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töömehel külmal ajal mugav ja soe.
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on
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õhukese isolatsioonimaterjaliga, nii on need kerged ent
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tagant madalama lõikega,
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krae ja seest pehme fliisiga
kapuuts.
Kõrge värvliga traksidega
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nägusaid suusapükse. Tuule
eest kaitseb luku ette õmmeldud
liist, mugavust lisab reguleeritav
kummipael vöökohas.
TAMREX talvine tööriide komplekt on
varustatud punaste helkurribadega, et
töömees on oleks nähtav ka pimedas.

13% = 120.06 €
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Kolme rühma jagu
vähem lapsi

2013. aastal registreeriti Tartumaal 1867 sündi, mida
on 62 võrra vähem kui aastal 2012 ehk umbkaudu
kolme lasteaiarühma jagu. Sarnast kahanemistendentsi näitab ka surmade statistika. Kui mullu läks
manala teed 1686 inimest, siis tunamullu oli maakonna peale kokku 59 lahkunut rohkem.
Lahutades sündidest surmad jäi 2013. aasta 181-ga
plussi. Aastal 2012 oli sama tulemus +184.
Eeldatult tehti valdav osa registritehinguid
Tartus. Omavalitsuste lõikes sünde ja surmasid võrreldes jäid plusspoolele veel 11 valda
ning 9 korral oli tulemus negatiivne.
Piirissaares ei pandud kirja aga ühtki
surma ega sündi.
Kõige rohkem sünde registreeriti juulis
(191). Head kuud olid ka oktoober (179),
august (170) ning aprill (168). Vähim
tööd selles valdkonnas oli veebruaris ja
märtsis (130).
Vikatimees lõikas kõige valusamalt
jaanuaris (158), oktoobris (155) ning detsembris (152). Juunis aga lahkus vaid 116 tartumaalast.
Abielusadamasse jõudis 2013. aastal 767 paari
(ehk 23 võrra vähem kui 2012. aastal) ning lahutusi
tuli ette 273 (-5) korral. Üha registreerivad abielusid
vaimulikud – aastaga on see näitaja kerkinud 185-lt
197-le. Usinaimad selles ametis on Olavi Ilumets (78
registreeringut), Allan Taruste (44) ning Peep-Ain
Saar (14).
Omavalitsus

Sünnid

Surmad

Vahe

1445

1295

150

Tartu vald

71

25

46

Luunja vald

39

12

27

Ülenurme vald

44

35

9

Kambja vald

25

18

7

Tähtvere vald

9

3

6

Konguta vald

10

6

4

Vara vald

22

18

4

Rõngu vald

25

22

3

Laeva vald

4

2

2

Nõo vald

27

25

2

Puhja vald

23

21
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Piirissaare vald

0

0

0

Haaslava vald

13

15

-2

Võnnu vald

12

16

-4

Rannu vald

11

16

-5

Alatskivi vald

11

19

-8

Meeksi vald

0

8

-8

Kallaste linn

4

13

-9

Mäksa vald

8

19

-11

Peipsiääre vald

1

13

-12

Elva linn
Kokku



63

85

-22

1867

1686

181
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Luunja kultuurimaja aastakümnetega
legendaarsust kogunud keldris tegutseb
taas söögi- ja meelelahutuskoht – möödunud nädalavahetusel
avas seal uksed omalaadne Kapteni Kelder.

Avamispidu Kapteni Keldris, mille miljöö loomisel on oma panuse
seinajoonistuste näol andnud Kristjan Bachman, kes grafitikunstnike kildkonnas tuntud rohkem kui Bach Babach. 
TOOMAS ARU

„Võlvkeldri näol on tegemist lihvimata pärliga, mis
juba esmakordsel nägemisel
tekitas väga tugevaid emotsioone ja indu tegutsema
hakata,“ selgitas Lilian Saage – kõrtsi pidava OÜ Sündmuste Looja juht, kes palus
end tituleerida kui kapteniproua.

Taas vihisevad kuulid
Sellest, kuidas ja miks 15
aastat Harjumaal elanud nelja lapsega pere ühtäkki tagasi
Tartumaale otsustas kolida,
saaks kirjutada omaette loo.
Igatahes jäeti suurlinna tuled
selja taha ajendatuna soovist osta üles endine Luunja
pioneerilaager, et sellest siis
mõnus puhkeküla arendada.
Üks sealne laohoone sobinuks ideaalselt kõrtsiks. Äriplaanis oli see seitsmenda
aasta perspektiiv.
„Paraku müüja ning ostja
soovid ei kattunud,“ nentis

selge. Nii kapteniprouale kui
purjetajast ning laevaomanikust abikaasale. Saage kinnitusel on neil selge siht luua
mitte niivõrd joomingu- kui
meelelahutuskoht. Ehk tuua
kümnendite eest legendiks
kujunenud peopaika tagasi omaaegne
Luunja vald on tänavuse melu.
„ Avapeol
kuulutanud jõeaastaks.
meenutas üks
Peatselt valmib paadisa- h ä r r a , k u i dam ja nüüd on sildujail das küll siin
on trallitud. Ja
koht, kuhu sisse astuda. sedagi, et minSaage, „ent samas saime vihgil perioodil kaikusid nende
je, et alevis pakutakse ruume
seinte vahel lausa püssilasud
rendile. Nii kui seda keldrit
ja vihisesid kuulid. Nüüd on
nägin, hakkas süda kiiremini
siin kahurikuulid,“ viitas Saalööma – milleks oodata seitge külas käinud Kapten Morse aastat, kui siinsamas jõe
gani pakutud januseid mereääres on nii unikaalne pesa
mehi rõõmustavatele kingiolemas.“
tustele.
Et koht peab kandma
Saage loodab efektiivselt
merekarude hõngu, oli ette
ära kasutada ka seni suhte-

liselt soiku jäänud ressurssi
– Emajõge. Kui kooli söökla
välja arvata on Kapteni Kelder Luunjas ainus koht, kus
sooja kehakinnitust pakutakse. Sestap loodetakse esimese hooga sõbraks saada
jõejääl õngitsevate kalameestega.
„Valdki on tänavuse kuulutanud jõeaastaks. Peatselt
valmib otse kõrtsi külje all
paadisadam. Nüüd on sildujail kuhu sisse astuda ning
vajadusel saab toidu ka sillale
või pardale kaasa võtmiseks
ette tellida,“ on Saage kindel, et asukoht linnast väljas
pole mitte miinus, vaid pluss.
„Ei saa välistada et tulevikus
hakkab linna ja keldri vahel
liikuma midagi jõetakso sarnast. Oleme mõlgutanud
mõtet sarnaselt poekeskuste
eribussidele ka Kapteni Keldri ekspressist. Seni on aga

kokkulepe sõbralike taksodega, kes fikseeritud tasu eest
pidulisi Tartu vahet transpordivad. Meie hindu arvestades tuleb ka koos transpordiga Luunjas pidutsemine
soodsam kui kesklinnas.“

Nagu sõbra juures
Tema sõnadele annab kinnitust menüü, kus Kapteni
Keldrile kohaselt leiab mitmete kalaroogade kõrvalt
2-eurose õllepakkumise ning
vaid õige pisut kallima rummikokteili. Kõigil, kel laevajuhi paberid taskus, tasub
needki kõrtsis letti lüüa –
lisasoodustus „merekarudele“ on kindlustatud.
„Ma ei olegi tüüpiline kõrtsipidaja,“ ei taha Saage kuulda võtta kahtlusi, et selles
äris on esma- ja ainutähtis
faktor asukoht. „Olen pikka

aega leiba teeninud ravimiäri
turundades, nii vaatangi seda
võimalust ebatüüpilise pilguga. Kapteni Kelder pakub
hoopis teist laadi, intiimsemat, sõbralikumat aja viitmise võimalust kui suured linnakõrtsid, kus kõik on võõrad. Siinne õhustik meenutab
midagi inglise väikeste kõrtside oma, kus suhted soojad.
Meie juures oled nagu hea
sõbra sünnipäeval.“
Nii usub kapteniproua
siiralt, et need, kes soovivad jalga keerutada, ise laulugi joriseda ning ninaesist
nautida, ei pea paljuks ka
10-kilomeetrist sõitu Luunjasse ette võtta. Ja pühapäeval kindlasti kogu perega,
sest siis pakutakse pannkookide või kosutava supileeme
kõrvale ka pisematele köitvat ajaviidet.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI
LUGEJA
Tööinimene
doonoriks ei
sobigi?
Olen pikaajaline doonor,
kes käib verd loovutamas
nii sageli, kui vähegi tervis
ja protseduurireeglid lubavad. Meeldiva tõsiasjana
saadab verekeskus ka ise
nüüd e-kirjaga teavituse,
kui viimasest külaskäigust
on piisav aeg möödas, et
taas võib tee Puusepa tänavale ette võtta.
Küsimusi tekitab aga
asjaolu, et doonorid on
seal majas oodatud vaid
tööajal – 8st-17ni. Ma tean,
et iseenesest on õigus end
vabaks küsida püha ürituse
tarvis, aga ega keegi minu
tööd seepärast ära tee, ehk
pingutada tuleb varem või
hiljem sellevõrra rohkem.
Miks ei võiks verekeskus
olla kasvõi ühel päeval nädalas avatud kauem. Neljapäevane üks tunnike (avatud
18ni) pole piisav, et teisest
linna otsast kohale jõuda.
Hea meelega võtaks teised pereliikmedki kaasa ja
läheks ühiselt nädalavahetusel häätegu tegema, ent
siis on uksed päris lukus.
Miks? Pigem olgu mõne
äripäeva hommikupoolikul
kinni, ent laupäeval lahti.

Kristi Tael
TÜ kliinikumi avalikkussuhete juht
Verekeskus on avatud aastate jooksul väljakujunenud
graafiku järgi. Neljapäeviti
on keskus avatud kella 18ni,
et pakkuda võimalust neile
doonoreile, kes ei saa varasemal kellaajal meie juurde
tulla.
Näeme, et kõige rohkem
käib doonoreid ajavahemikul kell 12–16. Neljapäeviti,
mil keskus on avatud tund
kauem, kella 18ni, on kell
17–18 käinud üldjuhul vähe
doonoreid – vahel üks-kaks
inimest, vahel veidi rohkem, seepärast ei ole keskus teistel päevadel peale
kella 17 avatud.
Ajuti avame keskuse ka
laupäeval (viimati 21. detsembril), ja siis anname
sellest alati meedia vahendusel teada.
Verekeskus käib ka ametiasutustes väljasõitudel.
Ehk saaksime mureliku
isikuga kokku leppida, et
verekeskus tuleb ise tema
töökohta?

tartuekspress
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Tühjade paberilehtedega Euroopa Parlamendi pressitöötajatele poseerivad koolinoored ei pruugi teadagi, mida nad tulevastel reklaampiltidel
fototöötlusprogrammide abil esitlema asuvad. 
KAUR PAVES

Pere leivata

Rock Valgaga Võrus

Tartu 100-aastase ajalooga leivatehase ootamatu seiskumise
tõttu ei tasu poelettidelt enam
otsida Pere kaubamärki kandnud peen-, rukki-, Wabariigi ega
Meelise leiba. Värske leiva kapid
tühjaks ei jää – peatselt peaks
sealt saama pakendamata Paadi
Pagari Tartu saia, mis asendab Kai
saia ning Väikevenna leiva asemel
Paadi Pagari põrandaleiba.

Laupäevane Balti liiga mõõduvõtt Valga Maks & Mooritsa ning
TÜ/Rocki vahel peetakse piirilinna asemel hoopis Võrus, kuna
Valga spordihoone on sel ajal
käsipallurite päralt.

Linna kratt türmi
Ringkonnakohus jättis jõusse
oktoobris langetatud otsuse, et
linnalt 149 000 eurot pihta pannud haridusosakonna spetsialisti
Irina Aabi karistuseks jääb 3 aasta
ja 6 kuu pikkune vangistus, millest trellide taga tuleb reaalselt
veeta pisut vähem kui kuus kuud.

Mängides europarlamenti
Mägedena kuhjuvad delikatessid ja „Oodi rõõmule“
klubiarranžeering – LõunaEesti noored õppisid tundma eurosaadiku kibedat
igapäevatööd.
Euroskeptikute teravatel keeltel tippbürokraatide elevandiluutorniks ristitud hiiglaslik parlamendihoone võtab varavalges sissepääsu ette kogunenud gümnasistid ahhetama. Sadade saatusekaaslaste seas seisavad 20 Võru
valla Parksepa keskkooli 10.-11.
klassi õpilast, kes on Euroscolanimelise võistluse raames kodumaised konkurendid seljatanud ning pääsenud koos 19 teise
euroliidu liikmesmaa esindajaga
Strasbourg’i lõppvooru. Seal peavad nad demonstreerima oskust
seadusandlikus protsessis kaasa
rääkida ja oma seisukohti rahvuskirevale koosseisule peale suruda.

Kivisse raiutud raiskamine
Kõigepealt saavad kõrgelt kantslist noortele vaimuvara jagada
suured juhid. Veel enne peab aga
iga delegatsiooni esindaja lühikese kõnega enda kooli ja isamaad
tutvustama. Hispaanlased kiidavad gastronoomiat, horvaadid
hingematvat loodust ja itaallased
jalgpallimeeskonda. Tšehhi noormees kelgib, et tema kool kuulub
oma regiooni „absoluutsesse“ tippu, Poola poisid aga lisavad, et neil
on „most beautiful womans in the
world“.
Küprose esindaja vannub säravatel silmadel truudust euroopalikele väärtustele, märkides,

jäävad rahvaarvuga jagatud siseet sooviks eemaldada riigilipult
majanduse kogutoodangu alusel
saare põhja- ja lõunaosa eraldava
liidu punasteks laternateks, jäägu
piirjoone. „Saar tuleks ühendada,
lugeja rikutuse piires mõistatada.
vajame rahu üle kogu maa,“ kuuluPäeva kroonina saavad maksitab ta. Selle kõige kõrval mõjuvad
maalse rahvuste segamise põhiParksepa neiu Hedvig Andrejevi
mõttel moodustatud grupid oma
sõnad õpetajate ja õpilaste ühte„seaduseelnõud“ suures saalis ette
kuuluvustundest ja väärt sööklakanda – teemadeks toidu raiskatoidust elutervelt ja siiralt.
mine, kodanikuühiskond, noorAvatud mikrofoni vooru teravaim hetk saabub, kui
Hollandi esindaja ütleb Seda on hirmutavalt raske
välja paljusid kohalviiselgitada. Aga peamine
bijaid kummitava küsimuse: miks peab euro- on, et otsuseid võetaks
pa rla ment teg utsevastu demokraatlikul teel.
ma korraga Brüsselis ja
te tööpuudus. Viimase all saab
Strasbourg’is, milleks see laristalõpuks ainsa eestlasena sõna ka
mine? „Asukoht on kirjas asutaParksepa mees Sander Lembra,
misleppes,“ kõlab funktsionääkes pärib kõnepulti istunud noori vastus. „Seda on hirmutavalt
relt „komisjonijuhilt“, kuidas pearaske selgitada. Aga peamine on,
tada eestlaste massiline Soome
et otsuseid võetaks vastu demotööle minek. „Kui tööd jääks enam
kraatlikul teel.“
uutele tulijatele kui kohalikele,
Muidugi maksab see kõik kõneoleks see probleem,“ saab ta vasleja sõnul raha, aga muutusteks
tuse. „Muidu peaksime tegutsema
on vaja ühehäälset otsust. „Prantliidu, mitte vaid ühe riigi valitsususmaa ei nõustu iialgi sellega, et
sena.“
kaotada kogu infrastruktuur parPoolt, vastu või erapooletu?
lamendi ümber. Ärme tee otseParlamendisaadiku igapäevane
teed, Euroopa pole otsetee,“ lõpeb
dilemma seisab nüüd ka gümselgitus.
nasistide ees, sest nupp tahab
In vino veritas
vajutamist ja kaaslaste ettepanekud hinnanguid. Seejärel kinniSellelt foonilt suundume lõutab noorte eurooplasteks pühitnale, kus mereannid, hanemaksemist juba lipumarss Beethovesapasteet ja vein ei näigi lõppevat.
ni „Oodi rõõmule“ saatel. Et aga
Remargi korras tuleb tunnistada,
„parlamenti“ mitte tõsidusega ära
et ehkki parlament kattis ka ajatappa, kõlab euroliidu hümn veel
kirjanike reisikulud, saabus meekord; sedapuhku saadab suurdiaesindaja peale Prantsusmaa
teost mahe klubitümakas, mis
kohale vaid Eestist, Lätist ja Bulkangemagi euroskeptiku jala tatgaariast. Kas sel võib mingi seos
suma paneb.
olla tõigaga, et esindatud riigid
KAUR PAVES

Riiast Göteborgi
AirBaltic taastab 14. aprillist aktiivse õhusilla Riia ja Göteborgi vahel
– nii saab neljal korral nädalas
Rootsi suuruselt teise linna lõunanaabrite juurest lennelda pelga
49 euro eest.

Tasuta tritsutama
Tasuta uisuväljakud on talverõõmude nautijaid ootamas nii Tähtvere laulukaare all, Forseliuse
kooli juures, Tamme staadionil
kui Annemõisa jalgpalliväljakul.

1600
eurot peab OÜ Tartu Kaubamaja
minimaalselt panustama igal aastal
Kaubahoovi platsil asuva mänguväljaku uuendamiseks ning vastukaubana mudilaste lustimispaiga
korrashoiu eest ilutseb seal veel
neli aastat kaubakeskuse logo.

Ekspress Hong Kongis
Taaralinna suurimat ajalehte Tartu Ekspressi loetakse õhinaga ka
Hiina Rahvavabariigi erihalduspiirkonnas. Vähemasti populaarset lugeja kirja rubriiki – eelmisel
nädalal trükki jõudnud postipakist
ilmajäänu murele reageeris kõnega Hong Kongi postiteenistuse
esindaja, kes kinnitas, et nende
poolt on hea teeninduse nimel
tehtud kõik võimalik.

Uued kortermajad
Algatatud detailplaneeringu järgi soovib arendaja rajada Vaksali
linnaossa Tiigi ja Kastani tänava nurgale uusi hooneid – Tiigi
78/80 krunt jaotakse plaani järgi
kaheks eraldi kinnistuks, sealsed
abihooned lammutatakse ja asemele kerkiks ärihoone ja 15 korteriga elamu. Lisaks planeeritakse
Kastani 43 krundile veel kaht kortermaja. Kolme uut maja ühtekokku 36 korteriga asub Tõnisson
Kinnisvara rajama Aleksandri (51,
53 ja 55) ja Jõe tänava nurgale.
Aleksandri 49a krundile kerkib
kahekorruseline nelja korteriga
hoone.

Parem kui pealinnas
Eurobasket.com reitingutabelis
on TÜ/Rock kerkinud 50. positsioonile, naabriteks Maccabi
Haifa ning tšehhide Nymburk.
Esisajast leiab ka teise Eesti klubi
– BC Kalev/Cramo on Kiievi Budivelnyku ning Bilbao Basketi vahel
hoidmas 75. kohta.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

IGAVENE KAARLIPÄEV: Rattur Caspar Austa ja õigusteadlane Lauri
Mälksoo võivad Selveri loal hällipäeva tähistada kaks õhtut järjest,
loodusemees Fred Jüssi jääb tänavu aga kuiva suuga. Samuti
venib pikale Kaarli, Karro ja Kalle nimepäevapidu.  RASMUS REKAND

www.fitlife.ee
Lahtiste uste nädal 27.01 – 02.02!
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.
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Tule sõbraga, treeni üks kuu TASUTA!
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Loata tänavale
KULTUUR

Palametsa
pajatused
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lõõritama ei pääse
Kuigi praegu paugub pakane, pole mägede taga aeg,
mil lume alt sulab välja
sügisene praht, neiud tõmbavad jalga napid seelikud
ning linnamüüride vahele
ilmuvad taas laululinnud.

Tartu helid sajand tagasi
Helises-kõlises meie kodulinn tänapäevaga võrreldes küll hoopis
teisiti. Minu arusaamist mööda vaheldusrikkamalt ja rõõmsamalt.
Kui praegu domineerib magistraalide ühtlaselt tuhm liiklusmüha,
vahelduseks sekka operatiivautode sireenide kiljumist, siis toona
andis tooni hobuseraudade ksülofoniklõbin munakivisillutusel. Sellele lisaks kutsarite käskiv-hoiatavad hõiked ning üksikute iseliikujate (ladina keeles automobile) uhkeldavad pasunatörtsatused ristmikel.
Aururongi vaksalist teeleasumine oli juba omamoodi helitöö.
Kõigepealt vaksalikella reisijaile määratud üks, kaks ja lõpuks
kolm kõlksatust. Siis rongijuhi viletriller, millele vedurijuht vastas auruvile vägeva bassiga. Raudruuna rataste vahelt pahvis auru,
puhvid kõlksatasid kogu rongi pikkuses ja aurumasin hakkas ikka
sügavamalt ning sagedamini ähkima. Lähenedes ülesõidule, andis
lokomotiiv luust ja lihast
Piimamees hõikas
läbilõikavat vilet, et mõni
kohmerdav linlane või
täiest kõrist: „Pipimaamees oma vankri ja
Juuli, Pipi-Juuli …!“,
setukaga ette ei jääks.
võis
et perenaised teaksid Navigatsiooniajal
Embachiltki kuulda aurimannergud haarata ja kute ähkimist ja kiledaid
vilesid, mis teavitasid kas
uulitsale kiirustada.
randumisest või teeleasumisest. Rataslaevade puhul lisaks sõurataste monotoonset ladinat. Vabrikutelgi oli komme tervitada vilega tööpäeva algusest ja
lõpust, ainult et paljukest neid vabrikuid ülikoolilinnas oli.
Ning kellade pidulikult kutsuv helistamine, mida nüüdisajal
nii harva kuulda on. Siis löödi aga igal pühapäeva hommikul kirik
kumavate kellalöökidega sisse ja ka muul ajal võis linnas vaskset kellakõma kuulda. Raekoja ajanäitaja lööke kuuldi vaiksetel hommikutel ja õhtutundidel õige kaugelt. Ülestõusmispühadeaegsest rõõmsast kellade helistamisest kõnelemata. Selles osas hoidsid esikohta
vene õigeusu kirikud, kus just nende pühade aegu lasti arvukatel
kelladel ööpäevaringselt kõlada. Väsis kellamees ära, andis kellanöörid noorukite ja poiste sikutada. Mis sellest, et rütm segi läks ja harmoonia kadus – peaasi, et helin ei vaikiks.
Koos esimese talveteega kinnitasid sõiduvoorimehed rakenditele
hõbedase kõlaga aisakellad ja panid veoloomale kaela rõõmsad kuljused. Sõit sellises ekipaažis äratas tähelepanu ja tekitas tahtmist ka
ise kihutamise lustist osa saada. Nii et ehtne omaaegne reklaam,
hästi ajastatud ja ka mõjuv.
Ja veel üks Tartule omane helistik. Varahommikuti hakkasid äärelinnades kolksuma maameeste vankritesse surutud piimakarrad
eileõhtuse lüpsiga. Ning piimamees hõikas täiest kõrist: „Pipi-Juuli,
Pipi-Juuli …!“, et perenaised teaksid mannergud haarata ja uulitsale kiirustada.
Ärgem unustagem muusikatki Tartu tänavatel ja parkides.
Kroonu pasunakoori saatel marsitati soldateid piki Raatuse
uulitsat Suurele turule paraadiks ja sealt tagasi kasarmute juurde.
Puhkpilliorkestrid andsid tasuta kontserte Toomemäel ja sümfooniaorkester mängis Vanemuise suveaia kõlakojas. Kes tahtis
istudes lähemalt kuulata, pidi pileti ostma, aga võisid ka eemalt
helikunstist osa saada. Kõik see kuulus sajand tagasi Tartu helide maailma.

Siinkohal pole aga juttu lõokestest ja metsvintidest, vaid tänavamuusikutest nii Tartust kui kaugemalt. Paljudel isehakanud moosekantidel pole aga aimugi sellest,
et linnaruumis pillimängimine
eeldab linnavalitsusest loa taotlemist.

Avalik kogunemine
Kultuuriosakonna peaspetsialist Margo Saaremetsa sõnul
läheb igasugune tänaval musitseerimine avaliku koosoleku alla,
mis puhuks tuleks linnavalitsuses
täita sellekohane blankett. Saaremets nentis aga, et üldjuhul seda
ei tehta.
„Taotluse esitavad pigem pikema staažiga kogenenud artistid, kellel on plaanis regulaarselt
esineda,“ rääkis ta. Spontaanse
musitseerimissooviga muusikud
tavaliselt avaldusi ei täida.
Saaremets kinnitas, et taotluse nõudmine ei ole kindlasti tänavamuusikute kiusamiseks, vaid
pigem viis üritusi kooskõlastada
ning vältida linnaürituste kattumist tänavamuusikute esinemistega.
Linnakodanikud moosekantide
peale kaevanud ei ole. Pigem meenuvad Saaremetsale seigad, kus ta
on isegi Tartu tänavatel liigeldes
jäänud mõnuga kuulama mõnd
tänavamuusikut, kellel küll vastavat taotlust esitatud ei pruukinud olla.
Saaremetsa sõnul on taotluste
täitmine mugav ja paindliku loomuga ning neid saab vormistada
nii üheks esinemiseks kui ka pikema perioodi peale. Luba saab taot-

Möödujate kõrvu ja
hinge paitavad tänavamuusikud rikuvad
pahatihti seadust.

SIGNE MILKOV

leda ka meili vahendusel.
„Ma ei näe põhjust jõhkrate
sanktsioonide läbiviimiseks, kui
kellelgi on taotlus esitamata jäänud,“ sõnas Saaremets. „Pigem on
küsimus inimeste informeerimises. Nii mõnigi ei pruugi üldse teada, et see vajalik on.“

Liigne bürokraatia
Möku tänavamuusikafestivalide korraldaja Veiko Raime sõnul
peaks load jääma pigem suur
üritustele, mitte noortele tänavamuusikutele. Raime kinnitas,
et suuremate ürituste korral on
kooskõlastamine mõistlik, üksikute spontaansete muusikute
jaoks peab ta säärast bürokraatiat
aga liiaks.
„Minu meelest pole mõeldav, et
Tartust läbi rändav noorte punt
peaks 10 päeva enne eesti keeles
asju ajama, et lahedat kunsti teha,“
ütles ta. „Tänavakunst peaks selles
mahus olema vaba.“
Raime sõnul on tänavamuusika

Vesilinnud
Elektriteatris
Perekond Vesilinnud ilmuvad
kodulinna publiku ette suurel
ekraanil ehk tartlastel on harukordne võimalus vaadata teleseriaali veel esitamata osad ära
sel reedel Elektriteatris.
„Tavaliselt on kõik linastused
nii Tallinna-kesksed,“ selgitas
pressiesindaja Katrin Maimik,
miks teleseriaal „Hakkab jälle
pihta“ tartlastele peaaegu kogu
mahus koju kätte tuuakse .
„Meie tuleme hea meelega.
Just siin on sari filmitud. Lisaks
Vesilindudele on Tartu koduks
ka Kais ja Raivo Adlasele, Ragne Pekarevile, Markus Luigele,
Helgur Rosenthalile, Rein Pakule. Kaksikud poisid Hollodki on
Tartu lähistelt,“ loetles Maimik
sarjas kaasa löönud näitlejaskonda. Andres Maimiku ja Rain
Tolki komöödiaseriaali ainukordne esitlus algab reedel kell
19. Seansijärgselt paljastavad
näitlejad ja režissöörid seriaali
loomise tagamaid.

Suusasari
saab avapaugu
praegu sarnases situatsioonis grafitiga: võim aktsepteerib seda teatud mahus ja sisus, kuid siiski mitteametlikult.

Muusikud teadmatuses
Nii Tartu kui Tallinna tänavatel kontserte andnud KaroliineLisettele tuli üllatusena tõsiasi,
et ka ülikoolilinn tänavamuusikutelt loa taotlemist nõuab. Küll
aga teadis ta rääkida juhtudest,
kus munitsipaalpolitsei tema tuttavaid muusikuid Tallinnas ära on
ajanud.
„Tallinnas on nende lubadega selline kurb lugu, et neid saab
ainult kohtadele, kus publikut
napib,“ rääkis muusik.
Enda kogemused on KaroliineLisettel olnud meeldivamad. Nii
meenutas tütarlaps seika, kus Tartus kontserti andes kohtus neiu
lausa linnapea Urmas Kruusega,
kes muusikalise etteaste kohta
vaid kiidusõnu ütles.
HENRY LINNARD

Lemeks Tartumaa suusasarja
teise hooaja avaetapp toimub
26. jaanuaril Tähtvere spordipargi 1,3-kilomeetrisel kunstlumeringil klassikatehnikas.
Ühisstardist suusasõit saab
alguse kell 12. Teine etapp leiab
aset nädal hiljem, 1. veebruaril
Saadjärvel. Tegemist on kuuest
etapist koosneva maakondliku
suusasõitude sarjaga, kus igas
vanuses ja tasemel harrastajad
saavad nautida üheskoos sõidurõõmu kuuel erineval Tartu
maakonna rajal.
Igal etapil selgitatakse kiiremad naised ja mehed kolmes
erinevas vanuseklassis – noored kuni 16 eluaastat, täiskasvanud ja 50+. Peetakse ka
koondarvestust.
Registreerimine toimub sõidule eelneva reedese päeva
lõpuni e-posti teel reg@suusahullud.ee või alates kella 10st
kohapeal. Etteregistreerumisel
on tasu 6 eurot, kohapeal 10
eurot. Kuni 16-aastastele noortele on osavõtt tasuta.
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Kaks nädalat toimetulekutoetusest ellu jääda proovinud, ent eelarvega lõhki
läinud Georgi Zhordania
enesekriitikaga tagasi ei
hoia, kuid lubab tulevikuks
veel võimsamaid eksperimente.
Uue aasta alguses tegi meediatudeng ja tarkvarafirmas töötav
Zhordania algust katsega katta
kõik oma kulud peale eluaseme
90-eurose toimetulekutoetusega. Põhjuse enda tegemistel poole kuu jooksul iga päev silma peal
hoidnud blogis üritust läbikukkunuks nimetada andis mehele õnnetule ajale sattunud räpigrupeeringu „Külalised“ kontsert, mis röövis üleliigsed kaheksa eurot.
„Midagi pole teha, see bänd
meeldib mulle väga ja nad tulid
just nüüd Tartusse,“ tunnistas
Zhordania. „Kui muid numbreid kriitilise pilguga üle vaadata,
leiaks virisemise kohti kindlasti
veelgi.“
Kui aga tehniline apsakas kõrvale jätta, jõudis Zhordania järeldusele, et toetusest võib ära elada
küll. „Kui nõudmised elule ei ole
kõrged, ei peagi mitte midagi tegema,“ täpsustas ta. „Muidugi tuleb
sellisel juhul kohe nimekirjast
maha tõmmata näiteks internet ja
mobiiltelefon.“

Õnn pole rahas
Ka isikliku kogemuse mõttes
ei läinud kaks näljanädalat sugugi raisku – esmajärjekorras õppis

de hind
Teenustöö
nematele
4 a. ja va
sõidukitele

– 30%

Tartu Volkswageni keskuses
Georgi Zhordania võttis eksperimendiga alla neli
kilo ja hindab kahe nädala jooksul õpitud toitumisharjumusi pigem positiivseks. 
KAUR PAVES

Zhordania pidama rahapäevikut.
„Muidu ei anna endale arugi, kuidas raha kulub ja muutud hooletuks, selles mõttes oli meeldiv äratus,“ märkis ta.
Teine õppetund puudutas toitumisharjumusi. „Tavaliselt viskan
kärmelt midagi lõugade vahele,
nüüd võtsin söömise jaoks aega,“
rääkis Zhordania. „Avastasin ka,
et saan hakkama oluliselt väiksemate kogustega. Kui tervislik
ja jätkusuutlik selline asi on, jääb
muidugi iseküsimuseks.“
Eksperimenti kokku võttes leidis Zhordania, et raha kui selline on meie ühiskonnas üle paisutatud väärtus. „Tänapäeva ini-

mene elab pidevas vaesuse hirmus, kõik tiirleb ümber raha,“
sõnas ta. „Nõus, seda on elamiseks vaja. Aga fookus on nihkunud eluks tõeliselt vajalike asjade
– toit, peavari – pealt raha enda
peale.“

Uuele ringile
Seepärast mõlgub Zhordania
meeles kaugemas tulevikus läbitehtust tunduvalt suurejoonelisem eksperiment, millega inimesed letargiast lahti raputada.
„Eestlased ei ole rikkuses kunagi kümmelnud, aga samas oleme
vana rahvas ja siin aastasadu vas-

tu pidanud,“ vihjas ta oma plaanidele.
Nimelt sooviks mees elada aasta
aega täiesti ilma rahata. „Jõle lihtne on mängida vaest, kui sa oled
tegelikult rikas – korraldada reality, kus mingid tibid üksikule saarele viiakse. Aga reaalset elu ja surma momenti seal ju pole,“ lausus
ta. „Inimesed, kes pärisprobleemidega iga päev hakkama peavad
saama – nende suhtes on mul tõeline respekt.“
KAUR PAVES
Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

• Õlivahetushooldus sõiduautodele
kaubikutele ja maasturitele
– 30%
• Hammasrihma komplekt koos vahetusega – 30%
• Volkswageni originaalakud Economy
– 30%
• Kui Teie sõiduauto ei ole veel 10 aastat vana, kingib
Volkswagen Teile 2014. aastaks Mobiilsusgarantii.
Sooduspakkumine kehtib kuni 28. veebruarini 2014. a.

Aasta Auto Pluss,
Aardla 101, 50414 Tartu.
Tel 680 3660
www.aastaautopluss.ee

Müüa 1/4 majast Tammelinnas Kungla tänaval.
Tamme gümnaasiumini on 650, Tamme staadionini 750, bussipeatuseni 100 m.
Üldpind 66,2 m², maja ehitatud 1954. a, korter renoveeritud 2001. a.
Vajab viimistlusremonti (ise tehes ca 2500 €).

3 tuba esimesel + üks keldrikorrusel, duððiruum ja WC eraldi.
Pole korteriomand, samuti pole veel notariaalselt kinnitatud kasutuskorra lepingut.
Müüb omanik.

Hind: 70 000 € (ei tingi)

BIGBANK Tartu
vs
Rakvere VK
Pühapäeval 26. jaanuaril kell 18.30
Tartu Ülikooli Spordihoones * Täispilet 4 EUR Sooduspilet 2 EUR * www.skduo.ee

Tel 511 6923.
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Miilits peatab Rabinovitši auto:
„Te ületasite kiirust!“
„No milline venelane siis kiiret
sõitu ei armasta?!“
„Makske trahv!“
„No kust see vaene juut selle
raha võtab?“
***
Kompanii uus jooksupoiss
siseneb häbelikult ülemuse kabinetti:
„Vabandage, sir, aga ma arvan, et
teile on telefon.“
„Sina arvad!“ müristab ülemus.
„Mis kasu sinu arvamisest on?! Ütle
selgelt, kas mulle on telefon või
mitte?“
„Ma pole päris kindel, kuid arvan
siiski, et küsiti teid. Hääl telefonis
ütles nimelt: „Halloo, kas see oled
sina, vana idioot?“
***
„Mispärast töötavad sinu juures
kõik abielumehed, aga mitte ühtki
poissmeest?“ küsib firmajuhi naine
oma mehelt.
„See on väga lihtne,“ seletab
firmajuht. „Abielumehed ei lähe
kunagi tujust ära, kui ma nende
peale karjun.“
***
Iiri perekond on Prantsusmaal

turismireisil. Teeäärses trahteris tellivad nad prae „Kana à la Peugeot“.
See osutub suurepäraseks ja iirlased küsivad kelnerilt, miks on prael
selline kummaline nimi. Kelner
puikleb tükk aega vastu, kuid tunnistab lõpuks üles:
„See on kana, millest Peugeot
üle sõitis...“
***
Iirlasest politseinik peab kinni
auto, mis sõitis läbi punase tule
alt. Kuigi autos istub šoti kirikuõpetaja, kes kinnitab, et kiirustab
surija juurde, trahvib politseinik
teda rängalt.
Mõni minut hiljem kihutab punase tule alt läbi inglise vaimulik.
Politseinik teatab, et tal tuleb oma
eksimuse pärast kohtusse ilmuda.
Seejärel märkab politseinik, kuidas veel üks auto punast keelutuld
ignoreerib. Selgub, et tegemist on
iiri preestriga ja seadusesilm suhtub
asjasse mõistvalt:
„Ma saan aru, et teil on kiire. Kuid
olge ettevaatlik, mõni joodik võib
teile punase tule alt veel selga sõita!“
***
Iirlane kohtab miljonäri tütart,
lööb talle külge ja teeb abieluet-

tepaneku.
„Taevas hoidku!“ ehmub see. „Me
ju ei tunnegi veel üksteist.“
„Seda ma arvasin, et ütlete „ei“,“
sõnab iirlane.
„Aga miks te siis üldse abieluettepaneku tegite?“ ei saa neiu aru.
„Tahtsin lihtsalt teada, mis tunne
on miljonist ilma jääda.“
***
Kuulus filmitäht ütleb oma vestluskaasele:
„Aitab nüüd minust rääkimisest,
räägime parem teist. Jutustage,
palun, kuidas ma teile oma viimases
filmis meeldisin.“
***
Hollywoodi kinotäht läheb advokaadi juurde:
„Mul on vaja mehest ära lahutada.“
„Palun,“ vastab advokaat, „aga
see maksab 30 000 dollarit.“
„Oo, seda on liiga palju! Ma maksan parem 3000 dollarit, et ta ära
tapetaks.“
***
Filmitähe majapidaja teatab:
„Armuline proua, meie villa
põleb!“
„Väga hea! Teatage otsekohe ajalehtedele ja televisioonile!“

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.

Mina, Frankenstein
24.01 kell 18.30 Cinamonis
Victor Frankensteini loodud Adam (Aaron Eckhart) on sattunud sõja keerisesse maailmas, kus valvsad veesülitid ja raevukad deemonid võimu
pärast võitlevad. Mõlemad pooled üritavad jõuda jälile ta surematuse
saladusele. Üleloomuliku hittsaaga „Teispoolsus“ kaaskirjutaja on loonud märulitrilleri „Mina, Frankenstein“, mille toob ekraanile režissöör
Stuart Beattie, käsikirja autorid on Kevin Grevioux ja Stuart Beattie. Lugu
põhineb Darkstorm Studiose koomiksil „I, Frankenstein“, mille looja on
Kevin Grevioux. Loo äratavad ellu näitlejad Aaron Eckhart, Bill Nighy,
Yvonne Strahovski, Miranda Otto, Socratis Otto, Jai Courtney, Kevin
Grevioux, Mahesh Jadu, Caitlin Stasey ja Aden Young, kes kehastab
Victor Frankensteini.

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
24.-28.01 kell 14.25, 17.05,
19.30; 29.01 kell 14.25, 17.05;
30.01 kell 14.25, 18.15, 21.30
12 aastat orjana

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Ehitus

24.-26.01 kell 18.30, 22.05;
27.-30.01 kell 18.30, 22.30
Mina, Frankenstein
24.-26., 28.-29.01 kell 13.15,
20.10; 27.01 kell 20.10; 30.01
kell 13.15 Tšempionid
24.-29.01 kell 17.45; 30.01 kell
17.30 Mitte keegi peale sinu
24.-26.01 kell 12.10, 20.20;
27.-28.01 kell 12.10, 22.05;
29.01 kell 12.10, 22.10; 30.01
kell 12.10, 17.15 Jack Ryan:
Variagent
24.-25., 28.01 kell 11.15,
11.30, 12.30, 13.30, 13.45, 15,
17.15; 26.01 kell 11.15, 11.30,
12.30, 13.30, 13.45, 15, 16,
17.15; 27.01 kell 11.45, 12,
12.30, 14, 14.15, 14.45, 17.15;
29.01 kell 11.45, 12, 12.30,
14, 14.15, 15, 17.15; 30.01 kell
11.45, 12, 14, 14.15, 15, 16.25
Lumekuninganna ja igavene
talv (eesti keeles)
24.-30.01 kell 19.45 Armastus
suures linnas 3
24.-25.01 kell 16; 26.01 kell
22.30; 27.-30.01 kell 20.20
Vana vimm
24.-30.01 kell 19 Aitab jutust
24.-29.01 kell 22.15; 30.01
kell 20 Nümfomaan
24.-26.01 kell 21; 27.-30.01
kell 16.15 Walter Mitty salajane elu
24.-26., 28.01 kell 11 Väikelinna detektiivid ja Valge
Daami saladus
24.-26., 30.01 kell 15.30;
27.01 kell 13, 16.30; 28.01
kell 15.30, 16; 29.01 kell
15.30, 16.30; 30.01 kell 15.30
Dinosauruste radadel
24.-26.01 kell 15.45; 27.-30.01
kell 21.15 Kääbik: Smaugi
laastatud maa

24.-28.01 kell 21.30 Last Vegas
29.01 kell 19.30; 30.01 kell
21.15 Esilinastus: Ameerika
afäär

OÜ Ehitus Kõigile teeb alljärgnevaid töid Lõuna-Eestis: peatöövõtt, sise- ja välisviimistlus,
renoveerimine, san-tehnilised
tööd, üldehitus, korterite
remont, fassaaditööd, rekonstrueerimine, lammutustööd. Hinnad talviselt soodsad! Pakkumist
küsi tel 5551 4843,
rene@ehituskoigile.com.
Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

24.-25.01 kell 22.30; 30.01
kell 21.45 Esilinastus: Saatana sigitis
30.01 kell 22.20 Esilinastus:
Nümfomaan. II osa

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.02 kunstinäitus Alustatud 1970

LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.02 raamatunäitus
Paneme nahka!
kuni 18.02 nahakunstnik Kaie
Lukatsi isikunäitus
kuni 18.02 Ülle Mäekala
maalinäitus Värvid vastu vaikust e. sügismaastik LõunaEestis
kuni 18.02 Eesti lennuakadeemia fotonäitus Ühisel
jõul kõrguste poole
kuni 21.02 näitus Üks heidab
varju teine valgust: Indrek
Hirve luule muusikas
kuni 22.02 raamatunäitus
Ilmar Talve: kirjanik ja etnoloog

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 19.02 Tartu Tamme
gümnaasiumi õpilaste joonistuste näitus Tuleviku
maaelu läbi õpilaste silmade

Muu
LINNARAAMATUKOGU
30.01 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on poola kirjaniku
Marcin Świetlicki omanäoline kriminaalromaan
Kaksteist. Külas on raamatu
tõlkija ja kirjastaja Hendrik
Lindepuu

Palkmajade ja saunade palgiosa
ehitus. Lai valik erinevas suuruses
lahendusi, erinevad palgipaksused.
Küsi pakkumist. Tel 5674 0280,
info@actarus.ee, www.actarus.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
Ehituslik saematerjal: prussid ja
suured ristlõikega talad, liistud,
servatud ja servamata lauad. Ehitame palgist ja puidust abihooneid, puukuure. Tel 511 2625.
Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.
Ostan kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.

Kinnisvara müük
2toal korter Tartus Ilmatsalu tn
(2006 ehitatud majas, 43,5 m²,
5/5, 72 000 €). Tel 5558 5567,
www.aabakv.ee.
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Kolm 1-toal ahik korterit Jänese
tänaval (kap-rem, korralik maja,
aed). Tel 5563 9452.

tartuekspress
Vajatakse administraator-puhastusteenindajat. Töö vahetustega.
Täpsem info Tartu Elamuhalduse
AS, tel 506 4696.

Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.
Maja linna piiril (uus, 188 m², maaküte, B energiatähis). Tel 551 2773.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad okaspuu küttepinnud
(laotud koorem alates 2 rm: 30 €/
rm, laotud 60 l võrku: 1,90 €/võrk,
sobib ahju, kaminasse ja pliidi alla).
Tel 511 2625.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepinnud. Küttepuud. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

3-4-toal korter. Tel 5615 9460.

Küttepinnud (3 m pikad või tükeldatud). Kütteklotsid. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus (kask,
lepp). Tel 5683 3404, 5684 8808.

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065,
info@skpinvest.ee.

Lõhutud küttepuud (lai valik, kuivad ja märjad, koorem 3 kuni 10
rm). Lepiko talu, tel 5667 5750.

1-2-toal korter. Tel 507 4635.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 550 0225.

Koolitus

REKLAAM

Mööbel
Kasutatud mööbli komisjonimüük. Ostame ja müüme
kasutatud mööblit. Tutvu meie
toodetega www.mooblivaramu.ee,
tel 5568 2774.

Vajatakse hoidjat vanurile.
Tel 5844 6526.

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

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

Sõidukid
1994–2006 a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

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

Teenused

Arkaadia Puhastuse
OÜ meeskond
ootab uutele objektidele puhastusteenindajaid ja kojamehi. Erinevad tööajad, sobib ka
lisatööks. Info tööpäeviti tel 5326 8607, Mare.
www.arkaadiapuhastuse.ee

Küte

Ootame kesklinnas äsja avatud
juuksurisalongi kollektiivi rõõmsameelset ja töökat juuksurit.
Tel 5346 0715.
Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.

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

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

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

Arvutite ost, müük, hooldus ja
kiirremont. Joorami poos,
Struve 8, tel 5657 7785.
Asutustele raamatupidamisteenus, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

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

TELLI
KUULUTUS

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.

OÜ Viher pakub raamatupidamise
teenust. Aastaaruannete koostamine, revideerimine, suuline ja
kirjalik konsultatsioon. Vältige ebameeldivusi maksuametiga ja valige
meid! Tel 529 2181, info@viher.ee.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.
Siseviimistlus- ja maalritööd Tartus ja Lõuna-Eestis. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.
Torutööd Tartus, kvaliteet ja soodne hind tagatud. Tel 5818 3498,
viktorgo@hot.ee.
Transporditeenus (ehitusmaterjal,
oksad/lehed, kodumasinad, vana
mööbel jms). Tel 501 6453.
Vannide emaileerimine Tartus,
hind 70 €. Tel 552 2879.
Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

Jaanuaris Emma-s kõik käekotid
vaid 10 €. Sõbra keskus, Võru 55F.
Kapsas hapendamiseks.
Tel 744 7794.
Kasevihad Tartus (1.99 €/viht). Tel
5663 9310, hasso@eratreening.ee.
Kasutamata poolautomaatne
pesumasin (70 €). Tel 5681 8777.
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.

Ost
„Seiklusjutte maalt ja merelt“ sarja raamatud. Tel 5663 9310.
Ostame kokku kõiki Teie vanu ja
antiikseid esemeid. Tasuta konsultatsioon ja transport. Maksame
raha kohe kätte! Tel 5697 9164,
www.eestivanavara.ee.
Vanad fotod, postkaardid, raamatud, märgid, medalid, paberrahad, mündid, maalid, graafika,
nõud, dokumendid, mööbel,
kellad jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.

Vaba aeg
Kui soovid kindlat töökohta
pidevalt laienevas
VII rahvarõivapäev
koos rahvaettevõttes, siis tule tööle
Maximasse!
rõivaste kirbukaga Tiigi seltsima-

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel
501 5312, www.kutotootmine.ee.
Veoteenus. Tel 502 0426.

jas 1. veebruaril kl 11–13.

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

1 kuulutus =1€

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:

(90 tähemärki)

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- KORISTAJAID

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

tartuekspress.ee/

Müük

IPT äris E-R 9-12 rauakaupade
tühjendusmüük.
Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003.

San-tehnilised ja keevitustööd.
Kütte- ja veesüsteemide renoveerimine, soojustamine.
Tel 5388 9355.

Korstnapühkimis- ja pottsepatööd. Tähtajad lühikesed! Akti väljastus tasuta! Tel 5805 0201.

Massaaž Tartus Võru tn 47E
(Batuudikeskuse maja II korrusel).
Tel 5552 2308, Merilin.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.

Klassikaline massaaž ja reiki-ravi
- hea emotsionaalse tervise nimel.
Tel 527 6844, reikihealingeret.ee.

Firma müüb hapendatud kapsast,
värskelt riivitud porgandit ja kapsast. Tel 744 7794.

Raamatupidamisteenus.
Tel 5551 1130, merlesar@gmail.com.

Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole. Tel 504 3202.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381, 5837 9246.

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

Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, 1.09 €/min. Kirjalikud ennustused: ennustus.ee.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

Gaasiboilerite puhastamine
katlakivi setetest ilma demontaažita (20 €). Tel 5596 5864.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

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

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

Autoremondilukksepale, keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27,
Tartu, tel 5342 6788.
Firma võtab tööle rahvusvaheliste
vedude autojuhi ja Eesti-siseste
vedude autojuhi. Kasuks tuleb
töökogemus. Nõutav C-, E-kat. CV
saata info@alpter.ee. Tel 502 9299.

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

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

Tervis

Tel 5668 3202

Riided

Pakun tööd

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR- ja
veoauto- ning taksojuhi ametikoolitused. Esmaabi ja libedasõit.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

KÜ raamatupidamine. Hinnad
soodsad, küsige hinnapakkumist.
Tel 5661 2667.

Ettevõte garanteerib:
stabiilse palga, sotsiaalsed garantiid, tasuta lõunasöögid,
erinevad motivatsioonipaketid, tööalase tasuta koolituse

730 4455

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

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

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

8

tartuekspress
REKLAAM

Neljapäev, 23. jaanuar 2014

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

Eakate
Tervisepäevad
Soodusegistreerimine 26. jaanuarini!

43. Tartu
Maraton
63/31 km
Autopartner:

Meediapartner:

16. VEEBRUAR 2014

Peasponsor:

www.tartumaraton.ee
Suusapartnerid:

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!

Esitleja:

* Tegemist ei ole
tervishoiuteenusega!

