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Kingi oma
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TAMREX
optiline
suitsuandur
art 0030

10 €

TAMREX
optiline suitsuandur
vaigistusnupuga
art 0030H

VALVAS
vingugaasiandur
CO
art 0027

14 €

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

25 €

TAMREX
pulberkustuti
6 kg.
art 006

49 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni 31.12.2013 või kuni kaupa jätkub!
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Tasuta jõululõuna
Tartu linn koostöös Pauluse kogudusega
pakub tänavugi vähekindlustatud elanikele
pühade puhul tasuta kehakinnitust. Linlasi
oodatakse jõululõunale reedel 20. detsembril kell 11-15 EELK Tartu
Pauluse koguduse ruumides, Riia 27.
Jõululõunasöök on
mõeldud toimetulekutoetust saavatele peredele, suurtele peredele
ning kõigile neile, kellel
endal jõululaua katmisega võib raskusi tulla.
Praest ja magustoidust
koosnevat lõunasööki jagavad Pauluse koguduse liikmed.
Traditsioon on kestnud juba 11 aastat ning
tänavu kulub selleks 6000 eurot, kehakinnitust jagub 1000 inimesele.

Töö pühade ajal
annab magusa lisatasu
Tööinspektsioon tuletab meelde, et kõikidel, kes 23. või 31. detsembril ametipostil
on, peab tööpäeva lühendama kolme tunni
võrra selle kestusest hoolimata.
Kui inimene on näiteks osalise tööajaga
ametis ainult kolm tundi päevas, siis riigipüha-eelsel päeval ei pea ta üldse tööle tulema.
Samuti ei sõltu lühendamine sellest, kas tööandja majandustegevus lubab seda teha või
mitte – tegu pole õiguse, vaid kohustusega.
Kui siiski vähendatud tööajaga toime ei
tule, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe.
Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse
pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ja hüvitatakse
vastavalt seadusele. Kui aga nõusolekut ei
tule, siis ei ole tööandjal õigus töötajat ka
sundida.
24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar
on riigipühad, mis on reeglina vabad päevad.
Kui majandustegevuse tõttu või ajakava alusel
neil päevil töötada tuleb, siis peab selle eest
maksma kahekordset tasu.
Tunni- ja tükitööliste jaoks on riiklikud
pühad lihtsalt palgata puhkepäevad, mille
eest ei ole hüvitist ette nähtud. Kui aga töötaja siiski riigipühal või sellele vahetult eelnevalt
tööpäeval ametis on, siis tuleb talle maksta
vastavalt 2- või 1,5-kordset palka.

pudeli liiga hõlpsalt kätte

Kuigi politsei ähvardab
alaealistele pudeli ulatavaid täiskasvanuid
karmide karistustega,
pole Tartu noortel vägijoogi ostmisega endiselt
probleeme.
Politsei nimetab oma prioriteetide seas vajaduse tuvastada ja vastutusele võtta täiskasvanud, kes alla 18-aastastele alkoholi kättesaadavaks
teevad. Ometi tabati näiteks
oktoobris Lõuna-Eestis 105
joobnud alaealist, neist 44 Tartus.
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peiteli sõnul
näitab möödunud aasta statistika, et enamasti ostavad alaealistele alkoholi neist endist
vaid pisut vanemad, äsja täisealiseks saanud noored. Kolmandikul juhtudest on märjukese kättesaadavaks teinud
ettejuhtuvad inimesed poes
või asotsiaalse eluviisiga inimesed, kel endal viinakuradiga sinasõprus sõlmitud.
Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhtimisel valminud raportist selgub, et kolmandik Eesti
kooliõpilastest alustab joomise ja suitsetamise proovimise-

Sageli pole noorte esimene vägijook pärit mitte
kodusest baarikapist, vaid poe ümber tiirleva eluheidiku hõlma alt. 
Rasmus Rekand

ga enne 12. eluaastat. Üle poole
alaealistest koolinoortest peab
sealjuures sigarette ja alkoholi
küllalt kergelt kättesaadavaks.

Pisut moosimist
Ka võimuesindajate kontrolli ei pea noored napsi- ja suitsusõbrad kuigi suureks ohuks.
Vaid 13 protsenti vastanutest

leidis, et politsei tegevus võiks
neid kuidagi mõjutada.
Korduvalt seadust rikkunud ja seetõttu anonüümseks
soovida jäänud alaealine Tartu kooliõpilane kinnitas, et
alkoholi on soovi korral saada
küllalt lihtne. “Olen ise lasknud ainult vanematel sõpradel osta, kuid tean, et natuke
moosides saab ka tundmatuid

inimesi ära rääkida,” lisas õpilane.
Artec Design juhiabi Pille
Triin Raitviir rääkis, et temalt
palutakse pea iga nädal ühe
kindla putka juures suitsu või
alkoholi osta. “Pärin alati, kui
vana küsija on. Tavaliselt on
see jutt, et kuu aja pärast saan
18. Selle peale ütlen lihtsalt, et
tule siis kuu aja pärast ja osta

ise,” kirjeldas Raitviir oma
kogemusi.
Lõuna prefektuuri esindaja
Peiteli sõnul võib politsei määrata alaealisele alkoholi ostnud inimesele rahalise karistuse kuni 1200 eurot. Oktoobris alustaski politsei väärteomenetlust üheksa nii käitunud
täiskasvanu suhtes.
Kätlin Õun

Ekspress võtab võimsalt vunki juurde
Lõppeval aastal avaldas
Tartu Ekspress pea 600
artiklit, mis rõõmustasid
või kurvastasid kokku
kolme Taaralinna täit
lugejaid.
Jaanuaris avasime terve aasta vilkalt toiminud AustraaliaEesti infosilla, kus meie korrespondendid siinsete noorte
eldoraadoks kujunenud Rohelise Mandri väljakutsed omal
nahal järele proovisid.
Ehk määras edaspidiste
saadetiste tonaalsuse ära tõik,
et uhkete maasturite konvoi
pahaaimamatud kalevipojad juba esimesel nädalal paljaks röövis, sest piimajõgede
ja pudrumägede asemel läkitasid vandersellid kodumaale
pigem lilli ja arbuuse noppiva
odavtööjõu maailmavalu.

Esimene reportaaž “Haid,
röövlid ja Narelle” kujunes igatahes näärikuu loetuimaks
artikliks ning ka kaks järgnevat, “Laibalehk ja prükkarlus”
ja “Elu nagu Vene kroonus”
noppisid kuu parimate kujuteldavad trofeed.
Veebruaris vaigistasime
Tartu suusamaratonil üleriigilist rahvaspordimaaniat,
tõestades omal nahal, et mitmel puhul võib tundidepikkune tervisesport valgusaastate kaugusele jääda. Purjus
peaga distantsi läbinud reporter lõpetas tagant viiendana,
jättes selja taha näiteks kaks
keset võistlust kanepit mekkinud konkurenti.
Üleriigilist menu pälvinud
eksperimentide lainel ka jätkasime: koostöös “Reporteriga” pürgis Tartu Ekspressi

erootikakauplus
Raeoptika soovib,
Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
et kõik
võiksid
E–R 10–18,
L 10–15, P suletud
Erootiline
pesu
naistele
ja
meestele
ilust osa saada.(body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

Ilu saame jagada vaid seda nähes,
Targa Tervisenäha
Salong
saame ilu vaid seda vaadates.
Eripakkumine aasta lõpuni
Hommikused soodustun nid 10-13:
Vesimassaaž 15% soodsam

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

esindaja riigi esimeseks mitteanonüümseks spermadoonoriks.

Rekordite saatel
kohtusse
Kõvad lugejanumbrid ja positiivse tagasiside
kogusid värvikad
hinnavõrdlused, olgu pakutavaks teenuseks siis seks, hambaravi või tehnoülevaatus.
Teisalt kiikasime ka elu
pahupoolele: nii pälvis näiteks
mais enim unikaalseid külastajaid uudis mootorrattaõnnetusest, mille süüdlasena meie
ainsana kohaliku restoranikuninga Joel Ostrati paljastasime. Pikaajaliste terrori- ja
joomasüüdistuste tagajärjel
ametist lahkunud Poku las-

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

teaia direktrissi Ruti Roosalu saaga tõi aga kaasa koguni
kohtutee, mille vilju saame
maitsta kohe uue aasta alguses.
Kokku oli 17. detsembri seisuga sel aastal Tartu Ekspressi
veebi külastanud 309 262 unikaalset arvutikasutajat, mida
on mulluse 199 203-ga võrreldes üle 55 protsendi enam.
Paberil pakkus ajaleht lugejatele infot, reklaami ja meelelahutust kokku 584 leheküljel
ehk oli 2012. aastast 60 lehekülje võrra mahukam. Alates

2009. aastast, mil esmakordselt uute omanike alt ilmusime, on maht kasvanud lausa
kolmandiku võrra.
Leht jõudis lugejateni 44
korral, kokku enam kui miljonis eksemplaris. Kui kõik
trükitud lehed virna laduda,
kõrguks Tartu Ekspressi tipp
650 meetri kõrgusel. Nii oleme jätkuvalt Tartu piirkonna suurima trükiarvuga ajaleheks.
Reklaamikäive on tänavu
kasvanud 14,5%, mis on selge märk, et viiendat hooaega meediapõldu kündval Tartu Ekspressil on nii lugejate
kui reklaamiandjate usaldus
ja poolehoid. Selle teadmise
taustal on uuele aastale rõõmus vastu minna. Häid pühi ja
kohtumiseni 9. jaanuaril!
Kaur Paves
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e!

24. detsembril sõidavad bussid nr 1, 3-10,
16, 18 ja 20 tööpäevase graafiku alusel, kuid
alustavad hommikul hiljem, kella 7–8 paiku.
Seoses kalmistute külastamisega on linn
tihendanud liini nr 10 graafikut. Bussid nr 2,
14, 15, 17, 21 ja 22 sõidavad pühapäevase
graafiku alusel. 25. ja 26. detsembril teenindatakse kõiki liine nagu tavalistel pühapäevadel, 31. detsember on aga ühistranspordis
tavaline tööpäev.
Aastavahetuse ööl on käigus ööbussid,
mis sõidavad mööda busside nr 1 ja 4 tavapäraseid trajektoore. Bussid väljuvad kesklinnast 30-minutilise intervalliga ajavahemikul
0.30 – 2.30.
1. jaanuaril alustavad bussid liiklemist kella
10–11 vahel. Ööliinide bussid nr 21 ja 22 teenindavad liine tavabussiliikluse alguseni.

liku

Bussidel aasta lõpus
hõredam graafik

Loo
mu
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lausega

puudub kasutusluba
Annelinna Kalda teele rajatava Honda keskuse vastas
reguleerivad liiklust juba
mõnda aega valgusfoorid,
mida linn pole objektina
vastu võtnudki.

Lapsed Eesti Laulule
Harukordne võimalus on avanenud
7-10aastastele bänditajatele, sest
eurostaaride hüppelauaks olev Eesti Laul otsib konkursi korras kolme
lastebändi, kes oleks valmis tooma
finaalsaates oma särava etteaste
Nokia kontserdimaja lavale.

Juriidiliselt vastutab jalakäijaid tulevase autokeskuse ees üle tee juhatava foori eest praegu ehitusfirma. 
Siim Kaasik

le jääbki selliste objektide lõppviimistlemine venima, kuna kellelgi
on kuskil mingi paber esitamata.
„Juhtub ka, et hoonet või rajatist
hakatakse enne kasutama, kui tal
luba olemas on,” ütles Mäesepp.
See tähendab, et Honda keskuse finantseeritud ristmiku näol on
praegu juriidiliselt tegemist ehitusobjektiga. „Kuni
Eks see ole kahe otsaga asi: kasutusluba pole väljastatud, vastutab
turvalisem jalakäijatel, aga objekti eest ehitamasendavam autojuhtidel. ja,” selgitas olukorda
Mäesepp.
Arhitektuuri- ja linnamajandusOÜ IB Foori inseneri Jüri Junteenistuse juhataja Andrus Mäekini sõnul läksid foorid tööle
sepp tunnistas, et kasutusluba on
oktoobri lõpus. Selle aja peale on
tõesti foori kasutamiseks saamata,
tekkinud juba nii mõnigi autojuht,
kuna ehitajalt oodatakse täitedokellele muudatus vastumeelne. Iga
kumentatsiooni. „Tuletasime neile
päev Kalda teelt läbi sõitev Anton
oma kohustusi meelde, et paberid
Raudsepp on veendumusel, et foor
liikuma hakkaks,” sõnas ta.
häirib normaalset liiklusvoolu.
Mäesepp selgitas, et tihtipea„Osa inimesi on harjunud ülekäi-

gurada kasutama ja nüüd on selle asemel foor, mis paneb liikluse
seisma. Kui on hommikune tipptund, tähendab see järjekordset
blokki,” rääkis ta.
Raudsepp möönis, et muudatusel on ka teine tahk, mis muudab
jalakäijate elu kindlamaks. „Eks see
ole kahe otsaga asi: turvalisem jalakäijatel, aga masendavam autojuhtidel. Need inimesed, kes ikka sealt
foori kasutamata üle lippavad, jäävad ju alles,” mõtiskles ta.

Punasega üle
Sarnaselt Raudsepale iga päev
kõnealuselt teelõigult tööle sõitev
Kadi Kruusa arvas, et muudatus
polnud vajalik, kuna ülekäiguradasid oli piisavalt palju. Ka jalakäijate ohutusküsimus tekitas temas
vastakaid arvamusi. „Neid, kes
punasega üle sõidavad, on ikkagi

päris palju. Eriti sellel ristmikul,
mille regulatsiooniga veel harjutud pole,” sõnas Kruusa. „Varem
said jalakäijad isegi rutem üle,
kuid nüüd ilmselt siis natukene
turvalisemalt.”
Liiklusspetsialist Meho sõnul ei
muutunud autojuhtide jaoks sisuliselt midagi, sest jalakäijate läbilaskmiskohustus oli neil ka varem.
Ometigi on nüüd tee ületamine
ohutum. “Punast tuld autojuhid
ikkagi arvestavad, aga ülekäiguvõimalust ootavat jalakäijat pigem
mitte,” põhjendas Meho.
Uus valgusfoor aktiveerub jalakäija nupulevajutusega, pärast mida
arvestab ta teiste fooride tsüklitega
ning annab siis võimalusel rohelise tule. Tööpäeviti on tsükli pikkus
Meho sõnul 60 ning tipptunnil 90
sekundit – selle aja jooksul jõuavad
vahelduda kõik tuled.
Siim Kaasik

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: KARPKALA

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

Tel 505 4303.

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

JA JÕEFORELL MARINAADIS
Müügil veel:
LEOKi
• vikerforell
KALA
• angersäga
• tuur

E - P 10 - 19

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k
• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

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

Südalinnamõrva süüdistused
Ringkonnaprokuratuur saatis
üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles kahte 37-aastast
meest süüdistatakse mais Poe
tänaval aset leidnud 30-aastase
mehe tapmises. Protsess algab
aprillis.

Jagatakse kossukarikad

Mõistagi tekib kodanikel küsimus, kas valgusfoorid üldse tohiksid töötada, kui linn neid isegi kinnitanud ei ole. Meho sõnul foorid
toimivad ning selles ta probleemi
ei näe. „Iga süsteemi tuleb enne
tema lõplikku töösse jäämist täpsustada. Fooriprogrammidel püütakse saada optimaalne lahendus.
Võime siis öelda, et asi on testimisjärgus,” selgitas Meho.

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

Saksa Kultuuri Instituudis mängitakse 21. ja 22. detsembril kell
13 ja 16 mudilasetendust „Jõuluvana, kes unustas jõulud“.
Korraldajate sõnul on üritus osaliselt heategevuslik, sest kohale
on oodatud lastekodulapsed ja
vähekindlustatud pered.

ilutulestikupommi kihutatakse
Tartu linna tellimusel uusaastaööl
taeva poole ning kuueminutilise
tuleetenduse tõttu jääb linnakassa 3600 euro võrra õhemaks.

Kohustus venib

ALATI VÄRSKE KAUP!

Prii jõuluetendus

Kaks kuud enne 43. Tartu maratoni on end talvisele laulupeole kirja pannud juba 6105 suusasõpra
ja kuna pika maa rajale lubatakse
8000 ning lühemale 2000 osalejat, võib tänavugi juhtuda, et kõik
soovijad maratonile ei pääsegi.

4000

Linnavalitsuse teede- ja liikluskorralduse juhataja Urmas Mets
ütles, et objekt on vastu võtmata, kuna sellega on esinenud väikeseid tagasilööke, millest esimesena tõi ta välja probleemid laiendusradade ehitamisega.
Ka eelmise rae koosseisus liikluskorraldusteenistuse spetsialisti ametikohal olnud Ahto Meho
tõdes, et tema teada on paberid
lõpuni vormistamata. „Keskuse
ehituse projektiga koos pidid valmima ülekäiguraja foorid. Ilmselt nad võetakse ekspluatatsiooni
komplektselt,” väitis Meho.

(värske, suitsutatud, marineeritud)

Maratonil kisub kitsaks

Eeloleval nädalalõpul selguvad
TÜ spordihoones nii noorte, naiste kui meeste Eesti karikavõitjad
korvpallis. Mängud algavad juba
reedel kell 12 tüdrukute finaaliga
ning kulmineeruvad pühapäeval
kell 20, mil parima meeskonna
selgitavad poolfinaalpaaride BC
Kalev/Cramo – Pärnu ning TÜ
Rock – BC Rakvere Tarvas võitjad.

Uudne linnumäng

Tõnisson 145

Uued eramud Kalevi
tänavale

Laupäeval, 21. detsembril tähistatakse Tartus Jaan Tõnissoni 145.
sünniaastapäeva konverentsi,
postmargi esitlemise, küünalde
süütamise ja Jaan Tõnissoni Seltsi asutamisega.

Bussisõit poolmuidu
Eesti Buss OÜ langetab 24. detsembriks kõikide piletite hindu
50% võrra. Poole odavam hind
kehtib terve päev kõikidel Eestisisestel reisidel.

20. detsembril kell 16 esitleb Eesti
Ornitoloogiaühing Tartu loodusmajas Elo Hermanni ja Marge
Nelgi loodud „Linnumängu“ –
õppevahendit, mille kaudu saab
lähemalt tuttavaks 20 linnuliigiga, abiks kümmekond eri mängu
memoriinist kuni teatevõistluseni.

Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule arutelule Kalevi 47,
Kalevi 51 ja Päeva 23/25 kruntide
detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeringu kohaselt kerkivad
kruntidele üksikelamud.

Veeriku Selver laieneb
Veeriku Selver soovib laieneda
Vitamiini 1 ja Näituse 33b kruntidele, kokku hõlmab potentsiaalne ehitusala 5600 m².

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

on veel vabu kohti!

Tel 56615431

AASTAVAHETUSE PEAPROOV? Ahhaa teaduseksperimendi
raames Tartu hotelli ees põlema süüdatud sõiduk pealtnägijates
paanikat ei tekitanud. 
Reio Laurits
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Palametsa
pajatused

Pimedail sügisõhtuil sajand tagasi
Õhtud olid teadagi pikad ja pimedad, vajadus tubase kunstliku valgustuse järele tungiv. Ülikooli hoonetes ja enamikus kesklinna elumajades kasutati valgustusgaasi. Vähestes ka elektrit, mis oli Pilpaküla ehk Karlova eeslinna prioriteet. Paraku oli siinne väike elektrijaam õige nõrguke, vooluvõrk kohati hooletult üles seatud. Kahest
generaatorist oli üks pidevalt töös, teine reservis, et kui midagi juhtub, siis ... Hilissügisel oli nõudmine voolu järele sedavõrd suur, et
tuli korraga mõlemat kasutada, nii et reservi ei olnudki. Häda oli ka
voolutarvitajatega, kes püüdes elektrit varastada, tegid igasuguseid
omavolilisi ühendusi. SamuNooremale rahvale ti poisikestega. Nemad lasid
puht ulakusest välisliinidel
pakkusid ajaviidet
juhtmeid kokku, tekitades
nii ohtlikke avariisid.
kolm kino – kõik
Põhiline valguseallikas oli
millegipärast I algus- vana
hea petroolilamp, miltähega – Illusioon,
le alla või mille ümber koguneti kogu perega pikka õhtut
Imperial ja Ideal.
veetma. Naised tegid näputööd, koolilapsed oma õppetükke. Mehed lugesid ajalehte, poisid
põnevusjutte, neiud armastuslugusid. Kirjavara kättesaamine oli
just 1913. aastal muutunud tartlastele tublisti hõlpsamaks. Seda tänu
kevadel avatud Tartu rahvaraamatukogu seltsi avalikule raamatukogule, mida tänapäeval tunneme O. Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukoguna. Eesti raamatukogunduse uurijad peavad Tartu biblioteeki, kus 1913. aastal oli 1180 eesti- ja 750 venekeelset köidet, omataoliste seas parimaks, seda just sisekorralduse poolest. Kui algul oli
lugejaid vaid 125, siis aasta lõpul ulatus laenutajate arv juba üle 800.
Neist pooled kooliõpilased, veerandi jagu töölised. Lugejaid teenindati mitte kogu päeva vältel, vaid üksnes õhtuti. Lastele kella 5-st
6-ni, täiskasvanutele 6-st 9-ni. Igaõhtust külastajate hulka hinnati
80-st 100-ni. Kõige nõutavam autor oli E. Vilde, kellele järgnesid õige
suure vahemaaga A. H. Tammsaare, M. Metsanurk ja J. Liiv. Ka alles
kirjanikuteed alustanud noor O. Luts pääses pildile oma „Kevade“ I
ja II jaoga, edestades koguni E. Bornhöhet.
Nooremale rahvale pakkusid ajaviidet kolm kino – kõik millegipärast I algustähega – Illusioon, Imperial ja Ideal ning laupäevaõhtused eeskavaga seltside peod. Eeskava – kontserdi või asjaarmastajate poolt esitatud näitemängu näol – oli kõrvaline. Peaasi oli
tants, mis võimaldas vastassugupoole sümpaatsete esindajatega
tutvust sobitada ja – mine sa tea – hea õnne korral isegi elukaaslast leida.
Peenematel pidudel demonstreeriti koguni tol ajal tsaaririigi suuremates linnades kulutulena levivat siivutut moetantsu – Argentina
tangot. Vanemad daamid olevat seda kirglikkust imiteerivat tantsu
nähes öelnud: „Meie nooruses tehti seda pimedas toas, voodis ja teki
all.“ Ning Postimees kirjutas: „Venemaa haridusminister on ringkirja läbi keskkoolide direktoritele kohuseks teinud valjuid abinõusid
tarvitusele võtta, et tango tantsu nende all seisvates koolides mitte
ei õpetataks, ega ka kasvandikkudele võimalust ei antaks tango kursustest väljaspool kooli osa võtta.“ Kord oli siis kõva ja aitas – vähemalt väliselt moraali kõrgel hoida.

Killuke Tartut kingikotti
Jõulukingi otsingu ideelised kriteeriumid said lihtsad: see peab olema raamat
ning omama sidet Tartu või
tartlastega. Kui kerge või
raske on kirjeldatud seisukohast kingikotti täita?

Vaid märksõna „Tartu“ sisestamine raamatupoe kodulehe otsingumootorisse pakub lahenduse asemel peavalu – vasteid tuleb poole tuhande ringis. Virtuaalriiulilt
leiab kõike alates turismikaartidest
lõpetades DVD-ga, millel olevas
filmis Jan Uuspõld isiklikult otsib
teed Emajõelinna.
Väärt leiuna tõmbavad päris poes
pakutavat silmitsedes tähelepanu
niiöelda pildiraamatud. Suureformaadilised kõvade kaantega teosed,
kus sõnadelaviini asendamas fotod.
Äsja trükipressi alt pääsenud „Tartu kadunud vaated“ kätkeb endas
enam kui 300 leheküljel harukordsete fotode plejaadi. Autor Aare Olander näitab 650 fotol, kuidas Tartu
linn on muutunud viimase 150 aasta
vältel. Sageli on vaated linna tuntud
paikadele kaugest minevikust kõrvuti jäädvustusega samast kohast
tänapäeval. Samavõrd huvitav kui
väärikas valik, eriti vanemas eas kingisaajat silmas pidades.
Võrreldavat elamust pakub ka
Mare Piho „Petseri – 20. saj väike
Euroopa linn“. Rikkalikult vanade fotodega illustreeritud raamat
jutustab unarusse kippuva loo
omaaegsest kaunist Petserist, mis
oli tähtis kauplemiskoht, aga kuhu
tuldi ka Euroopast suvitama, peeti legendaarseid laatasid ning kus
siiani kohalikud seavad elurütmi
kloostrikellade helina järgi. Pisut

enam lugemist kui eelmises valikus, ent köitev kaaslane keskmisele
ajaloohuvilisele kindlasti. Eriti, kui
enda juured peaks kagusuunda ulatuma.

Sokk see kutsus lugema
Hugo Vaheri „Skvotterid“ on liigitatud noorteromaanide sarja ning
peakski oma mitte just ülearu filosoofilistesse sügavustesse uppuva
stiili poolest jõukohane olema juba
teismelistele. Argine süžees, kus
võtmerollis värsked tudengid, võib
siiraid nostalgiapuhanguid tekitada aga ka sootuks eakamas lugejas. Sest olgu lipp, võim või rahatäht milline tahes, põhiline on selles eluetapis muutumatu – kust ja
kuidas leida samas rütmis tuksuv
süda, õlleraha, kõhutäide ning peavari. Just viimase osas loob raamatu tegelaskond epohhi, juurutades
Tartuski mujal maailmas laialt levi-

PILETISADU

VANEMUISES
27.-30.detsembril
AINULT 4 PÄEVA!

Piletisaju hinnad kõigile Vanemuise teatri etendustele!
Müügil üle Eesti ja vanemuine.ee
(ei kehti varasematele broneeringutele)

nud skvotterlust.
Olev Remsu „Supilinna armastajad“ on triloogia viimase osa esimene raamat. Autobiograafiline
romaanisari sai alguse „Supilinna
poistega“, milles kajastub 1950. aastate seiklusrohke elu Tartu ühes
omanäolisemas linnajaos. „Supilinna surmades“ on aeg liikunud kümnendi võrra edasi ning kõrvikutest
sirgunud noormehed. Kasvanud on
ka soovid, mured ja ihad. Äsjailmunud kolmas raamat seab üles rohkelt küsimusi ning usutavasti saab
neile vastuse sarja viimases teoses. Ka neile, kel Supilinnaga isiklik
side puudub, maalib autor ette tõetruu kujutuse ühest ehk vastuolulisemast ajastust Emajõe kallastel.
Poleks „Poisid“ enamustes poodides läbi müüdud, saaks kokku päris
aukartustäratava paki, eelkõige sisu,
aga ka vormi silmas pidades.
Kõige pisematele raamatut otsides jäi silma „Isa sokk on ufonaut“.
Autoritekvartett Aapo Ilves, Jaan
Pehk, Alar Pikkorainen ja Contra pole küll 100% Tartu, aga piisavalt „lõunamaine“ ikka. Sest mida
paremat osata tahta, kui soovid lapsi lugema ning seeläbi ka raamatuid
armastama õpetada ja appi tuleb …
isa sokk! Sadakond lehekülge naturaalset mehist õpetlikkust ja mõistagi huumorit, mis ei jäta külmaks
ühtki kasvu lugejat-kuulajat.
Pole põrmugi kahtlust, et Tartust ja tartlastest on tubli trobikond
muudki väärt kirjandust saada, mis
oma koha kingikotis auga välja teeninud, ent seekord sai toimetuse valik
selline. Igatahes loodame, et lisaks
vorstisärinale ka raamatulehtede
sahinat pühadehelistikku mahub.
Rasmus Rekand

Vanemuine
täieneb
Lavakunstikooli kevadel
lõpetavast XXVI lennust
on otsustanud Vanemuise teatrisse tööle
tulla seitse näitlejat. Kärt
Tammjärv, Marian Heinat,
Jaanika Arum, Linda Kolde, Markus Dvinjaninov,
Reimo Sagor ja Veiko
Porkanen omandavad
akadeemilise näitlejahariduse kursusejuhendaja
Tiit Ojasoo käe all.
„Vanemuine on läbi
aegade olnud ansambliteater, mis koondab eri
koolkondi ja põlvkondi.
Viimase kümne aastaga
on draamatrupp vähenenud kümne näitleja võrra.
Teatrikoolist Vanemuisesse tulev grupp andekaid
noori näitlejaid võimaldab planeerida julgemat
repertuaari ja laiendada
teatritegemise võimalusi.
Seitsmele kursusekaaslasele annab kokkujäämine kindluse, et nende
ideed ja energia ei lähe
kaotsi. Vanemuise sõnateatri kuvand on viie aasta pärast suuresti nende
noorte näitlejate nägu ja
tegu,“ selgitab Vanemuise
draamajuht Tiit Palu.
Esimese
lavastuse
noorte näitlejatega teeb
Gruusia lavastaja Avtandil
Varsimashvili. Boris Vahtini
jutustuse põhjal kirjutatud näidendi „Ma armastan sind“ tegevus toimub
Gruusia mägikülas järjekordse Gruusia-Venemaa
sõja ajal ja järel. Lavastus
esietendub 2014. aasta
augustis.

Häid pühi!
Järgmine leht ilmub
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SUUR KATLAVALIK

ARSISE kellade ansambli

JÕULUKONTSERDID

Võrus, Viljandis, haapsalus, Raplas, Tallinnas, pärnus, Valgas, Tartus

26.detsembril kl 18 Tartu Jaani kirikus
Kaastegevad Rahvusooper Estonia solist RAUNO ELp ja
kitarrivirtuoos RémI BOUchER (Kanada)

piletid piletilevis, piletimaailmas ja enne kontserti kohapeal

www.arsis.ee

UUSI ELANIKKE OOTAVAD KENAD KORTERID TULBI TÄNAVAL

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

Tegemist on 2006. aastal rajatud peresõbraliku piirkonnaga.
Turvalisuse tagavad tõkkepuudega piiratud sissesõidud.
Lastele jagub tegevust mänguväljakul. Lähedal poed, koolid, lasteaiad.

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

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.

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

56 503 503
marko@ecre.ee
www.ecre.ee
Austatud kinnisvaraomanik! Soovid, et Sinu korteri kuulutus oleks ka siin?
Võta ühendust.

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

ia
aastoran
res

E - L 11-22, P

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

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!
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Mehaanik: „Sellise autoga, nagu
teil, tuleb kogu aeg liikuda.“
Omanik: „Miks?“
Mehaanik: „Kui te peatute, võib
liikluspolitsei arvata, et juhtus avarii.“
***
Alluv jõuab tööle tund aega hiljem, ise üleni siniseid plekke ja kriimustusi täis.
„Miks te hilinesite?“ küsib ülemus.
„Ma kukkusin kolmandalt korruselt alla.“
„Noh, ja siis? Tund aega kukkusite
või?“
***
Ülemus: „Te soovite meile tööle
tulla? Nii, nii... Mida te teha oskate?“
Tööotsija: „Ma oskan golfi mängida, Rolls-Royce‘i juhtida, õhtu
jooksul pudeli viskit ära juua, igavaid kõnesid kirjutada ja tüdrukuid
niimoodi lõunale viia, et mu naine
midagi teada ei saa.“
Ülemus: „Suurepärane! Sellest
aitab! Võite juba homme tööga pihta hakata. Teist saab minu asetäitja.“
***
Kahe gabrovlase autod kohtuvad
kitsal sillal. Kumbki ei taha tagurdada ja teist mööda lasta, et mitte
bensiini raisata. Üks juhtidest hakkab ajalehte lugema, lootes, et tei-

ne järele annab ja masina sillalt ära
ajab. Teine juht tuleb aga välja, istub
kapotile ja ütleb:
„Kui olete lehe läbi lugenud, siis
olge nii lahke ja laske mul ka pilk
peale visata.“
***
Gabrovlane otsustab ise oma
maja katust parandada, et raha
kokku hoida. Kogemuste puudusel
kukub ta katuselt alla. Köögiaknast
mööda lennates jõuab ta oma naisele hüüda:
„Naine, ära mulle täna lõunasööki tee!“
***
Kaasreisijad küsivad gabrovlaselt,
miks ta igas peatuses maha läheb ja
siis jälle peale tuleb.
„Ma teen seda sellepärast,“ vastab gabrovlane, „et kui kontroll
minult piletit küsib, siis võin talle
täiesti ausalt vastata: „Ma alles tulin
peale.“
***
Bernard Shaw sattus kord antikvariaadis oma raamatule, milles oli
pühendus:
„Robert Fuchile austusega Bernard Shaw‘lt.“
Shaw ostis raamatu ja saatis selle
uuesti Robert Fuchile pühenduse-

ga:
„Kinnitan oma austust veel kord.
Shaw.“
***
Hemingway istub ühes Pariisi
baaris. Tühjendab klaasi ja palub
baarmenil korrata.
„Miks te joote?“ küsib baarmen ja
kukub seletama:
„Statistika järgi sureb alkoholi liigtarvitamise tagajärjel miljon prantslast aastas.“
„Olge mureta, ma olen ameeriklane,“ vastas Hemingway.
***
„Kunagi olin ma väga ilus ja tark...“
räägib Savisaar unistades. „Aga siis
aeti mind sünnitusmajas segamini.“
***
Õpetaja kurdab kolleegile:
„Elu on muutunud lausa talumatuks. Õpetaja kardab direktorit. Direktor inspektorit. Inspektor
ministeeriumi ametnikku. Ametnik
kardab ministrit. Minister - vanemaid. Need omakorda lapsi. Ainult
lapsed ei karda kedagi.“
***
„Mu tütar läheb mehele.“
„Õnnitlen! Ja kelle ta siis õnnelikuks tegi?“
„Meid naisega.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20.–23., 26.12 kell 11.45, 13,
14.30, 16.45; 24.12 kell 12.30,
13; 25.12 kell 13.10, 14.50,
16.45 Dinosauruste radadel

20.12 kell 11.30, 13.30, 14,
15.30; 21.–22., 26.12 kell 11.30,
13.30, 15.30, 16.15; 23.12 kell
11.30, 13.30, 14, 15.30; 24.12
kell 11.15, 13.15; 25.12 kell
13.30, 15.30, 16.15 Väikelinna
detektiivid ja Valge Daami
saladus (eesti keeles)
20.–23., 25.–26.12 kell 20, 22
Snowpiercer
20.–23.12 kell 11.15, 14.15,
17.45, 18.15, 21, 21.30; 24.12
kell 12; 25.12 kell 14.15, 17.45,
18.15, 21; 26.12 kell 11.15,
14.15, 17.45, 18.15, 21 Kääbik:
Smaugi laastatud maa
20.–23, 26.12 kell 12.30;
24.12 kell 11; 25.12 kell 13
Justin ja vaprad rüütlid
(eesti keeles)
20.–23., 25.–26.12 kell 15;
24.12 kell 11.30, 13.30 Teekond
Jõulutäheni (eesti keeles)
20.–23., 25.–26.12 kell 22.15
Võidu nimel
20.–23., 25.–26.12 kell 17.30
Issi
20.–23., 25.–26.12 kell 19,
21.45 Näljamängud: Lahvatab leek

ristsõna
Ristsõna

20.–23., 26.12 kell 11 Kass
Oggy ja kurjad prussakad
(eesti keeles)

Snowpiercer
20.12 kell 20 Cinamonis
Korea režissööri Joon-ho Bongi düstoopiline põnevik, mis põhineb prantslaste Jacques Lobi, Benjamin Legrandi ja Jean-Marc Rochette´i graafilisel
romaanil „Le Transperceneige“.
Aasta 2031. Maad valitseb uus jääaeg. Kõikjal laiub jäine lumevaip ja
elu on praktiliset välja surnud... kui välja arvata ühe hiiglasliku ja pidevas liikumises oleva rongi reisijad. Need on viimased ellujääjad pärast
Maad tabanud uut jääaega, mille põhjustas nurjunud katse peatada
globaalne soojenemine. Pidurdamatult ringi kihutavat rongi hoiab töös
igiliikur-mootor, mida sealsed reisijad-elanikud on hakanud pidama
pühaks ja puutumatuks. Rongi peal kujuneb välja klassisüsteem ning
trööstitutes oludes kasvab vaeste ja rõhutute vimm priviligeeritud klassi
vastu. Rahulolematus kasvab üle piiri ja ülestõus ei ole enam kaugel.
Osades Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt, Ed Harris, Jamie Bell,
Song Kang-ho, Octavia Spencer, Ewen Bremner jt.

on kallis, inimene kaunis

Näitus

kuni 20.01 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite
tööde näitus Mustrisoojust!

Annelinna
raamatukogu
kuni 31.12 fotonäitus Põhjala
talv

Tammelinna
raamatukogu

Karlova-Ropka
raamatukogu

kuni 16.01 postkaardinäitus
Postcrossing ja talv

kuni 5.01 maalinäitus Trio

20., 22.–23.12 kell 19.45 Viimane Vegas

Linnaraamatukogu

21., 25.–26.12 kell 19.45 Eel
linastus: Ronin 47

kuni 11.01 raamatunäitus
Mees vöötoravaga: Gert
Helbemäe 100

22.–23., 25.–26.12 kell 14
Eellinastus: Lumekuninganna ja igavene talv (eesti
keeles)

kuni 18.01 raamatunäitus
Aleksandr Solženitsõn –
21. sajandi kirjanik!

25.–26.12 kell 21.30 Eellinastus: Walter Mitty Salajane
Elu

kuni 18.01 Indrek Ilometsa
loodusfotod
kuni 18.01 raamatunäitus Aeg

Muu
Linnaraamatukogu
19.12 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik
21.12 kell 11 Muinasjututund
lastele, kavas jõulumuinasjutt
21.12 kell 12 laulustuudio Fadiees jõulunäidend
21.12 kell 13 laulustuudio Fadiees laste jõulukontsert

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

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

Madis Kanarbik
EELK Nõo koguduse
juhatuse esimees
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Ehitus

Alemat OÜ teostab üldehitus- ja
sisetöid. Küsi hinnapakkumist alematou@gmail.com või tel
5695 0175, www.alemat.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 üle Eesti siseviimistlustöid krohvist värvimiseni. Lisaks
plaatimistööd. Küsige lisainfot tel
522 6791.

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

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.

Kinnisvara müük
2-toal ahik renov korter Viljandi
mnt (korrus ½, 38 m², 46 800 €).
Tel 515 5404.

A-, B-, BE-, C-, CE-kat, ADR- ja
veoauto- ning taksojuhi ametikoolitused. Esmaabi ja libedasõit.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused jaanuarist. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.

Müüa taks (2 a, emane, pika
karvaline, tõupaberitega).
Tel 504 1924, 558 1340,
jahisarv.onepagefree.com.

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

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

Teenused

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

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

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

Pakun tööd
Abitöölisele automüügiplatsil
(territooriumi korrashoid, autode
ülevaatamine jne). Huvi korral võta
ühendust tel 514 0088.

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

Autoremondilukksepale, keevitajale ja autoelektrikule.
Powerservice OÜ, Ringtee 27,
Tartu, tel 5342 6788.
Juuksuriäri N84 otsib asjalikku
juuksurit. Info tel 740 1340 ja
5349 5934.
Koristajale Tartu linnas. Tööaeg
E–R hommikuti. Töö sisuks on
kinnistu välikoristus. Töö sobib
ka pensionärile. Tel 5342 4856,
tartu@teho.ee.
Lisatöö koristajale Vahi tööstuspargis K, P õhtuti alates kl 17st umbes
3–3,5 tundi. Tel 5823 0411.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 521 2979.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

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

Sõidukid

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

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

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepinnud. Küttepuud. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.
Tõravere kauplus (268,5 m², 14
800 €). Tel 512 8315, Andrioun@
hotmail.com.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
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.

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

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

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

Lõhutud küttepuud koos veoga
(kuiv okaspuu 33 €, märg kask 35 €).
Tel 5377 4476.

Müüa Audi A6 (1997, 2.8, bensiin,
V6, 142 kW, 194 Tkm, sedaan,
hõbedane metallik, 2790 €).
Laura, tel 5919 0817.

Loomad

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autoremont, summutite remont.
Viljandi mnt 48, Tartu,
tel 5853 3080.

Anne saunas täna, 19. detsembril
üldsaunateenus tasuta.

Müük

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

OÜ Teh-Ag: puu- ja juurviljade
hulgi- ja jaemüük Tartus Ravila
51, tarnime kaupa Tartu, Põlva ja
Jõgeva maakonda. Kaup kvaliteetne ja värske. Tellimused tel
744 7794, www.puuviljaaed.ee.
Uus pood Ujula Konsumis (Ujula
2, Tartu): Kaarli liha ja lihatooted.
Soodsad hinnad! E-R 10-19, L
10-15. Maitsvaid jõule!

Ost
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.
Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

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.

Firma kütab (ka omaniku äraolekul), kannab puid ja teeb teisi
abitöid. Tel 509 0750.

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

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

Firma teeb välikoristust (ka lumelükkamist käsitsi) ja santehnilisi
töid. Tel 509 0750.

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

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

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

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

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

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

Vaba aeg
21.12 kell 16 Tartu Loomemajanduskeskuses, Kalevi 17, „Detsembrikuu hetked kromaatiliste
kanneldega“. Mängivad Hedi Viisma ja Külli Org. Piletid 10/8 €. Info
www.helisevsonum.ee.

Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Korralik transport Tartus ja üle
Eesti. Tel 5551 0649.
Korstnapühkimis- ja pottsepatööd. Tähtajad lühikesed! Akti väljastus tasuta! Tel 5805 0201.

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

Ponitsiklid Juss ja Jass lõbustavad peol lapsi! Küsi tel 522 7457,
margitlo10@gmail.com.

TELLI
KUULUTUS

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

3-4-toal korter. Tel 5615 9460.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

Müüa lääne-siberi laikad (paberitega). Tel 504 1924, 558 1340,
http://jahisarv.onepagefree.com.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

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

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Tervis

Käsitööpood Avalancel abiks kingituste otsijatele. Tartus Turu 7.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

1-2-toal korter. Tel 507 4635.

Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

w

Jõulupärjad (7 €, vaata pilte
http://lisianthuslilled.weebly.com).
Tel 5332 7078.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

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

Äriplaanid, enesekontrolliplaanid, riskianalüüsid. Tel 5811 7082.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Lisatöö koristajale Vahi tööstuspargis. Tööpäevad T, N, P õhtuti al
kl 17st. Tel 5823 0411.
Tubli õmbleja! Lõunakeskuse
õmblustöökoda vajab sinu oskusi!
Info tel 523 3276.

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

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

Absolut Ehitus OÜ otsib tõstukijuhti. Tel 5358 5030.
Arkaadia Puhastuse
OÜ meeskond
ootab uutele objektidele puhastusteenindajaid ja kojamehi. Erinevad tööajad, sobib ka
lisatööks. Info tööpäeviti tel 5326 8607, Mare.
www.arkaadiapuhastuse.ee

7

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

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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Neljapäev, 19. detsember 2013

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!
OÜ ÕNNEPÄRL

Nõlvaku 2, Tartu (Annelinna Prismas)

Tartu Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:









- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID









- MÜÜJAID










- LETITEENINDAJAID

E–P 10–19
Tel 741 0015.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

märksõna TARTU EKSPRESS
kasutajale

soodustus.

Parandame tavalisi ehteid

MEELEOLUKAID
ÜLLATUSI AASTA PIKIMATEKS
ÖÖDEKS!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

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

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

