VÄIKEBUSSI RENT
Detsembris

KOGU KAUP -15%

Hinnad alates 2,99

Kampaania ei laiene soodushinnaga toodetele,
tellitavale kaubale ning e-poe ostudele.

Tõenäoliselt suurim
hamburger Eestis!

Ledwill OÜ
Turu 45b, Tartu
www.ledwill.ee

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

XXL
0,5 kg

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

VÄGA HEAD HINNAD alustajale ja kasutajale!

E-sigaretid | E-vedelikud | Lisatarvikud | Varuosad

18 cm

511 6923 • aurel.ee/buss
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HIND 19.90 €
Sooja Thinsulate voodriga
mugavad kvaliteetkindad
sobivad suurepäraselt üldtöödeks
külmades tingimustes või vabal
ajal kandmiseks ja sportimiseks.

Soojad ja paksud
tekstiilkindad
art 44-333

TAMREX
WinterPRO 9000
talvekindad

Lateksvahuga
soojad töökindad

4.20 €

art 44-328

art 44-385

HIND 25 €

Seanahast pehmed
talvised töökindad

Sooja Thinsulate voodriga mugavad
ja täielikult veekindlad kvaliteetkindad
sobivad ideaalselt üldtöödeks külmades
tingimustes või vabal ajal kandmiseks
ja sportimiseks.

art 44-3001

Kitsenahast
talvised softkindad

5.30 €

7.90 €

art 44-302

TAMREX WinterPRO 6000
talvised softkindad
kitsenahast

2.90 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

art 44-384

Parimad talvekindad
saad
ist!

Kitsenahast pehmed
talvised töökindad
art 44-301

6.20 €

art 44-383

SOODUSHIND 14 €
TAVAHIND 16.50 €
Õhukesed ja eriti mugavad töökindad talvise
polüestervoodriga. Väga vastupidav pehme
kitsenahk ja nailonist käeselg tagavad suurepärase
mugavuse. Hea puutetundlikkus ja nägus disain.
Suurepärased kindad ka vabal ajal kandmiseks.

Loomanahast
Hi-Vis talvised töökindad

IGA TÖÖ JAOKS
LEIDUVAD SOBIVAD
KINDAD –

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

10 €

art 44-409

MEIE AITAME
SUL VALIDA

ja kehtivad kuni 28.02.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX
WinterPRO 9000
talvekindad

LAPLAND valged
kitsenahast talvekindad
art 44-389

18 €

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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Liiva-Annust oodates
Kas enne koputab uksele
sotsiaalametnik või surm,
on kurttumma tütretütart
kasvatava raske puudega
Veera Hüneva igapäevaseks
mureks. Küsimus on muidugi allegooriline, sest ust,
millele kopsida, enam õieti
polegi.

Kaua mädanenud uks veel niigi palju ees
püsib, ei julge Hüneva tõeliste talvekülmade eel mõeldagi. 
KAUR PAVES

Muru tänava katusekorteris
resideeruv Hüneva on juba mullu
sügisest saadik võidelnud elamist
laastava veega, mis lagunevalt
katuselt alla tilgub. „Hirmus oli,
koridor oli vett täis,“ meenutas ta
õudseimat päeva. „Altki tulid juba
inimesed minuga pahandama, et
ma neid uputan. Kurtsid, et vesi
lausa lahmab, aga nägid siis, et see
pole minu süü. Katus on ülevalt ju
tegemata.“

Iga minut arvel
Eriti solvavaks pidas Hüneva
naabrite soovitust avade ette vann
paigutada. „Kas mina lähen seda
sinna viima ja tühjendama? Ma ei
jõua ju, olen juba 81-aastane invaliid. Kuhu ma ronin?“
Hüneva jalgu on opereeritud
neli korda. „Esimene kord läks väga
halvasti ja tuli uuesti teha. Selgroosong on ka, seepärast kannan
juba 12 aastat korsetti. Rohkem ei
saa mind opereerida, sest narkoosile ma enam vastu ei pane. Kui
magama pannakse, enam üles ei
ärka,“ selgitas ta. „Võin iga minut
surra, aga tüdruk ju rääkida ei saa –
kuidas siis selle uksega jääb?“
Nimelt on niigi räsitud Hüneva
sunnitud lisaks hooldama 20-aastast kurttumma tütretütart. „Mis
siin ikka teha – tütrel on veel üks
laps, ise töötab ta Kärknas koristajana, palk on natuke üle 300 euro.
Kahekesi on 21 ruutmeetril küll
kitsas, aga saame invaliidsuspensionitest kuidagi elatud,“ ei näinud
vanaproua alternatiivi. „Lapselaps
õpib väga hästi, on väga korralik
tüdruk, sai direktorilt kiituskirja hea kasvatuse ees. Temast saab
kondiiter-pagar.“

Uks nööriga kinni
Selleks sügiseks jõudis aga olukord nii kaugele, et niiskusest
pundunud uks ei tahtnud enam
korralikult ees püsida. „Helistasin linna ja palusin abi – oli juba
nii, et uks vajus ettepoole ja ei läinud üldse kinni, siis tõmbasime ta

nööriga paika,“ meenutas Hüneva.
„Lõpuks saagis tuttav ukse parajaks, enne pidime kolm nädalat
sisuliselt lahtise uksega magama.“
Sotsiaaltöötaja Airika Põldkivi
väitel pöördus Hüneva sotsiaalabi
osakonna poole oktoobris seoses
eluruumi probleemidega. „Sotsiaaltöötajad külastasid Hüneva
kodu vahetult pärast seda, kohe
võtsime ühendust korteriühistuga, kes oli probleemist teadlik,“
rääkis Põldkivi. „Korteriühistu
liikme sõnul on nad võtnud katuse
parandamiseks hinnapakkumise
ja ootavad praegu teist pakkumist,
et selgitada välja odavaim võimalus probleemi lahendamiseks.“
Ohjad enda kätte haaranud linn
võttis Saku Metallist 11. novemb-

ril ise hinnapakkumise ja sai selle kaks päeva hiljem. „Ukse arve
lubas tasuda korteriühistu, kellel ka sissemaks on tehtud. Vahetus pidi toimuma esmaspäeval,“
selgitas Põldkivi, märkides, et
lisaks Tartu vallas elavale tütrele
on Hüneva tugivõrgustikuks veel
kaks last. „Sotsiaalabi osakond on
abistanud igati puudega inimest
asjaajamistel ühistuga ja ukse valmistajaga.“

Roppus ja hallitus
Paraku polnud lubatud päeval ust kuskil. „Helistasin neile ja
öeldi, et uks on veel värvimata,“
kurtis lootuse kaotanud Hüneva.
Siiski lubavad linn ja Saku Metall,

et laupäeval saab töö kahtlusteta
tehtud.
Seniks tuleb puudega tandemil külmas toas vastu pidada.
„Ust ei taha lahti hoida ka sellepärast, et üle ukse elab üks väga ropp
mees, kellel on toas igasugu haisvat rämpsu. Keegi siin majas meid
tähele ei pane, suvel kasvab trepi
peal rohi, koridorist koorub värvi,“
sõnas Hüneva.
Kuigi uus uks saab loodetavasti
peagi ette, on sein ikkagi põrandani läbi hallitanud. „Mullu sügisest
saadik vesi muudkui jookseb, suvel
leidsin Tartu Ekspressi kaudu kaks
inimest, kes seina ära krohvisid,
aga nüüd on jälle kõik lõhki läinud,“ tõdes Hüneva.
KAUR PAVES
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JURIST VASTAB
JURIST
VASTAB
Lapse kõrvalt
kinga

LAUSEGA

Parkla Mõisavahesse

Raad määras projekteerimistingimused Mõisavahe 11, 12 ja 13
vahelisele haljasalale parkla rajamiseks. Muudatus puudutab 75
korterit.

Laps on kaheaastane, soovin
nüüd lapsehoolduspuhkuse
lõpetada ja tööle tagasi minna.
Tööandja on suuliselt öelnud, et tal pole mulle sama
tööd anda, mida enne tegin.
Tean, et töö on alles, sellel
kohal töötab minu asendaja.
Kas mul on õigus töökoht tagasi saada?

1585

eurot maksab linn aastavahetuse
ilutulestiku eest.

Jõuluretk linnamuuseumis

Liis Valdmets
tööinspektor-jurist
Lapsehoolduspuhkuse lõpetanud töötajal on õigus jätkata
samal töökohal sama tasuga,
mis enne puhkusele minekut.
Seega töötajal on õigus nõuda
töölepingujärgset tööd lepingus kokkulepitud tingimustel,
mida võib muuta ainult poolte
kokkuleppel.
Kui tööandja on võtnud tööle
asendaja tähtajatu töölepinguga ja Teie soovite tööle tagasi
minna, siis tekib koondamise
olukord, kuna ühel ametikohal
töötab kaks inimest. Koondamisel tuleb tööandjal järgida
töölepingu seaduse § 89 lg 5
olevat piirangut, mille kohaselt
alla kolmeaastast last kasvataval vanemal on koondamisel
eelisõigus tööle jääda. See
tähendab, et kui temaga võrreldaval ametikohal töötab veel
isikuid, kellel nii väikseid lapsi
pole, tuleb koondatav valida
nende töötajate hulgast. Koondamine on tööandja otsus ja
töötaja seda nõuda ei saa ehk
otsuse, keda koondada ja keda
mitte, langetab ikkagi tööandja.
Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu peab
tööandja pakkuma töötajale
võimaluse korral teist tööd.
Tööandja korraldab vajaduse
korral töötaja täiendusõppe või
muudab töötaja töötingimusi,
kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri
kulusid. Samas tasub silmas
pidada, et kui töötajale pakutav
vaba koht ei sobi, toimub koondamine vastavalt seaduses ette
nähtud etteteatamistähtaegadele ja hüvitise maksmisega.
Kui töötaja leiab, et töölepingu on teine pool õigusvastaselt üles öelnud, siis tuleb tal
tühisus maksma panna ja nõuda töövaidlusorganis ülesütlemise tühisuse tuvastamist.
Õigus esitada hagi või avaldus
on 30 kalendripäeva jooksul.
Viidatud tähtaeg hakkab kulgema ülesütlemisavalduse kättesaamisest (mitte töölepingu
lõppemisest).

Kaotatud rahast Enn Kallas ei hooli – tema
seisab enda sõnul rahva teadlikkuse eest
ning on seepärast pattu kajastava tšeki
alles hoidnud. 
KAUR PAVES

Müüja aps või sihilik
eakate tüssamine?
Kui Maxima pensionär Enn
Kallasele neljandat korda
allahinnatud leiba tavatoote pähe müüa üritas, sai
eluaeg õigluse eest võidelnud mehel mõõt täis.
„Soodushinna silt pannakse ühele poole, aga läbi lööb kassiir loomulikult hoopis teise külje,“ selgitas Kallas oma järeldust
poe poliitikast. Viimati püüdis ta
kodukappi soetada 79 sendi pealt
40 peale alla hinnatud leivapätsi,
kuid kassiir Rainer Talas soodustust arvesse võtma ei soostunud.

Eakamad ohvrid
„Isegi mingisugust vabandust
ei esitanud see noor poiss,“ kurtis Kallas. „Alles siis, kui ma õiendama hakkasin, lõi uuesti ümber.
Kaks päeva varem oli täpselt sama
müüja täpselt sama looga.“
Sama õnnetus on Kallasega sel
aastal Zeppelini Maximas varemgi kaks korda juhtunud – äpardustest hoolimata jääb kauplus tema
eelistuseks, sest asub korterist üle
tee ja kaubamajas ostelda käiks
pensionärile üle jõu. „Läksin siis
juhataja juurde – pilt on ju kaupluses üleval. „Mis teil on? Kassas
peteti? Oi, juhatajat praegu ei ole!“
öeldi sealt,“ meenutas Kallas.
Kõigil kordadel ongi Kallas suunatud pikema jututa juhataja juurde
raha tagasi saama. „Oleks vabandatudki, aga ei midagi. Nii nahaalselt
kohe, mul ei ole lihtsalt sõnu!“
Peamiselt petetaksegi Kalla-
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se sõnul leivaga. „Hea soe pehme
leib, rahvas ikka võtab seda odavamalt. Aga minutaolisi on kindlasti rohkem. Ei tea, kas selle pealt
teenitakse mingit preemiat või...“
arutles ta. „Paar korda olen näinud
vanemaid naisterahvaid ka kassas õiendamas – ju siis on neidki
petetud. Arvavad vist, et vanemat
inimest on lihtne tüssata, läheb
minema ja ei tee midagi.“
Maxima Eesti brändi- ja kommunikatsiooniosakonna direktor Ty Lehtmäe vabandas Kallase
ees ning tõdes, et probleem seisnes kaupluses allahinnatud ja realiseerimistähtajale läheneva kaubaga. „Selliste kaupade puhul peab
allahindluse kassast läbi laskma
kassiir, kuna need on poepõhised. Tõenäoliselt ei pannud kassiir
allahindamise silti tähele,“ märkis
ta. „Juhime antud eksimuse osas
ka kauplusetöötajate tähelepanu
sellele, et allahindluskleebise olemasolu tuleb tähelepanelikult jälgida.“

Kliendi oma mure
Abi käis Kallas otsimas tarbijakaitseametiski. „Seal öeldi, et me
ei saa midagi teha, ega me juures
ei olnud, aga tugevdame kontrolli.
Lasti üsna ülbel toonil poe juhataja poole pöörduda. Aga kui juhataja ütleb, et teda töölgi pole, mis ma
siis teen? Ei kuulatud mind äragi,“
seletas ta.
Ühel korral õnnestus Kallasel siiski juhataja jutule pääseda ja nii päris ta kohe, miks soo-

Palkmajad ja -saunad kuni -7,5%

dushind teisele poole pannakse.
„Tema tunnistas, et see, kes neid
peale liimib, võiks seda tõesti hoolikamalt teha. Kui oleks õigel pool,
ei saaks kedagi petta, aga nii mõni
ikka õnge läheb,“ ütles Kallas.
„Neli korda olen aru saanud, aga
ega iga kord ei vaatagi. Oleks teistelegi hoiatuseks.“

Meeletu töötempo
Kuidas säärased eksimused ikka
ja jälle läbi võivad minna, soostus
selgitama endine Maxima saalitöötaja, praegu töötupõlve pidav
Uno Pungar. „Igal hommikul läks
vähemalt tund aega kuupäevade
ülevaatamiseks – kõik tänase kuupäevaga tuli kõrvale tõsta. Hiljem
läks teine tund uute hindade pealekleepimiseks. Kaubavalik on ju
üle mõistuse, jäätistki sada sorti,“
meenutas ta.
Nii jäi pensionieelikust Pungar
pingelisel tööl hätta. „Kõik need
koogid ja pirukad – ma lihtsalt ei
jõudnud. Jooksin küll ühest poe
otsast teise, nagu jõudsin, aga olin
mõne toote, mil tähtaeg möödas,
ikka välja pannud, ja klient oli selle siis kodus avastanud ja tagasi
toonud,“ sõnas ta. „Nii leiti põhjus
mind lahti lasta.“
Ka ohver Kallas tunnistas, et
poetöötajad on sageli vanemad
inimesed. „Palk on ju väike, noored lasevad jalga,“ tõdes ta. „Oleks
pidanud muidugi kassas punast
nuppu vajutama, aga see on
tagantjärele tarkus.“
KAUR PAVES

Annikoru küla, Konguta vald, Tartumaa
info@balticloghouses.ee • http://balticloghouses.ee

Tünnisaunad ja kümblustünnid kuni -10% Sae- ja höövelmaterjal
Kvaliteetsed
kuni -30%
toru- ja tünnisaunad

Meie põhitooted on eriprojektidena valminud
palkmajad, mis ümar- kui tahutud palkidest.
Oma töös kasutame kvaliteetset norra tapi
tüüpi nurgaseotise tehnoloogiat. Tel 5664 1191

Meie pakutavad
saunad on
täislahendus kiirelt
teisaldatavad ja
paigaldatavad aeda, veekogu
kaldale või isegi
kesklinna tänavale.

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

Hööveldus- ja
saekaatriteenus
Veo- ja tõsteteenus

Tel 5341 6687

Reedel kell 17–19.30 kutsub linnamuuseum lapsi jõuluretkele,
kus otsitakse üles päkapikkude
viis jõulurõõmu. Meisterdatakse
vanadest tapeetidest jõulukaarte,
tehakse paberist jõuluehteid ning
kaunistatakse kartulitrükis kingikotte ja pakkepaberit.

Võistujoonistajad väljanäitusel
Möödunud reedel toimus ERMi
näitusemajas (Kuperjanovi 9) koolidevaheline võistujoonistamine,
kus oli esindatud 20 kooli ja 104
õpilast. Nüüdsest on kõigil huvilistel 11. jaanuarini võimalik tutvuda
õpilaste töödega näitusemaja teisel korrusel.

Liimimaias kratt

aasta vanune planeering kipub
linnapea Urmas Klaasi sõnul „ajale
jalgu jääma“.

Lastesõber käes
Aparaaditehases peetud noorsootöö valdkonna tunnustusüritusel kuulutati 2014. aasta laste- ja
noortesõbraliku teo laureaadiks
avalikul hääletusel enim hääli
saanud kandidaat: jalgpalliklubi
FC Tartu perekaardi süsteem, mis
toetab paljulapseliste perede ja
erivajadustega noorte heaolu.

Pilk loomade ellu
Pühapäeval kell 11–15 toimub
loodusmajas (Lille 10) traditsiooniline heategevuslik jõululaat, kus
lahatakse piparkooke ja piilutakse
loomade talvenippe. Müügitulu
läheb loodusmaja uutele elanikele – sebra-amadiinidele koduse
puuri soetamiseks.

Ojulandlased koondasid read

Esmaspäeval püüti Ringtee tänava kauplusest varastada liimi
koguväärtusega 180 eurot. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana
kinni 28-aastase mehe.

Reformierakonnast välja heidetud
Kristiina Ojulandi Rahva Ühtsuse
Erakond avas Tartu piirkonna kontori aadressil Pikk 12. Kontor on
kõikidele linnakodanikele avatud
esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Uus linnaplaneering

Hiidkiosk avas uksed

Linnavalitsus esitas volikogule
uue üldplaneeringu algatamise
eelnõu – seni kehtiv üle kaheksa

Ropka Neste bensiinijaamas
(Võru 244) avas uksed uuenenud,
laiendatud einealaga R-kiosk.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MARDILEIVA MÜSTEERIUM: toode, milles Comarketi töötajad singipitsa algeid nägid, maitses lugejale pesuehtsa martsipanina. 

B. PAJU

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.
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KINGIKOTI

MAIUSPALAD

SINU DIGIPOOD

Lihtne,
võimas, 6.61
kaunis.

-33%

KUUMAKSE ALATES

199.299.-

ASUS ZenFone 5

vaata lisaks: KLICK.ee/zenfone5

18h
353h

Dual-Sim

5"

OS.
Intel
Dual-Core Android
4.3.
1.6GHz

16GB

1280x720

145g

Nutikas elu igaühe jaoks!

-40%

Samsung
Galaxy Young 2

Muutke oma elu rikkalikumaks,
lihtsamaks ja lõbusamaks!

-42%

12.

51

699.-

3.5" 4GB
480x320

Cortex-A7
1GHz

OS.
Android
4.4.2.

7h
250h

108g

Parim sülearvuti pakkumine!

15.6"

4GB

Intel
Celeron
N2840

-32%

99.-

4G

699.-

IP68

IP58

4G

TASUTA ümbris ja JBL
kõrvaklapid
väärtuses 80€

549.-

399.-

99.-

-23%

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

59.-

Parim tahvelarvuti pakkumine!
Lenovo IdeaTab A3500-FL

16.93

DIGI hinnang

8GB mälukaart

-21%

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2

TASUTA

Sony 2014 tippmudel!

tolmu- ja
veekindel

tolmu- ja
veekindel

5.2" 16GB

1080x1920

OS.
Quad-Core Android
2.3GHz
4.4.2.

15h
690h

163g

2 ühes - võimas sülearvuti ja tahvelarvuti!

10.1"

Windows
8.1

2GB

1000GB 5:25

2,23kg

-17%

Intel
Quad-Core
Z3745

5.2" 16GB

1080x1920

129.-

OS.
Quad-Core Android
2.5GHz
4.4.4.

16h
740h

152g

Võimsus ja kvaliteet stiilses kestas!

Windows
8.1.

32GB
eMMC 1,17kg

8:00

15.6"
FULL HD

Intel
Core i7
4510U

Windows
8.1.

8GB

1000GB

GeForce

2,4kg

6:00

OS.
Android Quad-Core
4.2.2.

1.3GHz

8GB

7"

800x1280

9h 320g
Hommikused
kohvihetked!

-25%

Siemens
espresso TK53009

840M

-26%

10.44
KUUMAKSE ALATES

8.

44

67

HP Compaq 15
• WiFi • USB3.0 • Intel graafika
• 2xUSB2.0 • HDMI

Acer Aspire Switch 10

269.-

• WiFi • Bluetooth 4.0 • MicroHDMI • USB2.0

399.-

Tee teoks oma unistus saada kopteripiloodiks!
R/J helikopter
Syma S107G

-50%

10.

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

Maailma kõige võimsam mängukonsool!
Sony Playstation 4 500GB

12.

KUUMAKSE ALATES

51

399.-

29.

449.-

90

Saadaval ka
GTA 5 Bundle,
hind 429€

59.90

• kopteri pikkus 22cm • metallraam • güroskoopiline stabilisaator • sisseehitatud aku
• IR distantsjuhitav, kuni 10m • saadaval punane, sinine või kollane

• kaheksatuumaline kuni 2,75gHz • 8GB GDDR5 • kõvaketas 500GB
• Blu-Ray / DVD • 720p, 1080p ja 1080i

www.klick.ee

329.399.-

-11%

22.

KUUMAKSE ALATES

Lenovo Z50-70
• DVD-kirjutaja • 4GB graafikamälu • WiFi • Bluetooth 4.0
• 1xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA
• Dolby Advanced V2 helisüsteem

83

749.999.-

Super hinnad!
Samsung telerid kuni -45%
32"
80cm

DVB
T/C

-45%

UE32EH4003

329.449.-

Hea suur teler mõistliku hinna eest!

48"

A

FullHD

DVB
T/C/S2

USB

USB VIDEO

121cm

1920x1080p

SALVESTUS

-28%

48VLE5421

MKV DivX HD
MP3 JPG

200
Hz
PPR

USB VIDEO
MP3 JPG

A

• esmane kohv - 60 sekundit • veepumba võimsus 15 bar
• veepaagi maht 1,8 liitrit • Aroma Whirl Plus filtreerimissüsteem
• reguleeritav kangus: 2 astet • reg. temperatuur: 3 astet
• manuaalne piimavahustaja • katlakivi eemaldus

7.43
KUUMAKSE ALATES

227.419.-

15.46
KUUMAKSE ALATES

499.699.-

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 34.92% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 15.4%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.9€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TARTUS: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee;
Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee.

Kampaania kestab 03.12.2014 - 31.12.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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Parts: Ülejooksik võib olla valmis kõigeks
IRLi peaministrikandidaat Juhan
Parts kiitis Tartut väisates EerikNiiles Krossi kaotamise Reformierakonnale pigem võiduks, sest
õiged mõttekaaslased tundvat nii
sõjas kui poliitikas ära just kriisis.

„Siin hoones õppisin ma NLKP ajalugu,“ viitab Parts von Bocki maja ees, et
päris võõras Taaralinna geograafia talle polegi. 
KAUR PAVES

Meile Tartus meeldib mõelda, et
paremerakondade lõhenemine
sai alguse just siin, kui Reformierakond IRLi pärast viimaseid
kohalikke valimisi koalitsioonist
välja jättis. Kuivõrd sel mõttel
alust on?
Miks seitse aastat päris hästi töötanud
koalitsioon lagunes? Vastus on tõenäoliselt kohalike valimiste tulemustes küll, aga
mitte niivõrd Tartus kui Tallinnas, kus IRL
sai rohkem hääli kui Reformierakond ja
sotsid kokku. Siis asuski Reformierakond
otsima üleriigilisi kombinatsioone, et oma
positsiooni parandada ja riigikogu valimistel IRLile ära teha. Arvan, et Tartus oli asi
pigem kohalikes erimeelsustes.

Ometi ei ole te Tartus Reformist
juba kümme aastat jagu saanud
– viimati ületas Isamaaliidu ja Res
Publica tulemus Reformierakonna
oma 2004. aasta europarlamendi
valimistel. Miks see nii on?
Reformierakond on Tartut juba Ansipi aegadest alates edasi viinud ja seda on
valijad tunnustanud. Samas on meie inimesed – Aaviksood ja kõik need teised –
tunnistanud, et Tartus on tekkinud teatav seisak. Kas nii on või mitte – minul on
seda raske hinnata.

Teil endal seega ülearu tihedat
sidet ülikoolinnaga pole?
On küll, olen siin õppinud ja vanemad
on Tartumaalt pärit. Lapsena olen Tartus
väga palju käinud ja muidugi loob Tartu
ülikool sideme kogu eluks.

Krossi kaotusest olete nüüd üle
saanud?
Olen pigem nõus Siim Kallasega, et
see võis olla IRLile suur võit. Ma ei oska
seda tegu isegi hinnata, inimese sisse ju
ei näe. Kui inimene on valmis taolisteks
ülejooksmisteks, võib ta olla valmis kõigeks. Meie tutvus Krossiga läheb tagasi
1990ndate algusesse. Tegelikult käisime
koos ülikooliski, aga siis suhtlesin temaga vähem. Ta on kogu aeg pigem rahvuslik-konservatiivsete jõudude ümber olnud.
Aga kui inimene suudab öösel nii-öelda
maailmavaadet vahetada, võib ta teha
mida iganes. Nagu näha, õpin teda alles
nüüd tundma.
Täna ei ole meil erakonnas mingit kriisi, aga liitlase ja mõttekaaslase tunned ära
just kriisis. Miks muidu on NATO artikkel 5 motoks „üks kõigi ja kõik ühe eest“?
See kehtib igasuguses tegevuses, kus on
vaja inimesi ühiselt liikuma panna. Kui
inimene on valmis ühel ilusal sügispäeval
niimoodi üle jooksma, on see meile pigem
kergenduseks.

Aga Krossi väited, et IRL talle
maailmavaateliselt kitsaks jäi?
Need ei vasta lihtsalt tõele. Ega maailmavaade ei piirdu üksikute taktikaliste liigutustega.

Mõtlete kooseluseadust?
Ega IRLgi seal ühtselt ei hääletanud.
Tooksin võrdluse: praegu hääletab meie
vennaspartei kristlikud demokraadid
Angela Merkeli juhtimisel Saksamaa Bundestagis eutanaasia lubamise üle. Teema
on sama laetud, Hollandis on see ju lubatud. Kristlikud demokraadid, kes hindavad väga inimese endaga hakkama saamist, ei suutnudki ühist käsitlust leida, ja
ongi hääletusvabadus.
Paljude IRLi liikmete jaoks ei olnud
küsimus nii väga perekonnaväärtuste
kaitses. Enam häiris neid ebademokraatlik menetlusviis ja silmakirjalikud kõrvalteemad, mis palju paksu verd tekitasid. Kui Krossi jaoks on see kõige olulisem

maailmavaateline küsimus, siis peaks ta
hoopis Igor Gräziniga ühes parteis olema.

Mida teil Krossi poolt karta on?
Kindlasti mitte midagi. Saladuste teema on üle hinnatud. Ega Reformierakonnaski ei arutatud USA viisa küsimust,
vaid ühel poolel on Krossi küsimuses partei tagatuba ja teisel pool Ansip ja Kallas.
Otsustamine on koondunud väga kitsa
inimeste ringi kätte.
Nii tundub, kui Euroopa Komisjoni asepresident Ansip peab vajalikuks seda küsimust kolm korda Eesti meedias väga tugevalt esile tõsta ja istuvat peaministrit paika panna, samuti pidas seda otsust veaks
Kallas.
Nii palju kui meie IRLis USA viisa osas
järelepärimisi esitasime, ei saanud me
mingit sisulist vastust. Aga me ei saanud
ka vastust, et ta ei võiks olla erakonna liige ega kasutada oma kodanikuõigust olla
poliitiliselt aktiivne. Meie Tallinna piirkond tegeles selle küsimusega linnapeakandidaati valides väga tugevalt, aga puhtalt kellegi aimduste pealt ei saa inimesel
keelata poliitikas kaasa lüüa kuni ministrikohani välja.
Aga küsimus on praegu laiem – kas
Reformierakond on suuteline Eestit edasi
viima või takerdub paigale.

Teid peaks see olukord ju rõõmustama.
Ei, Eesti arengu põhiküsimus jääb ju
samaks. Valimised võivad tuua ka hoopis ebameeldivaid valikuid: kas pöördume liialt vasakule või ida suunda? Reformierakonnaga on meil ikkagi 20 aasta
pikkune koostöö ja väga paljudes küsimustes samad seisukohad. Aga olukorra
hinnang on muutunud. Reformierakond
püüab öelda, et kõik on väga ilus – see ei
ole adekvaatne. Kriitilist vaadet tulevikku käsitlevad nende juhid enesekriitikana,
seda on kõikjal avalikus debatis näha. Aga
silmaklappidega inimene magab kindlasti midagi maha, ta ei suuda teha tehtust
järeldusi, rääkimata tulevikuplaanidest.

Sealjuures on nad ikkagi hulga
tegijaid endale meelitanud, alustame või Kerdist ja Laaneotsast
julgeoleku osas.
Kui Kert ja Laaneots suudavad võõrutada Reformierakonda palgaarmee mõttest, siis on see ju teretulnud. Aga kas nad
seal ka tegelikud poliitikakujundajad on?

Nüüd, kus on tekkinud kriitilisem julgeolekuolukord, näeme, kuivõrd oluline
on hoida pikaajalisi arusaamu ka nendel
aegadel, kui kõik tundub väga ilus. Me räägime investeerimisest ajateenistusse, oma
kaitsevõime väljaarendamisest, usaldussuhte loomisest liitlastega. Et me 400 palgasõduriga suudame luua tõsiseltvõetavat
heidutust – see on praegune Reformierakonna kaitseplaan.
Mis aga puudutab kindral Laaneotsa,
siis tuletan meelde, et üheksa kuud tagasi kritiseeris ta IRLi kaitseminister Reinsalu väljaütlemist, et oleks väga mõistlik
NATO alaliste väeüksuste Eestisse toomine. Siis pritsis ta tuld ja tõrva, täna kirjutab, et vägesid oleks juurde vaja.

Mis teil nimekirja poolest vastu
panna on?
Oi, arvan, et meil on läbi aegade parim
nimekiri üldse. Kui otsite kindraleid, siis
politseikindral Raivo Aeg. Kõige keerulisemate aegade kaitseministrid Jaak Aaviksoo, Mart Laar. Välispoliitikaspetsialistid
Jüri Luik, Hendrik Hololei, Matti Maasikas, Marten Kokk, Aino Lepik von Virén
– diplomaatilises teenistuses küll poliitiliselt sõltumatud, aga muidu IRLi ajutrust.
Kui vaadata meie kogemusi rahvusliku
identiteedi defineerinud inimestega, nagu
Mart Nutt, Lauri Vahtre, Trivimi Velliste,
siis neil on määrav panus riigikaitsetahte
Eestisse toomises 1990ndatel.

Miks IRL kooseluseaduse vastuvõtmise järel poliitilist profiiti
ei lõiganud, vaid hoopis toetust
kaotas?
IRLi seisukoht on kogu aeg olnud, et
vähemuste õigused peavad olema Eestis
kaitstud. Probleemid selle seadusega olid
hoopis teist laadi: seda tehti rahva selja
taga ja toodi päevakorda ootamatult, kuskil valitsusprogrammis seda polnud. Mis
oleks pidanud paralleelselt tegema, on traditsiooniliste pereväärtuste tähtsustamine, mida on jäänud Eestis vajaka. Väärtused on ju muutumas, teame, kui palju
on üksikemasid, lahutusi, kui vähe abiellutakse. Aga meie suurimaks väljakutseks, mille vastu pole ühelgi erakonnal
hõbekuuli, on rahvastiku olukord. Kõige
paremaks keskkonnaks, kus lapsed kasvada saavad, oleks ju emast ja isast koosnev perekond, ning seda tuleks rõhutada.
Kui poleks olnud sellist ebademokraatlikku, silmakirjalikku, varjatud tegevust, siis

homode õiguse kaitsmine iseenesest Eesti inimestes erilist vastuseisu ei tekitaks.

Te ei läinud rahvuslik-konservatiivsusega siis ikkagi lõpuni välja,
ei reageerinud rahva meelestatusele?
IRLi ideoloogiaks pole kunagi olnud
äärmuslik vähemuste õiguste mahatallamine. Probleem ei ole ju juriidilises normis, vaid väärtustes ja hoiakutes, mis ei
saa tekkida üleöö ja vägisi.

Kas te ei karda, et need hääled
korjab üles mõni sootuks radikaalsem jõud?

plaan. Miks ühte või teist asja ei tehtud
1999., 2004. või 2009. aastal – poliitiline
käsitlus muutub, nagu iga inimese enda
hoiakudki. Kui Eesti 2004. aastal Euroopa
Liiduga ühines, olime ühed kõvemahäälsed tööjõu vaba liikumise eest kõnelejad.
Aga ilmselt keegi ei osanud ette näha, et
inimesed seda niivõrd varmad kasutama
on. Nüüd peame sellele lõpuks reageerima, et konkurentsivõimes võita.

Kas teie portfelli kaheks löömine
oli õigustatud, kas te ei saanud
tööga hakkama?
Arvan, et sain väga hästi hakkama. Kas
kümme kuud on seal koha peal üks või
kaks ministrit on maitse küsimus. Ministreid võib olla ka 25 või 32, aga kogu riigipidamine algab tipust, riigikogu ja valitsuse
suurusest. Väljakutse teha vähemaga roh-

Loodan väga, et see teema ei ole valimistel päevakorras. Meie jaoks on põhiküsimus majanduse areng, inimeste toimetulek, ja teise teemana julgeolek.
Siin on kaks probleemi, millele vali- Ühel poolel on Krossi küsimuses
mistel peaks tähelepanu juhtima. Ees- partei tagatuba ja teisel pool Ansip
ti majandus seisab ja Kallas. Otsustamine on koondusisuliselt paigal, seni
toiminud tegurid ei nud väga kitsa inimeste ringi kätte.
tööta, järelikult vajakem puudutab ka ministrite arvu, omame muutusi, puudutagu see maksu-, kapivalitsuste arvu, kõiki muid maksumaksja
taliturgude või põlevkivisektori reformi.
raha eest peetavaid riiklikke struktuure.
Kui oleme üleminekuperioodil innovatiivseks riigiks, siis seda ei saa juhtuda, kui
Nii et tagasi pöörama te ministrion olemas suur hulk madalapalgalisi, kes
te arvu kohe ei asuks?
oma palgaga välja ei tule. Nad ei ole praegu
Tulenevalt riigireformi loogikast tuleks
tööjõuturul täisväärtuslikud, seega tuleb
uues valitsuses kaaluda ministrite arvu
astuda ka riigi poolt täiendavaid samme.
vähendamist. Rohkem võiksid koos tööSeepärast pakume inimestele, kes teenitada kultuuri- ja haridus, sise- ja justiitsvad kuus vähem kui 846 eurot, suuremat
ministeerium. Ma ei räägi otseselt ühentulumaksuvabastust kui teistele.
damisest, ministeeriumide koosseis jääb
Kui inimene teeb vaba valiku ja otsib
ju ikka samaks, ka majandusministeeriuparemat teenistust mujalt, siis ühtepidi
mis, kus kaks inimest praegu justkui üht
on see tema enda jaoks võib-olla lahenautot juhivad.
dus, aga riigi majandusele suur kaotus. Ja
kõige suurema väljarändesurve all on just
Millega te Kalle Muuli ära rääkisite?
need inimesed, kes teenivad vähem – minMitte millegagi. Enamik uusi IRLiga liigit kosmoseteadust siin pole.
tujaid on moel või teisel ise märku andViimane asi, mida me julgeolekuteenud, et on huvitatud. Tõenäoliselt ei kahtmal tegema peaksime, oleks sõjaõhutamile keegi, et Muuli on olnud äärmiselt sõlne või pseudodebatid á la kas ajateenistutumatu ja ülimalt professionaalne ajakirses mittekäinud noormehed võiksid üldse
janik, võib-olla alates 1988. aastast numnaise võtta.
ber üks üldse. Loodan väga, et Muuli kanSeisaku kohta on ju lihtne vastu
dideerib Tartus ja inimesed toetavad teda.
küsida, miks te riiki siis seitse aasSeon Muuli ja mitme teise selgroogse ajatat majandusministrina edasi ei
kirjaniku pääsu riigikokku lootusega, et
viinud.
parlament saab tagasi oma põhiseadusliValimiste periood ongi selleks, et vaadaku ülemvõimu valitsuse üle.
ta tagasi, enda ümber ja pakkuda välja uus
KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused

Ka õrnem sugu meenutab, kuidas
noorusajal libises õppimisest magusamini Humalas asotsiaalide seltsis
pakutud kärakas. 
ARE TRALLA

314.

Toimetusest
tulejoonele
Sellise teekonna võttis sada aastat tagasi ette Jaan Tõnisson, et viia
Tartust Krasnojarski polku mobiliseeritud meestele 2 kaubavagunitäit siin kogutud seltskondlikku abi: sooja riietust, villaseid kindaid
ja sokke, kirjapaberit ja paberosse, piparkooke ja muid jõulumaiustusi. Nii et need jooksukraavides külmetavatele kaaslinlastele kätte
jõuaksid ja pühaderõõmu valmistaksid.
Arvestades tsaaririigi raudteedel valitsevat kaost ja vajadust vagunite sisu ümberlaadimisele Poolas kasutusel olevasse Kesk-Euroopa rööpalaiusele, oli see keerukas logistiline ülesanne, millega Tõnisson aga
rahuldavalt toime tuli. Pealehakkamist ja suhtlemisoskust võimudega
tal piisas. Uudishimu samuti, et jälgida, kuidas tol ajal veel õige kipakad Wilhelm II aeroplaanid sõlmjaamade kohal paarikiloseid pomme
alla pildusid. Ja kuidas Nikolai II soldatid neid püssilaskmisega püüdsid eemale peletada. Ennenägemata vaatepilt igatahes.
Krasnojarski polk oli paigutatud Varssavist läände jäävale rindelõigule, kuhu Tõnisson, osa kingitusi kaasas, osa veel vagunites, pääses
koos väliköögiga. Raskusi oli eesti soost sõjameeste ülesleidmisega,
sest neid oli hajutatud paljudesse roodudesse ning patareidesse. Tuli
minna lausa jooksukraavidesse, kuhu kostis püssilaske, kuulipritside
tärinat ning suurtükikuulide plahvatusi. Sõjakära missugune, tulejoon siinsamas nina ees.
Tõnisson ei olnud argade killast. Leidis üles mõned eestlasest nooremohvitserid, kes aitasid eesliinil olevaid rahvuskaaslasi väikeste gruppidena kokku koguda. Tõnisson kirjutas mõni aeg hiljem
Postimehes: Kui pöördusin emakeeles meeste poole, siis lõid nende
näod rõõmust läikima. Olid nad ju 24 päeva pidanud eesliinil ägedat
võitlust sakslastega ja vaenlase kõik pealetungimised tagasi löönud.
Mingit sidet kodumaa ja kodustega ei olnud, välipost töötas väga
puudulikult. Teadmatus vaevas. Ja nüüd korraga tervitused ja kingitused kodumaalt ja kodulinnast. Tähendab – neid ei ole unustatud.
Sõjamehed andsid Tõnissonile kaasa õige palju kirju kodustele ning
tuttavatele. Ka venelased kasutasid avanenud võimalust. Nende kirjad lasi Tõnisson Varssavis postkasti, eestlaste omad toimetas Tartusse. Tänu kirjaoskusele olnud eestlased sageli ka lihtsõduritena paremas olukorras. Mitu tartlast mängisid puhkpilli polgu muusikakooris. Lahingute aegu kasutati neid sanitaridena ja matusekomandodes.
Tartu päevilt tuttavad venelastest ohvitserid jutustasid, et nende vahekord soldatitega olla eesliini jooksukraavides viibides muutunud hoopis lähedasemaks ja inimlikumaks, kui oli varem. Ühine
surmaoht aitas näha ka soldatis inimest, meest oma murede ja rõõmudega. Välisest kroonukorrast ei peetud enam nii norivalt kinni,
nagu see oli olnud kasarmutes ja õppeplatsidel.
Postimehe toimetaja tagasisõit Varssavist Jurjevisse kujunes õige
pikaks ja seiklusrohkeks. Sai rongis kokku vabatahtlikult Punase Risti
teenistusse astunud nooremate arstidega Tartust ja ülikoolist. Tuletati meelde ühiseid tuttavaid, kiruti sakslasi ja käimasolevat sõda. Ajalehes avaldatu pidas loomulikult silmas sõjatsensuuri eeskirju ja hurraapatriotismi nõuet, kuid ometi kumas läbi tõdemus, et tsaariväe värk
pole sugugi kiita ning korralagedus nii raudteedel kui rinde lähitagalas suur. Ja et vaenlane on sõjaliselt võimekas. Mis osutus ka tõeks, sest
1915. a kevadel alanud suure pealetungiga vallutasid sakslased kogu
Poola, lisaks suure osa Leedust ja Kuramaast, nii et rinne peatus Riia
läistel ning Väina jõel. Aga sealt oli Tartuni juba õige vähe maad.

Suusareis “765”

Nõukanostalgia
viimane vint
Laulu ja naeru täis „Minu
veetlev Tartu“ kaldub
heietustesse, kuid pakub
eakamale põlvkonnale
kindlasti kamaluga äratundmisrõõmu ja -kibedust.
Tartlaste foto- ja filmiarhiivide põhjal kokku pandud
tükk toob sõbralikus õhkkonnas publiku ette Vanemuise
noored näitlejad, kes suuremas osas kõneks tulevat ajastut
ei mäleta, kuid on enda sõnul
„korralikult õppinud“. Seevastu
publikut peaks läbiv ajamäärus
puudutama küll – esietendusel
kõlanud avaliku päringu peale kinnitas pool saalist, et on
1970ndatel elanud.
Esmapilgul võiks ju teose
pealkirjaga seostuda mõni sootuks varasem periood, esimese
hooga meenub esimene vabariik. Miks peaks trööstitu Brežnevi valitsusaeg kedagi veetlema (muu hulgas saab etenduse käigus targemaks selle veidra keeleuuendusliku tegusõna
päritolu osas), jääb liignoorele
võhikule segaseks.

Annelinna amfiteater
Kontrast glamuurse etluskava ja taamal libiseva pildirea
vahel tekitab omajagu huumorit. Seda vürtsitavad pöörased

lavastaja

ajaloolised faktid nagu tõik, et
Anne kanali äärsetest paneelmajadest pidanuks toonaste
arhitektide unistuste kohaselt
saama amfiteatri tribüünid,
millelt vastrajatud kanalil toimuvaid jõu-ja ilunumbreid jälgida. Mis läks valesti, et täna
tuleb publikul leppida strippar
Marco lõuatõmmetega?
Sellistest üksteise otsa lükitud sketšidest, mis vahelduvad
ootamatult mitmekülgse muusikalise repertuaariga, kahe ja
poole tunnine ood kunagisele
Taaralinnale koosnebki. Erilisest läbivast narratiivist just
rääkida ei saa, mistõttu ei juhtu ka midagi hullu, kui konja-

kirüüpamisega vaheajal liiale minna. Naastes jätkub ikka
seesama piiratud võimalustega, kuid turvalise ja armsa
mineviku kiitmine.
Nii moodustab „Minu veetlev Tartu“ nostalgilise paarisrakendi vaid nädal varem esietendunud „Estoplastiga“, mis
samuti okupatsiooniaja valu,
aga ka võlu au sees hoiab. Nagu
märgib lavastuse tutvustus
– kui õues (riigi tasandil) on
pime ja kõle, on teatris (inimeste seas) ometi soe ja hubane olla. Elati ju Brežnevi venivat surma oodates ära elu parimad aastad.
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

TARTU VOODRILAUAKESKUSES

JÕULUEELNE
SUUR SOODUSMÜÜK!

Kasevooder 12x55/60 7 €/m²
MIDA LÜHEM, SEDA ODAVAM!
TARTUS Ringtee 8, tel 5551 6285

www.aurel.ee

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

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf
Annelinna PRISMA MARKET
Nõlvaku 2, Tartu
tel. 53 84 55 24
Avatud E-R 9.00 - 20.00

Silmarõhu mõõtmine toimub kuni 31 detsember
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Kuda me vanamehega näosaaten käveme
Staarielu saluudisäras finaalsaadet käisid loosi tahtel vaatamas
ka staažikad televaatajad Marta ja
Mäidu Karlovast. Kuidas sündmus
lihtsa inimese silme läbi paistis,
rääkisid nad ka Tartu Ekspressile.

lugesi nurgast numbreid ja nakaski pääle.
Osad kaameramehed kihutasid ringi miskite imemasinatega, teised lasid niisama
traavi joosta. Kuidas too pilt ikkagi sinna
televiisorisse saab – saanugi peris täpselt
pihta.
Ja no sellise tormamisega ei saanudki
me vanamehega sinna pildi pääle saadagi, kuigi me ikka naeratasime ja lehvitasime, et lõuad kanged ja käed siiani paisten. Kindel veel see, et lift on ikka petuvärk. Mart on oma jutu staaridega ette ära
rääkind, nii et toda ummamuudu masinat, mis inemesi muudab päriselt põlegi.
Esinemine oli muidugi väga uhke ja toreduslik! Ja no Ukukene! Tema oles pidanu
võitma, aga egä sohi vasta saa kõige kõvemadki!

Egäpühapäevane tuttavate nägude saade om olnud meie lemmik peris algusest
pääle. Nii tore om kaeda, kuda andekaid
ja kuulsaid järgi ahvitasse. Uhked kostüümed ja parukad, jää või uskma!
Jumal, tinava aasta olli nii siredaid poisse punti võetu. See Uku ju nii kompu, et
pista vai nahka!
Olemi vanamehega iki arutand, kuda
see kõik ikka sinna televiisoripurki pannasse ja mes imelik lift see on, mis inimese
nii är muudab?
Juba mineva aasta karass pähe, et küll
olessi tore ise kõike seda lähedalt kaeda.
Aga kuda ristiinimene küll sinna saas?
Sügisi edimisi saateid vaadates kuulsin,
kui Sandri Mart ühtevalu korrutas, et ostke aga pileteid ja vaadake meie näoraamatut. Võtsin siis kah piiluda…

Kinnimaja vältides

Õlu ja kotlet näpus
Kirevase päralt, no see näoraamatu
maailm on ka ikka peris maru! Seal sehen
viguriga mäng, et lürbi aga kohvi, saada
numbriseid vai vasta küsimusele. Ega ma’s
loll ole – tegin kohe kõik pakutu värgid
ära. Raha selle eest ju es küsitu.
Vanamehe mahitusel viskasin pilgu ka
sinna internetti, kus finaalipileteid osta
pakuti. Vähe jäi puudu, et pengi pealt olessi maha sadanu: kõige odavamp pilet masse 29 eurot ja kõige kallimp pea sada! Püha
jumal! Tea, kas kui pool pinssi ära annass,
saassi Ukuga üten lava peale õkva? Võissi
küll, ta on iks nii nunnu!
Egatahes jäid meil na pileti esiotsa ostmada. A näät, saatusesõrm om ikka ole-

Telesaate edukus sõltub Marta meelest ennekõike nägusate meeste kontsentratsioonist. 

Igatahes olime kindlad minejad ja ootasime läbemada toda pühapäeva. Mõtle
kõik vaatavad, et näed meie ka sääl ilmakuulsate sean!
Sättisime juba poolest päävast minema.
Tallinn ju suur linn ja see Saku hall (kole
värv jah) veel suurem. Toda vaja veel otsi ja
massinale saisukoht leida. Hiljaks jääda ju
ometi ei saa. Häbi kah, kui saade juba pääl
ja me kohmitseme poolkummargil sisse
tulla. Perast kõik tutva naerava, et lollakad
ei tunne kella.
Vanamees piitsutas me raudruuna õite
himuga, saime enne õiget aega kohale.
Ära ka es eksi– seekõrd. Ai
jummel, kus oli massinit ja
Kell säitse hakkasid kaks meest
inimesi!. Parkisime kaulava päält õpetama, kuda plaksu- gempale, kaupluse manu,
tada. Vast olid peris maalt mõned et rahulikum või nii. Halli
juures olnu vaja raha masstuld, kes todagi es mõista.
ta saismise eest ja toda saa
ainult mobiiltelevooniga –
man ja koput õkva meite pleekinu tareushakka sellega veel jahmerdama.
se pääle. Tollesama mängu loterii tõi võiTatsasin vanamehe käevangus sindu – ma sain kats piletit peris ilma rahata!
na halli poole. Ilmatu tähtsa tunne oli!
(No kohvi olli iks ostnu, toda jagub nüit
Ligempale jõudes kuulsime, kuidas üks
pikalt).
mees kuskil hõigub, et vaadaku me, kui

piletile on pääle kirjutatud parter, siis
minge hoopis nuka tagant. Taevale tänu,
meil ei olnud – saime iks paraadussest sisse marssi.
Saalin oli hulga rahvast, kes ei mõista sugugi, kuhu või kuda minna. A minu
vanamees teadis iks täpselt, kuhu poole
sammud seada. Sättisime ennast paiga
peale, jäi aega ringigi kaeda. Kujuta vaid,
mõned tulid tähtsale saate tegemisele
õlled, kokakoola ja kotletisai näpus, joped
käevangus. On ikka kombed! Õlle jaoks
raha on, aga jope riideruumi riputamiseks
ei ole. Me küll maksime tolle euro ära, et
mantel varna saaks.

TV3

Oma silmaga saalist staare kaeda om
iks midagi muud kui teleka een konutada. Kahju, et vanamees seapassimise
pikksilma ühes es võta. 

MÄIDU TELEFONIPILT

Kaadrist väljas
Kell säitse hakkasid kaks meest lava
päält õpetama, kuda plaksutada. Vast
olid peris maalt mõned tuld, kes todagi es
mõista. Hulga aega trillsime, ikka käed all
ja käed üleval. Siis kästi televoonid välja
otsi, et valgust teha. Kuigi minu arvata oli
lava pääl hulga pirne ja lampe, aind saal oli
poolpime, et ei näind sukkigi sirgu sätti.
Pool tundi proovisime toda õiget moo-

du plaksutamist. Pilti ja kinufilmi lubati
ka teha. Lõpmada kahju, et meil videomassin koju unus. Noormehed ütlesid
lõppu, et vaadaku me kogu aeg neid, siis
teame, kuda plaksutada. A kuis ma siis
Ukut saan aega kaeda?
Lõpuks tuli Sandri Mart lavale, keski

Istuda tuli maru kaua. Kotton saab
vähemalt reklaami ajalt köögist kohvi tuua (nagu Mart õpetab). Hallis oli ka
vaheaig, aga siis kutsuti lapsi lavale laulma. Tihka’s sel ajal kuhugi minna. Osad
iks sehkendasid, silkasid joogi-söögi sappa, et siis uue pausi ajal vetsu tormata.
Sagimine oli hullemp kui sipelgapesan,
aga kui noormehe lavalt märku andse,
jõudis iks suuremp jago uuest oma pengi pääle.
Prallet oli kokku üle kolme tunni. Vahtisime suud vallale. Poles teadnu, ei oles
arugi saanu, et olet telesaaten. Rohkemp
nigu kontserdil vai nii. Mis ajal kaamerad
kinni pandi, jäi ka märkamada. Võidulaulu lõpus nakkasi kõik tulistvalu usse poole
plagama, mis tost, et laval möll veel täien
hoon. Es tihanu ka pikalt istuma jääda,
peavad veel kohtlaseks.
Kodu poole sõiten mõtelsin, et küll see
televiisor teeb ikka imesi. Kõik paistab
uhke ja peen, ka tavaline saal plastmassist toolega. Mis imeasju ikka tänapäeval
är tehasse – meie istume hulga rahvaga
Tallinan plekk-kuudin, a kogu Eesti näep
televiisorist (mitte küll just meid vanamehega, aga ikka ...).
Nüüd om käidu, hää sõbranjedele
kõnelda, kuis telesaate tegemine õigede
käib. Ega nemad ju mõista ettegi kujutada.
Ja Ukuge oli ka, piaaegu käega katsuda …
kui julgenuss kaameramehe vankripera
pääle karata ja saali teise otsa, lavani välja kihutada. Mõtle, kus oless saanu kaadri
...a vanamees peläss, et viiva är kinnimajja.
MARTA JA MÄIDU

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

JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee
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„Ma tahaksin pääseda silmaarsti ja uroloogi juurde,“ teatab mees
polikliiniku registratuuris.
„Aga mis teil viga on?“
„Mind huvitab, kas ma olen värvipime või on mu uriin sinine.“
***
Šotimaal sõdivad omavahel kaks
klanni, kumbki oma lossis. Ühest
lossist lendab välja kahurikuul ja
purustab teise lossi torni. Teisest
lossist lendab välja kahurikuul ja
lööb augu esimese lossi seina sisse. Nii sõditakse nädal aega. Siis
saabub vaikus. Esimesest lossist
hüütakse:
„Hei, miks te ei tulista?“
„Ei saa!“ karjutakse teisest lossist
vastu. „Kuul on teie juures!“
***
Mees läheb baari ja tellib kannu
õlut.
„Üks sent,“ teatab baarimees.
„Kuidas?!“ imestab mees. „Üks
sent? Andke veel 5 kannu!“
„See maksab juba 5 senti,“ ütleb
baarimees.
„Lahe värk!“ särab külastaja. „Kes
selle baari peremees on?“
„Võite temaga tuttavaks saada,
ta on ülakorrusel koos mu naisega.“
„Mida ta teie naisega seal teeb?“

Kino

„Sama, mida mina siin all tema
baariga teen.“
***
„Kus sa nii kaua olid?“ küsib naine
hilja õhtul koju jõudnud mehelt.
„Ah, tead, ülemus pidas töö juures kinni.“
„Ah-haa. Aga miks sul õllelõhnad
juures on?“
„Õllega pidaski kinni.“
***
Kaks joodikut vaaruvad kodu
poole.
„Veame kihla,“ ütleb üks, „et mu
naise esimene sõna mind nähes on
„musirull“.“
„Hull oled vä?“ imestab teine.
„Vaata, mihuke sa oled: purjus,
räpane, kell on 2 öösel...“
„Veame!“
„Olgu!“
Nad jõuavad ettepaneku teinud
joodiku maja juurde.
„Musirull, tee uks lahti!“ hõikab
peremees.
„Musirull!!!“ röögatab aknale
ilmunud naine. „Pane ennast põlema, joodik!“
***
Küsimus: „Mis asi on puhkusekompromiss?“
Vastus: „See on olukord, kus
mees tahab näiteks puhata mäge-

des, naine aga mere ääres. Kompromiss seisneb selles, et perekond
puhkab mere ääres, kuid mees võib
slaalomisuusad kaasa võtta.“
***
Maksuametisse siseneb keegi
mees ja küsib:
„Vabandage, millal ma puhkusele
võiksin minna?“
„Aga te ei tööta ju maksuametis!“
vastatakse talle.
„Kuidas nii? Ma töötan ju praktiliselt ainult teie heaks!“
***
Abielupaar valmistub puhkusele
sõitma.
„Lapsed viime mu ema juurde,“
ütleb naine.
„Koera ja papagoi võtab enda
juurde tädi Maali,“ lisab mees.
„Ja kass jääb kojamehe hoolde.“
Mees jääb mõttesse:
„Aga kui korteris nii vaikseks
ja rahulikuks jääb, miks siis üldse
kuhugi sõita?“
***
Mees läheb reisibüroosse:
„Tahaksin tellida laevareisi mulle
ja mu naisele.“
„Palun väga,“ vastab teenindaja.
„On teil erisoove? Eraldi voodid,
eraldi kajutid?“
„Eraldi laevad.“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
12.-15., 17.-18.12 kell 18.40;
16.12 kell 22.40 Escobar:
Kaotatud paradiis
12.-18.12 kell 14.45, 19.25
Näljamängud: Pilapasknäär
– osa 1
12.-18.12 kell 16.30 Serena
12.-14.12 kell 14.30, 19.15,
21.30; 15.-16.12 kell 12.15,
14.30, 19.15, 21.30; 17.12 kell
13.15, 15.30, 19.15, 21.30;
18.12 kell 12.15, 14.30, 20,
22.20 Nullpunkt

12.-14.12 kell 11, 11.45, 12.15,
13.40; 15.-18.12 kell 11.45,
13.40 Madagaskari pingviinid

Kääbik: Viie väe lahing

12.-18.12 kell 14.15 Praht
12.-18.12 kell 18.45 Tähtedevaheline
12.-15., 17.-18.12 kell 20.20,
22.30; 16.12 kell 20.30, 22.30
Vastikud ülemused 2
12.-17.12 kell 22.15; 18.12 kell
22.10 Hectori õnneotsingud
12.-18.12 kell 17.10 Saja-aastane, kes hüppas aknast alla
ja kadus
12.-18.12 kell 21.50 Reis Itaaliasse
12.-18.12 kell 12, 13, 16, 19, 22
Kääbik: Viie väe lahing

NÄLJASE PALK

15.-16.12 kell 17.30; 17.12 kell
17.45 Uus Eesti komöödia
12.-14.12 kell 11.10, 12.45; 15.16., 18.12 kell 12.30; 17.12 kell
12.15 Solani ja Ludvigi jõulud

RISTSÕNA
RISTSÕNA

17.12 kell 11 Põnnihommik:
Nullpunkt
17.12 kell 11 Põnnihommik:
7-s Pöialpoiss
18.12 kell 22 Esilinastus: Exodus: Jumalad ja kuningad

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.12 harrastusfotograaf
Ene Lainemäe näitus Jäised
pildid

KARLOVA- ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 6.01 fotonäitus Tere,
kallis näärivana!

LINNARAAMATUKOGU
kuni 13.12 Tartupeedia näitus
Suure Tartu fotovõistluse
parimad tööd
kuni 15.12 arhitekt Ilona
Merzini näitus Kakskümmend üks kodu
kuni 10.01 näitus Saja-aastased raamatud meie raamatukogus

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 3.01 kunstnik Merike
Läte maalinäitus Värvivärinad

Küpsetatud šokolaadijuustukook
Olen endiselt šokolaadi lainel,
aga ega head asja pole kunagi
liialt palju!

Põhi

Kate

•• 75 g tumedat šokolaadi
•• 125 ml vahukoort
•• 1 tl võid

•• 200 g Digestive küpsiseid
•• 70 g võid
•• 2 spl kakaod

Täidis

•• 600 g Philadelphia toorjuustu
•• 150 ml hapukoort
•• 4 muna
•• 4 munakollast
•• 200 g tumedat šokolaadi
•• 160 g tuhksuhkrut
•• 1 tl kakaod
Alustuseks valmista koogipõhi. Purusta köögikombainis küpsised
koos sulavõi ja kakaoga. Kui kombaini pole, võid küpsised ka kilekotis
ja pudeliga tampides ära purustada. Soovi korral võid kasutada ka
muredaid kakaoküpsiseid. Suru saadud mass lahtikäivasse koogivormi
ja pane külmkappi tahenema.
Pane ahi 180 kraadi peale sooja ja asu valmistama koogi täidist.
Sulata vesivannil tükeldatud šokolaad ja jäta jahtuma. Vahusta miksriga keskmisel kiirusel toasoe toorjuust. Seejärel lisa ükshaavalt tuhksuhkur, munad ja munakollased, hapukoor ning lõpuks jahtunud
šokolaad ja 1 spl veega segatud kakao. Kasuta vahepeal silikoonspaatlit, et kogu mass saaks kausi külgedelt lahti ja segatud. Mikserda kuni
kõik koostisosad on segunenud ja oled saanud pruuni kreemja massi.
Ära sealjuures üle mikserda. Kalla täidis koogipõhjale.
Vooderda koogivorm hoolikalt mitmekordse fooliumikihiga ja aseta
sügavale ahjuplaadile. Kalla plaadile niipalju kuuma vett, et see kataks
2/3 koogivormist. Nii väldid koogi mõranemist. Sõltuvalt ahjust küpseta 45-60 min. Minu kook õnnestus suurepäraselt 55 min küpsetusajaga. Kook peab olema pealt tahe, aga raputades peab õrnalt värisema.
Jahuta kook ja tõsta ööks külmkappi seisma.
Ganache’i valmistamiseks kuumuta vahukoor keemiseni ja vala
tükeldatud šokolaadile. Lisa või ja sega ühtlaseks. Lase jahtuda ja vala
koogile. Seda rammusat kooki sobivad ideaalselt kaunistama vaarikad,
jõhvikad või astelpajumarjad. Kooki tükelda eelnevalt kuuma vee sees
hoitud noaga. Nautige!

Priit Palk
Toidusõber ja kohviku Crepp juht
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Pane puhkus kingikotti!
Kinkekaarti saab kasutada kõikjal:
Laulasmaa Spa kuue basseini
ja saunaga vee- ja saunakeskuses
mereliste hoolitsustega
spaa- ja ilukeskuses
mugavate tubadega
hotellis
või suurepäraste toitudega
restoranis Wicca

Sina valid kinkekaardi
summa ja kingisaaja
just talle sobiva
teenuse ning
kasutusaja!
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Igal juhul, iga ilmaga.
Laulasmaa Spa.
Kinkekaarte saab tellida
e-posti teel sales@laulasmaa.ee või telefonil 6870 888.
Laulasmaa Spa kinkekaarte müüvad Kinkekaart.ee,
Piletilevi ja Estraveli reisibürood üle Eesti.
Vaata lisaks www.laulasmaa.ee
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Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Ehitus

Termograafia, hoonete soojuspildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, katused, fassaadid,
saunad. Tel 5885 5341.

Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus. Tel
5625 4169, www.askorpuit.ee.
Õhksoojuspumpadele jõulukuul
jõuluhinnad! Järelmaksu võimalus!
Tel 5388 4884, www.ohksoojus.eu.

Materjal
Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Müüa soodsate hindadega ehituslikku saematerjali. Tasuta
transport Tartu ümbruses. Tel
5656 4624.

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.
Talu Konguta vallas või lähi
ümbruses (hind kuni 40 000 €).
Tel 5340 2708.

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

Koolitus

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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.

alates 53,25 eurost.
Sünnipäevade pidamine.

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

Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

Kohtumisõhtu psühholoogiga,
osavõtusoovist teatada:
selguseallikas@hotmail.com.

Kuiv haab (45 cm, 35 €), kuiv
okaspuu (30 cm; 1,70 €/võrk),
kuiv kask (30 cm, 2 €/võrk).
Tel 504 5307.

Matemaatikatunnid igale tasemele lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt.
Tel 5559 5233, leidatuul@hot.ee.

Kuiv kaminapuu 40 l võrk,
kask 2 €, lepp 2 €. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Kuivad kasepinnud 30, 40, 50 cm,
vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Küttehall müüb Tartus soodsalt
pelleteid, puitbriketti ja kaminapuid. Tel 5687 8223.

Vean kruusa, liiva, ehitusmaterjali, vanarauda. Tel 5648 8522.

Kinnisvara müük
1-toaline ahik kap-remonditud
korter Tartus (aed, vaikne asukoht,
pood lähedal). Kiire!
Tel 5563 9452.

Piirdeaiad ja väravad tellija soovitud mõõtude järgi ja tellijale
sobivas värvitoonis. Osta materjal
soodsalt valmis veel vana aasta
sees. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

2-toaline remonti vajav korter
Tammelinnas. zwcad@zwcad.ee

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

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

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

Janpal Grupp OÜ pakub kvaliteetset üldehituse teenust. Küsi
pakkumist strongestinvest@gmail.
com või kl 8-17 tel 5632 9412.

KEEVITUSTEENUS

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

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.

Küte
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp, 38 €/m³). Min kogus 3 m³.
Vedu tasuta. Tel 5301 1161.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina,
tel 742 0656, 504 8379.

Graanulid (puidupelletid), kuivad
küttepuud, -klotsid ja küttepinnud. Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

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

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

Küttepuud Elvas ja Tartumaal.
Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.
Puidugraanulid Tartus (Tume
6 mm / 990 kg alus - 189 €,
Premium: 6 mm / 975 kg - 210 €,
8 mm / 960 kg - 210 €). Transport
Tartus tasuta. Tel 507 0964.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Otsin tööd
60 a suur tugev mees otsib valvurina tööd Tartus. Pahedest prii,
kogemus olemas. Tel 5563 9452.

Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi

Kvalifikatsiooniga tisler otsib tööd.
Tel 5629 7333.

Pakun tööd
60+ daamile võimalus osaleda
näidendis. E-post: selguseallikas@
hotmail.com.

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.

Hoffmann Servis pakub tööd
elektrikule ja autoremondilukksepale. Info tel 509 3590.
Majahoidjale, KÜ Vasara 27. Tööd
umbes tunniks päevas.
Tel 5564 0438.
Otsime puhastusteenindajat
2 x nädalas Ülenurme kontorisse.
Tel 554 0101.
Vajatakse majahoidjaid Aardla
ja Ülejõe piirkonda. Vajalik isikliku
auto kasutamise võimalus.
Tel 506 4696.

Põllundus
Kooritud kartuli ja sibula müük.
Värske hapukapsas. Tel 744 7794,
info@puuviljaaed.ee.
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Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.
Toidukartul Laura, Vineta, Gala
(0,25 s/kg, kojuvedu). Tel 5300 3523.

Koristus kodus ja kontorites, korteriühistutes. Remonditööd. Tel
5677 9397, siseehitus@gmail.com.
Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

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

Riided
Jõe butiigis 12. detsembril uus
kogus kasutatud kaupa! Head hinnad! Soola 10, E-R 9-17, L, P 9-16.

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

Tamme butiigis hea hinnaga
uued ja kasutatud riided naistele
(ka suured numbrid). Suur-Kaar 56,
E-R 10-18, L 10-18.

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

Lumekoristustööd, lume teisaldamine, liiv, kruus, killustik,
muld. Autode kj 10, 15 ja 26 t.
Tel 5817 8440.

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

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Anname üürile külmetushooneid, pakume külmetamis- ja
pakendamisteenust.
Tel 5309 6401, info@bfu.ee.

Müüa Scania R124 koos kallurhaagisega. Tel 5648 8522.

Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.
Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

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

Teenused

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.

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

Parandame
kellasid, prille ja
ehteid Annelinna
keskuses. Väga
soodsad hinnad!

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata
www.noobelreisid.eu.

Ostan Teie auto. Tel 5839 5949.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

dest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Kasvav metsakuiv okaspuu.
Tel 5612 7434.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Pakkuda võib ka elektroonikat,
seadmeid jne. Tel 5386 9008.
Telli tervislik maitseelamus Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee
Transporditeenus kraanaga väikeveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.

Sõidukid

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Joogilaen: joogid koju kätte hea
hinnaga 24/7. Tellimine
tel 5631 5646, 5663 5177,
www.swedgroup.eu.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Vannide emailimine. Tel 557 0877.
Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal. Kokkuleppel ka naabermaakondades. 5191 6605

Lõngapood: Saksamaa linane niit
alates 17 €/kg, villane sokilõng 15
€/kg, värvitud 100% villane 6/2 30
€/kg. Ropkamõisa 10 hoovis Tartus
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ost

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.

Aurapildid ja konsultatsioon Tartus 13. dets 11-18. Kalda tee 30,
Tuletee kristallipoes. Info 5451 1141
www.tuletee.ee

Tutvus
61 a naine Tartust otsib head,
mõistvat, ausat, südamlikku
meest, kes ei seikle. Joodikutel
mitte tülitada. Tel 5198 2929.
Rõõmsameelne 66 a lesk Tartust
soovib tutvuda heasüdamliku
üksindust tundva mehega.
Helista palun, koos on lõbusam.
Tel 5564 7168.

Saunade ehitus ja hooldus.
Vannitoa remont ja ehitus.
Tel 5633 6315, www.insauna.ee.

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

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

Vanad müntidest tehtud ehted,
kaelarahad ja setu hõbesõled. Tel
5649 5292.
Vanad nahkköites raamatud.
Teatmeteosed, ilukirjandus jm.
Maksan 10-50 €/tk. Tel 5649 5292.

Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv
majakraam. Konsultatsioon ja
utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Teated
Härrased! Palun paigutage 2012.
a augustis maamaja seina äärest
ära viidud raudkapist (seifist) leitud
vanad kirjad sinna, kust ma nad leiaks.

Tervis

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 50 €. Tel 5663 9310.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2 x 4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

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

Raamat „Eesti rahvarõivad“
(H. Kurrik, 1938). Hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.

Vajad kiiresti asendustöötajat?
Leiame sulle! Tel 5663 5177,
www.swedgroup.eu.

Koguja ostab erakogusse uuriripatseid kuni 200 €/tk. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Eestiaegsed fotod: kirikud, mõisad, ausambad, sõdurid, autod,
rongid, raudteejaamad jne. Kuni
10 €/tk. Tel 5395 8295.

Vaba aeg
Astroloog Igor Mang räägib
advendiaja juttu ja Aivar Täpsi
mängib gongil ja helikaussidel.
Tuletee stuudio, Kalda tee 30.
15. detsembril kell 18.30.
Tel 513 6470, www.tuletee.ee.

TELLI
KUULUTUS
Hõbedast esemed. Kokkuostu-

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.
Abi ürituse/sündmuse organiseerimisel just sinu soovide järgi.
Tel 5663 5177, www.swedgroup.eu.

Kingiidee! Käsitsi kangastelgedel
kootud linased kangad (laudlinaks, saunalavale, käterätiks) 15
€/m. Ropkamõisa 10 lõngapoes
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.

Müük
Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

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

Plaatimistööd (vannitoad, WC).
Tel 5848 6982.

730 4455

Teostatud töödele 3 aastat garantiid

Koristame korteriühistute
välisterritooriume ja koridore.
Tel 509 0750.

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

Koristus- ja puhastusteenused,
ruumide kaunistamine supersoodsalt! Tel 5663 5177,
www.swedgroup.eu.

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

Vaipade, vaipkatete ja pehmemööbli puhastus.
Soovi korral viime teie vaibad puhastusse ja toome tagasi puhastatuna.
Detsembris avamise puhul kõik teenused tutvumishindadega 20 % SOODSAMAD!
Kontakt: 5559 1892, e-mail: info@aelitaforte.ee (Aelita Forte OÜ)
Vastuvõtupunkt: Vasara 50a, Tartu

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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12 REKLAAM

Neljapäev, 11. detsember 2014

26. dets algusega kell 19.00
astub üles

Pille Piir klahvpillidel, Silvia Ilves tšellol,
Oliver Rõõmus rütmipillidel.

Täispilet 12 eurot ja sooduspilet 8 eurot,
piletid müügil kohapeal ja Ticketpro´s.

Mammuti meisterdamise toad lastele
IGAL ADVENDIPÄEVAL
30.11
07.12
14.12
21.12
Kell 12–15

20. detsembril kell 15.00
Eesti-Läti-Leedu koorilauljate kontsert–
Camille Saint-Saëns “Oratorio de Noël”,
Op. 12 (”Jõuluoratoorium”).
Pääs keskuse piletiga.
5911 3318, info@jaaaeg.ee, www.jaaaeg.ee
Jääaja Keskus on avatud T–P 11–18
NB! Jääaja Keskus on suletud
24., 25. ja 31. detsembril 2014 ning 1. jaanuaril 2015

AUTO TALVEKS KORDA!
+
5

Bensiinimootor 99€
Diiselmootor 149€

Õlifilter ja Mobil õli hinna sees

Hinna sees: salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll; generaatori rihma
kontroll; laadimispinge kontroll; siduripedaali vabakäigu kontroll (ja vajadusel
reguleerimine); summuti seisukorra kontroll; kliimaseadme seisukorra kontroll
(kas jahutab); jahutusvedeliku taseme ja võimalike lekete konroll; pidurivedeliku taseme ja võimalike lekete kontroll; rehvide seisukorra ja rõhkude kontroll;
veovõllide kaitsekummide kontroll; õli taseme kontroll käigukastis;
ukselukkude määrimine; klaasipesu vedeliku taseme kontroll; aku
elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll; (võimalusel) akuklemmide puhastamine ja määrimine; käsipiduri seisukorra
kontroll; hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll;
varuratta seisukorra kontroll; mootoriõli ja õlifiltri vahetus;
klaasipuhastajate seiukorra kontroll; veermiku ja pidurite
seisukorra kontroll; aku ja generaatori seisukorra
kontroll; tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll; vedelike tasemete ja lekete
kontroll; vee sisalduse määramine;
pidurivedelikus
jahutusvedeliku tiheduse
(külmakindluse) kontroll;
alusvankri hoobade, varraste,
liigendite ja vedrude kontroll;
hooldusjärgne hooldevälba
nullimine; kanne hooldusraamatusse (Mazdal Mazda serverisse).

Uued akud al 59€
Rehvivahetus
al 29,90€
Rehvid netipoe hinnaga!

