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PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!
XTR aluspesu
töötamiseks ja sportimiseks

SNICKERS Workwear

TALVEKINDAD

art 9578/0448 (väärtus 37 €)
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SNICKERS Workwear
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TAMREX pikad aluspüksid
art 7112 - meestele
art 7113 - naistele
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SNICKERS Workwear
SNICKERS Workwear
pikkade varrukatega lühikeste varrukatega
soe alussärk
soe alussärk
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use
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Materjal:
100% Poly
Dacron.

(sä

ehall/must
Värvus: tum

Olen maratone jooksnud 33 aastat! Uskuge
mind – selle aja vältel olen kasutanud väga
erinevat spordivarustust. Snickers Workwear
pesukomplekt ei tundunud mulle esmalt
just enesestmõistetav valik, kuid piisavalt
huvitav, et proovida.
Minu kogemus ütleb, et see aluspesu
on seljas oluliselt mõnusam, kui tuntud
spordibrändide tehniline pesu: ülimalt
pehme, mugav ja ihusõbralik. Märja
nahaga oli Snickersi pesuga lausa jahutav allatuult joosta. Lisaks funktsionaalsusele on pesu minu meelest ka väga
kena disainiga.
Vaid üks küsimus, miks on pesu nimetus
Snickers WORKwear, mitte aga Snickers
SPORTSwear, mida see minu hinnangul küll
100% väärt oleks.
SEB Tallinna Maraton (42,2 km)
2011 – 20. koht, 2012 – 22. koht
Pärnu Kahe Staadioni jooks (7,6 km)
2011 – VI koht, 2012 – III koht
38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks
(42,2 km) – 16. koht
Raasiku Rahvajooks (5,8 km)
2014 – I koht, 2010 – I koht
6. Mispo Talvemaraton
2015 – I koht

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 29.02.2016 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

TÜRI
Türi-Alliku

ehall
Värvus: tum
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Uue põlvko
nna sooja
aluspesu lo
on kasutatu
omisel
d parimaid
materjale
ja uusimat
tehnoloog
iat. Soe alu
hoiab sind
spesu
kuiva ja vä
rskena, on
ning juhib
mugav
higi ja niisk
us
e kehapin
eemale. Pa
nalt
kub kaitse
t, isoleerib
ja ventilee
rib just õig
eid kehap
Materjal:
iirkondi.
kõrgtehno
loogiline
AVS kanga
s (56% po
lü
amiid,
40% polü
propüleen,
4% elasta
200 g/m²)
an,
.

2

UUDISED

Neljapäev, 28. jaanuar 2016

Hoonet tiritakse pinkipidi
Emajõe kaldale parki
Jalutades mööda Emajõe kaldaäärset Kaarsilla
juurest Oeconomicumi
poole hakkab ühel hetkel silma kaunis geomeetriline purre koos
sellel asuva pöörleva
punase pingiga.
See on mälestuspink 2012.
aastal lahkunud Tiiu Sillale,
Ahhaa keskuse rajajale. Huvitava kokkulangemisena kavandas nii pingi kui ka kogu
vaateplatvormi Tiiu nimekaim Tiit Sild, kes töötas kuni
2012. aastani Tartu linnaarhitektina.

Purre tulevikku
Nagu ma 26. novembri Tartu Ekspressis ka kirjutanud
olen, oli just Tiit Sild koos
Martin McLeaniga ambitsioonika hoonestuskava autor,
mis nägi ette kogu Emajõe vasakkalda täis ehitamise. Kuigi
linnaarhitekt esitas uut linnaplaani kui otseteed Tartu
helgesse tulevikku, valmistas
ette põhjaliku presentatsiooni
koos animeeringuga ja kirjutas selle toetuseks ka mitu
ajaleheartiklit, pole peale paari purde sellest tänaseni rohkem ellu viidud. Õigupoolest
kaevas vana teema välja seesama novembrikuine Tartu
Ekspressi artikkel, kus selgus,
et Tiit Silla utopistlik visioon

dus on juba selle projekti Tartu tulevikuga jõudnud siduda. Paraku on hulk küsimusi
õhku rippuma jäänud.
Esiteks jääb selgusetuks,
millal otsus IT-hoone parki
ja pargi kõrvale rajada üldse vastu võeti? Kui ametliku
versiooni kohaselt langetati 9.
detsembril sisuline ja kaalutletud valik eelistada Maarjamõisa kompleksi asemel kesklinna, siis ette valmistatav
üldplaneering nägi pargiosa
eraldamist ülikoolile ette juba
vähemalt kolm aastat tagasi.
Samuti on dogmana esitletud
13 ja poole tuhande r uutmeetr i
Linnavolikogu otsus juhatab
suurust üldpinna
vajadust, kuigi
ülikooli abistamise kattel i n n a v a l it s u s e
varjus sisse Tartu kesklinna
juures tegutsev
rohealade tapatalgud.
muinsuskaitsekomisjon pani
sai tegelikult paberile pandud alles päris eelmise aasta lõpus
ravimimagnaadi ja Postimehe paika oma nõudmised, mitu
omaniku Margus Linnamäe korrust hoonel üldse olla võib.
Atlantise ümbruse arendus- Ning kuigi IT-hoone rajamist
esitletakse kui juba kindlaksplaanide teenindamiseks.
Kuid nähtub, et mainitud määratud paratamatust, siis
Mäe tänava pikendus parki vestlusest projekti sisulist
ajas hamba verele veel ühel poolt vedava arvutiteaduste
teisel teada tuntud seltskon- instituudi juhataja professor
nal, kes edendavad oma huvi- Jaak Viloga selgub, et tegelisid praegu arutluse all oleva kult pole Astra programmist
Tartu kesklinna üldplanee- rahastatava hoone ehitamist
kõrgemalt poolt üldse otsusringu kaudu.
Tartu ülikooli strateegiako- tatudki, ning 2015. aasta okmisjon langetas eelmise aasta toobris esitatud vastav taotlus
9. detsembril konsensuslikult hoone asukohta kindlaks ei
otsuse rajada Oeconomicumi määranud.
asukohta uus IT-hoone üldpinnaga 13 500 ruutmeetrit. Taaralinna salaselts
Eelnevalt oli linnavalitsusega
Linnavolikogu eelmise näkokku lepitud, et Tähe tänava dala istungi päevakorra esivana füüsikahoonega umbes mese punktina võeti vastu
samas mahus kompleksi tar- otsus Narva mnt 10 ja Narva
beks loovutab linn 99 aastaks mnt 2b kruntide tasuta võõOeconomicumi-esise Narva randamine Tartu ülikoolile
mnt 10 krundi ning samuti IT-hoone rajamiseks. Oposuure tüki Ülejõe pargist kuni sitsioon tunnetas küll teatud
Mäe tänava sihini. Sama par- ebakõlasid ja küsis hulga äärigiala on hoonestamisele mää- veeri küsimusi, kuid linnavaratud ka arutluse all olevas litsuse poolt helgetes toonides
kesklinna üldplaneeringus. maalitud IT-linna tulevikku
Nii ülikool, linn kui ajakirjan- maha hääletada ei söanda-

Ahhaa-ema Tiiu Silla (1958–2012) mälestuspink linnaarhitekt
Tiit Silla projekteeritud Emajõe kaldarajatisel. 
ANNELI REIN
nud. Ebameeldivuste eos vältimiseks oli avakõnega esinema palutud rektor Volli Kalm
isiklikult, kes tähtsa näoga
linnavalitsuse jutupunkte üle
kordas. Linnavolinikud võisid
ilmselt kergendatult ohata, et
rae ja rektoraadi omavahelised kemplused on nüüdseks
ajalugu ning linna tulevik
võib sellest ainult paremaks
minna...
Ometi peitub meepotis asjaolu, millest suurem osa linnavolinikke aga ilmselt tänaseni
midagi kuulnud pole. Ülikoolile eraldatava pargiosa sees peitub veel üks teine krunt, Narva
mnt 2d, mis kuulub Tartu Veevärgile, ja mille edasise saatuse
kohta 7-liikmeline Veevärgi
nõukogu alles asub oma seisukohta kujundama. Või kas
ikka asub? Jarno Laur on ka
ise intervjuus tunnistanud, et
algne initsiatiiv põhjapoolse
pargiosa ümber kruntimiseks
pärineb just AS-ilt Tartu Veevärk.
Aga kellest me räägime, kui
me räägime Tartu Veevärgist?
Ettevõte, mis äriregistri andmetel moodustati 1. aprillil
1965, kuulub 100% linnale.
Eeskujuliku mainega aktsiaseltsi juhatajaks on juba 19.
aastat Toomas Kapp. Tema
tööperiood kattub Reformierakonna Tartus võimuloleku

perioodiga, mis kestab alates 1997. aasta kevadest, kui
Isamaale ja Tõnis Lukasele
umbusaldust avaldati. Veevärgi tegevust kontrollib seejuures 7-liikmeline nõukogu,
millest Reformierakonnale
kuulub enamus, ehk käesoleval ajal 4 kohta.
Veevärgi nõukogu istungite
päevakorra koostamist juhib
sealjuures nõukogu esimees,
kes istungeid koos juhatajaga
ka läbi viib. Pikalt pidas seda
kohta linnavolinik Neinar
Seli. Volikogust lahkudes pärandas ta vastutusrikka ameti
Veljo Ipitsale, kes kuulub tema
lähimate kaasvõitlejate ringi
juba ajast enne Reformierakonna moodustamist.

Nööbi ümber
valmib pintsak
Niisiis, Jarno Lauri ja Verni
Loodma eestvedamisel langetas linnavolikogu otsuse, mis
juhatab ülikooli abistamise
kattevarjus sisse Tartu kesklinna rohealade tapatalgud.
Paraku ei ole keegi veel senini
suurte sõnade varjus tihanud
aru pärida, mida kavatseb
hukule määratud pargialas
asuva pumbamaja krundiga
ette võtta Veevärgi nõukogu.
Toomas Kapp kinnitas mulle, et Veevärk sarnaselt Tartu
linnale krundist tasuta loo-

buda kindlasti ei kavatse. Seli
ja tema meeskonna mängureeglite järgi on lubatud erinevad variandid. Pumbamaja
võidakse muutunud konjunktuuris mõne aja pärast ümber
hinnata ning lihtsalt ülikoolile maha müüa. Krundist
võidakse loobuda mõne teise
krundi või õiguse kasuks, olgu
selleks kasvõi näiteks Poe tänava apteegi ruumid, millest
ülikool Linnamäe ja Tamro
poolt dikteeritud konkurentsiolukorras loobuda on otsustanud. Või siis üüritakse
osa IT-hoonest välja strateegilistele tugiüürnikele. Kui
fantaasiast puudu jääb, tasub
vaid pisut Tartu lähiajalugu
silmitseda...
Toomas Kapiga õnnestus
mul pikemalt vestelda pärast
detsembrikuist linnavolikogu
istungit. EPA-s tootmise mehhaniseerimise alal magistrikraadi teeninud mees jutustas
varmalt ja soojalt sellest, kuidas lehtpuiste parkide ökoloogiline kasutegur on sisuliselt
olematu; kuidas puudevõrast
ohtlike (st inimesi ohustavate)
oksade välja selekteerimine
on peaaegu võimatu ülesanne, ja et raagus puud mõjuvad
linnapildis kohutavalt rusuvate, traumeerivate ja lihtsalt
koledatena.
MEELIS KALDALU
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JURIST VASTAB

Siivutu ülemus
Meie ettevõttesse tuli uus
töötaja, kes teeb pidevalt
seksuaalse alatooniga nalju ja märkusi.
Minus tekitab see ebamugavust, kuid ma ei julge
talle seda öelda, sest tegemist on ühe osakonna
juhiga. Mida ma peaksin
sellises olukorras tegema?

Mari-Liis Ivask
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant
Seksuaalse alatooniga
märkused ja naljad ei sobi
töökeskkonda, sest need
tekitavad töötajates ebamugavust ja on täiendavaks pingeallikaks. See,
mis on ühe inimese jaoks
naljakas, võib teise inimese
jaoks olla solvav. Kui töötaja tunnetab ahistamist, siis
tuleb sellest rääkida. Kui
ettevõttes on olemas töötajate esindaja (töökeskkonnavolinik, töötajate
usaldusisik, töötajate poolt
valitud töökeskkonnanõukogu liige), on töötajal võimalus murega pöörduda
tema poole.
Kui ettevõttes töötajate esindajat ei ole või tema
poole pöördumisest ei ole
abi, siis tuleb probleemist
informeerida tööandjat
pöördudes vahetu juhi,
töökeskkonnaspetsialisti,
tegevjuhi või juhatuse liikme
poole. Rääkimisest alati ei
piisa, seega tuleks tööandjat teavitada ka kirjalikult. Kui
kannatajateks on mitu töötajat, siis tasub neil töötajatel
pöörduda üheskoos tööandja poole, et ta mõistaks
mure tõsidust ja ulatust.
Tööandja peab välja
selgitama probleemi olemuse ning leidma sellele
lahenduse. Teie probleemi
puhul tuleks tööandjal seletada nimetatud osakonna juhile, et tema käitumine ei sobi töökeskkonda
ning kontrollida, et ta oma
käitumist muudab.

Kas tasusid
memme vaeva?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

Kümme bussiliini
KORJAVAD KOORE
Mullu septembris käiku
läinud bussikaardiga
sõite registreeriti mullu
enam kui 1,5 miljonil
korral. Suurim osa piiksutajatest sõidab tasuta.
Kui vastse süsteemi avakuul
leidsid kaardid kasutamist
236 251 korral, siis aasta lõpuks kasvas see näitaja sisuliselt kahekordseks – 476 090.
Kõige kiiremini võtsid uued
tuvastusvahendid kasutusele
tasuta sõitjad ehk pensionärid. Juba septembris tehti üle
100 000 tasuta sõidu (44% kõigist registreeritud sõitudest).
Detsembris oli selliseid kasutajaid 166 229.
Läbi nelja kuu on suurimat
kasvu (2,7 korda) näidanud
sooduspileti kasutajate arv
(54 000-lt 152 000-le). Selle
grupi suurima osakaalu moodustavad ilmselt õpilased, kes
eraldi kaarti soetama ei pidanud – sama funktsiooni täidab
Tartu linna õpilaspilet.

Bussist kõige kallim
Ühe sõidu pileteid, mida
bussijuhilt saab hinnaga 1,5 €
tükk, küsiti septembris enam
kui 24 000 korral. Rahvas on
aga mõistnud, et see on kalleim võimalik reisimisviis, seega aasta lõpuks on üksikpileti-

Liin nr

Sõitjaid päevas

1

1979

LAUSEGA
Äkki Punane

Ihaste kodukäija

Volikogu ettepanekuga
saaks Tähtvere linnaosas
Fr. R. Kreutzwaldi 66 krundi
detailplaneeringu järgsetele tänavatele nimeks Roheline tänav ja Roheline põik.
Vastuväiteid ja ettepanekuid saab esitada 5. veebruarini.

Facebookis levib üleskutse,
mis palub kaaskondlastel
olla valvas, sest Ihastes on
taas liikvel keegi, kes katsub
öösiti võõraid uksi ja vaatab
vara üle.

Avatud uksed

4

1591

te ostude arv
k a h a nenud
16 000 piirimaile.
Popu la a rsemate
liinide mõõduvõtust
väljub ülekaaluka liidrina Annelinna Lõunakeskusega ühendav
liin number 1, kuhu jagus pea veerand miljoni
jagu sõitjaid. See teeb
16% kõigist sõitudest
ning päeva keskmiseks 1979
piiksu.
Sama pingerida tagantpoolt
uurima hakates vaatavad esmalt vastu ööliinid 21 ja 22,
kus päeva keskmine alla 15.
Järgmise grupi moodustavad
liinid 19 (keskmiselt 23 sõitu
päevas) ja 27 (76). Liinide 26, 11,
16A, 13, 17, 2, 16 ja 24 keskmine
jääb vahemikku 126 kuni 154
sõitjat päevas.

5

1369

3

1143

20

1079

Omaette keskklassi moodustavad ligi 200 sõiduga
päevas liinid 12, 14, 15 ja 8.
Kümme populaarsemat liini
(nr 1, 4, 5, 3, 20, 6, 7, 18, 9 ja 10)
teenindavad ära sisuliselt 85%
sõitjatest.
Olgu rõhutatud, et andmed
kajastavad vaid neid bussiliiklejaid, kes oma sõidu on elektrooniliselt registreerinud.
RASMUS REKAND

3

4. veebruaril kella 12.30–15
on 9. klassi õpilastel võimalus osaleda Tartu ülikooli
avatud uste päeval. Registreerimine ülikoolis toimuvatele töötubadele on avatud
31. jaanuarini.

Maitsev Tartu
Täna kell 15 avab linn maitseelamuste kampaania
„Maitsev Tartu“, milles osaleb
tänavu 14 restorani. Veebruarikuus pakutakse neis tavamenüüle lisaks uudseid toiduelamusi ja töötatakse välja
soodushinnaga erimenüü.

Ühe euro päev
Täna kell 17.30 toimub Tartmusis Laura Põllu raamatu
„Laura Põld ja sada ulma keset merd“ esitlus ja kunstnikuvestlus. Reedel saab Tartmusi 1 euro eest.

Kujurit kummardama
2. veebruaril kell 18 avatakse
Jakobi galeriis kujuri, medalisti ja graafiku Stanislav Netšvolodovi näitus.

Hõõguvad söed
Pühapäeval said päästjad
väljakutse Tähe tänavale,
kus suitses aia ääres olev
prügikonteiner. Päästjad
kastsid konteineri veega
üle. Sinna olid visatud kuumad söed, mis hõõguma
hakates süütasid prügikasti
sisu.

SÄHVATUS

Registreeritud sõidud 01.09–31.12.2015

Tirgutama!
Üsna pea saavad 5.–9. klassi õpilastest kalastushuvilised käia loodusmaja talvistel
ühepäevastel kalastuslaagrites, kus tutvustatakse jääpüügivarustust ja -võtteid ning
saab tegeleda jääpüügiga.
30. jaanuaril toimub Võrtsjärve laager, 13. veebruaril Saadjärve laager ja 20. veebruaril
laager Anne kanalil.

Seinast seina
Vestlusõhtu „Seinast seina“ III
osa toimub täna kell 18 hostelis Looming. Õhtu soojendab üles Helgur Rosental, kes
tutvustab huvilistele innovatiivset vesiviljelusistanduse
tehnikat ehk akvapooniksit.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Bussist ostetud 76 037

Täispileteid
411 758
Tasuta pileteid
561 128
Sooduspileteid
470 928
Allikas: Tartu LV

AITAB NÄRUTAMISEST: Annelinna Prisma ihtüolett
on konservikarpidest sammu edasi teinud. 

LAUREN MADISTE

KINNISVARA
HOOLDUSMEISTER

KINNISVARA
HALDUR

Töö kirjeldus:
• sanitaartehnilised tööd ning muud
remondi- ja hooldustööd
• graafikujärgne avariivalve

Töö kirjeldus:
• klientide kinnisvara
korrahoiu juhtimine
• graafikujärgne avariivalve

Nõudmised kandidaadile:
• hea organiseerimis-, otsustus- ja
vastutusvõime
• autojuhiluba
• eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil

Omalt poolt pakume:
• kindlat sissetulekut
• ametiautot
• liikuvat ja rutiinivaba tööd
• paindlikku tööaega

CV koos palgasooviga saata hiljemalt 7. veebruariks aadressile juntson@juntson.ee
Märgusõna “haldurr”
Märgusõna “hooldusmeister”
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Palametsa
pajatused

Idamaine väänlemine muudab lapsed vanemate sõnul julgemaks. 
TARTU JOOGAKESKUS

363.

Jooga sätib laste
VAIMSUSE KORDA
Traditsiooniliselt täiskasvanute pärusmaaks
peetav jooga on kaasa
haaramas üha enam
võsukesi: nii Tartu joogakeskuses kui Elva lähistel
Peedul käivad 30-45-minutilistes trennides sisemist tasakaalu leidmas
verinoored idamaiste
kunstide huvilised.
Nagu täiskasvanutel, on
ka lastel oma stressiallikad
– tantsutrennis peab esiritta
saama või spordivõistlustel
osalejate nimekirjas olema.
Nõudmised, mida laps peab
näiteks enne kooli oskama, on
tegelikult suured. Lastejooga
treeneri Eneli Essi sõnul aitab
jooga lastel aja maha võtta
ning vaimse ja füüsilise poole
tasakaalu saada.

Vanemate vaba aeg
Treener Essi ütles, et jooga
on lastele muude tegevuste
kõrvalt vahepalaks ja ei pea
olema põhitrenniks. „Jooga
pakub lapsele vaheldust nii
koolist kui ka põhitrennist,
jooga on see aeg, kui sa saad
endasse enesekindlust talletada,“ lisas ta. Näitena toob Essi

pingelised spordivõistlused,
kus tahes-tahtmata tulevad tagasilöögid ning stressitaluvus
peab olema üsna suur.
Essi rääkis, et tundides arutavad nad erinevatel teemadel, näiteks sellest, millest lapsed unistavad. Lapsevanemad
koos lastega tunnis ei osale ja
neil tuleb leida selleks ajaks
muu tegevus. „Tähtis on, et
lastel oleks üks inimene, keda
jälgida ja kuulata ning ilma
vanema juuresolekuta saab
laps olla ka tema ise,“ ütles
Essi.
Lastejoogas saavad lapsed
värvida mandalaid. Mandalad
on geomeetrilised kujundid
ehk ringid, millel pole algust
ega lõppu ja mis sümboliseerivad rahu. Tehakse hingamisharjutusi ja meditatsioone,
kuid lühemalt kui täiskasvanute joogas. Veel saavad lapsed
joogatrennis teha poose läbi
loomade. Essi räägib lastele
näiteks, milline on hobune
ning väiksematega teeb ta ka
loomade hääli kaasa.
Treener Essi sõnas, et ta ei
õpeta lastejoogas ühte kindlat
koolkonda, vaid lapsed õpivad
igast koolkonnast midagi ja
suuremana saavad nad ise vali-

da, mis suunda nad joogas teha
tahavad, näiteks kas klassikalist või jõulist.

Lõbus tund
Seitsmeaastase Kertu ema
Pireti arvates on jooga lapse
jaoks mõnus vaheldus. Tema
sõnul läheb Kertu iga kord
joogasse hea tujuga ning
räägib pärast, kui tore tal
seal oli. „Igas trennis on joogaõpetaja ette valmistanud
põhjaliku ja huvitava tunni ning see meeldib lapsele
väga,“ lisas ta.
Nelja-aastase Markkuse
ema Merike rääkis, et poiss
hakkas joogas käima seetõttu,
et areneks tema füüsis ning
eneseväljendamisoskus. „Selle
ajaga kui Markkus on joogas
käinud, on ta muutunud palju julgemaks, varem ta pelgas
võõraid lapsi ja seltskonda,“
ütles ta.
Laste joogatunnid toimuvad
teisipäeviti Tartu joogakeskuses ja kolmapäeviti Elvas, Peedu kooli- ja kogukonnakeskuses kahes grupis: kuue kuni
kümneaastased ja kolme- kuni
viieaastased. Ühes rühmas on
kuni 15 last.
KADRI KÜLAOTS

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

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Sinu kinnisvaraturu keskpunkt Lõuna-Eestis!
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ANDRES LUIK

Kutseline maakler

+372 56 8888 85 andres.luik@epicenter.ee

TARTU

KODANIK

Neljapäev, 28. jaanuar 2016

Uuno Kivilinnast

Peatage siniste vägivald
Kui jõuluõhtu nurjas alatu Maire (96
kg), siis minult näärirõõmu röövimiseks läks tarvis lausa riigiesindajate
endi sekkumist.
Miskipärast mul politseiga kõige
paremad suhted pole. Olen endamisi
alatasa rõhutanud, et kui on vaja kedagi surma järele saata, võiks patrulli
läkitada, sest nad ei jõuagi kohale.

küll kedagi solvata, ent vanuse poolest oli tegu täielike poisikestega,
kes minusuguse isa suhtes aupaklikumat tooni võiksid hoida. Kahjuks
tuli uimase peaga alles hiljem meelde
küsida, kas nemad ongi need fännid,
kelle jõuluõhtuks külla kutsusin.
Hiljaks jäid, konjak oli juba ammu
otsas.

Haritlased ukse kallal

Sobiks Süüriasse

Kui on vaja minusugust ausat kodanikku kimbutada, kui ma tõesti
suures hädas majade varjus põit tühjendan, on nad kohe kanged mehed
trahvi tegema. Ent kui venelane Petka Kivilinna Konsumi ees laste nähes vastu laternaposti kuses, ei olnud
minu pöördumise peale keegi nõus
kohale tulema. See Petka ähvardas
mind ühtlasi Venemaalt naasva poja
abiga maha lüüa, millest ka seadusesilmadele ette kandsin. Vastus kõlas:
meie ihukaitseteenust ei paku.
Aastavahetusel jõudis tagakiusamine aga täiesti uuele tasemele. 30.
detsembri õhtul koputati uksele ja
seal seisis kaks politseinikku. Mõtlesin juba, et issand jumal, kas ma ei
võtagi uut aastat kodus vastu? Isegi
naljakas polnud mitte, ehmatus oli
nii suur, et isegi viha Maire vastu lahtus.
Varajase ärkajana juba tukkusin teleka taga. Kõigepealt lõhkusid ja laa-

Mehed uurisid, kas ma ravimeid
tarbin – olid prügi seast mingeid pakendeid leidnud. Kas Tartu politseil
pole midagi targemat teha kui prahis
sorida? Vastasin vihaselt, et mul pole
elu sees nohu ega köhagi olnud ning
elan saja-aastaseks, kauem kui nemad mõlemad. Enne alusetut süüdistamist oleks võinud DNA-analüüsi
või vähemalt sõrmejäljed võtta.
Kui sinistel jagub aega prügimajandusega jändamiseks, kuluks sinna küll üks korralik koondamine ära.
Tegelegu parem mõrtsukate või varastega. Isegi kui ma oleks seda solki
valanud – kas see on nüüd politsei
tööpõld? Nõuan neilt moraalse kahju tekitamise eest kompensatsiooni.
Aga neile venelastele ma veel maksan kätte – teate juba küll, et mind
vaenlaseks keegi ei soovi. Olen isegi
mõelnud, et sobiksin loomult hästi
Süüriasse võitlema – seda esialgu
küll teoreetiliselt.

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Pühendunud ja tragi maksumaksja Uuno Eesti politseid enam ei
usalda. 
LÕUNA PREFEKTUUR
mendasid ukse taga, siis leidsid ikka
suure sildi kellanupule ka üles. Nagu
vanasti öeldi, käivad miilitsad paaris
sellepärast, et neil kahe peale kaheksa klassi haridust oleks. Mina neid ei
karda, oleksin ka gangsterile avanud.

Pullimehest päkapikk
Hüppasid siis turja, et minu peale
olevat tulnud kaebus, et ma rõdult
ja akendest solki välja loobin. Mida?
Kogu Tartu teab, et olen ise majahoidja ja panen isegi suitsukoni tuhatoosi, mitte ei heida tänavale. Kui
see täis saab, on mul konide jaoks
purk, mille võin soovijatele ka ette
näidata. Lagastajaid mina ei kanna-

ta. Pealegi on mul võrk rõdul eest, et
kass välja ei pääseks.
Kuid eks mul vaenlasi majas jagub.
Ühele venelasele sidusin pulli pärast
päkapiku autopeegli külge, mille ta
hiljem noaga läbi pidi lõikama. Küllap see kutsuski mulle politsei, et
tagasi teha. Idanaabritega on üldse
palju jama: kui eelmises kohas majahoidjana töötasin, loopis üks neist
demonstratiivselt konisid minu jalge
ette, öeldes, et minu töö ongi tema
tagant koristada, mispeale ma lahkumisavalduse sisse andsin.
Küsiti dokumenti ja pandi kõik
ütlused kirja. Uksest kaugemale ma
neid muidugi ei lasknud. Ei tahaks

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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.

WORLDLOPPET
CUP

5

6

VABA AEG

KINO
CINAMON
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EHITUS

Trumbo

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.

1.–2.02 kell 19; 3.02 kell 16.30
Carol
29.01–2.02, 4.02 kell 13.15;
3.02 kell 15.30 Viies laine

Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.

29.01–4.02 kell 16.45 Staatus:
vallaline
29.–31.01 kell 15.30, 22.30;
1.–4.02 kell 17.45, 22.30
Trumbo

29.–31.01 kell 13.45, 18.45, 22;
1.–4.02 kell 13.45, 18.45, 21.45
Mees, kes jäi ellu

29.01 kell 14.30, 18.15;
30.–31.01 kell 17.05, 20.15;
1.–2., 4.02 kell 15.30; 3.02 kell
17.05 Papside lahing

29.01 kell 17.15, 19, 22.15;
30.–31.01 kell 14.30, 18, 19.45,
22.15; 1.–2., 4.02 kell 14.20,
17.15, 22; 3.02 kell 18, 20.10,
22.15 Ropp vanaisa

29.01, 1.–2., 4.02 kell 11.30, 16;
30.–31.01, 3.02 kell 11.15, 16
Doktor Proktori ajavann
29.01–4.02 kell 11.45 Star
Wars: Tärkab jõud
29.01, 1.–2., 4.02 kell 13.30;
30.–31.01, 3.02 kell 11.30
Operatsioon Arktika
30.–31.01, 3.02 kell 11 Snoopy
ja Charlie Brown: tobukeste
film

29.01 kell 16.30, 19.30;
30.–31.01 kell 17.15, 19.10;
1.–2., 4.02 kell 16.30, 19.30,
22.15; 3.02 kell 13, 19.30, 22
Taani tüdruk
29.01, 1.–2., 4.02 kell 18; 30.–
31.01 kell 13 Jääkaru Norm
4.02 kell 19 Viiskümmend
musta varjundit
4.02 kell 20.15 Brooklyn

29.01, 3.02 kell 21.15;
30.01–2.02 kell 21.30 Vihane
kaheksa

ANNELINNA RAAMATUKOGU

29.01–3.02 kell 20.30; 4.02 kell
21 Poiss

kuni 26.02 fotogrupp O.V.E.R-i
näitus Talves on värve

29.01, 1.–2., 4.02 kell 12.45, 15;
30.–31.01 kell 10.45, 13.30, 15;
3.02 kell 12.30, 13.30, 14.45
Hea dinosaurus

RISTSÕNA

NÄITUS

LINNARAAMATUKOGU
kuni 30.01 Saja-aastased
raamatud meie raamatuko-

gus: ilmunud 2015
kuni 12.02 näitus Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.

Remonti vajav korter Tartus.
Tel 56 503 503, Marko.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Ridaelamu või aiaga 3-4-toal
majaosa eraldi sissepääsuga. Tel
554 0831.

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

ÜÜRILE ANDA
2-toal korter Peetri tn (renoveeritud ja möbleeritud).
Tel 511 0681.

KOOLITUS
10.02 algab Tartu kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop,
hüdro, universaal). Tel 444 5866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com.

kuni 13.02 raamatunäitus
August Gailit 125

kuni 18.02 raamatunäitus Blogivad, loovad ja kirjutavad
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 18.02 seltsingu Harilik
maalinäitus Aja viited

MUU
LINNARAAMATUKOGU
28.01 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on Mudlumi raamat
Tõsine inimene

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Remonditööd ja üldehitus.
Korterid, majad, vannitoad,
saunad jm, toru- ja elektritööd,
materjalide hankimine.
Tel 5749 4994.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused veebruaris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

MATERJAL

ja üürimisel.
2-toalmüümisel
heas korras
korter (2/5,
Kaieraldi
Persidski,
rõdu,
toad). tel
Tel5190
55543394
0831.
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

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!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
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.

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

Otsime kohusetundlikku ja
hoolast kojameest. Objekt asub
kesklinna piirkonnas, tööajad
E-P. Tel 5823 0411.
Vajame hakkajat ja töökat
väljaõppevõimalusega saeoperaatorit. Tel 5650 3338.
Võimalik leida tööd hooldustöötajana (koristustööd, santehnika). Nõutav autojuhiluba. Tel
5558 9899.

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

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.

Talumaja kõrvalhoonetega
Alatskivi vald, Kõdesi küla, Vahemetsa (üp 143,5 m², kinnistu 1,4
ha, ahiküte, 26 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.

Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.

Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 4.-6. veebruaril kl
10-16, Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

1-toal renoveeritud korter
RoiulKorterid,
(hind 22majad,
900 €).majaosad
www.kv.ee/2691604.
Tartus ja maakonnas.
Tel 521 8588,
Peeter.
Aitame
kinnisvara

AS A. Le Coq pakub tööd
majahoidja-abitöölisele, kelle
peamisteks tööülesanneteks
on territooriumi koristamine ja
korrashoid ning abitööde tegemine. Töökoht asub Tartu linnas,
tööaeg esmaspäevast reedeni kl
6-14.30. Sooviavalduse palume
saata hiljemalt 8. veebruariks
aadressile Laulupeo pst 15, Tartu
50050 või e-posti aadressile
lea.pilvet@alecoq.ee.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil koeravillast ravivööd
põlvedele ja seljale. E-R 10-18,
L 10-15.

KINNISVARA MÜÜK

Kinnisvarateenused aastast 1997

Üldehitus- ja siseviimistlustööd. Tel 5904 2174.

RIIDED

Tartus ja maakonnas.
SoodneAitame
saematerjal
tasuta
kinnisvara
transpordiga
Tartus!
Kõik ristlõimüümisel
ja üürimisel.
ked!Meelis
Tel 5656
4624,
Karu,
tel puidupood@
511 5949
gmail.com.
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

1-toal korter Puurmannis
(1 k, 45 m², väga soe, osaliselt
renoveeritud, madalad maksud,
u 70 € kuus, 9900 €).
Tel 5343 6609.

OTSIN TÖÖD

Väikefirma raamatupidajale.
Tel 504 6111.

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

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

PAKUN TÖÖD

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 13.02 näitus Sibelius 150:
sädeleva looja karge muusika

kunu 17.02 Austria kunstnike
Peter ja Regina Riederi graafika- ja fotonäitus Kui meri
kadus mäe sisse

LOOMAD

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

Kuivad küttepinnud, võrgus
ja lahtiselt. Võimalik väikestes
kogustes. Tel 511 2625.
Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Küttepuud. Tel 504 6111.
Müüa 40 l võrgus kuiva 30 cm
leppa ja kaske. Vedu Tartus tasuta. Hinnad head. Tel 5341 2221.

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

REKLAAM

Neljapäev, 28. jaanuar 2016
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan vanema auto.
Tel 5194 9257.
Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.

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

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

TUTVUS
60 a naine majaga Elva lähedalt
otsib autoga püsisõpra.
Tel 5846 4613.

Lahendan te arvutiprobleemid:
hooldan, remondin, ehitan,
ostuabi. Tel 5699 9884,
laur@arche.ee.
Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Lumekoristus katuselt. Sunluna
Trade OÜ, tel 5565 0673.

Soovin vabatahtlikku tööd
eakate seltsilise ja abistajana
Tartu või Tartumaa hooldekodus
või päevakeskuses. Võib pakkuda
ka väljaõpet ja tööd tegelusterapeudina või leinanõustajana.
Kuulutus ei aegu. Tel 749 3124.

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.

TEENUSED

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Lumekoristus katustelt, jääpurikate eemaldus. Tõstuk. Lume
äraveo võimalus. Tel 5649 4929.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Lükkame lund (eramajade kõnniteed, katused jne).
Tel 5344 1304.

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

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Meeskonna-, paki- ja mööblivedu Peugeot Boxer L2H2 2011.
a mahtuniversaaliga (8+1 istekohta, pakiruum või 3,1*1,9*1,9
m kaubaruum, teenustasu
kokkuleppel). Tellimine ja info tel
526 9151.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.

Töötervishoid ja -ohutus. Konsultatsioonid, riskianalüüs.
Tel 5346 0709,
www.riskihinnang.ee.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Suur valik uut kaupa.
Võru tn 4/6, Võru Varblane.

„Seiklusjutte maalt ja merelt“
raamatute sari (55 tk, hind kuni
200 €). Tel 5663 9310.

Minilaaduri rent. Tel 5904 2174.

Fotograafiteenus. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.
KM-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning märgikollektsioonid.
Hea hind! 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.

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

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

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.

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.

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

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Raamatud, hõbe ja muu vanavara! Raha kohe kätte! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5699 9687.

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

Ostan veneaegseid esemeid:
raamatuid, postkaarte,
kellasid, rinnamärke, rahasid, mänguasju, mööblit,
lampe-valgusteid, portsigari, habemenugasid, raadio,
heliplaate ja palju muud. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

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

Vannitubade remont.
info@sunluna.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

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

Autobussiteenused (sh Venemaa). Tel 5373 8770 (Peeter),
5770 2550 (Naima),
www.noobelreisid.eu.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu (va külmikud).
Garaažide koristus.
Tel 5386 9008.

MÜÜK

OST

Remonditööd ja üldehitus.
Korterid, majad, vannitoad,
saunad jm, toru- ja elektritööd,
materjalide hankimine.
Tel 5749 4994.

Seinamaalingud ja remonditööd. Tel 511 3212.

Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.

MUU

Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.

Puude hoolduslõikus, võsaraie,
okste koristus ja äravedu. Tel
5344 1304.
Sõidukite ning hoonete klaaside toonimine. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.
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Veotakso. Tel 501 5312.

TERVIS
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Merevaigust kaelakee ja muud
veneaegsed naiste ehted
(sõled, prossid, sõrmused,käevõru, käekellad jne). Huvitavad
ka vanad lauanõud, kujukesed,
rahvariided ja palju muud! Alati
hea pakkumine ja aus asjaajmine.
Tel 5639 7329, Liina.
Ostame/müüme vanavara:
mündid, märgid, medalid,
ordenid, paberrahad. Võib
pakkuda ka kullast ehteid.
Meie pood asub Tartus
J. Kuperjanovi 62.
E-post emilia.collection@mail.ee.

VABA AEG
Argentiina tango, bugitants,
seltskonnatants alates veebruarist Eva tantsukoolis.
Tel 511 4081.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h. Ennustus 2016 aastaks, ka meilile telli: ennustus.ee
Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu või
tel 504 3202.
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.
Tantsuõhtu 29.01 Peetri 26A,
Tartu. Ans Privil. Eva tantsukool,
tel 511 4081.

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

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

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
Florist: 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
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REKLAAM

Neljapäev, 28. 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

NOORTEKOMÖÖDIA
KOKKUSAAMISRASKUSTEST.
SOOVITAV KA VANADELE JA
LAHEDATELE! WWW.KELL10.EE
31. jaanuar, 16.veebruar
Vanemuise Sadamateater
21. veebruar, 6. märts
Vaba Lava Teatrikeskus
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SOODNE RENDIBUSS

ROMANIN
BASK
JOHN ICK
PATR

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

Tartu Rendibuss

KUULUTA LEHES JA VEEBIS:
www.tartuekspress.ee/kuulutused
REAKUULUTUSE 3 rida (90 tähemärki) 1,20 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €
KUJUNDATUD kuulutus 5 €/cm

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee, lehe toimetuses (Ülikooli 1, T-N 10-16), Lõunakeskuse ja Eedeni keskuse infoletis

