaketid, tööalase tasuta koolituse

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

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
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LUGEJA KIRI
LUGEJA

Kadri Tonka
Eesti Posti pressiesindaja
Viidatud juhtumi puhul
pole tegemist kullerpakiga, vaid tähitud maksikirjaga, mille puhul ettehelistamise kohustust pole.
Kirjakandja on teinud saadetisele väljastuskatse,
see pole aga õnnestunud
ning kiri on seetõttu viidud lähimasse postkontorisse.
Küsimus ongi selles,
et erinevaid saadetiste liike ja teenuseid on
Eesti Postil palju. Osade
saadetiste väljastamise
korral on ettehelistamise kohustus, teiste puhul
mitte. Kohustus ette helistada on nende saadetise
puhul, kus on teenuse tingimustega tagatud telefoninumbri olemasolu.
Leidub ka saadetisi, mille
puhul helistamise kohustust ei ole, kuid telefoninumbri
olemasolu
korral seda siiski tehakse
– näiteks rahvusvahelised
tähitud maksikirjad, kus
kindlat helistamise nõuet
teenuse tingimustega ei
ole sätestatud, sest saatja poolt antud telefoninumbrid võivad, aga võivad ka mitte olla.
Sageli eeldavad ja
ootavad kliendid ettehelistamist ka selliste teenuste puhul, kus seda
lubadust antud pole. Väliselt võivad kullersaadetis
ja näiteks e-poest tellitud
ja maksikirjana kohale
jõudev saadetis olla eksitavalt sarnased. Teenusevalikust tingituna aga ühel
juhul on ootus helistamisele põhjendatud, teisel
mitte.
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LAUSEGA

Tartu Terminaali projektijuhi Raimu Saaremaa pilgu all kerkib Võru maantee äärde tankla, kus näiteks on arvestatud
peatumisruumi ka kaheksa rekka tarvis. 
KAUPO TORIM

Miks postifirma ei helista?
Tellisin Hong Kongist
tehnikaseadme, mille
pidi koju toimetama Eesti
Post.
Ühel hetkel sain SMSi,
et kuna mind õigel hetkel
kodus polnud, ootab saadetis mind Raadil, teises
linna otsas asuvas postkontoris.
Eesti Posti kodulehel
olevast jälgimisseadmest
ilmnes, et minu juures oli
käidud pärastlõunal keset
tööpäeva. Mis mõtet on
üldse kohale tulla ajal,
kus suurem osa inimesi
kodust ära on? Ja miks ei
võiks vähemalt helistada?

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED

Une-Mati või vikatimees

Arturi triumf

14. jaanuaril teatati häirekeskusele, et Uuel tänaval asuva viiekorruselise maja kolmanda korruse
korterist tuleb suitsu. Kohale sõitnud päästjad selgitasid, et pannil
oli kõrbema läinud toit, korteris
olnud naisterahvaga pidid aga
tegelema meedikud ja politsei.
Päästjad paluvad tungivalt söögi tegemise ajal mitte magama
minna, sest toidukõrbemisest
võib alguse saada tulekahju, mis
seab ohtu paljud inimesed.

Vene lütseumi neljanda klassi
õpilase Artur Ljutovi joonistus
„Koolisöökla aastal 2050“ tunnistati Tervise Arengu Instituudi korraldatud õpilaste omaloomingukonkursil parimaks.
17. jaanuaril kell 14 avab noor
kunstnik oma võistlustöö suurendatud seinaversiooni vene
lütseumi sööklas.

0

Tõrvandi tee äärde
kerkib bensiinijaam
AS Tartu Terminaal rajab
Tartu-Võru maantee algusesse, Tõrvandi ristmikku
teenindusjaama, kus kehakinnitust pakutakse peale
sõidukite ka sõitjatele.
„Vajaduse laieneda tekitas nõudluse kasv ning soov teenuste kvaliteeti parandada,“ põhjendas Terminaali juhatuse liige Raido Raudsepp, miks võeti ette suur ehitus.
„Maa ostmisest kuni kopa maasse
löömiseni läks umbes aasta. Avamistähtaja oleme praegu seadnud
suve algusesse.“
Mõte oli küpsenud juba mõnda
aega. Eelkõige oli mitmete uuringute ning pikkade arutelude ajendiks soov leida maksimaalse sobivusega asukoht. Ülenurme vallas
üks selline silma jäi.
Nii peaks alates juunist Tõrvandi ristis tegutsema tankla, mille on
projekteerinud OÜ Architec ning
ehitab valmis Paide Mek AS. Investeeringu kogumaht koos 6700 m²
Kauba tee 4 maatüki soetamisega ulatub miljoni euro piirimaile.
Uusi töökohti luuakse juurde 6 inimesele.

Sihiks mitmekülgsus
Raudsepa kinnitusel planeeritakse teenidusjaam võimalikult
mitmekülgne. Võru, Põlva või Otepää suunal liikujaile pakutakse
peale paagitäie ja autopesu ka korralikku kõhutäit. Toitlustuse kõrge
kvaliteedi eest hakkab hoolitsema
Rahva Resto OÜ, kus ohje hoidmas

Tiit Lukas

Korraldustega korras

Kapten keldris

Lasteaiaarveid saab Nordea panga vahendusel ka edaspidi tasuda
automaatselt– õige varsti pärast
eelmises Tartu Ekspressis probleemile valgust heitva artikli ilmumist said pank, teenusepakkuja
ning linn korraldused taas korda.

Legendaarne Luunja kultuurimaja kõrts on oma reljeefsesse
elulooraamatusse saamas uut
kirevat lehekülge – 18. jaanuaril
avab seal uksed Kapteni Kelder,
mis tegijate ootustes peaks linnaäärse meelelahutusmere taas
lainevahtu lööma.

Lõunaka kohvik uueks

Ülenurme valla ehitusnõunik
Meie seisukohalt on viienda tankla lisandumine valla territooriumile
hea uudis. Tegutses ju Tõrvandi ja Aia tänava ristis ka varasemalt tankla
aastakümneid.
Kuna Tamme tänav ja Tehnopargi tee jäävad Võru maantee kogujateedeks, siis kindlasti sealne liiklus suureneb. Mis tähendab tankla jaoks
eeldatavalt ka rohkem kliente. Samuti ei ole lähipiirkonnas konkurente.
Otsene rahaline mõju (isiku tulumaks) avalduks vaid sellisel juhul kui
tööd saaks meie valla inimene.
On väga oluline, et tankla rajamisel ja selle kasutamisel oleks järgitud
kõik seadusest tulenevad või seaduse alusel kehtestatud tehnilised ja
ohutusalased nõuded, sealhulgas keskkonnakaitsenõuded. Rajatava
tankla vastavus nõuetele tehakse kindlaks kasutusloa väljastamisel.
Tankla eelprojekt vastab nõuetele, mida on kinnitanud nii päästeamet
kui ka Inspecta Estonia OÜ. Lähim elamu asub tanklast ca 130 meetri
kaugusel. Tankla tehnoloogilise osa kohta koostatakse põhiprojekti
staadiumis veel eraldi projekt.

piirkondliku restoraniäri raskekahur Joel Ostrat.
Uue Tõrvandi tankla üheks eesmärgiks on opereerida kui jaotuskeskus, et muuta kütuse ja teenuste kättesaamine mugavamaks ka
Terminaali hulgiklientidele. „Meie
põhitegevusaladeks oli ja jääb edaspidigi vedelkütuste maaletoomine,
ladustamine ning hulgimüük. Sellest lähtuvalt teeme oma tanklates
väikehulgi klientidele personaalseid pakkumisi,“ viitas Raudsepp
paindlikule hinnapoliitikale.
Tartu Terminaali mullusest
ligi 36-miljonilisest käibest moodustaski jaemüük ligikaudu 5%.
Raudsepp usub, et nende seni ainsa, Kärknas tegutseva tankla kontseptsioon – piirkonna parim hind
– tagab edu ka Tõrvandis. Lojaalsusprogrammidega harjunud eest-

promilli puhusid välja kõik 280
laupäeva varahommikul Ringtee tänaval kontrollitud autojuhti
– ühtegi alkoholiga patustanut
nende seas polnud.

laste jaoks pakutakse Terminaali tanklateski lisaks kliendikaardi
soodustusi.
Veel kord asukoha valikust rääkides märkis Raudsepp muigelsui,
et otsus langes vastu tulles maratonimeestele. „Kuna oleme MTÜ
Tartu Maratoni pikaajaline kütusepartner, siis kindlasti soovisid
ka nemad tanklat Otepää suunale.
Heietame lootust, et kunagi lähitulevikus võiks mõne maratoni
vaheajapunktki meie teenindusjaamas olla.“
Küsimusele, kas või millal võiks
Tartu Terminaal püsti panna oma
kolmanda või neljandagi tankla,
jääb Raudsepp kidakeelseks. „Mõtteid on mitmeid, kuid midagi konkreetset töös ei ole. Praegu. Hea idee
olemasolul ei välista miskit.“
RASMUS REKAND

Lõunakeskuse kohvik Orient Express sai loa rekonstrueerimiseks.
Läbivaks jooneks saavad olema
erinevatel kõrgustel asuvad terrassid ja rõdud. Projekteeritud
vaherõdu kaudu on külastajal
võimalik suunduda teisel korrusel asuva raamatukaupluse kohvikusse.

Karm kevad
KGB kongide muuseumis (Riia
15b) saab tutvuda näitusega
„Karm kevad“, kus eksponeeritud
materjal annab kokkuvõtliku pildi
küüditamisoperatsioonist koos
selle ettevalmistamise, läbiviimise ja tagajärgedega. Näitus jääb
avatuks juunini.

ja meie poolt saab:
• kindla sissetuleku
• head töötingimused
• toredad kolleegid

Saada CV personal@metec.ee
OÜ Tarmetec
Ringtee 6, Tartu
www.metec.ee

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Ühistuile õlg alla
Linn toetab tänavu elamute ümbruse asfalteerimistöödel viit korteriühistut ühtekokku 33 933 euro
ulatuses. Toetust saavad Pikk 78,
Anne 61, Kaunase pst 7, Ravila 64
ja KÜ Liilia-1 Kannikese tänava
pikendusel.
Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PIKKADE LINTIDE ÖÖ: Reede ööseks uljalt Volga restorani ette
kõnniteele pargitud sõiduki omanikku tervitasid pidulised mitmetähendusliku päikesemärgiga. 
RASMUS REKAND

www.fitlife.ee

kes:

• on varem metallitöid teinud
• oskab lugeda tehnilisi jooniseid
• on kohusetundlik ja täpne

Talvepealinnas Otepääl töötavad lumekahurid täiel võimsusel.
Kuutsemägi ootab külastajaid
alates 17. jaanuarist, Munamäel
on esimene võimalik avamine
plaanis 18. jaanuaril. Tehvandi
spordikeskuses on jälle läbitav 1,7
km suusarada, esialgu küll ainult
vabatehnikas.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Seoses sooviga kasvatada sel aastal
autode lisavarustuse tootmismahtusid
ootame ametisse

Lukkseppa
Keevitajat
Instrumentaaltreialit
Seadmeoperaatorit

Huugavad lumekahurid
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Palametsa
pajatused
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Mullu laialt levinud kuulujutte, mille kohaselt
on näitlejad Stacy Martin ja Shia LaBoeuf
hilisõhtutel Cinamonis linastuva “Nümfomaani” stseenides reaalses vahekorras, pole
filmitegijad targu lõplikult ümber lükanud.

CHRISTIAN GEISNAES

Tartu lõhnad sajand tagasi
1980. aastate alguses, kui salvestasin Tartu teeneka arhitekti Arnold
Matteuse mälestusi, ütles ta järgmise mõtte: „Ma ei ole kunagi tunnetanud linna ainult ühe meelega – silma järgi. Ikka võimalikult kõigi meeltega, isegi haistmismeelt kasutades. Olen käinud õige paljudes Lääne-Euroopa linnades ja ikka on mulle lõhnad meelde jäänud.
Sama kehtib ka Tartu kohta.
Sõjaeelne Tartu oli romantiline linn, oma näo ja aroomidega, mis
vaheldusid lausa tänavate kaupa. Võru tänav ja Kaubahoovi ümbrus
lõhnasid tökati, juhtnaha ja heeringate järgi. Barclay platsist peale
tundsid kohvi ja lillede aroomi – siin lõhnasid südalinna kohvikud
ning kondiitriärid, samuti Rüütli tänava keldrite puuviljapoed.
Aga ka liiklusmüra, tänavatel kõlav sumin ja muusika lisavad linnale midagi olulist. Oled mõnda aega koha peal elanud, siis kujuneb
sul kõigi meeltega vastuvõetu alusel ruumiline ja mitmekülgne tunnetus sellest linnast. Miljöö mõjutab ju tugevalt inimest ja inimene
omakorda miljööd, nii et mõjutused on vastastikused ning omavahel dialektiliselt põimunud.“
Nii palju siis Matteuselt. Aga kuidas võis lõhnata meie kodulinn
nii sajand tagasi – esimese maailmasõja eelõhtul?
Talvehommikutel võis tunda sadadest, pigem juba tuhandetest korstnatest tupruva suitsu hõngu. Põhiosa andsid puudega köetud ahjud
ja pliidid, vähesed vabrikud pakkusid omalt poolt lisa. Raudteejaamas
ja raudtee servades võis haista tossutäkkudeks nimetatud vedurite
kivisöesuitsu võõrast lehka. Majades aga petroolilampide oma.
Kevadel ja suvel olid eeslinnad täis sirelite ja lillede magusat aroomi. Sinna sekka aga vänget tõrvalõhna – kuiva aastaaega tuli ju
kasutada pappkatuste parandamiseks ja tõrvamiseks. Sama lehka
hoovas ka Emajõelt – paksukerelised Peipsi lodjad, samuti kaluripaatide põhjad olid ju tõrva abil tehtud veekindlaks. Praeguse Atlantise kohal hakkas ninna tugev kalalõhn, kuna seal asus kalaturg. Ja
praeguseks haruldaseks muutunud Peipsi tindinatuke lõhnas eriti
vängelt. Aga sellega oli harjutud – kuivatatuna hea õlle kõrvale võtta.
Ning muidugi sõiduteele pudenenud hobusepabulate naturaalne
lehk. Egas pabulaid lastud pikalt sillutisel vedeleda. Kesklinnas kojamehed, äärealadel aiapidajad olid kohe jaol. Muidu tambitakse sõnnik kinni ja katsu seda siis munakivide vahelt kätte saada. Pealegi oli
tegemist väärt väetisega, mis rändas ilma pikemata koduaia kompostihunnikusse oma aega ootama.
Ja veel üks lehk, mida tänapäevalgi saab haruharva tunda. Ei olnud
sel ajal suuremas osas linnas vesiuhtega kullakambreid, mistõttu tuli
see prosta kraam spetsiaalsete vaatidega linnast välja vedada. See toimus hästi varastel hommikutundidel, ajal, mil linn polnud veel ärganud. Assenisaatorid ehk rahvakeeles sibid tühjendasid oma vaadid
Annemõisa väljadel, kus asus nn pudretivabrik. Siin seda kraami tuulutati, kääritati ja kuivatati, kuni lõpuks saadi pulbritaoline väetis,
mida prantsuse keeles nimetati poudrette. Ja mõne aja pärast läks selliselt väärtustatud kraam jälle looduse igavesse ringkäiku.

Piire kompav šokihitt
Skandaalse Lars von Trieri
“Nümfomaanist” erootilisi
elamusi otsiv vaataja peab
pettuma, ent külmaks ei
jäta seksisõltlanna hingeellu süüviv mitmetasandiline
linateos sellegipoolest
kedagi.
Hilisõhtune esitlusaeg ja range vanusepiirang, rääkimata meedias kirgi kütnud reklaamikampaaniast, kus alasti tippnäitlejad
plakatitel orgasmi imiteerisid, on
saali kohale meelitanud eeskätt
nähtust vahvat eelmängu ootavaid paarikesi. Sekka ka mõned
üksikud meesterahvad, kes hoiduvad pooltühjas ruumis ülejäänud
seltskonnast eemale – vaid oma
rikutuse piires võib kujutleda, mis
neil hämaruses plaanis.

Kuum kalapüük
Loo juhatab sisse Ida-Euroopas kultusbändi staatust hoidva Rammsteini jõuline rütm, mis
kujutab endast otseteed Eesti publiku südamesse. Till Lindemanni
lüürilise soolo saatel avastab vana
juut Seligman (Selan Skarsgård)
kangialusest teadvusetuks pekstud keskealise proua Joe (Charlotte Gainsbourg), kelle peagi lahti
rulluv elusaatus osutub suvalisest

kuritööohvrist märksa värvikirevamaks.
Joe on nümfomaan, nagu ta
pikema jututa end turgutavale
kirglikule kalamehele Seligmanile teatab, ja see on ka kõigi tema
hädade põhjuseks. Ent sulni erootika asemel kerkivad mälestuspiltidesse hinge kriipivad kaadrid
seksuaalsust avastavatest algkoolitüdrukutest. Paratamatult tekib
küsimus, mil viisil õnnestus filmimaailma persona non grata’l
Trieril stseeni lapsnäitlejad meelitada.
Ka neiu edasine areng ei paku
vähemalt peajoone pornohuvilistele erilist silmarõõmu. Pigem
maalitakse lakkamatust seksist
võimalikult võigas pilt ning ükski
meestest, keda Joe sarirahuldab,
ei eristu moraalituse ja labasuse
poolest teistest vähimalgi määral.
Mõneti oponeerib neile aseksuaalne Seligman, kes leiab igale meestejahi nüansile humoorika paralleeli kalandusest.

Ohtralt alastust
Ühel hetkel tunnen vajadust tsiteerida üht kultuurirahva poolkinnises klubis Promenaadiviis
teist päeva napsutanud kirjanikku, kes teatud joobeastmes otsustas seina kaunistanud aktimaa-

K ngla
uto

• Sõidu- ja pakiautode remont ja hooldus
• Autolammutus
• Sõidukite keretööd,värvimine
• Rehvivahetus,
kasutatud ja uute rehvide müük
• Avariiliste autode ost
Autoremont, puksiir, sõidukite keretööd
Tel 50 69 671
Autolammutus
Tel 56 910 949
info@kunglaauto.ee
varuosa@kunglaauto.ee
Tartu-Jõgeva mnt 7,5 km, Võibla küla

www.kunglaauto.ee

Oleme avatud E – N 9 – 18
R 9 – 17 L,P suletud

Turu 14, Zeppelini Keskus • tel 7 344 244 • E-P 10-20

li omavoliliselt eemaldada. “Kaua
ma pean seda m**** vaatama?”
kõlas tema õigustatud pahameel,
ja sama päring tekib ilmselt ka
kinokülastajatel, kelle silme ette
manatakse lausa meesgenitaalide
kollektsioon, igast rassist ja suurusest, enamasti ka hooldamata.
Eelnimetatu on siiski leevenduseks linateost läbivale rusuvale pingele ning on tunda, et ebaproportsionaalselt kõvasti naerma
purskav publik sellist pausi vajab.
Enamasti seab elukutseline provokaator von Trier vastaspoole kiuslikult ebamugavasse seisu, kus
püüad muigamistki vältida, sest
järgmisel hetkel võid sattuda nutmaajava perverssuse otsa.
Kui vaatajas tärganud amatöörpsühholoog püüab Joe hüplikus eluloos põhjuseid ja tagajärgesid märgata, jääb ta tõenäoliselt hätta: ilmselgeid rikutud lapsepõlve klišeesid on välditud. Ent
võib-olla peituvad vastused hoopis
salakavalalt pooleks raiutud filmi
järjes, mis peaks kinodesse jõudma kuu lõpus. Erilise maiuspalana
lubavad tegijad peagi välja lasta ka
mammutteose tsenseerimata viie
ja poole tunnise versiooni. Mida
seal näha võiks, lahjemate närvidega filmihuviline ilmselt ette ei
kujutagi.
KAUR PAVES

MM-ile skulptuure süütama
Tartu kõrgema kunstikooli (TKK)
skulptuuri osakonna
vilistlane
Ev a - L e e n a
Mikson valiti
osalema Riias 16.-18. jaanuaril
toimuvale II tuleskulptuuride
maailmameistrivõistlusele.
Miksoni sõnul on ta Riia
võistlusel osalemisest unistanud viimased kolm aastat.
Kevadel tehtud TKK lõputöö
teoreetilise osa üheks eesmärgiks oli just valmistumine osalemiseks maailmameistrivõistlustel – lõputöö tarvis kogus autor
Eesti skulptorite tuleskulptuuride ehitamise kogemusi ja
nõuandeid, kirjutas teoreetilise
käsitluse, milles täpsustas ja
sõnastas ühtlasi tuleskulptuuriga seonduvad mõisted.
Maailmameistrivõistlustel
ehitab Eesti meeskond 5 m
kõrguse keerulise korstnaefektiga kineetilise tuleskulptuuri „Savoy Cabbage”, mille
põlemise käigus hakkavad kolmekihilisest „kapsapeast“ järkjärgult avanema kroonlehed.
Konkurents võistlustele pääsemiseks oli väga tihe - osalemiseks saadeti kavandeid 12
erinevast riigist. Rahvusvaheline žürii valis kavandite hulgast
välja 12 edasipääsejat.

Kellamängu
eelkool
Arsise Kellade Kool alustab
veebruaris
eelkursusega,
mis valmistab 5-7-aastaseid
ette päriskooli astumiseks.
Kuna käsikelladel musitseerimine nõuab eelkõige rütmitaju
ja täpsust, peavad tegijad eelkursuse peamiseks ülesandeks
arendada laste tähelepanu,
rütmitunnet ja koordinatsiooni.
Kursusele võetakse katseteta
vastu kõik soovijad olenemata
muusikalistest eeldustest.
Kursus toimub veebruarist
maini kord nädalas, teisipäeviti
kell 17.30-18 aadressil Tähe 101.
Vajalik on registreerimine telefonil 7 348 366 või tartu@arsis.ee.

tartuekspress
Kes nägi sooja talve ette?
ILM
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Kui tagantjärele analüüsida
Kagu-Eesti ilmaennustajate enne jõule tehtud
ilmaprognoose, siis tuleb
tõdeda, et täpseima ennustuse esitas (taas) Räpina
ilmavaatleja Arvi Lepisk.
Üsna täkkesse läks ka Vastse-Kuuste noore ilmataadi
Lume Sassi prognoos.
Detsembri keskel palusime
Kagu-Eesti tuntumatel ilmavaatlejatel ja -ennustajatel prognoosida, millal algab tõeline, lume ja
miinuskraadidega talv. Oli ju viimane lumeke 11. detsembri paiku
lõplikult ära sulanud, sageli ladistas vihma ja termomeeter näitas
kevadisi temperatuure: 5–8 kraadi plussis.
Tagasivaatavalt olgu märgitud:
detsember oli keskmisest soojem
ja sooje ilmu jätkus ka jaanuari.
Suusasõbrad kiristasid hambaid
möödunud nädala lõpuni. Ööl
vastu 11. jaanuari ehk möödunud
laupäeval sadas aga Lõuna-Eestis maha esimene lumekirme ja
temperatuur langes. Kui võrrelda möödunud nädala algust käesoleva nädala omaga, võib tõdeda,
et nädalaga kukkus temperatuur
oma 15 kraadi: seitsmelt soojakraadilt seitsmele külmakraadile.
Umbes sellise tärmini tõi detsembri keskel ilmamuutuse kohta
välja ka Räpina ilmaennustaja Arvi
Lepisk. Tema prognoosis, et sügis
kestab jaanuari keskpaigani, siis
pidi Lepiski arvates minema natuke külmemaks ja ka lumisemaks.
Veebruarisse ennustab Lepisk
10 kuni 15 külmakraadi ning
arvab, et veebruari lõpus või märt-
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si esimesel nädalal on oodata sula.
„Külm ei taha kevadel järele anda
enne märtsi lõppu,” lausus Lepisk.
„Pärast 20. märtsi on loota, et lumi
hakkab sulama.”

Metsseapõrn eksis
Vastse-Kuustest pärit noor
ilmavaatleja Aleksander Lumi
ehk Lume Sass hindas detsembris samuti, et lumi sajab maha jaanuari esimesel poolel. „Ma arvan,
et jaanuaris võib külmemaks minna ja siis tuleb lumi ka maha juba

jaanuari alguses,” sõnas Lumi toona. Pakast ennustas ta pigem jaanuari keskpaika (käesoleva nädala lõpuks ennustatakse Eestis kuni
20 külmakraadi – toim), ent veebruaris tema hinnangul ilmselt üle
kümne kraadi külma ei tule.
Lume hinnangul peaks heitlik
talv kaasa tooma veniva kevade.
Võrumaa ilmauurija Peedu
Palm pakkus, et ilm võiks talvisemaks muutuda vana-aastaõhtu
paiku. Metsseapõrn näitas Palmile
soojapoolset ja vaid jaanuaris veidi
külmemat ning lumisemat talve.

Põlva ilmavana Elmar Kuus ehk
Kuuse-taat ennustas detsembris
ekslikult, et erilist talve pole oodata enne veebruari teist poolt.
Nii Palm kui Kuus ennustasid
jõuluaega suuri torme, põhjusel,
et oodata oli külmade ja soojade
õhumasside põrkumist. Torm tõepoolest ka tuli, kuid Eestisse siiski ei jõudnud: jõulueelsel ajal räsis
torm eeskätt Briti saari, põhjustades muu hulgas häireid lennuliikluses.
VIDRIK VÕSOBERG,
LÕUNALEHT

TELLI
LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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Üks karutapja reedab teisele oma
jahiõnne saladuse:
„Kui ma koobast näen, siis hõikan sinna kõva häälega: Ohohohoo! Loom tuleb välja uudistama
ja mina põrutan talle kaheraudsega
otse silmade vahele...“
Mõne nädala pärast kuuleb jahimees, et ta sõber on haiglas. Läheb
vaatama. See on üleni sidemeis.
Seletab:
„Tegin täpselt nii, nagu sa rääkisid. Laadisin püssi ära ja hüüdsin
koopasse: Ohohohoo! Sealt tuli
aga välja hoopis rong...“
***
Tütar emale:
„Emake, ma lähen mehele.“
„Mis siis ikka, tütreke. Aga kuula
minu nõuannet: ära kunagi meest
kodust välja aja.“
„Aga miks nii, emake?“
„Sellepärast, et ta võib äkki mitte
tagasi tulla.“
***
Naine küsib mehelt:
„Kallis, kas sa armastad mind?“
„Jaa.“
„Ja kas sa siis nutad, kui ma
suren?“
„Jaa.“
„Näita, kuidas sa nutad,“ palub

naine.
„Kõigepealt sure,“ vastab mees.
***
„Tead, John,“ räägib Jack sõbrale, „ütleb sulle ausalt, ma ei kahelnud oma naise truuduses kordagi,
enne kui me New Yorgist Chicagosse kolisime.“
„Aga mis siis juhtus?“ imestab
John.
„Noh, asi on nii, et Chicagos
toob meile piima sama piimamees,
kes New Yorgiski.“
***
Naine tuleb töölt koju, heidab diivanile, sirutab jalad välja
ja ütleb põrandat pesevat meest
jälgides:
„Tead, kallis, direktor ütles, et
minu pärast on ta nõus oma perekonna maha jätma. Aga ta teeb
muidugi nalja...“
„Aga äkki ei tee?“ küsib mees lootusrikkalt.
***
Kongis.
„Mille eest istud?“
„Püüdsin dünamiidiga kala.“
„Palju said?“
„Kakskümmend viis.“
„No-noh, selle asja eest ju nii palju ei anta!“

„Nojah, aga lugu oli nii, et
kui pauk käis, siis kerkis pinnale
kolm surnud kala ja viis surnud
tuukrit.“
***
Vanglaülem ütleb vaimulikule:
„Just praegu jõudis kohale teade,
et meie surmamõistetule on siiski
armu antud.“
„Missugune alatus! Ma valmistasin ta viimaseks teekonnaks nii hästi
ette.“
***
Juut, fašist ja kommunist kohtuvad Jumalaga.
„Küsige, mida soovite,“ pakub
Jumal lahkelt.
„Ma tahan, et ei oleks enam
kommuniste,“ ütleb fašist.
„Mina tahan, et ei oleks enam
fašiste,“ ütleb kommunist.
„Kas nende soovid täituvad?“
küsib juut.
„Muidugi!“ vastab Jumal.
„Siis palun mulle tassike kohvi.“
***
Direktoriproua: „Kallis, kas sa
armastad mind nii palju, et lubad
mul Kanaari saartele sõita?“
Direktor: „Kuidas sa võid minus
kahelda? Mida kauem sa ära oled,
seda rohkem ma sind armastan!“

SUDOKU
SUDOKU

Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Fassaaditööd, vundamentide
rajamine ja soojustamine.
Tel 5646 5323,
propuleed@gmail.com.
Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.

Lumekuninganna ja igavene talv
17.01 kell 11 Cinamonis
„Lumekuninganna ja igavene talv“ on Disney stuudio uus koomiline animaseiklus, mille aluseks Hans Christian Anderseni igihaljas muinasjutt.
Loo peategelaseks on kartmatu optimist Anna, kes asub raskele teekonnale, abiks tahumatu mägilane Kristoff ning tolle ustav põhjapõder
Sven. Anna eesmärgiks on otsida üles oma õde Elsa, kelle jäine võlujõud
hoiab kogu Arendelli kuningriiki igavese talve vangistuses. Kõrgel mägedes võitlevad Anna ja Kristoff tuiskude, laviinide ja lõikava pakasega ning
kohtavad müstilisi trolle ja naljakat lumemeest nimega Olaf. Seejuures
ei unusta nad hetkekski, et kogu lumme mattunud kuningriigi saatus
on nende kätes.

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
17.-21., 23.01 kell 11.45, 16.10,
20.10, 22.30; 22.01 kell 16.10,
20.10, 22.30 Jack Ryan: Variagent

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Ehitus

17.-19.01 kell 11, 11.15, 13.15,
13.30, 14.45, 15.45, 18; 20.22.01 kell 12, 12.45, 14.15,
14.45, 15.15, 18; 23.01 kell 12,
12.45, 14.15, 14.45, 15, 17.15
Lumekuninganna ja igavene
talv (eesti keeles)

17.-23.01 kell 20.25 Last
Vegas
23.01 kell 21.45 Esilinastus:
12 aastat orjust

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.02 kunstinäitus Alustatud 1970

LINNARAAMATUKOGU

Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutustööd (ka elektri- ja santehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Siseviimistlus- ja üldehitustööd
Tartumaal. Tel 5695 0175,
www.alemat.ee.
Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.
Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis.
Tel 5373 8500.

Materjal

kuni 11.01 raamatunäitus
Mees vöötoravaga: Gert
Helbemäe 100

Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.

17.-23.01 kell 18.20 Armastus
suures linnas 3

kuni 18.01 raamatunäitus
Aleksandr Solženitsõn –
21. sajandi kirjanik!

Ostan kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.

17.-22.01 kell 19.15, 22.20;
23.01 kell 19.15 Vana vimm

kuni 18.01 Indrek Ilometsa
loodusfotod

17.-19.01 kell 18.45; 19.-23.01
kell 16.30, 21.45 Aitab jutust

kuni 18.01 raamatunäitus Aeg
on kallis, inimene kaunis

17.-23.01 kell 19.45, 22.10
Nümfomaan

kuni 20.01 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite
tööde näitus Mustrisoojust!

17.-23.01 kell 12.30 Tarzan
(eesti keeles)
17.-23.01 kell 21.30 47 Ronin
17.-23.01 kell 17.30 Walter
Mitty salajane elu
17.-21., 23.01 kell 14; 22.01
kell 13.15 Jõulupuud 3

kuni 22.02 raamatunäitus
Ilmar Talve: kirjanik ja etnoloog

Kinnisvara müük
Kolm 1-toal ahik korterit Jänese
tänaval (kap-rem, korralik maja,
aed). Tel 5563 9452.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

kuni 16.01 postkaardinäitus
Postcrossing ja talv

Maja linna piiril (uus, 188 m², maaküte, B energiatähis). Tel 551 2773.

17.-23.01 kell 13.40 Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost

17.-19.01 kell 11.30, 15.30,
17.10; 20.-22.01 kell 11.45,
15.30, 17.10; 23.01 kell 11.45,
15.30, 17.05 Dinosauruste
radadel

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2-toal korter. Tel 507 4635.
1-2toaline remonti vajav ja kindlasti ahiküttega korter Tartus. Seisukord pole oluline, kõik pakkumised
oodatud. Tel 56 503 503, marko@
ecre.ee.

17.-19.01 kell 15.20, 20.45;
20.-23.01 kell 18.30 Kääbik:
Smaugi laastatud maa

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
3-4-toal korter. Tel 5615 9460.

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.
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Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

tartuekspress

vedude autojuhi ja Eesti-siseste
vedude autojuhi. Kasuks tuleb
töökogemus. Nõutav C-, E-kat. CV
saata info@alpter.ee. Tel 502 9299.
Juuksuriäri N84 otsib asjalikku
juuksurit. Info tel 740 1340 ja
5349 5934.
Metsaveoautojuhile, vajalik C- ja
E-kat juhiluba. Tel 504 4900 või
saata CV: info@metsavedu.ee.

Koolitus

REKLAAM

Pakume lisatööd koristajale Reolas. Tööaeg T, N alates kl 17st (ca
3-3,5 tundi). Tel 5823 0411.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Riided
A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR- ja
veoauto- ning taksojuhi ametikoolitused. Esmaabi ja libedasõit.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused jaanuarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepinnud. Küttepuud. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepinnud (3 m pikad või tükeldatud). Kütteklotsid. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Soovite kasutatud autot osta, kuid
kardate petta saamist? Automaakleri erapooletud eksperdid vaatavad Teie valitud auto üle ja saadavad kirjaliku akti auto seisukorra
kohta. Meie aitame Teil otsustada!
Helistage julgelt 56 064 030 või
vaadake www.automaakler.ee!

Teenused

Küttepuud lahtiselt ja võrgus (kask,
lepp). Tel 5683 3404, 5684 8808.
Lõhutud küttepuud (lai valik, kuivad ja märjad, koorem 3 kuni 10
rm). Lepiko talu, tel 5667 5750.

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse
OÜ meeskond
ootab uutele objektidele puhastusteenindajaid ja kojamehi. Erinevad tööajad, sobib ka
lisatööks. Info tööpäeviti tel 5326 8607, Mare.
www.arkaadiapuhastuse.ee
Autoremondilukksepale, keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27,
Tartu, tel 5342 6788.
Firma võtab tööle rahvusvaheliste

Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.

Ost
Vanad fotod, postkaardid, raamatud, märgid, medalid, paberrahad, mündid, maalid, graafika,
nõud, dokumendid, mööbel,
kellad jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mün-

Tartus Annelinnas leitud noor
pärsia kass. Info tel 5566 3321.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.
Veoteenus. Tel 502 0426.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

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

Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1.09 €/min. Kirjalikud ennustused: ennustus.ee.
Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole. Tel 504 3202.

Tervis

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.
Korstnapühkimis- ja pottsepatööd. Tähtajad lühikesed! Akti väljastus tasuta! Tel 5805 0201.

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.
KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

2 töölist teevad maalritöid (pahteldamine, krohvimine, värvimine ja
lihtsamad sisetööd). Helista ja küsi
pakkumist! Tel 5598 2011.

Leitud

Transporditeenus (ehitusmaterjal,
oksad/lehed, kodumasinad, vana
mööbel jms). Tel 501 6453.

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Tel 5668 3202

VII rahvarõivapäev koos rahvarõivaste kirbukaga Tiigi seltsimajas 1. veebruaril kl 11-13.

Siseviimistlus- ja maalritööd Tartus ja Lõuna-Eestis. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.

Autoremont, summutite remont.
Viljandi mnt 48, Tartu,
tel 5853 3080.

Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

OÜ Teh-Ag: puu- ja juurviljade
hulgi- ja jaemüük Tartus Ravila
51, tarnime kaupa Tartu, Põlva
ja Jõgeva maakonda. Kaup kvaliteetne ja värske. Tellimused tel
744 7794, www.puuviljaaed.ee.

Vaba aeg

San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

Saabus müügile uus kogus suusapükse ja -jopesid. Odavad rõivad,
Kastani 121. E-R 10-18, L 10-15.

Ostan Ford Fiesta (al 1984. a, võib
vajada remonti). Tel 501 2657.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Müüa kapsast hapendamiseks.
Tel 744 7794.

did, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.

Raamatupidamisteenused:
www.12kuud.eu.

Kasutatud riided Norrast Anne
51, kauplus Stiil, E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.

Sõidukid

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.

OÜ Viher pakub raamatupidamise
teenust. Aastaaruannete koostamine, revideerimine, suuline ja
kirjalik konsultatsioon. Vältige ebameeldivusi maksuametiga ja valige
meid! Tel 529 2181, info@viher.ee.

Raamatupidamine, aasta-aruanded. Tel 5551 1130,
e-post info@tartufinants.eu.

Jõe butiigis kogu kaup -20%!
Suur valik dressi- ja suusapükse!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Müüa Ford Transit Long (2013,
9 kohta, 19 900 € + km).
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kasutamata poolautomaatne
pesumasin (70 €). Tel 5681 8777.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

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

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil, aitame küttearveid vähendada. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Asutustele raamatupidamisteenus, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

Lumekoristus ja äravedu.
Sõlmime ka pikaajalisi lepinguid.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381, 5837 9246.
Klassikaline massaaž ja reiki-ravi
- hea emotsionaalse tervise nimel.
Tel 527 6844, reikihealingeret.ee.
Massaaž Tartus Võru tn 47E
(Batuudikeskuse maja II korrusel).
Tel 5552 2308, Merilin.

Müük
Firma müüb hapendatud kapsast,
värskelt riivitud porgandit ja kapsast. Tel 744 7794.
IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.
Jaanuaris Emma-s kõik käekotid
vaid 10 €. Sõbra keskus, Võru 55F.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
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REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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