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

VÄGA HEAD HINNAD alustajale ja kasutajale!
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3-7 päeva = 55 € päev
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Laulasmaa SPA talvine eri!
Spaapakett

68

alates

www.laulasmaa.ee

Info ja broneerimine: tel. 6870 888 või e-mail sales@laulasmaa.ee
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1 öö

PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!
KLIENDI KOMMENTAAR:
ehall/must
Värvus: tum
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XTR ALUSPESU TÖÖTAMISEKS JA SPORTIMISEKS
Snickers Workwear
pikkade varrukatega
soe alussärk

Snickers Workwear
XTR bokserid
art 9433/0418

27 €

art 9430/0418

56 €
Snickers Workwear
lühikeste varrukatega
soe alussärk
art 9432/0418

Ostad
komplekti,

(särk + püksid)

Snickers Workwear SW WoolMix
pikad aluspüksid sokid art 9202/0418

50 €

KOMPLEKT
(särk + püksid)

–20%
= 44 €

SEB Tallinna Maraton (42,2 km)
2011 - 20. koht, 2012 - 22. koht
Pärnu Kahe Staadioni jooks (7,6 km)
2011 – VI koht, 2012 – III koht

47 € saad TASUTA

art 9431/0418

Soe Poly D
acron kang
ast
aluspesu ta
lletab idea
alselt
kehasooju
st, juhib niisk
use
nahapinna
lt ee
sind kuivana male ja hoiab
. Väga pe
hme,
mugav ja
veniv mate
rjal.
Materjal: 10
0% Poly-D
acron.

Olen maratone jooksnud 33 aastat! Uskuge
mind – selle aja vältel olen kasutanud
väga erinevat spordivarustust. Snickers
Workwear pesukomplekt ei tundunud
mulle esmalt just enesestmõistetav
valik, kuid piisavalt huvitav, et proovida.
Minu kogemus ütleb, et see
aluspesu on seljas oluliselt mõnusam, kui tuntud spordibrändide
tehniline pesu: ülimalt pehme, mugav ja ihusõbralik. Märja nahaga
oli allatuult Snickersi pesuga lausa
jahutav joosta. Lisaks funktsionaalsusele on pesu minu meelest ka
väga kena disainiga.
Vaid üks küsimus, miks on pesu
nimetus Snickers WORKwear, mitte
aga Snickers SPORTSwear, mida see
minu hinnangul küll 100% väärt oleks.

(väärtus

17 €)

38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks (42,2 km)
- 16. koht
Raasiku Rahvajooks (5,8 km)
2014 – I koht,
2010 - I koht.

Urmas
Põldre (48)

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

HIND 29 €

Isiklik rekord
maratonis: 2:25.39

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

ehall
Värvus: tum

Jätkuvalt soodsaim sooja
aluspesu komplekt!

TAMREX pikad aluspüksid
art 7112- meeste mudel, art 7113 - naiste mudel

HIND 26 €

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

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

Citroen
diisel•1

2
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USUKUULUTAJATE PRÄÄNIKUT
Tartust pärineva, ent
nüüd ka pealinnas tegut
seva 3D koguduse noored
pööravad usinalt lapsi
usku, meelitades neid
endi rüppe jalgpalli, kont
sertide ja filmiõhtutega,
nii et tihti peavad nii koo
lijütsid kui ka tudengid
pealetükkivate keelituste
eest lausa põgenema.

Pastor Jakob Remmeli kinnitusel väljendab
ristimine aktiivsest turundustööst hoolimata
liikmete vaba tahet. 
3D KOGUDUS

2010. aastal otsustasid kümme Tartu noort, kelle seas oli
õpilasi nii põhikoolist, gümnaasiumist kui ka ülikoolist, asutada kristliku 3D koguduse, mille visiooniks on kirikust kaugel
seisvad noorukid usule lähemale tuua.

Surmtõsisuse asemel

Palvus ööklubis

2014

sünnid

surmad

Ta llinna tehnik aülikooli tudengi Rene Randlase sõnul
on tema tuttav meelitanud teda
kogudusse mitu aastat, kuid
siiani veel tulutult. Ta lisas, et
peab otsima alati vabandusi,
miks mitte pühapäevast noortekoguduse jumalateenistust
külastada. Kusjuures Tallinnas
toimuvad iganädalased palvused kiriku asemel tuntud ööklubis Club Privé.
„Mul on tunne, et ta solvuks,
kui ma ütleks, et ei taha tulla,“
lausus Randlane. Mõned korrad
on Randlane enda sõnul kaalunud isegi kogudusega liitumist,
kuid alati siiski mõtte peast visanud. „Kõntsast saia ei tee ehk

ti oodatud kõik inimesed hoolimata nende maailmavaatest,
taustast või usulistest tõekspidamistest. Ta lisas, et rohkem
kui nelja aasta jooksul on kokkusaamistel käinud sadu inimesi, kellest koguduse liikmeks on
saanud 89. Remmel kinnitas, et
iga liige on ise langetanud otsuse, et usub Jeesust, ning lasknud
end kristlaseks ristida vaid enda
vabal tahtel.

paganast usklikku ei saa,“ ütles
ta.
Kuigi koguduse liikmed lubavad Randlase sõnul noortele
lusti ja lillepidu, on usu pealesurumine noormehe hinnangul ikkagi kohatu. Randlane on
veendunud, et 3D kogudus tahab
lapsi religiooni pöörata. „Mitte
keskaegsesse usku, kus on verepilastus, vaid nooruspärasesse
usku, kus teenistustel ei tegeleta

armuleiva ja veiniga,“ lisas Randlane.

Hirmus elamus
Tundliku teema tõttu anonüümseks jääda soovinud Tartu gümnaasiumiõpilane nentis,
et üks 3D koguduse liige rääkis
talle lõpuks augu pähe ning ühel
pühapäeval külastaski ta teenistust. Allika sõnul lubas kutsuja

talle, et koguduses usku peale ei
suruta.
„Ma ehmatasin nii ära. Igasugused palvetamised, Jeesuse laulud ja pooletunnine video
kristlusest,“ meenutas allikas. Ta
lisas, et eriti rõhutas jutlusepidaja seda, et kõik peaksid tingimata peale jutlust 3D kogudusega
liituma.
Koguduse pastor Jakob Remmel ütles, et üritustele on ala-

Remmeli sõnul ei meelita
tema kolleegid noori kogudusse lõbustustega, kuigi huviäratavatele üritustele panevad liikmed rõhku küll. „Nendel inimestel, kes arvavad, et koguduse elu
peaks toimuma haudvaikuses,
külmas ja pimedas kirikus, kus
on kurbade nägudega inimesed,
puudub tegelik piiblile tuginev
lähenemine,“ lausus Remmel.
Koguduse väikeharu endine
juht Käthlin Pärli ütles, et kogudus korraldab tõesti linnas noortele üritusi nagu jalgpallivõistlused ja kontserdid, kuid osavõtt
on siiski vabatahtlik. „Eestis
võõristatakse usku ning kardetakse ajupesu ja kõiksugu rituaale,“ märkis Pärli. Kindlasti on
Pärli sõnul tänavatel pealetükkivaid usukuulutajaid, kes inimesi eemale hirmutavad, kuid 3D
koguduse noored tahtvatki eestlaste seas teadlikkust ristiusust
ja kirikust tõsta.
GERDA RENTEL

Pensionär hädas: kaaviar ei vasta ootustele
Optimistlik soov teisipäe
va puhul punase kalamar
jaga maiustada lõppes
vanahärrale ränkade
elamustega ja tõotustega
tema jaoks kõlbmatut
kraami müünud kauplust
edaspidi vältida.
„Vanemad mehed peavad
mereande ikka sööma,“ selgitas aktiivne pensionär, mis valu
teda eelmisel nädalal Ringtee
Selverisse 50-eurose kilohinnaga
maitseelamusi otsima ajas. „Selle raha eest tahaks ikka midagi
vastu ka saada.“
Paraku osutus ost totaalseks

pettumuseks. „Marjal oli nagu
selline jahukott ümber ja maitse
oli ka kole. See ümbris jääb alles,
ta ei lagune ega midagi, lihtsalt selline vatt jääb suhu. Täielik löga!“ kurtis mees. „Pärast oli
seedimisega probleeme ja ikka
tükk aega halb tunne sees.“
Riivatud õiglustundega
põrutas härra Selverisse
tagasi. „Tunnistasid viga
ja maksid raha tagasi,“
meenutas ta. „Aga
mina sealt igatahes
enam midagi ei osta.
Kaubamajas oli kilohind 45 eurot ja korralik mari.“

Selveri kalaletti varustava
M.V.Wooli müügidirektor Indrek Rajangu tõdes, et oma kaupa hästi tundes ei oska ta kriitika peale A-d ega B-d öelda. „Kui

kalamarja katki hammustad, siis
jääbki kest suhu, ega see toimeaine seal mingi tahtejõuga koos
ei seisa. Pretensioon on ikka
suhteliselt üllatav,“ lausus ta.
Ettevõte võttis Rajangu sõnul
kohe ka ise kauplusega ühendust. „Sealt öeldi, et karp toodi
tagasi ja raha maksti küll välja,
aga midagi ebakorrektset nad
ei tuvastanud. Raha tagasi maksmine on ka meie
põhimõtteks – kui tegu
on üksikjuhtumiga, on
mõttetu seal protsessima hakata, kuigi teame
ise hästi, mis võib probleemiks olla ja mis mitte.“

Rajangu meenutas, et jõuluperioodil müüdi hea hinnaga väga
väärtuslikku, äsja lüpstud ja ilma
säilitusaineteta kalamarja. „Eriti
värske kraam, otse Soomest tuli
ja läks ilma igasuguse külmutamiseta müüki. Rohkem keegi sellise murega pole tulnud,“ tõdes ta.
„Eks inimestel ole asjadest erinev
arusaam – meie käest on ka küsitud, miks me lõhet soomusega
müüme. Harjumusi on igasuguseid, meie neid sajaprotsendiliselt
hallata ei suuda.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Neljapäev, 15. jaanuar 2015

LUGEJA

Üleöö sülle kukkunud tuntus sundis
Uuno Pungari identiteeti uue jopega
varjama. 
KAUR PAVES

LUGEJA KIRI

Mart Lukason
linnapuhastuse
peaspetsialist
Linnupeletid lülitati sisse eelmise aasta 17. juulil. Kindlasti
põhjustas see mõningaid lindude liikumisi, aga vaevalt kõik
kesklinna varesed ja hakid kesklinna lähiümbrusse kolisid. Mingid ränded toimuvad pidevalt.
Peletite mõju linnatingimustes
on hinnanguliselt kuni 400
meetri raadiuses.
Peletid otsustati kesklinna
käidavamates kohtades kasutusele võtta, kuna vareste ja hakkide arvukuse kohta kesklinnas
on laekunud palju kaebuseid.
On esinenud ründeid inimeste
vastu, pidev kõnniteede ja pinkide roojamine jne.
Linna tellimusel viivad ülikooli teadlased läbi paikvaatlusi, mille käigus jälgitakse, kuidas
reageerivad peletile sihtliigid
ja teised linnuliigid ning kuhu
tekivad uued lindude koondumiskohad. Vastavalt paikvaatluste tulemustele otsustatakse
peletite kasutamise edasised
võimalused.

Raad tellib linnaliine teenindavalt
Sebelt enamkasutatavale Maarjamõisa ja Annelinna vahelisele
suunale kaks suure mahutavusega lõõtsbussi, mis hakkavad esialgsete plaanide kohaselt sõitma
aprillist.

18 000

eurot linnarahva raha eraldatakse
viimatise Vanemuise aastalõpuballi korralduskuludeks.

Jõeäärne
hubasemaks
Emajõe vasakkalda kallasrajale lõigus Sõpruse sild – Ihaste
sild paigaldatakse soodi kohale
66-meetrine purre ja kümme
istepinki. Eesmärk on luua umbes
nelja kilomeetri pikkune jalgsi läbitav kallasrada, mis on ühelt poolt
ühendatud Sõpruse silla juurdepääsuteedega ja teiselt poolt uue
Ihaste sillaga.

Kivilinna kauboi sai
teise kaotuse järjest
Eelmise nädala Tartu
Ekspressi veergudel tra
gikoomilise vargusloo üle
kurtnud Uuno Pungari
elujärg ei läinud kaasa
tundjate suurest hulgast
sugugi paremaks – liig
ne kuulsus oleks mehe
vahepeal lausa kodutuks
jätnud.
Paljudele austajatele on ehk
seni veel teadmata tõik, et päris
õrnema sugupoole hooleta meie
don Juani armupesa polegi –
majanduslikel põhjustel elab ta
endiselt eksnaisega koos. „Elame
nagu seltsimehed. On vähemalt
kellegagi juttugi rääkida,“ lausus
Pungar, nentides, et uute silmarõõmude sängivedamist selline
korraldus küll häirib.

Lastele ohutu
Viimasest ajalehest loetud
naisvallutustega kelkimise peale saanud proual aga mõõt mehe
peale täis. „Ütles, et võta oma
seitse asja ja kao siit minema,“
naeris Pungar. „Aga korteri olen
ise välja ehitanud, pole tal siin
suurt kobiseda midagi. Selliseid

vahejuhtumeid on varemgi ette
tulnud.“
Pungar pani kaaslinlastele
südamele, et internetikommentaare, mis teda abielurikkumises
ja jokkis peaga kõnniteedel paarutamises süüdistavad, ei tasu
ülearu tõsiselt võtta. „Jah, ma
olin seikluste ajal veel ametlikult
abielus, aga tegelikult magasime
ja sõime juba ammu eraldi,“ tunnistas ta. „Asi oli ainult vormistamises.“
Samuti toonitas Pungar, et
hirm, nagu ohustanuks tema
armas 600-eurone elektriroller
lapsi, pole kuidagi põhjendatud.
„Rolleriga võib kõnniteel sõita,
seda enam, et Kivilinna poe juures on laia kõnnitee otsas ka jalgrattatee märk. Kui lapsed on teel,
siis lasen juba eemalt hoiatuseks
signaali, sest nad on ju ettearvamatud ja jooksevad edasi-tagasi,“
selgitas ta. „Ja kui ma kaks-kolm
lahjat õlut joon, pole ma veel
alkohoolik.“

Kinnas politseile
8. jaanuari artikkel sisaldas
Pungari sõnul veidi eksitavat
infot – mees pole nõus väitega,
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LAUSEGA

Busse juurde

Varestele valu
Olen aru saanud, et mingil
põhjusel on otsustatud kesklinna piirkonnast asuda vareseid
peletama helisignaaliga.
Sellega seoses on mitu küsimust:
1) kas linnavalitsusel on teada, et need varesed (ja hakid)
asustavad nüüd massiliselt
kesklinna lähiümbruse krunte (istuvad töötavatel autodel,
teedel)?
2) kas linnavalitsuse arvates
ei peaks selline asjaolu olema
probleem või on see nüüd siis
linnakodaniku eramure? Mina
näiteks näen ohtu lindude allaajamises ja autode rikkumises.
3) kui see peaks osutuma
linnakodaniku eramureks, siis
kuidas ta saab seda lahendada?
4) mis on kogu peletussüsteemi põhjendus? Kas see ei
või omakorda peletada inimesi? Parkides varesed nii agressiivsed polnud ja isegi kui nad
häirisid inimesi, siis (vähemalt
südaöösel lastav) varese hädakisa tundub nii häiriv kui mõttetu.
Kädi Rätsep

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED

nagu oleks politsei kohtingul
pihta pandud rolleri kätte saanud. „Politsei on nii saamatu,
et kui neile ka kandikul ärandaja kätte anda, ei oska nad temaga midagi peale hakata,“ ei saanud uus arvamusliider jätta ka
seadusesilmadele nätakat kirja
panemata. „Enamik pätte ei tunnista ju kohe enda süüd. Leidsin
rolleri kuus kuud hiljem juhuslikult, politseil pole sellega mingit
seost.“
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak kinnitas, et
juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks siiski alustati kriminaalmenetlust. „Omanikule ei ole kahju
tekitatud, kuna ta sai rolleri tagasi,“ märkis ta. „Menetluse käigus
kogutud tõendid ei kinnitanud
seda, et mehe poolt nimetatud
naine võis rollerit varastada. Sel
põhjusel menetlus lõpetati.“
Kokkuvõttes jäi elumees Pungar aga kogemusega rahule. „Sain
üleöö kuulsaks, isegi Elmari raadios räägiti minust. Nii kõva
meest pole ammu nähtud,“ kiitis
ta. „Aga kui ma seda vargast litsi peaks tänaval nägema, löön tal
silma siniseks.“
KAUR PAVES

Anatoomikumi
taassünd
Vana anatoomikumi õppehoonemuuseum sai rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ehitusloa.
Projekti kohaselt vahetatakse välja amortiseerunud tehnosüsteemid, remonditakse vundamendid, põrandad ja vahelaed ning
rajatakse ühendusgalerii hoone
lõunaküljel eraldiseisva käimla ja
õppehoone vahele.

Tippvalvur Tartust
Justiitsministeeriumi vanglateenistuse parima valvuri auhinna
pälvis Tartu vangla vanemvalvur
Ervin Toots, kes ainuüksi mullu
kümne kuuga fikseeris 402 distsipliinirikkumist parimal võimalikul viisil, muu hulgas päästes

suitsiidi üritanud kinnipeetava
elu.

Korteribuum valla
Korterite müügipakkumiste arv on
portaali kv.ee andmetel aastaga
pea kahekordistunud: detsembris
oli aastataguse 1255 asemel mullu müügipakkumisi 2491.

Sada protsenti täis
Homme kell 17 avavad kunstiakadeemia teise aasta magistritudengid näitus-projekti „Loading...
100%“, mis tutvustab publikule
noorte kunstnike mõtteprotsesse
ja töömeetodeid.

Teata lemmikaugust
Linnavalitsus palub elanikel teatada ohtlikest löökaukudest ja
vajunud kaevukaantest heakorratelefonile 1789, e-posti aadressile
1789@tartu.ee või www.tartu.
ee/1789.

Tulusid vajaka
Eelmisel aastal laekus Tartu eelarvesse tulusid 126 miljonit eurot,
mis moodustab tulude eelarvest
99%.

Noored tükivad rõõ
mu tooma
Pühapäeval on kesklinnas suur
oht kohata helkurvestide ja kaelapaeltega Anne noortekeskuse
noori, kes jagavad algatuse „Hea
tegu on hea tegu“ raames iseküpsetatud maiustusi ning pööravad
inimeste tähelepanu positiivsele,
mis elus on.

Õigust mõistma
Linnavolikogu palub anda endast
teada kodanikel, kes soovivad
järgnevaks neljaks aastaks kandideerida maakohtu juures rahvakohtunikuks.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

LIGANE ÜLLATUS: Susiseva hapukapsaboršši (viga teadlik) kõrval
pakub kiirtoiduputka Jam-Jam klubilistele muudki huvitavat.  M. K.

kontoritehnika

s

müük ja hooldu

• TOONERID, PRINTERID, KOOPIAMASINAD
• TAHMAKASSETTIDE KIIRE TÄITMINE

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 €.

Täites laserprinteri kassetti
Printerikeskuses,
SAAD Supilinna Kikerkohvikus
PÄEVAPRAE vaid 1€ eest.
Pakkumine kehtib tööpäeviti 11–14 Emajõe 1a, Tartu

Emajõe 1A, TARTU, tel 739 0635
Katusepapi 4, TALLINN, tel 621 7135
E - R 9 - 18

www.printerikeskus.ee
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Ahhaa purustas
KULTUUR

Palametsa
pajatused
317.

Meenutades
Tallinna täikat
Olen minagi algkoolipoisina isa käekõrval käinud korduvalt Tallinna
vanakraamiturul, mida tol ajal rahvasuu kutsus täituruks ehk täikaks,
erinevalt nüüdisaegsest soomepärasest kirbuturu nimetusest. Nii et on,
mida vahetu mulje alusel meelde tuletada, kusjuures teemat käsitlema
ajendas mind juhuslikult näppu sattunud Postimehe lugu 1939. aasta
märtsist pealkirja all „Tallinna vanakraamiturg – ainulaadne Eestis“.
Asus see plats praeguse bussijaama kohal, tolleaegse kitsa raudtee servas, nii et väiese veduri kile vile ja vagunite kolin kuulusid asja
juurde. Turg oli avatud ainult pühapäeviti kella 11st hommikul kuni
kella 3ni peale lõunat, seega küllaltki lühikest aega. Sel ajal tuubiti
Tartu maantee liini trammivagunid lõhkemiseni täis, sest kes hiljaks
jääb, see ilma jääb. Kõik tahavad midagi osta kohast, kus müüdavat
kõike, mida vaid süda ihaldab. Ja veel hästi odava hinna eest. Näiteks
Tartu kammivabriku praaktoodangut – hinnad algasid 1 sendist.
Hunnikus maas või kokkupandavatel lettidel vanu rõivaid, jalatseid,
igasugust muud träni. Müüjate hõiked: „Astuge ligi, astuge ligi! Siin
on, siit saab – pool muidu, pool poole hinnaga! Kes soovib, see proovib! Kes ei soovi, see proovib ka!“ „Õnneratas, õnneratas! Peavõit –
suur tahvel Kawe šokolaadi. Pilet ainult 5 senti!“
Raamatumüüjate ümber on alati palju huvilisi. Pakutakse ajalehtedest välja lõigatud järjejutte – rull 5-10 senti. Kapsaks loetud kunagisi „menukaid“, aga ka 19. aastasajal ilmunut, mille hulgas võib leiduda bibliofiilseid haruldusi. Viimasel ajal ikka harvem ja kallima
hinna eest, sest müüjad olla pakutava tõelisest väärtusest haisu ninna saanud. Pakkide kaupa tsaarirublasid. Margimüüjalt nõuavad
poisikesed Läti juubelimarke ja noh, neid … Mussolini pildiga.
Raudteeülesõidu juures pakutakse poolpiduseid ja päris uusi jalgrattaid. Nende vastu tunnevad huvi erariides kriminaalpolitseinikud – nad on siit mõnegi varastatud sõiduriista kätte saanud. Kuhjadena pruugitud mööblit. Ostja pelgab – sellel diivanil on küll lutikad
sees? „Misasja?“ imestab müüja, „Lutikad? Ma ei ole oma elus veel
sarnast elukat näinud.“ Samas lähedal voorimehed ootel, et saada
tulusat kojuveo otsa.
Momentpäevapiltnik – pildid kohe valmis ja kätte. „Istuge aga
(puu-) hobuse selga! Olete kahekesi? Siis pistke pead läbi Aadama ja
Eeva peaaukudest!“ Kehad all on muidugi katmata, ainult viigileht
kombluse huvides teatud kriitilisele kohale ette riputatud.
Täika servas on pikk rida putkasid uue või suhteliselt uue praakkaubaga. Egas väike viga asja riku – ainult et hinna viib tublisti alla.
Kesklinna ärid vaatavad sellisele kaubandusele viltu – tõmbab neilt
osa kundesid ära. Aga mis parata – äri on äri
Täika plats lõpeb madalate puitputkade-teemajadega. Kuum jook,
värske sai ja odav vorst kohapeal keha kinnitamiseks. Mõnegi kunde
põuest ilmub korraks ahvatlevalt mulksuv pudelike. Teadagi miks.
Pealinna peenem publik täikale ei tule. Põhikunde olla keskmine
tallinlane, või alla selle. Aga näitlejad käivad siin tüpaaže jahtimas
oma tulevaste osade tarvis. Siin on, siit saab. Ja isegi kindral Aleksander Tõnissoni, äsja Tartu linnapeast Tallinna ülemlinnapeaks edutatud ametimeest olla nähtud raamatuid sorimas ning küünlajalgu
uudistamas. Tahab pealinna eluga ka selle kandi pealt kursis olla.
Aga isa andis mulle 10 senti ja ma ostsin õige kulunud raamatu
Reinuvader Rebase lugudega. Täiesti mõnusad lood olid. Mullegi
arusaadavad.
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KÕIK REKORDID
Möödunud aastal külas
tas teaduskeskust Ahhaa
rekordilised 218 000 ini
mest, mis on ligi 30 000
võrra rohkem kui mullu.

Kui sellele numbrile lisada
juurde Lõunakeskuses paikneva
4D elamuskino ja Ahhaa korraldatud teadussündmustel osalejad nii siin kui ka piiri taga, siis
oli 2014. aasta ahhaa-elamuse saajate koguarv rohkem kui
320 000 inimest.
Teaduskeskuse juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul on märgatavalt suurenenud ka ruumide
rentimine. „Detsembris pidas
meie majas jõulupidusid enneolematult suur hulk ettevõtteid.
Samuti on populaarne korraldada Ahhaas laste sünnipäevi ja
muidki üritusi,“ rääkis Kolk.
Möödunud aastal oli peamaja külastajatest välismaalasi 49
protsenti, kellest enamik tuli
teaduskeskusesse Lätist ning
Venemaalt. Suure külastajanumbri saladus on asjaosaliste
sõnul keskuse hea ning aktiivne välisturundustegevus, mille
raames käiakse end tutvustamas mitmetel messidel ja eriüritustel peamiselt just ida- ja lõunanaabrite juures.
Kolk märkis, et suur huvi
teaduskeskuse tegemiste vastu on loonud vajaduse laieneda. „Elusaali on oodata juurdeehitust ning peale kalade, tibude ja sipelgate näeb seal tulevikus teisigi loomi,“ rääkis Kolk.
„Hüppeliselt kasvanud külasta-

Enneolematult suure innuga teaduskeskusesse tungivad lapsed
on tinginud vajaduse juurdeehituse järele. 
AHHAA

jate arv tähendab ka suuremat
hulka töötube, mis on tekitanud
vajaduse suuremate laboripindade järele.“

Järsud õhusõidud
Uus aasta toob teaduskeskusesse spiooninäituse „Ahhaa,
ülisalajane!“, mis asendab ülipopulaarse dinosauruste väljapaneku. „Dinosauruseid näeb kuni
aprilli lõpuni, sealt alates võtab
koha sisse spiooni-teema,“ selgitas Kolk.
Viimase uuendusena on
3D-kino ekraanile jõudnud
kolm värsket filmi. „Metsik
lääs“ toob kaaslaseks plahva-

tused, väsimatud vaenlased ja
ettearvamatu looduse – ning
kui vaja, tuleb põgenemiseks
söösta lausa kosmilistesse kõrgustesse. „Katakombid“ on
seiklus kõige julgematele: tuleb
istuda pahaendeliselt kriiksuvale rongile, asuda reisile maa
alla ja saada teada, millised
kõhedusttekitavad saladused
ootavad sügavates hauakambrites. „Lumine õhusõit“ liugleb
õhupalliga üle talvise muinasjutumaa ja naudib hingematvat
vaadet. Aga rahulik esmamulje
on petlik – reis viib ka järskudele mäenõlvadele ja maa-alustesse jääkoobastesse.
MATHIS BOGENS

Mihkel Raua staarinäidend
Homme esietendub
Uues Teatris Mihkel Raua
staarisaatenäidendil
põhinev lavastus „Viimne
voor“.
Näidendi on kaks aastat tagasi oma versioonis välja toonud
Von Krahli teater, toona kandis
see pealkirja „Järgmine voor“.
Seejärel arendas Mihkel Raud
näidendit edasi ja see jõudis
esmalt lavale Ameerikas, juba
pealkirja „American Monkey“
nime all. TV3 ekraanil oli võimalik detsembrikuus näha kirgi kütnud telelavastust „Viimne

voor“. Oli vihaseid vastaseid ja
kirglikke pooldajaid.
Nüüd esietendub „Viimne
voor“ uuesti teatrilaval, kus ongi
näidendi ja algidee õige koht.
Eriliseks teeb lavastuse see, et
lavastaja Ingomar Vihmari idee
kohaselt on nüüdses lavastuses
kohtunikke ja sedasi „iseendid“
mängimas päris meelelahutustegelased, päris staarid – Liis
Lemsalu, Mart Sander, Mihkel
Raud.
Noore talendihakatise rolli mängib Viljandi kultuuriakadeemia taustaga näitleja Rauno
Polman. „Viimne voor“ on lavas-

tus sellest, kuidas meelelahutusmaailma formaat võtab võimust
omastaaride üle.
Lavastus algab lähtekohast,
et iga staarisaate žüriisse kuuluvad üks intelligent, üks kaunitar
ja üks lahtise suuvärgiga tüüp,
kelle ülesandeks on kandidaate peedistada. Selline on lihtsalt formaat, ei midagi isiklikku.
Mis saab aga siis, kui üks mitte
väga paljulubav poiss keeldub
stuudiost lahkumast ning haarab ohjad enda kätte? Siis muutub kõik juba formaadiväliseks
ja vägagi isiklikuks.
MARIE KLIIMAN

ETENDUSED 25.01, 12.02, 11.03.2015 VANEmUISE SUUrES mAjAS

Gatsby
la dolce Vita
lühiBalleTid
GATSBY
Graham reynoldsi mUUsiKale — laVasTaJa Ja KoreoGraaF silas sTUBBs
LA DOLCE VITA
nino roTa mUUsiKale — laVasTaJa Ja KoreoGraaF GiorGio madia

145. HOOAEG
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Eralasteaiad annavad
vanemale valikuvabaduse
Möödunud aasta det
sembris avaldati Tartu
Ekspressis artikkel „Koha
nappusest lastepuudusse“,
mille sissejuhatuses esitati
üldistus, nagu oleks Tartus
toimunud lasteaiareform
eralasteaiad barrikaadidele
ajanud.
Üldistus oli põhjendamata, sest
lugu keskendus hoopis lastehoidude – mis erinevalt lasteaiast pole
koolitusloa alusel tegutsevad haridusasutused – teemalisele mõttevahetusele haridusosakonna
juhataja Riho Raave ja Karu lasteaia direktrissi Signe Rosenthali vahel. Sellele vaatamata rõhutan, et Rosenthali esitatud seisukohad ja eelkõige nende toon ei
väljenda kõigi erahoidude pidajate arvamust. Nagu nendib artiklis ka Raave, on Tartu täiesti uues
olukorras, kus lasteaiakohtade
pakkumine on tasakaalustanud
nõudluse. See on tingitud nii arukatest otsustest kui ka demograafilistest protsessidest.
Seni on linna n-ö lasteaiaturul
olnud konkurents olematu ja seetõttu ka teenuse kvaliteet raskesti mõõdetav. See tekitas olukorra,
kus kohta soovivad lapsevanemad
seisid silmitsi sundvalikuga „võta
see, mis saada on“. Need ajad on
õnneks (selleks korraks?) möödas
nii vanematele kui ka neile eralasteaedadele, mis väärtustavad
sisulist kvaliteeti, lähtuvad eelkõi-
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
Autor:

50 38 045

Osades:

“Pühendatud Wabariigi
aastapäevale ja Riigikogu
valimistele, ja see ei ole oravaega ilvesepartei reklaam. Oled
eestlane või ei ole!”
Ivan Orav

ge lapse arengust ning koostööst
koduga. Kannatavad ja kurdavad
need lasteaiad, kes näevad oma
tegevuses eelkõige ärimudelit või
lihtsalt mugavat äraolemist ning

TARTU TARBIJAKAITSEÜHING

on jätnud sisulise töö hooletusse.
Luterlik Peetri kool, mis on õpetajate loodud haridusasutus, on
seisukohal, et era- ja munitsipaallasteaedade võrdne kohtlemine on
hädavajalik eeldus vanema valikuvabaduse ja alushariduse kvaliteedi üldisele paranemisele. On
tervitatav, et kohalik omavalitsus
näeb eralasteaedu üldise alusharidusvõrgu osana. Eralasteaiad kui
kodanikualgatuslikud haridus
initsiatiivid (reeglina MTÜ-d või
SA-d) mitmekesistavad kohalikku hariduselu ja loovad vajaduspõhiseid lisavõimalusi munitsipaalsüsteemi poolt pakutavale, st
panustavad kohaliku elukeskkon-

na paremaks muutmisse.
Põhiseaduse paragrahv 37 ütleb,
et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Nüüd on see
saamas reaalsuseks ka Tartu alusharidusmaastikul ning just see
valik hakkab eristama head lasteaeda halvast. Omandivormist sõltumata, kuid teenuse sisulisest
kvaliteedist sõltuvalt muutuvad
Tartu lasteaiad lähemas tulevikus
üha enam kas tõmbe- või tõukekeskusteks. See protsess väljendab
aga otseselt kogukonnaliikmete
tahet ning väärib asjakohast mõistmist ka kohaliku võimu poolt.
TARVO SIILABERG
Luterliku Peetri kooli direktor

Boksi rent soodushinnaga:
kaks nädalat 18 €

Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info telefonil 5680 4451.

AINULT 14 KORDA VEEBRUARIS!
01.02
01.02
02.02
08.02
10.02
14.02
14.02

VALGA kl 15
VÕRU kl 18
TARTU kl 19
KURESSAARE kl 17
MÄRJAMAA kl 19
JÕHVI kl 12
TALLINN kl 19

15.02
15.02
20.02
21.02
21.02
22.02
24.02

RAKVERE kl 15
PAIDE kl 19
JÜRI (RAE Kk) kl 19
HAAPSALU kl 15
PÄRNU kl 19
VILJANDI kl 16
RÄPINA kl 13

Hea noor tööotsija vanuses 16-24!*

OLMEABI:

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

Jant ühes vaatuses, kestab üle ühe tunni

pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 121 h) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks, 34h, 4. Karjääritee planeerimine, 16h
2. Töövestlus, videotreeningu meetod, 19h 5. Arvuti tööotsingul, 6h
6. Tööklubi, 30h
3. Tööõigus, 16h
Koolitusele järgneb tööpraktika, samuti võimalus
minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist
(karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine,
tööõigusalane ja võlanõustamine).
Koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi,
mis toimub 19.01.2015 kl 13, kontakt 511 8793
või 744 1702 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel
Vaata ka www.jmk.ee

*oodatud on noored, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud

TALVE ERI
Meeste suusajope

59,95€

Meeste
spordipesu

69,95€

Naiste suusajope
elegant

59,95€
79,95€

Vaipade, diivanite,
tugitoolide puhastus

9,00€
12,95

Soovi korral viime teie vaibad
puhastusse ja toome tagasi puhastatuna.
Tel. 5559 1892,
e-mail: info@aelitaforte.ee (Aelita Forte OÜ)
Vasara 50a, Tartu E-R 10-18 L 11-15

Selle kupongiga kõik teenused - 10 %

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

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

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

Rohkem pakkumisi
leiate kodulehelt ja
facebookist!
kauplused:
PÄRNU • RAKVERE • RAPLA
TARTU • VALGA • VILJANDI • VÕRU

www.magaziin.ee

/magaziin

tartuekspress
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Keegi noormees jälgib bussipeatuses tükk aega üht neidu ja astub
siis lõpuks ligi:
„Kuulge, kas teil poiss-sõber on?“
„Veel ei ole,“ vastab neiu flirtivalt.
„Aga minul on, he-he-hee ...“
***
Naine praeb hommikusöögiks
muna. Äkki tormab kööki tema
mees ja hakkab õpetama:
„Ettevaatlikult! Pane rohkem
võid! Liiga palju! Pane vähem. Sa ei
kuula mind kunagi, kui praed härjasilma! Pane soola, soola! Rohkem!
Nüüd läks paljuks!“
„Mis sul täna viga on?“ küsib naine. „Miks sa karjud? Kas sa mõtled,
et ma ei oska muna praadida?“
Mees lausub rahulikult: „Ma tahtsin
sulle näidata, mida ma tunnen autot
juhtides, kui sina mu kõrval istud!“
***
On kahte liiki advokaate:
Ühed, kes tunnevad väga hästi
seadusi.
Teised, kes tunnevad väga hästi
kohtunikke.
***
„Täna esitasin ülemusele ultimaatumi: kui mu palk ei tõuse, lahkun
töölt!“ räägib üks sõber teisele.
„Ja mis edasi sai?“ küsib sõber.
„Me jõudsime kompromissini:

Kino

tema ei tõstnud mu palka, mina ei
lahkunud töölt.“
***
Tööpakkumine:
„Firma vajab raamatupidajat. Töö
graafiku alusel – üks aasta tööl,
kolm vaba!“
***
Liikluspolitseinik peatab sõiduauto:
„Te tegite vale manöövri!“
„Kas siin siis ei olegi vasakpööret?“
„On. Aga see on tasuline!“
***
Mees kurdab arstile:
„Doktor, mul on nina punane.
Kas oleks võimalik selle vastu midagi ette võtta?“
„Kui see teil sünnist saati selline
on, siis mitte,“ vastab arst. „Kui see
on aga joomisest punane, siis peate
te lihtsalt edasi jooma ja nina muutub aja jooksul violetseks.“
***
Silmaarst soovitab Pekkal uued
prillid muretseda.
„Aga ma näen ju nendegagi väga
hästi!“ protesteerib Pekka.
„Aga millest teie näole siis see
punane rant on tekkinud?“
„Õllekannust...“
***
Ülemus pöördub kontoris allu-

vate poole:
„Homme läheme kõik värvikuulimängu mängima. Jaan!“
„Mina!“
„Sina võtad lahusti kaasa – hakkad arstiks.“
***
„Selleks, et magu töötaks korralikult, joon ma õlut. Kui puudub
söögiisu, siis valget veini, madala
vererõhuga joon punast veini, kõrge vererõhu puhul konjakit!“
„Aga vesi?“
„Sellist haigust mul veel ei ole!“
***
„Mis vahe on vene pulmadel ja
matustel?“
„Matustel on alati üks purjus inimene vähem kui pulmas!“
***
Mees tellib baaris:
„50 grammi Finlandia Vodkat, 50
grammi Absoluti ja 50 grammi Viru
Valget! Segage nad omavahel hästi
ära ja serveerige siis ühes klaasis!“
„Milline veider kokteil!“ imestab
baarimees. „Äkki võtate ikka 150
grammi ühte ja sama viina? Teie jaoks
pole mingit vahet, aga mina pean
neid pudeleid kinni-lahti tegema ...“
„Või pole mingit vahet! Milleks siis
teie arvates üldse erinevaid viinasorte tehakse?!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

16.–21.01 kell 17.05, 21.30;
22.01 kell 17.05, 22.10 Suured
silmad
16.–22.01 kell 18 Seitsmes
poeg
16.–18., 22.01 kell 15.45; 19.–
21.01 kell 17.45 Kaheöösuhe
16.–21.01 kell 14.45, 19.15;
22.01 kell 19.15 Nullpunkt
16., 19.–22.01 kell 12.45;
17.–18.01 kell 11 Madagaskari
pingviinid
16.–22.01 kell 22 Exodus:
jumalad ja kuningad

19.–21.01 kell 15.30 Auto
mata
16.–18., 22.01 kell 12, 16.30;
19., 21.01 kell 12.05, 16.30;
20.01 kell 16.30 Lumekunin
ganna 2
16., 19.–22.01 kell 13; 17.–
18.01 kell 11.15, 13 7. pöial
poiss
16.–18., 22.01 kell 13.45,
18.15; 19.–21.01 kell 13.40,
18.15 Kääbik: Viie väe lahing

16.–18.01 kell 21; 19.–21.01
kell 22.15; 22.01 kell 22.20
Öö kutse

RISTSÕNA

Isamees

16.–22.01 kell 13.30, 16 Öö
muuseumis: Hauakambri
saladus

16.–18., 22.01 kell 17.30; 19.–
21.01 kell 19.35 Whiplash

RISTSÕNA
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16.–19., 21.–22.01 kell 11.45;
20.01 kell 11 Mesilane Maia
16.–18.01 kell 17.15, 22.15;
19.–21.01 kell 17.15, 21; 22.01
kell 17.15, 19.35 Lindmees
16., 20.01 kell 14.30, 19.45;
17.–18.01 kell 19.45; 19., 21.01
kell 14.30; 22.01 kell 14.30, 21
Murdumatu
16.–18., 22.01 kell 12.15, 14;
19.–21.01 kell 12, 13.45 Kap
ter Mõõkhammas ja Rama
Lama aare
16.–21.01 kell 20.15, 22.30;
22.01 kell 20.15, 22 Isamees
22.01 kell 19.15 Esilinastus:
Foxcatcher
22.01 kell 19.45 Esilinastus:
Mortdecai
16., 19.–22.01 kell 12.45;
17.–18.01 kell 12.45, 15 Eel
linastused: Kuus kangelast

TARTU JAZZKLUBI
16.01 kell 21 Kärmas-AganMaaker
17.01 kell 20 Jorma Toots
21.01 kell 20 Tiit Kikas
22.01 kell 20 Lembit Saarsalu
Quartet

õpilaste fotonäitus Päikese
valgus

LINNARAAMATUKOGU
kuni 16.01 Sigita Matule
vičienė fotonäitus Tantsija
portreed
kuni 16.01 näitus Mängime!

23.01 kell 21 Kaire Vilgats
Band

kuni 16.01 Vladimir Brovini
maalinäitus v1.84

24.01 kell 20 Themuri Sula
manidze

kuni 20.01 raamatunäitus
Riia, mu arm

UNDERGROUND

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

17.01 kell 21 Louie Digman ja
Mait Paldra

VILDE
16.01 kell 20 Kristjan Ruda
novski & Jaanis Kill
17.01 kell 20 Billboarding

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

Muu

22.01 kell 19 Andres Vago

LINNARAAMATUKOGU

23.01 kell 20 Billboarding

15.01 kell 18 Vestlusõhtu:
külas on Heilika Pikkov, raamatu Minu Jeruusalemm.
Kaameraga kloostris autor

24.01 kell 20 Kristjan Ruda
novski & Jaanis Kill

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 7.02 Tartu Variku kooli

Kontsert

21.01 kell 10.30 Muinasju
tuhommik lastele: loetakse
talviseid muinasjutte
22.01 kell 17 Nargiz Kuuti
raamatuesitlus Samarkandi
kuum suvi

GENIALISTIDE KLUBI
16.01 kell 21 New Dimen
sions, Fudge Flounders
(Soome), Obligaatiot (Soome), Kola (Soome)

ROCK & ROLL
23.01 kell 22 Beats from the
Vault

VÄIKEBUSSI RENT

VÄIKEBUSSI RENT

1-2 päeva = 60 € päev
3-7 päeva = 55 € päev

1-2 päeva = 60 € päev
3-7 päeva = 55 € päev

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

511 6923 • aurel.ee/buss

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

511 6923 • aurel.ee/buss
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Ehitus

Ehitusmeeskond teeb üldehitusja renoveerimistöid. Tel 5820
2040, vasker365@gmail.com.
Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine.
Küsi pakkumist tel 5850
9769, info@auna.ee,
www.auna.ee.
Katusetööd. Katusehundid OÜ
paigaldab valtsplekk-profiilplekk
ja kivikatuseid. Teeme erinevaid
plekitöid, paigaldame vihmavee
süsteeme ja katuselisatarvikuid.
Katuseremontööd.
Tel 5695 6885, 5667 2000.
Lamekatusetööd. Pikaajaline kogemus, kindel kvaliteet ja kliendisõbralikud hinnad. Tel 5662 9930.
Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192, web.zone.ee/
plaatimine.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid,
katused, fassaadid, ei põlga ka
väiksemaid töid. Tel 5885 5341,
ivariehitus@gmail.com.

tartuekspress

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

Kuiv kaminapuu 30 cm 40 l võrgus (viimased 200 tk) soodsamalt.
Tel 525 7628.

Talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

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

Kinnisvara vahetus
2 korterit (1-toalised, ahik, kap-rem,
aed) vahetada Tartus 3-toalise
mug korteri vastu. Tel 5563 9452.

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

Üürile anda
Ahiküttega korter. Tel 5606 1330.
Tuba 2-toalisest mug korterist
Tähtveres (16 m², internet, WC ja
vannituba eraldi, rõdu, elektripliit,
omanikult, 130 €/kuu).
Tel 5563 3060, levan@hot.ee

Koolitus
Arvutijoonestamise (CAD) kursu
sed. Samas müüa CAD program
mid. Tel 5388 9110,
zwcad@zwcad.ee.

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

Emajõe Keeltekool: uued kursu
sed jaanuaris. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Reiki I astme kursus 18.01 ja 1.02.
Energiaga tervendama. Hind kuni
15.01 80 €. Tel 5649 2769,
info@hingamisstuudio.ee,
www.hingamisstuudio.ee.

Küte

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

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toaline kap-remonti vajav kor
ter omanikult kiirmüügihinnaga.
Tel 511 0681.
1-2toaline korter Tartus, võib vajada remonti. Tel 5331 1142.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Kuivad kaminapuud kask (40 l)
võrk 2 €, lepp (40 l) võrk 2 €. Tel
557 6177, www.kuttepuud.com.

Ostan Audi, Volkswageni, BMW
sõiduauto või bussi. Aastakäiguga
1992-1999. Tel 5357 2213.

Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Puhastusteenus - kõik ühest
kohast. Tänavakivide paigaldus.
Tel 5891 4593, www.struktor.ee.

Teenused

Puksiirabi, rehvide vahetus,
autoremont, värvimistööd, sum
mutiremont. Tõrvandi, Ringtee 15
vastas, tel 5597 1196.
Raamatupidamisteenus. Majan
dusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jäl
gimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

Kuivad kasepuud. Koorem 10 rm.
Tel 509 3453.

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

Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.

San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

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

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

Pakun tööd

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Pakun osalise koormusega abi- ja
koristustööd ehitusel, sobib ka
pensionärile. Tel 505 4018.

Tel 514 2173

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

Pakun hooldustööd vanamem
me hooldamisel. Tel 511 8618.

Riided

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

51 a korralik sale naine vajab hellust, armastust. Otsib head meest.
Joodikutel mitte tülitada.
Tel 5634 7865.
59 a naine otsib autoga abivalmis
soliidset härrat. Tel 5846 4613.

Müük
Ilusate Asjade Pood: E-R 10-17, L
10-15, Tähe 21. Kodukaup, riided,
jalatsid ja palju muud Norrast.
Kasutatud kodumasinate müük
Tartus Uus tn 52 kauplus Kodumasinad. Garantii. Tel 740 7309, vaata
ka www.elmaka.ee.

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

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

Kauplus Inderlin hindab ja ostab
vanu raamatuid, hõbeesemeid,
märke, postkaarte, kunsti jne. Ka
nõukogude perioodist! Raha kohe
kätte! Tel 5803 6752.

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

Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsul
tatsioon. Tel 508 9565.

Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 40 €. Tel 5663 9310.

Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaar
did ja fotod. Tel 503 3719.
Vean liiva, kruusa, ehitusmaterja
li, metalli, pealelaadimise võimalus tõstukiga. Tel 5648 8522.
Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga. Head hinnad!
Tel 5193 2738.

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

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

Kodumasinate remont, kojukut
sed. OÜ Elmaka, Uus tn 52, Tartu,
tel 5330 4795, www.elmaka.ee.
Koostan, korrastan tööohutus
alaseid dokumente.
Tel 5560 2804.

Koguja ostab EW-aegseid
korporatsioonide uuriripatseid
(naha/vapiga) kuni 200 €/tk.
Tel 5649 5292.

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.

Vanad postkaardid – mõisad,
linnad, kirikud, autod, kauplused,
ausambad, talud jne.
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid,
diplomid, aktsiad, mündid,
fotod, graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg

TELLI
KUULUTUS
Veoteenus väikekaubikuga. Arve.
Tel 5348 8766.

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

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

Anne 51, kauplus Stiil - uued ja
vähe kasutatud riided Iirimaalt.
Kõik -20%. www.stiilriided.ee.

Kuiv 40 cm okaspuu 10 rm soodsalt. Tel 525 7628.

Jõe butiigis palju kaupa väga hea
hinnaga! Soola 10 (avaturg). Oleme avatud iga päev!

Kui soovid kodu seisukorda
parendada, siis telli töömees:
tel 5533 977, nii@teenginii.ee.

Tamme butiigis suur valik kleite
ja tuunikaid! Suur-Kaar 56. Vaata
meid ka Facebookis!

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

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

Tutvus

EW ja nõukogude ajast pärit rah
variiete raamatud, hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.

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

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

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

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

San-tehnilised tööd, vannituba
de remont, torustike ehitus.
Tel 5813 5496.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Lasteaed pakub tööd täiskohaga
puhastusteenindajale. Info tel
511 5631, tt@post.raad.tartu.ee.

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

Tervis

Ost

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Klienditeenindajale ja nõudepe
sijale. Tel 744 2085,
info@chezandre.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

Teen ehitus- ja remonditöid. Ja
ka elektritöid. Tel 5367 0484,
Janek.

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Diivaniparadiis teeb laomüüki
defektiga toodetele. Hinnad
alates 1 eurost. Täpsem info
tel 5329 2033, Ülenurme,
Teeninduse tee 10.
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Tasuta kodumasinate äravedu.
Pakkuda võib ka elektroonikat,
seadmeid jne. Tel 5386 9008.

Puitbrikett, kütteklots, kamina
puu, kojuveoga! Tel 528 9398.

Mööbel

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

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

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

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

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Kuivad kaseklotsid (26-29 cm)
40 l võrkkotis 1,80 €, 60 l / 2,30 €.
Vedu Tartus. Tel 5591 5281.

60 a korralik mees otsib tööd
valvuri või kojamehena Ülejõe
piirkonda. Tel 5563 9452.

Kinnisvara müük

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

Kuiv küttepuu. Kuiv lepp ja kask
pikkused 30/40/50 cm. Tartus
ja lähiümbruses vedu tasuta! Tel
5458 4434.

Otsin tööd

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

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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

Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
B-kategooria koolitus Põlvas
Kesk 25. Algus 11.02 kell 16,
hind 320 €. Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee.

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

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

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

Sõidukid

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

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

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

REKLAAM

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

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

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

Köögiviljaspagetid astelpajukastmega
Mind on nüüd usaldatud teile jagama killukesi köögimaailmast – andma ideid, mõtteid ning soovitusi, mida
lihtsalt, suhteliselt odavalt ja koduste vahenditega on igaühel võimalik järele proovida.
Siiski pean olema aus ja tunnistama, et vahel võin mõne koostisosa sisse susata, mis just oma odava hinnaga silma ei paista, kuid muudab roa just selliseks, nagu ta olema peaks. Oma teekonda alustan millegagi,
mis tooks mõnusalt värvi ning sära mustvalgesse talveaega.

Köögiviljaspagetid:

••
••
••
••
••
••

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
LETITEENINDAJAID

1 suuremat sorti porgand
1 keskmist kasvu suvikõrvits
1 normaalne punane paprika
1 mõõdukas punane sibul
oliiviõli, sool ja pipar
võimaluse korral maitseainesegu „hmeli-sumeli“

Astelpajukaste:

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

•• 1 pakk astelpajumarju (250 g)
•• 1/4 tassi vett
•• 1/4 tassi suhkrut

Grillitud halloumi juust:
•• 1 pakk halloumi juustu
•• paar oksa rosmariini

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.

Esimene osa on väga kerge – võta porgand, suvikõrvits,
punane sibul ja paprika ning viiluta need hästi õhukesteks.
Porgandi ja suvikõrvitsa puhul on kõige mugavam kasutada
pikiteradega koorimisnuga. Aga sobib ka tavaline koorimisnuga, millega peeneid viile tõmmata. Peaasi, et need oleksid
õhukesed. Aseta spagetid ahjuplaadile, piserda üle oliiviõliga
ning raputa peale maitse järgi soola-pipart ning indiapärast
maitseainesegu. Säti ahju temperatuur 200 kraadi peale.
Nüüd võta väike pott, kalla sisse peaaegu kõik astelpajumarjad (veidi jäta alles hilisemaks garneeringuks) ja aseta
pliidile keskmisel kuumusel. Lisa veerand tassi vett ning
sega vispliga, kuniks marjad purunevad. Jäta vaikselt podisema, aeg-ajalt segades. Umbes viie minuti pärast sega hulka veerand tassi suhkrut ning vajadusel vett.
Vahepeal viska ahju plaat köögiviljadega. Las kaste podiseb veel viis minutit. Sega aeg-ajalt, lase läbi
sõela. Soovi (ning võimaluse) korral võid enne veel blenderiga purustada, et konsistents jääks paksem. Läbi
sõelutud, aseta kaste kõrvale (kuid ära lase sel ära jahtuda). Samal ajal, kui köögiviljad ahjus küpsevad, aseta
pliidile üks pann ilma õlita, keera kuumus suureks. Nopi rosmariiniokstelt lehti ning viska pannile. Lõika
viiludeks halloumi juust ning pane rosmariini peale, kui pann on juba kuum. Küpseta juustu umbes minut
mõlemalt poolelt, kuniks juustu jääb ümbritsema mõnusalt krõbe kiht.
Võta köögiviljad ahjust, keera need kahe kahvliga rulli ning tõsta taldrikule. Küta kõrvale astelpajukaste
ning selle peale aseta halloumi juust. Garneeri tüümianilehtede ning astelpajumarjadega, mis ennist kõrvale
jätsid. Voílá, head isu!

Arvo Sulu

restorani Pegasus kokk

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid.
koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

Buss viib, toob ja
sõidutab kohapeal.

Tel 511 6923

PANGE 8-LIIKMELINE GRUPP KOKKU
JA TULGE NÄDALAKS MÄGEDESSE!

aurel.ee

inimese kohta

Majutus on kõigi
mugavustega 3-toalises
apartemendis, mis asub
Liptovsky Mikulaš’i
kesklinnas. SIIN

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

