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Parimad töökindad
saad
ist!

TAMREX
WinterPRO 9000
talvekindad
art 44-384

HIND 19.90 €
Sooja Thinsulate voodriga
mugavad kvaliteetkindad
sobivad suurepäraselt üldtöödeks
külmades tingimustes või vabal
ajal kandmiseks ja sportimiseks.

Soojad ja paksud
tekstiilkindad

2.90 €

art 44-333

Lateksvahuga
soojad töökindad

3.90 €

art 44-328

art 44-385

HIND 25.- €

Seanahast pehmed
talvised töökindad

Sooja Thinsulate voodriga mugavad
ja täielikult veekindlad kvaliteetkindad
sobivad ideaalselt üldtöödeks külmades
tingimustes või vabal ajal kandmiseks
ja sportimiseks.

art 44-3001

Kitsenahast
talvised softkindad

4.50 €

6.50 €

art 44-302

TAMREX WinterPRO 6000
talvised softkindad
kitsenahast
-15%

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 28.02.2014 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX
WinterPRO 9000
talvekindad

Kitsenahast pehmed
talvised töökindad
art 44-301

5.50 €

art 44-383

SOODUSHIND 13.18 €

Loomanahast
Hi-Vis talvised töökindad

IGA TÖÖ JAOKS
LEIDUVAD SOBIVAD
KINDAD –

TAVAHIND 15.50 €
Õhukesed ja eriti mugavad töökindad talvise
polüestervoodriga. Väga vastupidav pehme
kitsenahk ja nailonist käeselg tagavad suurepärase
mugavuse. Hea puutetundlikkus ja nägus disain.
Suurepärased kindad ka vabal ajal kandmiseks.

8.- €

art 44-409

MEIE AITAME
SUL VALIDA

LAPLAND valged
kitsenahast talvekindad

17.50 €

art 44-389

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Kahele gümnaasiumile uus kodu

Tartu linn alustab Nooruse tn 9 maja
laiendamist ja rekonstrueerimist, kus
2015. aastal alustavad kaks kooli –
Tamme riigigümnaasium ja Tartu
täiskasvanute gümnaasium.
„Oleme esialgset eskiisi koostöös koolide ja projekteerijaga edasi arendanud ning ümberehitus on
täpsustunud lähtuvalt koolide vajadustest. Paremaks on muutunud
ruumipaigutus ja logistika, õpilastele on hoonesse loodud avar puhkeala,“ selgitas linnavara osakonna
juhataja Kunnar Jürgenson.
Hoone rekonstrueerimisel on
kavas maja keskmist osa laiendada
umbes 18 meetrit ja idapoolset tiiba
esimese korruse ulatuses 8 meetrit
ning ehitada katusele ventilatsioonikambrid. Projekteerimise käigus
vaadatakse kriitilise pilguga üle ka
tulevase koolihoone ümbruse liikluskorraldus, et tagada majale hea
ja ohutu ligipääs nii jalgsi kui rattaga.
Projekteerija AS Amhold lõpetab
töö 2014. a märtsis, ehitus algab
sama aasta suvel. Koolid alustavad
uues hoones õppetööd 2015. aasta
1. septembril.

Uue koolimaja projekteerimine,
ekspertiisid, sisustamine, hoone
ja kinnistu ehitustööd läheb kokku
maksma ca 10 miljonit eurot, sellest
6 miljonit tuleb EAS-i gümnaasiumivõrgu korrastamise meetmest ja
1 miljon haridus- ja teadusministeeriumilt. Ülejäänud osa finantseerib
Tartu linn.
Gümnaasiumis on ruumi viiele
paralleelklassile igas astmes ning
praeguses tegutsemispaigas (Tamme pst 24a) jätkav põhikool saab
edaspidi toimetada ilma õhtupoolsete vahetusteta.
14 428 m² kinnistule kerkib pea
8000 m² hoone. Kolmel esimesel
korrusel saab endale kodu Tamme
gümnaasiumi (540 õpilast, 5615
m²), IV ja V korrusel Tartu täiskasvanute gümnaasium (kuni 500 õpilast,
1840 m²). Keldris tegutseb üüripinnal kaitseliidu lasketiir (524 m²).

Kultuurirahva triumfi
lasteaednike üle kaasava
eelarve hääletusel varjutab kahtlustus häälte
ostmises.

tahtnud seda välja öelda, sest
pahatahtlikud siis ju ainult niimoodi kinno tulekski,” lausus
Kliimann.

Väiksem motivatsioon

Kui esmakordselt rahvahääletusele pandud 140 000 eurot eelarveraha esmaspäeval omaniku
leidis, võisid Uue Teatri asutaja
Ivar Põllu ning Genialistide klubi
juht Ahto Külvet käed taeva poole lüüa: nende 773 toetajat kogunud ettepanek soetada asutusi
koondavale kultuurikvartalile
uus esitlustehnika seljatas teiseks jäänud lasteaedade mänguväljakute ühishanke 171 häälega.

Viimane võimalus
Võitjad ja kaotajad on ühel
meelel, et esikoha tõi teatri-,
muusika- ja kinoinimestele efektiivsem turundus. “Edu võtmeks
oli hästi palju vabatahtlikke,”
sõnas Uue Teatri projektijuht
ja kampaania eestvedaja Marie
Kliiman. “Hasart tekkis kõigil,
nii meie enda meeskonnal kui
sõpradel.”
“Meil puudub selline kanal
kõigi kaasamiseks nagu nende
üle 4000 kutsega Facebooki üritus,” tunnustas vastaseid ka Ristikheina lasteaia hoolekogu liige Kaire Selleke. “Nende jaoks
on turundustegevus igapäevane
töö.”
Pärast tulemuse väljakuulutamist tabas kultuurirahvast
aga süüdistustelaine võimaliku
häälte ostmise pärast. Nimelt
postitas samuti kvartalisse kuuluva Elektriteatri töötaja Edgar
Prass Facebooki üleskutse, kus
ta reklaamib välja “viimase võimaluse” Uues Teatris või Genialistide klubis häält anda ja pakub
vastu tasuta kinopiletit. Nüüdseks internetiavarustest kadunud postitus jäi silma ka vastasleerile, kes palus olukorda linnal
hinnata.
“Saime kirjaliku vastuse, et
nad ei näe otsest rikkumist, see
ei ole kriminaliseeritud tegevus,”
selgitas Selleke tagasisidet. “Ega

Peale maskott Härra Hollandi kutsus rahvast sotsiaalvõrgustikus valimistel kultuurikvartalit toetama ka
Elektriteatri töötaja, kel vastutasuks pakkuda tasuta kinopiletid. 
Genialistide klubi

seda ei saagi võrrelda häälteostmisega näiteks kohalike omavalitsuste valimistel. Aga küsimus
on, kus eetika piir läheb, mida
keegi on valmis tegema.”

Vaikiv kokkulepe
Skandaali puhkedes tõttas
kultuurikvartali juhtkond teatama, et eksinud Prass tegutses
omal algatusel. “Levitatud info
ei olnud kooskõlastatud Elektriteatri meeskonna ega kultuurikvartali liikmetega,” sõnas
Genialistide klubi juht Ahto Külvet. “Oleme kindlalt seda meelt,
et häälte ostmine valimistel ei
ole lubatud.”
Avalduste järel tunnistaski
Prass süüd. “See oli minu isiklik
eksimus kinkepiletite lubamisel, mida palun mitte üldistada
Kultuurikvartalile tervikuna,”

ia
aastoran
res

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

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%

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

märkis ta. “Palun kõigilt vabandust pahameele põhjustamise
pärast.”
Projektijuht Kliiman selgitas
samuti, et piletilubadus oli Prassi väikseks prohmakaks, mis
hääletustulemust ei määranud.
“Õnneks teade Facebookis väga
edasi ei liikunudki, seda laikis ja

742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: KARPKALA
JA JÕEFORELL MARINAADIS
Müügil veel:
LEOKi
• vikerforell
KALA
• angersäga
• tuur

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

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

UUSI ELANIKKE OOTAVAD KENAD KORTERID TULBI TÄNAVAL
Tegemist on 2006. aastal rajatud peresõbraliku piirkonnaga.
Turvalisuse tagavad tõkkepuudega piiratud sissesõidud.
Lastele jagub tegevust mänguväljakul. Lähedal poed, koolid, lasteaiad.
2-toaline Tulbi 2e majas: 55,6 m², rõdu - 94 900 €
3-toaline Tulbi 2g majas; 72,3 m², rõdu, infrapuna saun - 106 900 €
Tulge vaatama! Võimalus on jõulud juba uues kodus veeta.
56 503 503
marko@ecre.ee
www.ecre.ee
Austatud kinnisvaraomanik! Soovid, et Sinu korteri kuulutus oleks ka siin?
Võta ühendust.

Tel 505 4303.
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jagas ainult paar inimest,” lausus ta.
Kliimani sõnul võimaldas
Prassil iseseisvalt tasuta pääsmeid pakkuda Elektriteatri vaikiv põhimõte, et kui kellelgi pole
raha piletit osta või ta tahab väga
filmi näha, siis ukse pealt inimesi ära ei saadeta. “Avalikult pole

Kui kultuuriasutused saavad
tuleval aastal lubatud 140 000
euro eest lõpuks majadesse kvaliteetse tehnika, siis lasteaedade
mänguväljakud jäävad hetkeseisuga rajamata. “Eks see on lastevanemate oma süü ka – info oli
olemas, aga uut asja ei peetud
nii oluliseks,” sõnas Ristikheina hoolekogu liige Selleke. “Kultuurirahvas ei pea saadud raha
kellegagi jagama, lasteaedu on
aga 31, nii et igaüks oleks saanud
umbes 4500 eurot. Siit ka motivatsioon rohkem pingutada.”
Vastne rahandusvaldkonna
abilinnapea Kajar Lember sõnas,
et skandaalist hoolimata on
kaasava eelarve puhul tegemist
positiivse ettevõtmisega, mida
tulevikus tuleb jätkata. “Võitnud
valiku puhul võib ühelt poolt
tõesti näha selles kampaanias
pisut küsitavaid elemente, kuid
samas ei saa ju oma idee propageerimist ka kuidagi piirata,”
märkis ta.
Mõttearendusena käis Lember välja, et võib-olla oleks
mõistlik ideid rohkem grupeerida, et väga erineva kaaluga ettepanekud ei võistleks ühes kategoorias. “Usun, et korraldusmeeskond istub maha, vaatab
üle positiivse ja negatiivse ning
teisel korral on kaasava eelarve
rakendamine juba oluliselt sujuvam,” lausus ta.
Selleke pakkus omalt poolt,
et linn võinuks võimaldada
paberkujul hääletada ka väljaspool kesklinna, näiteks haruraamatukogudes. Siiski avaldas ta
veendumust, et uued mänguväljakud varem või hiljem tulevad.
“Et me teiseks jäime, ei tähenda midagi,” ütles ta. “Linn on siit
oma sõnumi saanud, et kui raha
seda teed mööda ei tulnud, peab
ta ikkagi kohustused täitma.”
Kaur Paves

tartuekspress
lausega
UUDISED
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lugeja kiri
lugeja
Ohtlik kivirahe

lausega

Uues kuues
raamatukogu

Tabivere ja Lähte vahel pinnati sügisel teed. Ei tea, kas tööd
tehti valel ajal või mingil muul
põhjusel, aga siiani on rohkelt
lahtiseid kive. Minu autol sai
viga teine esiklaas lühikese aja
jooksul. Kas see olukord kujutab
endast ohtu ka tee ääres liikuvatele või elavatele inimestele?
Kuidas tellija tööde kvaliteediga
rahul on? Mida taolises olukorras saaks ette võtta, et tagada
kivirahevaba liiklemine?
Tabiverelane

Kõnealuse teelõigu pindamine
lükkus augusti lõppu rulluisumaratoni tõttu. Värskelt pinnatud
teel pole lihtsalt võimalik rulluisutada.
Pindamise ajal oli ilm väga
soe ning sademeteta, mistõttu
kvaliteet edasilükkamise tõttu ei
kannatanud. Töövõtjal oli valida
suurema ja väiksema riski vahel,
millest valiti väiksem risk ehk suurem sideaine kulu, et vältida hilisemat suurema hulga killustiku
irdumist. See oli töövõtja pindamisbrigaadile esimene katsetus
polümeerse lisandiga sideainega
pindamisel ja tõenäoliselt osutus
killustiku kogus liiga suureks (kaeti kaks korda, algul jämedam, siis
peenem fraktsioon). Visuaalselt
on töö kvaliteet ideaalne.
Tee pinnal lahtist killustikku pole, kõik on korduva harjamisega eemaldatud. Paraku
autoratta veojõu rakendumisel
killustikule eraldub mõnikord
üksikuid kivikesi, mis on põhjustanud defekte esiklaasidel.
Teele on paigaldatud ka hoiatavad märgid ja kiiruse piirang 70
km/h, aga mõju on vähene, sest
sõidutingimused on nii visuaalselt kui ka tunde järgi väga head.
Tegime töövõtjale ettepaneku nuputada, kas saaks kuidagi täiendavalt hoiatada liiklejat.
Töövõtja kinnitusel on temagi
saanud liiklejatelt tagasisidet
objektil esinevast lahtisest killustikust. Liiklejate rahulolu tagamiseks on objekt võetud igapäevase jälgimise alla ning lahtise
killustiku olemasolul harjatakse
see teelt maha. Killustikust põhjustatud kahju hüvitatakse vastavalt kehtivale korrale.

2654

Sõjaväe
lennujaama
viimased hetked
Üle 40 aasta vanad endise
sõjaväelennujaama hooned Raadil kaovad järkjärgult silmist, sest linn ei
näe varemetes hoonete
jaoks vajadust ning uued
lammutustööd on hoo sisse saanud.
Rae linnavarade osakonna
vanemspetsialist Marje Kibal
rääkis, et endise sõjaväebaasi
hoonete hulgas leidub nii suuri
garaažihooneid, erineva otstarbega ladusid kui valvurihooneid,
aga ka tuletõrjedepoo, saun,
garaaž, alajaam, katlamaja ja raamatukogu. „Ilu nendel hoonetel
ju otseselt pole, ehituslikult on
see „üks vene värk puha“,” ütles
Kibal.

Mälestus soldatitest
Vä lja stpoolt õõva st avate
mahajäetud tondihoonete lähemal külastamisel aga selgub, et
need majad jutustavad ajalugu.
Grafitiga kaunistatud hoonel,
mis kaugemalt meenutab telliskivihunnikut, on kokku varisenud katus ja mõned seinad. Süsimustad puuroikad ja talad annavad tunnistust majas toimunud
põlengust. Sinakad, tumehallid
ja mustad laigud moodustavad
seintele omanäolise mustri.
Trellid kõrgemal asuvate väikeste akende ees viitavad tõenäosusele, et hoones kedagi

SOOJUSPUMBAD
KONDITSIONEERID
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com

FULDER OÜ
Vitamiini 7, Tartu
fulderinfo@gmail.com
Tel 742 4001
5811 5660

tema tahte vastaselt hoiti. Kokkuvarisenud kindlus, mis kunagi
oli olulise otstarbega Nõukogude Liidu sõjaväelastele, on mõnekümne aasta jooksul palju läbi
elanud, sest purunenud aknaklaasid, soditud seinad ning kivihunnikud on muutnud kindluse
tondilossiks, mida külastan esimesena.
Okastraat ja võsa ümbritsevad
aga teist hoonet, mis kunagi oli
sõjaväebaasi üks osa. Klaasi asemel katavad ukse kõrval asuvat
akent vanad riided, ilmselt sooja hoidmiseks. Hoolimata tühjusest ja õõvastavast esmamuljest
on see hoone koduks olnud nii
mõnelegi. Lähemal sisseastumisel võib näha vanu toole ning lauda, millel seisavad klaasid, kausid
ja Fairy nõudepesuvahend.
Kulunud oranži lillemustriga laudlina katab nende inimeste söögilauda, kes siin öid veedavad. Magamisaset ei paista kuskil, selle asemel laiuvad kõrgete
lagede ja seintega hoones telliskivihunnikud.
Kivide vahel ringi uidates
leiab aga kõike, alustades traditsioonilisest viinapudelist ja
lõpetades hunniku vanade saabastega, mis olid Nõukogude
sõjaväelaste peamisteks jalavarjudeks. Päikesevalgus toob esile laes rippuvad nöörid ja rauast
silmused. Jalge all prõksub
midagi, kuid see on siiski vaid
vana suitsupakk, mis käib ton-

dilosside igapäevaelu juurde.
Viimane hoone on kõige suurem, kahekorruseline. Külmad
tuuleiilid sombuse ilma taustal
muudavad olukorra veel kõledamaks. Sisse astudes tuleb jalge
ette vaadata ja seljatagust kindlustada, et vältida millegi või kellegi otsa komistamist. Kivihunnikud, klaasideta aknad ja grafitimaalingud ei puudu ka siit.
Peale mitmete autokummihunnikute võib leida ka vana kummipaadi ja kapiuksed. Külastajal
tuleb aga olla ettevaatlik, et mitte põrandas olevasse auku sisse
kukkuda.
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töötut oli Tartumaal registreeritud novembrilõpu seisuga. Neist
1760 Tartu linnas, 86 Elvas, 24
Kallastel ning 784 valdades kokku. Väiksem töötuse protsent kui
Tartumaal (3,8%) on ette näidata
vaid mulkidel (3,7%).

Maja teisel pool paiknevad
kaks torni ning puidust redel viib
teisele korrusele, kust avaneb
vaade tondilossidest kaugemalegi. Hoonete ümber tuleb ronida küngaste ja orgude vahel, mis
meenutavad kaevikuid. Lähemale astudes avastan aga, et tegelikult viib trepp maa-alusesse tunnelisse, kust paistavad kellegi riided. Elukoha leiab siin tondilossides tõesti igal pool, kui hästi
otsida.
Jõulukuul alanud lammutustöödega kaovad need kolm hoonet peagi ajalukku. Siinsed elanikud peavad otsima uue kodu
ning endisest sõjaväebaasist jäävad alles vaid jutustused.
Lenel Karu

• 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.

advendikontsert kristall-helikaussidel ja rahvapillidel, kus kostuvad
improvisatsioonid ja pühad laulud kaugemalt ja lähemalt ning
mille sissepääsuna annetatud
kontserditulu läheb Mäe-Kodu
lastekodule.

Grossi taarapunkt
Linnavalitsuse väljastatud ehitusloa kohaselt rajatakse OG Elektra toidukaupluse territooriumile
(Soola 7) ajutine taarapaviljon,
mis võib seal tegutseda kuni
14.10.2018.

Kratid traktori kallal
Ööl vastu 10. detsembrit varastati
Veski tänavalt kaks traktori külge kinnitatud pinnasetihendajat,
tekitades kahju 4912 eurot.

50 musta kassi
Antoniuse õue galeriis avatakse
12. detsembril kell 18 Piret Veski
maalide näitus „50 Musta Kassi“.
Samal päeval kell 12–18 on Antoniuse õue kodade uksed kõigile
uudistamiseks avatud ning kell
18.45 esineb Gustav Ernesaksa 105. sünniaastapäeva puhul
Kanepi koor.

Noored näitlejad
leitud
Ootamatult suure huvi ning konkurentsi tõttu eeldatust pikemaks
veninud konkurss lapsnäitlejate
leidmiseks on nüüdseks lõpplahenduse saanud – Vanemuise
lavastuses „Fanny ja Alexander”
hakkavad mängima Mikk Kaasik
või Karl Kristjan Puusepp, Sandra
Reigo või Kristiina Raahel Uiga.

Vaade kaevikutele

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

ILA

Maanteeameti lõuna
regiooni juht

Enam kui 30-aastased TÜ raamatukogu 2. ja 3. lugemissaal tegid
aasta jooksul läbi uuenduskuuri
ning need taasavatakse 12. detsembril kell 16. Ruumid said uue
vaipkatte, lagi ja seinad värskema
välimuse ning välja on vahetatud
kõik lugejate lauad-toolid.

RAV

Kuno Männik
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Tartu kadunud vaated
Tartu Kirjanduse Majas esitletakse
16. detsembril kell 15 raamatut
„Tartu kadunud vaated“. Autor Aare
Olander räägib, kuidas õnnestus
kaante vahele saada 645 unikaalset fotot ning mida põnevat raamatu koostamisel ette tuli.

Raja kliinik kasvab
Linn kiitis heaks plaani rajada Raja
31 kliinikuhoone lõunapoolsele
küljele kahekorruseline juurdeehitus koos ühendustrepiga.
Ühtlasi kavandatakse ümberehitustöid olemasoleva hoone II
korruse ruumides.

Tervenduskeskus kolib
Koolitusi, seminare, individuaalset tööd ja koduvisiite korraldav
MTÜ Tervenduskeskus kolib aadressile Turu 3, kus linn rendib neile kolmeks aastaks 87 m2 pinda
hinnaga 1,28 €/m2.

Stuudiofoto ilu ja valu
ERM napsas Arraku
1. jaanuarist asub ERM-is turundusjuhina tööle Andres Arrak,
kelle ülesandeks saab muuseumi uue hoone müügi- ja söögikohtade tööle rakendamine.
Novembris palkas Tõnis Lukase
juhitav ERM kommunikatsiooniohje hoidma Kaarel Tarandi.

Heategevuskontsert
lastekodule
5. detsembril kell 15 algab Tartu katoliku kirikus meditatiivne

13. detsembril kell 18–22 saavad
kõik huvilised Anne noortekeskuse verivärskes multimeedialaboris Uku Petersoni ja Rauno Kalda
juhendamisel tasuta oma käega
järele proovida, millised on piltniku ameti võlud ja valud.

Vürtsikas väljanäitus
Et teada saada, mida teha annatto, kalganirohu, sumahhi või asaföötidaga ning kuidas näevad välja kaneeli ja ingveritaimed tasub
läbi astuda TÜ botaanikaaiast,
kus 14.detsembrist 12. jaanuarini
on avatud näitus „Maitsetaimed
ja vürtsid“.

Lõunakeskuse SOLi
talvepakkumine!

JOPEDE
keemiline puhastus
20% soodsamalt!
SOL keemiline pesula
• keemiline puhastus
• pesu pesemine
• rõivaste parandus

Tartu Lõunakeskuse
uue tiiva I korrusel (uksed 6 ja 7),
E-R 9-21, L 10-20, P 10-19.

www.sol.ee
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Palametsa
pajatused

voolab Taaralinna

Äsja avati Bulgaaria pealinnas
Lessedra rahvusvaheline miniteoste konkursi näitus. Kuni
15 x 15 cm suuruseid töid valis
žürii välja 248 kunstnikult 49
riigist.
Eesti kunstnikest esinevad
näitusel Ilme Rätsep, Feliks
Sarv ja tartlanna Merike SuleTrubert, kelle loomingust
rändasid Sofiasse fotod „Uus
algus“, „Valmis!“ ja „Ootel“.
Sule-Trubert on lõpetanud
Eesti Kunstiakadeemia graafika
osakonna 2001 ning on Eesti
Kunstnike Liidu ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige.
Aastast 1996 on ta osalenud
arvukatel näitustel Eestis ja
välismaal, kureerinud rahvusvahelisi näitusi ja korraldanud
mitmeid personaalnäitusi.

Viimastel aastatel on Tartusse kerkinud mitmed
õllekultuuri propageerivad
baarid, kus kliendid eelistavad enda sõnul lihtsalt
joobumise asemel eksootilisemat rüübet nautida.

Uus pritsimaja avas
uksed ja väravad

Raeoptikas
prilliraamidele
jõulusoodus
kuni 70%

Kehtib
5. jaanuarini
Raekoja plats 1
E-R 9-18
L 10-15
Tel 744 1279
Küüni tn.5b
E-R 10-19
L 10-15
Tel 748 4642

Kainelt koju
Seetõttu võib tema sõnul olla
külalise algne eesmärk küll erinevaid õllesid lihtsalt maitsta, kuid
lõpptulemusena jäädakse ikka
purju. Sellegipoolest peab Maatee
seda kogu tegevuse üheks osaks.
„Ei tea küll ühtegi õlle- ega veinientusiasti, kellele ei meeldiks
pisutki joobunud olla,“ ütles ta.
Eesti esimene õllesommeljee
Kristjan Peäske sõnas, et inimesed
otsivad humalajoogist tänapäeval järjest enam maitseelamust.
„Täna ei ole ebatavaline, et sõbrad
saavad kokku, naudivad jutu kõrvale pikalt maitserikast õlut ning
lahkuvad sirge seljaga,“ ütles ta.
Peäske möönis siiski, et alkoholi
tarbimise puhul jäävad piirid tihti õhukeseks. „Nina täis tõmbamine ei ole kindlasti osa kultuursest
õlletarbimisest,“ lisas ta ometi.
A. Le Coqi juhataja Tarmo
Noop sõnas samuti, et täisjäämine
kultuuri juurde ei kuulu. „Õlu on
pikaajaliseks joomiseks mõeldud −
peab ikka vaeva nägema, et sellest
end purju juua,“ ütles ta.
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Seda 1913. a hilissügisel, täpselt sajand tagasi. Igati esinduslik kivihoone paiknes peaaegu et Emajõe ääres, Söögituru servas. Püstitatud eestlasest Tartu linnaarhitekti Arved Eichhorni (1879–1922)
projekti järgi, püsinud 1941. a juulis kaks nädalat lausa rindejoonel
ja terveks jäänud. Ning muutunud kivivareks 1944. a augustis, rinde
teistkordsel üleminekul Tartust. Linnaarhitekt Arnold Matteus kiirustas pritsimaja varemete lammutamisega, peljates, et need lastakse esmajärjekorras taastada, mistõttu linnasüdamiku planeerijatel
kaob võimalus Emajõe äärde jääva ruumi otstarbekaks kujundamiseks. Sest nigelatele võimalustele vaatamata söandati teha rusuväljade tuleviku osas õige lennukaid plaane.
Tartu priitahtlike pritsimeeste ehk tulekustutajate seltsile oli pandud alus 1864. a. Seega seisis 1914. a ees seltsi esimene suur juubel.
Poole sajandi jooksul oli „Jumalale auks ja ligemesele kasuks“ tegutsev ühing jõudsasti kosunud. Sinna kuulus oma 600 tegev- ja teist
samapalju toetajaliiget. Nii jõukama (majaomanikud, ettevõtjad, ülikooli õppejõud ja üliõpilased) kui kehvema rahva (käsitöösellid, töölised, voorimehed jne) hulgast. Liivimaa Kindlustusselts, huvitatuna kahjutulede kiirest kustutamisest, annetas seltsile juubeli puhul
2000 rubla Saksamaalt igati moodsa autopritsi hankimiseks. See
pidi saama lendsalga ehk „lendava kolonne“ põhiliseks tööriistaks.
1913. a novembris veereski pritsiauto omal jõul
Saksamaalt Jurjevisse, kus ta paigutati äsjavalminud pritsimajja.
Hoone alumine
korrus oligi määratud kustutusvahendite hoidmiseks. Õue poole jäid hobusetallid oma tosina tugeva veolooma
tarvis. Pritsimaja II korrusel asus avar pidusaal koos garderoobi ja
lavaga, raamatukogu ning muuseumituba. Lendsalga kasutuses olid
puhkeruumid, kust sai „latti mööda alla libistades“ otse pritsiauto
peale karata ja imekiiresti õnnetuspaigale kihutada. Peamiselt voolikute kuivatamiseks oli ehitatud 12 sülla ehk 26 m kõrgune hästi silmapaistev torn – omamoodi pritsimaja tähis.
1917/1918. aastal oli pritsimaja kohalike enamlaste peamiseks
kogunemiskohaks. Siin saalis peeti revolutsioonilisi rahvakoosolekuid ja tribunali istungeid. Langes enamlaste võim, läks pritsimaja
jälle tuletõrjujate kasutusse ja käsutusse. Siinsed pritsimeeste peod
tõid rohkelt huvilisi kokku. Asus ju hoone vägagi kättesaadavas ja
tartlastele tuntud kohas.
Nüüd oleme siis jälle sealmaal, et tulevase, 2014. a lõpuks peaks
Tartu saama uue pritsimaja. Tõsi küll – kaunis linna serva, Jaama
tänava ja Kaunase pst ristumise kanti ning hoopis pikema ja kõlavama nimega: päästeameti ning häirekeskuse ühishoone. Peale pritsimeeste ja teiste päästjate on seal ruumi ka demineerimiskeskuse
pommigrupile ning selle betoonpunkrile. Tuletõrjespordi ja päästetööde treeninguks püstitatakse 4-korruseline harjutustorn. Ainult,
et kesklinnast ja Tartu lõunarajoonidest jääb uus hoone kaugele.

Ekspertide hinnangul on kultuurse alkoholitarvitamise piirid
siiski hägused.
Õllevalikule keskenduva baari Naiiv osanik Martin Maatee
sõnas, et lokaali külastatakse tihti just uute maitsete degusteerimise eesmärgiga. Samas on baaripidaja sõnutsi importõlled tihti
kangemad, kui tavaliselt harjunud
ollakse, ja huvi erinevate maitsete
vastu suur. „Sa muudkui proovid
ja proovid, kuna tahad kõiki neid
maitseid hoomata,“ kommenteeris ta.

Tartu minikunst Sofias

Mai lõpus avatud Naiivi omanikud Martin Maatee (vasakul) ja Silver
Koppel usuvad, et ka kerge joove kuulub õllekultuuri juurde. 
Naiiv

Kultuurina defineeris Noop
aga kõike, mis õlle ümber toimub,
tuues välja neli arengut iseloomustavat märksõna: valiku mitmekesisus, traditsioonid, serveerimine ning sobitamine toiduga.
Õlletootja sõnul on Eestis valik nii
baarides kui poodides väga mitmekesine, kuid pelgalt sellest ei
piisa.
Noop sõnas, et teadmised serveerimisest jäävad meil Euroopa
keskmisele tasemele alla. Siiski tõi
õlletehase juht välja, et kultuurse
joomise kontseptsioon on eestlaste seas jõudsalt arenemas.

Ruumi jagub
Ka baariomanik Maatee sõnas,
et oleks meeldiv näha, kui restoranides oskaksid kelnerid soovitada
söögi kõrvale veini asemel ka sobivat õlut. „Minu silmis on õllekultuur üks väga vahva kunst,” märkis ta. Seda seetõttu, et humalamaailm pole nii piiritletud kui
näiteks veinidesse puutuv. „Tihti
tehakse midagi nii segast, et see
lihtsalt ehmatab su maitsemeeled
naudingute lainele.”
Maatee väitel on reeded baaris

kohaliku kultuuri kohaselt alati
ülemeelikumad kui näiteks teisipäevad. Ta lisas, et kuna välja on
kujunenud kindlad iganädalased üritused, saavad omanikud
tulevast olustikku ette ennustada ning varuda importõllesid või
kodumaised õllesid vastavalt vajadusele.
Baariomanik hindab erinevate motiividega külalisi aga võrdselt. „Kes tuleb mälumängule, kes
õllesid degusteerima, kes purju
jooma, kes seltsilist otsima,“ loetles ta. Tema sõnul on kõige õigem
meeleolu just siis, kui igat sorti
kliente on mõõdukas koguses.
Küsimusele, kas õllekultuuri nišš on Tartus juba täis, vastas
Maatee: „See pole oluline, kui täidetud mingi nišš sinu linnas on.
Kui oled fanatt, siis leiavad teised omasugused su üles ja ühtlasi tekitad sa ka uusi fanaatikuid.“
Justkui Maatee sõnade kinnituseks on samal suunal töötamas ka
teised Tartu baarid. Viimati avati novembri alguses Rüütli tänaval Abakhani kangapoe all õllekelder J. R. Schrammi Keller, mille
menüüst võib leida üle saja margi.
Martin Laine

Haldjakese lastehoius Ravila 45 (Veerikul)
ja Ülenurmes, Mõisniku 43

on veel vabu kohti!

Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Kohatasu ühes kuus Ravilas 70 €
ja Ülenurmes 70-115 €.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com

Raeoptika
kauplused
TARTUS:

Tel 56615431

„Kellawärk“
pakub kingiideid
Jõuluturg „Kellawärk“ vallutab
Tartu Loomemajanduskeskuse
14. detsembril kell 11−17. Mõnusat tralli ja meeleolu jagub kõigisse kolme keskuse majja.
Jõuluturule on tulemas pea
30 kohalikku disainerit, kunstnikku ja käsitöölist, kes pakuvad kingiideid kogu perele.
Lisaks on esimest korda avatud
väikeste kaupmeeste endi valmistatud käsitööde müügilett.
Kell 12 esitab Kalevi 13 trepil
jõululaule Domina naiskoor.
Kalevi 15-s saab terve päeva
jooksul jõulukaarte meisterdada, juhendajaks Karin Rauba.
Kohviku Spargel kõrvaruumis
on avatud laste mängutuba,
kus põnnid saavad isekeskis
või koos vanematega meelt
lahutada.
Teil on raske leida endale õiget dieeti?
Pole aega jälgida oma toitumist ja
lugeda kaloreid? Uskumatu, kuid tõsi:
kõik on tehtud teie eest. On loodud
unikaalne toitumiseprogramm „Nädalaga
Saledaks“ - madala kalorsusega tasakaalustatud toitumine, mis on mõeldud
järk–järgulisele kaalu langusele ja
stabiliseerimisele.
„Nädalaga Saledaks“ – sinu ideaalkehakaalu ja hea enesetunne võti!
See on lihtne ja tõhus.
Sööge ja võtke kaalust alla!
Kõik tooted leiad meie interneti poes
www.aelitaforte.ee
Praegu eriti soodsa hinnaga!

Raeoptika
kauplustes
nüüd

Mõtled, mida jõuludeks kinkida?
Kingi LõunaLehe
kaks

KINKEKAART

klaasi
ühe hinnaga
või raam
Tahad teha suurt rõõmupoole
–
Tahad teha veelgi
hinnaga.
kingid tellimuse
suuremat rõõmu – kingid

kolmeks kuuks

6, €

tellimuse pooleks aastaks

12 €

Kiirematel
60 suurem valik
vaid
eest
vaid
eest
Pakkumine
kehtib
KINGI LÕUNALEHT JA SA MEENUD
KINGI SAAJALE IGA NÄDAL!
oktoobri
Info: tellimine@lounaleht.ee
või tel 782 1300
lõpuni!
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PALUME ANNETUSI
NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KIRIKU JA
KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS

13. sajandist pärinev Nõo Püha Laurentsiuse kirik kuulub Mandri-Eesti
vanimate pühakodade hulka. See on ainus peaaegu algsel kujul säilinud
keskaegne kirik Lõuna-Eestis. Alates 17. sajandist on kiriku tänulik kasutaja
olnud Nõo luterlik kogudus, kes on kõigil ajastutel püüdnud oma armastatud
kodu võimalikult hästi korras hoida. Selleks on tänase, umbes 200 annetajaliikme ja 700 hingega EELK Nõo koguduse tellimusel valminud 2012.
aastal restaureerimisprojekt, mis sisaldab üksikasjalisi plaane nii
kirikuhoone kui ka 1914. aastast pärineva kõrvalhoone restaureerimiseks.
Arusaadavalt ei piisa aga Nõo kiriku ja kõrvalhoone kui muinsuskaitse alla
võetud kirikukompleksi restaureerimiseks koguduse vahenditest. Koguduse
juhatusel on kavas taotleda vahendeid riiklikest ja mitteriiklikest fondidest,
kuid olulise abina nähakse ka eraannetusi. Seepärast on koguduse nõukogu
otsustanud algatada 2013/2014. kirikuaastal annetuste kogumise
aktsiooni Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone
restaureerimiseks.
Annetuste tarbeks on avatud pangaarve järgmiste rekvisiitidega:
Saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Arvelduskonto number Swedbankis: 2210 5844 2062
IBAN: EE11 2200 2210 5844 2062
Annetuste kogumise aktsiooni avaüritusena
toimub laupäeval, 21. detsembril 2013 kell 18
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Nõo kiriku meesansambli heategevuskontsert.

Kolmandal advendil,

KEEVITUSTEENUS

15.12.2013, kell 15.00

Tartu Rooma Katoliku Kirikus
(Veski 1, Tartu)

HEATEGEVUSLIK
MÕTLUSKONTSERT

• malm
• alumiinium
• roostevaba

Helid
on
valgus

Hea hind aasta lõpuni:

LAPSE SÜNNIPÄEVAPIDU
3h = 100 eurot!

www.funzone.ee • 55 28 112

soovitavalt 6-11. aastastele

Mikk Sarv, Raho Langsepp
Tarmo Tabas, Ahto Täpsi
Aivar Täpsi
Meditatiivne advendikontsert Päikesegongil,
kristall-helikaussidel ja rahvapillidel,
kus kostuvad improvisatsioonid ja
pühad laulud kaugemalt ning lähemalt.
Kuuleb advendiaega sobivaid palu
regilaulust kuni gregoriuse koraalini.

Sissepääs annetusena,
kontserditulu eraldatakse
Mäe-Kodu Lastekodule Tartus

MTÜ Tähevalgus, aivar@tuletee.ee, www.tuletee.ee

KUI TEILE ON OLULINE NÕO KIRIKU
MINEVIK, OLEVIK JA TULEVIK, SIIS
PALUN TEHKE KA OMA ANNETUS!
Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse
õpetaja
Madis Kanarbik
EELK Nõo koguduse
juhatuse esimees

OÜ ÕNNEPÄRL

Nõlvaku 2, Tartu (Annelinna Prismas)

Tartu Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:
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- MÜÜJAID









- LETITEENINDAJAID

E–P 10–19
Tel 741 0015.

märksõna TARTU EKSPRESS
kasutajale

soodustus.

Parandame tavalisi ehteid

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

Tartus Tehase 16 E-Caffees alustab

TÄISEALISTE TANTSUÕHTU
kohvik-klubi «MEMORY».
• Tantsuviise keerutab diskolegend ONU BELLA.
• Sinu tulevikku ennustab tarokaart.
• Vahepause täidab huvitav üllatuskülaline.
Avapauk neljapäeval 12. detsembril
(edaspidi igal neljapäeval)
kell 19.30 – 24.
Laudade broneerimine ja lisainfo tel 5331 5250
Pilet hind 3 €.

SUUR KATLAVALIK

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
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anekdoodid
anekdoodid
Tütar emale:
„Emake, ma lähen mehele.“
„Mis siis ikka, tütreke. Aga kuula
minu nõuannet: ära kunagi meest
kodust välja aja.“
„Aga miks nii, emake?“
„Sellepärast, et ta võib äkki mitte
tagasi tulla.“
***
Kaks meest trimpavad baaris.
„Miks sa alati nii palju jood, et
teadvuse kaotad. Miks sa ei joo
nagu mina - klaasike ja kõik?“
„Ma jooksin hea meelega nii nagu
sina, aga sellest ei tule midagi välja. Niipea, kui ma klaasikese võtan,
tunnen end otsekohe teise inimesena, ja see teine inimene tahab veel
juua...“
***
Baarimees: „Vabandage, oleme
teile eksikombel viina asemel äädikat andnud.“
Külastaja: „Seda ma imestan, et
miks viin täna nii hästi maitseb!“
***
Klient pahandab baarimehega:
„Miks te õllekannu kunagi täis
ei vala?“
„Vabandage, mul on nägemisega raskusi.“
„Aga ma pole ka seda näinud, et
te üle valaksite!“
„Mida te õige mõtlete? Ega ma
siis pime ole!“
***
Jack tuleb arsti juurest, võtab
kodus särgi ära ja ütleb ämmale:
„Sülita mulle selja peale!“
Ämm teeb algul suured silmad,
kuid täidab siis käsu.
„Ja nüüd hõõru laiali!“ käsutab
Jack.
Ämm hõõrub sülje laiali. Jack
ringutab mõnuga ja lausub:
„Arstil oli õigus - ussimürk aitab
tõesti!“
***
Kohtuvad kaks sõpra.
„Tere vanapoiss!“ hüüab üks.

„Kas tahad näha tõelist võitlust
kiskjate vahel? Tule täna õhtul
minu juurde.“
„Aga mis siis sinu juures toimub?“
„Ma hakkan oma ämmale kaane
panema!“
***
Ema tütrele:
„Sinu väljavalitu on mulle niivõrd
vastumeelne, et ma olen hea meelga nõus tema ämmaks hakkama.“
***
Apteeker helistab politseisse:
„Minu juures on šotlane, kes
tahab arseeni osta. Kuidas õnnetust ära hoida?“
„Öelge talle, et arseeni hinda on
kahe šillingi võrra tõstetud,“ vastab
politseikorrapidaja.
***
Väikesele poisile tuuakse apteegist söögiisu tõstmiseks kalamaksaõli. Esimese lusikatäie alla neelanud, hüüab poiss:
„Tooge ruttu puder siia, enne kui
mul söögiisu päris ära kaob!“
***
Apteeki astub džentelmen, kes
soovib osta musta kondoomi. Kui
apteeker huvi tunneb, miks just
seda värvi, kuuleb ta vastust:
„Mul suri kolleeg. Lähen ta naisele kaastunnet avaldama.“
***
Mary peatab oma auto valgusfoori ees. Ta laseb mööda rohelise tule, kollase, punase ja siis taas
rohelise. Tema auto juurde astub
politseinik ja küsib galantselt:
„Kas miss eelistab mõnda muud
värvi?“
***
Abielupaar lükkab autot remonditöökoja poole.
„Kas sa ei leia, kallis,“ ütleb mees,
„et tüübil, kes meile selle autoloksu müüs, oli õigus, kui ta väitis,
et bensiini see masin peaaegu ei
võtagi?“

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.–16.12 kell 12, 14.30, 15.15,
17.35, 18.30, 20.30, 21.45;
13.–16., 18.12 kell 12; 13.–17.,
19.12 kell 14.30 Kääbik:
Smaugi laastatud maa
13., 16., 19.12 kell 12.30; 14.–
15.12 kell 10.30, 12.30; 17.12
kell 11, 13; 18.12 kell 13.45,
15.45 Justin ja vaprad rüütlid
(eesti keeles)
13.–17.12 kell 11, 12.40; 18.12
kell 11; 19.12 kell 11, 13 Teekond Jõulutäheni (eesti keeles)
13.–17., 19.12 kell 16.30,
21.30; 18.12 kell 14.30, 17.05
Võidu nimel
13.–17., 19.12 kell 14.15, 19;
18.12 kell 22 Issi
13.–18.12 kell 22.30; 19.12
kell 16 Viimane piir
13.–16., 18.12 kell 11.30, 14,
15, 16.50, 19.45; 17., 19.12
kell 11.15, 14, 15, 16.50, 19.45
Näljamängud: Lahvatab leek
13.–19.12 kell 11.45 Advokaat
13.–17.12 kell 14.20, 16; 18.12
kell 12.40; 19.12 kell 14.20 Kass
Oggy ja kurjad prussakad
13.–19.12 kell 21 Viimane Vegas
13.–18.12 kell 17.45; 19.12 kell
12.15, 18 Mandariinid
18.12 kell 15 Kirjandus kinos:
Läänerindel muutuseta
18.12 kell 20 Eellinastus:
Aitab jutust

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

14.–15.12 kell 12.15 Eellinastus: Valge daami saladus

1,6 t ja 18 t ekskavaatorite rent
juhiga ja juhita (50 € / 100 € päev).
Tel 5551 0990.
Alemat OÜ teostab üldehitus- ja
sisetöid. Küsi hinnapakkumist alematou@gmail.com või tel
5695 0175, www.alemat.ee.

Kääbik: Smaugi laastatud maa
13.12 kell 12 Cinamonis
Oscariga pärjatud filmitegija Peter Jackson toob vaatajateni filmi „Kääbik: Smaugi laastatud maa“, teise osa triloogiast, mis põhineb J. R. R.
Tolkieni jätkuvalt populaarsel meistriteosel „Kääbik“. Filmitriloogia viib
vaatajad Keskmaale 60 aastat enne sündmusi „Sõrmuste isandas“,
mille kulminatsiooniks oli Oscariga pärjatud „Sõrmuste isand: Kuninga
tagasitulek“.

Ehitus- ja remonditööd. Priit,
tel 502 5744, cid@cid.ee.
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kuni 14.12 raamatunäitus
Romanovite dünastia 400

Näitus

kuni 11.01 raamatunäitus
Mees vöötoravaga: Gert
Helbemäe 100

Annelinna
raamatukogu
kuni 31.12 fotonäitus Põhjala
talv

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 5.01 maalinäitus Trio

Linnaraamatukogu
kuni 14.12 fotonäitus Mõisamuinasjutud

kuni 18.01 raamatunäitus
Aleksandr Solženitsõn –
21. sajandi kirjanik!

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

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!
LISAKS ERINEVAD KURSUSED JA KOOLITUSED.

Täpsem info kodulehelt!
Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kosmeetiku ja juuksuri õppesalongid E-R 9-18

www.ilukool.ee

Pakume projekteerimisteenuseid
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.
Teeme üle Eesti siseviimistlustöid krohvist värvimiseni. Lisaks
plaatimistööd. Küsige lisainfot tel
522 6791.
Üldehitus- ja remonttööd Tartu
piires. Teostame ka elektri- ja santehnilisi töid. Status Invest OÜ, tel
5657 7785.

Ehitusmaterjal
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.
Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara müük
2-toal ahik renov korter Viljandi
mnt (korrus ½, 38 m², 46 800 €).
Tel 515 5404.
2-toal korter Tõrvandis (heas korras, eraldi tubadega, soe ja päikeseline, majal laene ei ole, 43 000 €).
Tel 5392 8366, www.aabakv.ee.
Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.
Kinnistu Külitses (1,3 ha). E-post:
moisto05@gmail.com.
Kolm 1-toal ahik renoveeritud
korterit Jänese tn. Aed, kelder,
korralik maja, võimalik kohe sisse
kolida. Tel 5563 9452.
Korter Tammelinnas (renoveeritud,
ahiküttega, võimalik kohe sisse
kolida, 49 000 €). Tel 5392 8366,
www.aabakv.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.
Maja Timuti tn (hubane, renov,
üp 176 m², 4 tuba, garaaž, kõrvalhoone, 138 000 €). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
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maakler, Arco Real Estate AS,
tel 521 2979.

Küte

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

suur valik kasutatud suusapükse
ja peoriideid. E-P 9-16.

Raamatupidamisteenused:
www.12kuud.eu.

Tervis

Kasutatud riided Norrast Anne
51 kauplus Stiil E-R 10-18, L 10-15,
http://stiilriided.ee.

Holistiline enesetervenduslaager
14.-15. detsembril Vana-Võidu
joogastuudios (Viljandi maakond).
Rohkem infot www.satnam.ee
uudistest.

Sõidukid
Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.
Tõravere kauplus (268,5 m², 14
800 €). Tel 512 8315, Andrioun@
hotmail.com.

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

Ostan Ford Fiesta (al 1984. a, võib
vajada remonti). Tel 501 2657.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
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Ostan sõiduauto VW Golf 1
(1974-1983). Võib vajada remonti.
Tel 510 9124.

Müük
Avatud Ilusate Asjade Pood Tartus Tähe 21, E-R 10-18, L 10-15.
Olete oodatud!

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Uus valmiv kivimaja Kõrvekülas
(üp 202,5 m², järveäärne kiinistu
2054 m²). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Kinnisvara ost

Kuivad ja märjad küttepuud (lepp,
kask). Tel 5683 3404.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepinnud. Küttepuud. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

1-2toal ahiküttega remonti vajav
korter Tartus. Tel 56 503 503,
marko@ecre.ee.

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

1-2-toal korter. Tel 507 4635.

Lõhutud küttepuud (lai valik, kuivad ja märjad, koorem 3 kuni 10
rm). Lepiko talu, tel 5667 5750.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
3-4-toal korter. Tel 5615 9460.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Loomad

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 anda
2-toal korter Annelinnas pikemaks ajaks (soe ja värviküllane,
osal möbleeritud - köögimööbel,
külmkapp, pesumasin, 265 €/kuu
pluss kommunaalkulud). Otse
omanikult! mvkorter@hot.ee

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Tartu lasteaed Ristikhein otsib vabu
ja sobivaid ruume lasteaia alluvuses oleva lastehoiu loomiseks.
Pakkumiste tegemiseks helistada
511 5057 või kirjutada e-postile
ristikhein@post.raad.tartu.ee.

Koolitus

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

Teenused
Akende ja uste valmistamine puidust. Tel 504 0385.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Kasutatud mööbel. Kõik meie
pakkumised www.rolfo.ee. Tartus
transport maja ette tasuta.
Tel 5381 4290.

Klienditeenindajale-tellimuste
vastuvõtjale nahkesemete ja jalatsite remondi töökotta. Väljaõpe
töökohal. Tel 5664 5653.
Lihalõikajale (mees, 30-40 a, väljaõpe töökohal, tükitöö). Töökoht
Tartu vald Vasula. Tel 512 8686.
Lisatöö koristajale Vahi tööstuspargis. Tööpäevad T, N, P õhtuti al
kl 17st. Tel 5823 0411.
Lisatöö koristajale Vahi tööstuspargis K, P õhtuti alates kl 17st
umbes 3–3,5 tundi. Tel 5823 0411.

Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole. Tel 504 3202.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

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

Kullassepatööd - käsitööna kuldja hõbeketid jne. Väike-Kaar 41a.
Tel 742 7441, E-R 10-15.

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

Külmikute remont. Tel 505 0124.

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

Laenud kinnisvara või sõiduki
tagatisel. OÜ Kredinaator,
tel 516 4024.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma kütab (ka omaniku äraolekul), kannab puid ja teeb teisi
abitöid. Tel 509 0750.
Firma teeb välikoristust (ka lumelükkamist käsitsi) ja santehnilisi
töid. Tel 509 0750.
Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.
Jõulukaunistuste paigaldamine
ja elektritööd korvtõstukil.
Maksimaalne töökõrgus 11 m.
Tel 5551 7935.

Käsitööpood Avalancel abiks kingituste otsijatele. Tartus Turu 7.

Ost
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Raha kohe kätte! Kauplus Inderlin
ostab vanu raamatuid, märke,
mööblit, lauanõusid, kunsti,
fotosid, postkaarte, väärismetallist esemeid, ehteid, münte jne.
Pakkuda võib kõike!
Tel 5803 6752, Küütri 16.

Kaotatud
Kaotatud telefoninumbritega
hall märkmik. Ausale leidjale vaevatasu. Tel 5565 9018.

Võimalus kasutada ruume Tartu
vanalinnas koolitusteks, seminarideks, firmaürituste läbiviimiseks.
Esimestele klientidele soodustus!
Tel 552 8112.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.
Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.

Käsitsi telgedel kootud linased
linad lauale, saunalavale, käterätiks
jne. Lõngapood Ropkamõisa 10
hoovis Tartus E-R 10-16, L 10-14,
tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Vannide emaileerimine. Tartus
hind 70 €. Tel 552 2879.

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

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

Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Lumekoristus ja äravedu.
Sõlmime ka pikaajalisi lepinguid.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Raamatupidamisteenus asutustele, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

Tubli õmbleja! Lõunakeskuse
õmblustöökoda vajab sinu oskusi!
Info tel 523 3276.

(90 tähemärki)

Riided

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

Jõe butiigis (Soola 10, avaturg)
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Otsin nohuga 2-aastasele lapsele
lapsehoidjat. Tel 5811 7558,
kadri.on@gmail.com.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR- ja
veoauto- ning taksojuhi ametikoolitused. Esmaabi ja libedasõit.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Tasuta õigusabi. Tel 5551 8893.

Arvutite ost, müük, hooldus.
Joorami pood, Struve 8,
tel 5657 7785, 5447 2787.

Pakun tööd

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

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

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

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

Autoremondilukksepale, keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27,
Tartu, tel 5342 6788.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.

Mööbel

Kinnisvara vahetus
Kui maja ülalpidamine valmistab
raskusi, siis vaheta oma maja kahe
1-toal kap-remonditud korteri
vastu. Tel 5563 9452.

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

Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.

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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Tartu Sõbrakeskuses Võru tn 55f
asuv mööblipood Võru Seeder
pakub laias valikus mööblit
OTSE TOOTJALT!

Superhinnad diivanitele ja
tugitoolidele!
Diivanvoodid ALATES 165€
Lisaks lai valik täispuidust
voodeid, laudu ja toole
ning lastemööblit.

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