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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!

SUUR LEHT
LEHT SUUR
5. veebruaril

trükiarv 43 000, kanne Tartu, Elva ja Luunja postkastidesse
reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamisoovist teata 3. veebruari õhtuks

Kui leht 5. veebruaril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

2

tartuekspress
Värske bussiplaan jätab
UUDISED

Neljapäev, 22. jaanuar 2015

KOOLIJÜTSID HARIMATA
Jaanuarist Tartu maakonnaliini
del kehtima hakanud uued sõidu
plaanid on reisijate elukorralduse
pea peale keeranud ning erilise
löögi alla on sattunud Ülenurme
rahvas.
Angelica Vintmann Aasa uuselamurajoonist tõdes, et bussid käivad nüüd niivõrd harva, et ohus on laste õigeaegne
koolijõudmine. „Kergliiklusteed siin pole.
Üks laps käib mul linnas koolis, teine
siinsamas Tõrvandis,“ selgitas ta. „Vanasti läks hommikul Tõrvandi poole seitse
bussi, nüüd ainult kolm.“

Trennid eikellelegi
Nii juhtunudki läinud esmaspäeva
hommikul, et kell 7.37 saabunud bussile mahtus ainult kaks inimest. „Külitselt
tuleb ju rahvas juba peale,“ rääkis Vintmann. „Bussijuht helistas bussiparki ja
saadeti teine buss, aga see tuli alles 30
minutit hiljem ja kõik lapsed, kes maha
jäid, jäid tundi hiljaks.“
Raskusi on noorematel kodanikel ka
tagasi koju pääsemisega. „Tunnid lõppevad poole kahest või hiljemgi, aga buss
lahkub Tõrvandist 13.10 ja järgmine alles
16.10. Vald pakub tegelikult nii palju huvialaringe ja trenne, aga me lihtsalt ei saa
seal käia. Keegi lapsevanem peaks siis
päev läbi bussijuhti mängima.“
Maakonnaliine teenindava GoBusi
Lõuna piirkonna juht Valter Keis tõdes,
et kõik osapooled on probleemist teadlikud. „Kõva töö sõiduplaanide kallal käib.
Umbes 60 liini läheb muutmisele, nii et
midagi toimub paremuse suunal kogu
aeg,“ lisas ta. „Eelkõige muutuvad sõiduplaanid, mis ei püsi ajas ja on planeeritud
liiga kiired, sest takerduvad teetööde tõttu.“
Keis rõhutas, et heitlikel aegadel on kõi-

Esimest leevendust Ülenurme rahva ühistranspordikannatustele lubavad asjaosalised veebruariks, kuid segadus jääb ilmselt püsima
vähemalt aastaks. 
GOBUS

ge ajakohasem sõiduplaan kättesaadav
aadressilt peatus.ee. „Tpilet.ee ja teised
sarnased portaalid ei ole praegu usaldusväärsed,“ märkis ta.
Keisi sõnul tuleb esimene muutuste
voor veebruari alguses ja teine veel märtsis-aprillis otsa. „See Ülenurme keskuse
ja Tõrvandi vaheline liiklus on muidugi
absurdne praegu,“ nentis ta.
Vintmann on enda sõnul ühes kaaskannatajatega asunud omavalitsusele
survet avaldama. „Mõtlesin, et kirjutaks
mingi avalduse probleemist ja käiks lausa ukselt uksele, koguks allkirjad kokku
ja saadaks vallamajja,“ rääkis ta. „Ideaalne lahendus oleks vallabuss. Vald pole küll
pindalalt suur, aga rahvast on palju, eriti
noori lastega peresid. Laste tundide algus
ja lõpp on ju teada, võiks ju olla koolibuss,
mis alustaks teekonda Külitselt. Ütlesin
seda ka vallas ja selle peale pööritati silmi,
et see pole võimalik.“
Ülenurme abivallavanem Haljand Kaa-

sik lubas omalt poolt elanike kaebustele
tuge pakkuda. „Kogusin 22 kirja kokku
ja viisin maavalitsusesse. Päris paljudele
probleemidele saime ka lahenduse ja uued
graafikud hakkavad 1. veebruarist kehtima, päris päevapealt seda muuta ei saa,“
ütles ta. „Samas on see maavalitsuse rida,
meie lihtsalt toetame neid kirju.“

Tasuta taksojuht
Maavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Anne Vodi kinnitas, et mingid muudatused kindlasti tulevad, aga
kuna paljud asjad taanduvad tee-ehituse probleemidele, siis on sealne liiklus veel täiendavalt plaanis läbi vaadata. „Mõned väiksemad korrektuurid,
mida inimesed on tahtnud, saame siiski kohe hoobilt ära teha, kui mitte 1.,
siis vähemalt 9. veebruarist,“ lubas ta.
„Näiteks väga tahetud sisenemine Riiamäe peatusest, sissesõidud Tõrvandisse

ja lennujaama ning mõned kellaajalised
parandused.“
Sõidusuundi kohe aga muutma hakata ei saa. „Ühel päeval võib ummik kesta
15 minutit, teisel päeval olla buss graafikus - buss võib jõuda, aga ka mitte jõuda.
Kui remont läbi saab, saame kellaajad üle
vaadata,“ sõnas Vodi. „Remondi tõttu on
erinevad ajad ja suunad tõsiselt häiritud.
Oleme ehitajaga rääkinud ja paraku siin
midagi teha polegi, see kestab veel ilmselt
terve aasta.“
Vintmann tuletas otsustajatele meelde,
et mitte kõigil uuselamurajoonide asukatel pole isiklikku autot. „Kui mul auto katki läheb, siis ma ei saagi kuhugi,“ lausus
ta. „Või võtame koolis ära kõik lapsed, kes
ühistransporti kasutavad? Mul on kaks
last ja mõlematel kool eri aegadel - ükski töökoht ei luba mul neli korda päevas
40 minutit ära käia, et tasuta taksojuhti
mängida.“
KAUR PAVES

Vaksaliesise ümberehitus ootab otsust
Linn on koostanud pea miljo
nilise projekti, mille teostumise
korral saaks raudteejaama esine
täiesti uue ilme. Peale parklate
soovitakse rajada ka kergliiklus
teed kolmes suunas.
„Meetme nimetus on „Raudteepeatuste ühendamine muude liikumisviisidega“,“ viitas abilinnapea Valvo Semilarski
eurotoetusele, mille abil loodetakse ehitus ette võtta.
Eesmärk on rajada vaksaliesisele ole-

masolevast märksa ohutum, aga ka esinduslikum lahendus, ning tagada ligipääs
kõigist suundadest. Nii pääseks tulevikus
otse raudteejaama treppi, tõstetud pinnaga teeribale, vaid ühistransport. Ka taksopeatusteks on planeeritud eraldi tasku. Kogu ülejäänud liiklust ja jaama jääks
lahutama minipargilaadne saareke. Vaksali ja Kuperjanovi tänava ristumiskohas
piiraks kiirust ning lihtsustaks jalakäijate elu samuti teepinnast tõstetud ülekäik.
Plaanis on ehitada pea kilomeeter kergliiklusteid, mis kulgeks piki Vaksali täna-

va raudteepoolset külge Riia tänavast Näituse ristmikuni ja 280-meetrine lõik ka
Kuperjanovi tänava äärde. Tööde praeguses faasis oodatakse projekteerimistingimusi. Peale vaksaliesise saaks korda ka
isetekkeline parkimisplats raudteejaama
kõrval, Tõnissoni tänava otsas.

Lahendus käega katsuda
Semilarski kinnitusel on ettepanekut tutvustatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu- ja inves-

NÄGEMISE KONTROLL
PRILLIDE VALMISTAMINE-klaaside paigaldus raamidesse kiirtööna,
PRILLID KÄTTE SAMAL PÄEVAL!
REMONT-ninapatjade, kruvide asendamine, painutamine ja kohendamine
LASERKEEVITUS
Aspecta pro OÜ
KONTAKTLÄÄTSED
HOOLDUSVAHENDID
ANNE PRISMA (NÕLVAKU 2)
PÄIKSEPRILLID
Info ja registreerimine
SPORDIPRILLID
tel: 74 201 42

E-R 9-20
L-P 10-16

mob: 53 845 524
e-mail: optikaservice@gmail.com

OPTIKA + service

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

teeringute osakonna spetsialistidele. „Tagasiside on olnud lubavalt positiivne,“ rõõmustas abilinnapea, kelle hinnangul ollakse
varemgi jutuks olnud plaaniga nüüd lahendusele lähemal kui kunagi varem. „Esialgsete plaanide kohaselt avanevad toetuse tingimused käesoleva aasta märtsikuus.“
Nii võiks ideaalstsenaariumi korral
aega vaksaliesise ehituse alguseni mõõta pelgalt kuudega. Projekti 980 000eurosest üldmaksumusest jääks linna kanda
15 protsenti.
RASMUS REKAND
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LUGEJA

Keelumärke sillale viiva tee otsal tasub tõsiselt võtta –
korrakaitsjad eirajaid ei hellita. 
RASMUS REKAND

LUGEJA KIRI

Täna kell 19 toimub Tartu ülikooli
endises kirikus (Jakobi 1) järjekordne arhitektuuri välkloeng, kus
räägitakse paneelelamupiirkondade elanike vajadustest ja sellest, millisteks tegudeks piirkond
võimeline võiks olla.

ISS Eesti AS välitööde juhataja
Selgitasime välja kõnealuses
situatsioonis osalenud traktoristi ja küsisime tema selgitust.
Vastus oli, et traktorist nägi
lapsevankriga naisterahvast,
vähendas hoogu ning sooritas
möödasõidu ohutult.
Tema hinnangul oli kõnniteel ruumi piisavalt, et sooritada manööver turvaliselt. Nii
suure masina väga lähedalt
mööda sõitmine võib tunduda hirmuäratav, kuid ei pruugi
alati ohtlik olla, sest masinate
roolis on oma ala spetsialistid, kes on läbinud ka vastava
koolituse.
Turvalisuse huvides palume
siiski olla tähelepanelik ja masina möödumise momendiks
peatuda tee pervel, et olla sada
protsenti ohutuses kindel.

euro eest tellinguid virutas ahne
kurikael eelmisel reedel Tartu vallas Tila külas ehitusobjektilt.

Ujuvsillad Emajõele

Ihaste sillale ei
tasu veel tikkuda
„Osad märgid ja helkurid vajavad veel paigaldamist. Käivad
tööd, mida saab teha vaid sõiduteelt,“ selgitas ehituse viimaseid
finesse fotograafiga juhuslikult
sillaotsal kokku sattunud linnaisa
Andres Pool. „Ja ennekõike – vaadake, mis teeolud siin on,“ takseeris ametnik jäätunud rööpaid. Just
viimaste asjus ehitaja ning tulevase teehooldajaga aruteluks kogunetigi.
Objekti valmimise ametlik
tähtaeg on 18. aprill – päev, mil
kolme aasta eest ehitusega seal
paigas alustati. Tegelikult jõutakse paari nädalaga toimetustega nii
kaugele, et silla võib liikluseks avada.

Tartu rahu nimel
Et jõuaks kindlasti enne valimisi? „Hoopis Tartu rahu aastapäeval,“ pareeris Pool. „Kas linlased oleks rohkem rahul, kui saame
küll töödega valmis, aga hoiaksime sõiduvalmis silda märtsini
ainult sellepärast kinni, et valimised mööda saaks?“
Juba praegu on tekkinud olukordi, kui kibelejad ei taha keelumärke tunnistada ning kipuvad
uut silda oma masina rataste all

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

tudengitele -10% • kaasa -10%

Nüüd pakume ka PÄEVAPRAADI
E–R kl 11–15.
€
India 4.50 € • Tiibeti 3.60 € • supp 2

on
Peale kella 17 menüüst tellides
le
rva
Tulge
võinaan toidu kõ
proovima!
TA
TASU
Tel 740 1606, 5668 3044
kam296@hotmail.com www.himaalajajutud.ee

Gaasiratsud linna
majandajatele
Raad soovib liisida riigihanke
korras kaks gaasil töötavat sõiduautot, sest linnamajanduse osakonna kasutuses olevad autod on
amortiseerunud, mis põhjustab
asjaosaliste sõnul suuri kütuse- ja
remondikulusid ning häireid igapäevases töökorralduses.

Taru lammutab
mägedel
Tartu Ekspressi veergudel kuulsaks saanud tartlane Mark Taru
alustas uisukrossihooaega maailmameistrivõistluste esimese etapiga USAs Minnesotas. Esikümnekohta sihtinud mees pidi sedapuhku leppima 35. positsiooniga.

Vaimujutud näitusel
17. veebruarini saab linnaraamatukogu muusikaosakonnas vaadata
Mari Hiiemäe näitust “Vaimujutud”,
kus eksponeeritud viieteistkümnel
mustvalgel pildil on kujutatud erinevaid mütoloogilisi vaimolendeid
eesti rahvausundist.

Laupäeval kell 13 on kunstimuuseumi abil eelregistreerimisel
võimalik osa võtta linnaekskursioonist, kus tutvustatakse Tartu
tänavakunstnike teoseid.

Sellest, et vastne tee vajab enne liikluse pealelubamist korralikku
hooldust, rääkisid selget keelt ka ametnike ja ehituspealiku saba lipu
tama kippuvad raudruunad.

katsetama. „Uuel sillal pole jätkuvalt liiklemine lubatud, sellele viitavad ka vastavad liiklusmärgid,“
on politsei pressiesindaja Kerly
Peiteli sõnul nad teemaga kursis.
„Märgi eiramise korral võib autojuhile määrata rahalise karistuse kuni 80 eurot. Kuna paigaldamist vajavad täiendavad liiklusmärgid ning sillale pole veel kõiki
piirdeid paigaldatud, ei ole sel liiklemine ohutu. Seda enam, et teeolud on praegusel ajal libedad ja
kohati keerulised, sillal puisturid
ei käi ning lume sulades võib tee
seal äärmiselt libe olla.“
Politseinikud on nii patrullimise käigus kui ka inimeste vihjetele
reageerides järele sõitnud mitmele
sõidukijuhile, kes uut silda on katsetanud. Probleemiks mitte niivõrd
märgi eiramine eraldiseisvalt, kuivõrd ohtlikult suur kiirus, mis ületab linnaliikluses lubatu.
„Arvestades, et sild on hooldamata ning kohati on seal laokil
olnud ka ehitusmaterjale, on keelu eirates sillal sõitmine suure ohu
allikas,“ jätkas Peitel. „Just sel põh-

jusel on politseil tulnud välja kirjutada ka mõned väärteoprotokollid.“

Suund Räpinale
Uus teelõik, mille kaudu sõit vangla ringilt Annelinna muutub pea
poole lühemaks, on 2,9 km pikk.
400meetrisel sillal on kaks sõidurada ja nelja meetri laiune kergliiklustee, millele on rajatud kaks vaateplatvormi. Luhta ületavas osas ja elamute
läheduses ääristavad silda 1,1 meetri
kõrgused betoonist müratõkendid ja
elamutest mööduval lõigul pinnasest
müratõkkevall, mis hakkab piirkonda kaitsma ka suurvee eest.
Raha on Idaringtee kahe etapi peale kulunud kokku 45 miljonit eurot, millest 84% tuleb riigilt. Kolmanda etapi ehitus, mis
ühendaks valmiva teelõigu Räpina maanteega, võiks ideaalis alata
veel selle aasta lõpus.
RASMUS REKAND

Vaata videot
tartuekspress.ee

E–N kl 11–23
R–L kl 11–01
P kl 12–23

ja india

Linn osaleb projektis „Säästva ja
jätkusuutliku harrastuskalapüügi
arendamine Emajõel“, mille käigus paigaldatakse kaks ujuvsilda
Väike-Turu ning Munga tänava
piirkonnas ja lõpetatakse Sõbra
tänava ujuvkai ettevalmistustööd.

Grafitituur

Küüni 5b,
TARTU

KUUPAKKUMINE

osa võtma ja peresid koos võistlema. Joogahuvilistele tutvustab
treener Angela Saks šivanda joogat, avatud on jõusaal ning huvilistega suhtleb toitumisnõustaja.

1960

Kuigi tee vangla juurest
Annelinna on sisuliselt
valmis, ei tasu Ihaste sillale
ohutuse mõttes enne veeb
ruari tikkuda. Keelu eirajail
hoiab kullipilgu kuklas ka
politsei.

Ero Tolsberg
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LAUSEGA

Paneelikad luubi all

Mõrvarlik
sahajuht
Mind ja mu lapsevankris last
oleks jõe ja kanali vahelisel
kergliiklusteel peaaegu alla
aetud.
Napilt sain eest ära, umbes
viis sentimeetrit jäi lapsevankri,
minu ja suure saharatta vahele.
Pärast šokist toibumist leidsin,
et politseisse helistada pole
enam mõtet, aga otsustasin
toimunust avalikkusele teada
anda.
Sahk sõitis kiirusel, mis
kindlasti polnud kõnnitee
kohta sobiv, umbes 30-40
km/h. Signaali sahajuht ei
andnud, korraks taha vaadates nägin teda tulemas, aga ei
osanud saha suurust ja kiirust
nii õigesti hinnata. Mis oleks
saanud, kui mul oleks kõrvaklapid peas olnud, ei taha
mõeldagi. Äkki oleks võimalik
juhti kuidagi korrale kutsuda,
et järgmisel korral kellelgi
õnnetumalt ei läheks?
Mai Ristioja

tartuekspress
LAUSEGA
UUDISED

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

Luunjasse liikuma

Kohtumelu
hubasemaks

Pühapäeval kell 12 toimub Luunja
keskkooli võimlas tasuta liikumisja tervisepäev, kuhu oodatakse
mudilasi võimlema, lapsi ja noori
erinevatest lõbusatest võistlustest

Kohtumaja 3. korrusel kohtusaalide juures saavad kõik soovijad
tööpäeviti kell 9-17 vaadata näitust, mis kajastab 1919. aastal loodud Eesti Advokatuuri ajalugu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EDGAR, AITA: ehk peaks vaatamata ideaalsetele ilmaoludele rää
mas seisvale kaubamaja platsile laskuma Supermani rõivais uisu
liidu president isiklikult, et jääl taas laste kilked kaikuda võiks?
RASMUS REKAND
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Palametsa
pajatused
318.

Laul teeb rinna
rõõmsaks
Teada-tuntud tõdemus neist ammustest aegadest, mil masinamuusikat veel ei olnud ja laul tuli südamest ning suust. Sest selline laul
lõi meeleolu, liitis seltskonda ja ühendas noori. Aitas ühiseid väärtushinnanguid luua, kui pruukida nüüdisaegset väljendusviisi. Igas
korporatsioonis oli spetsiaalne magister cantandi, kes õpetas rebastele kohustuslikke buršilaule ja abistas neid isikliku nn leibcantuse väljavalimisel ning selgekssaamisel. Laul kõlas nii katuse all kui
vabas õhus, seda just soojal aastaajal. Aga ka talvist cantuse tegemist
tuli ette.
Üht sellist episoodi meenutab oma mälestustes eelmise aastasaja
alguses Tartus teoloogiat studeerinud Jaan Lattik (1878–1967). Tuntuks saanud kui kõne- ja kirjaosav kauaaegne Viljandi maakoguduse
pastor ning poliitik. Maapagulasena Rootsis hoolas möödunu meenutaja. Ta kirjutas.
Olime rebased. Oli vaja sõita viimase lumeteega mööda Emajõge
Kvistenthali. Sissesõidetud rada, kõrval juba palju vett ja igat sorti
kevadet. Lasti saaniga nagu lootsikuga vett mööda.
Peatus Kvistenthali kõrtsis tegi meeled rõõmsaks. Tagasiteel linna tahtis mitu saanitäit noori mehi kihutada kõrvuti, et oleks parem
koos laulda. Üks tuline laulujuht istus voorimehe kõrvale pukki,
nägu seltskonna poole ja hakkas juhatama. Laul algas ja kõik voorimehed laulsid kaasa.
Sedaviisi jõudsime õnnelikult puusillani. Jää ja tee pidasid vastu.
Aga linnas oli meil vähem õnne. Kardavoi pidas meid kinni ja lubas
teha mitu imet. Tema norimisele vastas meie voorimees peenikese
häälega ja puhtas saksa keeles: „Kardavoi, pist du auch tudeng, dann
sets auf pukk!“ (Et kui tunned ennast ka üliõpilasena, siis istu minu
kõrvale pukki ja laula kaasa.)
Egas seekordne laulmine ainus olnud. Kastani uulitsal elas
üks sõber, muidugi tudeng ja vanem semester. Temal oli sünnipäev. Mulle ja ühele teisele rebasele anti käsk hoolt kanda, et
laul ja muusika ärataksid sünnipäevalapse südaöötunnil, siis
kui uni on kõige magusam. Hiilisime keskööl pimeda maja juurde, saime tuttava ukse taha ja seadsime ennast valmis. Panime
tööle kõik helinad ja hääled, mis meil kaasas olid: üüritud leierkast, kitarr, kaks väikest panni ja harmoonika. Suuga laulsime
igaüks oma erilise hääle ja viisiga. Sõnad olid: „Kallis Mari, kaugel elad.“
Laul igatahes mõjus. Majaperemees oli kohe jalul ja kaebas:
„Mis te, noorhärrad, ometi nii hirmsasti röögite!“ Ilmselt oli
tal vähe arusaamist muusika ilust ja meil tuli see talle selgeks
teha. Et Vanemune on meile selleks õrnaks äratuslauluks kandle andnud ja meid käskinud selle keeli helistada. Ja me leppisime ära.
Lisan omalt poolt. Kõige paremateks laulumeesteks peeti korp!
Estonia omi, keda nimetati „Tartu ööbikuteks“ ja kutsuti esinema
pidudele nii Tartus kui lähikonna mõisalossides. Soojal aastaajal
musitseeriti Toomemäel, eelkõige Toome sildadel. Üks ansambel
Ingli-, teine Kuradisillal. Publik seisis ja kuulas sildade vahel ning
jagas kiitust küll ühele, küll teisele poole. Lausa võistulaulmine,
mida võimaldas tõsiasi, et naistekliiniku täies mahus hoonemürakas oli veel püstitamata, nii et heli sai vabalt kõlada ja pilgule avanev panoraam hoopis avaram kui praegu.

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

24 h =60
€
•

511 6923 • aurel.ee/buss

511 6923 • aurel.ee/buss

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

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

lasud ja voolab veri
Talendisaate salvestusel
Uues Teatris juhtus reedel
esimest korda Eesti meele
lahutuse ajaloos inimohvri
tega lõppenud formaadini
he, kus olid kohtunike rollis
Mart Sander, Mihkel Raud
ja Liis Lemsalu.

Superstaariks pürginud Rauno
Polman, kes kohapeal ütles enda
nimeks Fred, keeldus ruumist
lahkumast pärast 1950. aastate
hittloo „All I have to do is dream“
melismiderohket esitlust vaatamata sellele, et ta sai kohtunikelt
kaks ei-d. Kaheksa minutit pärast
kella seitset õhtul lõpetas 25aastane Fred etteaste ning oleks
pidanud pärast Mihkli hävitavat
hinnangut ja Liisi huultelt lipsanud eitust kohe stuudiost lahkuma.
Staarihakatis ei leppinud aga
olukorraga ning ummikusse
jooksnud vaidlused tekitasid olukorra, kus Fred pantvangistas
revolvri ähvardusel kõik kohalviibijad umbes kaheks tunniks.
Võimuesindajaid ootas kohale
saabudes õõvastav pilt. Fredi sõnul
tuli ta saatesse laulma nagu kõik
teisedki ja ta tahtis lihtsalt, et talle
teise laulu võimalus antaks. Äsjajuhtunu kohta jagasid ütlusi esietendunud näidendi autor ja osatäitja Raud ning lavastaja Ingomar
Vihmar.

Ahvi otsides
Originaalteksti kirjutas Raud
2011. aastal inspireerituna neljast
järjestikusest hooajast, mil ta on
olnud kohtunikuks saates „Eesti
otsib superstaari“. „Materjali võlu
peitub lihtsuses ja allegoorilisuses
ja see peaks kõiki kõnetama,“ kirjeldab Raud loodut.
Näideldavaid tegelasi on teoses
kokku neli: kolm kohtunikku ja
üks staariks pürgija, lisaks suhel-

Kes kohtunike ära põlatud Fredi revolvritoru ette jääb, selgub saalis. 

dakse alati vaikiva produtsendi
Mustafaga, kes toimuvat justkui
kusagilt kõrgemalt kontrollib. Esimene kohtunik saab Raua karusõrna hinge. Teine kohtunik koosneb kõigi siresäärsete telepiigade
kollektiivsest alateadvusest, kes
ühepäevaliblikatena stuudioprožektorite suunas lennates oma
õrnu tiibu kõrvetavad – õppimata,
ikka uuesti ja uuesti peaga vastu
klaasi põrutades. Kolmas kohtunik on reinrannaplik tüpaaž, kes
ka aariast lugu peab, nii muusikažanri kui rassina.
Staariks pürgija on identifitseerimatu noor, keda sarnaselt
Camus’ loodud Mersault’le hakkab piinama see lõpmatuna näiv
umbne kuumus ja otsmikult voolav metallihaisuga higi. Pärast
revolvri haaramist muundub ta
aga millekski hüppava ahvi ja
Camus’ alžeerlase vahepealseks.
Nii valmiski Raua sulest 64-leheküljeline ühes vaatuses näidend
„Eesti otsib ahvi”.

Ühendriikidest Siberini
Debüüt tehti 2012. aasta alguses Von Krahli teatris Mart Koldit-

sa käe all ja nimeks pandi „Järgmine voor“, mida mängiti kokku üle
20 etenduse. Edasi rändas materjal festivalidele Ameerika Ühendriikidesse ja Venemaale. Tulemuseks USA versioon „American
monkey“ mida mängiti Floridas
Freefall’i-nimelises teatris eelmise
aasta märtsis ja mille valmimisse
panustas Raud ka ise.
Venemaal esindas näidendit
Krahli produktsioonis Fredi mänginud Nero Urke, kelle osalemine festivalidel-töötubadel pälvis
lavastajate suure huvi, mille lõpptulemusi saame loodetavasti näha
juba lähitulevikus. „Tükk jõuab
lavale Moskvas ja isegi Siberis,“
kinnitas Raud.
Praegu lavastatakse „Eesti
otsib ahvi“ Soome teatrites, kus
proovid toimuvad neljas erinevas
põhjanaabrite teatris. Raua sõnul
erinevad TV3-s näidatud ühekordne telesõu ja praegu etenduv näidend teineteisest oluliselt.
„Tekst pole kirjutatud televisioonile ja sobib paremini väikesele
paarisaja pealtvaatajaga black-box
tüüpi teatrilavale,“ kommenteeris
Raud. „Televisioon ja Uues Teatris
lavastuv on kaks täiesti eri asja,

GABRIELA LIIVAMÄGI

tele oli vaheetapp,“ võrdles lavastaja Vihmar.

Banaan paneb hüppama
„Ahv jalutab sisse. Ta hüppab.
Seda nad teevad. Fine./.../ See siin
pole mingi erand, raisk. Las hüppab. /.../Sitaks naljakas,“ on Mihkli sõnad laval, näitlikustamaks
telesaate julma ja inimesi hävitavat formaati. Mis juhtub aga, kui
positsioonid vahetuvad ja rollid
segunema hakkavad, kui meigi- ja
riidekihid maha kistakse?
„Tegelikult see, kus me elame, on
egode mäng – võitlus ja kättemaks.
Sul on mingi hinnang teise suhtes.
Isegi, kui selle inimese elu on kaalul, keda sa hindad ja sa ütled ikkagi talle ei, siis see on puhtalt sellest,
et ego ei luba. Kui sa ütled jah, siis sa
justkui kiidad heaks selle n-ö nõmeduse. See ongi kriitika, hinnangud,
kommentaarid, meedia. Ego juhib
inimest. See on sulaselge hirm haiget saada ja nii tehakse haiget teistele,“ üldistas Vihmar 28.-31. jaanuarini Uue Teatri laval toimuvat ning
lisas, et draama laiemaks aluseks
ongi seesama konflikt.
JANARI KINTSIRAUD

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.
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Sirli Supilinnast

Lapsevanem ongi õpetaja
Ikka ja jälle tuleb ustest-akendest
lastevanemate oigeid, et mis koolisüsteem see tänapäeval on, kus
julgetakse lapsele jätta mõni tarkus detailideni lahti seletamata
ja koolis jäädakse justkui lootma
lapsevanema kaasabile.
Aga nii ju peabki olema! Jah, ma
tean, milles seisneb õpetaja funktsioon, aga lapsevanemad võiks
enda osatähtsusest ka aru saada!
Sünnib siia ilma pisike kodanik.
Pikalt planeeritud, hoolega oodatud. Nunnutatakse ja poputatakse nii 6–7 aastat. Ma arvan, et pea
kõik vanemad on vaadanud oma
vastsündinud lapse silmadesse ja
tõotanud sellele imearmsana näivale pambule teda hoida ja toetada, juhtugu mis iganes! Sel hetkel
tundub see lubadus nii suur ja siiras ja püha...
Ent ühel päeval on sellest imearmsast südameröövlist kasvanud koolilaps. Saabub kauaoodatud 1. september. Lapse jaoks on
see kahjuks lapsepõlve lõpp, sest
sellest päevast edasi tuleb tal ise
läbida teekond kooli ja kodu vahel.
Tuleb täita kõiki ühiskonna normatiive ja olla nii kooli kui kodu
silmis laitmatu.
Kui seni on laps justkui tohtinud küsida, kust tulevad lapsed,
miks pilved taevast alla ei kuku ja
kas jõuluvanal põhjamaal külm
ei ole, siis nüüd ei või enam mitte midagi pärida. Nüüd on lapsest
saanud koolilaps ja see tähendab
seda, et kodust saab vaid õhtuti

võileibu (sest sooja sööki pakutakse korra päevas ju koolis) ja voodisse puhtad linad. Lapsevanema töö
on tehtud. Ema-isa jaoks on kätte
jõudnud lõikusaeg.
Kas endal ei tule meelde, kui
raske see kooliaeg ikka oli? Kellel
kergem, kellel raskem, aga abi oli
meil kõigil vaja. Ikka tuli keegi, kes
korrigeeris, et J ja A kokku on kõige lihtsam sidesõna, mitte „jota“.
Korrutustabel oli justkui ihunuhtluse asemel leiutatud! Kõik
see teadus, tabelid ja valemid – oli

Nüüd nelikveolised Suzuki SX4 S-Cross ja Suzuki Swift eriti hea hinnaga!
SWIFT 1,2 VVT GL 5MT 4WD JUBILEUM
soodushind

12 999 €
soodustus 3000 €

SX4 S-CROSS 1,6 VVT GL+ 5MT 4WD JUBILEUM
soodushind

16 499 €
soodustus 3500 €

Ilmatsalu 28, Tartu. Tel. 742 4677, 742 5797
www.toptartu.ee

meil ja on ka meie lastel vaja, et
keegi pilgu peale viskaks ja mõne
tähtsa asja uuesti meelde tuletaks
ning üle kordaks.
Aga meie laste vanemad on väsinud, tüdinenud ja stressis. Kuulge, jutt käib teie enda lapsest! Ta
on teie luust ja lihast teostatud
projekt! Meenutagem seda lubadust, mis kunagi ühele krimpsus
pambule antud sai, ja mõelgem, et
see on meie võimalus võtta lapsel
käest kinni ja aidata tal elus jälle
mõne sammukese edasi astuda.

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
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Tuhkatriinu küsib printsilt:
„See kingake läks mulle jalga,
millal siis pulmad on?“
„See oli kõigest poolfinaal...“ vastab prints. „Kohe hakkame proovima rinnahoidjat, korv C!“
***
Ajakirjanik teeb intervjuud ühe
kloostrielanikuga.
Ajakirjanik: „Kas te televiisorit vaatate?“
Munk: „Ei, kirik ei kiida sellist
tegevust heaks.“
Ajakirjanik: „Aga raadiot kuulate?“
Munk: „Ei, kirik ei kiida ka sellist
tegevust heaks.“
***
Ema pojale:
„Me tahame suvila osta. Isa
otsustas seepärast joomise maha
jätta ja mina loobun suitsetamisest.
Kas sina, pojake, saaksid omalt
poolt ka midagi teha?“
„Muidugi, ema – ma võin kooli
pooleli jätta!“
***
Neiu helistab noormehele:
„Mu vanemad sõidavad täna paariks päevaks suvilasse.“
„Ja mis siis?“ küsib noormees.
„Tule mulle külla.“
„Milleks?“
„Kuidas milleks? Sööme õhtust,

ajame juttu...“
„Aga mis edasi saab?“
„Siis paneme vaikse muusika
mängima ja kustutame tule.“
„Ja siis?“
„Siis tantsime pisut, pärast lähme voodisse ja armastame üksteist
kuni hommikuni.“
„Aa, selge! Sain vihjest aru, hakkan kohe tulema!“
***
Ema viib tütre psühhiaatri juurde
ja räägib:
„Doktor, praegu on talv, minu
tütar aga tahab ujuma minna.
Paneb iga päev bikiinid selga, lestad
jalga, maski ja ujumistoru pähe ning
hakkab ranna poole astuma. Kohe
ei tea, mida teha!“
„Noh, Mari, vaata aknast välja,“
pöördub psühhiaater tüdruku poole. „Puud on härmas, lumi maas,
inimesed kannavad kasukaid. Mis
suvi see selline on?“
„On selline hullumeelne suvi...“
vastab tüdruk mõtlikult.
***
Sõbrad omavahel:
„Nimeta mulle aastaajad.“
„Noh, kevad, sügis, talv.“
„Sa nimetasid ainult kolm, aga
kuhu siis suvi jääb?“
„Vaat selle küsimuse esitasime

me sel aastal kogu perega!“
***
Kohtuvad kaks sõpra:
„Kuidas läheb?“
„Ah, ära parem küsi! Pank, kus
ma oma raha hoidsin, läks pankrotti. Suvila pandi põlema. Naine läks advokaadi juurde elama.
Poeg pandi kinni ja tütar lööb litsi. Eile helistas arst ja nüüd tuleb
kontrollida, kas mul on vähk või
mitte.“
„Jube! Halvemaks vist enam
minna ei saa?“
„Kardan, et saab! Täna hommikul
läks mul risti üle tee must kass ja
näitas mulle keelt!“
***
Härra Müller kõnetab tänaval
joobnud meest:
„Miks teil vihmavari käes on?
Praegu ju ei saja.“
„Õkk! Nii on kergem tasakaalu
hoida,“ vastab joobnu.
***
Autopesula juhtkonna koosolekul arutatakse, miks on kliente nii
vähe.
„Ainult 25% autoomanikke kasutab pesulat, ülejäänud 25% pesevad
autot kodus,“ ütleb direktor.
„Aga ülejäänud 50%?“
„Need ootavad vihma!“

SUDOKU
SUDOKU

Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Loll ja Lollim kakks

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
23.01 kell 12, 17.45; 24.–25.01
kell 10.45, 13, 15.10, 17.45;
26.–27., 29.01 kell 11.55, 13,
15.10; 28.01 kell 11.55, 12.30,
14.45 6 kangelast
26.–29.01 kell 16.30 Kahe
öösuhe

23.–29.01 kell 12.10 Mada
gaskari pingviinid

RISTSÕNA

Fassaaditööd: soojustamine ja viimistlemine.
Küsi pakkumist tel 5850
9769, info@auna.ee,
www.auna.ee.
Katuse-, ehituspuusepa- ja
remonditööd, ehitusabi jne.
Ehitus Kiirabi OÜ. Tel 5919 8885,
info@ehituskiirabi.com,
www.ehituskiirabi.com.
Katusetööd. Katusehundid OÜ
paigaldab valtsplekk-profiilplekk
ja kivikatuseid. Teeme erinevaid
plekitöid, paigaldame vihmavee
süsteeme ja katuselisatarvikuid.
Katuseremontööd.
Tel 5695 6885, 5667 2000.

23.–29.01 kell 15.20 Null
punkt

RISTSÕNA

Ehitus

23.–29.01 kell 13.15 Öö muu
seumis: Hauakambri saladus
23.–25.01 kel 20, 22.15; 26.–
29.01 kell 17.45 Loll ja lollim
kakks
23.–29.01 kell 11.45 Lumeku
ninganna 2

29.01 kell 19 Esilinastus:
Kõiksuse teooria

Kontsert
ROCK & ROLL
23.01 kell 22 Beats from the
Vault

TARTU JAZZKLUBI
23.01 kell 21 Kaire Vilgats
Band
24.01 kell 20 Themuri Sula
manidze

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

VILDE
23.01 kell 20 Billboarding
24.01 kell 20 Kristjan Ruda
novski & Jaanis Kill

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.
Termograafia, hoonete soojus
pildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.
Tselluvilla paigaldamine puiste
na – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

24.–25.01 kell 11.30 7. pöial
poiss

kuni 7.02 Tartu Variku kooli
õpilaste fotonäitus Päikese
valgus

23.–29.01 kell 15.30 Kääbik:
Viie väe lahing

LINNARAAMATUKOGU

23.–25.01 kell 16.30; 24.–
29.01 kell 22.15 Whiplash

kuni 17.02 Mari Hiiemäe näitus Vaimujutud

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

23.–28.01 kell 12.45, 20.15,
21.30; 29.01 kell 12.45, 17.05,
21.30 Mortdecai

kuni 18.02 MTÜ Loomuse
plakatinäitus Olen loomade
poolt!

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

24.–25.01 kell 11 Mesilane
Maia

kuni 20.02 näitus Laulupidu
de generaatorid

23.–29.01 kell 15, 17.15 Lind
mees

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

23.–28.01 kell 18.15; 29.01
kell 19 Murdumatu

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

23.–29.01 kell 13.30 Kapter
Mõõkhammas ja Rama Lama
aare
23.–28.01 kell 19.30, 22.30;
29.01 kell 19.30, 22 Isamees
23.–28.01 kell 17.30, 21; 29.01
kell 22 Foxcatcher
23.–25.01 kell 14, 21.15; 26.–
28.01 kell 14, 22; 29.01 kell
14, 21.45 Blackhat: Küber
torm
26.–27.01 kell 19 Saint Lau
rent. Stiil – see olen mina
23.–25.01 kell 19; 26.–28.01
kell 20; 29.01 kell 20.15 Man
dariinid
28.01 kell 20 Naisteõhtu:
Metsik
28.01 kell 20 Meesteõhtu: ’71

Muu

Materjal
Müüa soodsate hindadega
saematerjali. Kõik levinumad ristlõiked. Transport. Tel 5656 4624.

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

LINNARAAMATUKOGU
24.01 kell 11.30 Lemmikloo
maring lastele, jaanuari lemmikud on pardid
27.01 kell 18 Raamatuesit
lused: Leszek Kołakowski
Revolutsioon kui ilus hai
gus. Arutlusi totalitarismist,
vasakpoolsusest, kommu
nismist, demokraatiast –
aga mitte ainult ja Stanisław
Ignacy Witkiewiczi Hullu
meelne ja nunn: 14 pöörast
näidendit
28.01 kell 10.30 Muinasjutu
hommik lastele

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Uut omanikku ootab täielikult
renoveeritud 1-toaline kodu
Aardla tänaval (28,7 m², 37 500 €).
Tel 56 503 503.
Vaja ära kolida? Sind ootab soodne
(10 300 EEK) 2-toaline kõigi mug
korter Väimelas. Tel 508 6511.
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Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toaline korter Tartus, võib vajada remonti. Tel 5331 1142.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ostan Tartus remonti vajava
1-2toalise korteri või kööktoa. Tel
56 503 503, Marko.

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

Üürile anda
Ahiküttega korter. Tel 5606 1330.

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

Koolitus
Arvutijoonestamise (CAD) kursu
sed. Samas müüa CAD program
mid. Tel 5388 9110,
zwcad@zwcad.ee.
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LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuiv 40 cm okaspuu 10 rm soodsalt. Tel 525 7628.
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.
Kuiv kask võrk 40 l 2.00, kuiv
okaspuu 1.70 võrk. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu. Kuiv lepp ja kask
pikkused 30/40/50 cm. Tartus
ja lähiümbruses vedu tasuta! Tel
5458 4434.
Kuivad kaminapuud kask (40 l)
võrk 2 €, lepp (40 l) võrk 2 €. Tel
557 6177, www.kuttepuud.com.
Kuivad kaseklotsid (26-29 cm)
40 l võrkkotis 1,80 €, 60 l / 2,30 €.
Vedu Tartus. Tel 5591 5281.
Kuivad kasepinnud 30, 40, 50
cm, vedu, tšekk. Tel 5594 7098.
Kuivad puud 40 l võrgus. Hind al
1.5-2 €. Tel 5636 3645.

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

Küttepuud, vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.

Tõstukijuhi koolitus toimub
27.-29.01 kl 9-16. Hind 135 €.
Lisainfo tel 7361 834, www.khk.ee/
koolitus.

Küte

Lõhutud toores kase küttepuu
(35 €/rm koos kojuveoga, puud on
väga korralikud). Tel 5377 4476.

REKLAAM

Otsin tööd

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

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

Pakun tööd
Pakun hooldustööd vanamem
me hooldamisel. Tel 511 8618.

Riided

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

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

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

Raamatupidamisteenus. Majan
dusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jäl
gimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

Jõe butiigis suur valik hea hinna
ga kasutatud suusapükse! Soola
10. Oleme avatud iga päev!

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

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

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Uus kogus uusi
lasteriideid Saksamaalt.

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

Pakume tasuta riideid ja jalanõu
sid 5.-7. veebruaril kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.

San-tehnilised tööd.
Tel 5757 0202.

Tamme butiigis suur valik kleite
ja tuunikaid! Suur-Kaar 56. Vaata
meid ka Facebookis!
Tamme butiigis kõik kasutatud
riided ainult 2 eurot! Suur-Kaar
56, E-R 10-17, L 10-16.

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

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

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727. 24 h, 1,09 €/min.
Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

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

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

Korterite remont. Tel 5802 2620
(vene k), 511 1242 (eesti k).

Teenused

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

Kui soovid kodu seisukorda
parendada, siis telli töömees:
tel 5533 977, nii@teenginii.ee.
Loovteraapia - suhteprobleemid,
depressioon, haigused jms. Info
tel 511 4081, Eva.

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

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga. Head hinnad!
Tel 5193 2738.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Ohtlike puude raie ja puuhool
dustööd. Tel 5190 5271.

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

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Päevapraad
nüüd ka
Pärnus!

Visiitkaardid, reklaamtrükised,
raamatud. Digi- ja ofsettrükk.
Tel 7420718, www.bookmill.ee.

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

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Peatoimetaja asetäitja: Merilyn Säde merilyn@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

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

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

Müük
Erinevad kasutatud aknad ja
uksed. Tel 512 1766.
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 rah
variiete raamatud, hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.
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.
Koguja ostab EW-aegseid
korporatsioonide uuriripatseid
(naha/vapiga) kuni 200 €/tk.
Tel 5649 5292.

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

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaar
did ja fotod. Tel 503 3719.
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
Tantsuõhtu: ansambel Viiser valsid, rumbad, tangod. Cafe
Diamonds&Rust. Info tel 511 4081,
Eva Kouhia.

TELLI
KUULUTUS

Pakume ehitusteenust, puusepaja maalritöid. Tel 5346 4622.
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

Tervis

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

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

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

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

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

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Müüa äsja raiutud ja lõhutud kase
küttepuid (50 cm, hind veoga
40 €/rm). Tel 5612 7434.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

Puidugraanulid (tume: 6 mm /
990 kg - 189 €, Premium: 6 mm
/ 975 kg - 210 €, 8 mm / 960 kg 210 €). Transport Tartus tasuta. Tel
507 0964.

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

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

7

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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VEDU SUUSASÕIT

SAADJÄRV
9KM
VABA

2015
LISAKS AJAVÕTUTA OSALUS

*SUURIM LÄBISÕIT*
TASUTA SUUSAHOOLDUS
SUUSAMÄNGUD LASTELE
SUUSAÕPE & LOOSIAUHINNAD

www.suusahullud.ee
KÕIKIDE OSALEJATE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA UUS SUBARU OUTBACKI KASUTUS*

Eesti Vabaerakond

Muudame omavalitsused OMA valitsusteks.
Riik on oma inimestest kaugenenud.
Eestimaa ei lõpe Toompea jalamil.

www.vabaerakond.ee

Jõgeva- ja Tartumaa

Vajame Eestit
kõikjal Eestis!

661 Märt Meesak

Märt on aktiivne kaitseliitlane,
Konguta vallavolikogu esimees

662 Elo Lutsepp
Elo on ajaloolane, kes usub
Eesti küla elujõulisusse

Nüüd on,
keda valida!

kontoritehnika

s

müük ja hooldu

• TOONERID, PRINTERID, KOOPIAMASINAD
• TAHMAKASSETTIDE KIIRE TÄITMINE

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

