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tatud rolleri eest lõpuni välja
Konsumi letis muinasloona alanud naistutvus
lõppes pensionieelik
Uuno Pungarile koletu
tragöödiaga, mis on mehe
ajanud õigust nõudma riigiinstitutsioonidelt.

gul ei tööta – kui aku tühjenedes
peaksid roheline ja kollane tuli järgemööda kustuma, siis tema sõiduriist põleb pidevalt „nagu jõulupuu“. Traagika peitub aga asjaolus,
et selle puuduse avastas mees alles
mullu juulis ning tarbijakaitsjaameti komisjon langetas karmi otsuse: kui Pungari kaebus ka
tõele peaks vastama, pidanuks ta
sellest märku andma juba ammu,
mõistliku aja jooksul pärast kasutusjuhendiga tutvumist.
See ei tähenda aga, et visa hing
alla annaks ning kuigi riigilõiv
käib esialgu üle jõu, on mehel
kindel plaan kohtu poole pöörduda. „Öeldakse küll, et pärast
kaklust rusikatega ei vehita, aga
mina ikka vehin,“ lubas ta. „Pretensioonide esitamise aeg on
kaks aastat ja tootja viga võib ju
hiljem ka välja tulla. Nad ei tea,
kellega neil tegemist on, oleksid
võinud heaga alla anda.“

Kaotatud pruudist Uuno Pungaril
kahju pole, kuid mees igatseb
väga kaherattalisele sõbrale taas
elu sisse puhuda. 
KAUR PAVES

Naisest lahku läinud Kivilinna
kauboi Pungar asus kaks aastat
tagasi kodukohajärgsetes poodides uuesti lanti heitma. „Ma veel
nii vana pole, alla saja aasta, nagu
Tartu Ekspressi kuulutuseski
olen lubanud,“ rääkis 61-aastane
töötu Pungar. „Käisin siis aina
kodulähedases Kivilinna Konsumis teenindajatele pilku viskamas – päris plikasid muidugi ei
vaata, ikka sobivas vanuses.“

Vindine romanss
Järjekordselt kassapidajalt
pärides, ega ta juhuslikult vaba
ja vallaline pole, läkski õnneks:
proua Tiiu noogutas ja kirjutas
tšekile oma numbri. Nii saigi
paarike Anne sauna kõrval paiknevas kõrtsis kokku, kusjuures
prints vuras kohale vastsoetatud
600-eurose elektrirolleriga.
„Istusime seal, tema võttis
Gini, mina õlut, aga päeval pole
ju mõtet seal pikalt olla, kui
poest veel saab,“ meenutas Pungar. „Tema ütles, et samas kõrval on ju Säästumarket, võtame
sealt odavamad joogid ja lähme
lähedalasuva tiigi äärde istuma.“
Maikuises grüünes edasi rüübates hakanud proua vaikselt
juttu tegema, kas võiks ka rattaga sõita. „Eks õlut ja longerot
rüübates tuleb ikka häda peale. „Võib, ma sõidan maja nurga taha?“ küsis naine,“ tsiteeris
Pungar. „Lahke nagu ma olen,
lubasingi. Sinna ta kaduski.“

Tunnistajatega deidile
Esimese hooga ei läinud korraga nii naisest kui kaherattali-

Kolmanda pesa
asemel pokri

nud Puiestee tänava töökotta,
sõita ju ilma akulaadijata pikalt ei
saanud. Sealt öeldi, et ratta andsid kaks poisikest 50 euro eest
pandiks,“ sõnas Pungar. „Tiiu end
aga süüdi ei tunnistanud. Jäigi
tema sõna minu oma vastu – eks
järgmine kord tuleb kohtingule
kaks tunnistajat kaasa võtta!“

Nörritav jõulupuu
sest ilma jäänud Pungar mitte
politseisse, vaid Kivilinna Konsumisse ja hakkas kõigilt küsima, millal Tiiu jälle tööl on.
„Vastati, et tema seal enam ei
töötagi, ja ega mulle nägu väga
meelde ei jäänudki...“
Lõpuks leidis politsei ratta siiski üles. Naine aga väitis, et tema
pole võtnud. „Keegi oli ratta too-

Kuigi armastatud sõiduvahend, millele uhkelt numbrimärk „UUNO1“ külge kinnitatud, oli tagasi kodus, ei kestnud
õnn kaua, sest äraoldud ajaga oli
üles öelnud relee. „Parandus läinuks maksma 40 eurot – tuled ei
põlenud ja signaali ei olnud. Maaletooja Ringomer väitis, et see on
niiskust saanud minu süü läbi –

OTSID TÖÖD?

Tule kursustele ja omanda endale uus eriala.
14.01 – 20.03.2015 Lapsehoidjate kursus
koos juhendatud praktikaga
20.01 – 10.04.2015 Hooldustöötaja koolitus
koos juhendatud praktikaga
12.01 – 10.03.2015 Ettevõtluse intensiivkursus
05.02 – 17.04.2015 Raamatupidamise kursus
WWW.REITING.EE
Reiting Koolituskeskus
Kastani 39, Tartu. Tel 733 3690.
koolitus@reiting.ee

sügavast veest läbi käinud. Emajõest sõidan üldiselt ikka silda
mööda üle. See on naeruväärne.“
Võitlus Ringomeriga viis
elumehe, kelle kõrval „Joosep
Tootski poisike on“, tarbijakaitseametisse, sest releevahetust
kinni maksma ta ei soostunud.
Ringomeri juhataja Priit Loo
kinnitusel vahetas aga ettevõte niigi sõidukil mullu aprillis
ära aku, ehkki selle kuuekuuline garantiitähtaeg oli lõppenud.
Juunis täiendaval kontrollil vigu
ei tuvastatud ning augustis tuli
välja vahetada tulede ja signaali
relee, mis on tõenäoliselt liigsügavast veest läbisõidu tõttu märjaks saanud. Viimase töö eest
tuleb aga tarbijal endal tasuda.
Pungarit nörritab tõik, et aku
täituvuse näidik tema hinnan-

Sama uljalt murrab Pungar
edasi naisterindel, ehkki ka teine
kaupluseavantüür läks paraku
vett vedama. „See müüja mulle
lootust ei andnud, kuigi kinkisin
talle orhidee ja tegin šokolaadigi välja,“ meenutas ta. „Proovisin
temast mälestuseks pilti teha,
aga tema kattis näo kinni ja turvad hüppasid mulle peale, peaaegu oleks politseigi kutsutud.“
Südamevalust sündis suure
südamega naistemehel rida luuletusi, millest värvikamat soovib
ta ka lugejatega jagada:
Ootasin bussi, aga buss ei tulnud.
Ja siis mulle meenus, et on ju öö.
Ootasin sind, aga sina ei tulnud.
Ja jällegi unustasin: on ju öö.

Vaata videot
tartuekspress.ee
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI
Miljon tasuta seitungit
LUGEJA

Püksid maha!
Küllap on kõik Aura veekeskuse kliendid tähele pannud silti
Soome sauna uksel, mis ühemõtteliselt keelab leilitamise
ujumisriietes.
Sellest hoolimata ei näi keeld
kedagi huvitavat. Pikaajalise
kliendina näen sookaaslasi aastast aastasse otse basseinist lavale trampivat, paljud ei vaevu duši
altki läbi käima. Võib julgelt öelda, et aadamaülikonna austajad
on leiliruumis selges vähemuses. Mitte et tahaks ilmtingimata
mõõta ja võrrelda, aga selline
hügieenitus on ju lihtsalt rõve.
Sellest tulenevalt tahaks keskuse juhtkonnalt pärida, miks
on ujumisriiete kandmine saunas üldse keelatud. Kui piirang
pole tegelikult oluline, siis milleks vaeva näha keeluga, mida
enamik nagunii ei järgi? Kui see
aga on oluline, miks pole aastate jooksul selle reaalseks täitmiseks midagi tehtud?
Are V.

Kairit Matto
Aura keskuse juhataja
Ujumisriiete kandmine on keelatud mitmel põhjusel. Esiteks
lendleb riietest kloramiini aure,
mis võivad tekitada allergikutel
hingamisteede probleeme. Teiseks on trikooga saunas käimine
ebahügieeniline: jääkained jäävad riietesse, nahk ei saa vabalt
hingata. Kolmandaks, leilisaunas
võivad kõrged temperatuurid
ujumisriideid kahjustada.
Keelu reaalseks täitmiseks on
saunade juures sildid, et ujumisriietega sauna minna ei tohi.
Keskuse majakorras on punkt
„Vastavalt hügieeninõuetele ja
lendlevatele klooriaurudele on
saunas keelatud käia ujumisriietega.“ Majakorraga peaks iga
veekeskust või ujulat külastav isik
enne külastust tutvuma – see
kehtib kõikide taoliste asutuste
kohta. Korra leiab kodulehelt ja
keskusest suurtelt tahvlitelt.
Kui töötajad märkavad eksimusi, juhitakse neile külastaja
tähelepanu. Ehk siis Aura keskus on teinud ja teeb jätkuvalt
kõik omalt poolt võimaliku, et
inimesed ei läheks ujumisriietes
sauna. Reaalsus on aga ka see,
et me ei saa panna saunauste
juurde valvurit, kes pidevalt valvaks, kes ja kuidas saunas on.
See tekitaks külastajates liialt
ebamugavust.
Aga meil on hea meel, et teema on päevakorras, sest mida
rohkem sellest rääkida, seda
suurem on tõenäosus, et ühel
päevad inimesed mõistavad keelu sisu ja käituvad reeglite järgi.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Püstipäi üheksandale
tegutsemisaastale vastu
astuv Tartu Ekspress raius
end mullu linlaste südamesse 655 artikliga, millest
mõnigi valgus mõjukusega
üle leviala piiride.

2014. aasta loetuimad artiklid

Aasta avas kõigi kidurama sissetulekuga lugejate südameid
puudutanud eksperimendiga
tudeng George Zhordania, kes
püüdis kaks nädalat toimetulekutoetuse eest välja vedada.
Ootamatu pöördena ilmnes,
et elu toetuste najal on miinimumpalgaga rabamisest sootuks mõnusam. Konkreetne
katsealune eesmärgiga siiski
hakkama ei saanud, sest kulud
meelelahutusele kasvasid üle
pea.
Pidevast toest hinnatundlikule
tarbijale sai kindlasti üks perioodi märksõnu. Vähe sellest, et ajaleht ise lugemisrõõmu eest sentigi
ei koori, jätkasime ka populaarsete hinnavõrdluste avaldamist,
tuues luubi alla nii taksoteenuse,
baaris voolava õlle kui rehvivahetuse. Arusaadavalt pälvisid edetabelid osalistelt nii kiidu- kui laidusõnu, kusjuures, kuigi „ega kellelgi midagi info jagamise vastu ei
ole“, kippus tõrelemise määr ikka
positsiooniga pöördvõrdelisse
seosesse sattuma. Kõigele krooniks andsime vastulöögi igaseptembrikuisele rikaste kultusele,
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Nõia-Ints rajab oma kuningriiki
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Linna odavaim õlu voolab Krooksus
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Tüse bussireisija käigu parem jala?
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Kas miinimumpalga eest tasub rabada?
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Lõikumisele eelnes fekaalilembus
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Austraalia – uue sugupõlve toitev ema
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Supilinna pedofiil: ärge kartke!
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Saksa ärigeenius elustab õmblusäri
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avaldades vabariigi esimese vaeste edetabeli.

Bussijuhist pedofiilini
Tegus majandustoimetus sai
tööd nii õmblusäri agooniat kui
maksuvõlglaste vigurdamist
kajastades. Selle kõrval kogusid
topeltportsu klikke ka maisemad
mured, nagu megaburgeri vahele sülitatud rögalaadung või bussijuhi sobimatu torge täidlasema
reisija suunas. Veelgi tõsisemaks
läks asi päris aasta lõpus, mil ühes
mureliku Supilinna rahvaga tõime leheveergudele äsja vanglast
vabanenud vägivaldse pedofiili
mured ja rõõmud.
Kuigi trendide näitlikustamiseks liidame ja lahutame veebi
klikke, jääb arvutiekraanilt paistev endiselt pigem tugiteenuse rol-

li. Peavoolule vapralt vastu ujudes
püsib Tartu Ekspress kindlalt linna suurima trükiarvuga väljaandena – mullu jagasime priilt laiali
1 078 400 ajalehte 14 993 600 leheküljel. Neljapäevaõhtuti mistahes
ülikoolilinna kaubanduskeskust
külastanud võivad kinnitada, et
mitte ladudesse mädanema.
Ent nuta või naera – ühe mehe
tegemiste vastu ei paista lugejate silmis saavat ükski probleem
ega edulugu. Tänaseks Taaralinna tolmu jalgadelt pühkinud
Indrek Leibur murdis 10 parema
artikli sekka lausa kolmel korral. Et tema ülemvõimu murda,
on Ekspressi uksed ka uuel aastal
kõigi linlaste ettepanekutele avatud. Vast on juba ütlematagi tõestatud, et ükski mure pole meie
jaoks liiga väike.
KAUR PAVES

Nõia-Ints kogub jõudu ja annetusi
Mullu Tartu vanglast
Jämejala psühhiaatriakliinikusse pääsenud staarkinnipeetav Indrek Leibur
ehk Nõia-Ints naudib uues
pesas mugavat elu, mida
materiaalne kitsikus siiski
mõnevõrra pärsib.
Viljandimaal maabus väljapressimisele kaasaaitamise eest 2019.
aastani vangi mõistetud, ent hingehädade tõttu ravile viidud Leibur kaks kuud tagasi. „Vastuvõtt
oli meeldiv ja suhtumine normaalne,“ kiitis ta.
Praegu saab „selgeltnägijana“
tuntuks saanud ja aastaid kollase
meedia veergudel möllanud Leibur kolm korda päevas tugevaid
ravimeid. „Seejärel on vahel mälukaotuseid,“ tunnistas ta. „Ega arst
ütles ka, et ravikuur on pikaajaline
ja kõike ühe päevaga ei saa.“
Erinevalt vangikongist, kus
unustatud staaril tuli hommikust
õhtuni seina vaadata, võimaldatakse Jämejalas tal neli korda

nädalas jõusaaliski rassida. „Tingimused on head,“ märkis Leibur
lakooniliselt.
Leiburil on endiselt kindel
plaan oma värvikas elulugu raamatu kujul järeltulevatele põlvedele pärandada. „Raamatu kirjutamisega hakkan üsna varsti pihta, nagu lubatud,“ kinnitas ta.
Ent kõik maksab: pika teosega mahasaamiseks kulub ohtralt pabereid ja pliiatseid ning

loomepalangus autor vajab ka
keskmisest paremat toidulauda. Seepärast palub Leibur kõigil, kel vähegi südant ja mõistmist alles on jäänud, kanda
annetused Viljandi haigla arvele
EE981010302005504008 märksõnaga „sundravi osakond, Indrek
Leibur, isiklik raha“.
Eriti rõõmustaks Leiburit see,
kui mõni austaja suudaks aadressile Pargi tee 22, Jämejala küla, Pärsti vald, 71024 Viljandimaa läkitada
samuti ruuduliste kardinate taga
toimuvat kajastava Margus Pikhofi autobiograafilise hittromaani
„Täie rauaga!“, seda kas või kasutatud kujul. Nii saaks ühe üle 20 euro
küündiva ostuga toetada kaht kriminaali korraga, sest viimati kullassepaäride röövimise eest Soomes kinni istunud Pikhof vabanes
samuti alles möödunud aastal.
„Muide, istusime Pikhofiga
kümme aastat koos,“ meenutas
Leibur. „Tahaksin seda väga lugeda.“
KAUR PAVES

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
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Priilt laagrisse

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, mille kohaselt saab
noortelaagris osalemise toetust
taotleda ka laagris osaleja ise või
tema vanemad. Praeguse korra kohaselt saab linnalt toetust
küsida ainult vähekindlustatud
või muusse riskirühma kuuluvate
noorte laagri korraldaja.

140

eurole ehk 14 euro võrra tõuseb
sellest aastast erahuvikoolides
osalevate õpilaste pearaha. Muusika ja balleti viljelejate eest maksab linn senise 147 euro asemel
koguni 175 eurot.

Tippkodanikud
püünele

muuseumi näitust Gunta Randla
legendaarsetest telenukkudest
ning harivat näitust kultuurimuutustest Eestis pärast II maailmasõda.

Uued bussid viibivad
Mullu Tartumaa bussiveo hanke võitnud GoBus jättis täitmata
maavalitsusega sõlmitud lepingu,
alustades aastat vanade ja tehnilistele tingimustele mittevastavate
bussidega.

Kuused kanali äärde
Laupäeval kella 17ni saavad tartlased oma vanad jõulukuused viia
Emajõe ja Anne kanali vahelisele
haljasalale, kooliõpilased valmistavad neist samal õhtul tuleskulptuure.

Raad ootab 16. jaanuarini linlaste
ja organisatsioonide ettepanekuid
linna aukodanike ja Tähe kavaleride valimiseks. Selleks tuleb saata
linnavalitsusele kirjalik ettepanek koos kandidaadi elulooliste
andmetega ning põhjendusega.
Avalduse võib esitada aadressil
press@raad.tartu.ee või Tartu Linnavalitsus, Raekoda, 50089 Tartu,
ümbrikul märgusõna „aukodanik“.

Selgub aasta ehitis

Ühe lehe lugu

Linn käivitas 16. korda aasta parima ehitise konkursi, mille võidutahvlid pälvivad koostöös mullu
parima hoone meisterdanud tellija, projekteerija ja ehitaja.

Kunstimuuseumi kunstikabinetis saab alates homsest vaadata
näitust „Võrumaa. Ühe lehe lugu“.
Väljapanek pakub huvitavat lisa
samas avatud kunstnik Malle Leisi
suurnäitusele „Kollane suvi“.

Spordiuksed valla

600 eurot klubisse

Laupäeval kell 11–18 on spordimuuseum kõigile tasuta avatud.
Peale põneva püsinäituse võib
uudistada Gerd Kanteri unikaalset medalikollektsiooni, ERRi

Kõige õnnetumalt saabus 2015.
aasta ilmselt 23-aastasele mehele, kellelt varastati uusaastapeol
klubis Illusion 600 eurot maksnud
mobiiltelefon HTC.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TULGE JAOLE: Ehk toimus Lõunakeskuses ajude soodusmüük,
et 2001. aasta BMW omanikul ostlema sedavõrd tuline rutt oli?

FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS

OÜ PLEKK-KATUS
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

4

tartuekspress
KULTUUR

Ka tänavu saab kubemetantsu vihtuda linna toel. 
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RAHVATANTSURÜHM TORBIKUD

Palametsa
pajatused
316.

Viimane sõjatalv
külmas ja pimedas
Ja seda kogu Tartus, kus töö- ja argielu tärkas taas olukorras, mida
nüüdisinimestel on raske ette kujutada. Aga ülikoolis käis õppetöö
ja ka teadust püüti mingil moel teha. 1945. a talv oli nagu talv ikka.
Mitte just pakaseline, aga ahjud vajasid kütet ja selle saamiseks tuli
pea ja käed tööle panna. Poolpurustatud majade rusudest tiriti välja
tahmunud palgijuppe ja lauatükke. Need peenendati ja andsid ahjus
küllaltki valusat tuld.
Õppejõudude ja õpilaste näol jätkus tasuta tööjõudu. Paul Ariste meenutas, kuidas neid saadeti koos kolleegidega Reolasse Röövlimäele metsakuivi puid maha võtma ja tükeldama. Sai töö tehtud,
võeti õhtuhämaruses saed ja kirved selga ning sammuti Tartusse
tagasi. Meeleolu tõstmiseks käis omavaheline lõõpimine.
Tudengid kamandati pühapäeviti peahoone ette ja sealt kas Toomele või Raadi parki. Saeti maha mürsukildudest viga saanud põlispuid, mis samas muudeti halgudeks. Hobusemehed – ülikoolil korras veoautosid veel ei olnud – vedasid need laiali ahiküttega majade
juurde. Võimude korraldusel pidi ka maarahvas aitama kaasa Tartu
koolide ja haiglate tarvis küttepuude vedamisele, aga koormaid tuli
õige vähe. Asi paranes tunduvalt, kui ülikooli majandusmehed hakkasid voorimehi premeerima „vedela valuutaga“ – kahe reetäie halgude eest anti pudelike puhast piiritust. Stiimul missugune.
Kõige keerulisem oli lugu suurte keskküttega hoonete soojakssaamisega. (Peahoone oli siis õnneks veel ahiküttel.) Torud olid
sageli katki, terveid polnud kuskilt võtta. Vanemuise 46 hakati
kasutama väikseid malmahje, mille suits juhiti ventilatsioonilõõridesse. Keelatud küll, aga kuidagi kütta tuli. Muidu ei suudetud ka
üleriietes ja kaetud peaga loenguid kuulata ning praktikume läbi
viia. Lektoritel oli lihtsam, nemad said vähemalt auditooriumi ees
tammuda. Aga tudengid istusid paigal, kinnas vasakus ja kirjapulk
paremas käes.
Pikapeale hakkas ka elektrit saama. Kuna peahoone oli kuidagi
soe ning valge, lubati üliõpilastel eksamisessiooni ajal õhtuti siinsetes ruumides õppida. Kuradisilla juures olev pumbamaja hakkas
veega varustama nii Toome kliinikuid kui peahoonet, mille tualettruumid olid seni suletud. Vajaduse korral tuli kasutada siseõue
sõja ajal kaevatud latriini elik välikemmergut, sest häda ei annud
häbeneda.
Rinne püsis Kuramaal ja Eestis ning Tartus kehtis endiselt öise
pimendamise nõue ja komandanditund. See tähendas, et hilisõhtust kuni varavalgeni ei tohtinud tänaval liikuda ilma komandantuuri kirjaliku propuskita. Rektoraat taotles umbes poolesajale ülikooli ametimehele vastavaid lube, et nad pika tööpäeva lõppedes
võiksid koju minna ega pruugiks magada välitingimustes oma töökohal. Erandina lühendati komandanditundi aastavahetusel. Nii
võis 1945. a 1. ja 2. jaanuaril Tartus liikuda kuni kella kaheni öösel.
9. maist kaotati pimendamise nõue, komandanditund jäi aga veel
püsima.
Ülikoolil oli suur puudus igasugustest transpordivahenditest.
Egas asjata palutud 1945. a juunis hariduse rahvakomissariaadilt
suurkooli juhtkonna tarvis 15 jalgratast põhjendusega – TRÜ allasutused paiknevad hajali mööda linna, mistõttu jalgsi jõudmine
nõuab ülemäära palju aega. Paraku pole teada, kas velosipeede ka
eraldati.

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.

Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Tagatise ja kindlustusega seotud kulusid ei ole arvestatud.

Kultuurile ja spordile
krabisevat juurde
Tänavu eraldab Tartu
linn kultuuriprojektide
toetuseks ligi 30 protsenti rohkem raha kui
eelmisel aastal, spordiprojekte rahastatakse
16 protsenti ja noorsootööprojekte koguni
44 protsenti suuremate
summadega.
„Peale traditsiooniliste ja
rahva seas populaarsust kogunud kultuurifestivalide ning
spordiürituste lisandub tänavu mitmeid huvitavaid ja eriilmelisi ettevõtmisi, mis rikastavad Tartu kultuuri- ja spordielu
veelgi,“ sõnas linnapea Urmas
Klaas, kutsudes tartlasi ja külalisi uusi sündmusi tähele panema ja neist osa saama.
Kultuuriprojektide toetusteks maksab linn 2015. aastal kokku 630 336 eurot, millega toetatakse ühtekokku
72 erinevat kultuuriüritust.
Juba traditsiooniliste sündmuste ja festivalide kõrval
saavad tänavu linnalt tuge

paljud uued ettevõtmised,
sealhulgas mitmete Taaralinna jaoks oluliste sümbolite tähtpäevi tähistavad
suurprojektid.
Nii on kaetud näiteks Jaani kiriku taaspühitsemise 10.
aastapäeva tähistamiseks valmiv teatrilavastus ja Pauluse
kiriku pidulikul taaspühitsemisel Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonase lähetamine“
ettekanne. Uutest kultuuriüritustest saavad tänavu linnalt
toetust rahvusvaheline poistekooride festival, Tartumaa
Talvine Tantsupidu, Euroopa
luuleslämmi meistrivõistlused,
vaimulik laulupidu „Maarjamaa? Isa maa“, rahvusvaheline
üliõpilasteatrite festival ja mitmed muud.

Autohulludele õlg alla
Spordiprojekte toetab linn
tänavu 503 810 euroga. Suurenesid Tartu ülikool / Rock
korvpallimeeskonna ja teiste
esindusvõistkondade toetu-

sed ning Tartu Olümpialootuste fond. Taas paneb linn
õla alla ka Tartus tuleval suvel
toimuvale Auto24 ralli etapile.
Uutest spordisündmustest toimuvad tänavu linnas Euroopa
meistrivõistlused jalgratturite
maanteesõidus, Euroopa karikavõistluste etapp sulgpallis, Grand Fondo Estonia jalgrattasõit Tallinnast Tartusse.
Ühtekokku saab sel aastal linnalt toetust 138 erinevat spordiprojekti.
Noorsootööprojekte rahastab linn 38 430 euroga. Suuremaid neist on rahvusvaheline
tänavatantsuvõistlus Battle of
EST 2015, mis toimub juba 15.
korda, samuti pikaajalise traditsiooniga MOEKE. Uuteks
tulijateks on minikontsertsari
„Liikuv laul 2015“ ning laste ja
noorte kontsertetendus „Laula
mu laulu“. Erinevatele tantsuja muusikaüritustele lisaks saavad toetust ka mitmed noorte
sotsiaalseid oskusi arendavad
projektid.
HELLE TOLMOFF
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Millist vilja eelistada?
Mis saaks naturaalsetest
puu- ja juurviljamahladest
tervislikum olla? Floorarägastikus aitab orienteeruda
Eedeni keskuses toormahlu
müüva Oxy-Freshi esindaja
Irina Agarjova.
Apelsin sisaldab B1, B2, C ja
PP-vitamiine, samuti mikroelemente, nagu magneesium, fosfor, naatrium, kaalium, kaltsium
ja raud. Need aitavad puhastada verd, toniseerivad kogu keha,
aitavad varustada elujõu ja energiaga organismi, tekitavad parema
isu. Seega on vili kasulik aneemia,
seedehäirete, isutuse, nõrkuse ja
letargia puhul.
Greibis on kuni 90% vett ja 7%
suhkrut. Vilja koor sisaldab rohkelt eeterlikke õlisid ja sellest toodetakse söögiisu tõstvat mõruainet limoliini ja pektiini. Greip
aitab kaalulangetamisel, stimuleerib söögiisu ja on hea abiline
diabeedi korral. Need, kes soovivad kaalust alla võtta, peaksid sööma greipi iga päev.
Pirnil on põletikuvastane toi-

me ja seda kasutatakse isegi depressiooniga võideldes. Pirnides
olev rohke lahustuv kiudaine aitab
leevendada kõhukinnisust, lisaks
aitab see väljutada kehast halba kolesterooli ja kaitsta südamehaiguste eest. Ameerika südame
assotsiatsiooni avaldatud artikli
väitel võib päevas ühe pirni söömine alandada infarktiriski lausa 52
protsendi võrra.
Kui keha küsib šokolaadi või
kommi, siis söö õuna! Seega vastad organismi vajadusele suhkru järele. Pidev õunte kasutamine toidus aitab vältida erinevate
vähitüüpide tekkimist. Õunamahl neutraliseerib baktereid
suuõõnes, mis põhjustavad hambaemaili ja hammaste struktuuri
hävinemist.
Porgandi abil suudab organism paremini võidelda kurgu-,
bronhi- ja kopsuhaigustega ning
on üldse hea ülemiste hingamisteede külmetushaiguste puhul.
Porgandis leiduv pektiin takistab
kahjulike bakterite arengut sooltes. Seedekulgla haiguste puhul
(oksendamine) aitab porgand iga-

suguse toiduna.
Alkoholi liigtarvitamisel kahjustuvad kõige enam maks, pankreas ning südamelihas. Peedimahl on üks väheseid, millest on
abi, sest selles sisalduvad orgaanilised mineraalainete soolad aitavad kaasa alkoholi tarvitamise
tagajärjel kahjustatud koerakkude taastumisele, et need organid
saaksid enam-vähem talutaval
tasemel taastuda.
Ananassis sisalduvad bioloogiliselt aktiivsed ained omavad unikaalseid raviomadusi. Esiteks soodustavad need seedimist, teiseks
alandab ananass vererõhku, lahjendab verd ja takistab ohtlike haiguste arenemist kardiovaskulaarsüsteemis.
Selleril on võime aeglustada vananemisprotsessi, kuna see
sisaldab ainulaadseid vitamiine,
mineraale, valke ja happeid. See
on eriti soovitatav eakatele inimestele, sest see parandab oluliselt
vee-soola ainevahetust. Taimel on
rahusti omadused – temaga ravitakse neuroloogilisi häireid, mis
ilmnevad ületöötamisel.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID
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.

5

tartuekspress
ANEKDOODID
6

VABA AEG

ANEKDOODID

Abielupaar teeb puhkuseplaane:
„Kallis, ma tahaksin selle puhkuse veeta nii, nagu 20 aastat tagasi,“
ütleb mees.
„Aga kullake, me oleme ju abielus olnud ainult 19 aastat,“ vastab
naine.
„Nojah, just selles asja iva ongi.“
***
Enne töövestlust küsib üks kandidaat teiselt:
„Kas on tõsi, et selle ametikoha
täitmisel arvestatakse ka IQ testi
tulemusi?“
„Tõsi,“ vastab teine. „Neid, kel on
kõrgem IQ kui ülemusel, ei võeta.“
***
„Mida te talvel teete?“ küsitakse
tšuktšilt.
„Valmistame suveks suuski,“ vastab tšuktš.
„Aga miks suvel suuski vaja on?“
„No vaat on meil sihuke neetud
suvi!“
***
Soomlane käib oma naisega
Tuneesias suvitamas. Hiljem küsib
talt sõber:
„Kas käisite palju väljas?“
„Korra rõdul käisime,“ vastab Pekka, „siis kui oksele ajas...“
***
Vestlevad kaks meest:

Kino

„Varsti on suvi käes. Kui sa teaksid, kuidas ma eelseisva reisi üle
rõõmustan!“
„Aga sa pole ju juba kolm aastat
suvitamas käinud?“
„Mina mitte, aga mu naine küll!“
***
Silt kontori uksel:
„Lugupeetud neiud! Kui tulite
tööintervjuule meie kuulutuse peale, siis palume teil enne sisenemist
sooritada järgmine test:
1. Astuge kaks sammu tagasi.
2. Asetage käed kuklale ja sirutage küünarnukid ette.
3. Liikuge aeglaselt ukse poole.
Kui teie küünarnukid puudutavad
ust enne, kui teie rinnad, siis oleme
kahjuks sunnitud teie kandidatuuri
tühistama.“
***
Kaks inglise lordi mõistetakse
surma. Kui nad tapalaval seisavad,
ütleb üks teisele:
„Missugune ebamugav situatsioon! Ma ei ole varem kunagi sellises olukorras olnud. Ma ei tea isegi
seda, kui palju timukale jootraha
antakse …“
***
Austraalias elav vend ei saa isa
matustele sõita ja helistab Eestis
elavale vennale:

„Tee meie isa heaks midagi ilusat
ja saada arve mulle.“
Hiljem saabki ta 500 euro suuruse arve, mille kinni maksab. Järgmisel kuul tuleb sama suur arve, mille
ta samuti ära maksab, oletades, et
tegemist on mingi juhusliku kuluga.
500-eurone arve saabub igal kuul
ja lõpuks helistab mees taas oma
vennale, et uurida, mis lahti on.
„Ise sa ju ütlesid, et tehku ma isa
heaks midagi ilusat,“ vastab vend.
„Nii ma siis rentisin talle smokingu.“
***
Mees räägib sõbrale:
„Täna kutsus boss meid kõiki
oma kabinetti, helistas igaühele
oma mobiililt ja kuulas tähelepanelikult, mis meloodia meil tema kõne
jaoks valitud on. Lühidalt – kõik jäid
preemiast ilma!“
***
Üliõpilane kutsutakse ühte perekonda külla. Perenaine katab laua
ja pakub omatehtud pelmeene.
Tudeng sööb kohutava ahnusega
ja väga kiirelt kogu toodud laadungi
ära.
„Öelge, palun,“ küsib perenaine,
„kas te sööte alati sellise mõnuga?“
„Te ei või endale isegi ette kujutada, mis oleks, kui ma sööksin
mõnuga!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.–10., 12.–14.01 kell 22;
11.01 kell 20.30 Pöörane
seiklus Mehhikos
9.–15.01 kell 15.15 Seitsmes
poeg
9.–10.01 kell 16.30; 11.–15.01
kell 14.15 Kaheöösuhe

9.–10.01 kell 16.45, 20.15;
11.01 kell 16.45; 12.–15.01 kell
16 Nullpunkt
9., 12.–15.01 kell 14.45;
10.–11.01 kell 11 Madagaskari
pingviinid
9.–10., 12.–14.01 kell 19.10;
11.01 kell 20.15 Exodus:
jumalad ja kuningad
9.–10.01 kell 12.15, 17.15;
11.01 kell 12.15, 16.15;
12.–15.01 kell 16.15, 17.15 Öö
muuseumis: Hauakambri
saladus
9.–15.01 kell 22.30 Automata
9., 12.–15.01 kell 13, 15;
10.–11.01 kell 11.10, 13, 15
Lumekuninganna 2
9., 12.–15.01 kell 11.45, 16;
10.–11.01 kell 11.30, 16
7. pöialpoiss
9.–15.01 kell 13.10, 17.05, 19
Kääbik: Viie väe lahing
9.–15.01 kell 12.45, 18, 20
Whiplash
9.–15.01 kell 21.45 Öö kutse

RISTSÕNA
RISTSÕNA
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9., 12.–15.01 kell 13.30;
10.–11.03 kell 11.45, 13.30
Mesilane Maia
12.–15.01 kell 16.45 Uus sõbranna
9.–10., 12.–15.01 kell 18.15,
22.15; 11.01 kell 22.15 Murdumatu
9.–10.01 kell 14.15, 21; 11.–
15.01 kell 21 Tee tähtedeni
15.01 kell 21.30 Isamees
15.01 kell 19.10 Lindmees
10.–11.01 kell 14.45 Kuus
kangelast

Kontsert
TARTU JAZZKLUBI
8.01 kell 20 Trio PortelekiTärn-Pärnoja (Ungari-Eesti)
9.01 kell 21 Maria Gertsjak
Trio
10.01 kell 20 Klaveriõhtu:
Raun Juurikas

Näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 16.01 Sigita Matulevičienė fotonäitus Tantsija
portreed
kuni 16.01 näitus Mängime!
kuni 16.01 Vladimir Brovini
maalinäitus v1.84
kuni 20.01 raamatunäitus
Riia, mu arm

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 5.02 Ülle Ottokari ja
Peeter Liivi näitus Süvataju
kaardid. Arhetüübid sõnas
ja pildis

Tee tähtedeni
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Kap-remonti vajav maja linna piirides omanikult kiirmüügihinnaga.
Tel 511 0681.

Talu Konguta vallas või lähiümbruses (hind kuni 40 000 €).
Tel 5340 2708.
Ehitus- ja remonditööd. 15 a
kogemusi. Kvaliteet, kiirus ja garantii. Tel 5690 5705.
Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.

Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, siseehitus@
gmail.com.

Kuivad kasepuud. Koorem 10 rm.
Tel 509 3453.

Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Noor meespensionär teeb pisemaid ehitus-remondi ja majapidamistöid. Tel 5374 8984.

Sõidukid

Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.
Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Koolitus
Küttepuud Elvas ja Tartumaal.
Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.

Teenused

B-kategooria koolitus Põlvas
Kesk 25. Algus 11.02 kell 16,
hind 320 €. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused jaanuaris. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.

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

Müüa äsja raiutud kvaliteetsed
kasehalud (50 cm, 40 €/rm ja
30 cm, 44 €/rm). Tel 5612 7434.

Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Puksiirabi, rehvide vahetus,
autoremont, värvimistööd, summutiremont. Tõrvandi, Ringtee 15
vastas, tel 5597 1196.

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Sanitaar- ja kapitaalremont (k.a
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus.
Tel 5625 4169, www.askorpuit.ee.

Küte

Otsin tööd
Väikekaubikuga Opel Combo.
Arve. Tel 5348 8766.

Üldehitustööd, siseviimistlus,
katusetööd, fassaaditööd.
Tel 5848 0985,
rsjehituse@gmail.com.

Pakun tööd

Üldehitustööd. Plekkide painutamine ja paigaldus. Ramest Ehitus
OÜ, info@ramest.ee, tel 516 6152.

Klienditeenindajale ja nõudepesijale. Tel 744 2085,
info@chezandre.ee.
Lasteaed pakub tööd täiskohaga
puhastusteenindajale. Info tel
511 5631, tt@post.raad.tartu.ee.

Kinnisvara müük
Kap-remonti vajav talumaja ja
kõrvalhooned Pajusi vallas, vahetusvõimalus Tartu kinnisvaraga
(kap-remonti vajav maja või korter).
Tel 511 0681.

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.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ragnar
Paenurk, tel 742 0656, 5887 0888.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1- või 2-toaline korter.
Tel 509 3455.
1-2toaline korter Tartus, võib vajada remonti. Tel 5331 1142.
1-toaline kap-remonti vajav korter omanikult kiirmüügihinnaga.
Tel 511 0681.

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

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

Halupuud, pelletid, kütteklotsid,
küttepinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Kuiv 40 cm okaspuu 10 rm soodsalt. Tel 525 7628.
Kuiv haab (45 cm, 35 €), kuiv
okaspuu (30 cm; 1,70 €/võrk),
kuiv kask (30 cm, 2 €/võrk).
Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu 30 cm 40 l võrgus (viimased 200 tk) soodsamalt.
Tel 525 7628.
Kuiv kaminapuu 40 l võrk,
kask 2 €, lepp 2 €. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Kuiv kask võrk 40 l 2.00, kuiv
okaspuu 1.70 võrk. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.

Elamumaa Tartu lähiümbruses.
Tel 5562 0804.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Riided
Anne 51, kauplus Stiil - uued ja
vähe kasutatud riided Iirimaalt.
Kõik -20%. www.stiilriided.ee.
Jõe butiigis palju kaupa väga hea
hinnaga! Soola 10 (avaturg). Oleme avatud iga päev!

Tervis

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216.
Vajalik eelreg tel 505 8381.

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

Ost
EW ja nõukogude ajast pärit rahvariiete raamatud, hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.
Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Teen ehitus- ja remonditöid. Ja
ka elektritöid. Tel 5367 0484,
Janek.
Kauplus Inderlin hindab ja ostab
vanu raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne. Ka
nõukogude perioodist! Raha kohe
kätte! Tel 5803 6752.

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

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsultatsioon. Tel 508 9565.

Uus vann vanasse vanni, garantii
3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. 24 h, 1,09 €/min.
Kas sul on jäänud midagi lahkunutele ütlemata? Või on neil Sulle
midagi öelda? Suhtlen hingedega. Tel 5880 9127.
Koostan, korrastan tööohutusalaseid dokumente.
Tel 5560 2804.
Koristus kodus ja kontorites, korteriühistutes. Remonditööd. Tel
5677 9397, siseehitus@gmail.com.
Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Uus kogus naiste
villaseid mantleid.

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

Tamme butiiki saabus uus kogus
villaseid kleite! Suur-Kaar 56. Vaata meid ka Facebookis!

Lõuna-Eesti Nõid võtab vastu.
Selgitan isikliku elu segadusi. Tel
501 1357 Tartus.

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

Koguja ostab EW-aegseid
korporatsioonide uuriripatseid
(naha/vapiga) kuni 200 €/tk.
Tel 5649 5292.
Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 40 €. Tel 5663 9310.
Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

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

Puhastusteenindajale 6 korda
nädalas õhtusel ajal, korraga 2,5
tundi tundi. Palk kätte 130 eurot.
Tel 5567 5380.

Väike naisteriiete pood võtab tööle
ausa ja rõõmsameelse müüja.
E-post: naisteriided@hot.ee.

59 a naine otsib autoga abivalmis
soliidset härrat. Tel 5846 4613.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Pakkuda võib ka elektroonikat,
seadmeid jne. Tel 5386 9008.

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

Otsime projektijuhti, kes vormistab ka projekti. Tel 514 7399.

Puhastusteenindajatele 5 korda
nädalas E-R kell 12-15 või kell 18-22
Ropka linnaosas. Tel 5567 5380,
tartu@kemmerling.ee.

Joodikutel mitte tülitada.
Tel 5634 7865.

Olmeabi: tarbijakaitsealane ja
muu õigusnõustamine, pretensioonide ning hagide koostamine koos menetlusega, esindamine lihtvolikirja alusel.
Tel 5341 6411, 336 2016,
e-post: olmeabi@hot.ee.

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

Puitbrikett, kütteklots, kaminapuu, kojuveoga! Tel 528 9398.

Mööbel
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Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Lääne-siberi laika tõutunnistusega rõõmus noor isane.
Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.
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.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Loomad
Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.

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

Pakun seltsi ja abistan kodutöödel. Huvi korral helista palun tel
521 2369.

Märg lõhutud 30-60 cm küttepuu
soodsalt. Tel 525 7628.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

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

Kuivad kasepinnud 30, 40, 50 cm,
vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Samas müüa CAD programmid. Tel 5388 9110,
zwcad@zwcad.ee.

Lamekatusetööd. Pikaajaline kogemus, kindel kvaliteet ja kliendisõbralikud hinnad. Tel 5662 9930.

REKLAAM

Vean liiva, kruusa, ehitusmaterjali, metalli, pealelaadimise võimalus tõstukiga. Tel 5648 8522.

Vanad postkaardid – mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad, talud jne.
Tel 5649 5292.

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

Vanad raamatud, märgid,
diplomid, aktsiad, mündid,
fotod, graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.
Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

Tutvus
51 a korralik sale naine vajab hellust, armastust. Otsib head meest.

Veneaegne merevaigust kaelakee (huvitab ka muu merevaik)
ja muud vanad ehted, käekellad,
kuld- ja hõbeehted, vanad söögiriistad ja muud. Tel 5872 5458.

Vaba aeg
Lauatennis Tähe 118, Tartu, T kl
19, R kl 18, L ja P kl 15. Tel 557 7677.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

730 4455
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12.01 Vanemuise teatris
19.01 Vene teatris

2.-31.01.2015

AUTO SÕIDUKORDA!
TASUTA
KLIENDIKAART

+
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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!

