Eriliselt ilusaid,
poolvääriskividest ehteid,
jõuludeks ja tähtpäevadeks
leiad siit nii endale, emale,
õele, tütrele või kolleegile!

Tõenäoliselt suurim
hamburger Eestis!

Riided meestele ja naistele
Suur valik lastekaupa
Jalanõud ja aksessuaarid
Riided on soodsad,
moodsad ja stiilsed

Avatud uus
e-pood
www.parimdiil.ee

XXL
0,5 kg

AVATUD UUS KASUTATUD RIIETE POOD
Võru 14, Tartu

18 cm

Neljapäev, 20. november 2014
nr 40 (317) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee

ktiga kaa
ple
s
a

TASUTA sok
i

Pesu ko
m

Jooksjate kallistamise päev

TAHAN PARIMAT!

d.

Vähemaga ei lepi!

SNICKERS
Workwear
A.I.S fliis
8012/0400

54 €

SNICKERS
Workwear
pikad XTR
aluspüksid

UTA müts.
AS

a
ga k asa
T
pe

9431/0418

50 €

SNICKERS
Workwear
pikkade
varrukatega
XTR alussärk

*Ostes Snickers Workwear talvejope
(art 1198/0404 või art 1128/0418),
saad kingituseks TASUTA WINDSTOPPER® talvemütsi

9430/0418

56 €

SNICKERS Workwear
Power Winter talvejope

Jo

art 1119/5804

–1

0%

112 €

SNICKERS WORKWEAR
WINDSTOPPER® talvemüts
art 9093/0418 või 9093/1804

TAVAHIND 37 €

SNICKERS Workwear
Power Winter talvepüksid
3619/0404

89.10 €

TAVAHIND 99 €

*
A
–12
T
U
S
%
TA

SNICKERS WORKWEAR
Rip-Stop talvejope

SNICKERS Workwear
Hi-Vis talvepüksid,
EN 471 klass 2
3639/6658

art 1128/0418

108 €

87 €

SNICKERS
Workwear
Hi-Vis talvejope,
EN 471 klass 3

SNICKERS
WORKWEAR
A.P.S veekindel
talvejope
töödejuhatajale

1333/6658

art 1198/0404

120 €

SOODUSHIND 249 €
TAVAHIND 283 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 28.02.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
TARTU
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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Kus koidu eel tina panna?
UUDISED
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Tartu – pöörane tudengilinn, kus pidu vältab
hommikuni ja joogid
baaris ei lõppegi? Tegelikult mitte.
Taaralinna vaid aeg-ajalt
sattuvaid pralletajaid rabas
teadmine, et ammune pidude lõpetamispaik Suudlevad
Tudengid on lahtiolekuajad
tunduvalt lääneeuroopalikumaks kruttinud. Kui varem sai
seal nädalavahetuseti pudelist-topsist julgust võtta kella
seitsmeni hommikul ja seejärel üle jõe avatavasse Ümarlaua baari edasi liikuda, siis
äkki kukkus tähtaeg juba kell
kaks. Tartu Ekspress võttis nii
mõnegi lugeja jaoks elutähtsa
probleemi luubi alla.

Suvel ei tõmba
Suudlevate Tudengite teenindusjuht Märt Meesak tunnistas, et tõesti on väikeseid
ümberkorraldusi tehtud. Seeeest aga tegutseb pea päikesetõusuni kõrval paiknev sõsarbaar Sõprade Juures. „Suvel
ajutiselt me ööbaari käigus ei
hoidnud, kuna ilmad olid ilusad ja inimesed tahtsid pigem
soojadel õhtutel väljas istuda,“ ütles Meesak. „Septembri
lõpust on aga Sõprade Juures
reedel ja laupäeval ööbaarina
klientidele avatud kella seitsmeni hommikul.“
Samuti kärutab nädalavahetustel kella seitsmeni nimele vaatamata Pool Kuus, ent
see on baarisfääris ka kõik.
Sealt edasi võib lisaks legendaarsele Ümarlauale liikuda
Big Beni või Hansa Talli – rohkem analoogseid asutusi nii
varastel tundidel uksi ei ava.
Juba mitu kümnendit pidude lõpetamispaigana tuntud
boheemipubi Zavood trallib reedeti kuueni ja laupäeviti viieni. „Ei näe praegu
ette aegade pikendamist ega
lühendamist,“ tunnistas omanik Mario Pizzolanti. Viieni
veab välja ka uruguailase teine äri, Rüütli tänaval tegutsev
Pirogov.

Kinni vaid paberil
Omapärast lõppaega sihib
Krooks, mis möllab teisipäevast laupäevani poole viieni.
„Meil ei ole kavas lahtioleku
aegasid muuta – need on püsinud muutumatuna sisuliselt

Suusareis “765”

Varastel hommikutundidel ei pruugigi noortel peoloomadel
muud üle jääda kui keset Rüütli tänavat purjutada.  SIIM KAASIK

1996. aastast saadik,“ kirjutas
nimetuks jäänud pubi esindaja.
Suurem auk kipubki ööellu
tekkima pärast kella nelja. Feel
Goodi programmijuht Hanno
Pasovs märkis näiteks, et kuna
lahtiolekuaegu määratakse
klientide käitumisest sõltuvalt, siis tundub praegu, et on

leitud õige lahendus ning muutusi
ei plaanita. „Nädala sees oleme pigem
varem suletud ning
reedel-l aupäeva l
avatud, kuni teise
korruse programm
lõpeb,“ tõdes ta.
Paindlikku lähenemist rõhutas ka
Tiki baari juhat aja O ve Tomba k . „ K i nd l a st i
ei kavatse hakata
uksi varem kinni
panema, aga ei ole
plaanis ka ametlikke lahtiolekuaegu
pikendada,“ sõnas
ta. „Samas nädalavahetustel oleme enamasti siiski
kauem lahti olnud
kui kella neljani.
Tihtipeale paneme
uksed kinni alles
kell kuus hommikul.“
Illegaardi projektijuhi Margit
Harutši sõnul on elu näidanud, et kella kolmeni öösel
jooke valada on küll. „Pigem
oleme eelmisest hooajast
vähendanud aega näiteks
esmaspäeval kella üheni, kui
eelnevalt olime ka sel päeval
avatud kolmeni,“ rääkis ta.
„Võrreldes paljude teiste koh-

tadega on meie eelis see, et oleme avatud seitse päeva nädalas.“
Harutši lisas, et kliendid
on mõistlikud ja saavad väga
hästi aru, kui on aeg lahkuda ja minna mujale pidu edasi
pidama. „Meil on see nagu sisse kodeeritud, et pärast kella
kolme minnakse näiteks edasi Rüütli tänavale,“ märkis ta.
Talle sekundeeris Püssirohukeldrit majandava OÜ
Püssikas juhatuse liige Vaiko
Peebo. „Inimesed joovad tänaval poest ostetud jooke ja kui
tegus see inimene vahemikus
kolmest seitsmeni enam ikka
on, õigemini, kes neid tiksujaid
teenindada tahab?“ päris ta.

Üksikud õllekliendid

Gloria Viira. „Põhjus on selles,
et kesknädalal satub nii hilisel
ajal majja vaid mõni üksik õlleklient ja see ei õigusta paraku
maja lahtihoidmist.“
Kus siis ebakonventsionaalne napsutaja oma vajadusi rahuldama peaks? Pisut
on toeks ööklubid – Vabank ja
Maasikas panevad nädalavahetustel punkti vastavalt kell 5
ja 4.30, Club Tallinn, Illusion ja
Atlantis rõõmustavad rahvast
ka kesknädalal. Muidugi peavad eeskätt meessoost topsisõbrad seal üldjuhul arvestama
ka sissepääsu lunastamisega.
Ööpäev läbi saab käraka
kätte kasiinodes, kuid kohustuslik registreerimine võib viinaisu tulevasele intressimäärale mõeldes oluliselt vähendada. Alati pakuvad aga abikätt Fasters ja teised istumiskohad muretseda suutnud
kodumaised kiirtoidumekad
– näiteks Võru tänaval ja Kesk-

Veelgi suurem peopõud
valitseb muidugi nädala sees,
kui mitmed paigad enne südaööd pillid kotti panevad, teiste pasunad aga
sootuks terveks Kui tegus see inimepäevaks vaikivad.
ne vahemikus kolmest
„Paraku tõmbame ka meie oma seitsmeni enam ikka on,
la htiolekuaeõigemini, kes neid tiksugu veidi koomale. Juba sellest jaid teenindada tahab?
nädalast hakkame kolmapäeviti ja neljapäelinna keskuse juures paikviti sulgema tavapärase kella
nevad asutused teenindavad
ühe asemel kell 23,“ väitis näikangema kraamiga 24/7.
teks Feel Goodi teenindusjuht
KAUR PAVES

SLOVAKKIA SUUSAREIS!

PANGE 8-LIIKMELINE GRUPP KOKKU JA TULGE!
7 päeva
BUSS VIIB, TOOB JA SÕIDUTAB KOHAPEAL
6 ööd
5 mäepäeva Jasna / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ružomberok / Tatralandia / Gino Paradise ...

250 €

inimese kohta

www.aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf
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JURIST VASTAB
JURIST
VASTAB
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Ühelt puhkuselt
teisele edasi

Mäesepp maas

Arhitektuuri ja ehituse osakonna
töös avastatud puuduste ning
nimetatud puuduste kõrvaldamisel osakonnajuhataja Andrus
Mäesepa ja teenistujate vahelise
koostöö puudumise tõttu esitas
Mäesepp avalduse ametist vabastamiseks. Tema viimaseks tööpäevaks jääb 21. november.

Töötaja naasis lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks
saamisel ning soovib realiseerida
oma õigust kasutada põhipuhkust
vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Kuidas peaksin arvestama
puhkusetasu, kui töötaja pole kolm
aastat tööl käinud?

103,0

Anni Raigna

Uniküla asemel
igavesse unne

Reedel hukkus Ülenurme vallas
kahe Fordi ja Peugeot‘ kokkupõrkes
Fordi roolis vastassuunda kaldunud
60-aastane Villu, kes ei kasutanud
turvavööd. Lõuna prefektuuri politseimajor Ervin Teesalu ütles, et
üldjuhul kalduvad autojuhid vastassuunavööndisse tähelepanematusest, kuna juhtimise kõrval püütakse tegeleda veel muugagi.

MHz-l paiknev Tartu sagedus vahetas uute tegevuslubade tõttu omanikku: Spin FM-i koha hõivab värske
raadiojaam Hit FM, mis lubab muusikat mängida ainult CD-delt.

Tööinspektsiooni töösuhete nõus
tamistalituse juhataja
Töölepingu seaduse kohaselt on
töötajal õigus saada sätestatud
korras arvutatud puhkusetasu, mille arvestamiseks tuleb kõigepealt
välja arvutada keskmine töötasu.
Selleks tuleb lapsehoolduspuhkusele jäämisel kehtinud töötasu korrutada saadud indeksiga.
Indekseerimist ei kasutata, kui
töötasu on kollektiivlepingus kokku lepitud või see on suurem kui
statistikaameti avaldatud viimase
kvartali riigi keskmine brutokuupalk.
Seejärel tuleb välja arvestada
kalendripäevatasu, kuna puhkust
antakse kalendripäevades. Antud
juhul tuleks kalendripäevatasu
arvutamiseks jagada saadud tulemus (vajadusel indekseeritud keskmine töötasu) töötasu arvutamise
vajaduse tekke kuu kalendripäevade arvuga. Et välja arvestada, kui
palju tuleks töötajale puhkusetasu maksta, tuleks saadud tulemus
korrutada puhkuse päevadega.
Näide: töötaja jäi 2012. aasta
augustis lapsehoolduspuhkusele ning soovib nüüd lapsehoolduspuhkuse katkestada ning 15.
oktoobrist 2014 jääda 28-päevasele põhipuhkusele. Töötaja töölepingujärgne töötasu oli 2012.
aastal 750 eurot, mis ei ole suurem
statistikaameti poolt avaldatud viimase kvartali riigi keskmisest brutokuupalgast, samuti ei reguleeri
töötaja töösuhet kollektiivleping.
Indeksi arvutamiseks tuleks
jagada 2014. aasta kehtiv töötasu alammäär (355 €) 2012. aastal
kehtinud töötasu alammääraga
(290 €) ning tulemuseks on 1,22.
Seejärel korrutatakse 2012. aastal
kehtinud töötasu indeksiga ning
tulemuseks saame 915 €. See ongi
töötaja keskmine töötasu puhkusetasu arvestamise seisuga. Kuna
puhkusetasu arvestamise vajadus
oli oktoobris, siis tuleb jagada saadud tulemus oktoobrikuu kalendripäevade arvuga (31) – nii saame
keskmise kalendripäevatasu, mis
on antud juhul 29,52 €. Kuna töötaja puhkab 28 kalendripäeva, siis
tuleb keskmine kalendripäevatasu
korrutada 28-ga. Näites kirjeldatud
töötaja saab puhkusetasu kokku
28*29,52=826,56 €.
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Kas Nikolai ja Ellen Jegorov on lihtsalt võõraste suhtes tõrksad, pidevalt kodust ära või on juhtunud
midagi sootuks hullemat? Info on teretulnud Riina Palu numbrile 5591 5996. 
KAUR PAVES

Riina otsib lunastust
Nikolailt ja Ellenilt
Tartu Ekspress püüdis
teha oma andunud lugejale varase jõulukingi ning
Vahur Kersna härdumust
imiteerides ammu kaotatud hingesugulase ühiste
jõududega üles leida.

ta viimases hädas ajalehe jutule
tuli. „Mul polnud muud võimalust kui teile kirjutada, kuigi tüütan teid sellega,“ selgitas ta. „Soovin oma endise naabri telefoninumbrit, aga mingit kataloogi ei
ole ma leidnud või seda polegi.“

Mõnevõrra ootamatult tabas
toimetust pöördumine levipiirkonnast kaugelt, Vändra metsade vahelt Pärnumaalt. Kirjaneitsiks polnud aga siiski kollase meedia säravamaid leide Aveli
Abel, vaid igati ontlik vändralanna Riina Palu, kes kolis alevisse
Taaralinnast viis aastat tagasi.

Naabri eest džotile

Tehing hukatusse
See vangerdus võis aga olla
saatuslik viga. Nimelt sai Linda
tänaval paiknenud korter maha
müüdud Luulele, kes tehinguga
esialgu igati rahul oli. Õnn ei õitsenud kaua, sest juba mõne aja
pärast jõudsid Riina kõrvu hirmsad süüdistused.
„Luule kirjutab mulle pidevalt,
süüdistades mind kehva korteri liiga kalli hinna eest müümises,“ kurtis Riina. „Väidab, et olen
ta tehinguga hukatusse saatnud,
kuigi see oli igati aus. Kuidas
mina olen kõigis tema õnnetustes süüdi?“
Ehkki terror ei lõppenud ka
siis, kui Riina puusavahetusega
haiglasse sattus, pole mitte isiklik haavumus põhjuseks, miks

Küüni 5b,
TARTU

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

Tiibeti, tandoori ahju
ja india restoran

Toit koju ja kaasa

tudengitele -10%
kaasa -10%
Tel

740 1606,
5668 3044
kam29@hotmail.com

www.himaalajajutud.ee

Nimelt on Luule asunud vihaselt tülitsema ka Riina heade
naabritega, abielupaar Nikolai ja
Ellen Jegoroviga – ent kui Riina
viibib turvalises kauguses, peavad Ellen ja eeskätt juba pensionipõlve pidav ja pidevalt kodune
olev Nikolai agressiooni endise
naabri teada taluma päevast päeva. „Meil omavahel olid nii head
suhted, kuid nüüd on nende elu
rikutud,“ kurtis Riina. „Tahaksin
Nikolaiga lihtsalt rääkida ja kuulda, kuidas olukord täpselt on.“
Kui mängus on lugeja heaolu,
pole ükski tee Tartu Ekspressi
jaoks liiga pikk. Käisime Linda
tänaval Nikolai ja Elleni pesa seiramas, kuid korteriuks jäi meile
suletuks. „Võib-olla nad ei taha ei
teie ega minuga suhelda,“ muretses Riina.
Kuna asjaosalised sellest lähemalt kõnelda ei soovi, jääb vaid
oletada, mis võiks Luule tõreduse põhjuseks olla. „Ilmselt kõige
enam tuleb ette seda, et kõrvalkorterist või -krundilt kostev vali
muusika ei lase öösiti magada,“
rääkis õigusabikuludele pühen-

dunud kindlustusseltsi DAS juht
Maiko Kalvet. „Esimene soovitus on ise pidutsejad korrale kutsuda. Kui sellest abi ei ole, siis
tuleks kutsuda politsei, kes ise
rahurikkujatega vestleb.“

Uputus või ehitus?
Teine kortermajas aeg-ajalt
ettetulev mureküsimus on Kalveti sõnul mõnest ülemisest
korterist alla valgunud vesi.
„Kui olete ise uputaja rollis,
siis ega siin palju vaielda ei ole:
teiste korterite siseviimistlusele tekitatud kahju tuleb hüvitada. Samas tasuks lekkiva koha
leidmisel torustikust ja lekke kõrvaldamise järel kutsuda kohale maja haldaja,“ soovitas ta.
Erimeelsusi võib tekkida ka
maja kaasomanike ning naaberkrundi elanikega. Majanaabrite
konfliktid, kus üks pool nõuab
näiteks tehtud remondikulutuste kompenseerimist või luba hoone ümberehitamiseks, on Kalveti väitel tüüpilised vaidlusküsimused nii kohtutes kui väljapool
neid.
Olgu, kuidas on, kuid Riina
jonni jätta ei soovi, ning siin esitamegi lugejaile üleskutse. „Kui
saaks kindlalt teada, et Nikolai ikka Linda 18 elab, laseks kas
või pojal end Tartusse ära tuua,“
lubas ta.
KAUR PAVES

Eurosangar kirikus
Eestile Eurovisiooni võidu toonud
Aruba laulik Dave Bentoni bändi,
Meero Muusiku laulutüdrukute ja
virtuoosliku organisti Ulla Kriguli
ühised hardad jõulumeloodiad
kõlavad Peetri kirikus 22. detsembril kell 19.

Tulistamine Hiinalinnas
Laupäeval sai politsei väljakutse
Põhja puiesteele, kust teatati, et
31-aastane mees oli pööranud
tülli oma kaaslasega, misjärel
ähvardas teda vägivallaga ja tegi
tema akna suunas õhupüssist
mitu lasku. Keegi viga ei saanud,
akengi jäi terveks.

Lõputu tapeedisaaga
Linnamuuseumis saab täna kell 16
alguse loengusari „Tapeedijutud“,
mis tutvustab ajalooliste seinakatete ajalugu, tapeetide kasutamist
erinevates interjöörides, nende
tüpoloogiat ning materjale. Muuseumis on märtsi lõpuni avatud
näitus „Mängud
tapeetidega“.

Helkurite pealetung
Kodanikupäeval, 26. novembril
korraldab politsei Lõuna-Eestis
aktsiooni „Helkuriga sõbraks“, kuhu
kaasab kohalikke elanikke. Kell 17
algavad ennetusüritused Tartu
politseimajas (Riia 132), päästeameti uues hoones (Jaama 207), katoliku hariduskeskuses (Jakobi 41), Elva
politseimajas (Valga mnt 1) ja Raadi
mõisa väravas (Narva mnt 177).

Linn läks hulluks
Festivali „Hullunud Tartu“ viienda
sünnipäeva puhul on kunstimaja
suures saalis nädala lõpuni avatud
näitus „Nii nad hullusidki“.

Korteriturg lõõmab
Nädalaga andis linnavalitsus
kasutusloa tervelt neljale uuele ja
kahele rekonstrueeritud korter
elamule, millega lisandus linna 59
korterit. „See ei ole igapäevane
nähtus,“ ütles abilinnapea Jarno
Laur.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAHEJALGNE ÄMBLIK: Anne kanali ääres on talveperioodil kehaREIO LAURITS
kultuse asemel viljelema asutud näputööd. 
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Palametsa
pajatused

Teiste kolleegide seas hullutab
taaralinlasi kuulus tyrannosaurus rex.  TEADUSKESKUS AHHAA

311.

Tudengite eluolust Tartus
viimasel sõja-aastal
Pärast kiiruga läbiviidud vastuvõtueksameid ja TRÜ uue õppeaasta avaaktust 17. novembril 1944 algas tol ajal ainsas Tartu suurkoolis jälle õppetöö. Mõnes osakonnas juba novembri lõpul, teises detsembrikuul – nii kuidas võimalik oli. Sest õppejõude nappis ja kütte
ning elektriga oli suuri raskusi.
Sügis – õigemini küll talvesemester – kestis 10. märtsini. Järgnes kolm nädalat eksameid ja kolm kuud kevadsemestrit, nii et
1944/1945. õa viimane päev oli 14. juuli. Lausa südasuvel.
Kuidas tolleaegsed üliõpilased – aga immatrikuleerituid oli alla
1400 kaheksa teaduskonna peale kokku – viimasel sõja-aastal elasid, sellest paar mälestuskildu. Meenutab ajalugu õppinud ning
ühtaegu üliõpilaste ametiühingukomiteed juhtinud Sulev Jänes.
Ametiühingul tuli majutada umbes 150 ilma mingi elamispinnata tudengit. Ja seda olukorras, kus puudusid ühiselamud. Hea seegi, et täitevkomitee andis tudengite paigutamiseks kesklinnas ühe
vana maja II korruse 6 toaga. Mõned neist õige väikesed. Igas toas
laud ja paar taburetti, aga ei ühtegi voodit. Nii et magada tuli õlgedel, mis peagi muutusid sasiks ja hakkasid tolmama. Õhtul taolisse
tuppa sisenedes nägid sellist pilti: laes kõlgub 25-vatine elektripirn,
elektrivoolu vähesuse tõttu ei lubatud suuremat kasutada. Enamik
tudengeid istub põrandal
Lepiku tänav ja Supi- põhkudel ja püüab midagi
lugeda või kirjutada. Mõnel
linn olid elektrita
kõrval lisavalgustina põlev
küünal, mis heidab seintele
ning pimedal ajal
kummalisi varje.
saadi silmavalgust
I kursuse üliõpilane sai
petrooleumilambist. stipendiumi 140 rubla. Sellest piisas sööklas einestamiseks ja poest kaartide alusel müüdava vähese toidukraami väljaostmiseks. Oli ka Emajõe-äärne vabaturg, aga sealsed hinnad
ei olnud paljudele tudengitele taskukohased. Kilo või eest küsiti
140 rubla, seapeki eest 110. Targem oli siis juba pekki osta – sellega sai paremini kartuleid praadida ja mõni rubla jäi üle normtoidu tarvis.
Sama semestrit meenutas Tallinna neiu Kadri Gross, kes oli tulnud meditsiini studeerima. Koos sõbrannaga leidsid nad erakorteri Supilinna serva, Lepiku tänavale, kus olla alati üliõpilased pesitsenud. Üür oli vastuvõetav, küte tuli endal hankida. Selleks mindi
turule, kus maamehed reele laotud hagudenatukest pakkusid. Said
hinnas kokkuleppele, vedas mees puud sulle tasuta koju. Lepiku
tänav ja Supilinn olid elektrita ning pimedal ajal saadi silmavalgust
petrooleumilambist. See rippus laes laua kohal ja neli tüdrukut –
mina sõbrannaga ja kaks vastaskorteris elavat keskkoolilast õppisime kuidagi mahedas lambivalguses. Omamoodi toredad õhtud olid,
kui tagantjärele mõelda.
Aga ülikooli ruumid olid külmad. Histoloogia praktikumis istusime ikka palitutes. Käed kohmetasid ja hingeaur raskendas mikroskopeerimist. Loengud algasid akadeemilise veerandiga ja sisenevat õppejõudu teretati jalgade sahistamisega. Üksteist nimetasime
mitte seltsimeesteks, vaid kaasvõitlejateks. Need endisest ülikoolist
päritud kombed kadusid, õigemini kaotati järgmistel õppeaastatel
kui kodanlikud igandid. Ülikoolist pidi iga kandi pealt saama nõukogulik õppeasutus.

Dinosaurused
vallutasid linna
Eelmisel reedel teaduskeskuses Ahhaa avatud
dinosauruste näitus on
tänaseks majja toonud juba
üle kümne tuhande saurusehuvilise.

Keskuse juhatuse liige Pilvi Kolk
märkis, et nende numbrite nimel
on tööd tehtud alates 2011. aastast,
kui hakati otsima sobivaid dinosaurusenäituseid. „Maailmas on neid
kümmekond, kuid enamasti on
nende siia toomine meile üle jõu
käiv. Seda näitust õnnestus meil
näha Taanis 2012. aasta lõpus ja seal
sai ka sõlmitud kokkulepe näidata
näituse juurde filmi, mille taanlased
olid tootnud,“ ütles ta.

Riidepuud otsas
Rekordid on ületatud. Kui siiani oli kõigi aegade parim tulemus
2012. aasta teadlaste öö, mil maja
külastas 1700 inimest, siis möödunud nädalavahetusel ületati see
arv tuhande külastajaga.
10 000 on kümme protsenti
Tartu elanikkonnast ja kui seda
Ahhaa varasema külastatavuse-

ga võrrelda, siis näiteks veebruaris 2012 käis teaduskeskuses terve
kuu jooksul umbes 6000 inimest.
„Viimasel ajal on meil olnud
keskmiselt 19 000 külastajat kuus,
aga nüüd tuli poole kuu norm paari päevaga täis. Maja võimsus on
tõepoolest viimase piiri peal, sest
meil said näiteks riidehoius vabad
riidepuud ja kapid otsa,“ möönis
Kolk.
„Nii suure külastajaskonna
puhul tagame kvaliteedi piisava professionaalse personaliga.
Oleme saanud näiteks teadlaste
öö festivali ajal harjutada suurte inimrühmadega toimetulekut.
Ainus, millest on kahju, on piletijärjekorrad. Paraku on meil ainult
kaks kassat ja nii tuli nädalalõpus
inimestel järjekorras aega veeta
ehk liiga palju,“ lisas ta.
Ahhaa ligi 700-ruutmeetrise
näitustesaali täidavad 12 elusuuruses dinosaurust. Näitus ise avati
kõikidele külastajatele reedel, 14.
novembril. Eksponaadid on toodud Suurbritannia rahvuslikust
loodusloomuuseumist ja huvilised saavad sauruseid uudistada
aprilli lõpuni. Külalised kohtu-

Teostatud töödele 3 aastat garantiid

EHITUS- JA REMONDITEENUSED:
fassaadid, katused - müük ja paigaldus
aknad/uksed - müük ja paigaldus
üldehitus ja plekksepatööd, pleki kantimine

kristjan@krestonehitus.ee
www.krestonehitus.ee
tel 5809 6966.

vad erinevas suuruses elukatega,
nagu ankylosaurus’e, triceratops’i ja
ornithomimus’ega. Loomulikult ei
puudu näituselt ka kõige tuntum
saurus tyrannosaurus rex.

Maa lapsepõlvest
Ahhaa juhatuse liikme Andres Juure sõnul võib näitust võtta
justkui ringreisi kaugesse minevikku. „Dinosauruste näitus on
erakordne võimalus vaadata Maa
lapsepõlve, mil elu meie koduplaneedil oli veel üsna noor. Tegemist
on omamoodi ajalootunniga, kus
saab vaadata, kuidas asjad ammu
enne meid olid,“ tutvustas ta.
Juur lisas, et dinosaurused tunduvad olevat ühed vanimad elusolendid, kes inimestele nii elavat
huvi pakuvad. „Enne dinosaurusi
elas ka väiksemaid olendeid, kuid
dinosaurused olid esimesed suured loomad. Neil oli omamoodi
elukorraldus – mõned olid taimetoitlased, teised kiskjad ning seda,
kuidas need hiiglaslikud loomad
siin planeedil toimetasid, saabki
meil näha,“ jätkas Juur.
MATHIS BOGENS

Haldjakese lastehoius, asukohaga Mõisniku 43,
Ülenurme alevikus, kuutasu al 63 eurost.
Veeriku linnaosas, Ravila 45, kuutasu

alates 53,25 eurost.
Sünnipäevade pidamine.

Vaata: www.haldjakeselastehoid.ee
Küsi infot: 56615431 või
haldjakeselastehoid@gmail.com

Kui su hing
on noor
22. november kell 16
Elleri kooli Tubina saal

V A L G U S

M U U S I K A S

Voldemar Kuslap - vokaal
Henn Rebane - akordion
Karmen Puis - vokaal
Jaanika Rand-Sirp - klaver
Piletitulu läheb Elleri kooli Tubina saali kontsertklaveri fondi.
Piletid 8.- / 5.- müügil Piletilevis ja tund
enne algust sularahas annetusena kohapeal.
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Lapsevanemad pelgavad internetti
Karl
Martin (19)

Tartu Ekspress uuris laste õiguste kaitsmise kuu
(november) puhul, millistest õigustest ja toetustest
enim puudust tuntakse.


õpilane

STEN SANG
Mina puutusin koolikiusamisega kokku kuus-seitse aastat tagasi. Kiusasime seal üksteist kordamööda ning alati jäime ka õpetajatele vahele. Probleemi tekitajad
viidi direktori kabinetti ning mõnda aega valitses tülitsejate vahel
rahu ja vaikus.
Väljapääsu pingelisest õhkkonnast leidsin tehnikaringi kaudu.
Sealt leidsin uued sõbrad ning
edasi hakkasin juba iseseisvalt
autode kallal nokitsema. Lastetoetuse suuruseks pakun mina vähemalt sada eurot juba esimese lapse
pealt. Omal veel plaani lapsevanemaks saada küll pole, kuna enne
soovin kooli lõpetada.

Oskar (21)
ehitaja

Enamik laste õigusi on õnneks
meie riigis kaitstud. Kui hakata
mõtlema, mis võimalusi veel lastel
olla võiks, siis pakuksin esimesena just huviringide toetamise. See
on ikka super idee. Kaitsmise koha
pealt võiks rohkem tähelepanu
pöörata eelkõige interneti turvalisusele. Minu arvates liigub aga ka
tänavatel palju nii-öelda kommionusid. Nemad meelitavad kommi
või küpsisepaki abil endaga kaasa just eelkooliealisi poisse. Suuremates linnades on see probleem
enam levinud.

Liis (27)
infotöötaja

Laste õiguste kuu puhul soovin
tähelepanu pöörata toetuste võrdsemale ja õiglasemale jaotamisele. Kui inimene saab ikka 5000
eurot palka, siis miks vajab ta veel
täiendavat lastetoetust? Samal ajal
mõni vaesem pere oleks täiendava
abi üle väga õnnelik.
Minu kooliajal käis kiusamine
koolis brändipõhiselt. Kui ikka fir-

Anneli (38)
mariideid polnud, siis oli põhjust
halvasti ütlemiseks. Nüüdsel ajal
on norimine muutunud omakorda tehnoloogiapõhiseks. Nutitelefonid on staatuse näitajad ning
sellelt tasandilt tuleb palju nääklemisi ja alavääristamist. Koolides
võiksid erinevad tehnikavidinad
üldse keelatud olla.
Panen inimestele südamele:
olge sallivamad. Alustage iseenda
perest: oma õdedest ja vendadest
ning kaasake ka vanavanemad.
Armastage ja hoidke üksteist sellistena, nagu te olete.
Koolisüsteemi koha pealt on
mulle silma jäänud Saksamaa hea
süsteem. Seal saavad lapsed juba
viiendas klassis valida omale eral-

di kallaku vastavalt võimetele. Ei
nõuta kõigilt ühte moodi matemaatilisi süvateadmisi. Oma lapsele soovin kindlasti kõrgharidust.
Meil on juba traditsioon, et peres
peab olemas olema arst, jurist ja
majandusteadlane!

Erika (25)
teenindaja

Minu poeg on üheksane ja saab
päris palju mind hirmutavaid kirju
välismaalt. Laps ei oska veel umbusklik olla ning vastab isiklikke
andmeid uurivatele võõrastele tih-

ti liiga avameelselt. Muidugi jälgin
ise väga palju, mida poiss arvutis
toimetab, kuid ootaksin ka riigilt
siinkohal rohkem sekkumist ja
kaitset lapse suhtes.
Lastetoetus on praegu muidugi naeruväärselt väike, arvestades
eriti just algklassilaste kulutusi. Pidevalt läheb neil midagi katki. Mänguhoos lastakse koolikoti
peal mäest alla ning alati ei osata
oma asja täiskasvanuliku hoolega
hoida.
Valimisõigus 16-aastasele noorele on minu arust õigustatud,
kuna neil on juba välja kujunenud
oma arvamus. See ei pruugi alati just kõige õigem olla, aga õigus
valida peaks neil ikka olema.

kassiir

Minul on kuus last ja oma elus
olen kahjuks pidanud olema tunnistajaks väga julmale koolikiusamisele. Tookord lõppes juhtum
lausa sandiks löömisega. Lastetoetusi saan õnneks normaalses
mahus ja kurtma ei pea. Hariduse koha pealt – kangesti oleksin
tahtnud ülikooli minna. Pere raske majanduslik olukord aga sundis mind tööle, et saaksin emale
toeks olla.
Internetiturvalisusel hoian küll
silma peal. Minu 12-aastane poeg

kipub juba praegu enda eale sobimatuid materjale uurima. Õnneks
kodus meil internetti polegi ja koolis hoiavad omakorda pedagoogid
laste veebiharjumustel silma peal.

Rivo (31)
transport
tööline

Minu kooliajal vaatasid õpetajad
ikka väga läbi sõrmede, kui lapsed omavahel jagelesid. Midagi
naljakat koolivihikute viskamises ja norimises ju polnud. Võibolla viskajal ja norijal endal oli
siis hirmus naljakas. Eriti hulluks läks olukord just üheksandas klassis, kui käis pidev löömine ja norimine.
Lastetoetuse koha pealt võiks
esimese ja teise lapse eest saada 90
eurot, kolmanda pealt juba üle saja
euro. Oma lastel soovitan kindlasti pigem üks hea amet õppida. Neid
kõrgharitud tavateenindajaid on
juba niigi palju meie riigis. Ei ole nad
keegi oma eriala peale tööle saanud.

Irina (31)
dekoraator

Kõige rohkem tunnen praegu puudust just eripedagoogide toest lastele. Näiteks Tartus on ainult kaks
venekeelset logopeedilist abi saavat lasteaiarühma. Õnneks on lasteaiakohtadega siin linnas hästi.
Väga hea meel on mul peagi saabuva lastetoetuse tõusu üle!

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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, tel 602 3147.
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pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele

VÄIKEBUSSI RENT

•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

Paketi hind

24 h =60
€
•

550 € kuus

Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

www.helmepansionaat.ee

511 6923 • aurel.ee/buss

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Tagatise ja kindlustusega seotud kulusid ei ole arvestatud.

Stage I, 21.-23.11.2014
Tartu, estonia
poisid sünniaastaga
2001
8 võistkonda

eesti, soome, leedu,
gruusia, poola

20 mängu

REEDEl, 21.11.2014
15.00 salva/Rock vs BC Perkunas
19.30 sabonis bs vs salva/rock

LAUPÄEVAL, 22.11.2014
13.30 salva/rock vs georgia 2001
19.30 pomerania 2001 vs salva/rock

PÜhapäeval, 23.11.2014
13.30 salva/rock

vs

sc audentes

TÜ spordihoones

TELLI
LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
Lehe tellimishinnad 2015. aastal on:

3 KUUD = 12 €
6 KUUD = 24 €
1 AASTA = 48 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5378 7052
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

RAV
ILA

EYBL U14

AS Y
LO
SAD

BETOONI

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ

TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 46 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 72 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 69 €
215/55 R17 al 76 €
225/45 R17 al 57 €

225/50 R17 al 75 €
235/75 R15 al 86 €
245/70 R16 al 99 €
225/65 R17 al 88 €
235/65 R17 al 97 €
235/60 R18 al 95 €
255/55 R18 al 99 €
195/70 R15C al 52 €
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 85 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Kunstistuudios SUVI on algamas

jõulueelsed kursused:
29.11.2014
10–13 Jõuluingli, jänese valmistamine
nõelviltimistehnikas - osavõtutasu 15€
13.30–16.30 Pakkekoti kaunistamine,
seinapildi valmistamine quilling-tehnikas –
osavõtutasu 15€
2.12.2014 ja 4.12. 2014
17.30–20.30 klaasist küünlamaja
valmistamine vitraaþtehnikas –
osavõtutasu 33€
3.12.2014
17.30–20.30 kasetohust esemete
valmistamine – osavõtutasu 13€
6.12.2014
10–13 Pakkekoti kaunistamine, seinapildi
valmistamine quilling-tehnikas –
osavõtutasu 15€
13.30–16.30 Laeka valmistamine –
osavõtutasu 15€
7.12.2014
11–14 traadist ehete valmistamine –
osavõtutasu 13€
9.12.2014
17.30–20.20 traadist ehete valmistamine –
osavõtutasu 13€
13.12.2014
10–13 Jõulukaartide valmistamine –
osavõtutasu 15€
13.30–16.30 kaminaküünalde, süüterooside
valmistamine – osavõtutasu 15€

Osavõtutasud sisaldavad materjali maksumust.
Vajalik eelnev registreerimine suvistuudio@gmail.com
Kursused toimuvad Gildi 3, Tartus (sissepääs tänavalt).
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lõpevad plaanitust varem
Ulatuslikud tee-ehitustööd
Ringteel Viljandi ja Ilmatsalu
ringi vahel on sisuliselt lõpusirgel ehk üks suurema koormusega teelõik valmib pool
aastat enne tähtaega.
„Soovime objekti tellijale üle anda
4. detsembril,“ ütles peatöövõtja GRK
Infra AS tegevjuht Tarvi Kliimask.
„Ilm on meid soosinud, partnerid ja
alltöövõtjad on tubli panuse andnud.
Seetõttu jõuamegi 95% töödega selle nädala lõpuks valmis. Detsembri
alguses jäävad lõpetada objekti heakorratööd ja Jänese kraavi süvendustööd.“
Käsil on veel tunnelitööde lõpetamine ja õlipüüdurite paigaldamine ning mõnes lõigus ootavad asfalti kõnniteed. Niipea, kui ilm lubab,
joonistatakse teekatetele ka seni
puuduolev märgistus, aga kui ilmad
on ebasoodsad, jäävad teekatte markeerimistööd siiski kevadeks. „Selle
töö puhul polegi takistuseks mitte
madal temperatuur, vaid liigne niiskus. Kui ilmastik ei võimalda märgistust joonistada, teeme ajutiselt
värviga markeerimise Viljandi ringi piirkonnas,“ lisas ehitusjuht Kaido Ivask.

Turboring hoiab kindlalt rajas
Just Viljandi ringil ettenähtud
skeemi järgi liiklemiseks on märgistus hädavajalik. Nii-öelda turboringi edukaks funktsioneerimiseks
ning võimalikult ohutuks põhisuunas (Tallinna-Luhamaa suunal saab
mõlemat pidi sõita kahes reas) autode läbilaskmiseks pole ringil ümberreastumine enam võimalik. Nii tuleb
autojuhtidel juba enne ristmikule sõitmist tähelepanelikult eelsuunaviitu jälgida. Ka nende paigaldamiseks vajalikud raamsõrestikud on
osaliselt juba püsti ja ülejäänud kerkivad lähipäevil.
Et autojuhtidel ringil õiges sõidureas püsimine iseäranis kindlaks
kujuneks, paigaldab ehitaja mitmesse kohta telgjoonele graniitkivid.
„Lõikame asfaldisse augud, kinnitame betooniga teekattest kuni 7 sentimeetri kõrgusele ulatuvad 30 sentimeetri laiused graniitkivid ja nende ümber läheb uuesti asfalt. Kivide
ääred on lauged ja neist saab äärmisel
vajadusel ka üle sõita, aga see on kindlasti ebamugav, raputav ja müristav,“
rääkis Ivask.
Eesti praktikas on taolised sõiduradade eralduskivid üsna uus
trend. Šnitti on võetud Kesk-Euroopast, kus nende funktsionaalsuses
pole kahtlustki. Kui pikaks või levinuks kujuneb nende tulevik Eestis,
pole praegu teada. Sellise tee lumest
puhastamine võib nõuda hooldajalt

Enamik käimasolevatest pinnasetöödest saab joone
alla enne lume tulekut. Muru külvamise ja puude
istutamisega tuleb paratamatult oodata kevadeni.

suuremat tähelepanu.
Eestis seninägematuks võib Kliimaski hinnangul pidada ka sõidusuundi eraldavat trosspiiret. „Sarnast
lahendust on mujal küll kasutatud
teistsugustes olukordades, näiteks
koos ohutussaarega. Viljandi ringtee
Lõunakeskuse poolses jaos on see siin
aga nii-öelda keset teed, samas tasapinnas. Igatahes lisab see ohutust,
muudab sisuliselt võimatuks laupkokkupõrked ning väldib keelatud kohas
vasakpöördeid.“
Tunneli ehitusega ollakse samuti
finiširuudustikku jõudmas. Kokku 31
meetri pikkune ja 4 meetri laiune teealune läbipääs on jalakäijate tarbeks,
vankriga pääseb treppidest üles-alla
mööda spetsiaalseid relsse.

Ohutult üle tee
Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juhti Janar Taal: „Selle lõigu projekteerimise hilises faasis,
püüdes leida ohutut teeületuse lahendust jalakäijatele Viljandi ringristmikul, jõudsime järeldusele, et on mõistlik sinna projekteerida jalakäijate tunnel. Esmane eesmärk oli teha tunnelile kaldteed, kuid selleks oleks tulnud
osta maad juurde. Teades maaomanike nõudmisi, olime veendunud, et
mõistlikule kokkuleppele maaomanikega polnud sellel hetkel võimalik
saada.
Samas olime otsustanud, et Raja
tänava juurde tuleb teine jalakäijate
tunnel 2015 aastal ning sinna saame
rajada kaldteed, lisaks tuleb sinna selle lõigu ainuke bussipeatus. Kusjuures

Teele selja pööranud bussiootepaviljon pole siiski uus trendinähtus.
Koos oma kolme kolleegiga võtavad ootekojad peatselt õiged kohad
sisse bussitaskutes.

kahe jalakäijate tunneli vaheline kaugus on ca 300 meetrit.
Otsuse tegemisel vaadati suuremat
pilti ja seetõttu sai valik just selline.
Meie hinnangul töötavad kaks tunnelit koos, kuna nende vahekaugus on
väike ning ühissõiduki bussipeatusesse on tagatud eritasandiline ühendus
tunneli kaudu.“

Grafitivaenulik tunnel
Et tunneli seinad-laed ei saaks soovimatult lõuendiks küsitava tasemega
tänavakunstnikele, on betoonpinnad
kaetud just sel eesmärgil välja töötatud materjaliga. Päris vandaalikindlust see ei anna, ent näotuste mahapesemine peaks vajadusel olema lihtsalt tehtav.
Ilmatsalu ringtee lähistele rajatud
veokite parklast on puudu veel palkidest katusealune, kus rekkajuhid lõõgastuda saaks. Samuti paigaldab ehitaja sinna tualettruumi – pesemisvõimalusi ei tule, ent ihuhädade kergenduskoht küll.
Väike osa tegemistest tuleb ehitajal paratamatult uude aastasse lükata.
„Pole ju eriti arukas talve hakul muru
külvama hakata,“ tõi Kliimask ühe
näite. „Kevadesse oleme plaaninud
heakorra vaegtöödena haljastamise –
mõned puud-põõsad vaja veel istutada. Osa äärekive jääb praegu paigaldamata.“
Täpset kuupäeva, millal toimingutega alustatakse Kliimask öelda ei
oska. Mõnevõrra sõltub see ka ilmast.
Igatahes suve hakuks, mil on lepingu järgi tööde teostamise tegelik tär-

min, lubatakse ka viimse lihviga valmis jõuda.
Arusaamad sellest, kui tülikaks pea
pool aastat kestnud ehitustööd osutusid, võivad tegijail ja elanikel-liiklejatel
olla üpris erinevad, ent tellija ning ehitaja näikse ühte meelt olevat.
„Tegemist on väga professionaalse
meeskonnaga, kes on suutnud nii suure liikluse all ja nii väikse ajakuluga
rajada olulise objekti,“ tõdes maanteeameti lõuna regiooni ehitusosakonna
juhataja Oleg Lužetski. „Kogu töö on
tehtud kõrge kvaliteediga ja pidevalt
oli nii tellija kui ka omanikujärelevalve kontroll peal. Liiklejate rahuolu oli
ka tagatud, kuna suuri signaali pole
tulnud, neid olid rohkem tähelepanu
juhtimise vormis. Kokkuvõtteks võib
tellitud tööga olla väga rahul.“
Ka Kliimask peab tööde kulgu rahulikuks ning edukaks. „Oluline lõik
Ringteest on valmis. Nagu maanteeameti plaanidest aru olen saanud,
võetakse uuel aastal tegemisse vahemik Raja tänavast Variku viaduktini.
Tartlasena võin selle üle ainult rõõmu
tunda. Loodan, et teised linlased on
sama meelt.“

Sõidusuundi eristab siinmail selles rollis vähetuntud trosspiire.
Nüüdsest lahendusest peaks rõõmu tundma ka
mitmete äride pidajad ühes kundedega – enam ei
pea näiteks FEB-i või Silber Autosse sõitjad kahtlasi
manöövreid tegema. Vasakpöörde radade tõttu omakorda on põhitrass teatud ulatuses vaid üherealine.

Tartu läänepoolse ümbersõidu
esimese ehitusala
Tellija Maanteeamet
Rahastaja 85% ulatuses
EL Ühtekuuluvusfond
Teostaja GRK Infra AS

Teeäärseid maju liikluslärmi eest kaitsva müraseina ülemine osa on
nõuetekohaselt kaetud mustriga, et linnudki seda aegsasti tähele
paneks. Seina alumine osa aga läbipaistmatu, varjamaks aknaid öiste
autotulede vihkude eest.

Raja tänava otsast Lõunakeskuse suunas vonkleva
kraavi asemele ehitatakse kuu lõpuks jalgtee. Sedapuhku küll mitte asfaldist, vaid freesipurust, kuna juba
tuleval aastal läheb sealkandis tõsisemaks ehituseks.

Enam ei pea jalakäijad Ringtee ületamiseks liigseid riske võtma, vaid
pääsevad teisele poole maanteed tunneli kaudu. Ratturitel tuleb kasutada Viljandi ringist paremale jäävat ülekäigurada.
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ANEKDOODID

Kaks meest lähevad omavahel
riidu. Nii veriselt, et otsustavad asjad
duellil klaarida. Et keegi teada ei saaks,
ostsid mõlemad piletid... üks võtab
sinna ja tagasi, teine ainult sinna...
„Kas kardad, et ei tule tagasi?“
küsib üks duellantidest.
„Tagasi sõidan sinu piletiga!“
***
Juuksurisalongi siseneb mees
väikese poisiga. Kui mehel juuksed
lõigatud, sätib ta poisi toolile istuma
ja ütleb:
„Ma lähen korraks kõrvalpoodi
lipsu ostma, tulen mõne minuti
pärast tagasi.“
Juuksur pügab poisi pea ära ja ütleb:
„Paistab, et isa on su päris ära
unustanud.“
„Ta pole mu isa,“ vastab poiss. „Ta
lihtsalt võttis mul tänaval käest kinni
ja ütles, et tule, poiss, lähme teeme
ühe tasuta juukselõikuse.“
***
Mees sõidab suvilasse sõbrale
külla ja näeb õues bassetit.
„Milline kena basset teil on!“
pöördub ta perenaise poole.
„Jumal tänatud, et keegigi teab!“
ohkab perenaine. „Kohalikud käivad
kogu aeg küsimas, miks me oma
taksi nii paksuks oleme söötnud.“

Kino

***
„See on uskumatu!“ kõnetab üks
suvilaomanik teist.
„Teie kanad lendasid üle mu aia ja
nokkisid mu lilled ära!“
„Pole siin midagi uskumatut!“
lööb teine käega.
„Vaat kui teie lilled üle aia roniksid ja mu kanad ära nokiksid – see
oleks alles uskumatu!“
***
Mees läheb Koplisse armukest
külastama. Et tegemist on kriminogeense linnaosaga, jätab ta auto
peale kirjakese:
”Makki pole, mootor ei tööta ja
aku on tühi.”
Hommikul auto juurde minnes
avastab mees, et kirjale on lisatud
veel üks rida:
”Siis pole sul ju rehve kah vaja,
eks?”
***
Kaks blondiini omavahel:
„Kuidas sinu uus peigmees elab?”
„Ma jätsin ta maha, valetaja ja
kelm oli! Rääkis, et ta on rikas, aga
Forbesi nimekirjas teda pole!”
***
Uusrikkalt küsitakse:
„Kuidas te oma esimese miljoni
teenisite?”

„Põhjas, toppisin lennukisse nii
palju lund, kui mahtus, ja müüsin
Aafrikas maha!”
„Müüsite lund?”
„Miks lund? Ma müüsin lennuki!”
***
Äsja abiellunud naine kohtab
sõbrannat ja kaebab:
„Elu on nii kallis, mitte midagi
osta ei saa, pere eelarves on pidevalt augud.“
„Aga sa ju rääkisid kogu aeg, et
sinu tulevane mees on rikas?“ hämmastub sõbranna.
„Mis sa nüüd? Millal ma seda rääkisin? Ma ütlesin lihtsalt, et tal on
raha rohkem kui mõistust!“
***
Mees naisele:
„No ütle, kumb meist rohkem täis
on? Mina pidasin vähemalt meeles
ja võtsin meie mõlema vihmavarjud
baarist kaasa.“
„Aga kallis,“ ehmub naine, „meil
polnudki ju täna vihmavarje kaasas...“
***
Blondiin tõuseb hommikul voodist ja läheb akna juurde:
„Kuidas ilm kah on?“ küsib mees.
„Kust mina tean, nagu vihmasein
on vastas, mitte midagi ei näe!“ vastab blondiin.

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
21., 24.–27.11 kell 12; 22.–
23.11 kell 11 Kastitrollid

21.11 kell 11, 13.45, 16.15,
18.50, 21.30, 22.45; 22.11 kell
11.15, 13.40, 16.15, 18.50,
21.30, 22.45; 23.11 kell 11.15,
13.40, 16.15, 18.50, 21.30;
24.11 kell 11, 13.45, 16.15,
18.15, 21.30; 25.11 kell 16.15,
18.15, 21.45; 26.11 kell 11,
13.45, 16.15, 19, 21.30; 27.11
kell 11, 13.45, 16.15, 18.15,
21.30 Näljamängud: Pilapasknäär – Osa 1
21., 24.–27.11 kell 12.30; 22.–
23.11 kell 13 Imetlusväärse
noore T.S. Spiveri erakordne
teekond
21., 24.–25., 27.11 kell 18;
22.11 kell 18.30; 23.11 kell
15.15, 18.40; 26.11 kell 14.45
Poisipõli
21.–27.11 kell 11.45 Doktor
Proktori puuksupulber
21.–22., 24.–27.11 kell 16,
20.15; 23.11 kell 20.15 Valemaandumine
21., 24.–27.11 kell 14; 22.11
kell 15.30; 23.11 kell 15 Kirsitubakas
21., 24.–27.11 kell 15.20; 22.11
kell 17.15; 23.11 kell 17.45
Parim osa minust
21.–22., 24.–25., 27.11 kell
20.45; 23.11 kell 21.45; 26.11
kell 21.45 John Wick

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Näljamängud: Pilapasknäär – Osa 1

21., 27.11 kell 17.40; 22.11 kell
18; 23.11 kell 16.05; 24.–26.11
kell 20.15 Raev
21., 24.–25., 27.11 kell 13.30,
14.45, 21.15; 22.11 kell 13.30,
15.15, 21.45; 23.11 kell 13.30,
18.30, 21.45; 26.11 kell 13.30,
18, 21.15 Tähtedevaheline
21.–22.11 kell 22.15; 23.–
27.11 kell 22.30 Jessebelle
21.–24., 26.–27.11 kell 11.30,
13.15; 25.11 kell 13.15 Pettson & Findus – väike tüütus,
suur sõprus

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

sed raamatud meie raamatukogus

kuni 21.11 Tartu lapiteki
klubi käsitöönäitus
Raamitud ilu

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

kuni 5.12 lastetööde näitus
Sügis Rukkililles

LINNARAAMATUKOGU
kuni 10.12 köitekunstinäitus
Kaitstud avatus, mille aluseks
Peep Ilmeti kogumik Sõõlatud luule
kuni 13.12 Tartupeedia näitus
Suure Tartu fotovõistluse
parimad tööd
kuni 13.12 raamatunäitus
Mitme näoga William
24.11–15.12 arhitekt Ilona
Merzini näitus Kakskümmend üks kodu
kuni 10.01 näitus Saja-aasta-

kuni 28.11 Jaak Jõgi fotonäitus Otsingud looduses 2014

Muu
EESTI SPORDIMUUSEUM
26.11 kell 16 Noorte pop-up
kirjanduskohvik: räägime
Margus Karu raamatust Nullpunkt

LINNARAAMATUKOGU
26.11 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele: kavas on
lood trollidest
27.11 kell 18 raamatuesitlus:
Häniläne Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist

27.11 kell 19.15 Esilinastus:
Vastikud ülemused 2
25.11 kell 11 Põnnihommik:
Toppajad
25.11 kell 11 Põnnihommik:
Madagaskari pingviinid
21.11 kell 18.30; 22.–23.11
kell 12.15, 14.15 Madagaskari
pingviinid

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 29.11 Pille Tammela õlimaalide näitus Trollimaailm
kuni 6.12 Tartu Pääsupesa
lasteaia mudilaste muumiteemaliste tööde näitus

JAGA
Jaga leina

LEINA
leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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Vot on mees!
Aina enam jääb mulle silma mu kodupoe
nii-öelda põlisasukas Heiki.
Teravate hallide silmadega lühike
mees. Talveperioodil rohelise jopega,
suvel punase nokamütsiga. Tarbib odavat
kanget õlut ja konutab olenevalt ilmast ja
olukorrast valdavalt poe parklas, harva ka
kaupluses.
Kapitaalselt umbjoobes võib teda harva näha. Ka ei kakle ta mitte kunagi. Ei
kerja raha, ei suitsu. Üldse ei tüüta kedagi. Lihtsalt on.
Kunagi oli ta olnud vinge ärikas.
Esimene kohalik, kel teksatagi seljas
oli! Nagu laulgi ütleb: tuli raha, tulid
naised, tuli viingi, mida juua... ja nii
see hiilgav täht end põhja jõi. Kas just
põhja – tal on kodu. Ja vana ema, kes ta
eest hoolitseb.
Ma tegelikult imetlen hoopis rohkem
seda järjekindlust, millega ta igal hommikul end „tööpostile“ veab. Jah, ta tuleb
igal hommikul paari kilomeetri kauguselt, et päev läbi parklas passida. Kui inimesed tööle ruttavad, ilmub kohale ka
Heiki. Õhtul, kui inimesed on pärast tööpäeva poes oma tavalise tiiru teinud, siis

Pildil näeme küll Tartu Grossi poe maskotti Vladimirit,
ent eks meenutab tekst igaühele oma kodukaupluse
„Heikit“. 
RASMUS REKAND

sätib end ka Heiki kodu poole. Imeline
visadus!
Vahel talvel juhtub ta ilmselt korra-paar
libastuma. Ja ta komberdab ikka kohale, sinine kilesuss kipsi otsas. Katsu sa ise
südasuvises leitsakus ilma lõunasöögita passida! Või tuia terve vihmane päev
ainult õues! Ei sega teda nohu ega murra
kõhugripp. Kui saaks sellise tööle rakendada! Olematu arv haiguspäevi aastas, väga
motiveeritud ja kindel inimene... noh, kui
seda viinaviga mitte arvestada.
Küllap on ta harjunud sedasi. Paljud
meist oleks nõus iga ilmaga ja absoluutselt iga päev nii konutama? Meie keskmine tahtejõud jääb ikka haledalt alla!
Kas see põhjus, miks ta parklas passib,
on soov kuskile kuuluda, või on see tõesti
lihtsalt harjumus? Aeg-ajalt tekib tahtmine minna ja öelda talle, et imetlen teda ja
ta tahtejõudu. Aga las ta olla, ju talle see
olukord sobib.
Vahel vaatan teda ja mõtlen, et ta on
nagu minu kodupoe maskott. Nagu mõni
laudakass, kes küüniuksel vurre lakub
ja kõiki möödujaid silmas peab. Vot on
mees!

VAJA LÄHEB:

Ei ole halba ilma, on vaid valed joogid!

145. HOOAEG

vanemuise aastalõpuball
Õhtut juhivad Kärt tammjärv ja Markus Dvinjaninov
uku suviste — kristjan kasearu — Maria Listra ja saLvaDor sax kvintett — Lauri Liiv — oLav ehaLa
vaneMuise ooperi-, baLLeti- ja DraaMatrupi säravaD etteasteD

30.12.2014 vanemuise teatri- ja Kontserdimajas
piletid novembris 39 €, detsembris 50€

JÕULUKS
TELER KOJU
Registreeru ja võida LG 42 tolline
SmartTV teler ja telesaadete
salvestamiseks Samsungi 1TB kõvaketas
Registreeru
680 4040 või
www.tasutatv.ee
Teleri võitja selgub 20.detsember 2014

Digilevi TasutaTV registreerunud kasutaja eelised:
kasutajatugi • uudised • võrguinfo • eripakkumised koostööpartnerite juures
*Kasutajaks registreerumisega mingeid kohustusi ei kaasne.
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Ehitus

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Materjal

õppimine. www.alfawing.eu

Emajõe Keeltekool: uued kursused novembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Matemaatikatunnid igal tasemel
vilunud tunniandjalt. Tel 5559
5233.

Küttehall müüb Tartus soodsalt
pelleteid, puitbriketti ja kaminapuid. Tel 5687 8223.

Kinnisvara müük

Hea läbivusega 4 x 4 haaratskopp-kalluri teenus (kj 10 t).
Tel 5826 7949.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.

Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid,
saunad. Tel 5885 5341.

Kööktuba Tartus (ahik, vajab kapremonti, eraldi sissepääs, kinnine
õu, 13 900 €). Tel 5563 9452.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professionaalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Küte

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Kreston Ehitus OÜ, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
Krohvimistööd, siseviimistlus,
värvimine, tapeetimine. Tel 5638
7537, mersal.tartu@gmail.com.
Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.
Reiem Grupp OÜ teeb üld
ehitustöid ja siseviimistlust.
Tel 558 9911, info@reiemgrupp.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid ehitus- ja remonditöid. Tel 5677 9397, 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.
Teen siseehitustöid Tartus.
Tel 5345 0015,
ehitus.tartu@gmail.com.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal.
Hinnapakkumine paari päeva
jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel
508 0065.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid, raieõigust, põllumaad.
Sobivusel kiire tehing. Küsi hinnapakkumist! info@skpinvest.ee, tel
508 0065, www.skpinvest.ee.

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

Koolitus
26.11 algab Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
füdro). Tel 444 5866, 5231 2883,
kit.cut.oy@gmail.com.

Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid Tartus ja Tartumaal.
Tel 5691 6063.

Bokside rent, komisjonimüük
Müügil rohkelt soodsat kaupa nii väikestele, kui suurtele. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5680 4451.

Pelletid, kuivad halupuud, kütteklotsid ja -pinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Mööbel
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp, 38 €/m³). Min kogus 3 m³.
Vedu tasuta. Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv lepp (30/40/50 cm, 38 €/m³),
kuiv kask (30/40/50 cm, 43 €/m³).
Tartus ja lähistel vedu tasuta! Tel
5458 4434.
Kuiv segapuu 32 €/rm ja kask
42 €/rm. Tasuta transport.
Tel 5563 4614.
Kuivad haavahalud (45 cm, 34 €/
rm) ja kuiv okaspuu võrgus (30 cm,
1.70). Vedu tasuta. Tel 504 5307.

Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne

Ostame 3 m kase- ja lepapuud.
Tel 5683 3404.

Tükeldatud kuivad küttepinnud
(50 cm, haab, lepp, okaspuu, 25 €/
rm). Toon koju ka kahe ruumi kaupa. Tel 5684 0777.

Omanikult 2-toaline renov korter
Vasara tn 25A (46 000 €, vabaneb
kohe). Tel 528 7086.

Kinnisvara ost

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Puidugraanulid laost. 15 kg
kott - 3.30 €, 990 kg alus (66 kt) 189 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.

Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.
Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.

Kuivad küttepuud (lepp 50 cm,
38 €/m³; kuusk, ehituslik, 50 cm,
24 €/m³). Vedu tasuta!
Tel 512 5350.
Kuivad lõhutud küttepuud (lepp)
50 cm, 35 €/rm ja 30 cm 38 €/rm.
Tel 5383 7099.

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

1-toal renov ahik korter Tartus
(korralik maja, aed). Kiire!
Tel 5897 9316.

Kuivad kütteklotsid, halupuud,
küttepinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

Kuivad kaminapuud 40 l võrgus.
Tel 525 7628.

Diivaniparadiis teeb laomüüki
defektiga toodetele. Hinnad alates 1 €. Täpsem info tel 5329 2033.
Ülenurme, Teeninduse tee 10.

Otsin tööd
Koristajana Tartus õhtuti (eelistus
Annelinnas). aimury@hot.ee

Pakun tööd
Aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel tasuta väljaõpe töö
käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.
KÜ Kaunase pst 16 vajab majahoidjat. Tel 510 8349.
Tartu lasteaed Sirel otsib oma
meeskonda põhikohaga tublit
õpetajat. Tööle asumise aeg
15.12.2014. Avaldus ja CV, palume
saata hiljemalt 27.11.2014 Lubja
14, Tartu 50303 või sirel@raad.
tartu.ee. Täpsem info tel 736 1596,
5645 2891.

Põllundus
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.
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Riided
Anne 51 kauplus Stiil E-R 10-18,
L 10-15. Uued ja vähe kasutatud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee

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

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Suusapüksid ja
-joped, laste joped, naiste- ja lasteriiete outlet, peokleidid.

VÄIKEBUSSI RENT

Tamme butiigis suur valik uusi
kleite (nr 36-50) ja jopesid. Suurkaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

24 h =60
€
•

Tamme butiigis alates 19.11 kogu
kasutatud kaup -20%!! Suur-kaar
56, E-R 10-18, L 10-16.

Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

Sõidukid

511 6923 • aurel.ee/buss

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Elektritööd, elektriprojektid,
käidukorraldus - Tartu- Võru- ja
Põlvamaal. Tel 545 33 545.

Müüa kasutatud naelrehvid
koos velgedega 185/65 R15.
Tel 5345 7054.
Ostan Teie sõiduauto Tartus ja Tartumaal. Helistage tel 5839 5949 ja
küsige pakkumist!

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Firma teeb sise- ja välikoristust,
san-tehnilisi töid ja remondib
katuseid. Tel 509 0750.

Abistame kodutöödes ja teeme
san-tehnilisi jne töid. Tellimine tel
509 0750.

Rehvivahetus Tõrvandis Ringtee
15 vastas. Rehvide müük. Puksiirabi. Tel 5597 1196, 5561 6189.
Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Teenused

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

EW ordenid, teenetemärgid, KL/
sõjaväe rinnamärgid kuni 150 €/
tk. Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Koostan, korrastan tööohutusalaseid dokumente. Tel 5560 2804.

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

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbedat, märke jne.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Aitan leida põllumaale ja metsale
väga hea hinnaga ostja.
Tel 5620 4096.

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.
Maalritööd, korterite remont Tartus. Tel 553 1319.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Kaardid ennustavad. Tel 900
1727, 24 h, 1,09 €/min. .

Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Remondin kortereid. Kogemust
15 aastat. Tel 511 1242, 5802 2620.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.
Telli tervislik maitseelamus Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee
Transporditeenus kraanaga väikeveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Võsalõikus.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

TELLI
KUULUTUS

Kilekottides puulehtede äravedu.
Tel 5567 1485.

Tervis
Sensitiiv/Tervendaja. Grupimeditatsioonid. www.crystal-lion.ee.
Armastust ja Valgust!
Suurte kogemustega arsti ja iirisdiagnostiku dr Maire Alksnise
vastuvõtt Tartus laupäeval,
6. detsembril. Eelregistreerimine
ja täpsem info tel 5343 1018 ja
736 6457. See on võimalus saada
iidse idamaise meetodi abil kiire ja
täpne ülevaade tervisest üldse ja
iga elundi kohta eraldi. Kohapeal
ka ravipreparaadid ostmiseks.

Tutvus

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata
www.noobelreisid.eu.

Eesti firmad, välismaised firmad,
s-h km numbriga - ost-müüklikvideerimine-muudatusedkonsultatsioon. Tel 508 9565,
valmisfirma@gmail.com.

Korterelamute ventilatsioonilõõride puhastus. Tööde teostamise
kohta akt. Helista tel 5347 4363
või küsi pakkumist
toomas@tahmatoomas.ee.

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal. Kokkuleppel ka naabermaakondades. 51-916605

Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.

Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.

Konteinerite rent haljastus- ja ehitusjäätmetele, puulehtede vedu.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Koristus kodus ja kontorites, korteriühistutes. Remonditööd. Tel
5677 9397, siseehitus@gmail.com.

Jõe butiigis kõik kasutatud riided
-20%. Joped, teksa-, dressi- ja
suusapüksid jpm. Soola 10 (avaturg), E-R 9-17, L-P 9-16.

56 a naine tutvub heasüdamliku
mehega. Tel 5879 2061.
61 a brünett, korralik, heatahtlik naine otsib südamlikku ja tõsist meest,
kes oleks aus. Seiklejatel mitte tülitada. Tel õhtuti 5198 2929.
61 a sale naine otsib vanemat
autoga soliidset härrat püsisõbraks
ja abikaasaks. Tel 5886 9172.

Kollektsiooni NSVL-i aegsed
mudelautod 1 : 43. Võivad olla
defektidega. Tel 5802 0872.
Ostan „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ sarjast „Saladuslik saar“
ja „Tom Sawyeri“ raamatuid. Hind
kuni 10 €. Tel 5663 9310.
Ostan Teie vanad arvutid 2.50 €/
tk (ei pea olema töökorras). Tel
5672 5703.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, maalid, graafika, nõud,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv
majakraam. Konsultatsioon ja
utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Müük
Ilusate Asjade Pood: E-R 10-17, L
10-15, Tähe 21. Kodukaup, riided,
jalatsid ja palju muud Norrast.

Rõõmsameelne 72 a naine
Lõuna-Eestist soovib tutvuda
heasüdamliku, üksindust tundva
mehega. Helista palun, koos on
lõbusam! Tel 5607 5951.

Ost
EW ja nõukaaegsed nahkköites
raamatud – teatmeteosed, ilukirjandus jm. Tel 5649 5292.
EW korporatsioonide uuriripatsid
(naha/vapiga). Paku julgelt ja küsi
hinda! Tel 5649 5292.

Linakaubamaja pakub linaseid
riideid, kodutekstiile, tikandeid ja
kingitusi kogu perele! E-R 10-18,
Võru tn 55F, Tartu.
Pudeliavajate kollektsioon
(1000 tk). Tel 5660 0644.

Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.
Vannitubade ehitus, san-tehnilised tööd, torustike ehitus. Tel
5813 5496.
Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

730 4455

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

11

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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NOVEMBER ON

PELLETIKUU
Pelletikaminad alates 999.- (piiratud kogus)
DORINA
Kõrgus 885 mm
Laius
501 mm
Sügavus 534 mm
Kaal
91 kg
Võimsus 7 kW
V
Salongis on TÖÖTA
pelletikamin
Müüme ka pelleteid

22. novembril
on salongis Eesti
e
parim pelletikaminat
spetsialist

Tartu Küttesalong OÜ Ringtee 75b 5911 8119 tartu@kyttesalong.ee

