VÄIKEBUSSI RENT
Tõenäoliselt suurim
hamburger Eestis!

Tartus – Anne Keskuses ja Sepa Keskuses
Põlvas – Kesk tn 5
Rakveres – Kroonikeskuses

XXL
0,5 kg

VÄGA HEAD HINNAD alustajale ja kasutajale!

E-sigaretid | E-vedelikud | Lisatarvikud | Varuosad

18 cm

24 h =60
€
•
Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

Neljapäev, 27. november 2014
nr 41 (318) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Kilpkonna adopteerimise päev

ehall
Värvus: tum

Talve parimad pakkumised!
Soe Poly D
acron kang
ast
aluspesu ta
lletab idea
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kehasooju
st, juhib niisk
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nahapinna
lt ee
sind kuivana male ja hoiab
. Väga pe
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veniv mate
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Materjal:
100% Poly
-Dacron.

Jätkuvalt soodsaim sooja aluspesu komplekt!

TAMREX
soe alussärk
art 7191 - meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

HIND 29 €
TAMREX
pikad aluspüksid
art 7112 - meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

HIND 26 €

KOMPLEKT
(särk + püksid)

–20%
= 44 €

SNICKERS
WORKWEAR
kootud
logomüts

KLIENDI KOMMENTAAR:
Kalatöötlemisega tegeleva
ettevõtte Vettel OÜ sügavkülmkambrite ja jahekambrite töötajad on juba 3 aastat kasutanud
TAMREXi sooja pesu komplekte.

Vettel OÜ arendusjuht Ele Roosimaa:
„Töötajate heaolu on meie jaoks
väga oluline. Meie laotöötajad teevad aastaringselt aktiivset füüsilist
tööd. Umbes 60% tööajast rassivad nad kas sügavkülmkambris,
kus on –24 °C või siis jahekambris,
kus pisut soojem, kuid niiskem.
Otsisime vastust kolmele olulisele küsimusele, kuidas töötajaid külma eest paremini
kaitsta, kuidas töötegemine
mugavamaks teha ja kuidas oma töötajate tervist
paremini hoida.
Kõikidele nendele küsimustele andis vastused TAMREX oma sooja
pesu näol. TAMREXi pesu kvaliteet on väga hea ja hind mõistlik. Higistamise käigus tekkinud niiskus juhitakse nahapinnalt eemale järgmisesse
kihti. Nahk püsib kuiv ja soe. Pärast TAMREXi pesu kasutusele võtmist ei
kimbuta meie töötajaid enam nii tihti ka külmetushaigused.
Töötajad on sooja pesuga hästi rahul ja kasutavad seda igapäevaselt. Tänaseks on neile kogunenud juba mitu pesukomplekti, tänu
sellele kestab üks komplekt tunduvalt kauem.
Võin kindlalt öelda, et meie jaoks on töötajate riietamisel väga oluliseks osaks saanud aluskihi ehk sooja tööpesu kasutamine. TAMREXi
sooja pesu komplekt vastab täielikult meie ootustele.“

art 9084/0400

TASUTA*

TAMREX
talvejope

VÄÄRTUS 13 €

art 770-1804

HIND 85 €

*Komplekt

TAMREX
WinterPro 9000
talvekindad

(jope + püksid)

–15%

art 44-385

HIND 25 €

=127.50 €
+tasuta müts

TAMREX
talvepüksid
art 771-1804

HIND 65 €

*Ostes Tamrexi
talvejope,
(art 770-1804) saad
talvemütsi

Ele Roosimaa

TASUTA

Vettel OÜ arendusjuht

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

TAMREX OHUTUSE OÜ

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

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

Minu veetlev tartu
laulude ja lugude õhtu
LAVASTAJA TiiT Palu
OSADES Maria SooMeTS — linda Kolde — Marian HeinaT — PriiT STrandberg
riHo KüTSar — Tanel JonaS — STen KarPov

ESIETENDUS 6.12. VANEmUISE SUUrES mAJAS

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

tartuekspress
Kus talvesussid alla saaks?
UUDISED

Neljapäev, 27. november 2014

Traditsiooniliselt ootamatult saabunud taliolud on
sohvrid seadnud olukorda,
kus kümnete rehvivahetajate
virrvarris tuleb elutähtis valik
teha ülimalt kiiresti. Tartu
Ekspress lõi hinna ja kättesaadavuse skaalal korra.
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on muutunud heitlikuks ning libedus võib temperatuuri muutudes
tekkida väga lühikese aja jooksul.
„Musta jää tekkel on esimesteks
ohumärkideks õhuniiskuse suurenemine alla nullkraadistel temperatuuridel, niiske teepinna korral
teetemperatuuri üleminek plussist
miinusesse või õhutemperatuuri
järsk tõus miinusest plussi, kui teepind on miinustes,“ selgitas Hallimäe.
Tema sõnul tuleks ettevaatlik
olla metsavahelistel teelõikudel,
kus märg teepind kuivab aeglasemalt, sildadel ja viaduktidel, kus
külmumine toimub kiiremini, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel
või kohtades, kus rohkem pidurdatakse ja kiirendatakse, ning eraldatud sõidusuundadega maanteede
teisel sõidurajal, kus väiksema liikluse tõttu toimivad libedustõrjematerjalid aeglasemalt.
Meeles tuleb pidada sedagi, et ka
kõige parema testi võitnud rehvide
puhul sõltub sõiduki teelpüsimine
eelkõige juhist ja tema sõidustiilist.
Eestis on talverehvide kasutamine
kohustuslik 1. detsembrist kuni 1.
märtsini. Naastrehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist kuni
31. märtsini ning lamellrehvidega
tohib sõita aasta ringi. Talviste teeja ilmaolude puhul võib naastrehve
kasutada 1. oktoobrist 30. aprillini.
KAUR PAVES

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510
e-pood: www.desirees.ee
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Maanteeameti hooldeosakonna
juhataja Rain Hallimäe juhtis liiklejate tähelepanu sellele, et ilmad
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Sõidustiil ennekõike
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JAAMAMÕISA

Meeletud vahed
Esmalt järjekordadest. Tuntumatesse töökodadesse ajaleht eksperimendi käigus naljalt samaks
päevaks aega broneerida ei saanud.
Ringtee tänava Vianoris ulatus
virtuaalne saba koguni neljapäevaks, Salome, AT Nobe ja Kapauto Rehvipost andsid aja kolme päeva pärast. Seevastu Jussi Rehviabi
ja K-Kummid olid valmis hädalise
kas või kohe vastu võtma.
Hinnakirjades valitsevad aga
ootamatud käärid. Kuna teavet enamikes asutustes avalikult väljas pole,
esitlesime võrreldavate tulemuste saamiseks kõikjal legendi 16-tolliste plekkvelgede täisvahetusest.
Odavaima pakkumise tegi Aalux
Võru tänavalt, lubades talvise mineku anda kõigest 20 euro eest ja edestades Elva Rehviaita kolme euroga. Linna ühes kuulsaimas töökojas Hinkuses aga ulatub nelja rehvi
asendamise tasu 46 euroni, mis teeb
firmast konkurentsitu hinnaliidri.
Rehviliidu juhi Kaur Kuurme
sõnul kasutab nõuetele mittevastavaid talverehve Eestis üsna väike
osa liiklejatest, hinnanguliselt 3-5%.
„Liiklejate südametele koputades
ütleme, et kindlasti tuleks meie kliimas vältida Kesk-Euroopa maadesse
toodetud lamellrehve, mis on mõeldud temperatuurile 0 kuni +5 kraadi,“ lisas Kuurme. „Seda tuleks rehve
soetades või vahetades kindlasti täpsustada. Meie kliimasse sobiv Põhjamaade jaoks toodetud lamellrehv
muutub efektiivseks just miinus
kraadidel. Suurem osa meie talvistest liiklejatest eelistab naastrehve.“
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Ehkki juba esmaspäevast peavad
kõigil sõidukitel olema all talverehvid vähemalt kolmemillimeetrise
rehvimustri jääksügavusega, näivad
teede tervisest hoolivad autojuhid
olevat naelade kinnitamise viimse
hetkeni edasi lükanud. Vähemalt
viitab sellele pilk 28-s Tartu, Elva ja
Ülenurme valla rehvivahetuspunktis looklevatele järjekordadele, kus
ühtlasi ilmneb, et teenuse hind võib
eri kohtades kõikuda üle kahe korra.
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Ringtee

2

IHASTE

Aalux

20 €

Võru 53

Rehviait

23 €

Tartu mnt 29a/1, Elva

2

Sadloy

24 €

Ravila 51

3

Tarturehv

24 €

Vaksali 32

4

Kapauto Rehvipost

24 €

Viljandi mnt 48

5

Messauto

25 €

Raua 22

6

RehvidPlus

25 €

Tähe 135b

7

A-Velg Ringtee

25 €

Ringtee 1

8

A-Velg Turu

25 €

Turu 18

9

Jussi Rehviabi

25 €

Tehase 19

10

Kascar

25 €

Sakala 3

1

Edutech

26 €

Kirde 2d, Elva

AT Nobe

28 €

Linnavere tee 8, Soinaste

11

Äxi Racing

29 €

Aardla 23d

12

Kummipood

29 €

Kalevi 27

13

K-Kummid

29 €

Tähe 135a

14

Salome

30 €

Võru 242

Kummix

30 €

Kirde põik 14, Elva

15

Carbox Teguri

30 €

Teguri 37a

16

Carbox Kreutzwaldi

30 €

Kreutzwaldi 56d

2G Baltic

30 €

Tööstuse tee 1, Tõrvandi

17

Baltyre

30 €

Ringtee 61a, Õssu

18

Class X Furniture

32 €

Sepa 19a

19

Vianor Ringtee

34 €

Ringtee 35

20

Vianor Aardla

34 €

Aardla 23c

21

Kummisepp Jaama

36 €

Jaama 173b

22

Kummisepp Aardla

36 €

Aardla 31a

23

Hinkus

46 €

Sepa 22
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LUGEJA KIRI
LUGEJA

linnamajanduse osakonna juhataja
Riigihange tuli tõesti odavam, nagu ka ajalehes kirjas oli. Pärast seda pöördusime rahastaja poole,
et ülejäävat summat
kasutada kaldtee ehituseks. Saime vastuseks, et
selline rahakasutus pole
sihipärane – raha eralduse eesmärgiks oli silla
remont, mitte uusehitus.
Seega ei olnud linnal
võimalik seda raha kaldtee ehituseks kasutada.
Kui järgmistel aastatel on
võimalik linna eelarvest
selleks raha eraldada,
saab selle abil kaldtee
ehitada.
Kahtlustad, et naabrimees on
suhtes reptiiliga?
Su sõber villib Liivimaa parimat
ploomiveini?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

Eelmise Tartu Ekspressi kaudu
kunagist naabrit Nikolaid taga ajanud Riina saigi hingesugulasega
ühendust. Sealjuures osutas jõuluime käigus abikäe varem tõrelemise objektiks osutunud naabrinna Luule.
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Mitmedki seeniormehed on veendunud, et meedia ei peegelda neile täit tõde. 
REIO LAURITS

VANAMEHI NÖRRITAB
prassing ja Seli kiusamine
Kuidas suhtub tormilistesse
arengutesse munitsipaal- ja
laiemal tandril väärikaimas
eas kodanikkond? Aktiivseimad seeniormehed rääkisid
suu puhtaks.
Kui üldiselt on eakate klubi
Kodukotus all tegutsevas meeste ühenduses konfliktide vältimiseks esimees Kalev Jahnsoni sõnul
kaheks tabuteemaks tervis ja poliitika, siis Tartu Ekspressi vaba mikrofon võimaldas erandkorras end
maha laadida.

IRLi ja sotside kraesse
Nii tundis Mati Kure muret juba
kuid vihaseid protestilaineid löönud
ja rahva meelepaha ees taanduma
pidanud korrakaitseseaduse ja mõistagi selle teravaima sätte, avaliku
alkoholitarbimise lubamise pärast.
„Kes oli see isik, kes tegi ettepaneku
lausjoomise lubamiseks? Kuskil seda
ei avaldata,“ kurtis ta.
„Käisime Tallinnas peaministriga kohtumas ja Taavi rääkis selle kohta väga hästi,“ teadis ka ise
Reformierakonda kuuluv Jahnson
rääkida. „Igal pool joomise lubamist alustas endale häälte kogumiseks 2007. aastal Isamaaliit. Praegusel noorte valitsusel pole midagi teha, nemad hakkasid selle vastu
kohe võitlema.“
Vahemärkusena võib tõdeda, et
tegelikult algatas korrakaitseseaduse eelnõu 2007. aastal justiitsminister Rein Lang oravaparteist. Vastu võeti seadus 2011. aastal Reformierakonna, Keskerakonna, IRLi ja
fraktsioonitute Jaan Kundla ja Tarmo Männi 60 poolthäälega, kusjuures vastu ei hääletanud keegi.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

25a
E-R 11-18 AARDLA
II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

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

„Aga mis nad hääletasid selle
poolt siis? Kes siis oli poolt, Savisaar või?“ ei andnud küsimus Kurele rahu. „Põhiliselt sotsid ja Isamaaliit olid pooldajad, kuidagi nad selle läbi surusid. Praegune valitsus
hakkas seda nüüd ümber keerama,
aga lõplikult võtab see üks poolteist
aastat aega,“ kinnitas Jahnson.
Spordiveteranide koondise volikogu liige Johan Lõhmus soovis
tuge pakkuda teiselegi Reformierakonna raskekahurväelasele, ärigigant Neinar Selile. „Oleme Seliga koos kergejõustiku edendajad
ja meie, sportlased, tahame öelda,
et Eestis demokraatiat enam ei ole,
rahva algatustega ei saa mitte sittagi – isegi 25 000 häälega ei saa seaduseid algatada,“ lajatas ta.
Lõhmus viitas Seli käimasolevale
kohtuasjale, mille süüdistuse kohaselt määras olümpiakomitee president Tallinna Sadama nõukogu esimehena enda juhitud organisatsioonile veerand miljoni euro eest toetust.

Kapseldunud raamatupidaja
Lõhmuse hinnangul tuleks Seli
kaitsta, sest konkreetset korruptsiooni ju pole olnud. „Enam sporti
rahastada ei saagi, seda enam saavad
valitsejad seda raha panna oma tasku ja on õiged mehed pealegi,“ arvas
ta. „Kui aga meie tahaksime Seli
kaitseks kuskil meedias välja astuda,
saadetaks meid pikale lainele.“
Veel ühe legendaarse reformierakondlase, rahandusministri ametist Facebooki-paugu saatel lahkunud Jürgen Ligi suhtes võttis kriitilisema hoiaku klubi juhatuse liige Arvo Teder. „Mind paneb imestama, et aasitakse küll tema julma
väljaütlemise üle, aga sellest, kas ta

AS Y
LO
SAD

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

ILA

Rein Haak

Lunastus käes

RAV

Ehkki linn lubas kevadel
mugavamat lahendust,
tuli siis ja tuleb ka edaspidi
Võidu sillalt tulles rattaid
ikka seljas tarida.
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LAUSEGA

Hea mees,
kes lubabki
Aprillis kirjutas Tartu Ekspress, kuidas linnaliiklus
saab suveks paraja hoobi
otse päikesepõimikusse
– linna keskne ülepääs
Emajõest, Võidu sild,
läheb remonti.
Muu hulgas rääkisid
ehitust planeerivad linnaametnikud, kuidas rõõmsa üllatusena küsivad riigihankel vähempakkumise
teinud ehitajad mõnevõrra vähemgi raha, kui algselt eeldati.
Nii kõlas lubadus, et
eelarvesse mahub seetõttu ka ühe täiendava
kaldtee ehitus. Sedapidi
pääsenuks turuhoone
kõrvalt muretult maha ka
jalgratturid, ratastooli või
titevankriga liikujad.
Nüüdseks on ehitustööd selja taga, uhke sild
valmis, ent mida ei ole
kusagil, on oodatud kaldtee. Milles ometigi asi?

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED

BETOONI

oli hea rahandusminister või mitte, ei räägi mitte keegi,“ väitis ta.
„Minu arvates oli ta oma aja ära elanud juba vähemalt kaks aastat.“
Omal ajal majandit juhtinud
Teder rõhutas, et kui tema pearaamatupidaja oleks Ligile sarnaselt „pidevalt kõrvaklappe kandnud
ega näinud paremale ega vasakule“,
oleks ta alluva ammu lahti lasknud.
„Pearaamatupidaja peab leidma selle augu, kui vajadus tekib, aga Ligi on
jäiga iseloomuga, ütleb ei isegi siis,
kui pole vaja. Kui inimene kuidagi
ei suuda rahva elujärge parandada,
tuleb ta välja vahetada,“ rääkis ta.

Tartumaa koduleivaküpsetajat pääses täna peetava parima
koduse seemneleiva küpsetamise konkursi finaali: Eve-Kati Mägi,
Ingrid Mardisoo ja Maris Arulepp.

Lugemisvara laadal
Eesti Rahva Muuseum korraldab
laupäeval kell 11–15 kultuuriseltside ühenduse raamatulaada.

PR-diiva vananeb
Pühapäeval kell 15-15.45 E-Kunstisalongis ja esmaspäeval kell 17
Atlantises esitleb kohaliku suhtekorralduse ema Aune Past vananemise võludest kõnelevat teost
„Hea tuju raamat 40+“.

Klaasikunstnikud
ühinesid
Eesti klaasikunstnike ühendus
avab täna kunstimajas aastanäituse „Päris / Tehis“. mis jääb avatuks
14. detsembrini.

Pluss ja miinus

Meie mees tipus

Reformierakondlasest esimees
Jahnson märkis omalt poolt, et Ligi
polnud mitte ainult hea rahandusminister, vaid seltskonnas ka hea
näitleja ja huumorimees. „Ligi oli
Vene ajal roolijoodik. Olen ta ise
kinni pidanud,“ torkas seni vaikinud kamraad kõrvallauast vahele.
Lõpuks ei saa menetlemata jätta
ka ühe teljena just vanad ja noored
lahutanud kooseluseadust. „Lesbi- ja
geipaarid elagu oma elu, aga saagu
ühiskonnas inimestega normaalselt
läbi,“ kõlas Jahnsoni resümee.
Jahnson meenutas samas, et temagi koolis olid kaks ilusat tüdrukut,
kellele ikka silma sai visatud. „Ise veel
mõtlesime, et küll on korralikud, ei
käi poistega väljas ega midagi. Aga
nad kadusid kolhoosis hoopis kahekesi ära. Meie ei teadnudki, mis asi
see siis on, flirtijateks loeti ainult miinust ja plussi,“ sõnas ta, tunnistades,
et tagantjärele kooliõdesid-vendasid
meelde tuletades võis kalduvusi olla
lausa 20 protsendil seltskonnast.
KAUR PAVES

Kinnisvarahindajate ühingu igaaastase konkursi „Parim kolleeg“

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.

võitis tänavu Eduard Elbrecht
1Partner Kinnisvara Tartu büroost.

Tee kink ise
Tartu ülikooli
kommunikatsioonijuhtimise
magistrandid
esitavad jõulude eel kõikidele
eestlastele väljakutse – olla
ise jõulukinkide looja.
Ideid ja õpetusi jagava kampaaniaga „Sel aastal teen jõulukingid
ise!“ on sotsiaalmeedias liitunud
juba pea 6000 mõttekaaslast.

Loodusteaduste
templid
Vanemuise 46 asuvas ülikooli loodusteaduste õppehoones
on hoone valmimise sajanda
aastapäeva puhul avatud näitus
„Loodusteaduste templid, katedraalid, paleed. 100 aastat ülikooli
loodusmuuseumi hoone valmimisest“.

Heategevuslik
titepäev
Laupäeval korraldab Tartu ülikooli kliinikumi lastefond koostöös teaduskeskusega Ahhaa ja
tervishoiukõrgkooliga titepäeva,
kus leidub põnevaid tegevusi ja
avastamist nii pere pisimatele kui
ka nende vanematele.

Raatuse 95
Sel nädalal tähistab Raatuse kool
95. aastapäeva: juubelinädala
lõpetab laupäeval Dorpati konverentsikeskuses toimuv pidulik
koosviibimine kooli vilistlastele
ning endistele ja praegustele töötajatele.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

NÄDALA TEO NOMINENT: Lumi tuleb alati ootamatult, ja nagu
näha, mitte ainult rehvivahetajatele või kojameestele. TÜLBA KALEV

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
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Mida peale hakata, kui miski elus enam
rõõmu ei paku? 
UUS TEATER

312.

Kui keiser, usk ja isamaa …
Sõjapropaganda oli 1914. a sügistalvel eriti tugev ja käis eestikeelsetes
lehtedes postipapa Jannseni kunagise, Türgiga peetud sõja ajal kirjutatud värsside järgi, mille avasalm kõlas:
„Kui keiser, usk ja isamaa
meid kutsuvad nüüd sõdima,
siis astkem ette rõõmuga,
hurraa! Hurraa! Hurraa!“
Niigi kroonutruudel ajalehtedel tuli sõjatsensuuri tingimustes
sõna-sõnalt ära tuua kindralstaabi teadaandeid, milles tegelikkus oli
sageli pea peale pööratud, lüüasaamistest võit tehtud. Näiteks: „Meie
väeosad taandusid korrapäraselt Grodno alt ja vaenlase ratsavägi
jõudis neile ainult aeglaselt ja segipaisatuna järele.“ Või: „Lembergi
(Lvivi) mahajätmine meie vägede poolt mõjus vaenlasele kui pikselöök.“ Edusammudest kirjutati aga nii: „Taganeva vaenlase kannul.
Teutoonlased teevad taganedes hirmsaid tegusid – röövivad, põletavad, lõhuvad.“
Viljandi maakoguduse pastor ja hea sulega literaat Jaan Lattik kirjutas maailmasõja alguse meeleolude kohta: „Kuraasitamist ja praalimist oli jalaga segada. Pärast esimesi võite kirjutasid lehed, et jõuluks on võetud Budapest ja siis on sõjal lõpp. Et kui meie mehed jalutavad Berliini tänavail, pabeross hambus, siis kratsib Saksa poiss
kukalt ja mõtleb oma rumaSaksa keele kõnele- luse üle järele.“
Aga mõne kuu pärast hakmine avalikes koh- kas rahvale selgeks saama, et
nii lihtsalt see asi ei lähe. Saatades, ka kauplusbusid esimesed rongid haavates, keelatakse.
tutega. Tulid mõned tuttavad
mehed lahinguväljadelt, kes
rääkisid, kuidas sõda seal tõeliselt oli olnud. Kiriklasse saadeti ametlikke teateid sõjaväljal langenute kohta. Sõja ümber kootud propagandaloor rebenes.
Ja siis ujus nähtavale hea haistmise ja teravate hammastega
hangeldaja, musta äri mees. Kas osteti kroonule hobuseid või
midagi muud, ikka tehti seda mõne vahetalitaja, spekulandi kaudu. Kes oskas, see lõikas, kroonul seda va rahapaberipuru jätkus.
Mõnigi maradöör ütles: „Mitte iga aasta ei saada Issand niisugust sõda.“
Marušovinistid hõõruvad käsi: nüüd on lõpuks nende aeg! Saksa
keele kõnelemine avalikes kohtades, ka kauplustes, keelatakse. Kolmes keeles olnud tänavasiltidel värvitakse saksakeelne osa üle, nii et
näha ei oleks. Saksamaa ja Austria-Ungari passiga spetsialiste saadetakse sundkorras sisekubermangudesse.
Hoogu võtab toponüümide venestamine. 7. oktoobril otsustab
Tallinna volikogu muuta linna senine ametlik nimi Revel vanade
letopisside järgi Kolõvaniks. Šovinistid peavad sedagi nime kuidagi
liiga soomepäraseks (algvorm olevat Kalevinlinna) ja pakuvad omalt
poolt pikka, aga see-eest dünastiat ja tsaaritruudust rõhutavat nime
Romanovo-Nikolajevsk. Eestimaa kuberner soovitab muuta ka teised saksa keelest võetud linnanimed slaavipärasteks. Näiteks valge
paekivilinn Paide, saksapäraselt Weissenstein – Belokamenskiks. Ja
Rakvere – Wesenberg hoopis uhkemalt kõlavaks Aleksandro-Nevskiks. Mäo vald muutugu Suvorovi vallaks. Ja nii edasi, ja nii edasi.
Ainult et 1917. aasta sündmused tõmbasid kõigile neile muutmiseplaanidele kriipsu peale.

Pidupäevatunnet
taga igatsedes
Kertu Moppel ja trupp,
kes üllatas möödunud
suvel Viinistus lavastusega „Mõnikord on kõik
nii selge“, on taas koos
loomas – Uus Teater
toob välja lavastuse
„Liha luudel“.
Lavastust mängitakse nii
Tartus kui Tallinnas ning kuigi esietendus toimus sel korral
just pealinnas Vaba Lava teatrisaalis 21. novembril, jõuab
tükk juba 5. detsembril ka taaralinlaste ette.

Ootusest võrsunud
„Liha luudel“ on mõtteline järg psühhootilise realismi lavastusele „Mõnikord on
kõik nii selge“. Tegeletakse
varasemast koostööst õhku
jäänud teemadega. Sarnased
on ka trupi koosseis ja lavastusprintsiibid. „Liha luudel“
kunstnikuks on Arthur Arula,
dramaturgiks Maria Lee Liivak, valguskunstnikuks Priidu Adlas ning mängivad Liisa

Pulk, Maarja Mitt, Katariina
Ratasepp, Jüri Tiidus, Roland
Laos, Lauri Kaldoja ja Hendrik
Toompere jr.
Trupp tegeleb tänapäevas
kaduma läinud pidupäevatunde otsimisega. Kui sünnipäevad, jõulud ja isegi täielik
päikesevarjutus on minetanud igasuguse tähenduse ja
pühaduse, kuidas on võimalik luua endale vahel ikkagi
mõni pidupäev, kõrgendatud
moment ajas, mil olemine ja
elu väärib tähistamist?
Dramaturg Liivaku sõnul on
„Liha luudel“ peaasjalikult välja
kasvanud igatsusest sisukama,
pühama, intensiivsema, haprama, väärtuslikuma elu ja teatri järele. „Oma esimesel kohtumisel sõnastasime otsingut,
mis poleks kindla peale minek,
vaid kannaks endas ajastule
omase groteski kõrval haprust
ja ilu,“ märkis ta.

Surm kasvatab
„Tõdesime, et elutunnetuse teeb tihedamaks surma

tundmine ja aktsepteerimine; elus, kus kogu aeg kõik on
olemas, kättesaadav ja võimalik, pole pidupäevatunnet, nii
nagu teater, kus kõik on kogu
aeg võrdselt oluline, on surmavalt igav vaadata,“ lisas Liivak. „Arusaam, et meil tänapäeval ei ole enam toimivaid
üleminekuriitusi ning täiskasvanuks saamist vaadatakse kui tüütust, mida lõppeks
võib raugaeani edasi lükata,
kaotades seeläbi loomuliku
elutarkuse aja möödumisest
ja elu lõplikkusest, viis meid
vajaduseni luua iseenese jaoks
siirderiitus. Kellega see millal
juhtub, selgub etenduste käigus.“
Vahetult enne esietendust
avastas „Liha luudel“ trupp, et
augustis 2014 võeti olukorra
kohta, millest lavastus räägib,
kasutusele lausa oma termin „Parim pidu on kusagil mujal“.
Selleks on FOMO – „Fear of
missing out“. Olukord on läinud nii tõsiseks, et vajab lausa
oma sõna.
MARIE KLIIMAN

SUUR LEHT
LEHT SUUR
4. detsembril

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 2. detsembri õhtuks

Kui leht 4. detsembril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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pakendielu teispoolsust
Kuidas elustada klaaspudelit? Mis kummaline valgus
paistab taaraautomaadi
tunneli lõpus? Mis ühendab
spordisärki ja tühja pudelit? Näitleja Ott Sepp teeb
koolinoortele suunatud
videotes puust ja punaseks ette kõik, väljaarvatud
kaelavalatava veekausi
müsteerium.
Eesti Pandipakend on panustama keskkonnaharidusse õppekomplektiga, mille abil pakendi teemade käsitlemine koolides
peaks olema mitte ainult lihtne,
vaid ka põnev, humoorikas ning
pisut üllatusigi pakkuv.
Projekti algus ulatub aastasse 2012. Mullu tutvustati ligi 3500
õpilasele pandipakendite käitluskeskuses loodussäästlikku mõtteviisi ja pakendite taaskasutusvõimalusi. Tänavu on sihiks võetud eesmärk jõuda veelgi suurema
hulga lasteni.

Koolitunnid huvitavamaks
„Laste keskkonnaharidusse
panustamine on meie jaoks pidev
prioriteet, kuna usume, et see on
parim võimalus kasvatada keskkonnateadlikke ja puhast loodust
ning elukeskkonda väärtustavaid inimesi. Sel aastal otsustasime koostada sisukad õppekomplektid, mille abil saavad õpetajad
lastele koolis ise lähemalt tutvustada pakendite taaskasutamise ja
keskkonnahoiuga seonduvaid teemasid,“ selgitas tegevuskava täpsemalt Eesti Pandipakendi tegevjuht
Rauno Raal.

Mudilasi suunab taarausku tuntud tujurikkuja Ott Sepp.

EESTI PANDIPAKEND

Õppekomplektid väljastatakse
kõikidele selleks soovi avaldanud
õpetajatele tasuta. Kogu materjal
on nähtav ka internetiküljel www.
eestipandipakend.ee/oppematerjalid.
Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Libliku sõnul toetavad õppekomplektid suurepäraselt riiklike õppekavade rakendamist ning aitavad pakendite
taaskasutuse teemat õpilastele huvitavaks teha. „Keskkond
ja jätkusuutlik areng on õppekavades üheks aineüleseks läbivaks teemaks, mida käsitletakse kõigis kooliastmetes. Praktilisi õppekomplekte ja humoorikaid videoid on võimalik kasuta-

da kõikide ainete õpetajatel laste
keskkonnateadlikkuse kujundamisel,“ ütles Liblik.

Lisaindu preemiatest
Et noortes motivatsiooni teemaga tegelda iseäranis kõrgel hoida, loosib Pandipakend kõigi projektis osalevate koolide vahel,
kes neile ka keskkonnatundidest
fotosid raatsivad saata, välja kolm
Ahhaa teadusteatri etendust. Teemat käsitlenud õpetajate premeerimiseks on fortuuna kinkida
kolmkümmend vabalt valitavat
kultuurielamust, millest iga väärtus on 50 eurot. Lisaks tunnustab
EPP veel viite õpetajat, kes on andnud arvuliselt kõige rohkem kesk-

Sirli Supilinnast: Kõik müügiks

Küllap me kõik oleme vastanud
telefonikõnele, kus tuleb tekst
nagu makilindilt ja jutu sisuks on
soov midagi müüa.
Raamatud, pesu, tolmuimejad,
mänguasjad – mida iganes! Kõike
pakutakse! No las see kaup olla –
ikka on nii, et tootele tuleb ostja
leida. Rohkem imestan ma selle
üle, et endiselt leidub inimesi, kes
telefonitsi müügitööd teha tahavad ja proovivad.
Ma pole eriline sõimaja-tüüp,
aga ma tean, et koidab päev, mil
ma mõne müüja käest küsin,
miks ta seda tööd teeb. Kas pole

piinlik inimesi tüüdata? Kas iga
järgmist numbrit valides ei ole
hirmu, et äkki saan pahandada,
sest ikka leidub inimesi, kellel sel
päeval ehk pole just mitte kõige
parem päev ja tuju? Ja mõni kohe
ongi selline ütleja-tüüp.
Kas ei oleks kindlam tunne
istuda poes kassas? Kui juhtub, et
mõnel ostjal on tuju nullis ja ta
selle sinu peal välja valab, siis oled
nagu süütult pangetäie külma vett
saanud. Aga telefonimüüjad lausa
ise lunivad seda ämbritäit!
Samasuguseid müüjaid kohtab
kahjuks ka kauplustes ja suurema-

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

Suusareis “765”

tel üritustel. Kui palju sa siis oma
pensionisammastega joosta jaksad, et võiks rahuliku südamega
vanadusele vastu minna? Iga fond
kinnitab, et just tema pakkumine on kõige kindlam. Keegi peab
neist ju jama ajama! Ent ometi on
kõigil graafik paberil ette näidata.
Teine selline müügiartikkel on
elekter. Aasta elekter kokku arvutatuna annaks võitu võib-olla mõne
euro jagu. Aga see seletamine, et
ma pole teenusepakkuja vahetamisest huvitatud, on palju kulukam ettevõtmine. Ma ei saa just
rahasse ümber arvutada, kui palju

•
•
•
•
•

konnatunde, kultuurielamusega
100 euro väärtuses.
Rauno Raali sõnul küündib
projekti eelarve 25 000 euroni,
millest suurem osa kulus kolme
õppevideo tootmisele. „Tulemusi saame hinnata projekti lõppedes kui näeme õpetajate esitatud
andmeid selle kohta, mitu keskkonnatundi üle Eesti korraldatud
on ja milline on nendes osalenud
õpilaste arv.“
Praeguse statistika järgi on
õppekomplekte tellitud 151 tk, mille taga on 96 haridusasutust üle
Eesti. Tartu linnast on materjalid
tellinud juba 12, maakonnast kokku 17 õpetajat. Ülejäänutel on aega
kampa lüüa veel 13. veebruarini.
RASMUS REKAND

närvirakke kulutan,
et küpsetele härradele seletada: mul on
abikaasa, kes selle teemaga tegeleb ja mulle tõesti pole
mõtet oma pakkumist teha...
Vahel tunduvad need müügiinimesed naiivsed või isegi juhmakad. Nad on ju täiskasvanud
inimesed ja näevad, kuidas ma ei
taha nende tööga kaasa minna,
aga käituvad nagu sinisilmsed
lasteaialapsed, kes oma soigumist kuidagi lõpetada ei oska.
Ausalt, otsige endale vähem
alandav töö!

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

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

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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Sajab paduvihma. Keegi mees
tormab busspeatusesse, ise üleni
märg. Tal on kokkupandud vihmavari kaenla all ja ta kirub omaette.
Üks bussiootajaist tunneb huvi, mis
lahti.
„Ostsin endale Jaapani supermoodsa digivihmavarju,“ seletab
mees. „Avaneb teine käskluse peale. Seda, kuidas on jaapani keeles
„õlu“, ma mäletan. Seda, kuidas on
„lits“, ma ka mäletan, aga kuidas on
„avane“, olen unustanud!“
***
Liikluspolitseinikust isa äratab
oma liikluspolitseinikust poega:
„Tõuse, pojake, aeg on tööle
minna.“
„Palju kell on?“ küsib poeg uniselt.
„Pool seitse.“
„Kuule, vara ju veel!“
„Mis vara, juba pool tundi sõidavad tasuta!“
***
Ajajuhtimise guru esines auditooriumi ees.
„Teoorias on mu õpetused ilusad, aga praktikas pole see kõik alati
nii lihtne.“
Hääl auditooriumist:
„Kas te oskaksite mõningaid näi-

teid tuua, kus teooria ja praktika
kohtuvad ootamatus võtmes?“
Ajajajuhtimise guru:
„Ikka. Ma jälgisin aastaid, kuidas
mu naine hommikuti mulle hommikusööki valmistas. Ta tegi palju käike
külmiku, kohvimasina ja söögilaua
vahel, kusjuures pea alati oli tal käes
ainult üks asi – kohvitass või leib.
Hääl auditooriumist:
„Kas peale seda kulus hommikusöögile vähem aega?“
Ajajuhtimise guru:
„Kusjuures tõesti, nii see on. Kui
enne kulus naisel hommikusöögi
tegemisele keskmiselt 20 minutit,
siis nüüd teen ma hommikusöögi
ise 7 minutiga valmis...“
***
Blondiin sõbrannale: „Ma tegin
kõrva teise augu!“
„Ja kuidas nüüd on? Kuuled
paremini?“
***
Mees asutab oma firma. Esimene päev kontoris. Lävele ilmub keegi võõras.
„Klient!“ mõtleb mees, haarab kiiresti telefoni ja kukub rääkima:
„... Ei, täna ei tule midagi välja ...
ei, mitte kuidagi ei saa ... nii palju
tellimusi ... võibolla kuu aja pärast

... võibolla ... hästi ... ma panen teid
järjekorda!“
Paneb toru ära ja pöördub tulija
poole:
„Vabandust! Kohutavalt palju on
kliente! Millega saan aidata?“
„Kas teie kutsusite tehniku?“ küsib
võõras. „Telefoniliini ühendama?“
***
Kolm poissi vaidlevad selle üle,
kelle isa on kõige kiirem.
„Minu isa on spordimees. Ta laseb
vibust noole ja püüab selle enne
märklauani jõudmist kinni!“ ütleb üks.
„Minu isa on jahimees. Ta laseb
hundi maha ja püüab ta kinni enne,
kui hunt maha kukub!“ teatab teine.
„Te ei tea kiirusest midagi!“ väidab
kolmas. „Minu isa on kontorirott. Ta
lõpetab töö kell 16.45, aga kodus
on juba kell 15.30!“
***
Tööintervjuul küsitakse töösoovijalt:
„Kuidas te suhtute seksuaalsesse
ahistamisse?“
„Aga keda teil oleks vaja ahistada?“ küsib mees vastu.
***
Silt haigla uksel:
„Patsiente võetakse vastu kell 9–12.
Surnuid antakse kätte kell 13–15.“

SUDOKU
SUDOKU

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

Madagaskari pingviinid

Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid,
saunad. Tel 5885 5341.

Kino

Kontsert

CINAMON

GENIALISTIDE KLUBI

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

5.12 kell 22 Metro Luminal

29.–30.11 kell 12.15 Kasti
trollid
28.–30.11 kell 11.45, 17.15, 19,
22; 1.–3.12 kell 13.15, 15.45,
17.15, 21.30; 4.12 kell 13.15,
15.45, 19, 21.30 Näljamängud: Pilapasknäär – Osa 1

RISTSÕNA

Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

28.11 kell 12 Imetlusväärse
noore T. S. Spiveri erakordne
teekond

RISTSÕNA

Ehitus

28.–30.11 kell 15.50; 1.,
3.–4.12 kell 18.15; 2.12 kell
15.45 Poisipõli
28.–30.11 kell 11, 13, 14, 15;
1., 3.12 kell 13, 15, 17.30; 2.,
4.12 kell 13, 15, 17.15 Madagaskari pingviinid
1.–4.12 kell 14 Valemaandumine
2.–4.12 kell 12 Kirsitubakas
28.–30.11 kell 14.30; 1.–4.12
kell 16.30 Parim osa minust
28.11–4.12 kell 22.30 John
Wick
30.11 kell 21.30; 1.–4.12 kell
22 Raev

JAANI KIRIK
28.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

KIRJANDUSMUUSEUM
29.11 kell 13 Hiie väe tunnustumise sündmus

PEETRI KIRIK
29.11 kell 16 Jõulurõõmu
ootuses: Advendi- ja jõululaulude ühislaulmine
4.12 kell 19 Ivo Linna kontsert Laula mu laulu helisev
hääl

TARTU JAZZKLUBI
28.11 kell 21 Vaiko Eplik
4.12 kell 20 Tesla | SE
5.12 kell 21 Laura Junson
Kvartett

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
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.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Väike ehitusfirma teeb puusepatöid Tartus ja Tartumaal.
Tel 5691 6063.

Materjal

TARTU LINNAMUUSEUM
6.12 kell 12 A. Russaku nimelise XVII noorte pianistide
konkursi lõppkontsert

28.–30.11 kell 14.45, 16.30,
21.45; 1., 3.–4.12 kell 14.45,
18.45, 21.45; 2.12 kell 14.20,
18.45, 21.45 Tähtedevaheline

TARTU RAEKOJA SAAL

28.11–1., 3.–4.12 kell 12.30,
18, 20, 22.15; 2.12 kell 12.15,
17.30, 21 Vastikud ülemused 2

TARTU ÜLIKOOLI AULA

28.–30.11 kell 11.30; 1.–4.12
kell 11.45 Pettson & Findus –
väike tüütus, suur sõprus

3.12 kell 19 Helen Lepalaan
(metsosopran) ja Martti Raide (klaver)

28.11–30.11, 2.–4.12 kell
14.15, 19.40; 1.12 kell 15.15,
19.40 Novembrimees

4.12 kell 18 Miina Härma
gümnaasiumi kooride ja
vilistlaste advendikontsert

28.11-1., 3.–4.12 kell 20.15;
2.12 kell 20 Reis Itaaliasse

6.12 kell 17 advendikontsert
Taas talv on tulnud

5.12 kell 19 II vokaalansamblite päev Ootuste aeg

2.12 kell 19 Kadri-Ann Sumera (klaver)

Müüa soodsate hindadega ehituslikku saematerjali. Tasuta
transport Tartu ümbruses. Tel
5656 4624.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
1-toal renov ahik korter Tartus
(korralik maja, aed). Kiire!
Tel 5897 9316.
2-toaline remonti vajav korter
Tammelinnas. zwcad@zwcad.ee

TELLI
KUULUTUS
2.12 kell 18, 4.12 kell 17.30
Nullpunkt

7.12 kell 17 Jõulujazz 2014:
Estonian Voices

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.
Kööktuba Tartus (ahik, vajab kapremonti, eraldi sissepääs, kinnine
õu, 13 900 €). Tel 5563 9452.
Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.
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Kinnisvara ost
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 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
Emajõe Keeltekool: uued kursused novembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

tartuekspress

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

Tamme butiigis kõik kasutatud
laste joped ja kombed -20%! Suurkaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

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

Tamme butiigis uued kleidid,
seelikud, pluusid, kampsunid jpm.
Suur-kaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

Ostame 3 m kase- ja lepapuud.
Tel 5683 3404.
Pelletid, kuivad halupuud, kütteklotsid ja -pinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.
Puitgraanulid laost. 15 kg kott 3.30 €, 990 kg (66 kt) alus - 189 €.
Transport Tartu piires tasuta. Tel
507 0964, www.estland-energy.eu.
Tükeldatud kuivad küttepinnud
(50 cm, haab, lepp, okaspuu, 25 €/
rm). Toon koju ka kahe ruumi kaupa. Tel 5684 0777.

Küte

Ära anda 8 a isane suur valvekoer
koos soojustatud kuudiga. Truu ja
väga hea valvur. Töökoht likvideeriti. Muidu ootab armast koerakest
loomade varjupaik. Tel 503 9618.

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

Otsin tööd
Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd
Tartus. Värske pensionäri ja aktiivse
inimesena ei taha kutseoskust
kaotada. Tel 5665 7315.

Pakun tööd
Aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel tasuta väljaõpe töö
käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.

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.
Kuivad kaminapuud 40 l võrgus.
Tel 525 7628.
Kuivad kütteklotsid, halupuud,
küttepinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.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.

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Arkaadia Puhastuse OÜ pakub
Annelinnas tööd
tehnilise taibuga
istudes juhitava
põrandahooldusmasina masinistile. Tel 5300 3118,
Jekaterina.
www.arkaadiapuhastuse.ee

Sõidukid

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Hea jõulukingiidee! Käsitsi
kangastelgedel kootud linane
kangas (laudlinaks, saunalavale,
käterätiks, vaibaks ...) 15 €/m.
Lõngapood Ropkamõisa 10 hoovis Tartus, E-R 10-16, L 10-14, tel
520 7727, www.aardlakaubandus.ee.

Autode ost. Helistage 5839 5949
ja küsige pakkumist!
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Müüa kasutatud naelrehvid
koos velgedega 185/65 R15.
Tel 5345 7054.

Plaatimistööd (vannitoad, WC).
Tel 5848 6982.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.
Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.
Rehvivahetus Tõrvandis Ringtee
15 vastas. Rehvide müük. Puksiirabi. Tel 5597 1196, 5561 6189.
Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.
Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Teenused

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata
www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti firmad, välismaised firmad,
s-h km numbriga - ost-müüklikvideerimine-muudatusedkonsultatsioon. Tel 508 9565,
valmisfirma@gmail.com.
Elektritööd, elektriprojektid,
käidukorraldus - Tartu- Võru- ja
Põlvamaal. Tel 545 33 545.
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.

PANDIMAJA
V.E.M.M.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Kaardid ennustavad. Tel 900
1727, 24 h, 1,09 €/min. .
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.
Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.
Abistame kodutöödes ja teeme
san-tehnilisi jne töid. Tellimine tel
509 0750.
Aitan leida põllumaale ja metsale
väga hea hinnaga ostja.
Tel 5620 4096.

Kilekottides puulehtede äravedu.
Tel 5567 1485.
Kodu jõuluks korda! Abistan
kodutöödes. Tel 521 2369.
Konteineri rent ehitus- ja haljastusjäätmetele, puulehtede vedu.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Koostan, korrastan tööohutusalaseid dokumente. Tel 5560 2804.

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.

Koristame korteriühistute välisterritooriume ja koridore.
Tel 509 0750.

Jõe butiigis kõik kasutatud riided
-20%! Soola 10 (avaturg), E-R 9-17,
L-P 9-16.

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal. Kokkuleppel ka naabermaakondades. 51-916605

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

Jõe butiigis uued kvaliteetsed talvejoped! Bambuspesu! Soola 10
(avaturg) E-R 9-17, L-P 9-16.

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

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

Anne 51 kauplusse Stiil saabus uus
kaup Iirimaalt. Uued, moodsad,
kvaliteetsed riided. stiilriided.ee

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

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.

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

Linakaubamaja pakub linaseid
riideid, kodutekstiile, tikandeid ja
kingitusi kogu perele! E-R 10-18,
Võru tn 55F, Tartu.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.
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.
Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.

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

Põllundus

Anne 51 kauplus Stiil E-R 10-18,
L 10-15. Uued ja vähe kasutatud
riided Iirimaalt. stiilriided.ee

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

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

SA Tartu Sport pakub tööd 0,25
koormusega koristajale. Tööaeg
laupäeviti kl 5-11 ja 14-18. CV saata
info@tartusport.ee, info tel
744 8402, 5692 1819.

Riided

Müük

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

Ilusalong pakub tööd juuksurile ja
küünetehnikule. Tel 5649 2965.

Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.
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Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

Loomad

Mööbel

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C- ja CE-kat koolitust,
veokijuhi ADR- ja ametikoolitused. Esmaabi- ja lõppastmekoolitused (85 €). Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.

REKLAAM

Lõngapood! Villane sokilõng 15
€/kg, villane vaibalõng 7 €/kg,
peenvillased tikkimislõngad 0.60
€ / 20 m, linane niit alates 17 €/kg
(uus kogus 02.12.14). Ropkamõisa
10 hoovis Tartus, E-R 10-16,
L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ost

Vannitubade ehitus, san-tehnilised tööd, torustike ehitus. Tel
5813 5496.

EW ja nõukaaegsed nahkköites
raamatud – teatmeteosed, ilukirjandus jm. Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

EW korporatsioonide uuriripatsid
(naha/vapiga). Paku julgelt ja küsi
hinda! Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

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

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

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

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

Kasvavat metsakuiva okaspuud.
Tel 5612 7434.

Veoteenus väikekaubikuga
(2,8 m³). Otsin ka lepingulist vedu.
Tel 5348 8766.
Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojus.eu

Tutvus
61 a sale naine otsib vanemat
autoga soliidset härrat püsisõbraks
ja abikaasaks. Tel 5886 9172.
Mees 67 tutvub naisega 60+ Tartust. Tel 5622 8987.
Rõõmsameelne 72 a naine
Lõuna-Eestist soovib tutvuda
heasüdamliku, üksindust tundva
mehega. Helista palun, koos on
lõbusam! Tel 5607 5951.

Kauplus Inderlin ostab vanu
raamatuid, hõbedat, märke jne.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.
Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 50 €. Tel 5663 9310.
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.

Vaba aeg
Tantsuõhtu ansambliga Kastepärl - valsid, rumbad jm Tartus
Peetri 28. Info tel 511 4081, Eva.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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• Klassikaline ravipakett
(7 päeva) hinnaga al. 275 €
(tavahind 330 €) inimene

• Aktiivne puhkus
(5 päeva) hinnaga al. 190 €
(tavahind 285 €) inimene

• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 €
(tavahind 42 €) inimene

Eripakkumised kehtivad
kuni 28.12.2014 või kuni
vabu kohti jätkub!

Lisainfo ja broneerimine: info@spavarska.ee või telefonil 799 3901
Väike-Rõsna küla, Värska vald 64034 Põlvamaa

www.spavarska.ee

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.

