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TASUTA TERVISLIK NELJAPÄEV “Mõeldes meie väärikatele!

ÕED ANNAVAD TERVISENÕU 20. veebruaril kl 16 – 19 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis Nooruse 5 (I korrusel, trepist üles)

Terviseteemalised vestlusringid, tervisenäitajate mõõtmine, individuaalne tervisenõustamine.
• Mõõdame vererõhku, pulsisagedust, vere suhkru-, hemoglobiini- ja kolesteroolisisaldust, keha rasvasisaldust ja kehamassi indeksit, määrame veregruppi.
• Võimalik tutvuda erinevate tervisetoodetega. KÕIKI TOOTEID ON VÕIMALIK OSTA! Sularaha kaasa!
• Lastehoiutuba koos erinevate tegevustega! Ruum 007

Vestlusringid algavad igal täis- ja pooltunnil alates kella 16-st
Ruumis 119: Probleemid paksenenud küüntega ja kust saada abi?
Ruumis 109: Millal pereõde? Millal koduõde?
Raamatukogus: Mida saame teha kõhukinnisuse vältimiseks?
Ruumis 117: Pidamatus ei pea tähendama paratamatust.
Täpsem info www.ena.ee
Raamatukogus: Suu ja hambaproteeside eest hoolitsemine
Ruumis 118: Tülikas kaaslane, valu.

Eesti Õdede Liit

Inimese tervise heaks
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tartuekspress
Sõimerühmad kipuvad kaduma
uudised

Neljapäev, 13. veebruar 2014

Haridus- ja infomess

Tartu messikeskuses 22. korda peetav haridusteemaline mess Intellektika 2014 koondab kokku
üldhariduskoolid, kutseõppekeskused, kõrgkoolid ning hariduse ja tööga seotud organisatsioonid. Eksponente on tänavu oodata ligemale 70.
Intellektika projektijuhi Priit Priimägi sõnul oli
selle aasta eesmärgiks suurendada ettevõtluse osakaalu Intellektikal. „Näitame noortele, et
ettevõtluse alustamine Eestis on võimalik ning
et entusiaste toetatakse,“ sõnas ta. „Soovime,
et mess pakuks võimalikult suurele sihtrühmale
midagi huvitavat. Seepärast on esindatud üldhariduskoolid ning Eesti suurimad kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. Vähemtähtsad ei ole organisatsioonid, mis tutvustavad välismaal õppimise
võimalusi,“ ütles Priimägi.
Tähtsal kohal on täiskasvanute koolitus ja elukestev õpe, millele on Intellektikal alati tähelepanu pööratud. Täiendõppe- ja praktikavõimalusi
ning töökuulutusi tutvustavad töötukassa, tööinspektsioon ning tööotsinguportaal CV Keskus.
„Üritus ei ole mõeldud pelgalt koolinoortele,
oodatud on kõik, kel huvi mõni põnev eriala
omandada või täiendõppekoolitustel osaleda,“
lisas projektijuht.

Kohus tunnistas
Rosina õigeks
Eelmisel nädalal kirjutas
Tartu Ekspress Jüri Rosinast, kes seisis kohtu
ees süüdistatuna prokuröri ähvardamises. Tartu
maakohus mõistis kuriteosündmuse tuvastamatuse tõttu ta õigeks.
Kohus leidis, et Rosinale esitatud süüdistus
tapmisähvarduses ei ole tõendatud, tegu ei ole
reaalse ähvardusega ning talle ette heidetud tegu
ei ole esitatud süüdistuse kvalifikatsiooni koosseisule vastav.
Kohtunik Ülle Raag oli seisukohal, et kuigi süüdistatava kiri räägib hävitamise soovist, on tegemist sedavõrd suure filosoofilise üldistuse astmega eesmärgiga, et seda ei ole võimalik seostada
reaalselt saabuva ajahetkega ega konkreetselt
toime pandava teoga. Kohus leidis, et esitatud
ähvardused ei ole seostatavad konkreetse aja,
koha ega ka tagajärgedega. Lisaks sellele ei olnud
ähvardus personaalne.
Süüdistuse järgi saatis Rosin vanglas karistust
kandes 2012. aastal ähvarduskirja prokurörile, kes
juhtis Rosina kriminaalasja kohtueelset menetlust
ja esindas hiljem riiklikku süüdistust kohtus.
Rosinal on pärast õigeksmõistva kohtuotsuse
jõustumist õigus taotleda hüvitist alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju eest. Rosin viibis
antud kriminaalasja raames 2012.–2013. aastal
vahi all kokku 474 päeva. Riik peab hüvitama
menetluskulud summas 1633,05 eurot.

Asendada sõimerühmad lastehoiuga. Kergitada kohamaksu.
Rakendada kahe õpetaja ning
ühe abi asemel vastupidist
varianti. Lasteaiasüsteemi
reformimise arutelus on rohkelt ideid, millest parimad
tuleb otsusteks sõeluda.

Linn on lasteaedade reformi tõsiselt
käsile võtnud. Võimalikud lahendused
võivad osa vanemate rahakotile mõjuda
soodsalt, ent enamikule tuua kaasa hinnatõusu. 
Rene Suurkaev / EPL

Tartu lasteaedade pedagoogide ning
ka lapsevanemate hulgas leviva kumu,
et sügisest pole linnas enam ühtki sõimerühma ning kohatasu kerkib pea
kahekordseks, lükkab haridusosakonna juhataja Riho Raave rahustava muigega ümber. Komisjon, kel ülesandeks
lasteaiaelu nüüdisaegsematele rööbastele juhtida, koguneb sel reedel alles
teist korda, mistap ühtki põhjapanevat seisukohta välja öelda ei saa.

Muutuv seadus
„Töörühm peaks välja töötama ettepanekud, millest linnavalitsus saab
lähtuda nii rahastamist, järjekorda,
töökorraldust kui muud sellist silmas
pidades,“ maandas Raave veelkord pinget, justkui oleks asjad tegelikult juba
kabinetivaikuses ette ära otsustatud.
„Valukohti, millele lahendusi otsida,
on mitmeid. Üks olulisemaid on suure
tõenäosusega sügisest rakenduv ning
praegusega võrreldes oluliselt muutuv
seadusandlus.“
Kooskõlastusringidel tiirlev koolieelse lasteasutuse seadus (KELS) laseb
enam-vähem kõikjal pitsitavat rihma
omavalitsuste kaela ümber pisut lõdvemale. Varem kehtinud kohustus
tagada lasteaiakoht, asendub lastesõime või –hoiu koha garanteerimisega.
Raave ei välista, et kopeerides teisteski riikides levinud praktikat võib see
pikemas perspektiivis tuua kaasa sõimerühmade sootuks kadumise ka Tartus. Kuni 3-aastaseks saamiseni kantseldataks minilinlasi lastehoius, alusharidust pakutaks edasi juba lasteaias.
Erinevus ei peitu pelgalt nimes, vaid
ka teenuse sisus. Nõuded lastehoiule on
mõnevõrra leebemad iseäranis tööjõu
kvalifikatsiooni osas. Rohmakalt väljendudes ongi laristav potil käimise ja lusika hoidmise juhendajalt nõuda (või tema
väljaõppeks investeerida) sama palju kui
kooliminejate rühma pedagoogilt.
Tulenevalt väiksemast laste arvust

Kokku

1,5-3 a

3-7 a

Lapsi linnas

7656

2080

5576

Kohti munitsipaallasteaedades

5279

687

4592

Eralasteaedades

354

111

243

Lastehoidudes
Kokku saavad teenust
Kohaootel

615

474

141

6549

1347

5202

726

0

726

Tartu linnavalitsus, 2013

rühmas on aga kulutused sõimes ja
hoius peade peale jagatuna märksa
suuremad kui vanemas astmes. Üks
lahendustest oleks kõrgem kohatasu
nooremate eest.

Eelarve 2014
∞∞ munitsipaallasteaedade tegevuskulud 13 597 220 €
∞∞ lasteasutuste investeeringud
930 000 €
∞∞ eralasteaedade tegevustoetus
1 324 500 €
∞∞ lapsehoiutoetus 1 062 300 €
∞∞ eralasteaedade investeeringutoetus 178 312 €
∞∞ laekumine lastevanemate kohatasust ca 2 400 000 €
∞∞ kokku kulub aastas üle
17 000 000 € ehk enam kui 12%
linna eelarvest

Lokkav ebavõrdsus
Üllatuslikult polegi teine koht, kus
king õige valusalt pitsitab, mitte järjekorrad, vaid diskrimineerimine. 600
„õnnelikku“ lapsevanemat maksavad
oma munitsipaallasteaia sõimerühmas käiva lapse eest 39 € ning teised
sama palju erahoius keskmiselt 110 €
kuus. Lisaks on ootelehel veel 700
kohta igatsevat mudilast.
Ebavõrdsust on plaan likvideerima
asuda mõlemast otsast. Eesmärk on
erahoidude kohamaks saada väiksemaks, samal ajal kergitades seda linna asutustes.
Maksimaalselt võib lapsevanemalt
küsida 20% miinimumpalgast ehk 71 €.
Tartu on seni hoidnud 11% joont. Ühes
suhteliselt madala toidupäeva maksumusega (kolm toidukorda päevas 1,4 €

eest) nähakse selles aga põhjust üha
süvenevale kohtade defitsiidile.
Maksimumhüpet (kohatasu kasvu
71 eurole) linna lasteaedades ilmselt
peljata ei tule – see oleks otsustajale
poliitiline harakiri. Aga ka minimaalne sammuke (11% asemel 12%) täidaks
linna kukrut 300 000 euro võrra.
Erahoidudes otsest hinnalage pole.
Ent kuni see ületab 71 € piiri, ei saa ka

Tartu Maxima X/XX kauplused
kutsuvad tööle:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- 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
Turu 14, Zeppelini Keskus • tel 7 344 244 • E-P 10-20

uue seaduse raames sinna kohta pakkudes linn oma kohustust täidetuks
lugeda. Praeguste erahoidude kohamaksu selle piirini vähendamise kompenseerimine nõuaks omakorda linnalt täiendavad veerand miljonit.
Ajendatuna soovist kergitada pedagoogide nigelavõitu palganumbrit, on
laual Soomes ja Rootsiski praktiseeritav variant, kus tulevikus toetaks lasteaias üht õpetajat kaks abi. Praegu
on olukord vastupidi – rühmas töötab
kaks pedagoogi ning üks abi.

Efektiivsuse jahil
Lasteaiakohtade defitsiidi täielikuks
alistamiseks tuleks kohti juurde luua
minimaalselt 700 lapse jaoks. Kahe uue
lasteaia (Pepleri 120 kohta; Kulli 200)
rajamine on enam-vähem otsustatud.
Kiireima lahendusena noorimate jaoks
soovib linn asutada munitsipaallastehoiud. Need tegutseks praeguste lasteaedade alluvuses, valdavalt rendipindadel ning finantseeritaks samadel alustel
erahoidudega.
Efektiivsust jahtides pole välistatud
ka väiksemate lasteaedade ühinemine, et sedasi juhtimiskulusid kärpida
ning lisarendipindade leidmine uute
rühmade loomiseks. Varianti, kus linn
lihtsalt suurendaks oma järelkasvule
antavat summat määrani, millest piisaks kõigi kodanike mudilaste hoidmiseks ilma osalustasu hinda tõstmata, optsioonide hulgas silma ei jäänud.
Rasmus Rekand
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB
Kütma peaks ka
tühja korterit
Elame pisikeses kortermajas,
kus kulud toasoojale on olnud
läbi aastate üsna muutumatud.
Nüüd aga on ühe naabri korter
juba üle aasta tühi ning kütmata. Mõju, mida see avaldab all,
peal ja küljel olevatele korteritele, on hämmastavalt rahakotti
kurnav. Ja küta palju tahad,
tema peal elades jäävad minu
põrandad ikkagi nii jahedaks, et
lastel on äärmiselt ebamugav.
Kas on mingi seadus, millega
naabrit sundida vähemalt mingigi temperatuurini oma elamist
soojas hoidma? Või on võimalik
tema tegevusetusega kaasnevad
lisakulud hiljem välja nõuda?

Kärt Pormeister

Takso Rivaal
Cadillac Takso
Vatex Takso

tartuekspress
lausega
UUDISED

lausega

Start

Km

5 km

2.5

0.6

5.5

2.8

0.55

5.55

Koletu sissetung

2.8

0.55

5.55

10. veebruari lõunal teatas alkoholi tarvitamise tunnustega
37-aastane naine politseile, et
Kivi tänaval asuvasse korterisse
tungis ukse lõhkumise teel tuttav
30-aastane mees, kes vägivallaga
ähvardades naiselt raha nõudis.

Elektritakso

2.6

0.6

5.6

Esra Takso

2.75

0.59

5.7

Meie Takso

2.8

0.6

5.8

SV Takso

2.8

0.6

5.8

Takso Üks

2.8

0.6

5.8

Tartu Taksod

2.8

0.6

5.8

Krooni Takso

2.5

0.7
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Tartu Taksopark

2.95

0.69

6.4

12.

korda ajaloos jäid Tartu maratoni oodanud suusasõbrad pika
ninaga – viimati juhtus nii 2008.
aastal.

Jäme ots vikatimehel

Kaarsilla peatuses viie kolleegi taga kliente oodanud Elektritakso sohver Anneli tõdes, et hinda saab tõsta
vaid siis, kui konkurendid tõusuga kaasa tulevad. 
Kaur Paves

Advokaat (Varul)
Korteriomandiseaduse (KOS)
§ 11 sätestab, et korteriomanik peab hoiduma tegevusest,
mille toime teistele omanikele
ületab omandi tavakasutusest
tekkivad mõjud. Juhul kui
korteriomanik oma kohustusi
rikub, vastutab ta kohustuse
rikkumisega tekitatud kahju
eest üldises võlaõigusseaduses sätestatud korras.
Pärnu maakohus on KOS
§-le 11 viidates rõhutanud:
„Madala välistemperatuuri korral kahjustaks korteri kütmata
jätmine teiste kaasomanike
huve, sest jahutaks ühist seina või lage omavate korterite
vastavaid pindu, samuti suureneks torude külmumise oht.“
Kui on tõendatav, et korteri
kütmata jätmine tõepoolest
suurendab teiste omanike küttekulusid, võib esineda alus
kahjunõudeks. Seejuures ei saa
kahjuna tõenäoliselt käsitleda
olukorda, kus külm põrand
tekitab pelgalt ebamugavust,
küll aga suurenenud küttekulusid. Tõendamaks, kui suur
on ühe korteri kütmata jätmise
mõju ümbritsevatele korteritele, on vajalik tellida ekspertiis.
Muuseas võib kahju väljenduda ka ümbritsevate korterite
turuväärtuse vähenemises – nii
korteri väljaüürimisel kui müümisel on talvised küttekulud
üpris olulised näitajad; samuti
kaasomandi kahjustamises
korteri kütmata jätmise tõttu
(nt ühiste torude külmumine).
Lisaks kahjunõudele juba tekkinud kahju eest on võimalik esitada sooritusnõue ning nõuda
korteriomanikult tegevust, mis
tulevikus hoiaks sellise kahju
ära (nt kohustus korterit regulaarselt kütta). KOS § 14 lubab
teatud tingimustel esitada ka
sundvõõrandamise nõude.

Mille arvelt tuleb
soodsaim küüt?
Tartu Ekspress reastas kõik
linnas tegutsevad taksofirmad, et välja selgitada, kelle numbri järele peaks haarama hinnatundlik klient.

du puhul tagaks 5,51-eurose hinna.
“Kliendikaarti on võimalik soetada igalt juhilt tasuta ja see hakkab
ka kohe kehtima, seega on võimalik igal kasutajal osta teenust ka
Rivaali Taksole konkurentsi pakkuva hinnaga,” lisas ta.
Neljandaks jäänud Elektritakso
juht Ermo Kontson tunnistas, et
hinnad on ülitugeva konkurentsi tõttu liiga madalad, kuid palgasurve taksojuhtide poolt suur.
“Selleks, et Elektritakso saaks
eksisteerida ka ilma riiklike toetusteta, peaks hind kõrgem olema,” sõnas ta. “Arvan, et kasvavad
kütusehinnad lahendavad selle
probleemi meie jaoks.”
Ka Vatexi juhataja Indrek Uus
tõdes, et tahetaks sõita kõrgemate hindadega, ent praegu pole see
võimalik. “Meile meeldib stabiilsus,” väitis ta. “Kui aga mõni konkureeriv firma peaks hinda alla
laskma, läheme kaasa.”

Et tasakaalustada kilomeetrihinda ja sisseistumistasu, valisime mõõdetavaks distantsiks viis
kilomeetrit, mis lahutab Raekoja
platsi mõlemast suurimast linnaäärsest ostumekast: Lõunakeskusest ja Annelinna Prismast. Tõsi,
tunamullu mootorid käivitanud
Elektritakso hinnakirjas leidub
klausel, mille kohaselt rakendub
alla 22-kilomeetrise tunnikiiruse
kohal oluliselt kopsakam ajatasu
(13,2 eurot tunnis), ent firma esindaja sõnul see linnasõidul märkimisväärset mõju ei oma.

Kahe tule vahel
Linnavalitsuse andmetel piirkonnas tegutsevast 11 kaubamärgist pani meie edetabeli kinni Rivaal, mis viiks sihtpunkti 5,5
euro eest – seda eeskätt teistest
madalama, 2,5-eurose starditasu
arvelt. Vaid viie eurosendiga jäid
maha Cadillac ja Vatex.
Samas leidis kuuendaks platseerunud Meie Takso juht Ene Kotkas
tabelit kommenteerides, et korrektne oleks ära märkida ka nende püsiklientidele kehtiv viieprotsendine soodustus, mis meie sõi-

Nurisev juht ja must raha
Uus lisas, et kõrgema hinna
küsimiseks pole autopark veel
piisavalt uus, suur ega paista linnapildis teravalt silma, ehkki töö
puuduste parandamise nimel
käib. Samuti soovib Uus muuta
taksojuhtide riietust, et tulevikus
näeksid kõik juhid ühtmoodi viisakad ja moodsad välja.
Takso Üks juht Alo Henno ütles,

kolmapäevast
pühapäevani
12.-16.02.2014
Kaubandus ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu
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Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

-70%

-70%
Suur valik tooteid lõpuhinnaga kuni -70%
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Alates 15-eurose ostuga kaasa kingitus
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Jaanuaris registreeriti Tartumaal
158 sünni kõrval 168 surmajuhtumit. Aasta eest nägi samal
perioodil esmakordselt ilmavalgust 148 tartumaalast ning taevariiki kolis 158 inimest.

Pralle kolmes linnas
14. veebruaril peab ööklubi Illusion sõbrapäeva koos Tallinna
Hollywoodi ja Pärnu Sugariga:
interaktiivsel peol luuakse kolme
asutuse vahele videosild.

et hind kujuneb alati kompromissina firma ja taksojuhtide vahel.
“Takso Üks oleks alati nõus hinda
langetama, kuid kes tahaks sõita
nuriseva juhiga?” küsis ta, lisades,
et 30-sendine mahajäämus hinnaliidrile tähendab sisuliselt üht
punase tule taga seismist ega kaalu üles kuni pooletunnist ooteaega.
“Püüame pakkuda kiiret ettesõitu
(kuni viis minutit), see aga eeldab
rohkem seisvaid autosid ja suuremaid kulusid. Kevadel, kui kulud
vähenevad, vaatame hinnad üle ja
vajadusel langetame jälle.”
Tabeli lõppu jäänud Tartu Taksopargi juhataja Kuno Koger märkis aga, et firma hinnakirja taga
on legaalsus ja läbipaistvus. “Aastal 2012 oli Tartumaal registreeritud 13 taksoettevõtet, millest
ainult kaks maksid sotsiaalmaksu,” lausus ta. “See pole süüdistus,
vaid tegelik elu, ja selles vahe ongi.
Tavaklienti see ehk ei huvita, aga
tegelikult on must raha taksonduses ikka päris karm teema.”
Koger soovitas klientidel alati taksojuhilt prinditud tšekki
küsida, et mitte petta saada. “On
ette tulnud, et inimesed sõidavad
meiega bussijaamast välja ja tõdevad, et huvitaval kombel said “kõige kallima” autoga odavamalt kui
eelmisel korral, kui istusid suvalisse taksosse, mille hind akna peal
oli madalam,” meenutas ta.
Kaur Paves

klubi Suusahullud, kelle eestvedamisel saab sel pühapäeval 30
km klassikasammul ikkagi Tehvandi 3-kilomeetrisel kunstlumeringil maha nühkida.

Sõbra südames
AHHAA sukeldub
sõbrapäeval südameisse – töötoas
saavad julgemad
külastajad uurida
koos giidiga päris
seasüdant ning ühtlasi leida vastuseid
küsimustele, kas ka
tegelikkuses on meie kõige tähtsam organ südamekujuline ning
kuidas see täpselt töötab.

Raad palkab
spetsialiste
Linnavalitsuse otsusega luuakse
rae juurde 11 uut ametikohta.
Jalgrattateede peaspetsialist ja
ühistranspordi kvaliteedijuht asuvad tööle märtsist, aasta teises
pooles lisanduvad koordinaator,
sotsiaaltöötaja, võlanõustaja,
finantsspetsialist, vanemspetsialist ning paarikaupa peaspetsialistid ja spetsialistid. Jooksva aasta
eelarvest kulub nende palgarahaks kokku 88 005 eurot.

Taevalik armastus

Teatribussiga Pärnusse
Reedel, 21. veebruaril on tartlastel
mugav võimalus 25 euro eest sõita Vanemuise teatribussiga Pärnu
Endlasse vaatama Urmas Vadi
kantrimuusikali “Viimane kauboi”.
Teatrireis stardib Vanemuise teatri
alumisest parklast kell 15.30.

Suusahullud maratonil
Ehkki Tartu maraton andis ilmataadile järele, ei plaani seda teha

Tartu Kõrgema Kunstikooli
õppejõud Hillar Uudevald räägib sõbrapäeva õhtul tähetornis taevalikust armastusest ehk
mütoloogilistest armuseiklustest
tähtkujudes. Pooletunnised planetaariumietendused algavad
kell 18, 19, 20 ja 21.

Õnne 14
Taas tasub souli, funki, ska ja
doo-wop‘i austajatel kinganinad
läikima lüüa, sest sõbrapäeva
õhtul toimub kohvikus Spargel
vanakooli tantsupidu “Õnne 14”
ühes sissejuhatava mälumängu
ja sellele järgneva tantsulkaga.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ISA KIRJAD: “Mu isal oli
kombeks selliseid sententse paberitükkidele
kinnitada ja seinele kinnitada,” selgitas graafik
Richard Kaljo kirjadest
video kokku pannud
tütar Kai. Klippi näitab
Tartu Kunstimaja 9.
märtsini. Indrek Grigor

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised ei kehti juba soodushinnaga toodetele.

Neljapäeval

13.02
Reedel

14.02
Laupäeval

15.02
Pühapäeval

16.02

-20%
-20%
-40%
-20%
-20%

Juustud ja jogurtid

Koogid, tordid,
šokolaadid ja kommikarbid
Kõik tööstuskaubad
v.a ajakirjad, ajalehed,
tubakatooted, kõneaeg

Laste üleriided,
kindad,
mütsid, sallid

Kalatooted

(konserveeritud, külmutatud, marineeritud, soolatud, kuivatatud)
Soodustus ei laiene värskele jahutatud kalale
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KULTUUR

Palametsa
pajatused
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Kino nagu elus

Kuigi ilmateade ennustab nädala lõpuni plusskraade,
lubavad korraldajad laupäeval loodusmaja taga lumepeo igal juhul püsti panna. 
Loomemajanduskeskus

Veel Villem Ernitsast
Noore EW algusaegadel oli Villem Ernits igati silmapaistev – õigem
oleks vist öelda – silmatorkav avaliku elu tegelane, keda just täie tõsidusega ei võetud. O. Luts pilas tema „karskusjutlusi“, mida esitati
äsja moeasjaks saanud raadios. Ning terava ütlemisega K. A. Hindrey iseloomustas Ernitsat oma kirjanduslike lühiportreede kogumikus „Kaasaegsed“ järgmiselt: „Kõneleb kõik keeled, tarvitab kõik stipendiumid ja kannab kõik ülikonnad nii ära, et nalja saab läbi pisarate. Ta on fenomen, rariteet, kes välismaalt ostetud ülikonda oskab
nii kanda, nagu oleks see Paunvere orelilõõtsa tallaja käest laenatud.
On paleuslane ja usub idee väärtusesse, aga ta viiepennine lips on
alati kuklas. Askeldab. Siblib riigikogus, Narva-tagusel ning Setumaal, Ungaris, Ameerikas ja karskuses, ning olevat kuulu järgi ka
ülikooli dotsent.“
Sõjajärgne ülikool kasutas Villem Ernitsat vene keele õpetajana,
sest tema väitekirja ei peetud kõrgemalt poolt kandidaadikraadile
ja dotsendikutsele vastavaks. Sai õige väikest palka ja hiljem veelgi
väiksemat pensioni. Aga elas aktiivset akadeemilist elu, olles paljude
väitekirjade kaitsmisel alaline sõnavõtja, mille eest pälvis „kolmanda
ja mitteametliku oponendi“
Oma 54-rublase
heatahtliku hüüdnime.
Pikka aega aspirantuupensioniga on mul
ri juhatajana rektoraapäris raske toime tul- dis töötanud Daniel Palgi
et väitekirjade
la. Banketil saan aga meenutas,
kaitsmiste üks järjekindkõhu korralikult head lamaid külastajaid oli Vilja paremat täis süüa. lem Ernits. Igal kaitsmisel
võttis ta ka sõna. Ja mitte
rumalasti, sest oli alati otsinud välja kahtlasi kohti. Peamiselt küll
keelelisi, kuid ka sisulisi, mida ta võis esitada üsna teravmeelselt.
Ta tegeles kõikide küsimustega, tehes kõike natuke omamoodi.
Tema karjääri takistasid kaks asjaolu: halb riietus ja torked marksismi-leninismi pihta, sest veendumustelt oli ta ju põline sotsiaaldemokraat.
Ajasin mitmel korral Villem Ernitsaga juttu ja pärisin: kas ta saab
ikka aru reaalteaduslikest väitekirjadest – need on ju humanitaarile
õige võõralt alalt? Villem Ernits vastas: „Ega ma sisust alati aru ei saa.
Aga dissertatsioonid on ju kirjutatud vene keeles ja slaavi filoloogina on mul kasutatud väljendite osas ikka üht-teist öelda.“ Vaikis siis
viivuks ja lisas: „Kuid mul on sellega ka oma väike tagamõte. Kui ma
olen kaitsmisel sõna võtnud, eks ma ole siis selle sündmuse aktiivne osaline, mistõttu mul on moraalne õigus osa võtta kaitsmisele
järgnevast banketist. Oma 54-rublase pensioniga on mul päris raske
toime tulla. Banketil saan aga kõhu korralikult head ja paremat täis
süüa. Kui vaja – tõstan ka õnnitluseks klaasi, aga loomulikult kas
morsi või mineraalveega. Ja lahkun õige varakult, sest purjus seltskond mulle ei sobi.“
Elas Ernits Tähtveres, ahjuküttega kambrikeses. Ütles, et tal olla
komme hommikuti sügisel ja kevadel Tähtvere parki minna. Seal
saavad kokku samuti varase ärkamisega Paul Aristega. Teretame,
aga pikka juttu meil ei ole, sest Ariste jooksutab oma koera, mina aga
korjan tuulemurdu – mahalangenud oksi. Kui koju lähen, on mul
haokubu kaenla all, Aristel aga ainult koer rihma otsas. Ja mõlemad
oleme oma hommikuvõimlemise teinud.
Niisugune mees oli siis Villem Ernits.

Sombule vaatamata
loodusesse lustima
15. veebruaril kella 16st
saab Tartu loodusmaja ja
loomemajanduskeskuse
vahelisel pargialal nautida
tuledesära uudsel talvefestivalil.
Õhtupoolik täis tegevusi kogu
perele kulmineerub kell 18 suurejoonelise vaatemänguga, kui õpitubades valminud laternates süüdatakse küünlad.
„Kutsume tartlasi avastama talvise linnalooduse ning õues tegutsemise võlusid. Me ei poe talve
eest peitu, vaid vastupidi – ootame kõiki koos meiega lustima ning
talverõõme nautima,“ rääkis fes-

vahva iga-aastane talvesündmus,
mille korraldamisse oleks edaspidi
kaasatud veel rohkem Tartu ettevõtteid ja organisatsioone.“
Festivalil meisterdatakse jääst,
lumest, aga ka taaskasutatavatest
materjalidest laternaid, mis paigutatakse valgusmänguna pargialale. Avastamisrõõmu pakub lumine
park, kus viiakse läbi erinevaid talviseid katseid, uuritakse lindude
ja loomade tegemisi ning õpitakse
ise tegema varjuteatrit.

Viimase pärli toetuseks

Nalja ja naeru loodavad korraldajad erinevatest seltskonnamängudest, matkanipOsavust saab proovile pan- pe jagavad loodusmaja
õpilased.
na telgi püstitamises, räät- huviringide
Kehakinnitust pakub
sadega matkamises, takis- Lille maja, kus saab
maitsvaid
tuste ületamises ja matka- valmistada
pannkooke, keskpäeülesannete lahendamises. vast saadik on loomemajanduskeskuses avatud Unistuste kohvik.
tivali idee algataja Triin Rassulov.
K a lev i 17 s a a l i muud a„Loodame, et üritusest kujuneb

vad söögikohaks Hedviga Vei
Disainimajast ja Maigi Lubi Milla Vanakraamist – pakutakse
magusaid elamusi, mis kõik valmivad korraldajate ja nende sõprade poolt.
“Heategevusliku kohviku tulu
läheb Siili purskkaevu loomisfondi, mis on ainuke pärl, mis veel
puudub loodusmaja ja LMK ühisest pargist,” sõnas Rassulov. “Nii
et kui sul on isu seda ettevõtmist
toetada, küpseta midagi head, too
kook Unistuste kohvikusse ja naudi mõnusat aega!”
Kell 16 läheb lahti elamusretk,
mille käigus tuleb läbida seiklusrada praktiliste ülesannetega. Osavust saab Rassulovi sõnul
proovile panna telgi püstitamises,
räätsadega matkamises, takistuste ületamises ja matkaülesannete
lahendamises.
Tuledesäras pargiala on võimalik nautida kuni kella 20. Uisusõpru meelitab aga kell 18 kaubamaja
kõrval asuval liuväljal algav uisudisko.
Kaur Paves

AHHAA 4D elamuskino ekraanile on jõudnud uued filmid,
mis viivad publiku nii troopikarallile kui Hiina müürile ning
õuduste austajad judinaid tekitavaisse katakombidesse.
Kui vanasti oli kõhukõdi
nautimise kindlaimaks viisiks
vennasvabariigist igaks suveks
kohale logistav tivoli, siis kaasajal võib karusellisõidu hõlpsasti asendada kinokülastusega. Õõtsuda ning rappuda
saab vähemasti samapalju, ent
ekraanil rulluv kolmemõõtmeline vaatemäng viskab ka ajule
ohtralt vimkasid.
Publiku suunas veerev ning
kõike enda alla matta ähvardav kivimürakas on läbi eriprillide vaadatuna uskumatult
tõetruu. Nagu ka suusarennile
langenud okkaline palginott,
mis selle alt virtuaalselt läbi
põrutava publiku reaalselt päid
õlgade vahele peitma sunnib.
Jalge all ühtäkki siblima
asunud sitikad suudavad hirmunud kilked välja pigistada
enamikust õrnema soo esindajatest. Vastu nägu uhkav
tuuleõhk ühes kerge vihmasabinaga aitavad neljanda
mõõtme tajumisele tublisti
kaasa.
Nii tasub Lõunakeskuses
asuva elamuskino suunas
sammud seada kogu perega.
Nagu nimigi ütleb, jätkub elamusi nii suurtele kui väikestele.
Peaasi, et pikkus 110 cm välja
annab, pisemaid perutavatele
toolidele ohutuse mõttes ei
lubata.
Tavapäraselt on seansid igal
pool- ja täistunnil, ent vajadusel ka sagedamini ning tosinapealise seltskonna tarvis saab
lausa privaatse esituse tellida.
Ports adrenaliini on garanteeritud.

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas
Veebruari lõpuni
rõduklaasid

-15%

www.malmerkklaasium.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

Seoses sooviga kasvatada sel aastal
autode lisavarustuse tootmismahtusid
ootame ametisse

Lukkseppa
Pakkijat (sobilik naistele)
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

Liitu meiega
Facebookis

(Soodustus on kahest paarist odavamatele klaasidele.)

Pakkumised kehtib prilliraamide ja katetega klaaside koosostul.

PRILLIDE TELLIJATELE NÄGEMISE KONTROLL TASUTA.

TARTUS:
Maarjamõisa polikliinik
Puusepa 1A
tel 731 9151

Kesklinna Keskus TÜ Kesklinna apteek
Poe 8
Küüni 7
tel 742 3593
tel 744 1167

VILJANDIS:
Kaubanduskeskus Uku
Tallinna mnt 41
tel 449 4343
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Vanglasild või Laibaleidja

ÜLLATUSTEROHKET
SÕBRAPÄEVA!

Idaringteel Emajõge ületava uue silla nimekonkursil
osutus ülekaalukalt populaarseimaks variandiks linnavalitsuse pakutud Ringtee asemel Ihaste.
Ettepaneku esitanud 83 kodanikust 32 toetas uue ehitise ristimist Ihaste sillaks. “Nimi võiks
olla lihtne ja asukohaga seotud.
Näiteks Sõpruse silda kutsutakse
millegipärast Anne sillaks,” põhjendas üks poolehoidja. Ka mõttekaaslaste sõnul on Ihaste nimena
juba rahvakeelde läinud: “Oleks
loogiline ja ilus valik.”
Konkursi välja kuulutanud raad
käis omalt poolt tänavanimest
lähtuvalt välja Ringtee silla, mida
aga toetas vaid neli linlast. “Ringtee sild võib olla natukene eksitav.
Inimesed võivad hakata segi ajama
Ringtee ja Võru tänava magistraali sillaga,” kõlas ühe Ihaste eelistaja
vastuväide.
Ringteed edestasid esitajate arvult veel Luha ja Ida sild.
„Asukoha järgi tulevikule mõeldes võiks sild kanda ka Luha silla
nime, sest pikas perspektiivis ilmselt enam luhta ümbruses ei näe,”
märkis üks üheksast luhafännist.

EROOTIKAKAUBAD

Kas uus sild ristitakse Ringtee tänava, Ihaste
linnaosa või hoopis Tartu vangla järgi, jääb linnaisade otsustada. 
Tartu linnavalitsus

„Lõunakeskus meil juba on, miks
siis mitte Ida sild,” oponeeris aga
teine kaasamõtleja.

Hambaid teritades
Palju ei jäänud eelnimetatutest
maha ka naljahammaste Vangla sild, mis platseerus viiendaks –
omavahel nimetavat teatud seltskonnad ehitist niigi just sel moel.
Samasse kategooriasse kuuluvad
ilmselt ka Kruuse (järgnevat rahvasuus Jänese sillale), Berliini (tegu
ju Berliini-Peterburi maanteega,

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21

tänu millele saadi ka eurorahad),
Vanaduse (pro Vabaduse?), Mastilõhkuja ja Laibaleidja sild.
Vabadusekaotus on olnud hingel teistelgi potentsiaalsetel vaderitel. Lootuse silla väljapakkunu
lootis, et ümberkorraldus aitab
leevendada praeguse liikluskorralduse puudujääke ning et linn laieneb seeläbi itta, kuid ühtlasi võiks
valmiv sild saada autori sõnul lootuse sümboliks ka Tartu vangla
kinnipeetavatele.
Seda teooriat kinnitaski praegu ruuduliste kardinate taga vii-

biv Mihkel, kes sooviks sillale iseenda nime ning keda enda sõnul
toetab võitluses 200 kaasvangi. “Jälgin iga päev oma kambri
aknast ehituse edenemist. Lähema 12 aasta jooksul minu jalg
sinna ei astu, aga oleks hea saada omanimeline sild,” kirjutas ta.
“Ka on nimi sobiv religioossetele
ringkondadele.”
Kaur Paves
Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

25a
E - P 11 - 20 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Kaunist
Sõbrapäeva!

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

6.-16. veebruar

KEEVITUSTEENUS

Ostes ripatsi koos
ketiga allahindlus

• malm
• alumiinium
• roostevaba

-15%

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

T a r t u s, E e d e n i K e s k u s e s
R a k v e r e s P õ h j a ke s k u s e s

NB! UUS MENÜÜ

NB! UUS MENÜÜ

hiina, tai
ja india köök

www.desirees.ee
Tel 734 6510.
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anekdoodid

Mees lõunatab restoranis. Eine
lõppedes palub ta kelnerit:
„Palun kutsuge peremees.“
„Kas midagi oli korrast ära, mu
härra?“
„Ei, aga ma tahtsin lihtsalt teda
jumalagajätuks kallistada. Mind ta
oma restoranis enam ei näe...“
***
„Doktor, mul on väga halb mälu.“
„Hästi, kohe kontrollime. Tähendab, te kaebate halva mälu üle...“
„Misasja? Mina kaeban halva
mälu üle? Kes teile seda ütles?“
***
„Miks te koputamata vannituppa
trügisite?“ käratab majaperemees
üürilisele.
„Vabandage, ma arvasin, et vannis on teie abikaasa,“ pomiseb viimane kohkunult.
***
Mees: „Kas sa siis ei kirjutanud
oma emale, et ta siia ei sõidaks?“
Naine: „Sellepärast ta tulebki, et
sinuga sellest kirjast rääkida...“
***
Mööduja näeb, et ees läheb eesel,
siis kirst ja pikk rodu inimesi. Nähes
nii palju inimesi, küsib mööduja:
„Keda siin maetakse?“
„Minu tädi,“ vastab mustas rõivais

mees.
„Millesse ta suri?“
„Seesama eesel viiski ta hauda...“
„Kuule, mees, laena mulle üheks
päevaks see eesel!“
„Kas sa ei näe siis, milline järjekord talle on?“
***
„Kas te olete kuulnud, et Peterson ostis endale mootorratta ja sõidab sellega nüüd nagu välk?“
„Nii kiiresti?“
„Ei, siksakiliselt.“
***
„Te ei oska üldse käituda. Pean
teile kombeõpetuse raamatu laenama!“
„Ja kuidas loodate ise selleta toime tulla?“
***
„Kus su auto on?“
„Siit umbes paar kilomeetrit.“
„Miks sa sellega koju ei sõitnud?“
„Ma ei leidnud kõiki tükke kraavist
üles.“
***
Väike poiss ja tüdruk suplevad.
„Näe, vaata, mis minul on, aga
sul ei ole!“ näitab ja kiidab poiss.
„Päh, ema ütles, et kui ma suureks kasvan, saab mul selliseid palju
olema...“

***
Filmitähed omavahel:
„Kui minu uusim film esilinastus,
siis publik lausa tormas kassa peale.“
„Kuidas? Kas siis nii paljud tahaksid piletiraha tagasi saada?“
***
„Mis rumal harjumus see on vilistada töö ajal?“
„Ma ei töötagi. Ma ainult vilistan.“
***
„Kas usud, et armuda võib esimesest silmapilgust?“
„Kindlasti, sest siis ei tunta veel
teineteist.“
***
Noormees küsib kinniseotud
peaga sõbralt, mis temaga juhtunud on.
„Ah, olin eile sõbratari pool. Parajasti, kui me tantsisime, tuli ta isa
tuppa...“
„Ja mis siis selles halba on, et te
tantsisite?“
„Ta isa on kurt ja ei kuulnud muusikat...“
***
Naine mehele:
„Ja sind ei huvita, millepärast ma
nutan?“
„Ei, nii palju raha mul küll ei ole...“

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.

14.02 kell 22 Cinamonis
On aasta 2028 ja rahvusvaheline suurfirma OmniCorp on maailma
robotitehnoloogia keskmeks. Nende droonid on aastaid osalenud
sõjaväelistes missioonides välismaal ning see on OmniCorpile sisse
toonud miljardeid dollareid. Nüüd tahab OmniCorp hakata oma vastuolulist tehnoloogiat ka kodumaa pinnal kasutama ja neil tekib selleks
kuldne võimalus.
Kui Alex Murphy (Joel Kinnaman) saab tööülesandeid täites kriitiliselt vigastada, näeb OmniCorp selles võimalust viia ellu nende
visioon pool inimesest ja pool robotist koosnevast politseiohvitserist.
OmniCorpi visiooniks on tulevikus näha Robocop’e igas linnas ja see
tooks firma aktsionäridele sisse omakorda miljardeid dollareid. Kuid
neil on jäänud üks tähtis asi kahe silma vahele – selles õiglust taga
nõudvas masinas on siiski peidus ehtne inimene.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

14.–20.02 kell 12.15, 14.45,
17.30, 19.50, 22.15 Monumendimehed

ristsõna

Firma teeb katusetöid ning paigaldab plekk- ja valtsplekk katusekatteid. Tel 5695 6885.

RoboCop

14.–20.02 kell 15.10, 17.20
Lõputu armastus

Ristsõna

Ehitus

14., 17.–20.02 kell 19; 15.–16.02
kell 14.30, 19 Augustikuu
14.–20.02 kell 12, 19.30 Talvemuinasjutt
14.–20.02 kell 22 RoboCop
14.–20.02 kell 17.45, 21.15
Wall Streeti hunt
14.–20.02 kell 12.30 Elujanu
14., 17., 20.02 kell 13, 14.30;
15.–16.02 kell 11, 13; 18.02
kell 11, 13, 14.30, 15.20; 19.02
kell 13, 17.05 LEGO film
14.–20.02 kell 15 Ameerika
afäär
14.–17., 20.02 kell 17.05;
18.02 kell 17.30; 19.02 kell
21.45 Saatana sigitis
14.–20.02 kell 22.30 Nümfomaan. II osa
14.–17.02 kell 21.30; 18.02
kell 21.45; 19.02 kell 14.30 12
aastat orjana
14., 17.–20.02 kell 11.45,
13.50, 16, 18.05; 15.–16.02
kell 11.30, 13.50, 16, 18.05
Lumekuninganna ja igavene
talv (eesti keeles)
14.–20.02 kell 20.10 Nümfomaan I
18.02 kell 11 Minuscule.
Mutukad: Kadunud putukate
org
20.02 kell 21.30 Ellujäänu

Kõik üldehitustööd. Katused. Fassaadid (ka krohvitavad).
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.
Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutustööd (ka elektri- ja santehnilised tööd). Tel 5837 2544.

Vanemuise
kontserdimaja

Siseviimistlus- ja üldehitustööd
Tartumaal. Tel 5695 0175,
www.alemat.ee.

14.02 kell 19 Jaak Joala
parimad laulud Koit Toome
esituses

Soojustamine puistevillaga. Tel
5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 20.02 kunstinäitus Alustatud 1970

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 10.03 Sven Antsoni
maalinäitus Lapsepõlve kihelus

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 18.02 nahakunstnik Kaia
Lukatsi isikunäitus Käsi&Kiri
kuni 21.02 näitus Üks heidab
varju teine valgust: Indrek
Hirve luule muusikas
kuni 22.02 raamatunäitus
Ilmar Talve: kirjanik ja etnoloog

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist.
Tel 5904 2174, info@innover.ee,
www.innover.ee.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

Materjal
Ehituslik saematerjal. Parim hind
Tartumaal! Transport.
Tel 5656 4624,
oliver@puiduplats.ee.
Ehituslik saematerjal: prussid ja
suured ristlõikega talad, liistud,
servatud ja servamata lauad. Ehitame palgist ja puidust abihooneid, puukuure. Tel 511 2625.
Killustik, freesasfalt, kooremultš.
Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315.
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.
2toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
WC ja vannituba eraldi, parkett,
14 700 €). Tel 520 0578.

Tammelinna
raamatukogu
kuni 19.02 Tartu Tamme
gümnaasiumi õpilaste joonistuste näitus Tuleviku maaelu läbi õpilaste silmade

Kontsert

Muu

Tähe 3

Linnaraamatukogu

14.02 kell 21 Elephants From
Neptune

19.02 kell 14.30, 15.10 Pooltund lugemiskoeraga

Tartu Jazz Club

26.02 kell 18 Vestlusõhtu:
külas on Rita Ahonen, raamatu Minu Stockholm: vanniga merel autor

14.02 kell 21 Parem reede:
Bachot Muna & Eduard AKulin (Kamerun-Eesti)

Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
1-2toal remonti vajav ahik korter
Tartus. Seisukord pole oluline.
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kuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Boilerite paigaldus, puhastus,
remont. Tel 518 7207.

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

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

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.

Korter Tartus (kap-remonti vajav).
Võib ka mugavustega. Soodsalt.
Tel 5897 9316.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepinnud pikad ja tükeldatud.
Küttepuud. Tel 5193 8862.

Firma koristab majaümbrusi ja
teeb hooldusremonttöid. Tellimine tel 509 0750.

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, 5667 5750.

Gaasiboilerite puhastamine.
Happepesu katlakivi setetest ilma
demontaažita. Tel 5596 5864.

Sobivusel võimalus tehinguni jõuda mõne päevaga. Tel 56 503 503.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
18.02 algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
hüdro, universaal). Tel 444 5866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com.
Emajõe Keeltekool: uued kursused veebruarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju-, pliidi- ja kaminapuud (kuivad). Tel 525 7628.
Kaminapuud (kuivad, lepp ja kask
40 l võrgus koos transpordiga).
Tel 525 7628.
Kaminapuud, kütteklotsid,
puitbrikett hea hinnaga.
Helista tel 528 9398.
Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv kuusk (50 cm, 30 €).
Tel 5911 1849.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Pakun tööd

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

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

Teenused

AS Giga pakub tööd autotõstukkraanajuhile. Nõuded kandidaadile: vähemalt 5-aastane töökogemus, remondivõimeline, kehtiv
kraanajuhi kutsetunnistus.
Avaldus koos CV-ga saata enne
28. veebruari 2014 aadressile:
giga@giga.ee. Info tel 513 7578.

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

Vanaaegne söögilaud, maalid, graafika, märgid, medalid,
mündid, postkaardid, raamatud,
paberrahad, dokumendid, kellad
jne. Tel 5829 9810.
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatud. Tel 5663 9310.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Tervis

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel. 520 2155.
Äriplaanid töötukassa, EAS, pangad. Finantsaruanded, töökaitse,
toiduhügieen jne. Tel 5811 7082.

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil, aitame küttearveid vähendada. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Lumekoristus katustelt turva
varustusega. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.
Naine pakub seltsi ja abistab
kodutöödes. Tel 5905 4698.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

Teen reiki ravi ja India peamassaaži inimese kodus ja ka kaugteel.
Tel 5364 0037.

Tutvus

TELLI
KUULUTUS
Kasevihad Tartus (1.99 €/viht).
Tel 5663 9310.

Üle 50 a naine soovib tutvuda
54-60 a härraga. Tel 5373 6053.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
OÜ Viher pakub raamatupidamise teenust. Aastaaruannete
koostamine, revideerimine, suuline ja kirjalik konsultatsioon. Vältige ebameeldivusi maksuametiga
ja valige meid! Tel 529 2181,
info@viher.ee.

Riided

1994–2006 a sõiduautode kok-

Veo- ja kolimisteenused furgoonautoga. Tel 5562 2646, Jyrgen01@mail.ee.

Ost

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

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

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.

Sõidukid

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

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.

Veoteenus. Tel 502 0426.

Põllundus

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

Torutööd Tartus soodsalt,
kvaliteet garanteeritud! Viktor,
tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis.
Tel 5373 8500.

Kiire õigusabi, sh dokumendid.
Tel 5551 8893.

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

Tööd saab tootmisruumide
koristaja, õhtuti 4 tundi. OÜ Christon, tel 502 0465.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 27.–28. veebruaril ja 1. märtsil
kl 10–16 Tartu laste turvakodus,
Tiigi 55.

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

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@
ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.

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

Jõe butiigis kasutatud suusapüksid ja joped (Lindex, Icepeak, Luhta). Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Teen elektritöid. Tel 5874 2773.

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

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.

Autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu.
Tel 5342 6788.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

7

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
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.

(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

Raamatupidamine firmadele,
MTÜ-dele ja KÜ-dele.
Tel 5551 1130, info@tartufinants.eu.
Akende paigaldus ja viimistlus.
Tel 5698 1284.

1 kuulutus =1€
730 4455

Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

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
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Puhkusepakett

al.

39€

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128
tel 744 1129
e-post tartu@aknakoda.ee
E-R 9.00-18.00

www.aknakoda.ee

KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik
www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee
Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

AUTO TERVIS KORDA!

