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SELLE TALVE PARIM
PAKKUMINE!
*

TASUTA

TAMREX talvejope

talvemüts

art 770-1804

HIND 79.- €
Talvine soe eemaldatava kapuutsiga
jope on valmistatud vastupidavast ja
mustust hülgavast Carrington-kangast,
seest on riie vooderdatud sooja vatiiniga
- uue põlvkonna isolatsioonimaterjaliga,
mis hoiab suurepäraselt sooja tegemata
sealjuures jopet liiga paksuks või raskeks.
Jope tagant madalam ja eest kõrgem
lõige
lubab
mugavalt
sooritada
erinevaid liigutusi – kummardades või
istudes ei tule jope ebamugavalt sülle
ning kükitades ja seistes on selg ning
istmik kindlalt soojas. Tuule eest hoiab
luku ette õmmeldud trukkidega liist ja
pehme fliisiga vooderdatud kõrge krae.
Trukkidega teisaldatav kapuuts on seest
pehme fliisiga ja piisavalt suur, et
mahutada mütsi või kiivrit. Kapuuts on
näo ümber laia servaga ja reguleeritava
kummiga, kurgu alt takjakinnitusega.
Lukkudega taskud rinnal ja küljel
mahutavad
vajalikud
esemed
(nimekaart, telefon jne).

TAMREX talvepüksid
art 771-1804

SNICKERS WORKWEAR
kootud logomüts

HIND 59.- €
TAMREX talvised tööpüksid tagavad
töömehele sooja ja mugava olemise
külmal ajal töötades.
Esmapilgul
meenutavad
need
nägusaid suusapükse. Elastsete,
krõpsuga reguleeritavate traksidega
püksid on nii eest kui tagant kõrge
värvliga – nii on teie kõht ja selg
töötamise ajal kindlalt soojas. Püksiluku
ees on tuulekaitseks krõpsuga liist,
vöökoht on kummipaelaga pingutatav
ja suured küljetaskud teevad esemete
kaasaskandmise mugavaks. Mõlema
sääre peal on helkurriba, et oleksite
pimedal ajal nähtav.

art 9084/0400

TASUTA*
TAVAHIND 13.- €

Komplekt (jope + püksid)

Hinnad sisaldavad
käibemaksu 20% ja
kehtivad kuni 31.12.2013
või kuni kaupa jätkub!

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

*OSTES TAMREXI TALVEJOPE
(ART 770-1804) SAAD
KINGITUSEKS TASUTA TALVEMÜTSI

(väärtus 13.- €)

ostjale kingituseks ka
tasuta müts

06

€

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

HAAPSALU
Ehitajate 2a

Eksklusiivne Healthy Attitude Fitclub

Klubi inimesele, kes soovib tasakaalustada kiiret elutempot väärtustades oma aega.
Samuti saavad kosutust nii keha kui ka hing - iluprotseduuride näol.
Kingi endale hea emotsioon ning naudi lõõgastust otse südalinnas!
Meie klubis fookuses:
Sinu AEG
Sinu KEHA
Sinu PERSONAALTREENER

-13% =120.

Lisaks Iluprotseduurid ja
Healthy Attitude
looduslikud toidulisandid!

EMS treening ( 20 min):
• Lihasmassi kavatamine
• Sportlike tulemuste paranemine
• Seljatreening
• Kaalu langetamine
www.hafitclub.eu
5693 9356 • Poe tn 10, Tartu

VALGA
Vabaduse 39

PAIDE
Pikk 2

NARVA
Tallinna mnt 19c

2

tartuekspress
Ülikooli tänava pangarivi
uudised

Neljapäev, 28. november 2013

Koduste õllemeistrite
tarbeks oma pood

Tartu südalinnas avati Lõuna-Eesti esimene pruulimistarvikute
kauplus, mis lubab oskajatele hapu lurri asemele kvaliteetset kodutoodangut.
“Teisipäeval tegime lahti pruulimistarvikute poe, mis on LõunaEestis praegu esimene ja ainus,” märkis Rüütli tänaval uksed avanud
Pruulmeistrite juhatuse liige Priit Kivestu. “Tuleb väga korralik asi:
üle saja erineva õllekontsentraadi, seadmed, tehnika, mahutid.”
Lisaks pakub kauplus pärme, selitajaid ja pärmitoite ka veini- ja
siidrisõpradele.
Eelkõige on värske kauplus omaniku sõnul suunatud väiksemas
koguses ja oma tarbeks pruulijatele. “Ega tänapäeval pole kodune
õlletegemine enam see, mis vanasti: selline hapu vesi, mis pani pea
valutama ja kõhu lahti,” sõnas Kivestu. “Võib ka väga korralikku margiõlut pudelisse saada. Oluliselt lihtsam ja nõuab märksa vähem
ruumi ja aega.”
Tulevikuplaanide osas jäi Kivestu tagasihoidlikuks; praegu tegutseb
Pruulmeistritel internetipood ning Tallinna ja Tartu esindused. “See ei
ole selline rahateenimisäri, vaid pigem hobist kasvanud asi,” lausus ta.
“Ei usu, et rohkem poode lahti teeme, aga mine sa tea. Pruulimine on
nii tõusev trend: iga päev tuleb uusi kliente, keda asi huvitab.”
Poes on pruulmeistritel plaanis hakata korraldama ka õpitubasid
ning kohalike õllepruulijate kokkutulekuid.

saab peatselt täiendust
Detsembri keskpaigast
avab Ülikooli 4 uksed Krediidipanga kontor. Ühel
napil tänavalõigul on seejärel õlg õla kõrval tegutsemas kolm panka.

Põhjus, miks Krediidipank uut
kodu otsima hakkas, on proosaline – vana kaubamaja, kus kliente praegu teenindatakse, ootab
ees kardinaalne ümberehitus.
Krediidipanga kommunikatsioonijuht Allan Soon rääkis Tartu
Ekspressile, et kolimine peaks
positiivselt mõjutama nii töötajaid kui kliente.

Paik, mis tõmbab pankasid

Raeplatsile 12-meetrine skulptuur
Nädalavahetusel kerkib Raekoja platsile nelja meetri kõrgune ja 12
meetri pikkune skulptuur, mille ümber koondub suur osa tänavuse
jõuluootusprogrammi “Talvine Tartu” tegemistest.
Installatsioon koosneb lumekristalle sümboliseerivatest
meetrikõrgustest moodulitest, mille autoriteks on maastikuarhitekt
Anna-Liisa Unt ja skulptor Anne Rudanovski.
“Idee oli pöörata pühadeajal tähelepanu rohkem arhetüüpsele
talvele ja vähem kommertsjõuludele. Toome fookusesse puhtad
pinnad, ausad materjalid, valgus- ja helielamuse. Installatsiooni loomisel oleme lähtunud looduse loogikast – skulptuuri
moodulid järgivad lume ja jää kristallilisi vorme,“ kirjeldas Unt.
Installatsioon loob ka tingliku lava advenditegevustele ning reedest
pühapäevani kell 16.30 ja 17.30 projitseeritakse skulptuuri pinnale
Kerttu Kruusla ja Ardo-Ran Varrese videoetendus “Helisev talv”.
Esimesest advendist algab ka programm “Tubane advendikalender”, mis pakub tegevusi kõigil päevadel kuni jõululaupäeva eelõhtuni. Erinevad Tartu kultuuriasutused avavad huvilistele oma uksed
ning pakuvad õpitube, mis aitavad jõuluootuse aega sisustada.
Igal pühapäeval kell 16 toimub Raekoja platsil skulptuuri juures
traditsiooniline advendiküünla süütamise tseremoonia.
14. detsembril peetakse jõululaata ja talvist tantsupidu, tänavu
esimest korda toimub 3. ja 4. jaanuaril Tasku aatriumis vene jõululaat.
Jõulurahu kuulutatakse tavakohaselt välja 24. detsembril Raekoja platsil.

„Värskelt remonditud avarad
ruumid. Tuliuus sisustus. Ülikooli tänav on ju keskne nii-öelda
ärisoon,“ loetles Soon argumente, mille poolest uus pangakontor võiks eelmisest etem tunduda. „Varemgi on sealne piirkond
mõjunud atraktiivsena finantsasutustele. Usun, et meie ka sobime sinna.“
Kümnend tagasi sai Ülikooli ja
Vallikraavi kohtumispaik sinna
koondunud finantsasutuste roh-

Ehituse tõttu on Krediidipanga Tartu kontori juhataja Valeri Roosi
päevad tegevusest tiined, et loetud nädalate pärast endises Kiirsööklas kõik pangapidamiseks valmis jõutaks. 
Rasmus Rekand

täielikult vajadus kliendiga näost
näkku kohtuda. „Seadustes paika pandud rangete reeglite järgi
tegutsedes peame vähemasti konto avamisel inimese identifitseerima. Elektrooniliselt suheldes ei
saa me lõpuni ikkagi kindlad olla,
kas ID-kaart, milSoone sõnul ei kao ka praegu- lega toimingut
on
sel, üliinternetiseerunud ajas- kinnitatakse,
ikka selle isiku
tul täielikult vajadus kliendiga valduses, kelle ta
väidab end olevat.
näost näkku kohtuda
Ka on teatud sihtkuse tõttu rahvasuus tuntuks kui
grupp, kes on aastakümneid harpanga- või raharist. Krediidipanjunud oma pangaasju ajama silga uutes ruumides tegutses varem
mast silma ning eelistavad seda
toidukoht Kiirsöökla.
teha ka edaspidi.“
Praeguste plaanide järgi 18. detVäikese suured eelised
sembril uksed avavas pangakontoris asub tööle 6 inimest. KomSelles, et pangakontorid toimimunikatsioonijuhi arvates on ligi
vad efektiivsemalt pigem kauba180 m² isegi väikese varuga, eeldukeskustes kui eraldi ärimajades
sel et tulevikus saaks mõne töökosüdalinnas, pole Krediidipanga
ha lisakski luua. Kontor on avatud
inimesed sugugi veendunud. Näiäripäeviti kella 10st 17ni.
teks nende teises kontoris, EedeSoone sõnul ei kao ka praeguni keskuses, käib loodetust vähem
sel, üliinternetiseerunud ajastul

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

MEELEOLUKAID
ÜLLATUSI -

AASTA PIKIMATEKS
ÖÖDEKS!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

1998 aastal asutatud Windrox OÜ peamisteks tegevusaladeks on autoklaaside jae- ja
hulgimüük, parandus, paigaldus ja paigaldustarvikute müük; autoklaaside toonimine; hoone
klaaside kiletamine; turvakilede paigaldamine. Septembris 2010 liitus Windrox Autoklaasid
üleilmselt tuntud kaubamärgiga CARGLASS ja meie kasutada on unikaalne tehnoloogia ning
klaaside paigaldamise ja parandamise materjalid. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus ja
Jõhvis. Mobiilne teenindus tegutseb üle riigi, avamisel on piirkondlikud esindused.

Pakume Tartus tööd TEHNIKULE

külastajaid. Soon ei välista, et kui
kliendid Ülikooli tänavas avatava
panga hästi omaks võtavad, tuleb
Eedenis tegutsemise vajadust
tõsiselt kaaluda.
Pärimisele, miks peaks tartlane valima Krediidipanga, kui kohe
kõrvalmajas on Danske Bank ning
loetud sammud teisel pool SEB,
puistab Soon trumpe nagu varrukast.
„Saame pakkuda oluliselt kõrgemaid hoiuseintresse kui suured
naabrid. Käimas on mitmed kampaaniad, mis pakuvad väga soodsalt laenu- või liisingutooteid. Eraisikute jaoks on meil väga praktiline maksekaart. Tasudes sellega
kuus vähemalt 60 euro eest, on
sularaha väljavõtmine tasuta ja
seda ükskõik millise panga automaadist Eestis, lisaks tuhandetest
ATM-idest välisriikides. Nii võib
öelda, et meie kliendil on suurim
pangaautomaatide võrgustik üldse. Pangakaardi omanikule on ka
internetipangas tehtavad maksed
tasuta, mis on Eestis vägagi eks-

KEEVITUSTEENUS
e-mail:

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

AS Y
LO
D
A
S

Tasu sõltuvalt töötulemustest 883,12 kuni 1278,69 eurot.

Tööülesanded: sõidukite klaaside parandamine ja vahetamine

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21
www.desirees.ee • www.veenus.eu
Tel 734 6510.

Motivatsioonikiri ja CV saata aadressile: tarmo@windrox.ee

RAV

ILA

Pakume: koolitust ja täiendõpet nii kodu kui ka välismaal; enesetäiendamise ja arenemisvõimalust; ettevõttesisest karjäärivõimalust;
stabiilset tööd ja töötasu; sõbralikku- ja toetavat meeskonda; ettevõtte
soodustusi; kaasaegset töökeskkonda- ja vahendeid; vaheldusrikast ja
huvitavat tööd rahvusvahelises ettevõttes; meeskondlikke üritusi
Nõuded kandidaadile:
üldkeskharidus
eesti ja vene keel (suhtlustasandil)
B-kategooria juhiload
kontoritarkvara, interneti kasutamine, e-posti kasutamine
Kasuks tuleb varasem erialane töökogemus ning autoalane kutse.
Eelise konkurentide ees annab sõidukiklaaside toonimise oskus

klaasium@malmerk.ee

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Tööleasumise aeg niipea kui võimalik, võimalus teha proovitööpäev

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

klusiivne.
Väikepank küll, ent usaldusväärne ja universaalne pakkudes
kõiki põhilisi pangateenuseid nii
era- kui äriklientidele,“ resümeeris Soon uhkusega.
Krediidipanga sisuliselt seina kolimine naabruskonnas juba
tegutsevates pankades elevust ei
tekita. SEB kommunikatsioonijuhi Silver Vohu arvates ongi Ülikooli tänav tartlastele tuntud kui
panganduse tänav. „Seepärast
otsustasime ka ise oma peakontori just siia luua. Samas ei konkureeri täna pangad enam selles, mis
tänavale avaneb nende peakontori
uks. Pigem on kliendile täna oluline, milliseid oma panga teenuseid
saab ta interneti vahendusel tarbida ehk kui harva ta peab üldse
kontorisse minema.“
„Koondumine südalinna pole
üllatav,“ lisas Tõnu Talinurm
Danske Bankist. „Tartu inimestele on kindlasti oluline, et nende
pank oleks kesklinnas esindatud.“
Rasmus Rekand

BETOONI

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu
175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 35 € PIRELLI
195/65 R15 al 36 € rehvidel
205/55 R16 al 44 € laiendatud
225/45 R17 al 55 € garanii!
195/70 C15 al 52 €

AUTOAKUD al 40 €/tk

www.sadloy.ee • www.pkp.ee

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 062.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.
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Jurist vastab
JURIST
VASTAB
Kuidas naabri
blokaadi murda?
Nelja korteriga maja, millel on neli
omanikku. Igaühele kuulub kaasomandist veerand.
Kolm omanikku soovivad muuta korterid korteriomandiks ja seada
muudele aladele kasutuskord, kuid
üks blokeerib kõik katsed temaga
kontakti saada. Ta ei ava sageli isegi
korteriust, et asju arutada.
”Kui kaebate kohtusse, siis venitan,
ei ilmu erinevatel põhjustel kohale.
Mul on kogemusi,“ on ta öelnud.
Mida teha? Kas enamuse otsusega
saab määrata kasutuskorra ja selle
kinnistusraamatusse kanda ja kas sellest oleks siin abi?
Samuti oleks huvitav teada, kuidas
on omandi mõiste juriidilises mõttes
muutunud 1990ndate lõpust tänapäevani? 15 aastat tagasi soovisid
pangad üksteise võidu sellesama
korteri ostuks raha laenata, nüüd ei
ükski. Kas omandi väärtus on nüüd
null, kui pank sellele laenu ei anna?

Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
Korteriomandiseaduse § 4 lg 1 kohaselt võib kaasomandis oleva kinnisomandi jagada korteriomanditeks
kõigi kaasomanike ühise notariaalselt
tõestatud kinnistamisavalduse alusel.
Kaasomanikud saavad aga igal ajal
nõuda kaasomandi lõpetamist ning kui
pooled ei saavuta kokkulepet jagamise
viisi suhtes, otsustab lõpetamise kohus.
Hageja nõudel saab kohus jagada asja
kaasomanike vahel ka reaalosadeks
(asjaõigusseaduse §-id 76 ja 77).
Kaasomandi valdamine ja kasutamine toimub asjaõigusseaduse § 72
lg 1 kohaselt kaasomanike kokkuleppe või enamuse otsuse kohaselt, kui
sellele enamusele kuulub suurem
osa ühises asjas. Kaasomanikevahelised kaasomandi valdamist ja kasutamist puudutavad kokkulepped kehtivad aga kaasomanike õigusjärglaste
suhtes vaid juhul, kui need on kantud märkusena kinnistusraamatusse
(asjaõigusseaduse § 79).
“Jurist vastab” on Tartu Ekspressi
uus rubriik, kus lugejate küsimustele
vastavad kohalikud õigusspetsialistid.
Saada oma mure aadressile toimetus@tartuekspress.ee ja võta vastu
tasuta õigusnõu!

tartuekspress
lausega
UUDISED

3

lausega

Naabrid paluvad peole

4. detsembril kell 18 saab TÜ aulas
priilt kuulata Soome vabariigi 96.
aastapäeva aktuse kontserti, kus
lisaks põhjanaabrite haridusministri Krista Kiuru kõnele saab kõrvu hellitada ka Tartu Soome kooli
õpilaste ning segakoori HaleBopp
Singers esinemisega.

vea tõttu üle kuumenedes suisa
süttinud, palutakse selliste kodumasinate omanikel ühendust võtta veebilehel www.dishcareaction.ee või telefonil 880 1058.

17 022
Kuigi kohati kipuvad värsked tablood jonnima, on
nad paljude bussisõitjate sõnul inimesed varasemast täpsemalt bussi peale aidanud.  Siim Kaasik

Loetamatu kiri häirib noori
PENSIONÄRIDEST ENAM
Elektroonilised bussitablood on nüüdseks pea
kolm kuud Tartu linnapilti kaunistanud ning
sünnitusvalud selja taha
jätnud, kuid kriitilisemate
sõitjate jaoks jagub probleeme endiselt kuhjaga.
Linnavalitsuse ühistranspordi peaspetsialisti Madis Oona
sõnul on süsteem tänaseks oma
stabiilsuse enam-vähem saavutanud. „Praegu ei ole teada, et
tablood oleks kuskil sellises seisus, nagu nad teatud ajahetkel
olid,” meenutas Oona algusnädalate hädasid.
Kuid millised probleemid
moodsaid elektroonilisi infotabloosid enim kummitanud
on? Transpordispetsialisti teada on suurimaks mureks olnud
tehnika seismajäämine. Ka erinevates bussipeatustes küsitletud inimesed kinnitasid, et on
sarnast olukorda täheldanud.
Medõena töötav Eve Suurväli tõdes, et vahel on virtuaalsel
tahvlil seiskunud kell. Sama on
läbi elanud ka üliõpilane Kätlin
Pendarov, kelle sõnul võib riket
mitte tähele pannes palju mõttetut ootamist ette tulla. Ametnik Oona väitel on kirjeldatud

tõrked olnud seotud andmesidega, kuid täpsem probleem on
veel selgitamisel.
Pensionär Aive Kuura on aga
bussi oodates kogenud olukorda, kus info sõiduki saabumisest kaob tabloolt juba enne, kui
see reaalselt pärale jõuab. Oona
selgitas, et kohati juhtub nii tõepoolest sellepärast, et vältida
olukorda, kus buss on juba ära
sõitnud, kuid tabloo näitab ikka
veel tema peatset saabumist.
„Täpsemalt on see seotud
andmevahetustsüklitega, mis
käivad teatud aegade tagant
bussi, serveri ja tabloo vahel,”
täpsustas ta ning lisas, et reeglina on ajavahemik niivõrd väike, et buss liigub juba silmnähtavas kauguses, kui kirjutis silmapiirilt hajub.

Taastub ise
Mitu igapäevaselt bussiga
sõitvat inimest kurtis ka tablool kuvatava kirja väiksuse üle.
Medõde Suurväli ütles, et tema
jaoks annab see eriti tunda pimedal ajal. Ka Zoomaailmas töötava Anne Tihase jaoks on tablool
kuvatav teave kohati raskesti loetav. Oona arvates võib aga probleeme ette tulla pigem kaugelt

vaatamisel. Suuremat kirja pole
rahvale näidata tema sõnul vaja,
sest teksti suurus mahub linnale
reeglitega ette antud vahemikku.
Huvitaval kombel kurtsid
halva loetavuse üle pigem nooremad inimesed. Eranditult
kõik küsitletud pensionärid
sõnasid kui ühest suust, et nendel on nägemine väga hea ning
vajaduse korral saab ju alati
lähemale kõndida.
Veel ühe probleemina tõi
pensionär Aili Rosenberg välja selle, et elektroonilistel tabloodel on aeg-ajalt näha segast
informatsiooni. Ta pidas silmas
olukorda, kus tehnika jookseb
kokku ning sellel paistab lihtinimese jaoks segane veateade. Oona selgitas, et sarnased
tõrked parandab tabloo ise ära,
pannes end automaatselt kahe
minuti jooksul taas käima.
Samas leidsid kõik intervjueeritavad uutest seadmetest
ka palju positiivset. Tudeng
Pendarov kiitis, et tema näeb
tänu tabloodele kohe, kas on
bussist maha jäänud või mitte.
Pensionär Kuura väitis, et usaldab tablool kuvatavaid aegu
isegi rohkem kui paviljoni seinal nähtavaid.
Siim Kaasik

eurot kulus linna kassast, et maksta lahkuvatele abilinnapeadele
Jüri Kõrele ning Argo Annukile
lõpparved, mis peale novembris
tehtud töö ning saamata jäänud
puhkuse sisaldas ka kahe kuupalga summas hüvitist.

Jõuluvana postkontor
Soome instituudis (Ülikooli 12) on
2. detsembril kell 15–18 avatud
jõuluvana postkontor, kuhu toodud laste kirjad jõuavad usinate
päkapikkude abiga otse Lapimaale, jõuluvana enda lauale.

Gunnar Kangro 100
TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna professorid andsid
kaasaegse matemaatikateaduse
rajaja sünniaastapäevaks välja
raamatu „Matemaatik Gunnar
Kangro 100“. Pea 190 leheküljel
antakse illustreeriva pildimaterjaliga põhjalik ülevaade professor
Kangro elust ja teadustööst.

Uus laadimispunkt
Linnavalitsus andis neljaks aastaks üürile 33 m² Vaksali tänav
T19 kinnistust SA-le KredEx, kes
soovib krundile rajada kaks elektriautode parkimiskohta, mis on
varustatud elektrilaadijatega.

Tuleohtlik
nõudepesumasin
Kuna üksikutel juhtudel on 1999–
2005 toodetud Boschi ja Siemensi nõudepesumasinad juhtpaneeli

Aasta kodu
Ajakirja Kodu & Aed korraldatud
konkursil pärjati aasta kodu 2013
tiitliga perekond Albert Tartumaalt, kes pälvis ka auhinnaraha
2500 eurot.

Otsasõitja murdis sõna
22. novembril sõitis tundmatu juht
Sõpruse puiestee ja Kalda tee ringristmikul tagant otsa Volkswagen
Polole. Juhid leppisid pärast avariid
kokku, et liigutavad autod parklasse, kus täidavad vajalikud dokumendid. Otsasõitja aga otsustas
seepeale sündmuskohalt lahkuda.

Kuused püsti
Kui üle 20 meetri pikkune Tartu jõulupuu jõudis ülikoolilinna
sedapuhku Võrumaalt Rõuge
vallast, siis talvepealinn Otepää
sai oma kuuse kodumaakonnast
Palupera vallast. Suusalinna jõulupuu pikkus piirdub 13 meetriga.

Vali lastesõbrad
Linnavalitsus kutsub tartlasi valima aasta laste- ja noortesõbralikku tegu. Konkursil osalenutest
jäid sõelale heategevuslik projekt
„JCI Jõulupuu“, MTÜ Doktor
Kloun tegevus SA TÜ Kliinikumi
lastekliinikus ja avaliku lauatennise projekt Pinksiklubi. Linna
kodulehel saab hääletada olemasolevate kandidaatide poolt
ja esitada ka uusi ettepanekuid
4. detsembrini.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Müüme ja paigaldame klaasplasttooteid
•
•
•
•
•
•

Septikud ja reoveemahutid
Tuletõrjemahutid
Veemahutid
Muda- ja õlipüüdurid
Transport ja paigaldamine üle Eesti
Tooted valmistatakse kerimismeetodil,
omavad sertifikaati ja garantiid
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KAHE PEPUGA LADA: Autodisaini ajalugu teab näiteid, kus sõidukil
oleks justkui kaks esiosa. Tartlasi üllatab Vanemuise tänaval purpurne
Žiguli, millega on lood sootuks äraspidi. Terviklikuma ülevaate saamiseks tasub kiigata üle tee Tartu Kunstimajja.
Rasmus Rekand

Tel 5373 8556 • www.redsom.ee • tellimus@redsom.ee

5. detsembril kantakse

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

Tartu ja Elva postkastidesse

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

Trükiarv:

Reklaamisoovist teata 3. detsembriks:
malle@tartuekspress.ee / 521 3038
kaupo@tartuekspress.ee / 511 6923

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

e-post: joulutaat@hot.ee,
tel 553 8019
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Matvere hakkas rehepapiks

Palametsa
pajatused

Keelekilde Henn Saarilt
Möödunud pikal ja päikselisel suvel lugesin õige mitu nädalat Henn
Saari iga kandi pealt kaalukat „Keeleminutite“ köidet, mis sisaldas
ligi veerand sajandi vältel Eesti raadio eetris kõlanud saadete tekste.
Sealt ka järgmised ülestähendused.
Saari kirjutas, et rahvaetümoloogia on õpetus keelendite päritolust ja sugulusseostest. Lingvistika üks raskemaid alasid, mis
pakub aga laialdast huvi ja aitab kummutada levinud väärarvamusi. Nii seostatakse saksaks pürgivat isikut tähistavat „kadakasaksa“ kadaka kui puu või põõsaga. Tegelikult on see sõna tulnud alamsaksa keelest, kus Kate tähendas vaesema rahva väikest maja, hütti. Seal elas siis hütnik, saksa keeles Katensasse, mis
eestlasele kuuldus kui kadakasaks. Need väikeomanikud püüdsid kangesti pärissakste moodi olla, kodus saksa keelt kõneleda.
Tegid seda aga õige vigaselt, mistõttu saksa soost linlased vaatasid neile ülalt alla.
Meie arvutiterminoloogia juured on vanade ladinlaste keeles.
Calculi tähendas kivikesi. Kui roomlastel ei piisanud arvutamiseks
oma 10 sõrmest, võtsid nad kivikesed appi. Calculatio ehk kivitsemine tähendas arvutamist. Calculator oli kas arveametnik või aritmeetikaõpetaja. Computatio all mõisteti kokkuarvutamist, samuti
muud rehkendamist. LadiÜks koolipoiss püüd- na keelest võeti need sõnad
keelde, kus compunud jätta keisriproua inglise
ter tähistab võimsat arvutit, calculator aga selle väinime meelde korkest taskuvarianti, raalikut
rutades omaette:
ehk rehkentoosi nagu eesti
Ümber rattavitsa Mari keelele oleks sobiv.
Narva juurtega Saari
veetoruga.
meenutab poisikesepõlves
kohalike noorukite suust kuuldud hääldusnalja. Selles küsiti sihilikult moonutatud rõhkudega: mida tähendab eskaavaliisabalaana ri
giivi naladuu? (Proovige seda kiires tempos paar korda, alguses endale, siis kaaslastele öelda!) Õiges häälduses kõlaks: eeskava lisapalana
riigi viinaladu.
Ingerimaa nimi olla tulnud 70 km pikkusest hästi käänulisest Inkere jõest, mille algne vorm olnud hoopis Vingerjõgi. See
tähendas – jõgi, mis vingerdab. Ja Ingerimaal olnud suur Saari
küla mugandunud kohalike venelaste suus Sarskoje selooks, et siis
muutuda Tsarskoje selooks, praeguseks Puškini nime kandvaks
linnaks.
Ka lingvistiline huumor ei olnud Henn Saarile võõras. Nii toob ta
ära küsimused: „Kust küll said roomlased oma nime? Aga muidugi sellest, et nad muistsete eestlaste ees roomasid!“ Tsaariajal nõutud õpilastelt, et nad teaksid täpselt ja ütleksid soravalt keisri, tema
proua ja troonipärija nimesid. Aga need olid õige pikad ning harjumatud. Üks koolipoiss püüdnud jätta keisriproua nime meelde korrutades omaette: ümber rattavitsa Mari veetoruga. Mis pidi siis olema imperatitsa Maria Fjodorovna.
Ja lõpus nüüdisaja linnalasteaiast kuuldu: „Kasvatajatädi, kas sigadel on ka beebid?“ „Aga loomulikult, sigadel on beebid.“ „Ah soo,
üks rumal poiss ütles, et neil on põrsad.“ Ning kohvikus kuuldu:
„Lubage mulle üks kohv! Aga ilma kooreta, palun!“ „Kahjuks on koor
otsas, aga ma toon teile ilma piimata.“ Mis ka teoks sai. Sest klient on
kuningas, kelle kõik soovid tuleb täita.

Ivar Põllu „Äralennuväli“ poeb kodumaa tolmu jalgadelt pühkinud eestlaste hinge. 

Tartu Uues Teatris jõuab
lavale “Äralennuväli”
29. novembril esietendub
Tartu Uues Teatris Ivar Põllu lavastus “Äralennuväli”,
mis räägib väga suurest
osast eestlastest, kes lahkuvad kodumaalt.
Minnakse väga erinevatel põhjustel: kes tööle, kes mehele, kes
võtab naise, kes läheb seiklema;
kellel on eetiliselt, esteetiliselt või
poliitiliselt vastuvõetamatu see,
mis siin toimub. Ivar Põllu sõnutsi
on küsimus, kas nad kunagi tagasi
tulevad, palju meid siia alles jääb,
mis siis saab ja kes siis kogu selle töö ära teeb? Kes me siis lõpuks

nentis Põllu. „Tegemist on Mart
Aasa näidendiga, mida ta planeeris alguses ise koos Ott Aardamiga lavastada. Aga olud olid teised ja
siis pakkus Mart seda mulle. Mina
olingi nõus ning praeguseni on
mul väga hea meel, loodetavasti ka
Mardil esietendusel (kui ta näeb,
mis tema näidendist on saanud).
See teema on väga aktuaalne ja on
suurem kui meie.“

Hullus jääb

Mart Aasa üpris mitmesuunalist
näidendit on Tartu Uus Teater tõlgendamas stand-up’ilikumas ja lahtisemas võtmes. PõlNo kogu see kultuuriajakir- lu möönab, et see võib
janduse juhtum. See on ju mõnele tunduda ehk
vulgaarnegi.
puhas Mardi näidendi stiil.
„Mind ennast huvitas just selle teksti hulluse välja
oleme, kui me kõik elame kusagil
mängimine, selle lahti mängimine
mujal?
õigemini. Kui Mart oma tekste ise
„Tunnistan, et poleks ise sellist
lavastab, kipub see lõpuks taanduteksti kunagi kirjutanud ega ilmma. Nüüd, lõpusirgel, tahab hullus
selt sellist teemat üles võtnud,“

Ivo Linna ja Rock Hotel / Kaire Vilgats ja Estraadiraadio
Lauri Saatpalu ja Dagö / Vanemuise Sümfooniaorkester,
dirigendid Tarmo Leinatamm ja Lauri Sirp
kohvikus Shakespeare: Madis Arro, ansambel "Läbi linna"

30. detsembril 19.00

Piletid novembris 35 € / detsembris 50 €
Balli kava: vanemuine.ee

Gabriela Liivamägi

Vanemuise ooperis „Rehepapp“ hakkab nimiosa laulma
ka lavastaja Marko Matvere,
keda saab näha hooaja kolmel
viimasel etendusel – 2. ja 19.
veebruaril ning 12. märtsil.
16. jaanuari etendusel laulab Rehepapi osas Tõnis Mägi,
ent ka Marko Matvere astub
sel päeval lavale, sest etendusele eelneb teatrikohtumine
lavastajaga. Mitmeid oopereid
ja muusikale lavale toonud
Marko Matvere räägib huvilistele muusikateatri lavastamise
võlust ja valust. Teatrikohtumisele pääseb etenduse piletiga.
Tauno Aintsi ooperile on
Andrus Kivirähki romaani ainetel libreto kirjutanud Urmas
Lennuk. Ooperi „Rehepapp“
muusikajuht ja dirigent on Paul
Mägi, dirigeerivad veel Lauri
Sirp ja Taavi Kull.

seegi kord taanduda, kuid teistpidi – kõik hullus kipub ümbritsevas elus realiseeruma. See, mis
viimasel ajal ümberringi toimub,
tundub teinekord näidendi turbulentsidena. No kogu see kultuuriajakirjanduse juhtum. See on ju
puhas Mardi näidendi stiil.“
Novembris ja detsembris nii
Tartus kui Tallinnas toimuvates
etendustes astuvad lavale Katrin
Pärn, Kristel Leesmend, Helgur
Rosenthal, Evald Aavik ja Ardo
Ran Varres. Lavastuse kunstnik
on Kristiina Põllu.
Iga teatrisõber saab üritusele
õla alla panna, toetades projekti
hooandja.ee platvormil. Abistajaid
ootavad vastukaubana ees soodustused, kingid ja üllatused.
Küsimusele, kas lennuvälja olemasolu või puudumine tuleb äralendamise seisukohalt piirkonnale
kasuks või kahjuks, poetas lavastaja sügavamõtteliselt: „Ooteruum
ju on.“
Rasmus Rekand

AHHAA kutsub
robootikapäevale
Laupäeval, 30. novembril on
kõik suured ja väikesed tehnikasõbrad oodatud Ahhaasse
kaasa elama Läti ja Eesti noorrobootikute võistlusele ja ka
ise töötubades roboteid meisterdama.
Ahhaas toimub Eesti ja Läti
FiRST LEGO League poolfinaal, mille käigus panevad
9-16-aastased koolinoored
oma oskused proovile robotimängus ja meeskonnatöös
ning esitavad žüriile oma
projekti. Seekordse võistluse teema on „Looduse raev“
ja osalejad peavad programmeerima robotid, mis oskaksid looduskatastroofide korral
hädalisi abistada.
Sissepääs on keskusepileti
omanikele tasuta. Töötubades osalejate ja Ahhaa piletite
ostjate vahel loositakse välja
hulgaliselt auhindu.

Avatud UUS komisjonipood

MUMSELLA
Liiva tn 41

Pakume riideid lastele ja täiskasvanutele

Kauplus avatud
E-R 11 - 17 ja L 11 - 16

d
Balli juhiva re
Külliki Sald
ja Tiit Palu

Tule uudistama!
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Hea hind aasta lõpuni:

LAPSE SÜNNIPÄEVAPIDU
3h = 100 eurot!

www.funzone.ee • 55 28 112

ia
aastoran
res

soovitavalt 6-11. aastastele

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

MÖÖBEL OTSE TOOTJALT!
Mööblitootja Võru Seeder avas uue poe TARTUS

Sõbrakeskuses, Võru tn 55f.

Avamiskampaanial uskumatult soodsad hinnad
ning madratsid lausa tootjahinnaga

Sõpruse pst 2, 3.korrus
50050 Tartu
Tel. 748 0202
ilu.kool@neti.ee

ALATES 27. JAANUARIST 2014:
JUUKSURI INTENSIIVKURSUS (9 kuud)
KOSMEETIKU INTENSIIVKURSUS (9 kuud)
KUTSEÕPE: KOSMEETIK - 1,5 aastat
JUUKSUR – 1,5 aastat

Dokumentide vastuvõtt on alanud!

Garderoobi liuguksed
firmalt L-uks kuni -20%.
Diivanid, täispuidust lauad,
toolid ja voodid 10% soodsamalt.
Madratsid hinnaga al 51€.

LISAKS ERINEVAD KURSUSED JA KOOLITUSED.

Täpsem info kodulehelt!

Uuri lisa kodulehelt www.voruseeder.ee
või tule kohale: Võru tn 55f ,Tartu, Sõbrakeskus!

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kosmeetiku ja juuksuri õppesalongid E-R 9-18

www.ilukool.ee

Targa Tervise Salong
Eripakkumine aasta lõpuni
Hommikused soodustun nid 10-13:
Vesimassaaž 15% soodsam

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 56 472 291
www.targatervis.ee

Meenutuseks sõbrale, sugulasele, külalisele

FOTOALBUM TARTUST

Tutvu ja osta:

Tartu Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Pakume tööd ka osalise tööajaga!
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

Ruuni Pitsast (Rüütli 2), TÜ raamatupoest (Raekoja plats 11)
või küsi infot tel 5331 2535.
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„Ma kuulsin, et sa abiellusid ilusa,
targa ja vaimuka naisega!“
„Kes sulle seda ütles?“
„Sinu naine!“
***
„Minu mees on kahjuks tüüpiline
koleerik!“ kurdab naine sõbratarile.
„Mõtleks – pealtnäha paistab ta
päris terve olema! Ja mina arvasin miskipärast, et koolera on maa
pealt kadunud!“
***
Lastest ümbritsetud naine küsib
loomaaiatalitajalt, kus saab näha
kaelkirjakut.
„Armuline proua, kahjuks
demonstreerime kaelkirjakut kuni
kella viieni, aga praegu on juba pool
kuus.“
Pettunud lapsed hakkasid meest
paluma, kuid too jäi kindlaks.
Lõpuks ütles naine:
„Ma sõitsin oma kaheteistkümne
lapsega 20 miili, et näidata neile
kaelkirjakut, aga teie räägite, et on
juba hilja.“
„Mis! Need on kõik teie lapsed?“
„Muidugi.“
„Noh, sellisel juhul... Oodake üks
hetk, ma lasen kaelkirjaku välja,
seda peab ta nägema!“
***

***
Joobnud mees läheb mööda
tänavat ja karjub, vehkides ajalehega:
„Elagu meie vabariigi president!
Elagu meie vabariigi president!“
„Miks sa seda siin keset tänavat
nii täiest kõrist kuulutad?“ küsivad
vastutulijad.
„Ma ütlen veel üks kord: elagu
meie vabariigi president, minu palgaga!“
***
Tudengi eksam ebaõnnestus ja
ta saatis õele telegrammi:
„Kukkusin läbi. Valmista isa ette.“
Tuli vastutelegramm:
„Isa on valmis. Valmista ennast
ette.“
***
Ülemus ametnikule:
„Te olete vallandatud.“
„Miks?“
„Te magate töö ajal.“
„Kuid seda teevad ka teised.“
„Jah, aga mitte minu naisega.“
***
Rahvasaadikute naised vestlevad.
„Mulle paistab, et sinu mees on
väga tark. Ma arvan, et ta teab kõik.“
„Ära räägi rumalusi, ta isegi ei
kahtlusta midagi.“
***

„Kas sa kujutad ette – eile õnnestus mul oma vana häälest ära klaver
vahetada peaaegu uue auto vastu.“
„Kes see selline hull oli?“
„Minu naaber teiselt poolt seina.“
***
Peremees pahandab töömehega:
„Mitte ei saa aru, kumb meist
eesel on – kas sina või mina?“
„Ma arvan, et vaevalt te peaksite
endal eeslist töömeest,“ vastab töömees arukalt.
***
„Küll sul on uhke tiigri pea seina
peal! Mitu korda sa tema pihta laskma pidid?“
„Kümme korda.“
„Kümme korda?“
„Nojah, ja siis ta suri naeru kätte.“
***
Autoturist jõuab hilisõhtul väikelinna ja peatub ühe hotelli ees.
„Öelge, palun,“ pöördub ta selle
omaniku poole, „kas ma võiksin siin
veega toa leida?“
„Kuidas palun?“ on peremees
üllatunud. „Kas te tõepoolest soovite siin õngitseda?“
***
„Mis on valgusaasta?“
„See on elektriarve 365 päeva
eest.“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
1,6 t ja 18 t ekskavaatorite rent
juhiga ja ilma (75 € ja 150 €).
Tel 5551 0990, info@renvec.eu.

Viimane piir
28.11 kell 22 Cinamonis
Jason Statham on tagasi! Seekord naaseb ta kinoekraanile endise
narkoagendina, kes kolib koos perega oma keerulise mineviku eest
pakku vaiksesse väikelinna. Rahu ja vaikust ihkava mehe meelehärmiks
pulbitseb pealtnäha ontlikus väikeasulas halastamatu narkokuritegevus
ning Stath peab iseenda ja oma pere päästmiseks korra majja lööma.
Väikelinna pöörase narkoparuni rollis James Franco, kõrvalrollides
Winona Ryder ja Kate Bosworth.

5.12 kell 21.45 Esilinastus:
Issi

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
29.11 kell 20, 22.15; 30.11–
5.12 kell 20.10 22.15 Viimane
piir
29.11 kell 22.20; 30.11–5.12
kell 21.45 Vana poiss
29.11 kell 12, 14.45; 30.11–
1.12 kell 12, 14, 14.45; 2.–3.12
kell 13, 15; 4.12 kell 12.45,
14.45, 16.45; 5.12 kell 13, 15
Kalkunid: tagasi minevikku
(eesti keeles)
29.11 kell 12.30, 14, 15.30,
17.10, 18.30, 21.30; 30.11–
1.12 kell 11.45, 15, 16.30,
18.15, 21.15 Näljamängud:
Lahvatab leek
29.11 kell 16.25, 21.15; 30.11–
1.12 kell 17.30; 22; 2.–3., 5.11
kell 16.25, 21; 4.12 kell 17.15;
22 Advokaat
29.11 kell 12.15, 14.15; 30.11–
1.12 kell 10.30, 12.15, 14.15;
2.–5.11 kell 14.15, 16, 18.15
Kass Oggy ja kurjad prussakad (eesti keeles)
29.11 kell 20.05; 30.11–1.12
kell 19.30; 2.–3., 4.12 kell
19.30; 5.12 kell 18.45 Viimane Vegas
29.11–1.12 kell 18; 2.–5.12
kell 12, 17.45 Mandariinid
29.11, 2.–3., 5.12 kell 13.45,
18.45; 30.11–1.12 kell 15.15,
19.50; 4.12 kell 15, 19.45
Thor: Pimeduse maailm
29.11 kell 12.45; 30.11–1.12
kell 10.45; 2.–5.12 kell 14
Taevast sajab lihapalle 2
(eesti keeles)
29.11–1.12 kell 16.45, 19.45,
22; 2.–3.12 kell 19.45, 22;
4.–5.12 kell 19.45 Vastik
vanaisa
29.11, 2.–3., 5.12 kell 11.45;
30.11–1.12 kell 11.15, 13.15;
4.12 kell 13 Turbo (eesti keeles)
29.11–1.12 kell 16; 2.–5.12
kell 12.15, 16.15 Kertu
4.12 kell 21 Esilinastus: Võidu
nimel

Näitus
Annelinna
raamatukogu

Alemat OÜ teostab üldehitus- ja
sisetöid. Küsi hinnapakkumist
alematou@gmail.com või tel 5695
0175, www.alemat.ee.
Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

kuni 31.12 fotonäitus Põhjala
talv

Sanitaarremont, siseviimistlus,
maalritööd, plaatimine.
Tel 5332 3648.

Karlova-Ropka
raamatukogu

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

kuni 1.12 fotonäitus Värviline
Valgevene

Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.

kuni 5.12 Angela Reidla maalinäitus 22 rohelist pilti

Materjal

kuni 10.12 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Sügise lood

Linnaraamatukogu
kuni 7.12 Eesti nahakunstnike liidu pisiköidete näitus
Ajastaja
kuni 14.12 fotonäitus Mõisamuinasjutud
kuni 14.12 raamatunäitus
Romanovite dünastia 400
kuni 11.01 raamatunäitus
Mees vöötoravaga: Gert
Helbemäe 100

Tammelinna
raamatukogu
kuni 17.12 Tartu harrastuskunstnike stuudio 2013. aasta ülevaatenäitus Suvelummus

Ehitusliku saematerjali müük!
Tasuta transport Tartu ümbruses!
Tel 5656 4624, info@puiduplats.ee.
Killustiku (12 €/t), freesasfaldi (12
€/t) ja multši (8 €/t) müük Tõrvandis. Tel 512 8315.

Kinnisvara müük
Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.
Kolm 1-toal ahik renoveeritud
korterit Jänese tn. Aed, kelder,
korralik maja, võimalik kohe sisse
kolida. Tel 5563 9452.

Muu
Linnaraamatukogu
2.12 kell 10 Muinasjututund
4.12 kell 11 Muinasjututund

Viher OÜ pakub
raamatupidamisteenust
ja konsultatsioonne.

529 2181 • info@viher.ee

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
Majakarp Kambja vallas Luhasool,
Pangodi järve läheduses (krundilt
jookseb läbi oja, 30 000 €). Oodatud pakkumised! Tel 5392 8366,
www.aabakv.ee.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 521 2979.
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Küütri 1, Tartu
www.kinoateen.eu
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Talu Tartust 15 km kaugusel Nõo
vallas Unipihal (kinnistuni kõvakattega tee, piirneb metsaga, kõrval
põllumaad, 49 000 €).
Tel 5392 8366, www.aabakv.ee.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.
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Loomad

tartuekspress

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Tõravere kauplus (268,5 m²,
14 800 €). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.

Mööbel

reklaam

remondime Teie auto. Uute varuosade, õlide ja akude müük. Sam
Autoremont OÜ, Tartus Lembitu
1B, tel 5620 3199.

Teenused

3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Korter Tartus (ahiküttega, remonti
vajav). Sobivusel kiire tehing!
Tel 525 7647.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.
Ostan kasvava metsa raieõigust
ja metsakinnistuid. Tel 508 0770,
metsaliit@gmail.com.

Kinnisvara vahetus
Kui maja ülalpidamine valmistab
raskusi, siis vaheta oma maja kahe
1-toal kap-remonditud korteri
vastu. Tel 5563 9452.
Kui sul on tekkinud üürivõlg ja sa ei
jõua maksta, siis olen nõus lahendama probleemi ja vastu annan
1-toal kap-remonditud korteri
Tartus. Tel 5897 9316.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Küte

Polsterdan uksi. Tel 5370 3971.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Jõulukaunistuste paigaldamine
ja elektritööd korvtõstukil.
Maksimaalne töökõrgus 11 m.
Tel 5551 7935.

Pottsepatööd ja -materjal.
Konsultatsioon. Remonttööd
eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

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

Pehme mööbel, külmkapid,
pesumasinad – tulge tutvuma
kõikide meie pakkumistega
Riia 138-2, Tartu! Tel 5850 0180.

Pakun tööd

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.

1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

mine. Tel 5691 7488, Ülevälja 23,
www.kiviraie.ee.

Eripuhastustööde koristajale
(akende pesu, põrandate vahatamine/õlitamine). Tel 5823 0411.

Kolimis- ja veoteenus Eesti piires,
kokkuleppel ka välismaal.
Tel 5685 0760.

Juuksuriäri N84 otsib asjalikku
juuksurit. Info tel 740 1340 ja
5349 5934.

Lisatöö koristajale Vahi tööstuspargis K, P õhtuti alates kl 17st
umbes 3–3,5 tundi. Tel 5823 0411.

Riided
Jõe butiigis kasutatud riided
(Mexx, Lindex, Vero Moda, Luhta)!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.
Kasutatud riided Norrast kpl Stiil,
E-R 10-18, L 10-15, meil leiab ka
riideid 0,50-1 €, külastage!

Raamatupidamisteenused:
www.12kuud.eu.

Rehvivahetus ja müük. Samas
remondime Teie auto. Uute varuosade, õlide ja akude müük. Vaata lisaks: www.samautoremont.ee.

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.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.

Bussireisid soodsate hindadega.
NoobelReisid OÜ, tel 5373 8770,
5770 2550.

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Kullassepatööd – käsitööna
kuld- ja hõbeketid jne. Väike-Kaar
41a. Tel 742 7441, E-R 10-15.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

Sõidukid

Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Salman Šoisi kella- ja kullaäri
võtab oma kliente vastu Tartu
kaubamaja O-korrusel toidupoe
vastas asuvas kaupluses. Müügil
suures valikus hõbe- ja kuldehteid, samuti käe-, laua- ja seinakellasid. Osutame kellassepa,
kullassepa, prilliraamide parandamise ja graveerimisteenust.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu, tel
5348 8836, www.ledwill.ee.

Transporditeenus (ehitusmaterjal,
oksad/lehed, kodumasinad, vana
mööbel jms). Tel 501 6453.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tel 5191 6605.

Vannide emaileerimine. Tartus
hind 70 €. Tel 552 2879.
Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Transport tasuta. Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris; lõikamisjääke ja 3 m
küttepuud. Tel 504 3100.

Veo- ja kolimisteenused,
Fekaalivedu. Tel 5190 0150.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb majahoidmis- ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.
Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.
Kuivad ja märjad küttepuud (lepp,
kask). Tel 5683 3404.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.
Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Tervis

utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu. Omame
vastutuskindlustust. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.

Tutvus
Soovin tutvuda vaba naisterahvaga vanuses 36-46 a. Olen 40
a vaba mees, töökas ja alkoholi ei
tarvita. Elan Tartus Annelinnas.
Tel 5902 9167.

Müük

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

Lumekoristus ja äravedu. Sõlmime ka pikaajalisi lepinguid.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Kasutatud rehvide müük. Äsja
saabunud uus partii vähekasutatud
talverehve Norrast. Lai valik erinevaid
rehvimõõte. Rehvitöökoda Sepa
19a, Tartu (ARK-i taga kaarhallis). Avatud E-R 9-18, L 9-15, tel 733 9210,
www.kasutatudrehvid.ee.

Viin ära kasutatud kodutehnika.
Tel 520 2155.

Massaaž Tartus Võru 47E
(Batuudikeskuse maja II korrus).
Tel 5552 2308, Merilin.

Akende ja uste valmistamine puidust. Tel 504 0385.

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.

Viher OÜ pakub raamatupidamisteenust. Korteriühistutele
mugavad ja soodsad pakkumised.
Raamatupidamise erapooletu revideerimine. Tel 529 2181,
info@viher.ee, www.viher.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu tel 505 8381.

Korstnapühkimis- ja pottsepatööd. Tähtajad lühikesed! Akti väljastus tasuta! Tel 5805 0201.

Kasutatud riided Norrast Tartus
Anne 51 kpl Stiil. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee.

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.

Raamatupidamisteenused
osaühingult. Info tel 553 7732,
rmp.renderes@gmail.com.

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.

Jõgeva Elamu Halduse AS pakub
tööd kogemustega siseruumide
koristajale Tartu linnas kell 8-15.
CV saata elamu@jogevaelamu.ee
hiljemalt 8. detsembriks. Info tel
507 3310.
Kasutatud riiete pood võtab osalise
tööajaga tööle ausa ja sõbraliku
müüja. E-post riided22@hot.ee.

Raamatupidamisteenus asutustele, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.
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Avatud Ilusate Asjade Pood Tartus
Tähe 21, E-R 10-18, L 10-15. Olete
oodatud!
Kasutatud talverehvid 14-16“ Tartus (15 €/tk). Tel 5907 1680.
Pärli Butiik Tartus Aleksandri 3 suur valik ehteid ja riideid! E-R kl
9.30–18, L 10–16.
Müüa Tartus linnaelanikele ja lasteasutustele talupiima, kohupiima,
juustu. Tel 529 0955.
Uued kaunid käekotid ja rahakotid kaupluses Linda Riia tn 13.

Ost
Ostan käibemaksukohuslase firma. Tel 5800 9939.
Vanaaegne söögilaud, raamatud,
postkaardid, paberrahad, mündid,
nõud, maalid, ikoonid, medalid,
hõbe, märgid, ordenid, dokumendid, kellad jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Rehvivahetus ja müük. Samas

Hauakivide ja hauaplaatide raiu-

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele, FIE-dele, KÜ-tele
jne. Hind kokkuleppel! Info tel
5333 9544.

SUUR KATLAVALIK

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

Küttepinnud (3 m või tükeldatud).
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

Küttepuud võrkkotis (kask, lepp).
Transport tasuta. Tel 5685 0760.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/

730 4455
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KÕIK MEDITSIINIRÕIVAD

–20%

SÄRGID, PÜKSID, KITLID
MEESTELE JA NAISTELE
Vabrikupood Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud: E–R 10–19, L 10–16

