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Tartu lipp on Toompeal MUST
Mullu läkitas valimisringkond number
kümme elik Taaralinn
riigikokku kaheksa
vaprat poliitsõdurit.
Mis on neist ja nende
93 kolleegist tänaseks
saanud ning kuivõrd on
seadusandlikus kõrgliigas meeles peetud
kodulinna?

kui Vilsandil,“ ütles ta.
Nii seisavad Tartu nagu
mistahes teise Eesti piirkonna valijate eest Raua sõnutsi
kõik riigikogu liikmed seadusi oma parima äranägemise
ning südametunnistuse kohaselt menetledes. „Nii suurenevad uuest aastast lastetoetused ka Tartus, tõusevad
õpetajate palgad ka Tartus ja
nii edasi,“ märkis ta.

Suurimad heade mõtete
linna patrioodid paistavad toimetavat kultuurikomisjonis.  ERIK PEINAR

Kolkapatriootidena ei lähe
Tartu Ekspressile üldinimlik
maailmavalu suuremat korda,
küll meeldib meile igal võimalusel enda ümbruskonda
pildile upitada. Nii sai mõõdupuuks rahvasaadikute raske
töö tulemuslikkuse hindamisel heade mõtete linna teemade tõstatamine üleriigilisel tasemel. Mõistagi hõlmab meie
analüüs vaid avalikke suure
saali istungeid, mitte aga salalik-nõiduslikes komisjonides
toimuvat.

Konverentsid Maltale
Mäekõrguse ülekaaluga
hoiab lõunapealinna lippu
üleval kauaaegne linnavolikogu esimees Aadu Must, kes
on Tartust kõnelenud eelmise
aasta jooksul 16 korral. Nautigem stiilinäidet 10. novembrist, teemaks majutusasutuste käibemaksu tõstmine: „See
linn, kust mina pärit olen, on
Tartu, ja sääl on täheldatud,
et teaduskonverentside arv
on hakanud vähenema, kuna
mõned neist korraldatakse
nüüd Maltal, kus on odavam
majutusteenus, või näiteks
Riias, millel on tunduvalt parem positsioon.“
Musta järel teist kohta hoidev eksmeer Laine Randjärv
sedastas aktiivsuse põhjuse
lihtsalt. „Ma armastan oma
kodulinna,“ kinnitas ta. „Kuna
siin elavad mu lapsed ja vanemad, sõbrad ja endised töökaaslased ning ise käin tihti
Tartus, siis olen ehk ka Tartu
teemadega rohkem kursis ja
nad lähevad mulle väga korda.“
Ka pronksipositsiooni jagav
Marika Tuus-Laul nimetas
Dorpatit enda linnaks. „Olen
Tartu ülikoolis omandanud

Paas jäi hiljaks

Tartu-meelseimad rahvasaadikud 2015
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ühele valimisringkonnale,“
selgitas sotsiaaldemokraat
Heljo Pikhof. „Alati tuleb
näha suuremat pilti.“
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Üleriigiliste küsimuste otsustusprotsessis on Pikhofi
sõnade kohaselt oluline erakonna fraktsiooni seisukoht,
millest täiskogus ka juhindutakse. „Aga fraktsiooni ühtse seisukoha kujundamine
toimub fraktsiooni liikmete
koosolekutel arutelu tulemusena, kus iga saadik tõepoolest annab oma panuse just
tema valimispiirkonna huve
ja spetsiifikat silmas pidades,“
lisas ta. „Seega olen Tartu ja
tartlaste eest seisnud iga oma
sõnavõtu ja hääletusega.“
Samuti nulli peale jäänud
Pikhofi parteikaaslane Mihkel
Raud pidas vajalikuks märkida, et spetsiifiliselt omavalitsuslike – sealhulgas Tartu
– küsimustega tegelevad Eestis kohalikud omavalitsused.
„Riigikogus menetletakse ning
menetleti ka 2015. aastal seadusi, mis ei ole reeglina regioonispetsiifilised ning kehtivad
üle terve Eesti, nii Tallinnas
kui Tartus, nii Suure-Rakkes

Henn Põlluaas
Mihhail Stalnuhhin

ajakirjaniku hariduse. Samuti olen riigikokku kandideerinud neljal korral Tartumaa
ja Jõgevamaa ringkonnas,“
meenutas ta. „Satun Tartusse
isegi sagedamini kui Tallinna
kesklinna.“

Vastulöök Rõivasele
Tuus-Lauli hinnangul võib
Tartu esiletõusu põhjendada
ajaoluga, et valitsuse liikmed,
eriti peaminister Taavi Rõivas,
armastavad paljusid teemasid
seostada Tallinna linnaga.
„Seda eriti just Keskerakonna
kui opositsioonipartei küsimustele vastates ja tavaliselt
negatiivses kontekstis. Ilmselt
olen mingeid paralleele tõmmanud ja osutanud Tartu linnale,“ täpsustas ta.
Samuti pjedestaalile pääsenud Henn Põlluaas ei soostunud kinnitama, et Taaralinn
kuidagi eritähelepanu all
oleks, kuid siiski oleks tema

hinnangul väga imelik seda
ignoreerida. „Eriti, kui me
räägime tasakaalustatud regionaalarengust ja sellest, et
igal piirkonnal on oma spetsiifika ja erinevad vajadused,“
rääkis ta. „Kahtlemata on
Tartu linn, mis mulle meeldib ja südamelähedane on
ning seal on mul ka mitmeid
sõpru ja tuttavaid. Kunagi oli
sugulasigi, kuid enam kahjuks mitte.“
58 ametisolevat saadikut
pole aga aastaga Tartut mainimisväärsekski pidanud,
sealhulgas ka neli siit ringkonnast Toompeale läkitatut.
Keegi neist ei soovinud samas näitajale ülearu tähtsust
omistada. „Asi on selles, et
riigikogu istungitel arutatakse alati vaid parasjagu päevakorras olevaid eelnõusid või
muid üleriiklikult olulisi küsimusi ja seal pole enamasti
võimalust keskenduda kitsalt
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Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
TOIT KOJU JA KONTORISSE BRONEERI maitserohke
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
JÕULULAUD meie juures!
kam296@hotmail.com
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

Sama mõtet rõhutas reformierakondlane Ants Laaneots. „Teatavasti on koalitsiooni ülesanne riiki juhtida
ja selle eest vastutust kanda,
opositsiooni asi kõike kritiseerida ja populistlikke,
valdavalt riigi prioriteetidest
kaugeid, täiendavat rahalist
katet nõudvaid ettepanekuid
teha,“ väitis ta. „Minu tähelepanekute järgi moodustavad
need lõviosa. Kahjuks on Eesti väike ja piiratud finantsidega, kõikide tahtmist rahastada pole võimalik.“
Laaneots tõi välja oma eesrindliku tegevuse riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas
märkides, et tänavu on kaitseväe raames prioriteetseks
Tartus asuva 2. brigaadi väljaarendamine ja lahinguvõime
tõstmine. „See tähendab ka
uute töökohtade arvu juurdekasvu linnas,“ lisas ta. „Kas
need meetmed ei puuduta
Tartu huvisid? Või asub Tartu
mingis teises riigis?“
Finantsilise poole pealt
ütles Laaneots enda saavutuseks tõiga, et Jalgpallikool
Tammeka jaanuaris Reformierakonna „katuserahast“
5000 eurot toetust Sepa jalgpallikeskuse väljaehitamiseks
saab. „Kahjuks pöördus selle
juht Kalle Paas minu poole
liiga hilja, novembri lõpus,
kui enamik rahast oli juba ära
jagatud. Tegin, mis suutsin,“
lausus ta. „Kõige kummalisem on, et ma pole Tartust
saanud ka mingit tõsist infot
Tartut puudutavate probleemide kohta, mida oleks riigikogus vaja arutada.“
KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Rõõmutu Rõõmu tee

Uisud kaasa

Mõne aasta eest uuendati ja
laiendati Rõõmu tee piirkonnas tänavavalgustust. Samas
on jupike tänavat majade 4
ja 14 vahelises lõigus täiesti pime. Üks maja number 4
elanikest ei soovinud mõne
aasta eest valgustust, soovides niinimetatud valgusreostuse vältimist. Majadel on
endil anduriga välisvalgustus,
kuid on lõik tänavat, mida see
üldse ei kata.
Tänavakate ise on siin kohati üsna ära vajunud ja võib
libedaga olla isegi jalakäijale
ohtlik, samas on jalutajaid
päris palju. Taotlen sellesse
lõiku ühe valgusti paigaldamist. Kunagi on jutuks olnud,
et see on võimalik, tuues
toite Rõõmu tee 12 eest üle
tühja muruplatsi ja paigutades posti pimeda lõigu servas
kasvavate lehiste allee puude
vahele umbes kinnistu linnapoolse nurga juurde. Sellisel
juhul valgus ei häiri ka Rõõmu tee 4 elanikke, kes kunagi
on soovinud eeldatavat valgusreostust vältida.
Lisan, et majas 14 elab kaks
pensionäri, ning et majas 4
on päris mitu koolieelses või
koolieas last. Kõigil meil pluss
siinkandis jalutamas käivail
linnakodanikel on selles lõigus tänavavalgustusega liikuda turvalisem.
Jüri Tõnisson

Karlova sadama töötajad
valmistasid Sõpruse silla lähistel sadamahoone linnapoolsesse külge uisuväljaku.
Kaasa tuleb võtta oma uisud,
sest uisulaenutust sadamas
ei ole.

Liis Luik
tänavavalgustuse peaspetsialist
Tegelesin isiklikult Rõõmu
tee valgustuse projekteerimisega ja saatsin Teile Teie
enda ja Rõõmu tee 14 omanike allkirjastatud palve kindla sooviga nimetatud lõigule
ehituse käigus valgustust
mitte ette näha.
Praegu kahjuks ei ole võimalik sinna lõigule valgustust juurde panna. Lisasime
tänavalõigu pimedate tänavate nimekirja. Samuti tuleks
esitada kõikide kirjale allakirjutanud valgustusest keeldunud isikute uus kiri (allkirjastatud) sooviga taganeda
oma eelmises kirjas esitatust
ning oma täpne valgustussoovi kirjeldus.
Allikas: Tartu LV

3

10 000
Piiksutamiseks on vajalik vaid kaardi parempoolne numbritega osa. Enne selle
telefoniseljale kinnitamist tasuks aga bussis järele proovida, et erinevad tehnikad
üheskoos sootuks tõrkeid ei tekita. 
KAUPO TORIM

BUSSIRINDEL
mitmed muutused
Käimasolevast nädalast
startisid nii tuvastus
kleebiste müük kui verivärske bussiliin, mis viib
reisijaid üle Ihaste silla.
Kui esmalt jutuks olnud
plaanides pidi linna uusim
liin 28 kurseerima Kivilinnast Lõunakeskusse, siis esmaspäevast liikvele lükatud
bussid numbriga 28 ühendavad Annelinna Ropka-Turu
piirkonnaga. Marsruut käib
mööda Ringtee, Tähe, Sepa,
Turu, Ringtee, Lammi, Kalda
tee, Sõpruse puiestee, Jaama,
Kaunase puiestee, Kalda tee,
Lammi, Ringtee, Turu, Sepa,
Tähe ja Ringtee tänavaid.
Start antakse hommikul
kell 7.06 ning viimane ühissõiduk asub teele 22.51. Intervalliks täpselt üks tund. Sõiduplaaniga saab detailsemat

tustes üleval. Linnaliine kirjeldavate kaartide muutmine
võtab rohkem aega ning vaevalt enne suve toime tullakse.

Kleebisega kergemalt

Neile, kes ühistranspordi
kaarti pole soetanud eeskätt
seetõttu, et järjekordne plastiktükike paisutab niigi paistes tengelpunga, on nüüdseks
saadaval õhem lahendus.
Müügile jõudsid kleebised,
mille võib soovi järgi paigutada rahakotile, märkmikule,
võtmehoidjale või mis tahes
muule esemele, mida harjumuspäraselt kaasas kantakse.
Sarnaselt plastkaardiga tuleb
kleepsukandjatki iga sõidu
hakul tuvasti juures „piiksutada“.
„Kleebiste kasutamist võib
teatud juhtudel häirida NFC
funktsiooniga telefonide antenn või nutitelefoni
metallkorpus,“ juhLinnaliine kirjeldavate
tis ühistranspordi
kaartide muutmine võtab
kvaliteedijuht Veronika Kallaste täherohkem aega ning vaevalt
lepanu. „Seepärast
enne suve toime tullakse.
soovitame bussis
tutvust teha internetis pea- katsetada, kas kleebis koos
tus.ee lehel. Ühistranspordi alusega asetatuna soovitud
peaspetsialisti Madis Oona kohale telefoni korpuse vassõnul on sõiduplaanid pea- tas, ikka toimib.“

Kui tekib tõrge, soovitab ta
kleebist nihutada kõrgemale
või madalamale, kuna telefonidel asetsevad antennid eri
kohtades. Juhul kui tulemust
ikka ei tule, saab kleebise vahetada ilma täiendava kuluta
bussikaardi vastu raekoja infokeskuses. Küll ei kehti see
juba aluse küljest lahti võetud
kleebiste kohta. Seega tasub
kogu katsetamine teha enne
kleepimist.

Mugavused mobiilis
Kleebiseid saab soetada
kahe euro eest kõigist tavapärastest müügikohtadest.
Bussikaarte on seni väljastatud ligemale 30 000.
Linna õpilaspileteid, mida
saab samuti bussides sõiduõiguse tuvastamiseks kasutada, on isikustatud kokku
11 568.
Uue, sootuks mobiilisõbralikuma näoga, on valmis saanud bussipiletitega majandamist võimaldav veebileht
tartu.pilet.ee. Nii peaks raha
kaardile juurde kandmine
ning kehtivuste kontrollimine just taskuseadmete vahendusel varasemast tublisti
mugavam olema.
RASMUS REKAND

eurot eraldas linn teisipäevasel istungil reservfondist
Jalgpallikoolile Tammeka
Sepa staadioni renoveerimise toetuseks.

Krabisevat juurde
Tartu linn toetab tänavusi
kultuuri-, spordi ja noorsootööprojekte 1,25 miljoni
euroga, mis on eelmise aastaga võrreldes kuus protsenti
enam.

se tagajärjel põlema läinud
ventilatsioonirest. Küttesüsteemi vastavust tuleohutusnõuetele hakkab uurima
inspektor.

Areng
muuseumitesse
Tartus tegutsevate muuseumite töötajatel on aega
10. veebruarini, et taotleda
arengustipendiumit.

Valmistudes
suusamaratoniks
Sel pühapäeval toimub Elvas Tartumaa spordikeskuses tasuta ühistreening, kus
sõidetakse edasi-tagasi 4,5
kilomeetri pikkusel Tartu
maratoni raja lõigul. Lisaks
saavad lapsed osaleda maailma lumepäeval ehk FIS
World Snow Day sõitudel.

Kõrbenud lillepott
Pühapäeval peale südaööd
said päästjad väljakutse
Õnne tänavale, kus kahekorruselises kortermajas oli
suitsu ja plastmassi põlemise lõhna. Päästjad selgitasid
välja, et teise korruse korteris
oli puuküttega pliidile asetatud lillepott, mis oli kõrbema
läinud. Pott krimpsus lillega
eemaldati pliidilt ja ruumid
tuulutati.

Ära küta üle
Pühapäeval õhtul teatati häirekeskusele, et Kuperjanovi
tänaval asuvas elumajas on
kamina kütmisel läinud tuba
suitsu täis. Päästjad selgitasid välja, et kamina korstna
ümber oli ehitatud küprokist
kast, mille alt leiti ülekütmi-

SÄHVATUS

Uus bussiliin
Esmaspäevast, 11. jaanuarist
alustas Tartus uus bussiliin,
mis kannab numbrit 28 ja
mis sõidab Ropkast Annelinna üle Ihaste silla.

Tegijad reaalainetes
Täna ja homme pannakse
paika tegijad reaalainetes,
sest toimub viie kooli iga-aastane mõõduvõtmine. Sel
korral Hugo Treffneri gümnaasiumis toimuvat võistlust
peetakse 51. korda.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

JÕULULÖÖK: restoran Entri pole tuntud rusikakangelaste masside kohtumispaigana, ometi jäid just
nemad jõuluaegsele prassingule ette. 
KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused
361.

Nimeta tegelane muremõtteid mõlgutamas ehk botased ei sobigi lumisesse ilma.

Samm lähemale
ALATEADVUSELE
Raekoja infokeskuses on
võimalik vaadata kunstnik Markus Kasemaa näitust, mis on omamoodi
läbilõige autori loomingust. Tööd on valminud
vahelduvate perioodidena 20 aasta jooksul.
Töödel on kujutatud anonüümseid figuure erinevates
miljöödes ja olukordades. Figuurid moodustavadki Kasemaa töödes enamiku. Ühelt
poolt peegeldavad nimetud ja
soota tegelased tänase ühiskonna murepunkte ja on
reaktsiooniks ümbritsevale,
olles samas popkultuuri ja
ühiskonna nägu. Teisalt võib
neis näha üldinimlikke jooni,
näiteks iseloomujooni, seisundeid ning meeleolusid. Figuurid lubavad sukelduda oma
isikliku alateadvuse sügavikku. Mistahes loo vaataja pilte
nähes konstrueerib, iga tõlgendus on õige. Iga pildi tõeline
tähendus kerkib esile vaataja
teadvuses, igal vaatajal tekivad

ODAV LAEN AS
ALATI

SINUGA

oma seosed.
Näitus on osa innovaatilisest projektist Art2People, mis
toob kunsti otse inimesteni,
kasutades selleks omapäraseid
ja uudseid formaate. Projekti
eesmärgiks on kunstihuvi ja –
hariduse propageerimine ühiskonnas, loovala ja ettevõtluse
ühiste huvide ja koostöövõimaluste otsimine.

Skype‘ist Solariseni
Autori eesmärk on tuua
kunst inimeste igapäevakeskkonda – nii on tema loomingut eksponeeritud koolides
(L ennua k adeemia, Jõhv i
kunstikool), ettevõtetes (Skype, Transferwise, Playtech,
Fujitsu), avalikes asutustes
(riigikogu, välisministeerium,
majandusministeerium) ja
linnaruumis (Solarise kaubanduskeskus). Viimasteks näitusepaikadeks Art2People raames on ka kirikud ning Tartu
ülikooli raamatukogu. Antud
näitus oli enne viis aastat püsiekspositsioonis majandusmi-

KINNISVARA
LAEN

Uuel aastal,
uued võimalused!

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

1400 eurot
1%
kuus

746 00 86

www.odavlaen.ee
Tähelepanu! AS Odav Laen pakub
ﬁnantstenuseid. Laen 3 kuuks summas
1 400 eurot, ﬁkseeritud intressimäär 1%
kuus, krediidi kulukuse määr 24,19%
aastas, lepingutasu 70 eurot,
tagasimaksmise summa 1 428,09 eurot,
kogusumma 1 498,09 eurot. Tutvu
ﬁnantsteenuse tingimustega ning vajaduse
korral konsulteeri asjatundjaga. Krediidi
saamiseks tuleb sõlmida tagatisvara
kindlustusleping.

Tel. 581 00 111, 746 00 86
Vallikraavi 2 (IV korrus), Tartu
E-post: tartu@odavlaen.ee
Oleme avatud: E-R
(9.00-17.00)

nisteeriumis.
Kasemaa on kunstnike liidu
liikmena tegev nii traditsioonilises kui kontseptuaalses
kunstis. Traditsioonilises liinis kannab ta edasi oma vanavanemate Elmar Kitse ja Linda Kits-Mägi ning vanemate
Andrus Kasemaa ja Saskia Kasemaa kunstikäsitlust, lisades
sinna iseloomulikke kaasaegseid jooni. Figuure on näidatud erinevate projektide raames ning uudsetes formaatides
mitmetes välisriikides, näiteks
Venemaal, Malaisias ja Assooridel, samuti on kunstnik esindanud Eestit erinevates projektides Austrias, Hollandis,
Itaalias ja pälvinud mitmeid
auhindu (Peterburi, Tampere).
Kasemaa levitab oma ideid
üldise kunstihariduse ja kunstihuvi edendamise raamistikus, olles loengutega üles astunud nii koolides, ettevõtetes
kui konverentsidel. Näitus on
avatud raekoja infokeskuses 31.
jaanuarini.
IIRIS VIIRPALU

ARVAMUS
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Uuno Kivilinnast

Üks kange Venemaal
Kuna julgeolekuolukord
on meil selline, nagu ta
on, ja eraelust rääkimise
keelas eksnaine Merike
kohtuga ähvardades ära,
tutvustan rahvale edasi
oma seiklusi idanaabri
juures. Siit on paljudel
õppust võtta.
Kuna olen elukutselt treial,
siis pandi mind kohe automaattreipinkide seadistajaks,
sain kuus treipinki. Koristasid ja materjali sisestasid lihttöölised, mina ässana panin
ainult mõõdud peale ja aegajalt kontrollisin kvaliteeti.
Kuskil nädal aega õppisin
kohaliku spetsialisti käe all,
siis sain juba iseseisvalt hakkama.

Chicago valitseja
Bussis ja trollis olid küll konduktorid, aga sõitsime avalikult jänest. Konduktor käis iga
inimese juures välja sirutatud
peopesaga, aga keerasin näo
kõrvale, nagu ei näekski teda.
Mingit probleemi ei olnud, nad
teadsid, et oleme vaesed komnoored.
Kui algul õhtuti läksin suhteliselt kaugel asuvast poest
jooke ja sakuskat tooma, siis
passis seal kamp kohalikke
noori venelasi. Kui ostudega
välja tulin, pandi nuga kõrile,
võeti toidukott käest ja ka raha
ära. Nii juhtus esimese kahe
nädalaga neli korda. Pidin juba
hakkama kodu poole tagasi
sõitma. Neljandal korral aga
võtsin tattninal noa käest ja
selle peale panid kõik jooksu.
Igaks juhuks ma küll õhtuti
enam kauplusesse ei läinud,
vaid ostsin päeval kõik vajaliku
valmis.
Rostov oligi nagu Venemaa
Chicago, seal on siiani riigi
kõige suurem kuritegevus.

Just Uuno usin ja pühendunud töö pani aluse Rostselmaši kuulsale Vectori kombainile.

WIKIPEDIA
venelastele kätte maksma.
Kes ühika uksest välja astus,
see ka peksa sai. Millegipärast
nad aga eestlasi austasid – kui
jõudsin öelda, et ma venelane
pole, siis pääsesin.
Ka miilits ei sekkunud
kaklustesse kunagi, sest nad
kartsid oma elu pärast. Nägin
pealt, kui miilitsaauto seisma
jäi ja katuse peale keerati ning
miilitsad kohe minema jooksid.

Suurus ei määra

Tihti toimusid kampadevahelised kaklused, kus mõnigi sai
ka surma. Üks linnaosa oli kui
Tartu Hiinalinn, kus elasid n-ö
mustad: armeenlased, grusiinid, aserbaidžaanlased jt. Kui
üks „must“ oli venelaste käest
peksa saanud, tuli terve kamp

Kui siis jutt oma poistega
kakluste peale läks, ei uskunud
mõni, et olen nii kange. Kuna
meie käsutuses oli kahetoaline ühikakorter, siis tegin ettepaneku teha selgeks, kui kõva
mees ma ikkagi olen. Läksime
kahekesi teise tuppa ja võitja
pidi väljuma esimesena. Vastane oli küll minust suurem, ent
nii kakluses kui ka mõnes muus
minu meelistegevuses pole ala-

ti suurus kõige tähtsam. Tähtis on kiirus, väledus. Ei läinud
vist minutitki, kui välja astusin.
Enam ei kahelnud keegi, et olen
kõva (kange) mees.
Igast rahvusest tüdrukuid
oli jalaga segada. Kellest vähegi asja oli, sai kohemaid omale
litsi või lausa naise. Kahjuks ei
olnud neid eriti kuhugi viia.
Julgemad ronisid küll piksevarrast mööda esimese korruse rõdule ja siis koos edasi. Kui
kellelgi oli tüdruk, siis jätsime
viisakalt ühe toa talle ja läksime ise teise või üldse välja.
Pingi peal mina ei kepi, ainult
voodis.
Mulle meeldisid rohkem
temperamentsed vene tüdrukud, kuigi mõnele meie grupist
kõlbasid ka eesti litsid. Mõne
daami jaoks aga olid eesti poisid liiga uimased. Üks nendest
sünnitas ilusa neegripoisi, kelle ta loomulikult sünnitusmajja jättis.

Sõnavõtte tuli uksest ja aknast. Nii näitlejast kultuuriminister kui parteikaaslasest
peaminister olid resoluutsed:
tuleb, õigemini peab tagasi astuma.
TV3 uudisteportaal korraldas kähku miniküsitluse
Seli sobivusest EOK presidendi ametikohale. Tulemus
oli ootuspärane: üle poolte
helistanutest oli veendunud,
et ei sobi ikka küll. Helistajate arv oli küll väike, protsent
sealjuures soliidne, sest matemaatika on väga konkreetne
teadus ja sõltubki sellest, mida

millest võtta.
Kogu lugu on järjekordne
klassikaline näide sellest, et
ükski heategu ei jää karistamata. Tegelikult oli see raha
eraldamise kava ju laskmata
karu naha jagamine hea tahte
eesmärgil riigi spordi ja eriti
noorsportlaste toetamiseks.
Minu mäletamist mööda oli
selles pikas toetatavate nimistus ka ujumisliit. Viimane
oleks ehk eraldanud osakese
ka Tartu Ujumisklubile nüüdisaegsete stardipukkide ostmiseks ja topelttrauma rahvusvahelisel ujumisvõistlusel
Auras olnuks olemata.

Kolmeosaline etendus
Kusagil sisimas tekkis korraks kahtlus: hakka või uskuma Savisaart selles, nagu

oleks meie õigussüsteem kallutatav või allutatav. Teadupärast Eesti entsüklopeedia,
mis on ikkagi akadeemiline
väljaanne, seletab väga lihtsalt ja arusaadavalt lahti, et
„korruptsioon on ametiseisundi kuritarvitamine isik-

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Tallinnas • Tartus • Pärnus • Valgas • Võrus
Viljandis • Raplas • Rakveres

Jõulusoojus
sussides!
Aegumatud
vildid
36-47

36-48

PU tallaga
29,90€

Neinar, sind surmani
Uudised edastavad juba
kuu aega nii sõnas kui
pildis: olümpiakomitee
endine president Neinar
Seli on korruptant.

KEEVITUSTEENUS

39,90€

liku rikastumise või muul
omakasulisel eesmärgil“. Selles valguses on täiesti arusaamatu süüdistuste motiiv ja
sellest tulenevalt kolmeosalise etenduse lavastamine
mõne persooni ja õigusorganitega lavastaja rollis.
Aga nagu ikka annab aeg
arutust ja paljugi selgub siis,
kui EOK presidendi toolile on
istunud nii mõnegi arvates
sobivam kandidaat. Samas on
kindel see, et suure ühiskondliku koormuse äralangemine
on hea võimalus panustada
rohkem aega oma edukasse
äritegevusse. Üks on selge:
kui üldiselt peaks ju olema nii,
et maaslamajat ei lööda, siis
meil ainult vemmaldega vehitaksegi.
EVE PILLER

19,90€
30,90€

Soodushind kehtib 07.01.2016-03.02.2016 või kuni kaupa jätkub.

Kvaliteetsed. Kerged. Mugavad.

UUS
Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee
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VABA AEG

KINO
CINAMON
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EHITUS

Papside lahing

Kui soovite müüa Tartus kap-remonti vajavat 1-3-toal korterit,
pakkuge seda mulle. Sobiva korteriga kiire tehing. Notarikulud
tasun ise. Tel 56 503 503.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15.–19., 21.01 kell 14.30, 20;
20.01 kell 14.30, 19.30 Carol

Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.

15.–19., 21.01 kell 13.30, 19.15,
21.30; 20.01 kell 13.30, 19,
22.30 Viies laine

Ehitusmaterjalide müük,
soovi korral saab ka transpordi.
info@sunluna.ee

15., 18.–21.01 kell 12.30;
16.–17.01 kell 10.45, 12.30 Väike draakon Kokosaurus

Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

15.–19., 21.01 kell 12, 19.45;
20.01 kell 17.40 Õed sõgedad
LINNARAAMATUKOGU

15.–17., 21.01 kell 15, 18.30,
22.15; 18.–19.01 kell 18.30,
22.15; 20.01 kell 17.30, 22.15
Papside lahing

15.–19.01 kell 15.45, 20.45;
20.01 kell 15.45, 21.15; 21.01 kell
15.45, 21.30 Vihane kaheksa

15.–19.01 kell 21.45; 20.01 kell
14.15 Joy

15.–19., 21.01 kell 22.30; 20.01
kell 22 Mets

15.–17.01 kell 17.15; 18.–19.01 kell
17.05; 20.01 kell 16.50; 21.01 kell
17.20 Star Wars: Tärkab jõud

15.–17.01 kell 11.45, 14, 16.15;
18.–19.01 kell 11.45, 14, 16.15,
17.15; 20.01 kell 11.45, 13, 15.15,
17.10; 21.01 kell 11.45, 14, 16.15,
17.10 Väike dinosaurus

kuni 19.01 Haapsalu fotoklubi
näitus Linnurahvas

18.–19.01 kell 17.40; 20.01 kell
20.10 Õppetund

kuni 30.01 Saja-aastased raamatud meie raamatukogus:
ilmunud 2015

15.–17.01 kell 14.15, 19.30;
18.–19.01 kell 19.30; 20.01 kell
19.15; 21.01 kell 14.15 Murdepunkt

15.–21.01 kell 12.45 Ema

15.–21.01 kell 11.30 Operatsioon Arktika

21.01 kell 20.45 Mees, kes jäi ellu

16.–17.01 kell 10.30 Snoopy ja
Charlie Brown: tobukeste film

20.01 kell 20 Taani tüdruk

15.–17.01 kell 17.05; 18.–20.01
kell 15; 21.01 kell 17 Mere ääres
15.–17.01 kell 16.30; 18.–19.01
kell 14.15; 20.01 kell 21.30;
21.01 kell 22 Creed: Rocky
pärand

21.01 kell 19.30 Ropp vanaisa

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 15.01 näitus Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi

KINNISVARA OST

kuni 15.01 raamatunäitus Täitunud unistused
kuni 16.01 Tiina Orava joonistuste näitus Eesti vaatamisväärsused

kuni 19.01 Kirjanduslikud
pealinnad: Stockholm

20.01–13.02 näitus Sibelius
150: sädeleva looja karge
muusika
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 18.01 Tartu puuetega
inimeste koja käsitööringi lapitööde näitus Päikesevalgus
pimestab silmi

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

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!

Ostan Tartus remonti vajava
korteri. Võib olla võlgadega või
muude probleemidega. Kiire.
Raha kohe! Tel 502 3562.
Soovin osta 1-toal korteri, soovitavalt rõduga. Ootan pakkumisi! Tel 511 5949.

KINNISVARA VAHETUS
Vahetada pool maja Kanepis
(100 m²) 1-toal puuküttega korteri vastu Tartus. Tel 501 4276.

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

Müüa 40 l võrgus kuiva 30 cm
leppa ja kaske. Vedu Tartus tasuta. Hinnad head. Tel 5341 2221.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

LOOMAD

KÜTE
Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
Korterid, majad, majaosad
hoonete
digitaliseerimine.
Tartus
ja maakonnas. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

Aitame kinnisvara

müümiselpuistevillaga.
ja üürimisel.
Soojustamine
Tel 5665
0604,
Meelis
Karu,502
tel0066,
511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
puistevill@gmail.com.

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Kuiv kaseklopp (28-29 cm)
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €.
Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu,tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv lepp 50 cm - 36 €/rm, kuiv
ehituslik kuusk 50 cm - 24 €/
rm. Puu korralik ja vedu tasuta.
Koormad 5-10 rm. Tellimine tel
5356 7062.

RISTSÕNA
Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
2-toal
kortertel
Mäe
103394
(eh
Kaiahik
Persidski,
5190
1930, üp
57,6
m²,
renov,
eraldi
Gert Suik, tel 515 3773
sissepääs, 58 000 €). Kutseline
742 0240
• www.robinson.ee
maakler
Peeter
Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.
2-toal heas korras korter
(2/5, 47,4 m², rõdu, läbi maja).
Tel 5554 0831.

Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepinnud, võrgus
ja lahtiselt. Võimalik väikestes
kogustes. Tel 511 2625.
Kuivad küttepuud (kuusk, 50
cm) veoga. Min 3 rm. Hind 36 €/
rm. Tel 5612 7434.
Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.

8.12.2015 leitud Jaama 183
eest must kassipoiss. Tel 507 4199.

PAKUN TÖÖD
As Finak (Maramaal) võtab tööle
oskustega höövelpingi operaatori ja uste valmistaja.
Tel 730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.
Nais- ja meespensionärile
(taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.
Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Vajame hakkajat ja töökat
väljaõppevõimalusega saeoperaatorit. Tel 5650 3338.
Vajatakse korteri remontijat
(16 m², lagi, tapeet, põrand –
laminaat). Tel 5562 1254.
Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

PÕLLUNDUS
Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.

REKLAAM
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VÄIKEBUSSI RENT

RIIDED
Jõe butiigis kõik kasutatud
joped, suusapüksid ja jalanõud -20%! Soola 10, vt ka
Facebookis.

Vannitubade remont.
info@sunluna.ee

1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suusapüksid, fliisid,
kindad jpm. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

511 6923 • aurel.ee/buss

TEENUSED

Lahendan te arvutiprobleemid:
hooldan, remondin, ehitan,
ostuabi. Tel 5699 9884,
laur@arche.ee.

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

Laon puid riita (2 €/ruum). Tel
527 1226.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

Elektritööd! Tel 513 7844.
Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.

Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode rent alates 14
€ ööpäev. Võimalik rentida ka
haagist (kj 500 kg) koos autoga
või eraldi. Tel 5554 0615.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.

Soeta kvaliteetne aku! Autokaubad linna parima hinnaga! 60
Ah -55 €, 75 Ah - 67 €, 100 Ah
- 86 €. Johnson Controls grupi
(nende tuntuim akubränd Varta/
Bosch) toodetud. Tartu Sõbrakeskus, Võru tn 55F. Extensa OÜ,
tel 5620 5415, www.extensa.ee.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Hooldan ja olen seltsiks vanurile. Tel 5823 0013.
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Lumekoristus katuselt. Sunluna
Trade OÜ, tel 5565 0673.
Monitoride ja arvutite remont.
Soodsad hinnad ja kiire teenindus. Tel 5607 1018.
Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413.
Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5699 9687.

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

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Seinamaalingud ja remonditööd. Tel 511 3212.

15€

On sul?
Ennustuste
tellimine,
Lauamängude
registreerimine kohapeal 30 min. enne ala algust,
Siis
on
jägmises
lehes siin sinu reklaam.
suusatamises 1 tund varem.
ka kirjalikult:
reklaam@tartuekpress.ee
Info
tel. 7370999 või kodulehel www.tartumaasport.ee
ennustus.ee

Tartumaa 2016.a. TALIMÄNGUD

19.01. kl.18 MÄLUMÄNG
Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogus
16.01. kl.11 LAUATENNIS
Kõrveküla Põhikooli võimlas
28.01. kl.18 MURDMAASUUSATAMINE
Lähte suusastaadionil

Lauamängude registreerimine kohapeal 30 min. enne ala algust,
suusatamises 1 tund varem.
Info tel. 7370999 või kodulehel www.tartumaasport.ee

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.
KM-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning märgikollektsioonid.
Hea hind! Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

Veotakso. Tel 501 5312.

TERVIS
Rahu ja õnne Teie perele! Abi
alkoholisõltuvuse korral, 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, tel
505 8381.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS
60 a naine majaga Tamsalt otsib
sõpra-elukaaslast, töötavat ja
autoga. Tel 5846 4613.

MÜÜK
Lõuna-Korea kvaliteetkosmeetika ja käsitöö, Eesti keraamika
ja graafika nüüd Iluveski poes
Veski 5a Tartus. Avatud E, K, N 1218, T, R 10-16, www.kirsiaed.ee.

Taastan digitaalselt vanu fotosid. Tel 5839 2556.
Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.

1955. a raamat „Oikumeeni äärel“ (Seiklusjutte maalt ja merelt),
hind kuni 40 €. Tel 5663 9310.

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.

Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

9.01. kl.11 MALE Tartu Maleklubis, Turu 8
10.01. kl.11 KABE Tartu Maleklubis, Turu 8
12.01. ja 19.01. kl.18 MÄLUMÄNG Ülenurme
Gümnaasiumi raamatukogus
16.01.24kl.11
LAUATENNIS
h • 1,09 €/min Kõrveküla Põhikooli võimlas
28.01. kl.18 MURDMAASUUSATAMINE Lähte suusastaadionil

Tel 900 1727

Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

Tartumaa
2016.a. TALIMÄNGUD
KAARDID

ENNUSTAVAD

Vean kruusa, ehitusmaterjali,
küttepuid, metalli.
Tel 5648 8522.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

OST

Hõbedast ehted, sõled, pitsid,
lusikad jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t
Sõidukite ning hoonete klaaside toonimine. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

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

9-kohalised bussid
Transfeer
Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

Autoremont, autoelektrik,
sõiduautod ja kaubikud. Tartu,
tel 5853 3080.

Kvaliteetsed akud! Garantii 3
aastat. 48 € - 99 €. Vaba 38a,
Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.

Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.
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Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Hea hind ja
raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.
Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.

MUU
Otsin palgamaksjat, tööandjatel
palun mitte tülitada.
Tel 5691 5212.

VABA AEG

Töötervishoid ja -ohutus. Konsultatsioonid, riskianalüüs.
Tel 5346 0709,
www.riskihinnang.ee.
Ropkamõisa lõngapood:
akrüüllõngade lõpumüük 4 €/
kg (enne 10 €), peen- ja puuvillased efektõngad 15 €/kg (enne
25 €), puuvillane vaibalõim
7.50 €/kg, 100% villane 8/3, 8/2
lõng 25 €/kg, villane sokilõng
15 €/kg, linane lõim alates 12 €/
kg. Saadame kaupa postiga ka.
Ropkamõisa 10 hoovis Tartus,
E-R 10-18, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h. Ennustus 2016 aastaks, ka meilile telli: ennustus.ee
Vilde teatri etendus „E. Vilde
naised 60 minutiga“ Kotka
Keldris, Pepleri 14. Etendused:
15., 18. ja 21. jaan kl 19. Lisainfo
www.vildeteater.ee.

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Peatoimetaja asetäitja: Kadri Külaots
kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee

Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@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 (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee

REKLAAM

Neljapäev, 14. jaanuar 2016

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

OMEGA

ROKO komplekt

230*100*90

komplekt 3+2+1

190*100*90

REGLAINER

diivan 220*85*90

599.-

3+1+1

569.-

135*
100*90

BAZEL ST

ELIOS nurgadiivanvoodi

diivan 210*90*100

komplekt

3+1+1

värv: must ja valge

nurgadiivanvoodi

tugitool
100*100
*100

LAI VALIK MADRATSEID

al.

1149.-

tugitool
81*80*95

TORINO

nurgadiivanvoodi

MONZA nurgadiivanvoodi
265*172*73
BONNEL

2m

139.-

209.-

199.-

2m

OLJA

KAROLINA

559.-

739.- 275*225*98
199.-

diivanvoodi

130*200

210.-

LENA
VIOLA

99.-

al.

135.-

kušett 80*190

erinevad mõõdud

voodi

150*200

METALL

ARTEK
JULIA

119.-

69.-

tool

ÕPILANE

laud

al.

123.POCKET

299.-

SEKTSIOON

ALEX kušett

DANIEL

diivanvoodi

169.-

599.-

100*43*194

252*165

105*35*190

255*205

ESIKUD

915.-

KÖÖGID

8

DOME kummut
105*130*42

LARISSA

305*200*52

tugitool

jalatsikapp
60*60*38

115*55*73,6

69.-

29.-

109.-

79.-

29.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

