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TÄHELEPANU,
NOORED!
Sõbrapäeval, 14. veebruaril kell 14 –18 toimub Tartu
Kesklinna Südameapteegis Noortepäev:
•

Tervisenäitajate mõõtmine NOORTEHINNAGA

•

ISIC-kaardiga kõik tooted (v.a retseptiravimid)
5% soodsamad

•

Altermedi talve kreemid soodushinnaga kell 14-18

•

Oliva näohooldussarja toote ostuga kaasa KINGITUS

•

Tervisepüramiidi toodete presentatsioon,
naiste ja meeste vitamiinid soodushinnaga -20%

südameapteek.ee

Ootame Sind Kesklinna Südameapteegis,
Küüni 7.

PARIMAD TALVESAAPAD TAMREXIST!
LAI LIIST
12 MONDOPOINTI

KOMPOSIITTURVANINA

TESTITUD
-30°C
KÜLMAS

KOMPOSIITTURVANINA

KVALITEETNE
ITAALIA
TÄISNAHK

TÕMBLUKK
SAAPA
SISEKÜLJEL

APT
TORKEKINDEL
VAHETALD

TEIBITUD
ÕMBLUSED

TEKSTIILIST
TORKEKINDEL
VAHETALD

THINSULATE
B600
VOODER

KÜLMA
ISOLEERIV
VÄLISTALD

THINSULATE
+ KARVANE
VOODER

ALUMIINIUMKIHIGA
SISETALD

KÜLMA
ISOLEERIV
VÄLISTALD

VEEKINDEL
NAHK

LAI LIIST
12 MONDOPOINTI

TASUTA*
sokid

(väärtus 17.- €)

SNICKERS WORKWEAR
WoolMix töö- ja spordisokid
art 9202/0418

art 13600

art 13500

COFRA Bragi S3 CI
HRO SRC talvesaapad

COFRA Muspell S3 CI WR
HRO SRC talvesaapad

99.- €

TASUTA*

125.- €

TAVAHIND 17.- €

-10%

art 81783

TAMREX OHUTUSE OÜ

49.- €

art NA005

59.- €

art 88-451
Norm. 80.-

72.- €

art 35140

82.- €

art 13570

89.- €

art 88-461

99.- €

art 13640

106.- €

art P710571

189.- €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 TARTU Aardla 114, Ringtee 37a PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 RAKVERE Pikk 2 VILJANDI Riia mnt 42a JÕHVI Tartu mnt 30 VÕRU Piiri 2 VALGA Vabaduse 39 HAAPSALU Ehitajate 2a NARVA Tallinna mnt 19c PAIDE Pikk 2

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 28.02.2014 või kuni kaupa jätkub!

*Ostes Cofra talvesaapad (art 13600 või 13500) saad kingituseks TASUTA Snickers Workwear sokid
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Linn kingib maad

Linnavalitsus annab Anne 61 korteriühistule tasuta kasutusse 40
m² kõrvalasuvast linna maast,
et ühistu saaks sinna paigaldada
kaks 5 m³ ja ühe 3 m³ mahuti. Eraldatav maa-ala koosneb
mahutite alusest maast ja nende
ümbruses asuvast hooldusalast.
Linn aitab ja toetab järjepanu korteriühistuid jäätmemajade ehitamisel ja süvakogumismahutite paigaldamisel, mis aitavad parandada
üldist linnapilti.

Üüritud lasteaed
Tartu linn sõlmis ICO Park OÜ-ga äriruumi üürilepingu Ülenurme vallas Eerika tee 1 asuvate ruumide
(1526 m²) kasutusele võtmiseks lasteaiaruumidena
tähtajaga 1. veebruar 2014. a kuni 31. jaanuar 2020. a
üüriga 7917 eurot kuus.
Üüritakse hoone keldri- ning esimese ja teise korruse ruumid ja õueala. Üür sisaldab 20 tasuta parkimiskohta kinnistul ja ehitustöid lasteaiaruumide väljaehitamiseks. Ruume vajab linn kesklinna lastekeskuse
hoone remondi ja lasteaiakohtade nappuse tõttu.
Akadeemia 2 asuva kesklinna lastekeskuse ruumide
projekteerimise riigihanke võitis Sirkel&Mall OÜ pakkumus hinnaga 27 960 eurot. Olemasoleva hoone
rekonstrueerimise käigus tuleb välja vahetada osa
põrandaid ja vahelagesid, mis on amortiseerunud
ning ei vasta ehitusnormidele.

Külalised Türgimaalt
1. veebruarini on Tartus külas partnerlinna
Gaziantepi delegatsioon
linnapea dr Asım Güzelbey juhtimisel. Visiidi
eesmärk on koostöödeklaratsiooni allkirjastamine.
Kavas on kohtumised
Tartu linnavalitsuses ja
haridusministeeriumis,
tutvumine Ahhaa teaduskeskuse ja Vanemuise teatriga. Tartu koostöö Gaziantepiga sai alguse 2007. aastal. Vastastikuste visiitide kõrval on toimunud koostöö
mitmes valdkonnas. Nii on meie kogemuse toel loodud Gaziantepi mänguasjamuuseum, mõlemad linnad kannavad lastesõbraliku linna tiitlit. Gaziantep on
tundnud huvi ka siinse energiasäästu, jäätmetöötluse
ning gaasibusside vastu.
Ligi 1,4 miljoni elanikuga Gaziantep on Türgi suuruselt kuues linn ja üks maailma vanimaid püsivalt
asustatud linnu. See asub Türgi kaguosas ja on ajalooliselt tuntud eelkõige vaibatööstuse ning pistaatsiakasvatuse keskusena, kuid on nüüdseks saanud ka
arvestatavaks turismilinnaks ja Türgi üheks suuremaks
väliskaubanduspiirkonnaks. Praegune linnapea Asım
Güzelbey on ametis 2004. aastast ning kuulub Türgi
valitsevasse Arengu ja Õigluse parteisse.

KIMBUTAVAD KRATID
Kulunud anekdoot mustlase
triatlonist – jala randa, rattaga tagasi – kipub kehtima ka
Aura veekeskuses, sest osavad
pikanäpumehed saavad ihaldatule omaniku supluse ajal
küüned taha ka lukustatud
kappide puhul.

Jaanuaris laekus politseile teade, et
veekeskuses on lahti murtud üks riidekappidest ning sealt varastatud sõrmus ja tengelpung sularahaga. Kannatanu otsis ise läbi nii majas kui õues
olevad prügikastid ning avastaski
ühes neist rahakotist välja võetud ja
ära visatud dokumendid ja kliendikaardid.
Paraku polnud tegemist erandjuhtumiga. Näiteks mullu käidi
ametivõimudele teadaolevalt loata
kappides kokku kuuel korral. Jaanuaris varastati pesuruumis kümmelnud külastaja kotist võti ning
selle abil omakorda kapist rahakott
selles olnud esemete ja sularahaga.
Hiljem leiti tühi kukkur lähedalasu-

va kaupluse parklast.
Märtsis läks ujujate vara rändama
koguni kolmel juhul, ühel neist kaotatud võtme abil. Septembris virutati kapist käekell, võtmed, rahakott ja
muidki esemeid, saadud autovõtmete abil omastasid kurikaelad lisaks
ka parklas olnud sõiduki. Novembris saadi lukustatud kapist kätte
mobiiltelefon, dokumendid ja rahakott.

Valvata ei saa
“Mõnel puhul menetlust ei soovitud, osadel juhtudel on pätid käes ja
kõiki kurjategijaid paraku kogutud
tõendite pinnalt tuvastada ei õnnestunud,” kommenteeris Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peitel
eelmise aasta statistikat kokku võttes.
“Kahjuks on tõesti nii, et meie
hulgas leidub isikuid, kes vääriti käituvad ja teiste vara himustavad,” tunnistas veekeskuse juht Kairit Matto. “Paraku ei ole vist päris

vargakindlat riidekappi veel ka leiutatud.”
Matto tõi samas välja asjaolu, et
viidatud autovarguse puhul saadi
sõiduk hiljem just tänu ettevõttele
ka kätte. “Samuti on meie töötajad
olnud abiks varguse toime pannud
isikute tabamisel. Seega
teeme
omalt
poolt
kõik mis
võimalik taol i ste ju ht u m ite
vältimiseks ja aitame
ka hiljem kaasa süüdlase
leidmisel. Paratamatult ei jõua
meie silmad aga igal ajal igale poole,”
lausus ta.
Kuna kapid asuvad riietusruumides, siis on Matto sõnul mõeldamatu paigaldada sinna kaamerad või
valvur, kes kogu aeg toimuval silma peal saaks hoida. “Seega paneks
külastajatele südamele, et väärisesemeid ei tasu kappi jätta,” lisas ta.
Väärtuslikuma vara nagu doku-

mendid, raha ja autovõtmed soovitas Matto paigutada kassas olevasse
hoiulaekasse, mille võtme saab soovi korral keskuses viibimise ajaks
anda administraatori kätte. Paraku
tuleb laekateenuse eest välja käia 1,60
eurot.
KAUR PAVES

Annelinna laia haardega spordiväljak
Kaunase puiestee 58a krundile
planeeritava spordiväljaku
arendustööd on jõudnud faasi, kus otsustajaile tutvustati
projekti eskiisi. Välja pakutud
lahendus arvestaks nii väikelaste kui eakatega, ent eelarvevahendeid kõige teostamiseks napib.
„Räägime vaid eskiislahenduse
illustratsioonidest ning tööprojekt on
alles koostamisel,“ hoiatas abilinnapea Raimond Tamm õhutamast liigseid lootusi. „Ent selline uus mänguala pakuks tegevust tõepoolest erinevatele vanusegruppidele väikelastest
eakateni.“
Eskiislahenduse koostamise raa-

mes korraldati ka arutelud ümbruskonna elanike ning õppeasutuste
esindajatega, et saada tagasisidet nende ootustest ja lootustest. Selle tulemusena valminud eskiislahendus

paistab kahtlemata silma üsna uudse
lähenemisnurgaga.
Liigendatud platsidele peaks vabas
õhus aega veetma mahtuma nii
lugemishuvilised pensionärid kui pal-

limänguharrastajad, koerajalutajad ja
trikiratturid, hobisörkijad ning titevankrid.
Tamm möönab, et suure tõenäosusega ei ole linnal võimalik kogu ideed
käesoleval aastal realiseerida. „Saame
arvestada linnaeelarves selleks otstarbeks kinnitatud 64 000 euroga. Kui
projektlahendus on lõplikult valminud, siis paneme täpselt paika, millises mahus tööd annab ära teha tänavu
ning mis osad valmivad hiljem.“
Mõistagi ootavad ees hanked, tuleb
leida töövõtja ja nii edasi. Kindla eesmärgina on aga paika pandud, et selle
aasta toimetused saaksid valmis hiljemalt 1. juuniks ehk lastekaitsepäevaks.
RASMUS REKAND

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

Roppused ja solvangud on esimesed sõnad, mis meile võõrkeeli
õppides meelde jäävad.
Mõne poliitiku tegevust arvustades on kõige lihtsam teda idioodiks nimetada. Tänaval mööduvale inimesele jagame oma peas
tihti halvustavaid hinnanguid.
Sõpradega naljatades ei pane
tähelegi, kui “tropp” või „jobu“
suust lipsab. Miks kasutame just
halvustavaid sõnu nii mõtlematult?
Kergekäeliselt lausutu võib
hinge aastateks kripeldama jääda. Sõnadel on komme teha
mõnel juhul rohkem haiget kui
miski muu. Vanema öeldud „sa
ei saa millegagi hakkama“ võib
last arvama panna, et ta ongi äpu,
sest sotsiaalses hierarhias kõrgemal asuvate inimeste arvamus
tähendab meile palju. Kokkuvõttes mõjutavad sellised solvangud
enesehinnangut, enesetunnet ja
ka meie suhtlust teiste inimestega
– ühtäkki tundub normaalne, et
end ümbritsevaid mõnitad.
See kajastub hästi noorema
põlvkonna juures. Tundub, et
nende jaoks ongi normaalne
pidev üksteise kallal lõõpimine.
Internetiavarusteski levivad erinevad variandid ütlusest, kuidas
hea sõber aitab sind maast üles,
aga parim sõber pigem naerab su
üle. Ameerika professor William B.
Irvine on öelnud, et sõprade öeldud solvangud ei mõjuta meid,
sest nad on meiega nii-öelda
samal tasandil. Teame, et sõber
jääb ikka sõbraks ja enamjaolt
laseme sellised solvangud ühest
kõrvast sisse ja teisest välja, sest
tegemist on ju naljaga.
Aga kuidas me võime kindlad
olla, et meie naljad mingist hetkest piiri ei hakka ületama? Oleme
endagi puhul tähele pannud, kui
koolis sõpradele loobitud “hüüdnimed” uues seltskonnas inimesi
kulmu kergitama panevad. Vahel
on isegi küsitud: “Miks sa nii
ütled?” Sellised hetked panevad
mõtlema, tõesti, miks nii…
Kuidas suhtuda võõra inimese öeldud halba sõnasse? Terve
mõistus ütleb, et võõra juttu ei
maksa tõsiselt võtta, sest ta ju ei
tunne mind ja võib end lihtsalt
välja elada. Samas võetakse sõnu
ikkagi hinge, sest võib-olla räägivad nad hoopis tõtt.
Juhuslikul tuttaval puudub
kohustus meile valetada. Sõber
ikka hoolib ja jätab ütlemata, aga
võõras on aus – või vähemalt nii
meile tundub. Seega tuleb hoolega mõelda, enne kui mõnele
„suvalisele“ inimesele solvanguga
lajatad. Öeldakse ju, et kui sul pole
midagi head öelda, jäta ütlemata.
Merlin Vettik, Marit Sukk
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Linnaosa tulevikku suunasid nii
muinsuskaitse järelevalveametnik
Ilona Merzin, Supilinna Seltsi juht
Mart Hiob kui kunagine linnaarhitekt
Uku Põllumaa.
KAUR PAVES

LAUSEGA

Mobiiliarve poekassas

Seoses üleminekuga SEPA-süsteemile saavad Tele2 kliendid
veebruarist kõigis Maxima kauplustes telefoniarveid maksta – selleks tuleb lihtsalt ribakood kassiirile ulatada.

Rohkelt uisuplatse

Linn tõmbab Supilinnas koppadel pidurit
Värske Supilinna ehitustingimuste planeering
piirab oluliselt miljööväärtusliku linnaosa täisehitamist.
Planeering toetub linna ja
Supilinna Seltsi koostöös läbi
viidud küsitlusele, mille käigus
1152 piirkonna postkasti libistatud ankeedist tagastas rahvas 286. “Vastajaid oli nii noori, vanu, vaeseid kui veel vaesemaid – Supilinnas teatavasti ju
rikkaid ei ela,” ironiseeris linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku. “Uuringu kokkuvõte toetab
kontseptsiooni, et palun ärge
ehitage linnaosa nii täis, kui
vana planeering seda ette näeb.”

Maagiline 1927
Avalikul arutelul planeeringu peamiseks oponendiks kujunenud kunstiajaloolane Enriko
Talvistu jäi aga küsitluse teadusliku pädevuse suhtes kriitiliseks.
“Postkastidesse panek ei ole
valim,” märkis ta. “Valim eeldab
sotsioloogilist meetodit. Linna
raha eest võiks asja siiski korralikumalt teha.”
“Erakordse tähtsusega” küsitlustulemused andsid Ranniku
sõnul linnale teadmise, et senist
planeeringut, mis nägi ette Supilinna hoonestustiheduse olulise
tõstmise kvartalit läbivate teede
rajamise kaudu, nagu näha praegu valmiva Selleri tänava puhul,
tuleb muuta. “Uus planeering
ei näe ette olulist hoonestamist
kvartalite sisse, lubatud on vaid
tänavaäärsetest majadest märki-

misväärselt väiksemad hooned,”
lausus Ranniku.
Krundistruktuur säilitatakse
kava kohaselt aastast 1927, mis
peaks tagama erinevate kvartalite iseloomulikud jooned. “Küsimus on, kas hoonestada Supilinnale iseloomulikult ehk pigem
tänavafrondis või meelevaldselt,” selgitas planeeringut varasemaga võrreldes kiitnud Supilinna Seltsi esimees Mart Hiob.
“Kuna paljud hooned on pärit 19.
sajandi teisest poolest, on mõistlik sellest lähtuda.”
Talvistu väitel
jääb 1927. aasta algpunktiks
valik arusaamatuks. “Mis
aasta see on, et peaks sellest
ajast struktuuri hoidma? Mingit struktuuri seal pole, juhuslik
kujunemine,” lausus ta. “Paljudel
majadel on ainult silt 19. sajandist, kõik ülejäänu on 1930ndatest.”

seeris ta tagasisidet. “Kui varem
oli võimalik Herne, Tähtvere ja
Oa tänaval äri teha vaid teatud
protsendil krundist, siis nüüd
korrigeerime seda saja protsendini.”
Siiski ei prognoosinud Ranniku linnaosasesse suuri kaubanduskeskuseid. “Kas supilinlased
tahaksid kas või ühe x-iga Maximat?” küsis ta.
Laias laastus muutuvad ehitusnõuded Ranniku väitel leebemaks. “Näiteks oleme jätnud ära

Lubage minul veel
juurde ehitada, aga siis
enam mitte kellelgi.

Maximat ei tule
Sisekvartali hoonestuspiirangutest rääkides meenutas Talvistu, et Tartu rahvaarv on järkjärgult vähenenud ja uute elamispindadega saaks seda leevendada. “Supilinna saaks 500
inimest vabalt juurde, see on ju
mugavalt kesklinna lähedal,”
lausus ta.
Ranniku tõi välja laekunud
ettepaneku tekitada Supilinna
enam äripindasid. “Praegu on
ainult Herne kauplus ja Oa tänava ökopood, miks te ei võimalda rohkem ettevõtlust?” parafra-

juba märgilise tähenduse omandanud laudise laiuse fikseerimise,” lausus ta. “Nüüd määratakse see projekteerimise või detailplaneeringu käigus.”
Talvistu iroonilise küsimuse
“Aga lipuvarras ja numbrimärk?”
peale märkis Ranniku, et lipuvarraste kõrgus on paika pandud vaid Ihastes. “Ka numbrimärk ei oma Supilinnas miljööväärtust erinevalt Annelinnast,
kus ta ongi ainuke väärtus,” lisas
Ranniku.
Vastuolude põhjused taanduvad Ranniku väitel üldinimlikule paradoksile: kõik tahaksid elada miljööväärtuslikus
keskkonnas, aga nii, et enda
tegutsemisvabadust selle heaks
ei piirataks. “Lubage mul veel
juurde ehitada, aga siis enam
mitte kellelgi,” võttis ta elanike
mõttekäigu kokku.
KAUR PAVES
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.
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Pakaseline, ent nigela lumega
talv on talispordirahva sundinud
üha rohkem uiskude järele haarama ning kohti, kus tritsutada on
rekordiliselt: lisaks harjumuseks
saanud lauluväljaku, Tamme ja
Annelinna staadioni ning kaubamaja uisuplatsile, ootab sile jää
tänavu ees ka Peetri turu juures,
Raadi järvel, Forseliuse kooli hoovil ning Anne kanalil.

Rahvarõivapäev
Laupäeval kella 11–13 toimub Tiigi seltsimajas VII rahvarõivapäev,
kuhu oodatakse ostma-müüma
rahvarõiva seelikuid ja põllesid,
tanusid ja liistikuid, pikk-kuubesid
ja suur-rätte, vöid ja sukapaelu,
särke ja käiseid, kaapkübaraid,
murumütse jne.

15

järve 15 km vabatehnikas suusasõidule (start kell 12), millele
eelnevad lastesõit, tehnikatreening ja vajadusel saab Suusabussis ka varustust timmida.

Meriseahommik
Tartu loodusmajja on laupäeval
kell 10 ja 12 oodatud 4–8-aastased lapsed, et järjekordsel loodushommikul tutvust teha levinud lemmiklooma – meriseaga;
ühtlasi meisterdama taaskasutatud materjalidest ning tutvuma
eesti rahvatraditsioonides oluliste
talvetoimetuste ja -toitudega.

Bussiajad taskus
Tarkvaraarendaja Mobi Lab
OÜ äsjavalminud rakenduse
abil saab infot
Tartu linnaliinibusside liikumist puudutavat infot vaadata reaalajas
nutitelefoni
ekraanilt – tõsi küll, rakendus on
loodud vaid Androididele.

VVV avamatk

musta-rohelist elektritaksot vurab
Emajõe Ateena tänavail – 2012
aasta kevadel vaid ühe särtsujõul
sõitva masinaga alustanud Takso
OÜ plaanib loodussäästvate autode
arvu veel vähemalt kahekordistada.

Paku sillale nime
Volikogu kultuurikomisjon (volikogu@raad.tartu.ee) ootab veel
6. veebruarini tartlaste ettepanekuid, milline nimi sobiks kõige
etemini Idaringteel üle Emajõe
kerkivale uuele sillale.

Saadjärve suusasõit
MTÜ Suusahullud ootab spordisõpru laupäeval Lemeks Tartumaa suusasarja II etapile – Saad-

Va p r a m ä e -Ve l l ave re -V it i p a lu sihtasutus (VVVS) korraldab
1. veebruaril kell 11 Vellaveres talvise matka, kus piisava lume korral minnakse räätsadel-suuskadel
(vastasel juhul jala) uurima metsaelu ning loomade jälgi. Talvine
retk on avaüritus neljaosalisele
aastaaegu järgivale matkasarjale.

Riimi raiutud riiklus
Pühapäeval kell 14 toimub linnamuuseumis Tartu rahulepingu
94. aastapäevale pühendatud
loeng, kus ajakirja Akadeemia
peatoimetaja Toomas Kiho
räägib teemal „Eesti riik luules“.
Kuulajate ette tuuakse valik eesti
autorite luuletustest, mis on kirjutatud Eesti riigile mõeldes.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

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

TUGEVAMA ÕIGUS: Kalda tee parkimisplatsil jäi tänavapost heitluses tagurdava rekkaga oponendile selgelt alla. MALLAR SON

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

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

ia
aastoran
res

E - L 11-22, P

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- KORISTAJAID
Ettevõte garanteerib:
stabiilse palga, sotsiaalsed garantiid, tasuta lõunasöögid,
erinevad motivatsioonipaketid, tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
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Palametsa
pajatused

Raimond (Helgur Rosenthal) põgeneb keskeakriisi
eest mööda Tartu aguleid.
HANNA SAMOSON

Villem Ernits ja
Üliõpilaste Leht
Jaanuaris 1914, seega sada aastat tagasi, hakkas Tartus ilmuma eestlastest tudengite esimene ajakiri Üliõpilaste Leht, mille
algataja ning peatoimetaja oli slaavi fi loloogiat studeeriv Villem
Ernits (1891–1982). Väikepõllumehe poeg Kodavere kihelkonnast
Pala vallast. 1979. a juunis küsitlesin 88-aastast karskusliikumise tegelast ülikooli helistuudios ja ta jutustas oma ülikooliajast
järgmist.
Lõpetasin Tartu kroonugümnaasiumi kuldmedaliga 1911. aastal. Mind huvitas soome-ugri keeleteadus, mida aga tol ajal ei saanud Tartus õppida. Tahtsin minna Helsingi ülikooli, aga see nõudis
omajagu raha. Gümnaasiumis olin Tartu linna kodanikuna saanud
kaupmees Šamajevi stipendiumi. See oli 100 kuldrubla aastas, millest 65 kulus õppemaksuks ja 35 rubla jäi endale. Tartus edasi õppides
oleksin üliõpilasena saanud juba 300 rubla aastas. Just selle stipendiumi pärast jäin Tartu ülikooli ja hakkasin õppima slaavi filoloogiat, kuna arvasin, et slaavi keeltel on mitmeid kokkupuuteid meie
keelega. Ühtaegu tegin endale selgeks soome keele ja lugesin hoolega Soome ajalehti.
1913 hakkas Soomes ilmuma Ylioppilaslehti. Kirjutasin sellest Postimehes ja avaldasin soovi, et ka meil oleks selline asi tarvilik. EÜS
hakkaski Üliõpilaste Lehe nime all ilmuvat ajakirja asutama. Kuna
olin algataja, siis sain ka seal tegevtoimetajaks ja kirjutasin küllap
vist kõige rohkem artikleid. Niipalju Ernitsalt.
Vaatasin ajakirja 1914. a ilmunud 8 numbrit läbi ja Ernitsal
oli õigus. Autoreid oli Tartu, Peterburi, Riia ja Moskva eesti üliõpilasorganisatsioonidest, kuid kõige enam võis kohata teotahtelise tegevtoimetaja nime. Seda just üliõpilaste karskusele pühendatud kirjatükkide all. Ajakirja vastutav toimetaja oli
teine Villem – koolmeister, keeleteadlane ja kirjanik Grünthal (1885–1942), rohkem tuntud Villem Ridala pseudonüümi all.
Tema toonitas, et uus ajakiri esindagu kõiki Eesti üliõpilasorganisatsioone, nende voolusid ja püüdeid. Toogu esile üliõpilaste
paleusi, majanduslikku olukorda, töövõimalusi pärast õpingute
lõpetamist.
Uus ajakiri tuli välja oma aja kohta uute ideedega. Nii tehti juba
veebruarikuu numbris ettepanek korraldada 1914. a sügisel Tartus
„eesti üliõpilaste vahelised olümpiamängud“, mille programmis
oleksid jooksud, diskuse heitmine, kuuli tõukamine, oda viskamine, kõrguse ja kauguse hüpe hooga ja hoota, kepi hüpe (teivashüpe).
Parima atleedi selgitaks välja viievõistlus: 100 m, diskus, oda, kuul ja
hooga kaugushüpe.
Maailmasõja puhkemine tuli vahele, ometi peeti 1914. a 30. ja 31.
augustil Tartus ära eesti üliõpilaste esimene spordipäev. Osales 19
atleeti 5 üliõpilasorganisatsioonist, kõik kenasti valgetes särkides ja
pükstes. Enamik mehi võistles järjepanu mitmel alal, nii et võistlejaid jätkus. Kõrgust hüpati üle pooleteise meetri, kaugust 5 ja poole meetri ringis. Ja samas numbris – sportlike tulemuste kõrval ära
toodud nende eesti üliõpilaste nimed, kes seoses sõjaga tegevteenistusse kutsutud.
Üliõpilaste Leht lõpetas sõjaolude tõttu ilmumise 1916. aastal.

Seoses sooviga kasvatada sel aastal
autode lisavarustuse tootmismahtusid
ootame ametisse

Lukkseppa
Seadmeoperaatorit
Instrumentaaltreialit

kes:

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

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

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

Tartu kohta seriaali küll
Ilmselt ajaloo esimene pea
otsast lõpuni Taaralinnas
filmitud telesari “Hakkab
jälle pihta” täidab tegijate
sõnul rahvusringhäälingus
mugava augutäite rolli.
Veronika (Ragne Pekarev) ja
Raimond (Helgur Rosenthal) Vesilinnu karilt karile veerev kooselu
naerutab rahvast ekraanil juba
kolmandat hooaega. Tartut vaid
ülikooli peahoone ja Toomemäe
järgi tundva ETV vaataja jaoks
võib aga tulla üllatusena, et kibe
armupesa, kus suur osa stseenidest üles on võetud, asub värvika elanikkonnaga Vasara tänava
paneelmajas ühetoalises korteris.
“Naabrid ähvardasid, et tapavad
meid ära. Päris hirmuäratav oli,”
meenutas režissöör ja stsenarist
Rain Tolk möödunud suve.

Jobu ja esoteerik
Ka ülejäänud sündmustik keerleb Emajõe Ateena ümber. “Tartu
on ju tore linn, siin on oma puitrajoonid ja kahe x-iga Maxima,”
põhjendas sarja teine autor Andres Maimik. Nii viivadki kaadrid
vaataja nii Hansa Hoovi, linnaujulasse kui Karlova tänavatele.
Tülpimus naispoolest ja pingestunud rahamured viivad alati
ebaleva Raimondi noore kirjandusamatsooni (Kristiina-Hortensia Port) juurde, ent läbimurret ei

paista sealtki. “Raimondi näol ei
olnud eesmärk eesti meest jobuna
portreteerida,” märkis Tolk siiski. “Lihtsalt huvitav on ju vaadata
tegelast, kellel kõik valesti läheb.”
Kõrvaltegelasena annab tooni
esoteerik Ingmar (Andres Tabun),
kes on hullutanud Raimondi ema
ning esindab Tolgi väitel meie kõigi vanaemasid ohustavat karismaatilist kelmi, kelle tegelaskujuni viis stsenaristid Maimiku enda
tädi. “Kõik esoteerikud, keda me
teame, on Ingmarid või Ingvarid
(vihje joogaõpetajale Ingvar Villidole või erootikakirjanik Ingvar
Luhaäärele? – toim),” selgitas Tolk
nimevalikut.
Kuidas aga õnnestus vallatutel
alastust imiteerivatel kostüümidel ja selgetel vihjetel noorte narkotarbimisele rahvusringhäälin-vööndisse
gu prime-time-vööndisse
pugeda? “Projekt jäi vahepeal seisma ja keegi selle
eest justkui ei vastutanudki,” tunnistas Maimik.
Tolk meenutas,
kuidas praeguseks
Tenerifele pagenud
ET V meelelahutustoimetuse juht Mart
Normet oli pärast stsenaariumi “läbilugemist” tõdenud, et imet
ei sündinud. “Mõnda
aega hiljem ta oli sunnitud tunnistama, et ei

jõudnud seda siiski lugedagi,” rääkis Tolk. “Ajasime Normetit konkreetselt taga ning pidevalt tõi ta
põhjenduseks, et tööd on nii palju,
et ei jõua meiega tegeleda. Lõpuks
sattusime Lätis Positivuse festivalile, kus nägime… Normetit!”

Darwinit eirates
Kuigi algselt pidanuks seriaal
startima aprillist, võtnud detsembri keskel tegijatega ootamatult ühendust ERR-i juht Hanno
Tomberg. “Saime aru, et sel hetkel,
kui on vaja augud täita, kõlbame
küll,” sõnas Maimik.
Heitlikke suhteid rahastajaga kommenteerides võttis Maimik tsiteerida briti koomikut Ricky Gervaisi, kes on võrrelnud avalik-õiguslikku televisiooni Austraaliaga. “Normaalsetes oludes
oleksid sealsed kukkurloomad ja
kängurud Darwini õpetuse kohaselt ammu nahka pistetud, aga
õnneks nad eraldusid muust
maailmast juba nii ammu,”
lausus Maimik. “Ka ERR
on selliseid veidraid eluvorme täis, kes turumajanduslikus
olukorras oleksid surnud.”
Kas Veronikal ja Raimondil
õnnestub kokku jääda või tekivad neil üha uued suhted, saab
näha pühapäeviti kell 20.30 ETVst. “Tartu kohta on siin ju seriaali
küll,” soovitas Maimik.
KAUR PAVES

Seitsmes Meel
on tagasi
1. veebruaril esineb Tartu Uues
Teatris legendaarne ansambel
Seitsmes Meel, keda sai viimati
näha veerand sajandi eest levimuusikapäevadel aastal 1988.
Lavale naasmiseks andis
bändile tõuke kurb sündmus – klahvpillimängija Tõnu
Väärtnõu traagiline hukkumine. Tõnu oli aastaid proovinud
bändikaaslasi uuesti kokku
tuua, kuid erinevatel põhjustel
see ei õnnestunud.
Esialgu oli Seitsmendal
Meelel plaanis anda vaid üks
Tõnule pühendatud kontsert,
kuid ootamatu publikumenu ja
eriliselt hea omavaheline klapp
ei jätnud meestele muud võimalust kui jätkata.
Seitsmes Meel on aastatel
1986–1990 tegutsenud kultusbänd. Bändi muusikat võiks
iseloomustada kui romantilist
rokki. Kuigi Seitsmenda Meele
loomingust on jäädvustatud
kaduvväike osa ja seegi vaid
1988. aastal välja antud kassetil, on suur hulk bändi laule
saavutanud rahva teadvuses
igihaljaste hittide staatuse.
Neist ilmselt kõige tuntum
,,Tule Kui Leebe Tuul” valiti
2009. aastal telesaates ,,Eesti
otsib lemmiklaulu” kõigi aegade parimate armastuslaulude
hulgast 4. kohale. Seda ja paljusid teisigi Seitsmenda Meele
lugusid on läbi aegade laulnud
lugematud Eesti muusikud, sh
Lenna Kuurmaa, Birgit Varjun,
Soul Militia, Noorkuu jpt.
Ansambel Seitsmes Meel
esineb koosseisus: Henry Laks
(vokaal), Kalle Vilpuu (kitarr),
Imre Eenmaa (bass) ning Toomas Leemets (löökriistad).
Kontsert algab kell 19, pileteid
müüakse kohapeal.
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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

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Soodusegistreerimine 26. jaanuarini!

43. Tartu
Maraton
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ANEKDOODID

Ühel Berliini tänaval seisid Stirlitz,
Müller ja Bormann ning vestlesid
elavalt. Neist möödus professor
Pleisschner ja ütles valju häälega:
„Stirlitz, te olete pederast!“
Kõik pahvatasid naerma, ja ainult
Stirlitz sai aru, et Keskusest on
tulnud raadiogramm, milles talle
omistati kindrali auaste.
***
Ükskord hakkas Stirlitzil streikima
veevärk ja ta kutsus santehniku. Tuli
aga hoopis töömeheks maskeeritud Müller ja parandas rikke. Stirlitz
andis talle harjumusest kolm rubla.
„Noh, jäitegi vahele, Stirlitz,“ ütles
Müller, „aarialane oleks andnud
marku või vähemalt tšekke.“
„Vabandage, gruppenführer,“
vastas Stirlitz, „olen praegu kuival ja
pidin seepärast laenama raha vene
radistilt.“
***
Laeval puhkeb tulekahju. Algab
paanika. Igaüks püüab kiiresti tekile
jõuda. Paanika vaibub alles siis, kui
kapten hüüab:
„Daamid ja härrad, rahunege!
Vett jätkub kõigile!“
***
Vanem daam pöördub kapteni
poole:

„Kas seda juhtub sageli, et laev
põhja läheb?“
„Ei, proua, seda juhtub ainult üks
kord.“
***
Härra Müller on reisiaurikul keset
ookeani, kui algab torm. Laev kõigub tugevasti, reisijaid haarab paanika. Ainult Müller on rahulik.
„Kas te tõesti ei karda?“ küsib kapten.
„Mis mul karta! Kui laev põhja läheb,
kaotate töökoha teie, mitte mina!“
***
Kohtunik: „Kas kinnitate endiselt,
et kaebealusel oli komme rääkida
iseendaga, kui ta oli üksinda?“
Tunnistaja: „Ma ei tea.“
Kohtunik: „Mis?! Te ju tunnistasite, et käisite koos temaga pikka
aega ühes koolis, seejärel teenisite
leiba samas vabrikus ja kuulusite
ühte korvpallimeeskonda. Miks te
nüüd ütlete, et ei tea?“
Tunnistaja: „Kuid ma pole temaga
eales olnud siis, kui ta on üksinda...“
***
Kohtunik: „Ma rahuldan teie naise lahutuspalve. Ta hakkab saama
alimente 120 krooni kuus.“
Kohtualune: „See on teist küll
kena, et teda omalt poolt toetate,
eks ma püüa ise kah natuke...“

***
„Miks te oma naist tulistasite?“
küsib kohtunik.
„Ta vedas minuga kihla, et ma ei
julge seda teha,“ vastab kohtualune. „Ma ei saanud ometi kihlvedu
kaotada!“
***
„See mees tahtis alati saada valitsuse liikmeks. Mis ta praegu teeb?“
„Mitte midagi. Ta sai selle koha,
millest unistas.“
***
Rahvasaadik lõunastab restoranis. Tema juurde tuleb peakokk ja
küsib:
„Kuidas teile meeldis meie firmaroog?“
„Väga! Kahju ainult, et kartulid
on selles valdavas enamuses, aga
liha moodustab ainult nõrga opositsiooni.“
***
Riigikogu saadik tuleb lõunale.
Naine küsib:
„Kas kapsasuppi sööd?“
Saadik tõstab vaikides käe.
„Kas seapraad sobib?“
Jälle tõuseb käsi.
„Aga kuidas on pitsi viinaga?“
Selle peale kostab tormiline
aplaus.
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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.
Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Elujanu
6.02 kell 21.45 Cinamonis
Film põhineb tõsielul ning jutustab loo Ron Woodroofist (Matthew
McConaughey). Texasest pärit Ron on elektrik ja rodeokauboi, kes elab
metsikut elu, mis pööratakse 1985. aastal pea peale, kui selgub, et ta on
HIV-positiivne ja arvatakse, et tal on elada jäänud ainult 30 päeva. Kuid
mees ei mõtlegi surmaotsusega leppida.
Ron saab teada, et USAs ei saa piisavalt ravi ja õigeid ravimeid ning
läheb Mehhikosse. Seal saab ta infot alternatiivravimite kohta, hakkab
neid üle piiri USAsse smugeldama ning esitab sellega väljakutse arstlikule ja teaduslikule kogukonnale, kelle hulka kuulub ka tema murelik
arst Eve Saks (Jennifer Garner).
Kuna Ron ei ole geikogukonnaga seotud, saab ta ootamatuks liitlaseks AIDS-i põdev transseksuaal Rayon (Jared Leto), kelles on sama
palju elurõõmu kui Ronis endas. Rayon ja Ron ühendavad jõud ning
asutavad „ostuühistu“, mis vahendab HIV-positiivsetele ravimeid, mida
kodumaal müüa ei lubata. Texase südames tuksub Roni uuendusliku
põranda-aluse ettevõtmise süda valjult ja tugevalt. Sõprade ja klientide
ring aina kasvab ning Ron võitleb väärikuse, hariduse ja heakskiidu
nimel. Diagnoosile järgnevate aastate jooksul jätkub elu täiel rinnal
nagu ei iial varem.
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Ehitus

Kino

Näitus

CINAMON

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
31.01-4.02, 6.02 kell 14.10,
16.50, 19.30; 5.02 kell 15.15,
18.15, 22.10 Ameerika afäär
31.01-6.02 kell 16.30, 20.30
Saatana sigitis
31.01-6.02 kell 22.20 Nümfomaan. II osa
31.01-5.02 kell 14.30, 19.10,
21.45; 6.02 kell 14.30, 19.10
12 aastat orjana

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

31.01-6.02 kell 18.30 Mina,
Frankenstein

kuni 18.02 Eesti lennuakadeemia fotonäitus Ühisel
jõul kõrguste poole

31.01-6.02 kell 12.20 Jack
Ryan: Variagent

kuni 21.02 näitus Üks heidab
varju teine valgust: Indrek
Hirve luule muusikas

31.01, 3.-4.02, 6.02 kell 12,
12.10, 13, 14.20, 15.30, 17.45;
1.-2.02 kell 11, 11.30, 12.10,
13.15, 14.20, 15.30, 17.45;
5.02 kell 12.10, 13, 13.15,
14.20, 15.30, 17.45 Lumekuninganna ja igavene talv
(eesti keeles)
31.01-6.02 kell 19 Aitab
jutust
31.01-6.02 kell 20 Nümfomaan I

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

31.01-6.02 kell 16.40, 21 Walter Mitty salajane elu

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

31.01-6.02 kell 11.45
Dinosauruste radadel

5.02 kell 17.30 Reisimuljete
õhtu loodusajakirjanik Toomas Jüriadoga

31.01-6.02 kell 13.40 Kääbik:
Smaugi laastatud maa
31.01-6.02 kell 17.05 Last
Vegas
5.02 kell 21.15 Esilinastus:
Wall Streeti hunt
6.02 kell 21.45 Esilinastus:
Elujanu

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.
Ettevõte ostab raieõigust, kasvavat metsa ja metsakinnistuid. Tel
5348 8766.
Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.
Ostan kasepaberipuud.
Tel 5683 3404.
Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²),
välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²),
põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus. Tel
5455 1700, info@voikapuit.ee.

Kinnisvara müük
1-toal ahik korterid Jänese tn
(kap-remonditud, omanikult, aed,
vaikne maja). Tel 5563 9452.

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

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.
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Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

3-4-toal korter. Tel 5615 9460.
Korter Tartus (kap-remonti vajav).
Võib ka mugavustega. Soodsalt.
Tel 5897 9316.
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.

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

Koolitus
18.02 algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
hüdro, universaal). Tel 444 5866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com.

Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
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.
Küttepinnud (3 m pikad või tükeldatud). Kütteklotsid. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
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.

Keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu, tel 5342 6788.

Pakume tööd autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee
27, Tartu. Tel 5342 6788.

Emajõe Keeltekool: uued kursused jaanuarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Veebruaris algavad loovliikumise
tunnid 5–7-aastastele (E 17-17.45
Muusikakojas, Tähe 101).
Tel 5667 6456.

Küte

Müüa korralikud kasutatud ja
uued rehvid koos velgedega ja
ilma, K-701 rehvid kohandatud
koos veljega Mtz-le 28, 1x26,
Donn rehvid 30,5x32 veljega ja
ilma, 17,5x25 2 tk uued koos veljega, haagisele 16x20, 16,5/70x18,
uued rehvid 540/65Rx24, 23,1x26
teemasinale, 480/80Rx26,
380/85Rx28, 650/85Rx38,
420/85x28, 11x28, 710/70x38,
velje südamike keevitustööd vastavalt soovile, rehvilõhede remont.
Garantii. Tel 526 8498,
andres@gersamia.ee.

Mööbel
Kasutatud mööbli komisjonimüük. Ostame ja müüme
kasutatud mööblit. Tutvu meie
toodetega www.mooblivaramu.
ee, tel 5568 2774.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuud (kuivad). Tel 525 7628.
Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.

Otsin tööd
Oma autoga (universaal), arve väljastamise võimalus.
Tel 5884 0999.

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil, aitame küttearveid vähendada. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Vajatakse hoidjat vanurile.
Tel 5844 6526.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

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

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

Aasta Aiad OÜ - talvel kõik
metallitööd ja väravad -20%. Tel
504 3024, aastaaiad@mail.com.

Teenused

Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenused:
www.12kuud.eu.
Siseviimistlus- ja maalritööd Tartus ja Lõuna-Eestis. Tel 5568 3394,
www.hsviimistlus.com.

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

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma koristab majaümbrusi ja
teeb hooldusremonttöid. Tellimine tel 509 0750.

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

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

Veoteenus. Tel 502 0426.

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

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.
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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.
Kapsas hapendamiseks.
Tel 744 7794.
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
Ostame kokku kõiki Teie vanu ja
antiikseid esemeid. Tasuta konsultatsioon ja transport. Maksame
raha kohe kätte! Tel 5697 9164,
www.eestivanavara.ee.
Ostan korralikud laia lindi kilbid
(traktor DT-75-B või Niva SK-5
kombain) ja veneaegseid varuosade laojääke. Tel 520 2511, skifup@
hotmail.com.
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
VII rahvarõivapäev 1. veebruaril
kell 11–13 Tiigi seltsimajas. Rahvarõivaste kirbukale oodatakse
ostma, müüma, vahetama uusi ja
poolpiduseid rahvarõivaid, peakatteid, jalatseid, ehteid jms. Nõustab
Reet Piiri Eesti Rahva Muuseumist.
Sissepääs prii, toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu linnavalitsus.
Info: Tiina.Konsen@raad.tartu.ee.

Tervis

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

95-aastane preili Elfriide Kesk
tänavalt tutvusi ei otsi. Palun mitte
tülitada. 517 0933.

Kvaliteetne raamatupidamisteeSale inimene on edukas ja enesekindel.
nus. Tel 5340 2146, info@
Joogid kaalujälgimiseks – asendamatu
vahend säilitamaks head vormi.
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.
2 töölist teevad maalritöid (pahtelKÜ raamatupidamine. Hinnad
damine, krohvimine, värvimine ja
soodsad, küsige hinnapakkumist.
lihtsamad sisetööd). Helista ja küsi
Tel 5661 2667.
pakkumist! Tel 5598 2011.
Teil on raske leida endale õiget dieeti?
Pole aega jälgida oma toitumist
ja rangelt lugeda kaloreid?
Uskumatu, kuid tõsi kõik on tehtud teie eest.
On loodud unikaalne toitumiseprogramm „Nädalaga Saledaks“.
Võimaldab rangelt kontrollida iga söögikorra kalorisisaldust, varustades
organismi vajalikke toitainetega. „Nädalaga Saledaks“ on vajalik neile,
kellel ei ole aega erilist toitu valmistada ja kes ei taha ennast piinata
range dieediga, kuid soovib tervislikult toituda. Võimaldab mitte ainult
kiirelt valmistada ja maitsvalt süüa, vaid ka ennast vormis hoida.
„Nädalaga Saledaks“ – sinu ideaalkehakaalu ja hea enesetunne võti!
See on lihtne ja tõhus. Nautige ja võtke kaalust alla!
Need ja teised tooted leiad meie interneti poes www.aelitaforte.ee
Praegu eriti isuäratava hinnaga!

Pakun seltsi ja abistan kodutöödes. Tel 5905 4698.

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

Autoremont, summutite remont.
Viljandi mnt 48, Tartu,
tel 5853 3080.
Müüa Ford Transit Long (2013,
9 kohta, 19 900 € + km).
Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

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.

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

Loomad

Põllundus

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Ära anda ilusad õuekoera kutsikad (2-kuused, kolli ja tiigerbokseri
segu). Kiire! Tel 5593 6091.

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

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Pakun tööd

Kinnisvara ost
1-2-toal korter. Tel 507 4635.

tartuekspress
REKLAAM

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.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Müüa 1/4 majast Tammelinnas Kungla tänaval.
Tamme gümnaasiumini on 650, Tamme staadionini 750, bussipeatuseni 100 m.
tartuekspress.ee/
730 4455
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.
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Pole korteriomand, samuti pole veel notariaalselt kinnitatud kasutuskorra lepingut.
Müüb omanik.

Hind: 70 000 € (ei tingi)

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

Tel 511 6923.

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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