Neljapäev, 4. veebruar 2016
nr 5 (370) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Vaakumisse imemise päev

08.06 Tartu Lauluväljak

09.06 Käsmu, Kaunid Kontserdid Käsmus 2016
Algus kell 20

Las olla kõik
Eesti levimuusika legendid üle 20 aasta taas koos laval!
Lauldakse aastakümnete jooksul nii endale kui publikule
armsaks saanud lugusid. Sealhulgas mõned omaaegsed
menuhitid lavakaaslase Jaak Joala repertuaarist ning lood,
mis pole publikule juba aastaid lavalt kõlanud.
BERIT

KONTSERT

Piletid Piletilevist
soodushinnaga
14. veebruarini
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Narkolemb spordijuhiks?
Neinar Seli lahkumine
ei pruugi tähendada
Tartu ülemvõimu lõppu
olümpiakomitees, sest
valitsejasaua on valmis,
olümpiavõitja Jaak Uud
mäe tugikäsi õlal, maast
üles korjama skandaalne
piltnik Reio Laurits.
Spordifotograaf Laurits
murdis üleriiklikul meediapildil rollist välja mullu oktoobris, mil kogu Eesti sai kaasa
elada tema võitlusele õiguse
eest seadusesilmade kuuldes
sõna „idioot“ lennutada. Kõvera Kioski eest ebaadekvaatses olekus tabatud tarmukas
noormees tõestas juba toona,
et pole suu peale kukkunud ja
suudab õige eesmärgi nimel
organisatsioonile soodsad tingimused välja rääkida. Nii ei
jäänudki riigil muud üle kui
taanduda ning 200-eurone
trahvitšekk pooleks rebida.

Inkvisitsiooni murdja
Veidi hiljem ilmutas härra
Laurits aga ennenägematut
julgust ja avameelsust, kiites
leheveergudel oma nime all kanepi võlusid ja eeliseid rahvusnarkootikum etüülalkoholi ees.
„Taime positiivsete toimete hulka kuuluvad nii kerge eufooria
kui vähenenud stress, mis mõlemad on põhjamaiselt külmadele

Sügava debati kõrval lubab hurmur Laurits tähelepanu pöörata ka sõuelementidele
ning püüda õrnemast soost otsustajate südameid. 
AIN PROTSIN
ja depressiivsetele kodanikele
kasulikud,“ kiitis ta. „Kanepi
suitsetamine ei tekita vägivaldseid tundeid, vaid liidab inimesi
ja parandab sotsiaalsust.“
Nüüd on härrasmees ette
võtnud veelgi suurema kala,
lubades presidendina pühenduda noortespordi arendamisele, kohelda kõiki võrdselt
ja läbipaistvalt ning lõpetada
mõnuainete arutu vaenamine. „See dopingukontroll on
ikka paras keskaegne inkvisitsioon,“ arutles ta.
Tutvustuses nimetab Laurits
end edukast ettevõtjast arstiks,

kellel hobiks fotograafia ja kes
on ka ise suur spordihuviline.
„See otsus ei tulnud raskelt ja
mitte üleöö, kuna olen spordijuhtimise temaatikaga mõtetes tegelenud aastaid,“ kinnitas
ta. „Uus pilk vanadele asjadele
kivistunud organisatsioonis
vajab raputust, selge on see,
et vanamoodi Brežnevi stiilis
enam jätkata ei saa.“
Lauritsa näol pole tegemist
suvalise tühikargajaga: tema
taga seisab 1980. aasta kolmikhüppe olümpiavõitja Jaak Uudmäe isiklikult. „Reio teeb siin
jah kampaaniat. Olen temast

kuulnud, täitsa asjalik noormees on. Ega ei olegi midagi
halba tema kohta öelda, on ta
ju Tartumaa ettevõtja ja arstiharidusega pealekauba,“ rääkis
olümpiasangar.

Sünnis pildimaterjal
Uudmäe sõnul on tegelikult
ammu vaja, et olümpiakomitee tegevus sportlassõbralikumaks ja läbipaistvamaks
muutuks. „Ise olen küll valmis
talle hääle andma,“ märkis
ta. „Miks mitte, kui noored ja
hakkajad kandideerivad.“
Mentor Uudmäe möönis,

et temale lisaks peab Laurits
kandidatuuri lõplikuks vormistamiseks kokku saama
veel 14 hääleõigusliku liikme
toetuse, kuid kes ei ürita, see
ei saagi. „Võib-olla tõesti on ta
teistest kandidaatidest vähem
tuntud, aga spordiringkondades on ta ikkagi teada-tuntud
tegelane. Tegeleb ju fotograafiaga ja minu võistlusest on
väga palju pilte teinud, mis
täitsa sündsad. Kiidaks kohe
poissi!“ lausus ta. „Vana sõber,
spordiselts Kalevi tegevjuht
Raido Mägi on ka Lauritsa-härra tegemistega kursis ja
suhtub väga hästi.“
Ülejäänud 122 täiskogu liikme seas seisab aga selgitustöö
ilmselgelt veel ees. „Ma kahjuks
ei tunne härra Reio Lauritsat
ja seetõttu pole mul võimalik
talle ka tingimusi seada,“ jäi
olukorra hindamisega kimpu
sõudmislegend ja riigikogu liige
Jüri Jaanson. „Millele tugineb
arvamus, et Uudmäe on lubanud Lauritsat toetada?“ umb
usaldas Tallinna linnavolikogu
fraktsioonikaaslase valikut ka
Sidney olümpiavõitja Erki Nool.
Eluaegne sporditegelane, praegu riigikogu pressisuhteid korraldav Gunnar Paal jäi aga salapäraseks, kinnitades, et toetab
just seda kandidaati, kes tema
arvates parim on.
KAUR PAVES

Sinu kinnisvaraturu keskpunkt Lõuna-Eestis!
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+372 56 8888 85 andres.luik@epicenter.ee

Kutseline maakler

SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia HB Active
1,2 TSI 63kW 5k.manuaal

Eripakkumine:

Ohutuspakett, kummimatid,
sõiduki registreerimise teenus +
naastrehvid või lamellrehvid.

14 831 €
Tavahind: 17 636 €

Aasta Auto AS • Sepa 24 A, Tartu
Tel: 7308 000 • info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

Kombineeritud kütusekulu 4,7 l / 100 km, CO2 emissioon 110 – 114 g / km.
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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
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LUGEJA KIRI

Naabermaja
koorib
Meil on kahe korterelamu
peale ühine kanalisatsioonitrass.
Meie majast lähtuv trass
liigub meie maal kuni naaberkinnistuni ja liitub naaberkinnistul asuva kogumiskaevuga, kust jookseb
linna üldvõrku. Renoveerisime meie kinnistul asuva
kanalisatsioonitrassi kuni
naaberkinnistul asuva sõlmeni, kust liitub naabermaja toru. Kulud katsime ise.
Hiljem otsustas naabermaja renoveerida ülejäänud trassi osa, mis viib
sõlmest linna trassini ning
esitas meie korteriühistule arve renoveerimistööde eest. Kas me peame
nende kinnistul asuva kanalisatsioonitrassi renoveerimiskulud katma või
peaksid nad enda kinnistul
asuva trassi renoveerimise eest ise hoolt kandma?
Kui me maksame trassi renoveerimise eest, siis kas
järgnev trassiosa kuulub
meie majaga ühisomandisse? Maaomanik võib ju
näiteks sulgeda meie toru
ja keelduda meie reovee
läbilaskmisest?
Rainis Venta

Peeter Pindma
Tartu Veevärgi
arendusjuht
Kinnistul paiknevad torustikud kuuluvad üldjuhul
kinnistu omanikule, liitumispunkt ühisveevärgi või
-kanalisatsioonitorustikuga asub tavaliselt avalikul
maal kuni üks meeter kinnistu piirist. Sellest lähtuvalt peab kinnistu omanik
kandma kulud kinnistu
torustiku ekspluateerimiseks ja renoveerimiseks.
Juhul kui torustik läbib
mitut kinnistut, siis tuleb
ühises kasutuses olevale osale tehtud kulutused
jagada kokkuleppel kõigi omanike vahel. Ühis
omandisse naaberkinnistuga kuulub ainult see osa
torustikust, mida ühiselt
kasutatakse.
Allikas: Tartu LV

Roojaharipunkt
SAABUB SUVEL
Linna kaht tasulist “head
kohta” külastades jätsid
hädalised mullu märgi
maha 25 272 korral, ent
konsolideerimata aruan
desse süüvides võib turul
märgata olulist tsüklili
sust.
Kui 2011. aastal Taaralinn
Küüni tänavale oma esimese
miljonipeldiku (küll kroonides) sai, kõnelesid linnaametnikud seni ainsat, Vabaduse
pst 4 paiknenud käimlat täiendavast asutusest ülivõrdes.
WC funktsioone juhtiv puutetundlik arvuti pidi tagama
regulaarse põrandapesu ja
seeläbi kehakergendamise revolutsiooni, mille eest 20-eurosendine tasu kõigest sümboolset eesmärki täidab.

Bussitäis rahuldatuid
2015. käimla-aastale Tartu
Elamuhalduse AS-i aruande
põhjal joont alla tõmmates tuleb aga tõdeda, et endiselt näitab
vana hea kemmerg populaarsuse poolest nooremale vellele
tagatulesid. Mitte ühegi kuu
lõikes pole Küüni suutnud peale jääda (tuleb küll möönda, et
oktoobris-novembris tehti seal
remonti) ning terve aasta peale
on suudetud saavutada vaid 66%
Vabaduse pst 4 tasemest.
Miks Küüni tänaval vähem
külastusi on, seda on linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne
sõnul raske kommenteerida.
“Põhjus võib olla näiteks ka
selles, et Vabaduse puiesteel on
WC-kohti rohkem, seda kohta
kasutavad ka turistide grupid:
saavad bussiga ligi, saavad kõik
korraga kiiremini oma teenuse
kätte,” püüdis ta siiski selgitada. Ka üritusi ning liikumist
on Raekoja platsis rohkem.
Ühtlasi nähtub graafikust,
kuivõrd sesoonse äriga avaliku roojamise vahendamise
näol tegemist on. Kui jaanuaris-veebruaris ei saa kumbki

LAUSEGA
Esita taotlus!
Alates esmaspäevast saavad
linna korteriühistud esitada
taotlusi toetuse saamiseks
rattaparkla ja jäätmemaja
ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks.

Avalike tualettide külastajad 2015
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Teras ja valgus
Teisipäevast alates saab põllumajandusmuuseumi näituste
peamaja teisel korrusel tutvuda Mart Salumaa sepiste näitusega „Teras ja valgus“. Pilet
üks euro, sooduspilet 50 senti.

1396
1067
1773

Vaata tippe

Teisipäeva pärastlõunal allkirjastati kollektiivleping,
mille kohaselt tõusevad õpetajate palga alammäärad.

Reedest pühapäevani saab
oma silmaga näha Eesti
tenniseedetabeli tippe, sest
Tähtvere tennisekeskuses
toimuvad 2016. a lahtised
meistrivõistlused tennises.

Kunstihuvilistele

Itaalia hõng

Täna kell 17 avatakse Tampere majas soome kunstniku
Kristiina Saloluoma näitus
„Läbi unistaja silmade“.

Reedel kell 19 toimub Vanemuise kontserdimajas ooperigala „Viva I’Italia“. Galal kõlab itaalia heliloojate looming
– esimeses osas palad Puccini, Verdi, Donizetti ja Rossini
ooperitest, teises pooles tulevad esitusele stseenid Vanemuises 2. aprillil esietenduvast Donizetti ooperist „Lucia
di Lammermoor“. Dirigent on
Paul Mägi.

Natuke rikkamaks

618

da, mille poolest pealtnäha
armsad või põnevad mänguasjad ohtlikud võivad olla.
Laupäeval, 6. veebruaril toimuval perepäeval saavad
kõik suured ja väikesed ohutult mängima õppida.
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Penidest inimesteni

1021

Täna kell 18 esitleb Madis Katz Tartmusis näitust
„Koertest ja inimestest“ ja samanimelist 25 minuti pikkust
jutustust slaidides. Etteaste
toimub kolmes keeles: pildilises, helilises ja esitamise
meediumi keeles.

189
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829

koht, kus keiser jala käib, täis
tuhandetki klienti, siis tippkuul juulis näitab Vabaduse pst
4 suisa tulemust, mille eest üle
pooletuhande euro kasseeriti. Huvitava nüansina on detsembriks Küüni vastasele viimaks ometi peaaegu kandadele
astunud. Kas vahepeal läbitud
värskenduskuuri tulemusena?

Täitkem linnaruum
Lääne rõhutas siiski, et suvel
on avalike WC-de külastatavus
kogu aeg suurem olnud. “See on
eelkõige tingitud sellest, et suvel
on kesklinnas rohkem turiste
ning külastajaid ja ka erinevaid
üritusi kesklinnas,” analüüsis ta.
Linna eesmärk ei saa aga
Lääne sõnade kohaselt kindlasti olla võrdsustada erinevate
WC-de külastajate arvu või teenida kemmergute kasutamise
pealt tulu. “Tegemist on vajaliku avaliku teenusega, mis on

kindlasti kallim kui selle piletite eest saadav tulu,” kinnitas ta.
“Eesmärk on eelkõige võimaldada linna elanikele ja külastajatele vajalikku teenust ja pigem
on täna vajadus avalikke WCsid linnaruumi juurde tuua.”
Jälgides Rüütli tänava baaridest ümbruskonda valguvat kuserallit võib ametniku
hinnanguga vaid nõustuda.
Päevasel ajal kesklinnas seedekulgla kurnajatele tuletab meie
tarbijatoimetus aga meelde, et
nii Taskus kui kaubamajas on
võimalik keha kergendada ka
kukruga analoogset toimingut
läbi viimata – viimasel juhul
tuleb küll tuisata teisele korrusele, spordikaupade varju
peidetud paradiisi. Küll aga
soovitame vältida bussijaama
tualetti, kus suhteliselt ebasanitaarse kogemuse eest tuleb
välja käia suisa 30 senti.
KAUR PAVES

Kui ohtlik on ohtlik
Reedel, 5. veebruaril kell 16
avatakse mänguasjamuuseumis uus näitus „Oh kui
ohtlik!“. Näitusel saab tea-

SÄHVATUS

Eksperimendi
hommik
Laupäeval, 6. veebruaril kell
11 saavad külastajad Tähetornis uurida erinevaid termomeetreid ja proovida ise
temperatuuri mõõta.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

MINEVIKUS KINNI: linna kodulehe ingliskeelne versioon elab kuuekohalistes numbrites, kuhu rahvaarv
tegelikult viimati 2005. aastal küündis. Soome, saksa
ja vene keele pruukijatele pakutakse 2011. aasta
tulemust 98 480, täpne hetkeseis on pidama jäänud
97 145 peale. 
TARTU.EE

i?

Ah, et mismood
ne!

Väga liht

Rendi meil
boks või riiul
vähemalt kaheks nädalaks,
vabane oma seismajäänud kraamist,
teeni taskuraha ning võid
võita vahva särtspunase Fiat Punto.
Loosiratas keerleb 30. aprillil!
Tule poodi ja kutsu sõber ka kaasa!

Kastani 38
tartu@sahtel.net
telefon 56804451

KULTUUR
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Palametsa
pajatused
364.

Kuigi pildil on klaver tagaplaanil, on etenduses tema kui objekti roll suur. 

ARE TRALLA

Baleriin lavastajaks
Möödunud laupäeval
esietendus Sadama
teatris ballett „Klaver“,
mille lavastas pikka aega
Vanemuise baleriinina
töötanud Marika Aidla.
Lugu tummast klaverimängijast on saanud tuntuks
filmiga „The Piano“. Samadel
ainetel on ilmunud ka raamat.
Marika Aidla lavastuses on
kasutatud Michael Nymani,
Dario Marianelli, René Aubry,
Brian Crain‘i heliloomingut.
Tartu Ekspress uuris lavastajalt, kuidas esialgu üldse mitte
balletiks kirjutatud tükk säärase vormi sai.

Miks teos „Klaver“ teid
kõnetas nii, et otsustasite
selle balletina lavastada?

mille ümber kogu tants käib.
Pill jäetakse kolimisel ratsionaalsetel kaalutlustel randa ja
see üks otsus on see, mis lükkab
kogu loo käima. Samas püüdsin
mitte üle tähtsustada ühtki süžeeliini, püüdsin kõiki võrdselt
käsitleda. Sellepärast on areng
laval selline, nagu ta praegu on.
Klaver on kõige käivitaja, ent
tema lugu polegi kõige tähtsam, olulised on inimeste lood.
Etenduse naispeategelane ongi
see klaver ja muusika.

Kui palju idee muutus?
Algupärane oli teistmoodi.
Esialgu oli plaan, et klaverit laval polegi, on vaid videopildil.
Kui tõime projekti üle Sadamateatrisse, siis tekkis võimalusi juurde.

Kõigepealt sattus mulle
kätte film ja seejärel lugesin
läbi raamatu. Mulle tundus
see teos väga koreograafiline.
Pealegi, eks ma olin ise sellises
faasis, et mind kõnetas teose
põhiline tuum ehk ela ise ja
lase teistel ka elada. See film ja
raamat mõjutasid mind väga
palju. „Klaver“ pole kirjutatud
balletiks ja mingis mõttes see
ongi tore, sest siis pole juba sisse tallatud radasid.

Kuidas esietendus läks?

Mis roll on etenduses
klaveril?

Kes võiks tulla „Klaverit“
vaatama?

Klaveril on etenduses väga
suur roll. Tema on see objekt,

Lapsed võib-olla mitte, osad
teemad on vast liiga julmad.

7. veebruaril kell 17.00
Saksa Kultuuri Instituudi saalis
(Kastani 1, Tartu)

HIINA
AASTA-

Esietendus läks üle ootuste
hästi. Kõik viperused juhtusid
enne ära. Kogemus on näidanud, et mida rohkem läbimänge teha, seda vähem ootamatusi esietendusel. Täismaja oli
ja publikule meeldis. Mul on
tantsijatega reeglina väga head
suhted. Ma austan tantsijaid ja
pole olnud probleeme. Ei saa
kurta. Nii mõnigi osatäitja üllatas väga positiivselt.

Ma soovitan inimestel tulla
vaatama seda avatud meeltega.
On ju küll neid, kes ütlevad,
et ballett ei meeldi... Enne esietendust just tuli üks paar Tallinnast vaatama ja naine ütles
alles Mäos mehele, et me läheme balletti vaatama. Mees esialgu ehmatas, et misasja, mis
balletti, mis jama. Aga tagasi
sõitma ei hakanud ja kui tüki
ära vaatas, oli väga positiivne.
Eks see on tavaline, ma olen
harjunud sellega, et balletti
suhtutakse tihtipeale eelarvamusega, aga ma soovitan sellele võimaluse anda.

Mida publik võiks kaasa
võtta tükist?
Eks ta on esteetiline nauding,
sest meil on imekaunis videopilt ja väga ilusad kostüümid
ja imelised tantsijad, kes oma
rolle imehästi teevad. Aga selle
tüki moraal ongi vast, et ela ise
ja lase teistel ka elada. Lase olla.

Mida järgmisena lavale
toote?
Ideid on, töödeldaval tasandil. Järgmisena teen koreograafiat ooperile „Lucia di
Lammermoor“, mida lavastab
Roman Hovenbitzer. See tuleb
aprilli alguses. Lühike aeg küll,
aga eks ma teadsin seda ette.
Pealegi, see on kordades teistmoodi, sest mina pole lavastaja, vaid teen koreograafiat.
AET REBANE

SIMPLY CLEVER

ŠKODA Rapid SB Active
1.2 MPI 55kW 5k.manuaal

VAHETUS
KONTSERTÕHTU
gongidel ja
kristallkaussidel

Peale kontserti pakub idamaised
uusaastatoite restoran ZenZen
Info ja broneeringud:
tel 5136470, aivar@tuletee.ee
www.tuletee.ee
Pääse: 8 / 13 EUR (idamaise toiduga)
Õpilased, tudengid, pensionärid
ja invaliidid 2 EUR soodsamalt

Eripakkumine:

Ohutuspakett, kummimatid,
sõiduki registreerimise teenus +
naastrehvid või lamellrehvid.

11 241 €
Tavahind: 12 961 €

Aasta Auto AS • Sepa 24 A, Tartu
Tel: 7308 000 • info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

Kombineeritud kütusekulu 5,9 l / 100 km, CO2 emissioon 137 g / km.
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Uuno Kivilinnast
Väike vargus pole surmapatt
Olen elus nii kaugele
jõudnud just seetõttu, et
pole võõrast vara kunagi
ülemäära pühaks ja puu
tumatuks pidanud.
Et keerukat mõttekäiku
mõista, peame taas tagasi
pöörduma Doni-äärsesse Rostovisse, kus oma hiilgeaegadel
1970ndatel lööktöödel ilma tegin. Tutvusin seal tehases ühe
kohaliku vene tüdrukuga, kelle pool eramajas tihti käisin.
Toas oli suur telekas ja sinised
raudvoodid, nende all aga solgipang. Tema õde hakkas mulle ka külge lööma ja lõpuks läksid õekesed minu pärast suisa
kaklema. Mõlemad tahtsid
minuga abielluda ja Eestisse
tulla. Lubasin kirjutada, aga
kaotasin aadressi ära.

Parim sõber piduroaks
Äärelinnas võrsusid kirsialleed. Kui ükskord vihmaga
kirsiraksu läksin, tuli omanik
ja ütles, et tulgu ma parem ilusa ilmaga ja korjaku, palju tahan. Kõik kukkusidki minu all
maha ja mädanesid ära.
Kuna palgapäev oli pidupäev, siis enne seda olime kõik
näljas. Ükskord tuli suures
hädas kellelgi mõte koeraliha
süüa – nagu Koreas. Penigi sai

juba valmis vaadatud. Nuga oli
minu käes ja paarimees meelitas vorstijupiga. Jamasime kaua
aega, kuid miskipärast koer
umbusaldas meid, kuni peremees ta viimaks koju kutsus.
Kuigi tomat maksis suvel
vaid kuus kopikat kilo, käisime ikka suvilates tomativargil,
sest seal olid viljad palju magusamad. Võinuksin nendega
lõputult maiustada. Üks mees
olevat purjus peaga keset arbuusipõldu ärganud – pidavat
olema hea peaparandus kõht
arbuusi täis süüa.
Ühel palgapäeval sattusin
juhuslikult mootorrattapoodi. Silma jäi motoroller Vjatka-Elektron, mis maksis 270
rubla. Täpselt nii palju raha
mul oligi.
Kahetaktilistel mootoritel
pidi bensiinile õli lisama, mille
aga ära unustasin. Kui siis sõbraga täiskiirusel kihutasime,
jooksis mootor kokku. See oli
selline äkkpidurdus, et vedas,
et surma ei saanud. Lükkasin
rolleri poe taha, kust laenasin
tööriistu ja võtsin mootori
lahti. Tuli kolvirõngad välja
vahetada, aga uute rõngastega ei mahtunud kolb enam
kuidagi silindrisse. Ostsin
viili ja viilisin need lühemaks.
Sain rolleri küll käima, aga

õiget jõudu sellel millegipärast
ei olnud. Remondi käigus olin
ka ühe sidurividina ära kaotanud ja poes seda müügil polnud. Tehase parklas märkasin
aga täpselt samasugust rollerit, millel oli tagapiduri hoob
lukus. Kohe tuli hea mõte.
Õhtul läksime sõbraga parklasse, keerasin pidurihoova
mutri lahti ja
panimegi rolleriga ajama,
linnast välja.
Lammutasime
võõra

masina laiali, sain oma jublaka kätte ja igaks juhuks võtsin
veel õhukummi ka tagavaraks.
Riismed jätsime põllule vedelema.

Mõistmatu viha
Tagasi sõites pidas meid juba
miilits kinni – järelikult oli
ärandamisest juba teatatud.
Aga et sõitsin oma rattaga ja
kõik dokumendid olid korras,
siis saime kavalalt tulema.
Süda küll peksis sees.
Kuna ei osanud rollerit kuidagi lukustada, siis panin
elektrisüsteemile lülitite näol
kaks salalukku, et keegi jätis seda pihta ei saaks panna.
Ükskord püütigi sõiduriista
ärandada, aga tänu minu tarkusele seda käima ei saadud ja
oli siis vihaga lähedalolevasse
jõkke visatud.
Tassisin armsa sõbra ühika
üheksandale korrusele oma
tuppa, sest lift ei töötanud
peaaegu kunagi. Võtsin viimase kui mutrini lahti ja tegin
puhtaks. Uuesti kokku pannes
jäi aga peotäis vidinaid üle.
Ega ma siis mingi mehaanik
ka ole, muidugi rollerist enam
elulooma ei saanud. Kahju, et
leidub inimesi, kes elementaarseid kooseksisteerimise reegleid millekski ei pea.

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

Tartu Rendibuss

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Autoklaasid
Müük ja paigaldus
Täkete parandamine
Klaasikahjude käsitlemine
Klaaside toonimine
Tähe 127, Tartu
Tel 506 7180
734 3755
www.sixklaasid.ee

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
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

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.

5

6

VABA AEG

KINO
CINAMON
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EHITUS

Brooklyn

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.–7., 9.–11.02 kell 17.15 Sauli
poeg
5.–11.02 kell 13.15 Viies laine
5.–10.02 kell 16.30, 21.15;
11.02 kell 16.30, 21.30 Elu
valikud
5.–11.02 kell 22 Trumbo
5.–11.02 kell 17.45 Papside
lahing
5.–11.02 kell 11.30, 13.30
Doktor Proktori ajavann
5.–9.02 kell 14, 18.45, 22.15;
10.–11.02 kell 14, 18.45 Suur
vale
5.–11.02 kell 15.30, 19.45
Brooklyn
6.–7.02 kell 10.45 Snoopy ja
Charlie Brown: tobukeste
film
5., 8.–9.02 kell 17.05 Minu
kuningas
5., 8.–11.02 kell 12.45, 15;
6.–7.02 kell 10.30, 13, 15.15
Hea dinosaurus
5.–9.02 kell 19; 10.02 kell
21.45; 11.02 kell 21.15 Mees,
kes jäi ellu
5.–8., 11.02 kell 11.45, 16.45,
19.30, 21.45; 9.02 kell 16.45,
19.30, 21.45; 10.02 kell 11.45,
16.45, 19.30 Ropp vanaisa
5.–11.02 kell 15.45, 20.10

RISTSÕNA

Taani tüdruk
5., 8., 10.–11.02 kell 12.30,
14.45; 6.–7.02 kell 11, 12.45,
14.45; 9.02 kell 12.50, 14.45
Jääkaru Norm

tada, hõljuda – Tove Jansson
(1914–2001)
kuni 6.03 Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Lume
rõõmud

5.–11.02 kell 18.10, 22.30 Viiskümmend musta varjundit

LINNARAAMATUKOGU

9.02 kell 11 Põnnihommik:
Jääkaru Norm

kuni 12.02 näitus Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi

9.02 kell 11 Põnnihommik:
Elu valikud
10.02 kell 20 Naisteõhtu:
Kuidas olla vallaline
11.02 kell 19 Esilinastus:
Deadpool

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 26.02 fotogrupp
O.V.E.R-i näitus Talves on
värve
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 27.02 näitus Elada, unis-

kuni 13.02 näitus Sibelius 150:
sädeleva looja karge muusika
kuni 13.02 raamatunäitus
August Gailit 125
kunu 17.02 Austria kunstnike
Peter ja Regina Riederi graafika- ja fotonäitus Kui meri
kadus mäe sisse

39 a ehitus- ja remondimees
ootab pakkumisi. Tegelenud
14 a ehitus- ja remonditöödega,
olemas universaalkerega auto
+ haagis 3x1,5 m + tööriistad.
Oodatud ka väiksemad tööd jne.
Vajadusel paberimajandus
OÜ-ga. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com.
Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.
Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.
Ehitus, remont. Pikaajaline
kogemus. Soovitud tulemus
garanteeritud! Tel 5622 9840.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

kuni 18.02 raamatunäitus Blogivad, loovad ja kirjutavad

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

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

kuni 18.02 seltsingu Harilik
maalinäitus Aja viited

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

2-toal mug korter Rebase 5 (üp
45,9 m², 4/5, E, renov, 56 800 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel
526 4198, www.aadlivillakv.ee.

KINNISVARA OST
3-toal või suurem 2-toal korter
Tartus (hind kuni 60 000 €).
Tel 5687 7497,
helinagm@gmail.com.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan maja Tartus (omanik võib
sisse jääda, vajadusel abi ja hooldus). Tel 553 9557.
Remonti vajav korter Tartus.
Tel 56 503 503, Marko.
Ridaelamu või aiaga 3-4-toal
majaosa eraldi sissepääsuga. Tel
554 0831.

Võtame müüki Teie korteri,
maja või üüripinna: kinnisvara@
harmargroup.ee, tel 5568 3394.

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.

Müügil impregneerimisained,
samblaseptik, samblapesuaine, erinevad puhastusained,
graffitieemaldusgeelid ja
-vedelikud, sobivad ka klaasilt ja
plastikult värvipritsmete eemalKorterid,
majad, majaosad
damiseks.
info@sunluna.ee

Tartus ja maakonnas.

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

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Kinnisvarateenused aastast 1997

1-toal renoveeritud korter
Roiul (hind 22 900 €).
www.kv.ee/2691604.
Tel 521 8588, Peeter.
2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.

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 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.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.
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.
Tõstukijuhi load, mis kehtivad
Eestis ja Põhjamaades 190 eurot.
Tõstukijuhi load, mis kehtivad
Eestis 130 eurot. Tartu koolitus
15.-16.02, Tallinna koolitus
12.-13.02. Kahveltõstuk, teleskooplaadur, korvtõstuk. Vaata
lähemalt www.oskuskoolitus.ee.

KÜTE

Tel 7 420 240
5664 0706
www.robinson.ee

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

LOOMAD

Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

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

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

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

MATERJAL

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kaminapuu (kask, lepp, 30, 40,
50 cm). Vedu. Tel 557 6177.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
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.

OTSIN TÖÖD
Küsi hinnapakkumist juba täna!
Reiem Grupp OÜ on üldehitustöid ja siseviimistlust tegev
firma. Pakume teenuseid nii
eraisikutele kui firmadele ja
korteriühistutele. Tel 558 9911,
Reiem Grupp OÜ.
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.
Töökas ja kohusetundlik mees
otsib tööd Tartus. Olemas B-kat
juhiload. Tel 5869 3182.
Üldehitus- ja siseviimistlustööd. Tel 5904 2174.

PAKUN TÖÖD
Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Vajame hakkajat ja töökat
väljaõppevõimalusega saeoperaatorit. Tel 5650 3338.
Väikefirma raamatupidajale.
Tel 504 6111.

PÕLLUNDUS
Kartul (Laura/Gala), porgand,
kapsas, punapeet, küüslauk
talust otse koju kätte!
Tel 5370 8010.

REKLAAM
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RIIDED
Jõe butiigis kasutatud riided,
jalanõud, käekotid jpm -20%!
Soola 10 (avaturg). Vt ka Facebooki!
Odavad rõivad, Kastani 121. E-R
10-18, L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 4.-6. veebruaril kl
10-16, Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

SÕIDUKID
1994.-2008. 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.

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

9-kohalised bussid
Transfeer

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

Elektritööd! Tel 513 7844.
Fekaalivedu. Tel 510 9995.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Katusepesu ja värvimine. Tel
5565 0673, info@sunluna.ee.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Sõidukite ning hoonete klaaside toonimine. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Minilaaduri rent. Tel 5904 2174.

Veotakso. Tel 501 5312.

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

TERVIS

Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

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

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.
Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

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

Puude hoolduslõikus, võsaraie,
okste koristus ja äravedu. Tel
5344 1304.

MÜÜK
CD-salvestaja Philips audio CD
recordable (töökorras, 55 €). Tel
5597 3262.

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

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

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.
Metsaraie, valgustusraie, võsapuhastus ja metsaväljavedu. Tel
5667 2872, 5344 1304.
Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5699 9687.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

siaran
a
A sto
re

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.
Raamatud, hõbe ja muu vanavara! Raha kohe kätte! Tulen ise
kohale! Tel 5803 6752.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe,
maalid jm vanavara. Koduvisiit
ja raha kohe kätte. Tartus ja Elvas,
tel 5649 5292.

Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.

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

Ropkamõisa lõngapood:
puuvillane vaibalõim 7.50 €/kg
(erinevad jämedusd), 100% villane 8/3, 8/2 lõng 25 €/kg, villane
sokilõng 15 €/kg, linane lõim
alates 12/€ kg, peen- ja puuvillase efektlõnga lõpumüük 10 €/
kg, akrüüllõngade lõpumüük 4
€/kg. Saadame kaupa postiga ka.
Ropkamõisa 10 hoovis Tartus,
E-R 10-18, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Vannitubade remont.
info@sunluna.ee

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

Septikute, mahutite, kaevupumpade/-pumplate müük
tootjalt. Transport ja paigaldus. Tel 5306 5322.
Teen remondi- ja ehitustöid
Tartus ja lähiümbruses.
Tel 5345 6301.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

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

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.

Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

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

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

Lumekoristus katustelt, jääpurikate eemaldus. Tõstuk. Lume
äraveo võimalus. Tel 5649 4929.
Lükkame lund (eramajade kõnniteed, katused jne).
Tel 5344 1304.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõukaperioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Muusikakeskus Sony make.believe CMT-EH15 (uus, pakendis).
Tel 5597 3262.

Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Aastaaruannete koostamine,
raamatupidamine.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

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

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning märgikollektsioonid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.

Lumekoristus katuselt. Sunluna
Trade OÜ, tel 5565 0673.

Autobussiteenused (sh Venemaa). Tel 5373 8770 (Peeter),
5770 2550 (Naima),
www.noobelreisid.eu.
Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

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

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

Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

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

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

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

OST

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.
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või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.
Vene kristallist koonusekujulised šampanjapokaalid.
Tel 5803 2213.

VABA AEG
Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.
Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu või
tel 504 3202.
Tantsurühm ootab 55+
tantsuhuvilisi meesterahvaid
tantsima. Tel 5687 2799.

TK UEU LLU TLU SI
Võimendi Carlsbro (uus, 575 €,
tingi!). Tel 5597 3262.

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
Plekksepp: 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, 4. veebruar 2016

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
• 27. II - 5. III
• 18(19). - 25(26). III

JASNA / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso

Pakett “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

225 €
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MAJUTUS

Aurel apartemendis,
Liptovsky Mikulaši
kesklinnas.

INFO@AUREL.EE

aurel.ee
Tel 511 6923

SIMPLY CLEVER

ŠKODA Fabia HB Active
1,0 MPI 44kW 5k.manuaal

Eripakkumine:
Ohutuspakett, kummimatid,
sõiduki registreerimise teenus +
naastrehvid või lamellrehvid.

10 691 €
Tavahind: 11 341 €

Aasta Auto AS • Sepa 24 A, Tartu
Tel: 7308 000 • info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

Kombineeritud kütusekulu 4,6 - 4,7 l / 100 km, CO2 emissioon 104 - 106 g / km.

8

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

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

