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· Alampalk 1000-euroni
· Palgatõus õpetajatele, päästjatele ja
politseinikele
· Üks tööaasta võrdugu ühe pensioniaastaga
· Kõrgemad pensionid ja puudetoetused
· Tasuta ühistransport
· Tasuta koolitoit kõigile lastele
· Kolmanda lapse toetus 300 euroni
· 200-eurone hambaravihüvitis
· „Võtmed tagasi“ kodulaenusüsteem
· Astmeline tulumaks
· Välispankade maksustamine
· Taasloodud tugev piirivalve
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Vali meie meeskond!
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Vaeste edetabelist valimistuudiosse
Kuidas üldse on seal puldis seista tavainimesel,
kes pole harjunud igal
kolmapäeval „Foorumis“
kaklema?

Alles sügisel leidis Tartu
Ekspress aktivist Veiko
Rämmeli ühes teiste elukaptenitega Emajõe äärest
läbipaistvat lustivett rüüpamas, mis andis aluse mehe
ka palju vastuolusid tekitanud vaeste pingereas 12.
positsioonile paigutada.

Põlvist nõrgaks mineku hirmu
küll polnud. Õpin kirikuõpetajaks ja olen praktika juba ViruJaagupi koguduses läbi teinud.
Kantslis seista ja möliseda pole
mingi probleem!

Nüüd on pastoriks õppiv Rämmel valitsuserakonna taaga seljast raputanud ning pürgib Iseseisvuspartei sotsiaalministrikandidaadina riigikokku.

Millega sa Kivisildniku nii
välja vihastasid, et ta su
esinemist naljaks nimetas?

Millest tähelend alguse sai?
Poliitikaga olen ju kogu aeg
tegelenud. Aga vaeste pingereast ma ei teadnudki, olen meelitatud! Ega rikkusega pole ma
kunagi hiilanud, ehkki firmasid
on tehtud palju.

Alles hiljuti (2002–2010)
nühkisid ju Reformierakonna pinki.
Ma ei tea isegi, kuidas sinna
sain. Tegelikult aiman: mul oli
üks sõber, nurgaadvokaat, kes
võttis mult kunagi mingile asjale
allkirja. Pooljommis peaga ei pööranud tähelepanu, mis see oli.

Kuigi valimisdebati meeldejäävamaid staare Veiko Rämmel räägib kaheksandast karskuskuust, tabas
Tartu Ekspress ta mullu oktoobris grüünes kamraadidega haljast viskamas. 
RASMUS REKAND, ERR

EIP esimees

EIP aseesimees

Kuidas Iseseisvusparteisse
sattusid?

ETV ekraanil oli ka veidi
hundijalavett hinge all?

See oli teadlik valik, nagu ka
2010. aastal Vabadusparteisse – Põllumeeste Kogusse astumine, aga see erakond on tänaseks sisuliselt surnud. Iseseisvuspartei tundus mulle kõige
sobivam ja kui aus olla, mul ei
olnud 350-eurost kautsjonit kuskilt võtta ja Vello Leito lubas selle
minu eest maksta.

Ei, olin esimest päeva haige.
Täiskarskus kestab juba kaheksandat kuud.

Miks EIP kunagi kuigi kõrgelt lennanud pole?
Erakond Eesti süsteemis – see
on tema juht. Ütled Vabaerakond, aga mõtled Herkel, ja nii
edasi. Härra Leitol on küll omad
plussid, aga ta on liiga palju isoleerunud. Põhiline asi on eurovastasus – ega see mullegi eriti
ei meeldi, aga ühe hobuse seljas
kaugele ei ratsuta.

lillat sõpra, aga erinevalt nendest
kisakõridest ei lähe nad lipuga
tänavale lehvitama. Ühe tuntud
homo juures sai esimese geiparaadi aegu Tallinnas viina võetud ja ütlesin siis lolli peaga, et sa
lähed ju ka sinna. Poleks pidanud:
ta solvus niimoodi, et enne joomarahu ei saabunud, kui pidin
Spordi tänava poest oma raha
eest kaks pudelit viina tooma.

Miks te EKREga selgasid
kokku ei löö?
Minu enda arvamus EKREst
on Helmeste isikutes kinni.
Minu arusaama kohaselt minnakse poliitikasse selleks, et
midagi rahva ja riigi heaks teha.
Helmeste soleerimine tundub

aga rohkem sedapidi, et rääkida võib ju kõike, aga peamine on
poeg Martin kuhugi kõrgemale
kohale upitada.
Mis puudutab Vabaerakonda:
kooselukate (minu väljend) seaduse juures oli Herkeli seisukoht
ebalev, tahaks nagu kõigile head.
Nii põhimõttelistes küsimustes ei saa. Esililla Reimo Metsale
ütlesin kunagi oma arust kuldsed sõnad: sellest hetkest, mil
esimene laps päraku kaudu sünnib, olen mina sinu kõige tulisem
pooldaja, aga seni pane suu kinni!
Kusjuures naljakas on asja juures
see, et mul on endalgi mitu head

Aga seesama vaeste
pingerea üritus Emajõe
ääres?
See oli ammu (2. oktoobril –
toim).

Numbrid kippusid sul
kahekordistuma – kord
kaitsekulutused, kord
politseinike palgad.
Minu viga. Esiteks olin õudselt tõbine, 39 kraadi palavikku.
Teiseks oli kuskilt meelde jäänud
NATO neli protsenti ja kui pea
nii vatti täis on, siis on jõle raske
süveneda.

Mina ei vihastanud üldse, Leito vihastas. Sven isegi vabandas
mu ees pärast. Aga eks see ole
väikse erakonna võimuvõitlus,
Vello on ju sisuliselt diktaator,
aga mis teha, sellised need erakonnad on kõik. Ütlesin Svenile ka Facebookis, et ära aja mind
oksele oma demokraatia jutuga.
Demokraatia oli viimati 5. sajandil eKr Periklese Ateenas. See,
mis praegu on, on mingi nali.

Ukraina teemal võtsid ka
saates julgelt sõna, väites,
et õiget süüdlast seal ei
teagi.
Väidangi seda. Mida meie
näeme, on pealispind. Venemaa
ei saa leppida sellega, et Ukrainast ilma jääda. USA ja Euroopa
Liit valasid bensiini tulle jutuga,
et võtame Ukraina liitu. Midagi
tuli ette võtta ja Putja tegi seda,
mida kõige paremini oskab, lasi
verevalamise valla.

Putin siis natuke ikka
sümpatiseerib ka?
Seda ei saa öelda, Putin on
tüüpiline Vene monarh. Ega ma
ei eitagi, et sümpatiseerib see, et
pederullalaa ei tuleks Venemaal
kõne allagi, aga see pole muide
Putini teene. Asi on õigeusus:
Putin kirjutaks surmaotsusele alla, kui hakkaks samasugust
sallivust pederullalaa suhtes juurutama. Inimene, kes kultuurikonteksti ei tunnista, saab olla
vaid enesetapja või loll, kusjuures tulemus on sama.
KAUR PAVES

Kas hoolite oma
pereliiKmete heast
käekäigust?
Kui jah, siis
valige Riigikokku

Meie teiega, me kõik peame saama
kasu riigi majanduskasvust. Alustan
sellest, et igal lapsel oleks võimalik
teha sporti ja osaleda vähemalt ühes
huviringis. Kui meie lapsed kasvavad
terved ja tublid, on meie kõigi elu
homme veel parem kui täna.
Vähem muret laste
pärast aitab peredel
rohkem hoolitseda
ka oma vanemate
eest.

Riigikogu valimised:
1. märts 2015.
E- ja eelhääletamine:
19.-25. veebruar
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Vaatamata sideteenuse pakkuja uljastele lubadustele ei tähenda uus Inteno ruuter paljude kasutajate jaoks
sugugi mõnusat võimalust surfikeskkonda vabalt valida. 
ELION

LAUSEGA

Vanadaam alko vargil

Veebruari alguses teatati politseile, et 64aastane naine püüdis
varastada Tartus Ringtee tänava
kauplusest alkoholi. Turvatöötaja
pidas naise kinni ja kaup tagastati
rikkumata kujul kauplusele.

188 015
turisti peatus möödunud aastal
Tartu majutusettevõtetes kokku.
Kõige rohkem väliskülalisi saabus
Soomest, Venemaalt, Lätist ja
Saksamaalt.

Kus kurat on liiv?

Jump tuleb taas

Toomas istub pehmel
toolil ja keerab vuntsi.

Laste ja noorte kontsert-tunnustusüritus Art-Jump toimub
25. märtsil Vanemuise kontserdimajas. Ürituse eesmärk on tunnustada lapsi ja noori, kes tõid
möödunud aastal rahvusvahelistelt võistlustelt aukohti, medaleid
ja karikaid instrumentaalmuusika,
laulmise ja tantsimise valdkondades.

Näitab libedusega
ellujäämiskunsti.
Oh, tule kallis päike
koos kevadega
ja päästa sellest vaevast.
Valige teda, sest tema
hoolib meist!
Kellel jalaluu katki, kutsuge
valimiskast koju,

Lubatakse meile ju suurt
pensioni ja palka.
Kuid pärast valimisi –
malka.
Magage rahulikult, post
hilineb.
Postiljon Tartumaalt

Probleemne 20
Nädalavahetustel on suureks probleemiks bussiliin
nr 20.
Nimelt sõidab seda liini
väike Maz buss, mis on alati
ülerahvastatud. Pühapäeva
pärastlõunal on tükk tegemist, et raudteejaamast
kesklinna saada, sest buss
on rahvast täis. Korduvalt
on jäänud inimesi seepärast ka bussist maha.
Liin nr 20 on väga oluline liin, kuna on ainuke
võimalus raudteejaama ja
kesklinna vahel liiklemiseks.
Miks ei teeninda seda liini
siis suurem buss? Bussijuhid ju peaksid ka ise nägema, et niivõrd väike buss on
absurdne lahendus. Vähemalt nädalavahetustel pole
mahukamaid sõidukeid
märganud. Kuna raudteejaam asub Tartus kesklinnast eemal, siis peab olema
tagatud nende ühendus,
praegune variant lihtsalt ei
ole sobilik.
Marta Vislapuu

olnud tartlane, on siin tegutseva
spordiklubi liige ning vähemalt
23aastane.

Patsientide külastus
keelatud
Alates möödunud teisipäevast
palub Tartu ülikooli kliinikum gripi
ja ülemiste hingamisteede haiguste laiaulatusliku leviku tõttu
haiglaravil viibivaid patsiente mitte
külastada. Haigestumise vähenedes külastuspiirang tühistatakse.

Wooch – edukaim
õpilasfirma
Miina Härma gümnaasiumi õpilasfirma Wooch, mis valmistab
puidust käekellasid, kuulutati igaaastasel Eesti õpilasfirmade laadal
kõige edukamaks müüjaks.

Üliõpilaste õigusbüroo

kellel käeluu – küll meie
toetame kätt.
Tähtis on, et saaks valitud.
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Uhiuus tehnikaime tõi
netirõõmu asemel peavalu
IT-turu liidri soe soovitus
uue ruuteri soetamiseks
päädis ettevõtja jaoks valusa rännakuga ajamasinas,
mille tulemusel tuli tagasi
pöörduda perioodi, mil
internetitarkust vaid mööda juhtmeid ammutada sai.
Paar kuud tagasi soovitas Elion
Tartu ettevõtjal Õnnelembil, kes
renomee säilitamise huvides täisnime avaldada ei soovi, senise
ruuteri välja vahetada. “Kord kuus
jooksis vana massin kokku ja olevat üldse vana ja sitt tehnoloogia,”
selgitas ta.

Klient kannatagu
Paraku viis tehnoloogiline hüpe
mehe vihma käest räästa alla.
“Võtsin soovitust kullana ja nüüd
istun juhtmega netis, sest see vastik Inteno ruuter ei anna üldse
enam wifiga võimalust netis olla,”
kurtis Õnnelemb. “Mul on seadmeid mitmeid ja ma ei saa kõiki
juhtmega ruuteri külge ühendada.”
Hätta sattunud tartlane, kelle
igapäevatöös kiire võrguühendus
asendamatuks abimeheks, haaras kõigi võimalike õlekõrte järe-

le. “Tehnik on paar korda kodus
käinud, ka ruuteri välja vahetanud, tehniline abi on mitmed korrad üle võrgu midagi teinud, olen
käsitsi tehnilise toe abil seadistusi
muutnud,” loetles ta.
Olukord kulmineerus teenusepakkuja šokeeriva avastusega.
“Nüüd siis tõdeb Elion, et massinas olev tarkvara on vigane
ja arendus- või mis iganes osakond üritab lähema kolme kuuga asja korda teha. Tuleb välja, et
sama murega on neil sajad kliendid,” rääkis Õnnelemb. “Ja kõige
parem on see, et mitte mingisugust alternatiivi, näiteks tasuta netipulka ka välja ei pakuta,
põhimõtteliselt öeldakse, et kannatage ära. Kolm kuud, kannatage ära!”

Juhtmete rägastik
Varem teenusega väga rahul
olnud Õnnelemb hindas Elioni suhtumist masendavaks. “Ma
hakkasin mõtlema, et ehk vahetaks teenusepakkujat, kuid ega
valikut ju tegelikult pole,” tõdes ta.
Õnnelemb möönis, et wifi alternatiivina on võimalik kasutada
vajadusel ka lisakaableid, ent see ei
haaku enam teenuse algse mõtte-

ga. “Kõik on lihtne, kuid sülearvuti toredus ongi selles, et saad netis
tööd teha ka diivanil või ükskõik
kuskohas. Seega oleks maru tüütu, kui igal pool juhtmed vedeleksid,” märkis ta. “ Ja kui on olemas
wifi-võimekus, siis miks peaks
juhtmeid vedama? Paari kindlasse
töökohta võiks küll.”

Pääsetee saabumas
Elioni kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf tunnistas, et
mõnede Inteno ruuterite puhul
on tõesti ilmnenud tarkvaraprobleem, mille tulemusena võib wifiühendus joosta ruuteri kasutamisel aeg-ajalt kokku. “Kui see juhtub, soovitame teha ruuterile taaskäivituse, mille järel peaks seade
taas normaalselt töötama,” sõnas
ta. “Oleme probleemist teadlikud
ning koostöös ruuteri tootjaga
on vea kõrvaldamiseks loodud ka
juba tarkvarauuendus, mis jõuab
klientideni lähiajal. Seejärel peaksid Inteno ruuteriga seotud wifi
probleemid lahenema.”
Testtarkvara on juba jõutud
peale panna ka Õnnelembi ruuterile. “Siiani probleeme pole rohkem olnud,” lausus ta.
KAUR PAVES
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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 €.
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tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume ka maitsvaid momosid, Lhasa
kana, India-pärast tandoori ahjus küpsetatud kebaabi ja palju muud maitsvat.
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Tartu ülikooli üliõpilaste õigusbüroo avab taas oma uksed märtsi
alguses ning jätkab tegevust kuni
aprilli lõpuni. Vastuvõtt toimub
esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval ning see on kõigile tasuta.

Ketaslõikur süütas
Möödunud teisipäeva õhtul käisid
päästjad Nisu tänaval, kus ketaslõikuriga töötamisest oli süttinud
garaažiukse tihend. Põleng kustutati kiiresti ja keegi ei saanud viga.

Olümpialootuste
stipendium
Linnavalitsuse sporditeenistus
võtab vastu taotlusi Tartu linna
olümpialootuse stipendiumile.
Stipendiumit võib taotleda sportlane, kes on rahvastikuregistri
andmetel vähemalt ühe aasta

Kohvik Barclay pargis
Endise Küüni tänava Fastersi ruumides avas uksed Cafe Barclay,
mis pakub huvilistele kõiki kohvijooke ühe euro eest.

Valentinade paraad
Reedest pühapäevani A Le
Coqi spordimajas toimuval Miss
Valentine‘i turniiril ja rühmvõimlemise MK-etapil osalevad kokku
32 riigi võimlejad. Teiste hulgas
astuvad võistlustulle mitmekordne MM-medalist ja 2013. aasta
rõngakava maailmameister Anna
Rizatdinova Ukrainast ning Aasia
mängude pronksmedalist Viktoria
Gorbunova Kasahstanist.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

VALIMISSOOVITUS: kuigi
lõviosa kirjandusajaloo
suurkujudest on leidnud
pelgupaiga sotside tiiva all,
jagub tegijaid ka väiksematele parteidele.
 VABARIIGI VALIMISKOMISJON
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Palametsa
pajatused
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Traditsiooniliselt rivistuvad tähetorni ette
korporatsioonid. 
EVELIN LAHESOO

322.

Kolm on kohtu seadus
Ammustest aegadest on teada, et kui tahad masse mõjutada, suurteks tegudeks õhutada, mingit aadet või vaateid levitada, siis ära pea
pikka jutlust, vaid kasuta lühikest ning löövat loosungit. Ka lipukirjaks või hüüdlauseks kutsutut. Loosung olgu selgelt sõnastatud,
kõlav rütmiliselt ja sobiv õige sagedaseks kordamiseks. Kogemused
näitavad, et kõige mõjusamad on olnud just kolmesõnalised üleskutsed.
Esimese hooga tuleb antiigist meelde Rooma senaator Cato
vanem, kes lõpetas iga oma sõnavõtu senatis lausega: „Ceterum
censero … Kartaago tuleb hävitada!“ Kuni hävitatigi ja „ceterum
censeo = muuseas arvan“ kujunes omaette kõnekäänuks, mida
kasutatakse tänaseni. Ning kristlik kirik alustas (või ka lõpetas) oma pöördumise ikka kolmainsuse „Isa, Poja ja Püha Vaimu
nimel“.
Kolmikrütmis kõlas ka Prantsuse revolutsiooni lipukiri: „Vabadus, vendlus, võrdsus“, mis kirjalikul kujul seisab praegugi Prantsuse vabariigi vapil. Vaatasin raamatut vabanenud koloniaalriikide
vappidest. Ka neile on kirjutatud ikka kolmesõnaline deviis, nagu
„Üksmeel teeb tugevaks!“, „Progress, õitseng, rahu“, „Jumal, ühtsus,
vabadus“ või „Rahu, töö, isamaa“. Harva kui näed midagi rohkesõnalisemat.
Venekeelse ropendamise tippsaavutusteks peetakse õigustatult
tatari juurtega kolmekordsete meisterlikke konstruktsioone. Ja
kui Nikolai I aegne haridusminister krahv Sergei Uvarov (muide
– ka Tartut külastanud mees) võttis tsaari ideoloogia alused kokku, siis tegi ta seda kolme sõnaga: õigeusk, isevalitsus ja rahvuslikkus (= pärisorjus), mida nimetati Uvarovi troikaks ja kasutati
hiljem sõdades türklaste vastu veidi muudetud kujul: keisri, usu
ja isamaa eest!
1917. a Venemaa reaalsuses kujunes kõige mõjusamaks bolševike
hüüdlause: „Rahu, leiba, maad!“ ning kirjaoskamatuse likvideerimist propageeriv Lenini ühe käsu kolmekordistamisega: „Õppida!
Õppida! Õppida!“. Egas hitlerlasedki kolme sõna rütmi põlanud.
„Üks rahvas, üks riik, üks füürer!“ kõlas igati päevakohaselt 1938.
a, kui Austria võeti tagasi Suur-Saksamaa rüppe. Seda enam, et see
„üks füürer“ oli päritolult austerlane.
Eks Eestis ja eesti keeleski on kasutatud kolmest sõnast koosnenud konstruktsioone, sest „kolm olevat kohtuseadus“. „Eestlasele
eesti nimi!“ kutsus 1935. aastast üles riiklik propagandatalitus ja kui
Türi saatja alustas tööd, kõlas eetris kutsung: „Siin Tallinn, Tartu ja
Türi“, millele Jaan Tõnissoni pooldajad lisasid vaikselt: „Meie valitsuse mõistus on nüri.“
Aeg on edasi läinud ja hüüdlaused veelgi napisõnalisemaks muutunud. Täpsemalt: kutseliste mainekujundajate poolt kahesõnalisteks konstrueeritud. Alles see oli, kui otsustavate valimiste eel
kõlasid „Plats puhtaks!“ või „Aitab jamast!“ või mitmeti tõlgendatav „Vali kord!“. Millest võis aru saada, et „vali ometi üks kord õige
kandidaat“ või „vali kindel kord meie parteiga eesotsas“. Praegu
käimas olev kampaania tuginebki just kahesõnalistele loosungitele.
Ja järg on ühesõnaliste käes. 2019. a valimistel kuulete/näete üleskutseid „Edasi!“, „Tagasi!“, „Toompeale!“ jne. meenutagem kunagi
kasutusel olnud sõna „informatsioon“ peatamatut lühenemist. Algul
oli „info“, siis „inf“. Ja nüüd on raekoja alumisel korrusel Tartu linna
„i-punkt“. Millest peagi võib järele jääda üksnes ülemine täpike. Elame-näeme.

Kodumaa sünnipäev
täidab linna peomeluga
Sel aastal võetakse vabariigi
97. aastapäeva vastu taaskord mitmete kontsertaktuste, pidulike mälestustseremooniate, filmivaatamiste
ja muude üritustega. Aastapäevameeleollu saab end
viia juba täna.
Linnamuuseumis korraldatakse täna viktoriin teemal “Eesti Vabariik 1920–1939: omariiklus, kultuur ja kodu”, millest saavad osa võtta nii põhikooli- kui ka
gümnaasiumiõpilased. Osalema
oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, auhinnafondi toetab kirjastus Koolibri.
Homme kell 14 on võimalik
nautida Eesti vabariigi aastapäeva kontsertaktust Tartu ülikooli aulas. Ettekande teeb ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna inimgeograafia professor
Rein Ahas teemal “Infoühiskond,
regionaalne areng ja Eesti”. Antakse üle Ernst Jaaksoni mälestusstipendium, president Lennart Meri
teadustöö auhinnad ja Tartu ülikooli aumärgid. Esineb Tartu akadeemiline meeskoor, kannelt,
toru- ja parmupilli mängib TÜ
Viljandi kultuuriakadeemia ning
Eesti muusika- ja teatriakadeemia
pärimusmuusika ühisõppekava

magistrant Leanne Barbo.
Laupäeval kell 15 laulavad Pauluse kirikus vabariigi aastapäeva
auks naiskoorid Tallinnast, Tartust ja Võrust. Kontserdil antakse
üle ka aasta naiskoori tiitel.
Esmaspäeval, 23. veebruaril on
meisterdajatel võimalus Eesti Põllumajandusmuuseumis õppida
klaasikunstniku Sergei Jerjomini
käe all klaasivitraaži ja meisterdada kaunis sinimustvalge vitraažlipp.

Pidulik jalutuskäik ja filmid
Vabariigi aastapäeval kell
kaheksa hommikul asetavad linnavalitsuse, volikogu, maavalitsuse ja kaitseliidu Tartu maleva esindajad pärjad Pauluse kalmistul
asuva Vabadussõja monumendi
jalamile. Seejärel liigutakse Raadi
kalmistule Kuperjanovi hauale ja
sealt edasi Lõuna-Eesti vabastajate mälestussamba juurde.
Kell 9 toimub Kalevipoja vabadussamba juures vabariigi aastapäevale pühendatud mälestusüritus ja pärgade asetamine vabadussamba jalamile. Kõnelevad linnapea Urmas Klaas ja Tartu maleva
kaplan Priit Tamm. Pool tundi hiljem liigutakse piduliku jalutuskäiguga Kalevipoja juurest tähetorni

juurde.
Kell 10 tähistatakse aastapäeva kõnede, koorilaulu ja puhkpillimuusikaga tähetorni juures. Kõnet peavad linnavolikogu
esimees Aadu Must, maavanem
Reno Laidre, praost Joel Luhamets
ja Eesti Üliõpilaste Seltsi esindaja. Laulavad Tartu meeskoorid ja
mängib puhkpilliorkester Tartu.
Kell 11 on Tiigi seltsimajas kontsertaktus, kus esineb Indrek Kalda ja näidatakse filmi “Noored
kotkad”. Avatud on kohvik ja Alo
Põldmäe loodusfotode näitus.
Päevakohase kõnega esineb ajalooprofessor Aadu Must.
Samal ajal algab aastapäeva
tähistamine ka Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas, kus esinevad
kandlemängija Külli Org ja viiuldaja Marge Venkov. Keskpäeval
linastub värske dokumentaalfilm
„Need kes julgesid“, kus vaadeldakse Balti riikide iseseisvuspüüdeid ning lääneriikide reaktsiooni nendele aastail 1989–1991. Filmi peategelaseks on endine Islandi välisminister Jon Baldvin Hannibalsson, kellest sai omamoodi
Baltimaade hääl rahvusvahelisel
areenil. Filmile järgneb vestlusring linateose ühe produtsendi ja
stsenaristi Tiit Pruuliga.
MERILYN SÄDE

kutsub
BIGBANK Tartu
vs

Tartu Waldorfgümnaasiumi Huvikool
kutsub lapsi huviringidesse
Puutööring, käsitööring, meisterdamisring,
savitööring, tüdrukute akrobaatika,
kokandus, näitering
Asume Kreutzwaldi 64, Zoomeedikumi peatus, bussid: 6, 16, 16A ja 20
Täpsem info: Stella Sõmer, huvikooli juhataja,
stellasomer@gmail.com, tel 5558 0958 ja
kooli kodulehelt: www.waldorfkool.info
Huvikooli tegevust toetavad:

Pärnu VK

Pühapäeval 22. veebruaril kell 16.00
Tartu Ülikooli Spordihoones

TÄISPILET 5 € SOODUSPILET 2€
ja

tagavad TASUTA sissepääsu
www.skduo.ee
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Sidrunine suitsulõhepüreesupp

Käisin nädalavahetusel isa sünnipäeval. Päeval läks pererahval ettevalmistuste tegemise ajal kõht tühjaks, vaatasin külmkappi ning otsustasin
valmistada ruttu ühe muheda püreesupi.

Supiks läheb vaja:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

KÕRSIKUD
üllatavad naisi
Saabuval naistepäeval ehk
8. märtsil on kõigil võimalus kuulata ansambel
Kõrsikute meeleolukat
kontsertkava Vanemuise
kontserdimajas.
“Tegeleme uue loomingulise materjaliga ning usun, et saame naistepäeval tuua kuulajateni
mõned eksklusiivsed esmaettekanded ning teha väikese värskenduse meie kava üldplaanis,” ütles
Kõrsikute liige Alari Piispea.
Värskendus tähendab seda, et
publikuni tuuakse kõik vanad head
lood, kuid samuti lood, mis võiksid publiku senise tagasiside põhjal
kavas oma koha leida ja esitatakse
ka mõned päris uued lood.

Jaanuaris tähistasid Kõrsikud
oma kolmandat tegutsemisaastat. Ansambli lühike eluiga on aga
olnud viljakas ning kõigi eelduste kohaselt valmib juba käesoleval
aastal nende viies plaat.
Naistepäeva puhul loositakse
kontserdile välja kaks pääset kahele! Loosimisel osalemiseks, tuleb
vastata järgnevale küsimusele
ning saata vastus Tartu Ekspressile 24. veebruariks aadressil toimetus@tartuekspress.ee, Ülikooli 1,
51003 Tartu või telefonil 730 4535.
Küsimus: missuguses Kõrsikute
laulus on fraas: “[...] oleme üheskoos loojangut näinud, vahel eksinud teelt [...]”? Võitjate nimed avaldame 26. veebruari lehes.
RAUNO TAGEL

250 g suitsulõhet
100 g ilusat porrut
2 küüslauguküünt
3–4 väiksemat porgandit
1 karp sulatatud juustu
250 ml koort
50 g võid
veidi peterselli
peaaegu poole sidruni mahl
klaas vett

Haki porru, koori ja tükelda porgand ja küüslauk. Lükka ahi 180 kraadi
peale soojenema. Viska kuuma potti või, porru ja küüslauk, kuumuta
kergelt paar minutit. Lisa porgand ja prae veidi veel. Kalla potti vesi ning
keeda porgand peaaegu pehmeks. Seejärel kummuta potti koor, lõhe
ning sulajuust.
Nüüd pigista sisse sidrunimahl. Keeda mõned minutid veel, kuni porgand on täiesti pehme ja sega seni, kuni juust on segunenud. Võta välja
saumikser ja purusta mõnusaks sametiseks püreeks. Jäta kaane alla sooja
ning hakka tegema krõpse.

Rukkileivakrõpsudeks:

••
••
••
••
••

200 g rukki täisterajahu
veidi jahu
1 banaan
veerand klaasi vett
1 küüslauguküüs, soola, pipart

Lõigu banaan ja küüslauk väikseks ning pane suurde kaussi, lisa jahu
ja vesi. Sega ühtlaseks taignaks. Kõige lihtsam on seda teha algul kahvliga, hiljem kätega. Kata tööpind jahuga, vormi taignast sõrmesuurused
pulgad. Puista peale veel veidi jahu ning rulli õhukeseks. Eelistatult taignarulliga, selle puudumise korral on abiks näiteks veinipudel. Aseta ribad
eelnevalt õliga määritud ahjuplaadile, raputa peale veidi soola ja pipart
ning lükka juba sooja ahju. Küpseta kuni krõpsud on kergelt pruunikalt
krõbedad. Sellele kulub umbes 6–7 minutit.
Aja supp peaaegu keema, võta tulelt ning serveeri kausis koos leivakrõpsudega, peale puista hakitud petersell ja lase heal maitsta!

Arvo Sulu

restorani Pegasus kokk

Uuno Kivilinnast

Märka pimedat, enne kui hilja!
Ükskord tuli minu kodu lähedal
mulle vastu pime tüdruk heleda
juhtkoeraga.
Kuna tema koer oli vist emane
ja oli vist jooksuaeg, siis äkki hüppas üks hulkuv hundikoer talle
selga ja tahtis taha panna. Pime
tüdruk jäi seisma ja ei osanud
midagi teha.
Nägin seda juba eemalt ja jooksin appi. Ajasin hundikoera minema, kuigi jooksuajal on koerad
väga agressiivsed. Siis tutvustasin
ennast ja küsisin ka tema nime.
Nimi oli Kaili, millist ma ei ole
varem kuulnud.
Kaili oli mulle väga tänulik ja
saatsin ta bussipeatusse, kuhu ta
sooviski minna. Näen teda tihti
ja küsin alati, et Kaili, kuidas hästi läheb. Ta tunneb mu alati hääle järgi ära ja siis ajame tükk aega
juttu. Mina ju teda näen ja mul on

temast väga kahju. Ütlesin talle
ka, et kas sa tead, et oled väga ilus
tüdruk. Peeglisse ta ju vaadata ei
saa.
Aitan alati hädasolijaid ja pärast
iga heategu on tuju kohe mitu päeva hea. Kuigi seal lähedal oli ka teisi inimesi, ei tulnud appi keegi,
kõik ainult jälgisid eemalt.
Olen eestlane, aga mulle ei
meeldi eestlased, kes ei tule kunagi appi, kui näiteks löömaks läheb.
Kõik mõtlevad, et peaasi, et keegi
mind ei puutu, ja lähevad kaugelt
mööda. Venelane tuleb venelasele
alati appi.
Pimedad kuulevad tegelikult
palju paremini kui meie, nägijad.
Tuleb meelde üks lugu, kui Nõukogude ajal olin külas ühe tüdruku pimedal isal. Äkki kukkus üks
rahatäht maha ja ta ütles kohe, et
see on kahekopikaline. Kümneko-

pikaline oli küll täpselt sama suur,
aga teisest metallisulamist, seega
ka teise kõlaga.
Kui ma veel peaksin Kailit nägema, siis palun tema telefoninumbrit ja kingin talle mõne tema või
minu lemmik-CD, kui tal see
mängija olemas on. Ja kui ei ole,
siis võib-olla kingin ka selle.
Olen tegelikult väga õrna südamega ja kaastundlik mees. Isegi
mõne õnnetu lõpuga seebika peale tuleb pisar silma, kuigi mehed ju
ei nuta. Mina vahel nutan küll, kui
mõni asi väga hinge läheb.
Uuno Kivilinnast on uus rubriik,
kus toimeka, ent igavavõitu perenaise asemel saab sõna nalja-, naiste- ja napsulembene pensionieelik,
kelle tõsielulised juhtumid mõnestki
kodumaisest linateosest kirevamaks
kujunevad.

pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

www.helmepansionaat.ee

Komisjonikauplus
Tartu Kalda tee 30
E–R 10–18 ja L 10–15
www.lapseltlapsele.ee
tel 775 2208

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

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud
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Ehitus

CINAMON
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Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid üldehitustöid üle
Eesti. Tel 5683 5395, siseehitus@
gmail.com.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20., 23., 25.–26.02 kell 13;
21.–22., 24.02 kell 10.45, 13
6 kangelast
20.–21.02 kell 16.30; 22.–
26.02 kell 16.45 Kõiksuse
teooria

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

20.–26.02 kell 20, 22.30
Ameerika sniper

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

20.02 kell 12.15, 14.30, 16, 18,
18.50, 20.10, 22.10; 21.02 kell
11.45, 13.45, 16, 18, 18.50,
20.10, 22.10; 22., 24.02 kell
12, 14, 16, 18, 19.05, 20.10,
22.10; 23., 25.–26.02 kell
11.15, 12.15, 14.30, 16, 18,
20.10, 22.10 1944

Ameerika snaiper

Erinevad üldehitus- ja renoveerimistööd. Viil- ja lamekatused,
terassid, fassaadid, plaatimine
jne. Tel 5662 9930,
atapehitus@gmail.com.

23., 25.–26.02 kell 19.05
Lindmees

20.–21.02 kell 17.30, 20.50;
22.–25.02 kell 17.30, 21.30;
26.02 kell 17.30 Imiteerimismäng

TARTU JAZZKLUBI
19.02 kell 20 Toomas Rull 50
20.02 kell 21 vokaalansambel
Voxamble
21.02 kell 20 Jorma Toots
(klaver)

kuni 7.03 nukuriiete näitus
Sinimustvalged ja teised
nukud
kuni 17.03 illustratsioonide
näitus Räästad räägivad, linnud lasevad liugu

24.02 kell 19 Kinolina: Joe
Zawinul. A Musical Portrait

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

20.–26.02 kell 15.15 Jupiteri
tõus

25.02 kell 20 Jam Session nr
79: tudengi eri!

kuni 5.03 õpilaste fotonäitus
Põnev tööpäev

20., 23., 25.–26.02 kell 11.30,
13.30, 15.30; 21.02 kell 10.30,
11.15, 12.30, 13.30, 15.30; 22.,
24.02 kell 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 15.30 Paddingtoni
seiklused

26.02 kell 20 Linda Kanter
Jazz Quartet

20.02 kell 13.15, 19.50, 20.20,
22.45; 21.02 kell 14.05, 20.20,
22.45; 22., 24.02 kell 14.05,
19.50, 22.15; 23., 25.02 kell
13.15, 19.50, 22.15; 26.02 kell
13.15, 22.15 Kingsman: Salateenistus
26.02 kell 21.30 Esilinastus:
Fookus
26.02 kell 19.50 Esilinastus:
Siiski veel Alice

Kontsert

27.02 kell 21 La Cosa Nostra
28.02 kell 20 Klaveriõhtu:
Joel-Rasmus Remmel

TARTU UUS TEATER
19.02 kell 19 Duo Malva &
Kirsipu kontsert Hingerännakud

25.02 kell 16 Noorte pop-up
kirjanduskohvik, räägime
Ketlin Priilinna raamatust
Armastusega fännidelt

VILDE KOHVIK

26.02 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik: vaatluse all on inglise kirjaniku
Jasper Fforde ulmepõnevik
Eyre’i juhtum

19.02 kell 19 Billboarding

27.02 kell 20 Billboarding

24.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb klaveriduett Maila Laidna
ja Tiiu Sisask
27.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

ROCK & ROLL
21.02 kell 20 Band Battle
2015

SUPILINNA KIKERKOHVIK

25.02 kell 17.30 reisimuljete õhtu Islandi vikerkaar
– mosaiik huvitavatest ja
erilistest paikadest. Külas
on loodusajakirjanik Toomas
Jüriado

28.02 kell 18 rahvusvaheline
balletikoolide gala Ballett,
mu unistus

25.02 kell 18 Kadri Sepalaane
viiuliklassi õpilaste kontsert

21.02 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid:
Invocabit me, et ego exaudiam eum

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

ELLERI KOOLI
TUBINA SAAL

JAANI KIRIK

Muu

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

20.02 kell 20 Ingrid Rabi &
Carlos Roos

26.02 kell 18 Reet Metsa
tšelloklassi kontsert

Aedade, väravate ja värava
automaatika müük, paigaldus,
hooldus. Tel 501 6453,
www.nr1aiad.ee.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

20.–26.02 kell 17.45 Metsik

20.02 kell 11.40, 14.05, 17.05,
19.45, 22.20, 23; 21.02 kell
11.40, 14.30, 17.05, 19.45,
22.20, 23; 22., 24.02 kell
11.40, 14.30, 17.05, 19.45,
22.20; 23., 25.–26.02 kell
11.40, 14.05, 17.05, 19.45,
22.20 Viiskümmend halli
varjundit

Koolitus

28.02 kell 20 keelpillikvartett
La Belle Strings

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.02 Villane karaat ehk
Katarina Allevi joonistuste ja
maalide näitus
kuni 12.03 Annelinna visioonikonkursi võidutööde näitus
A[nne]linnad

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 28.02 Soome Instituudi
rändnäitus Soome animatsioon – 100

LINNARAAMATUKOGU

25.02 kell 18 Regilaulutuba

kuni 20.02 raamatunäitus
Muusikast inspireeritud

26.02 kell 19 Mari Kalkun ja
Ivo Leesar

kuni 20.02 näitus Laulupidude generaatorid

26.02 kell 17 Tiiu Väinsaare
raamatuesitlus Tervis kogu
eluks. Püha Hildegardi taimeravi saladused

Erinevaid ehitus- ja remonditööd. Üldehitus, krohvimistööd,
siseviimistlus. Tel 5633 3258.
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.

Tselluvilla paigaldamine puistena – pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus.
Tel 5625 4169, www.askorpuit.ee.

Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192,
web.zone.ee/plaatimine.
Plaatimistööd, põrandate paigaldamine, lihvimine, lakkimine.
Tel 5596 4366,
porandaviimistlus@hot.ee.
Plaatimistööd. Propüleed OÜ,
tel 5646 5323.

Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5838 2544.

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

Küte

Ehituslik saematerjal. Servatud ja
servamata laud, vedu tasuta! Tel
511 2625.
Soodsate hindadega ehituslik
saematerjal tasuta transpordiga.
Tel 5656 4624, info@puiduplats.ee.

Kinnisvara müük
1-toaline kap-remonditud ahik
korter Tartus (väga hea ja vaikne
asukoht, oma aed). Tel 5563 9452.
2-toaline korter Tallinnas Pääskülas või vahet Tartusse v lähistele
(korter või maja). Tel 5349 6918.

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!
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Garaaž Tartu linnas. Oodatud kõik
pakkumised. Tel 5355 1996.

Üürile võtta
Plekksepatööd, vihmaveesüsteemid, teraskatused, lisaplekid.
Tootmine, müük ja paigaldus! Tel
5341 8183, tauno@tametek.ee,
www.tametek.ee.

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

Materjal

Korterite ja majade renoveerimine - ehitustööd, siseviimistlus,
katusetööd, fassaaditööd, kaevetööd Lõuna-Eestis. Tel 5662 9559,
info@niiskusabi.ee.
Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus. Betooni
parandus- ja tolmutõkke tööd.
Tel 5625 4171.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR (ohtlike ainete vedu), takso- ja veokijuhi ametikoolitus, lõppastmekoolitus 85 €. Tel 507 8230, Kalda tee
30, www.sõiduõppe.ee.

1-toal ahik korter või soojustatud
suvila. Hooldan. Tel 5851 9810.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal mug korter või kööktuba
(võib vajada remonti).
Tel 5808 7591.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp). Min kogus 3 rm. Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.
Ahju- ja pliidipuud pikkusega
30-60 cm. Saadaval lepp ja haab.
Hind alates 28 €/rm (laotud). Tel
525 7628.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris
+ lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Halupuud kask ja lepp (30, 40,
50 cm). Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.
Halupuud, küttepinnud, kütteklotsid (kuivad ja märjad), pelletid.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Kasepinnud 30, 40, 50 cm. Vedu
ja tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask 40 l võrk 2 €, kuiv okaspuu 1,60 võrk ja kuiv haab 45 cm
35 €/ruum. Tel 504 5307.
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Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Riided

Kuivad kaminapuud kask (40 l)
võrk 2 €, lepp (40 l) võrk 2 €. Tel
557 6177, www.kuttepuud.com.
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Kuivad kaseklotsid (26-29 cm)
40 l võrkkotis 1,80 €, 60 l / 2,30 €.
Vedu Tartus. Tel 5591 5281.

Jõe butiigis kasutatud laste- ja
beebiriided, joped, dressipüksid
jpm. Soola 10 (avaturg)
Jõe butiigis uued kvaliteetsed
naiste talvejoped ainult 30 eurot!
Soola 10 (avaturg)

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad kütteklotsid. Võimalik väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.
Kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Parim hind! Min kogus 2 rm.
Tel 511 2625.
Küttehall müüb soodsalt premium
pelleteid. Tel 5687 8223,
www.kuttehall.ee.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup -20%.
Sõpruse pst 8 suur valik kasutatud riideid kogu perele. E-R 10-18,
L 10-15.
Tamme butiigis kasutatud lasteja beebirõivad hinnaga 30 senti
kuni 2 eurot! Suur-Kaar 56
Tamme butiigis kasutatud riided
2 €/tk. Suur valik jopesid ja kombesid lastele! Suur-Kaar 56
Tamme butiiki saabus uus kogus
kvaliteetseid tuunikaid ja kleite nr
46-54! Suur-Kaar 56

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

Sõidukid

Puitbrikett, pellet, kütteklots!
Tel 5304 9599.

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

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

Loomad
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine ja kiibistamine.
Tel 514 8998.

Autoremont Tartus.
Tel 5853 3080.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info telefonil 5823 2707.
Ostan Teie auto. Tel 5839 5949.

Põllundus
Kartuli, sibula, kapsa, porgandi,
peedi, kaalika ja mee kojuvedu
Tartu linnas. Tel 5356 8382.

Sõidukite klaaside vahetus,
parandus, kahjukäsitlus ning
toonimine. Teeme ka diagnostikat ja tulede poleerimist. Puksiirabi. Alivin Auto, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

Otsin tööd
60 a suur tugev mees. Pakkuda
võib kõiki töid. Autojuhiload olemas. Tel 5563 9452.
Hooldan vanurit (võib pakkuda ka
elamispinda, eraldi tuba u 16 m²).
Tel 5624 4548.

Teenused

REKLAAM

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Tallinna Nõid
võtab vastu
Estonia pst 3.
Telefon 5556 6180.

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

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 hooldustööd vanamemme
hooldamisel. Tel 511 8618.

Korterite remont. Tel 5802 2620
Citroen
Jumper
8+1 kohta
(vene
k), 511
1242(2014)
(eesti•k).

Uued ja kasutatud raamatud ja
enne 1945 välja antud postkaardid ja fotod. Tel 503 3719.

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

Eesti ja välismaiste firmade ostmüük-likvideerimine ja konsultatsioon. Tel 508 9565.

Ohtlike puude raie ja puuhooldustööd. Tel 5190 5271.

Kandlemuusika ja rahvalikud
laulud Teie peole! Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, klaverite vedu jne.
Linna parim hind. Tel 553 7638.

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

Veod VW Transporter kaubikuga.
Tel 553 1419.
Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2x4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

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

Veoteenus kaubikuga. Kaubaruum 3,5x1,9x1,9, 1500 kg. Hind
kokkuleppel. Tel 5550 0654.

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

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

Puude ja hekkide ilu- ja hoolduslõikus. 15+ a kogemusi. Reserveeri
aeg kevadeks varakult! Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

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

Raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruande koostamine,
igapäeva dokumentatsiooni jälgimine, aruannete koostamine ja
esitamine, palga arvestus, jne.
Tel 529 2181, www.viher.ee.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

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

Müük

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

Pakun viljapuude hoolduslõikust
10 €/tund, aedade koristus- ja
oksaprahi äraveoteenust, võsalõikust jne. Tel 5344 1304.

Remondi- ja renoveerimistööd.
Tel 5458 7270.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, parimad hinnad). Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Kanalisatsiooni-, toru ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

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

Monoliittreppide, vundamentide
ja vahelagede ehitus.
Tel 5625 4171.

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

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

Kasutatud raamatud, ka nõukogude perioodist. Tartu ja Elva. Raha
kohe kätte. Tel 734 1901.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

511 6923 • aurel.ee/buss

Lõngapood: uus kaup! 8/3
värviline villane lõng 25 €/kg,
100% puuvillane lõim (4x, 6x,
12x) 10 €/kg. Ropkamõisa 10
hoovis(väravast) Tartus, E-R 10-16,
L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Vaba aeg
Kundalini jooga Tartus,
www.satnam.ee.

Teated
Sõidame Toila spaasse
29.03.2015. Milvi, tel 524 5830.

Tervis
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ. Tartu. Vajalik eelregistreerimne. Tel 505 8381.

Tutvus
59 a majaga sale naine Elva lähedalt otsib hoolivat abivalmis autoga püsisõpra. Tel 5846 4613.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

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

(90 tähemärki)

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

Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.

diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

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

Transport tõstukiga (tõstab 500 kg)
veokiga, kast 2x3 m. Oksad, ehitusmaterjal jms. Tel 501 6453.

Korporatsioonide uuriripatsid,
märgid, hõbe, mündid jm vanavara. Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Lõikame metsa ja alusmetsa, teeme valgustusraiet ja teisi võsalõikustöid. Tel 5841 9964.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Aastaaruanded ja raamatupidamine. Tel 736 7077 või 513 8668.

Autobussiteenused (Baltikum,
Venemaa) 50- ja 52-kohalise
bussiga. NoobelReisid OÜ, tel
5770 2550, 5373 8770.

24 h =60 €

Korstnapühkija. Tel 5805 0201.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu, okste purustamine. Töö
kiire ja korralik. Hinnasula -20%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.

Hauakivid ja hauaplaadid.
Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee.

Arvutite ja olmeelektroonika
remont, ost ja müük. Joorami
pood, Struwe 8, tel 5457 2787.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas, ka
maakondades. Ametlik akt. Järjekord lühike. Tel 5191 6605.

Tasuta kodumasinate ja tehnika
äravedu. Pakkuda võib ka vanarauda. Tel 5386 9008.

Vean tasuta ära vana kodutehnikat ja vana metalli. Pakkuda võib
ka muud. Tel 5830 6316.

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

Pakume päevast ja
õhtust tööd puhastusteenindajatele
Annelinnas. Anname
tööks vajalikud oskused. Info tel
5300 3118, Jekaterina.

Kopp-laadur Volvo BL71 kaevetööd: trassid, vundamendid, planeerimised, tiikide kaevamised/
süvendamised. Tel 511 6186.

Autokorvtõstuk 18 m, kõrgpuulõikus, kaevetööd, multiliftkallur 15 t, liiv, killustik.
Tel 505 4074.

Elektritööd Lõuna-Eestis, avarii
korral vajadusel 24 h reageerimine
Tel 513 7844.

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

Summutite remont, autoremont
Tartus. Tel 5853 3080.

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

Ehitus, lammutus, puulõikus,
korvtõstuk 18 m, ekskavaatorlaadur, kallur 15 t, lumetõrje.
Tel 505 4074.

Ost

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

Autoelektrik, diagnostika Tartus.
Tel 5853 3080.

Koristaja otsib tööd Tartus.
Tel 5375 5359.

Pakun tööd

San-tehnilised tööd, likvideerin
ummistusi, torustike, pottide,
kraanide, jne vahetus, remont.
Tel 553 7638.

VÄIKEBUSSI RENT VÄIKEBUSSI RENT

Haritud 31 a naine otsib 8-17 tööd
Tartus. Tel 568 8163.

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

San-tehnilised ja kõik torutööd,
likvideerin ummistusi, abistan
veeavariide korral. Tel 5621 7955.

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

7
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kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

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

tartuekspress.ee/

730 4455
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SAADJÄRVE
UISUMARATON
21.02.15.a stardi ja finišiga Jääaja Keskusest,
Äksi alevik, Tartu vald
30 km start kell 11.00
10 km start kell 13.00
5 km uisumatka start kell 13.05

Osavõtjate registreerimine
http://www.sportos.eu/
Osavõtutasud
30km

Stardimaterjalide väljastamine
võistluspäeval stardis:
30 km kell 10.00-10.50
10 km ja 5 km kell 11.10-13.00

10 km

Uisumatk

kuni 18.02.15

20EUR 10EUR

5EUR

21.02.15

30EUR 20EUR

10EUR

Kohapeal registreerimine lõpeb 30 minutit enne vastava distantsi starti.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Võisteldakse 5 km ringil, millel on 1 teenindus-toitlustuspunkt (TP) uue ringi alguses.
Toitlustamine TP: tee, vesi, jõujook, leib, rosinad.
Toitlustamine finišis: supp, vesi, morss, tee, leib.

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.

SUUR LEHT
LEHT SUUR
26. veebruaril

trükiarv 43000, kanne Tartu ja Elva postkastidesse

Jaaaja Keskus
..

reklaam: malle@tartuekspress.ee
kaupo@tartuekspress.ee
521 3038
511 6923
reklaamitarvidusest teata 25. veebruaril kl 12ks

Kui leht 26. veebruaril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

esIeteNdUs 28.02 vaNeMUIse sUURes Majas

kui tuvid kadusid
Sofi okSaneni draama
Lavastaja tiit palu
osades Sten Karpov — linda Kolde — reimo Sagor — marian Heinat — andreS mäHar
marguS JaanovitS — HanneS KalJuJärv — maria KallaSte — marKuS dvinJaninov

