Päevapraad
nüüd ka
Pärnus!

VÄIKEBUSSI RENT VÄI

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

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

Tõenäoliselt suurim
hamburger Eestis!
E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

XXL

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.

0,5 kg

18 cm

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist

24 h =60
€ 24
•
Citroen Jumper (2014) 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

511 6923 • aurel.ee/buss

Neljapäev, 18. detsember 2014
nr 44 (321) • Tiraaž 20 400
www.tartuekspress.ee
Tualetipumba peas kandmise päev
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Professional

Tööriistakomplekt
128-osaline
• sisaldab kruvikeerajaid,
näpitsaid, leht-silmusvõtmeid, 1/4 , 1/2 ja
E-torx padruneid ja
kõiki vajalikke otsikuid

Akutrell DS10DFL
• akud: 2 x 1,5 Ah / 10,8 V
• max. väändemoment 22 Nm
• 0 - 300 / 0 - 1300 rpm
• kiirpadrun 10 mm
• LED -töövalgusti
• laadimisaeg 40 min.
• kaal 1,0 kg

99−
.

99.

90

IKH1004

149−
.

HI60010288

182−
.
Lihvija ja otsikute
komplekt 200-osaline

Kruvikeerajate komplekt
• 5osaline
• ergonoomiline ja
pehme käepide
• sisaldab: lapikpead
6,5x150, 4,0x100,
5,5x125
• H1 / 80, PH2 / 100

21−
.
90

Professional

Tööriistakomplekt
89-osaline

• 135 W / 230 V
• 8000 - 30000 rpm
• kiirpadrun
• otsiku elastne
pikendus (pikkus 1 m)
• 200 lihvimis- ja
graveerimisotsikut

14.

W016040

49.90
TPG135W2

• leht-silmusvõtmed,
piipvõtmed
• 1/4” ja 1/2”
padrunid mmja tollmõõdus

6490
.

69−
.
ASI019

108−
.

Hinnad kehtivad kuni 31.12.2014 või seni kuni kaupa jätkub.

Tallinn

Pärnu mnt 238 (Järve keskuses)
Tel 600 3432
info@tooriistamarket.ee
E-P 9.00-20.00

Tartu

Ringtee 78
Tel 767 9092
tartu@tooriistamarket.ee
E-R 8.00-19.00 L 9.00-16.00

Narva

Tallinna mnt 30B
Tel 634 6096
narva@tooriistamarket.ee
E-P 8.00-19.00

Rakvere

Lõõtspilli 2 (Vaala keskus)
Tel 323 1932
rakvere@tooriistamarket.ee
E-R 8.00-19.00 L-P 9.00-15.00

Paide

Tööstuse 26
Tel 385 0394
paide@tooriistamarket.ee
E-R 8.00-18.00 L-P 9.00-15.00

Citroen
diisel•1

511 6

tartuekspress
Supilinna pedofiil: Ärge kartke!
2
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Supilinna kodanikuaktivistid on
alustanud infosõda hiljuti naabrusse kolinud korduvalt karistatud pedofiili Boriss Lazarevi
vastu, kes ise kinnitab, et uusi
kuritegusid tema poolt peljata ei
tasu.
Lazarevi asumine Oa tänavale kolm
nädalat tagasi ajas tagajalgadele mitmed
supilinlased eesotsas kuulsa teisitimõtleja
Kalle Kulbokiga, kes ühtlasi täidab Kroonuaia tänaval paikneva Kesklinna kooli hoolekogu esimehe rolli. Nii saatiski
Kulbok lapsevanematele kirja, kus hoiatab 60-aastase Lazarevi eest, kes on oma
10-aastase karistuse laste vastu suunatud vägivaldsete seksuaalkuritegude eest
tänaseks täielikult ära kandnud.

Kabuhirmus lapsed
„Hoolekogu peab vajalikuks võimalikust ohust informeerida kõiki lapsevanemaid,“ selgitas Kulbok. „Üldise praktika
kohaselt on seksuaalkurjategijatel kalduvus oma kuritegusid korrata.“
Kabuhirmus elab ka Lazarevi naabruskond. „Häirib mehe taust, mille eest ta
kinni istus. Arvestades seda, et mul on
väiksed lapsed, ei ole olukord just kõige
meeldivam,“ rääkis kättemaksu peljates
anonüümsust palunud noor ema.
Naine tunnistas, et otsest ohtu pole
seni veel olnud. „Aga pidime oma elu kardinaalselt muutma – kui laps muidu tuli
üksinda koolist koju, siis enam ta seda ei
tee. Arvan, et naabritel ka samamoodi,“
rääkis ta. „Supilinn on väikseid lapsi täis,
nad on siin alati omapead ringi jooksnud.
See oli ka põhjus, miks ise Annelinnast ära
kolisime.“

li kuritarvitamine, mis soodustas agressiivsust ning millele kulus ka praktiliselt
kogu tema sissetulek,“ selgitas kohtunik
Peet Teidearu Lazarevi trellide taha jätmist. „Samuti nähtub materjalidest, et
kuigi süüdimõistetu on vangistuse jooksul alustanud osalemist seksuaalkurjategijate tagasilanguse ennetamise programmis, siis on ta selle siiski katkestanud,
kuna ei olnud võimeline kuriteopõhises
programmis osalema.“

Sanatooriumis kosunud

Noort ema nörritabki eriti tõik, et kui
eksvangidele pakub ühiskond erinevate
programmidega tuge, siis tema ja saatusekaaslased on jäetud üksi. „Mulle pole mingeid tugigruppe. Kuidas mina hakkama
saan, kuhu pöörduda?“ küsis ta. „Ma ei saa
aru sellest, et inimene on kümme aastat
sellise asja eest kinni olnud ja tal lastakse
ükskõik kuhu elama minna. Olen täiesti
Paranemisest kaugel
veendunud, et kuskil mujal maailmas pole
normaalne see, et pedofiil saadetakse elaLazarev resideerub endise elukaaslase
ma majja, kus on lapsi.“
Jevdokia Borina juures – eakas proua vajab
Naine on ühendust võtnud nii sotsiaalasjaosaliste sõnul kodutöödes abi. „Pakkindlustusameti, vangidega tegelevate
kusime talle küll teiste naabritega, et linMTÜ-de kui politseiga. „Igal pool öeldaknal on ka teenuseid, mis teda aidata võiks,
se, et saadakse küll probleemist aru, aga
pakkusime ka ennast appi, aga tema ütles,
teha pole midagi,“ tõdes ta. „Midagi teha
me ei saagi, ootame,
midagi juhtub jälKõik on minu vastu. Kes mulle raha kuni
le. See on ju põhimõtteannab? Siim Kallas varastas miljo- liselt ravimatu haigus.“
Ehk on vangla-aastad
neid ja kõik on korras – teda miski- meest
sedavõrd laaspärast vangi ei ole pandud.
tanud, et enam ei jätku pahategudeks ramet tahab just seda meest. Ega ta ei usu, kui
mu? „Tartu vanglas on sisuliselt sanatoome ütleme, et mees lastele haiget on teirium,“ ei uskunud noor ema seda lahennud,“ meenutas noor ema.
dust. „Laagritüüpi vanglates koheldakse
Värskeim eksperthinnang Lazarevi
neid nagu lapsevägistajaid, aga siin on nad
ohtlikkusele pärineb 28. jaanuarist, mil
eraldi blokis, kus teised neile ligi ei pääse.
mees jäeti ennetähtaegselt vabastamata.
Kolm korda päevas söök, liikumine, tasuSamast meetmest on kohus keeldunud
ta arstiabi – mida sa veel tahad? See mees
varemgi – kahe aasta taguse vangla iseloopakatab tervisest. Ma ei taha temaga isegi
mustuse kohaselt oli üldise korduva kurikoridoris kokku saada.“
teo toimepanemise tõenäosus kahe aasta
Võõrast ei taha
jooksul 20% ja vägivaldse kuriteo toimepanemise puhul 40%. Seksuaal- ja vägiTartu Ekspress leidis turske kehaehituvallakuritegudes süüdimõistmise tõenäosega, kuid räsitud välimusega ja poolhamsuseks hinnati viie aasta jooksul koguni
butu Lazarevi maja tagant puukuurist.
41–62%.
Sõbraliku hoiakuga mees oli kohe varmas
„Nii süüdimõistetu varasemat kui ka
ka ajakirjanikku tuppa kutsuma, millevangistuseaegset käitumist iseloomustab
le elukaaslane Borina küll vastu põikles.
kohatine impulsiivsus ja agressiivsus, mis
„Naabrid kardavad, et kuna ma vangist
on väljendunud ka õigusvastases tegevutulin, siis hakkan nende lapsi tülitama.
ses ning mida on ilmselt mõjutanud temal
Ma pole neile midagi teinud, miks mind
diagnoositud käitumis- ja psüühikahäikarta?“ küsis ta. „Ma ei puutu lapsi enam
red. Samuti on õigusvastast käitumist
elu sees.“
vabaduses oluliselt mõjutanud alkoho-

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Viimastel aastatel niigi skandaalidest räsitud Oa tänavale on end sisse seadnud seksuaalkuritegude eest karistatud Boriss Lazarev. 
KAUR PAVES

Lazarevi sõnul mööduvad tema päevad mitte põngerjaid jahtides, vaid puukuuris
tööd vihtudes.

„Mida sa lobised, sa ei saa aru, et nad
panevad kõik kirja?“ sekkus vestlusesse Borina, kes rõhutas ka omalt poolt,
et tema oma nina naabrite ellu susata ei
kavatse. „Mis neil siin viga on? Me lärmi ei
tee, viina ei joo.“

Laia profiiliga traktorist
70. eluaastale lähenev Borina kinnitas,
et üksi ta majapidamises hakkama ei saa
ja vajab abi. „Tõsi, üks noormees naabrusest pakkus ennast. Aga kuidas ta mind
aitab, tal ju oma pere. Ei taha, et võõras
mees mulle tuppa tuleks – mille jaoks?“
päris Borina. „Boriss oskab mööblit teha,
kütab ahju, ilma ma hakkama ei saaks.
Suur tänu talle. Oleme kogu aeg koos, ta
ei saagi midagi kurja teha.“
Tööd pole Lazarev veel leidnud, aga
otsib enda sõnul hoolega. „Hariduse poolest olen traktorist, aga sellist tööd pole
saada. Mõistan ka puusepatööd, kuigi
olen invaliid,“ lausus ta. „Kukkus väiksena
pea peale, tal on igasugu hädad,“ täiendas
Borina. „Mis te siin lärmate ja kirjutate.
Mina mõtlesin, et mul on head naabrid,
aga vaat mis teevad.“
Kahest pensionist elab paarike kuida-

giviisi ära, ent siiani teevad tuska endised naabrid, kes väidetavalt küttepuid ja
aiatarbeid varastasid. „Mul on niigi väike
pension, miks nad mind paljaks röövisid?
Kõik on minu vastu,“ selgitas Borina umbusku kõrvaliste isikute suhtes. „Kes mulle raha annab? Siim Kallas varastas miljoneid ja kõik on korras – teda miskipärast
vangi ei ole pandud.“
Korter, kus taas kokku saanud tuvikesed pesa punuvad, kuulub Borina pojale
Georg Borinile – proua elas varem kõrval
paiknevas õe korteris. „Minu korteris on
soojem ja mugavam, kütavad seal Borissiga ja ilmselt siis ööbivad ka,“ rääkis Borin.
„Ema on asjade gurmaan ja teises korteris on tal asju nii palju, et ta ise sisse ei
mahugi.“

Jumala kingitus
Borin tunnistas, et on naabritega probleemi arutanud, ent tema käed jäävad olukorra lahendamisel lühikeseks.“Vana elukaaslane aitab teda, ma ei saa ju emale öelda, et saada ta minema. Tema jaoks on ta
jumala kingitus,“ selgitas ise pealinnas
elav mees. „Võin Borissi ju oma korterist
välja ajada, aga siis hakkaks ta kohe ela-

Teostatud töödele 3 aastat garantiid

EHITUS- JA REMONDITEENUSED:
fassaadid, katused - müük ja paigaldus
aknad/uksed - müük ja paigaldus
üldehitus ja plekksepatööd, pleki kantimine

kristjan@krestonehitus.ee
www.krestonehitus.ee
tel 5809 6966.

ma kõrval.“
Borin märkis, et endal tal Lazareviga
probleeme pole olnud ning tänase seisuga paanikaks põhjust pole. „Ei ole Borissi küll ise nüüd näinud, aga venna jutust
olen kuulnud, et ta ei joo ega suitseta, on
rahulikumaks ja vanemaks jäänud,“ lausus ta. „Omal ajal, üle kümne aasta tagasi, tal oma peod ja asjad muidugi olid, aga
meile ta ohtlik pole olnud.“
Borin tõdes, et igal pool võib naabriks
sattuda keegi, kes on vangis olnud ja kaaskodanikele ei meeldi. „Taust on Borissil
muidugi nagu on, aga ega ta ennast eriti
kaitsta pole saanud, eks ta ole peast veidi
lihtne ka. Muidugi lapsed peaksid nagunii järelvalve all olema, natuke ilmselt paisutatakse ohtu üle,“ rääkis ta, kinnitades siiski, et pole ka selle poolt, et oodata
ära, millal pauk tuleb. „Püüan esmaspäeval maja koosolekul rahva natuke maha
rahustada. Hirm on küll põhjendatud, aga
mitte nii põhjendatud.“

Vastane liidab
Läheduses elav noor ema ütles, et ei ole
sellist tingimust, mille täitmisel ta Borissi
naabrusega lepiks.“Vangil ja vangil on vahe.
Ma ei ole väiklane inimene – kui siia tuleks
keegi, kes on kelmuse eest kinni istunud
või kas või varas, siis neid ma taluks,“ lausus
ta. „Praegu on küsimus minu laste turvalisuses ja siin tõmban ma kategoorilise joone. Sellega ma riskida ei taha.“
Naise sõnul peaks pedofiilil olema keelatud elada kohas, kus on lapsi. „Maksumaksjana oleksin nõus maksma rohkem
makse, et see inimene ühiskonnast kõrvale jääks. Tehke neile mingi oma küla, kus
nad oleks vähemalt valve all, mitte et nad
teevad, mida tahavad, ja meie istume nagu
pommi otsas.“
Kui karmist loost püüda midagigi positiivset leida, siis on niigi tihedalt suhtlev
Supilinna kogukond veelgi lähedasemaks
saanud. „Kui seni teadsin vaid ühelt poolt
naabreid, siis nüüd ka teisi,“ rääkis noor
ema. „Mõnes mõttes on see meid ühte liitnud.“
KAUR PAVES

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.

LUGEJA KIRI
LUGEJA

tartuekspress
Tartu Ekspress LAUSEGA

Viie tee risti
ringi veel
ei tule
Teeksin ettepaneku ehitada
Aardla-Soinaste ristmik ümber
ringteeks.
Põhjendus: selles laiapinnalises ristmikus tulevad kokku
mitte kolm või neli, vaid hoopis viis tänavat: Aardla (kaks
suunda), Raudtee (kaks suunda) ja Soinaste (üks suund).
Juba praegu liigeldakse seal
nagu ringteel, sest sõidukid,
mis tulevad Raudtee tänava
põhjasuunast, püüavad Soinaste suunast tulevate sõidukite taga reastuda. Olukord on
üpris segane, eriti tipptunnil
(kahe ristuva bussiliiniga), ja
õige lahendus oleks siis kasutada olemasolevat pindala
väikese, aga liiklust korralikult
reguleeriva ringtee jaoks.
Stefan Groote
Juunis kirjutas Tartu Ekspress,
et vastav eskiisprojekt hakkab
ilmet võtma. „Linna kõige
hullema liikluskorraldusega
ristmiku lahendus vähemasti
paberil on peatselt olemas,“
märkis linna inseneriteenistuse
spetsialist Peep Margus toona.
„Ringristmik, kus parempöörded Aardlast Raudtee tänavasse on mõlemas suunas vabad.
Päris miniringiks ma seda
8-meetrise raadiuse tõttu ei
nimetaks, aga olemasolevat
ruumi arvestades üpris optimaalne lahendus“

Urmas Mets
linnamajanduse osakonna
teedeteenistuse juhataja
Ettepanek ehitada välja Aardla–Soinaste–Raudtee ringristmik on igati põhjendatud.
Selle aasta lõpuks valmib
nimetatud ristmikuala tehniline projekt, mis on kooskõlastatud nii külgnevate kinnistute
omanikega, Eesti Raudteega
kui ka kõikide tehnovõrkude
valdajatega.
Paraku ei võimalda linnaeelarve selle ringristmiku väljaehitamist 2015. aastal. Linnamajanduse osakond esitab
uue ettepaneku objekti väljaehitamiseks 2016. aasta eelarveprojekti.
Kahtlustad, et naabrimees on
suhteliselt normaalne?
Su sõber villib Liivimaa parimat
rabarberiõlut?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535
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valib aasta teo
Sarnaselt mõju kaotavale
konkurendile seab ka Tartu
Ekspress linna olulisemad
sündmused ritta ning selgitab lugejate abiga välja
aasta teo.

Seda aga pisut teises mõttes –
aasta tigu peaks läbi huumoriprisma viitama eriliselt venima jäänud
või lihtsalt ebaõnnestunud teole,
ettevõtmisele või üritusele Tartus või linna vahetus ümbruses. Et
sedavõrd suurejoonelist tiitlit mitte oma piiratud vaatevinklist jagada, andsime võimaluse oma kandidaat välja pakkuda kõigile selle
aastanumbri sees ilmunud lehenumbrite põhilugude põhiallikatele.

Seli vs. kodanikud
Linnajuhtide ja -kodanike
rahustuseks võib esmalt tõdeda, et suurem osa küsitletutest ei
osanud mitte millegi kallal viriseda. Nagu võttis teema kokku linnamajanduse osakonna juhataja
Rein Haak: „Paljud asjad, mis on
venima jäänud, on selgelt finantseerimise taga.“
Kümme tuumakamat kandidaati, millest mõne autorid eelistasid anonüümsust, õnnestus
siiski ritta seada. Kommunikatsioonikohvik.ee eestvedaja, Tartu Ekspressi veergudel aga miinimumpalga eest ellu jääda püüdnud George Zhordania käis välja
bussijaama saaga kandidatuuri,
pealkirjastades selle „Neinar Seli
vs. linnakodanikud“.
„Ühelt poolt on end barrikaadidele seadnud vana kooli kapitalist, teisalt altruistlikumalt mõtlev
linnakodanike liikumine. Olen sel
teemal pingsalt silma peal hoidnud – on ju äärmiselt põnev jälgida, millise enese- ning sihikindlusega mõlemad pooled toimetavad,“ rääkis Zhordania.

Õppejõudude
koorekiht

Sajanditagune leid

Tartu ülikooli 2013/2014. õppeaasta parimateks õppejõududeks
tunnistati humaniora valdkonnas
Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse lektor Sergei Drõgin, socialia’s didaktika lektor Liina
Lepp, realia et naturalia’s analüütilise keemia professor Ivo Leito
ning medicina’s arstiteaduskonna
külalisprofessor Peep Talving.

199,99
euro eest võib uuest aastast väärteo
korras varastada. Seni kvalifitseerus
kuriteoks kuni 64-eurone vargus.

Hallpeale kambakas
Möödunud neljapäeval tungisid
kolm meest Peetri tänava hoovis
kallale 60-aastasele mehele.

Vabaerakonna Tartu ühenduse esimees Kalle Pilt käis välja Pargi tänava renoveerimistööd. „Nii
lühikese tänavajupikese tööd kestavad juba mitmendat aastat, enamik sellest ajast on ka tänav suletud olnud,“ põhjendas ta. „Mõni
aeg tagasi avati see küll liikluseks,
kuid olukord on seal masendav.
Näha on, et pea mitmeaastase tööga on valmis saadud vaid 100 meetrit tänavat, ülejäänud osas on kuumaastik, mis on kaugelt hullem kui
olukord enne tööde alustamist.“

Liiklusest spordini
Teise asjana häiris Pildi mõttekaaslasi Võidu silla remont, kuna
see mõjutas linna transpordisüsteemi. „Linn ei olnud läbi mõelnud, kuidas toimub transpordi
suunamine, kui üks sildadest on
suletud. Tekkisid olulised ummikud ning avariiohtlikud olukorrad,“ rääkis ta. „Võib-olla oleks
olnud abiks teadlaste kaasamine.
Ka kergliikluse lahendus polnud
läbi mõeldud.“
Arvamusliider teadussekto-

rist esitas aasta teo kandidaadiks
Võru maantee Tõrvandi-Ülenurme ristmiku piirkonda jääva osa
väljaehitamise totaalse venimise
ja ehitustööde täiesti ebaõnnestunud ajastamise. „Ühe sõidurea
asfaltkate hekseldati vastu talve
üles, tekitati kitsas „slaalomirada“ – saame näha, kuidas lumekoristusmasinad seal hakkama
saavad,“ sõnas ta. „Liiklus suunati
mitmekilomeetrisele ümbersõidule linna piiril.“
Lastekirjanik ja jalgpallifänn
Mika Keränen tõi välja spordirajatiste jätkuva puudumise treenijate arvu kasvust hoolimata. Veel
pakuti vaikelu Emajõe kaldal, lennuliikluse kiratsemist, valimisliitude ilmajätmist fraktsiooniõigusest, janti kaasava eelarvega
(hääletusega manipuleerimine ja
madal rahva huvi) ning lasteaiakohtade puudust.
Tartu aasta tigu saab valida Tartu Ekspressi kodulehel, hääletus
lõppeb 7. jaanuaril kell 12. Kõigile osalejatele pakume uuel aastal
tasuta lehte.
KAUR PAVES

14. detsembril said Lõuna-Eesti
pommigrupi demineerijad väljakutse Rannu valda Sangla külla,
kus oli leitud esimesest maailmasõjast pärit mürsk. Lõhkekeha võeti kahjutuks tegemiseks
kaasa.

Vana kell uude koju
Koostööleppe alusel jõudis Järvamaa
muuseumist
ERMi JärvaJaani kiriku
ajalooline
tornikell, mis
on valmistatud aastal
1634 ning mille annetas muude
esemete hulgas kirikule suurmaaomanik Bogislaus von Rosen.
Põhjasõja käigus peitsid kiriku
vöörmündrid kella väidetavalt
enne ühte, siis teise veekogusse,
kust see taas leiti alles paarsada
aastat hiljem.

Tared valgeks
Kopsakas kink
liigesehaigetele
Tänavuse maratonihooaja raames kogunes TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Klubi Tartu Maratoni
koostöö tulemusena liigesehaigete laste ravivesivõimlemise toetuseks 7924 euro suurune annetussumma, millest sai abi 60 last.

Prii jõululõuna
Linnavalitsus ja Pauluse kogudus
ootavad vähekindlustatud elanikke jõululõunale esmaspäeval kell
11–14 koguduse ruumides aadressil Riia 27.

ERMi näitusemajas (Kuperjanovi 9) saavad 20. detsembril kell
12–14.30 kõik soovijad traditsioonilisi võtteid jälgides kaunistada
oma kodu valgete jõuluehetega.
Töötoas kasutatakse vanaemade
tärgeldamise meetodit, kus abiks
riisi-, kartuli- või maisitärklis.

Turismipreemiad Taaralinna
Lõuna-Eesti turismikonverentsil
jagati tunnustust konkursil „Ehe
Lõuna-Eesti“ kandideerinud turismisündmustele ja -objektidele.
Mõlemas kategoorias võitsid
Tartuga seotud kandidaadid: Rally
Estonia ja Ahhaa keskus.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Parteilase masendus
Tigu teadupoolest ei ole just loomariigi väledamate killast ning siit
ka Zhordania põhjus, miks nimme see tegu aasta teo tiitlit väärib.
„Mõistan, et selliseid suuri otsuseid ei saa kergekäeliselt vastu võtta, kuid minu arusaamist mööda
ei ole see kaasus ja seega ka otsustamine keeruline: otsustajad, teie
nimi on otsustusvõimetus!“

1 : 1 VIIK: taanlased varastasid meilt ristilipu, kuid Rimi päkapikud
mõõdavad jõuluõllega tagasi. 
AUGUST LUMM

19.-21. detsember

Kõik
kaubad

-20%

vä

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee

www.facebook.com/EhituseABC
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KINGIKOTI

MAIUSPALAD

SINU DIGIPOOD

Muutke oma elu rikkalikumaks,
lihtsamaks ja lõbusamaks!
Sony Xperia Z2

12.

DIGI hinnang

KUUMAKSE ALATES

51

IP58

4G

tolmu- ja
veekindel

5.2" 16GB

1080x1920
OS.
Android

15h
690h

4.4.2.

Quad-Core
2.3GHz

-42%

399.-

163g

699.-

Nutikas elu igaühe jaoks!

-40%

Samsung
Galaxy Young 2

Lihtne, võimas, kaunis.

-33%

ASUS ZenFone 5

6.61

Eriti hea hinnaga iPhone!
Apple iPhone 4S

-50%

Parim tahvelarvuti pakkumine!
Lenovo IdeaTab A3500-FL

-23%

KUUMAKSE ALATES

TASUTA

9.56
KUUMAKSE ALATES

199.-

8GB mälukaart

299.-

59.-

ˇ299.-

Dual-Sim

99.-

599.-

5"

16GB

Intel
Dual-Core
1.6GHz

18h
353h

OS.
Android

145g

1280x720

3.5" 4GB
480x320

Cortex-A7
1GHz

OS.
Android
4.4.2.

7h
250h

108g

Parim sülearvuti pakkumine!

15.6"

4GB

Intel
Celeron
N2840

-32%

4.3.

3.5" 8GB
640x960

vaata lisaks: KLICK.ee/zenfone5

Cortex A9
1GHz

Äriklassi kvaliteet parima hinnaga!

15.6"

Windows
8.1

4GB

1000GB 5:25

Intel Pentium
Quad-Core
N3540

Windows
8.1.

500GB

6:30

-33%

10.

99.-

8h
200h

129.-

OS.
Android Quad-Core

iOS 7 140g

4.2.2.

Võimsus ja kvaliteet stiilses kestas!

HP 250 G3

2,19kg

2,23kg

TASUTA ümbris ja JBL
kõrvaklapid
väärtuses 80€

15.6"
FULL HD

Intel
Core i7
4510U

Windows
8.1.

8GB

1000GB

GeForce

2,4kg

6:00

1.3GHz

8GB

7"

9h 320g

800x1280

-25%
-10%

Stiilne ja vaikne!
Siemens
EQ.5 macchiato

15.46
KUUMAKSE ALATES

840M

499.559.-

KUUMAKSE ALATES

8.

KUUMAKSE ALATES

67

HP Compaq 15
• WiFi • USB3.0 • Intel graafika
• 2xUSB2.0 • HDMI

269.-

vaata lisaks: KLICK.ee/hp-250

399.-

Tee teoks oma unistus saada kopteripiloodiks!
R/J helikopter
Syma S107G

• WiFi • Bluetooth 4.0 • USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA
• võimas neljatuumaline protsessor • mittepeegelduva pinnaga
ekraan • sõrmejäljekindel tugevast plastist korpus

-50%

Maailma kõige võimsam mängukonsool!
Sony Playstation 4 500GB

56

333.-

Lenovo Z50-70
• DVD-kirjutaja • 4GB graafikamälu • WiFi • Bluetooth 4.0
• 1xUSB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA
• Dolby Advanced V2 helisüsteem

499.-

-11%

80cm

DVB
T/C

12.51

29.

90

399.-

59.90

• kopteri pikkus 22cm • metallraam • güroskoopiline stabilisaator • sisseehitatud aku
• IR distantsjuhitav, kuni 10m • saadaval punane, sinine või kollane

449.-

• kaheksatuumaline kuni 2,75gHz • 8GB GDDR5 • kõvaketas 500GB
• Blu-Ray / DVD • 720p, 1080p ja 1080i

www.klick.ee

749.999.-

Super hinnad!
Samsung telerid kuni -45%
32"

KUUMAKSE ALATES

22.83
KUUMAKSE ALATES

Kaks telerit ühe hinnaga! Tasuta kaasa 32" teler!

49"

SmartTV

USB VIDEO

FullHD

USB

A+

123cm

WiFi

3D

-28%

49VLE8472

MKV DivX HD
1920x1080p
MP3 JPG

-45%

UE32EH4003

USB VIDEO
MP3 JPG

A

EQ-seeriale kingitusena kaasa
• LCD ekraan mugavaks kasutamiseks
espressomasina hoolduskomplekt
• kiire esmane kohv - 30 sekundit
koguväärtusega 50 eurot!
• veepumba võimsus 15 bar • veepaagi maht 1,7 liitrit
• aromaPressure filtreerimissüsteem • vaikne keraamiline veski
• reguleeritav kangus: 6 astet • reguleeritav temperatuur: 3 astet
• automaatne piimavahustaja • katlakivi eemaldus

7.

KUUMAKSE ALATES

43

227.419.-

SALVESTUS

400
Hz
PPR

DVB
T/C

TASUTA
KAASA
32'' TELER

• uus SMART inter@ctive 3.0 nutiTV: browser, Facebook, Dropbox jpm
• DLNA, Miracast • 6 paari 3D prille

27.20
KUUMAKSE ALATES

897.1249.-

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 34.92% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 15.4%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.9€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TARTUS: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee;
Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee.

Kampaania kestab 03.12.2014 - 31.12.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.
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Suure läbimurdena serveeritud lasteaiareform võib
küll rõõmustada järjekordades oodanud vanemaid,
ent on barrikaadidele
ajanud eralasteaiad, kelle
hinnangul teeb linn muudatustega erasektorile liiga.

Mure tuleviku pärast viis Taaralinna eralasteaedade esindajad küllalt
tuliseks kuumenenud linnavalitsuse ümarlauda. 
KAUR PAVES

Enda sõnul 51 eralastehoiu muresid esindav Karu lasteaia direktriss Signe Rosenthal tõi välja uue
määruse, millest lähtuvalt maksab Tartu alates septembrist 15%list lisatoetust valitsuse kehtestatud alampalgast teenuse pakkujale,
juhul kui see langetab hinda linna
munitsipaallasteaedade õppemaksuga võrdsele tasemele. „Määruse eelnõud tutvustaval kohtumisel lubas haridusosakonna juhataja Riho Raave, et lastele, kes käivad eelnevast või uuest õppeaastast
erahoius või -aias, ei pakuta munitsipaalhoiu kohta vähemalt õppeaasta lõpuni,“ meenutas ta.

Uued pinnad või remont
Linn on võtnud rendile suured äripinnad Tähe 4 ja Vasara 50,
milles planeeris luua 220 munitsipaalhoiukohta. „Nagu ajakirjanduses on korduvalt kajastatud, ei ole
lapsevanemad neid kohti varmad
vastu võtma ning seega pakutakse
erasektoris käivatele lastele korduvalt munitsipaalhoiukohti,“ märkis
Rosenthal. „Eralastehoiu teenuse
osutajad ei mõista, kuidas on võimalik teha niivõrd mahukas investeering ilma analüüsita, kui palju
lapsi vajab üldse nimetatud piirkonda hoiukohti, samas kui paljud munitsipaallasteaiad vajaksid
tunduvalt rohkem suuri linnapoolseid lisainvesteeringuid vastamaks
pääste- ja terviseameti nõuetele,
mille täitmata jätmise eest maksab
linnavalitsus suuri trahve.“
Rosenthal päriski, miks ei kaasatud lastehoiu töörühma eralastehoidude esindajaid. „Investeeringud on tehtud maksumaksja
raha eest, mis tegelikult moodustub ettevõtja loodud töökohtade
arvelt,“ selgitas ta. „Miks on linn
tekitanud olukorra, kus ta saeb
seda oksa, millel ta ise istub? Miks
ta töötab eraettevõtluse vastu?“
Raave rõhutas omalt poolt,
et omavalitsusele on seadusega
pandud kohustus tagada kõigile 1,5-7-aastastele lastele vanemate soovil lasteaia- ja hoiukoht ning
vastuvõetud otsustega on jõuliselt arendatud teenusepõhist lasteaia- ja hoiukohtade pakkumist.
„Reform koosnes kolmest sambast: lastevanemate kohatasude võrdsustamine munitsipaal- ja

Raave toonitas, et vaatamata
muutunud olukorrale peaks lähiaastatel lapsi jätkuma siiski kõigile praegu linnas tegutsevatele lasteaedadele ja -hoidudele. „Uued
hoiuteenuse pakkumisega turule tulevad ettevõtjad peaksid aga
enne alustamist tõsiselt kaaluma,
kas lapsi ikka enam neile jätkub,“
tõdes ta samas. „Sündide arv väheneb ja sisseränne ei pruugi seda
langust väga palju kompenseerida.
Tõenäoliselt siiski väheneb tulevikus olemasolevates munitsipaallasteaedades kohtade arv seetõttu,
et mitmes lasteaias viiakse laste arv
rühmades tagasi normi piiresse,
samuti tekib juurde sobitusrühmi
hariduslike erivajadustega lastele,
kus kohtade arv ongi väiksem.“

erasektoris, eralasteaedade ja -hoidude uus toetusmudel ja munitsipaalhoidude arendamine üüripindadel – 308 uut kohta,“ märkis ta.
Selle tulemusena oleme täna Raave sõnul täiesti uues olukorras, kus
kohtade pakkumine on tasakaalustanud nõudluse. „See aga tähendab
omakorda seda, et laste saamiseks
lasteaedadesse ja -hoidudesse peavad rohkem pingutama, näiteks teenuse kvaliteedile tähelepanu pöörama nii munitsipaallasteaiad kui ka
erateenuste osutajad. Siinjuures on
aga läbivaks põhimõtteks lastevanemate vaba valik.“
Raave lisas, et loomulikult ei
tohiks erasektor ega ka munitsipaallasteaiad laste saamiseks kasutada ebaeetilisi võtteid, nagu ülemeelitamine, teise sektori halvustamine ega lapsevanemate ähvardamine kohast ilmajäämisega.

Väärinfo vastu

Värsketele ei jätku
Rosenthali väitel juhtisid erasektori esindajad suvisel koosolekul linna tähelepanu ka asjaolule, et lastehoiuteenuse tegevustoetuse maksmine järgneva kuu
15. kuupäevaks ei ole mõeldav, sest
maksu-ja tolliametile tuleb tasuda
riiklikud maksud 10. kuupäevaks.
„Selle tegevusega teeb linn ettevõtjatest maksuvõlglased, mistõttu kohalik omavalitsus ei saa
meile tegevustoetust üle kanda,“
lausus ta. „Sellega põhjustatakse
ettevõtjale majanduslikult raske
finantsseisund. Mis eesmärgiga
meid survestatakse?“

Häid pühi!
Järgmine leht ilmub

8. JAANUARIL

Heljo Pikhof
Linnavolikogu rahanduskomisjoni liige

Rosenthali nägemuses võiksid omavalitsus ja ettevõtjad olla
võrdsed partnerid – linn on aga
oma jõupositsiooni ära kasutanud ja hakanud nõrgestama toimivat süsteemi. „Palume peatada
munitsipaalhoidude loomine ning
lapsevanemale väära informatsiooni edastamine,“ resümeeris ta.
Raave kinnitas, et linn soovib
erasektoriga jätkuvalt koostööd
teha. „Igas protsessis võib ette
tulla probleeme ja ettekujutustele rajanevaid valearusaamasid.
Probleemide ilmnemisel tuleks
aga tugineda konkreetsetele faktidele, mitte kuulujuttudele ja emotsioonidele,“ soovitas ta.
KAUR PAVES
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Palametsa
pajatused

Rolli sisse elamiseks kannavad Asti
ja Jolle punast ka kodus. 

RASMUS TOOMPERE

315.

1914. a sõjajõulud Tartus
Postimees kirjutas jõululaupäeva numbris, et ilmasõda heidab sellele pühadeõhtule oma õudset helki. Üle poole inimesesoost seisab
sõja surve all. Miljonites kodudes valitseb ahastus ja meeleheitmine. Mehed külmetavad kaitsekraavides ja lahingud käivad kõikidel
väerindadel. Suur katsumise aeg on meie põlvkonnale kätte tulnud.
Jõulude eel ja ajal korraldati Tartus hulgi heakstegevaid pidusid,
mille sissetulek läks haavatud sõjameeste, nende perekondade ja
sõjapõgenike heaks. Samas hoiatati kelmide eest, kes enda huvides
tülitavad just jõukamaid Tartu kodanikke, et korjata raha mingi valla nimelise voodikoha heaks Tartu arvukates laatsarettides, annetuse aga oma taskusse jätavad. Kiita saab korporatsioon Sakala, kelle
majas Veski uulitsal pühitseti sisse 30 kohaga sõjahaavatute laatsaret, mida peetakse ülal Tartumaa valdade abil. Raudteejaamast hea
ligi abivajajaid sanitaarrongidelt kohale tuua.
Sõja vari lasub ka koolide jõulupidude kohal. Tartu eestikeelne
Peeter Põllu juhitud tütarlastekool pidas seda Vanemuise saalis nii
õpilastele kui lastevanematele. Vaheteki tõustes võis näitelaval näha
meie tuleviku lootust – ligi 400 noort tütarlast, kelle hõbeselgetel
häältel Vene riigilaulu lauldi. Selle järel kõlasid meie liitlaste Prantsuse ja Inglise hümnused, mida publik püsti seistes kuulas. Järgnesid
koorilaulud, klaverimäng neljal käel ja võimlemisettekanded. Ning
lõpuks J. Kunderi „Kroonu onu“, mille kõik osalised olid tütarlapsed.
2. ja 3. pühal peeti Tartu suuremates saalides rõõmsama kavaga
jõulupidusid ja perekonnaõhtuid, kusjuures ametivõimude poolt oli
muidu nii tavaline tants peo lõpul keelatud. Ja seda kuni sõja lõpuni.
Sest ajalehtedesse oli siginenud uus kurb rubriik, milles teatati, kes
eestlastest-sõjameestest on surma või haavata saanud. Kuskohast
pärit ja mis päeval langenud või teadmata kadunuks jäänud. Sünge
kroonika. Samas oli ära toodud ka soldati Georgi risti medali saanute nimed. Aga neid oli õige vähe võrreldes langenutega. Ning teade, et
uue aasta alguses kutsutakse ennetähtaegselt üle poole miljoni noore ja terve mehe jälle lippude alla tsaari, usu ja isamaa eest sõdima.
Kroonu poolt õhutatud saksavaenulikkus – sõjaolukorras mõistetavgi – leidis endiselt rõhutamist. Teatati mõnegi kohaliku mõisniku väljasaatmisest Venemaa sisekubermangudesse. Tänapäeval
ütleksime – individuaalsest küüditamisest. Sellestki, et ikka enamates linna kauplustes võib näha silte „Palutakse saksa keeles mitte
rääkida!“. Ülikooli nõukogu otsustab kõik Saksa- ja Austriamaa alamatest audoktoriteks valitud teadusemehed sellest aust ilma jätta ja
valida nende asemele Serbia kuninga koos troonipärijaga ning tsaari
sõjaväe ülemjuhataja, kasvult Nikolai II peajagu pikema ja rahva hulgas küllaltki populaarse suurvürsti Nikolai Nikolajevitši. Aga temagi
kaotab oma kõrge ameti uuel, õnnetul 1915. sõja-aastal.

Kuidas elad, jõuluvana?
Aasta viimasel kuul saab
iga laps rääkida jõuluvanale, kuidas tal see aasta
läinud on, kuid kuidas
läheb jõuluvanal endal?
Külastan jõuluvana Jollet
tema Tartu kodus Annelinna
servas ühel pühapäevasel öösse kalduval õhtul. Kodu on väliselt tagasihoidlik – sest kui lapsed teaks, et jõulude ajal seal just
jõuluvana elabki, siis on karta,
et ta ei saaks oma edaspidiseid
õhtuid rahus mööda saata.

Kohustuslik tervis
Jõuluvana punane sametkuub
ripub esikus ja ootab homset
tööpäeva, jõulumoor Asti sametise-satsilise punakleidi kõrval.
Kodus kantakse ju ikka koduriideid (mis, muide, on samuti
punased) ning suuri sooje lambanahkseid susse, millega on
mõnus mööda tuba sahistada.
Susside sahinal liigub ka käbe
jõulumoor ning viib taadule tassikese põdrasamblateed jõhvikamoosi ja meega – et taat homseks kähinast lahti saaks. Sest
homme tuleb taas laste juurde
minna, jõulutaat lihtsalt ei tohi
jõulude ajal haigeks jääda, iga
laps ju ootab oma kingipakki.
„Täna pandi meid kamina
ette istuma, tuleleek soojendas
meie niigi sooja selga ja südant
veelgi soojemaks ja kui me sealt
kodunt jaheda põhjatuule ja tuisu kätte läksime, sai taat veidi
külma,“ selgitab jõulumoor taadi kähedat häält ning torkab tassi veel ühe lusikatäie mett ning
pika kõrre – et taat oma teed
habemesse ei loksutaks. See kõrs

on tal igaks juhuks ka punases
töökotis – juhuks kui külas taadile teed või morssi pakutakse.
„Kangemaid jooke jõuluvanad
ei joo, sest kui igas külas napsu
võtaks, siis oleks viimaste laste
juures keel päris pehme,“ räägib
jõulurahvas.
Kuigi koduloomad suhtuvad jõulukülalistesse enamasti
soosivalt – ükskord keeras kass
end moori süles kerra ja jäi nurrudes magama, teinekord tuli
väike koer tema seelikusabale
istuma – võib mõnele jõuluvana kummaline välimus stressi tekitada. Iga peremees peaks
oma lemmikut tundma ning
võib ju looma selleks ajaks kas
teise tuppa või aedikusse panna. Et oleks loomal ohutu ja
jõuluvanal ka.
Aasta viimastel nädalatel käivad jõulutaadid ja -moorid läbi
sadu kohti ning kodusid, kuu
viimase kolmandiku algul töötatakse vahel pea pool päeva,
10–12 tundi. Mõni laps saab suisa mitu korda jõuluvanale luuletust lugeda või patsu lüüa – lasteaias, kodus, ema-isa-vanavanemate töökohas. Jõuluvanadele ja mooridele on see pingeline
aeg, kuid pärast seda leiab taas
aega ka puhkamiseks.

Kepp mõõdupuuks
„Lapsed on väga tähelepanelikud, ükskord küsis üks terane
poiss mu käest, kus on mu jalutuskepp, mis mul eelmine aasta kaasas oli,“ meenutab jõuluvana. „Mul on tavaliselt kaasas
ligi meetrine kepp – lastelt, kes
on kepist lühemad, me luuletust
ei küsi, kuid need, kes juba pike-

Vaipade, vaipkatete ja pehmemööbli puhastus.
Soovi korral viime teie vaibad puhastusse ja toome tagasi puhastatuna.
Detsembris avamise puhul kõik teenused tutvumishindadega 20 % SOODSAMAD!
Kontakt: 5559 1892, e-mail: info@aelitaforte.ee (Aelita Forte OÜ)
Vastuvõtupunkt: Vasara 50a, Tartu

mad võiksid mõne rea ikka suuta ette lugeda.“
„Kõige vahvamad on sellised
luuletused mis sünnivad kohapeal ja tulevad otse südamest,
mitte raamatust,“ räägib jõulumoor. „Ükskord sattus üks väikemees nii luulehoogu, et luuletus kestis vist ligi veerand tundi, ja tema väike õde, kes algul ei
tahtnud üldse jõuluvanale ligineda, luges mõne aja pärast jõuluvana põlvel istudes veel pikema luuletuse, mis ei tahtnud
kuidagi lõppeda.“

Salm ei määra
Mõnesse peresse kohe on
seda loomingulisust antud
nagu kapaga, mõni teine pingutab päevi ja öid, et paar ridagi meelde jääks. „Ega sellestki pole midagi, kui jõuluvana
ees seistes luuletus meelde ei
tule,“ lohutab jõuluvana. „Jõuluvana ei anna kinke ju mitte
ilusa luuletuse, vaid ikka terve aasta hea-laps-olemise eest.
Mõnel maal polegi sellist kommet, et pakk lunastatakse mingi etteaste vastu välja, seal saab
pakke lihtsalt selle eest, et oled
laps. Kuid on ju ilus jõuluvanale kingi saamise eest ka midagi vastu anda, näiteks üks ilus
luuletus,“ arvab jõuluvana Jolle,
kes on lastele kinke viinud juba
sadu aastaid.
„Ka siis, kui see kink pole lapse jaoks just see, mida ta lootis
saada, tasub meeles pidada, et
kõige tähtsam on see, et kink
tuleks südamest. Kõike pole
siin ilmas võimalik kohe saada,“
lohutab Jolle kingisaajaid.
KAIE PÄIKE
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teispool lahte
Peamiselt Supilinna
salaseltsi tegevusega
Tartu kirjandushuviliste
südameisse murdnud
Mika Keränen on eestindanud endakirjutatud
raamatu „Väravajoonel“,
kus fookuses üks kirgedeküllane jalgpallikohtumine Soomes.
„90+ minutit põnevust,“
ühmab autor napi kommentaari, mida
lakooniliste
roheliste kaante vahelt otsida
tasuks. Vantaa
keskstaadionil
ei tule peategelasel, kollanokast puurilukul,
rinda pista mitte ainult skoorihimuliste vastasmeeskonna ründajatega,
vaid mäng käib
v ä g a m it mel
tasemel ning
panused näikse platsi kõrval
olevat astmes
suuremad kui
murul.
Õrnalt naivismi kalduva
tempoka jutustuse rõhuaset u s ba seer ub

meilgi kahjuks juuri ajaval mahhinatsioonil, kus
saamahimu läbi hiiglaslike
kihlvedude kipub ausa mängu põhimõtet halastamatult varjutama. Nii saavad
omadest vastased, kohtunikust timukas ning treenerist
desertöör. Mida raskes olukorras ette võtta, kui ühelt
poolt on vaekausil kopsakas
teenistus, boonusena veel
koht põhikoosseisus ja vas-

tukaaluks panna vaid südamerahu, õilsameelsus ning
midagi veel, mida õieti isegi
sõnastada ei oska?
Mänguga samas rütmis
ilma eriliste kannapööreteta (millest on pisut kahjugi) lõpuvile suunas kappav
paarsada lehekülge pakuvad
küllastumiseni vutiretoorikat, sekka kerged ekskursid romantika, alkoholismi,
ülekaalu, unistuste ja muudesse t aol i stesse valdkondadesse. Kas tõesti üks
vä ravava ht om a
tööhetkil sedavõrd
laial skaalal mõttelõnga kerib polegi oluline, sest ilma
nendeta jääks kontakt minategelasega selgelt liiga pinnapealseks. Usutavuse poolest paneb
siiski nii mõnigi
„pärg“ kukalt kratsima.
Pinev us püsib
enam-vähem lõpuridadeni ning õhku
jäetud otsad annavad lootust järjeloole. Kerge, ent tujuküllane ajaviide ja
sugugi mitte vaid
neile, kel jalgpalliga
tihe side niigi.
RASMUS REKAND

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma kollektiivi
KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Uusaastatervitus Ameerikast!
Põhja-Iowa Ülikooli kontsertkoor (USA)
Dirigent: Dr. John Len Wiles

2. jaanuaril kell 17 Tartu Ülikooli Aulas
Kavas: William Byrd, Arvo Pärt, Stephen Sondheim,
Urmas Sisask, Colin Mawby jt.

Kontsert on tasuta

JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

RISTTEE KOGUDUSE
JÕULUTEENISTUSED
toimuvad
21.detsembril

kell 15, 17 ja 19
aadressil Kaunase 9a.

Vt lähemalt www.risttee.ee

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3147.

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid. koopad, lossid = SLOVAKKIA

Suusareis “765”

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

inimese kohta

Jasna / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ruzomberok

BUSS VIIB, TOOB JA SÕIDUTAB KOHAPEAL. MAJUTUS EESTI PESAS!

www.aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

www.aurel.ee/pakett765.pdf
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ANEKDOODID

„Kullake, kus see raha on, mille ma puhkuseks kõrvale panin?“
küsib mees naiselt.
„Oi, ma unustasin sulle öelda, et
ostsin selle raha eest kasuka!“ vastab naine.
Mees helistab reisibüroosse:
„Halloo! Palun vahetage kahene reis Egiptusesse ümber ühese
reisi vastu Lapimaale, ööbimisega
onnis!“
***
Tänaval kohtuvad kaks meest.
„Küll teil on ilus koer!“ kiidab üks.
„On ta ka tark?“
„Tark on tema kohta veel vähe
öeldud,“ vastab teine. „Kui ma
temaga eile välja läksin, jäin äkki
seisma ja ütlesin talle: „Pontu, me
unustasime midagi!“ Ja mis te arvate, mida ta tegi?“
„Jooksis koju ja tõi selle ära, mille
te maha unustasite?“
„Ei, istus maha, kratsis kõrvatagust ja mõtles, mis see küll olla
võiks!“
***
Mees jõuab töölt koju hilja öösel.
„Kus sa olid?“ küsib naine.
„Aitasin ühel välismaalt tulnud
kolleegil hotelliasju ajada.“
„Ajasid korda?“
„Ajasin. Ütles, et paremini, kui ta

Kino

oma mees...“
***
Raamatupidaja pannakse pettuse
pärast vangi. Ta konginaabriks on
suurt kasvu jõhkrailmeline mees.
Raamatupidaja küsib, mille eest
naaber istub.
„Ei maksa rääkidagi,“ vastab kapp.
„Istun siin valgekrae-kuritöö eest.“
„Tore!“ rõõmustab raamatupidaja. „Siis oleme sama kategooria
mehed. Mina lekitasin siseinfot,
kõrvaldasin raha, petsin maksuametit. Aga sina?“
„Mina tapsin kolm preestrit ära!“
***
Mees õpetab naist autot juhtima.
Naine istub rooli taha ja küsib:
„Mida ma siis tegema pean?“
„See on väga lihtne!“ seletab
mees. „Kui valgusfooris on punane
tuli, sa seisad, kui on roheline tuli,
sa sõidad. Aga kui minu nägu on
valge, siis pidurdad!“
***
Mees seisab fooriga ristmikul.
Fooris põleb punane tuli kirjaga:
„Oodake!“
Mees ootab.
Süttib roheline tuli kirjaga:
„Minge!“
Mees hakkab tänavat ületama,
korraga sööstab ristmikule auto,

pidurid krigisevad, mees jääb
rataste alla, lamab tänaval vereloigus...
Fooris süttib kollane tuli kirjaga:
„Vabandage!“
***
Villu Tamme tuleb Tallinnas lennukilt maha ja võtab takso. Sõidu
ajal paneb ta tähele, et taksojuht
teda tahavaatepeeglist piidleb ja
mõtlikult kukalt sügab.
„Ei ole enne punkarit näinud
või?“ küsib Tamme.
„Muidugi olen,“ vastab taksojuht.
„Olin ise omal ajal ka paras pullivend, kord olin isegi ühe papagoiga
vahekorras. Ma vaatan siin peeglist,
et ega sa muga sarnane ole...“
***
Ema viis oma kaks väikest
tütart kinno filmi „Tundmatu saar“
vaatama. Reklaamis oli kirjas, et
see on koguperefilm. Kui seanss
algas, pidi ema šoki saama: kaks
hiigelsuurt dinosaurust haarasid
mehel kätest kinni ja rebisid ta
pooleks!
Tüdrukutele ei mõjunud see
stseen üldse šokeerivalt. Kuueaastane Anni lausus: „Vaata, ema, kui
toredad loomad! Nad jagavad kõik
pooleks, nagu sina oled meid õpetanud!“

SUDOKU
SUDOKU

CINAMON

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
19.–23., 25.12 kell 20.30,
22.30 Pöörane seiklus Mehhikos
19.12 kell 17.05; 20.–21., 23.,
25.12 kell 15.45; 22.12 kell
16.45, 19.15 Näljamängud:
Pilapasknäär – Osa 1

19.–23., 25.12 kell 21.30 Ettemääratus
19.–21., 25.12 kell 15.15,
19.30, 22.15; 22.12 kell 15.15,
17.45; 23.12 kell 15, 17.30,
19.50 Nullpunkt
19.–24.12 kell 11.45, 13.45;
25.12 kell 16 Madagaskari
pingviinid
19.–22., 25.12 kell 15.30,
18.30, 22; 23.12 kell 15.30,
18.30, 22.10; 24.12 kell 12.15
Exodus: jumalad ja kuningad
19.–23., 25.12 kell 17.20 Tähtedevaheline
19.–21., 25.12 kell 20; 22.12
kell 22.15; 23.12 kell 22.20
Vastikud ülemused 2

KARLOVA- ROPKA
RAAMATUKOGU

Merzini näitus Kakskümmend üks kodu

19.–22., 25.12 kell 13.15 Hectori õnneotsingud

kuni 6.01 fotonäitus Tere,
kallis näärivana!

kuni 10.01 näitus Saja-aastased raamatud meie raamatukogus

LINNARAAMATUKOGU

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

19., 22.–23., 25.12 kell 14.30;
20.–21.12 kell 12.15 Saja-aastane, kes hüppas aknast alla
ja kadus
19., 22.12 kell 11.15, 12.15,
13.30, 15.40; 20.–21.12 kell
11.15, 13.30, 15.40; 23.12 kell
11.15, 12.15, 13.10, 15.40;
24.12 kell 11; 25.12 kell 13.30,
13.45, 15.40 7. pöialpoiss

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Exodus: Jumalad ja kuningad

kuni 13.12 Tartupeedia näitus
Suure Tartu fotovõistluse
parimad tööd
kuni 15.12 arhitekt Ilona

NÄLJASE PALK

19.–22.12 kell 13, 16, 19, 21.45;
23.12 kell 13, 16, 19.15, 22;
24.12 kell 12.45; 25.12 kell
16, 19 21.45 Kääbik: Viie väe
lahing
19.–23.12 kell 11, 11.30; 24.12
kell 13.15; 25.12 kell 13, 14.30
Solani ja Ludvigi jõulud
23.12 kell 20 Kaheöösuhe
19.12 kell 17.45; 20.–21.,
25.12 kell 18 Öö muuseumis:
Hauakambri saladus

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 31.12 harrastusfotograaf
Ene Lainemäe näitus Jäised
pildid

kuni 3.01 kunstnik Merike
Läte maalinäitus Värvivärinad

Veiselihahautis tumeda õllega
Külmal ajal soovitatakse ikka süüa hautiseid. Toob sooja kehasse ja
annab jõudu pakasega võitlemiseks. Vaja on vaid ahju ja ahjupotti.

Tooraine

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

750 g veiseliha
200 g peekonit
300 g varssellerit
300 g sibulat
300 g porgandit
1 pudel tumedat õlut
250 ml puljongit (võib teha loomalihapuljongi kuubikust)
5 küüslauguküünt
5 loorberilehte
10 värsket tüümianioksakest
veidike muskaatpipart
1 spl jahu
sool ja pipar

Pane ahi sooja 180 kraadi juurde. Tükelda sibul ja peekon ja pane
õliga ahjupotti, pruunista seda pliidil, kuni sibul muutub klaasjaks.
Lisa juurde tükeldatud seller ja porru, seejärel näpujämedused veiseliharibad.
Lisa pudel õlut ja puljong ning vaata, et vedelik kataks tooraine. Riivi
juurde viis küüslauguküünt ja lisa maitseained. Sega vedeliku sisse
supilusikatäis jahu, see teeb hiljem vedeliku mõnusalt paksuks.
Nüüd potile kaas peale ja ahju. Kaks tundi peaks toit ahjus olema,
siis on liha pehme ja vedelik kenasti kokku kahanenud. Serveeri keedukartuli ja marineeritud kurgiga, sobib ka makaroni ja riisiga.
Head isu!

TARTU ADVENTKIRIKUS
Lille 18

Laupäeval, 20. detsembril kell 19
jõulumeelne heategevuskontsert

"TÄHTEDE TAGA"

Esinevad adventkoguduste
noored muusikud.

Sissepääs kõigile tasuta!
Lähemalt vaata:
www.advent.ee

Priit Palk
Toidusõber ja kohviku Crepp juht

tartuekspress
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Palkmajad ja -saunad kuni -7,5%

Uudne HFR 3D filminäitamise
võimalus, mida varem võis kohata
vaid pealinnas, on nüüdsest kolmes Cinamoni viiest kinosaalist.
Teisteski saalides uuendati filmiprojektoreid, mistap investeering
kvaliteeti oli 300 000 eurot.
Kinojuht Maret Vanaselja väljendas sündmuse eel siirast rõõmu: „Pildikvaliteet on kino jaoks
väga oluline aspekt ning uudsed
kino näitamise võimalused annavad palju suurema elamuse. Samuti võimaldab uus tehnika tuua vaatajani laiema filmivaliku kui seni.“

Silmi säästev uuendus
Tehniliselt lähenedes ei esine
HFR-i ehk kõrge kaadrisageduse puhul pildi vilkumist, värinat
ega liikumishägu. Tänu liikumishäguta kaadritele on teravus suurem. Iga sekundi kohta näeb silm
kaks korda rohkem kaadreid (tavapärase 24 kaadri sekundis asemel

Annikoru küla, Konguta vald, Tartumaa
info@balticloghouses.ee • http://balticloghouses.ee

Tünnisaunad ja kümblustünnid kuni -10% Sae- ja höövelmaterjal
Kvaliteetsed
kuni -30%
toru- ja tünnisaunad

Eelmisel nädalal seati paika järjekordne verstapost
kohalikus kinoajaloos
– Cinamon asus filme näitama ainulaadse HFR 3D
variandis. Kino palvel heitis
tehnikaimele silma peale ka
Tartu Ekspress

Meie põhitooted on eriprojektidena valminud
palkmajad, mis ümar- kui tahutud palkidest.
Oma töös kasutame kvaliteetset norra tapi
tüüpi nurgaseotise tehnoloogiat. Tel 5664 1191

on HFRis kaks korda enam). Et
3D formaat võib olla mõnegi jaoks
ebamugav värina ja vilkumise
pärast, siis HFR 3D puhu ei tohiks
taolisi muresid ilmneda. HFR 3D
on lubaduste järgi ka oluliselt leebem ja silmisäästvam.
Illusioonimasinate debüüdina
esilinastus „Kääbik: Viie väe lahing“.
Tolkieni austajana oleks ma juba eimäletagi-enam-kui-pikalt kestva
saaga viimast (või kas Peter Jackson
suudab enam ilma keskmaata elada)
osa vaatama läinud igal juhul. Ja just
sedalaadi spektaaklitest ei saa täielikku naudingut ilma kolmemõõtmelise pildita, ehkki prillikandjana
ma üldjuhul eelistaks vanamoelist,
siledat lina.
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Meie pakutavad
saunad on
täislahendus kiirelt
teisaldatavad ja
paigaldatavad aeda, veekogu
kaldale või isegi
kesklinna tänavale.

Sise- ja välisvoodrilauad,
musta lepa saunamaterjal,
hööveldatud puitmaterjal,
kütteklotsid pliidipuudeks.

Hööveldus- ja
saekaatriteenus
Veo- ja tõsteteenus

Tel 5341 6687

Lõputiitrite saatel olin sunnitud
aga oma seisukoha ümber kujundama – sellisel tasemel ruumilisus
on tõesti samm reaalsusele lähemale, kui juba mitte sellest möödagi. Seda, kuidas rege vedanud
galopijäneste seljad eht kimlite
kombel auravad või lohe ninasõõrme kapillaarid habisevad ei saa
sõnadesse panna. Minge ja kontrollige oma silmaga järele.
Nii detailirohke pildiedastuse
puhul saan ma aru ka neist, kes
sama filmi kordi ja kordi vaatamas
käivad: esimesel korral süžee, teisel detailid ja kolmandal põnevus,
palju nüansse ikka veel leidmata
on jäänud.
RASMUS REKAND

Sirli Supilinnast: Nätsu koht pole lapsekärus
Viimase paari aastakümnega on
prügimajandus teinud läbi tohutu arengu!
Prügikastid on absoluutselt igas
majapidamises. Prügiautod vastavate spetsialistidega vuravad lausa graafiku alusel. Iga kaupluse
ja tankla parklast leiab konteineri, kuhu saab sodi poetada. Miks
endiselt on vaja prügilana kasutada teeääri ja metsaaluseid?
Ma saan aru, kui mõistus ei võta
nii palju, et minna uurima mõnest
jäätmejaamast, palju raha tahetakse, et keegi su vana külmiku
või teleri ladustaks. Muu kodutehnika võib vist juba metallikokkuostu viia – makstakse peale, mit-

te ei nõuta juurde. Ja siis tundub
mõni kraaviperv hoopis mõistlikum mõte olevat!
Palju rohkem on seda muud
kila-kola, mida pimeduse varjus igale poole poetatakse. Kotitäite viisi riideid ja klaastaarat.
Kuulge, me ikka räägime, kui
ilus ja puhas meil siin on. Kas
seda puhtust ei võiks siis hoida?
Täiesti hulluks ajas, kui olin poes
oma kaheaastase lapse ostukärusse organiseerinud ja siis riiulite vahele jõudnuna leidsin, et keegi
on oma nätsu just hiljuti selle käru
lükkesanga külge pannud. Kas sul
ei leidunud siis nii palju mõistust, et
rahakotist mõni ostutšekk selleks

tarbeks otsida või pabertaskurätikut kasutada? Mina ka ei
taha su pehme tatise nätsu
sees sõrmipidi sonkida!
Parklas selgus, et oli vist
tegu ühtlaselt sinise esmaspäevaga. Väga palju joogitopse oli parklas laiali. Vot seda jooki
osta jaksati. Isegi autoni jõuti kulgeda. Tops imeti tühjaks ja poetati sujuvalt auto kõrvale maha. Kas
nii palju enam ei jaksanud, et prügikast selleks puhuks leida? Kui
kõndida ei jaksa, siis oota, kuni
saad selle topsi inimlikult ära visata. Mitte nagu poolearuline metslane. Mis sellistel küll kahe kõrva
vahel on? 21 cm tühjust?

Kuidas korraldada üks tõeliselt hea firmaüritus?
Käimas on jõulupidude aeg ja varsti
saab see trall läbi ning ürituste korraldajad saavad rahulikumalt hingata. Aga
kauaks ei soovita üritusturundusfirma
Meelelahutusmeka OÜ projektijuhid
Marje Randver ja Maria Otsa loorberitele puhkama jääda. Et saabuvad suveüritused 100 % õnnestuks ning firmapidude eest vastutavad isikud saaksid protsessi nautida, siis tuleks peagi oma mõtted suunata nende korraldusele.
Soovitame mõelda mõningate aspektide peale, mis aitavad meeldejääva peo
õnnestumisele kaasa.
Kui hakkate üritust korraldama, siis
pange esmalt paika peo eesmärk ja mõelge hoolega läbi, et millist pidu osalejad
võiks kõige enam tahta. Ärge lähtuge vaid
enda soovidest! Kui tabad ära osalejate
ootused ja lootused, siis saadab sind edu!
Seega tee kindlasti hoolikalt taustatööd,
eriti kui korraldad pidu seltskonnale, kellele sa pole eelnevalt pidu korraldanud!
Mõtle juba varakult peo toimumise
koha peale, sest hiljem ei pruugi leida just
teie seltskonna jaoks sobivat peopaika.
Suvepäevade broneeringud tasuks teha
kindlasti juba uue aasta algul kui mitte
varem. Koha valiku puhul tuleks mõelda
ka variandile, et mis saab siis kui ilm on
vihmane. Alati peab olema plaan B, seega leia võimalus, et vajadusel saaks kolida
pidulised katuse alla.
Ka bändid ja erinevad esinejad tuleb
varakult broneerida, sest head artistid
on väga nõutud ning seda eriti suvisel,
piduderohkel ajal. Broneeringud tehak-

Kanal 2 Open 2014 teemapidu „Reporter 10“ Otepää Golfikeskuses. Pildil
üritusel esinenud Võru Võrkpalliklubi
Danpower tantsutüdrukud.

se sageli aastajagu ette. Kui teil on peol
temaatika, siis valige esinejad vastavalt
sellele aga pidage alati meeles ka üldrahva maitset. Kui teete pidu pensionäridele,
siis raju rokk ei pruugi neile sobida.
Varuge piisavalt toitu ja jooki, et inimesed nälja tõttu ei hakkaks koju kippuma ja
nina krimpsutama. Kui on teada, et osa rahvast tuleb ka kaugemalt, siis võiks saabudes
neile pakkuda koheselt einet, mitte aktiivset
tegevust. Nii on neil võimalus esmalt nälg
kustutada ja korra hinge tõmmata.
Kui korraldate seltskonnamänge,
siis vaadake, et inimesed üritusepaigal väga laiali ei hajuks, sest inimestele
meeldib kambakesi koos tegemise rõõm
ning ärge unustage, et suvepäeva puhul
on tegemist ühise seltsiüritusega.
Tegevusi võiks päeva jooksul olla
mitu, et osalejad saaks proovida erinevaid asju ning neil oleks rohkem valikuvõimalusi. Samas pea meeles, et puhkuse ajal peab inimene ikka puhata saama

Meelelahutusmeka OÜ meeskond Maria
Otsa ja Marje Randver.

Laste ja noorte suvine surfilaager Pärnus – lohesurfi ja purjelaua õpe, Valgeranna
Seikluspark ning palju muud põnevat.

ja päevakavas peaks kindlasti ka natuke
niisama olemise aega olema.
Kui üritusel on ka lapsi, siis leidke
ka neile tegevust. Suurema hulga laste
puhul on mõistlik tellida päevajuht, kes
neile eraldi tegevusi organiseerib.
Kui rahvahulk on suur, siis oleks
mõistlik võtta appi professionaalsed
korraldajad, kes suudaks suuremat rahvamassi ohjata.
Ole paindlik – sa võid küll olla välja

mõelnud suurepärase ja piisavalt tiheda
programmi, kuid kui kuuma on 35 kraadi ja päike lõõskab, võib juhtuda, et rannaaeg venib pikemaks, kui sa esialgu
planeerisid. Sellest ei ole midagi katki –
peaaasi, et peolistel oleks hea olla!
Tunnusta! Ükskõik, kas täiskasvanud
või lapsed, kõik me tahame tunnustust.
Leia viise, kuidas võimalikult paljud peolised saaksid tunda eduemotsiooni ja esiletõstmist.

Hästi jäädvustatud suvepäevad annavad topeltrõõmu – lepi kokku, kes sinu
seltskonnast tegeleb pildistamisega ning
suurema sündmuse puhul tasuks kindlasti mõelda professionaalse fotograafi
kasutamisele.
Laske oma ideed lendu ja mõelge igal
aastal välja midagi uut, et oleks üllatusmoment, sest see inimestele meeldib!
Elamusterohkeid pidusid!
Meelelahutusmeka OÜ meeskond
info@meelelahutusmeka.com
Tel +372 5179511
www.meelelahutusmeka.com

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm
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Ehitus

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

Kinnisvara ost

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toaline korter. Tel 509 3455.

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

Soovime jõulurahu
ja head uut
aastat!

1-2toaline korter Tartus, võib vajada remonti. Tel 5331 1142.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Teeme üldehitus-, siseviimistlus-,
katuse- ja fassaaditöid.
Tel 5904 2174, www.innover.ee.

Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Termograafia, hoonete soojuspildistamine Tartus, Tartumaal. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.

Tselluvilla paigaldamine puistena
– pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Ehitusmeeskond teeb üldehitus- ja
renoveerimistöid. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

Välisuksed al 349 €. Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartus. Tel
5625 4169, www.askorpuit.ee.
Õhksoojuspumpadele jõulukuul
jõuluhinnad! Järelmaksu võimalus!
Tel 5388 4884, www.ohksoojus.eu.
Üldehitustööd. Plekkide painutamine ja paigaldus. Ramest Ehitus
OÜ, info@ramest.ee, tel 516 6152.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Talu Konguta vallas või lähi
ümbruses (hind kuni 40 000 €).
Tel 5340 2708.

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

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused detsembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Matemaatikatunnid igale tasemele lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt.
Tel 5559 5233, leidatuul@hot.ee.

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Kreston Ehitus OÜ, tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
Krohvimistööd, siseviimistlus, värvimine, tapeetimine. Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.
Lamekatusetööd. Pikaajaline kogemus, kindel kvaliteet ja kliendisõbralikud hinnad. Tel 5662 9930.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

1-toaline ahik kap-remonditud
korter Tartus (aed, vaikne asukoht,
pood lähedal). Kiire!
Tel 5563 9452.
2-toaline remonti vajav korter
Tammelinnas. zwcad@zwcad.ee

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C- ja CE-kat koolitust,
veokijuhi ADR- ja ametikoolitused. Esmaabi- ja lõppastmekoolitused (85 €). Tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee, Kalda tee 30.

Küte

Graanulid (puidupelletid), kuivad
küttepuud, -klotsid ja küttepinnud. Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Uut omanikku ootab värske ilme
saanud 1-toaline korter Aardla
tänaval. Taastatud laudpõrand,
uued puitaknad, põrandaküttega
duširuum. Hind 38 900 €.
Tel 56 503 503, marko@ecre.ee.

Kuiv kaminapuu 40 l võrk,
kask 2 €, lepp 2 €. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com.

Kuivad kasepuud. Koorem 10 rm.
Tel 509 3453.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv
lepp, 38 €/m³). Min kogus 3 m³.
Vedu tasuta. Tel 5301 1161.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kuivad kasepinnud 30, 40, 50 cm,
vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Müüa soodsate hindadega ehituslikku saematerjali. Tasuta
transport Tartu ümbruses. Tel
5656 4624.

Janpal Grupp OÜ pakub kvaliteetset üldehituse teenust. Küsi
pakkumist strongestinvest@gmail.
com või kl 8-17 tel 5632 9412.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Materjal

Kinnisvara müük

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv haab (45 cm, 35 €), kuiv
okaspuu (30 cm; 1,70 €/võrk),
kuiv kask (30 cm, 2 €/võrk).
Tel 504 5307.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Küttepuud Elvas ja Tartumaal.
Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Tel
5683 3404, 5684 8808.
Puidugraanulid Tartus (Tume
6 mm / 990 kg alus - 189 €,
Premium: 6 mm / 975 kg - 210 €,
8 mm / 960 kg - 210 €). Transport
Tartus tasuta. Tel 507 0964.
Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Otsin tööd
60 a suur tugev mees otsib valvurina tööd Tartus. Pahedest prii,
kogemus olemas. Tel 5563 9452.

Üllatusterohket
jõuluaega!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510
e-pood: www.desirees.ee
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Kvalifikatsiooniga tisler otsib tööd.
Tel 5629 7333.

Pakun tööd
Firma pakub tööd koristajale Tartu
linnas. Tööaeg E–R hommikuti.
Töö sisuks on kinnistu välikoristus.
Töö sobib ka pensionärile. Helistada tööpäeviti 9-16 tel 5342 4856,
tartu@teho.ee.

Sõidukid

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

Auto ja veoki keretööd, taastamine, kahjukäsitlus, ümberehitus,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Lumekoristustööd, lume teisaldamine, liiv, kruus, killustik,
muld. Autode kj 10, 15 ja 26 t.
Tel 5817 8440.

Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

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

Hoffmann Servis pakub tööd
elektrikule ja autoremondilukksepale. Info tel 509 3590.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Parandame
kellasid, prille ja
ehteid Annelinna
keskuses. Väga
soodsad hinnad!

Otsime projektijuhti, kes vormistab ka projekti. Tel 514 7399.
Puhastusteenindajale 6 korda
nädalas õhtusel ajal, korraga 2,5
tundi. Palk kätte 130 eurot. Tel
5567 5380.

Müüa Scania R124 koos kallurhaagisega. Tel 5648 8522.

Puhastusteenindajatele 5 korda
nädalas E-R kell 12-15 või kell 18-22
Ropka linnaosas. Tel 5567 5380,
tartu@kemmerling.ee.

Sõidukite toomine Euroopast.
Leiame teile meelepärase ja korraliku sõiduki. Tel 504 0334.

Puhastusteenindajatele osalise
tööajaga Tartu linnas. CV saata elamu@jogevaelamu.ee hiljemalt 29.
detsembriks. Info tel 507 3310.

Põllundus
Kooritud kartuli ja sibula müük.
Värske hapukapsas. Tel 744 7794,
info@puuviljaaed.ee.
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.
Toidukartul Laura, Vineta, Gala
(0,25 s/kg, kojuvedu). Tel 5300 3523.

Riided
Jõe butiigis 18. detsembril uus
kogus kasutatud kaupa! Head
hinnad! Soola 10. Avatud iga päev!
Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Uus kogus peo- ja
ballikleite.
Tamme butiigis uus kogus kvaliteetseid kleite, pluuse ja tuunikaid
(nr 36-56)! Vaata meid ka www.
facebook.com/Tamme-Butiik.
Suur-Kaar 56, E-R 10-18, L 10-16.
Tamme butiiki saabus uus kogus
mütse, kindaid, käekotte ja bambuspesu! Suur-Kaar 56.

Veoteenus kaubiku ja treileriga:
kast 2 x 4 m, kuni 1,4 t. Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Veoteenus väikekaubikuga.
Transpordin koju Teie jõulukuuse
(linnas 3 €)! Tel 5612 7434.
Väikebuss (13 kohta) ootab tellimusi. Tel 5661 9959,
www.fb.com/ABUSSOY.

Tervis

Lõngapood: villane sokilõng 15
€/kg, linane niit alates 17 €/kg,
heegelniit 10 €/kg, akrüül 10 €/kg.
Ropkamõisa 10 hoovis Tartus, E-R
10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, Tartu, Sõpruse pst 2, kab 216.
Vajalik eelreg tel 505 8381.

Teenused

Soovime leida 2-aastasele poisile
lahket hoidjatädi Tartus. ‚
Tel 5912 7500.
VOX mööblisalong pakub tööd
müüjale. CV saata aili@maxmin.ee.
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PANDIMAJA
V.E.M.M.

Elektritööd, elektriprojektid,
käidukorraldus - Tartu- Võru- ja
Põlvamaal. Tel 545 33 545.

Plaatimistööd (vannitoad, WC).
Tel 5848 6982.

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

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Joogilaen: joogid koju kätte hea
hinnaga 24/7. Tellimine
tel 5631 5646, 5663 5177,
www.swedgroup.eu.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

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

Tasuta kodumasinate äravedu.
Pakkuda võib ka elektroonikat,
seadmeid jne. Tel 5386 9008.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kaardid ennustavad.
Tel 900 1727, 24 h, 1,09 €/min.

Ametlik korstnapühkija Tartus ja
Tartumaal. Kokkuleppel ka naabermaakondades. 5191 6605
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata
www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025, 734 8044.
Eesti firmad, välismaised firmad,
s-h km numbriga - ost-müüklikvideerimine-muudatusedkonsultatsioon. Tel 508 9565,
valmisfirma@gmail.com.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
taastamine, ümberehitus, kahjukäsitlus, puksiir. Tel 504 0334,
allroads.ee.

Kas sul on jäänud midagi lahkunutele ütlemata? Või on neil Sulle
midagi öelda? Suhtlen hingedega. Tel 5880 9127.
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.
Koristus- ja puhastusteenused,
ruumide kaunistamine supersoodsalt! Tel 5663 5177,
www.swedgroup.eu.

Telli tervislik maitseelamus Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee

54 a lõbus, aus, üksik mees ootab
vormikat 35+ naist tegema kõike,
mis hea. Eks aeg ja meie näitame
kauaks ajaks. Tel 5814 1493.
59 a naine otsib autoga abivalmis
soliidset härrat. Tel 5846 4613.

Ilusate Asjade Pood: E-R 10-17, L
10-15, Tähe 21. Kodukaup, riided,
jalatsid ja palju muud Norrast.

Vannide emailimine. Tel 557 0877.
Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Eestiaegsed fotod: kirikud, mõisad, ausambad, sõdurid, autod,
rongid, raudteejaamad jne. Kuni
10 €/tk. Tel 5395 8295.
Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Raamat „Eesti rahvarõivad“
(H. Kurrik, 1938). Hind kuni 35 €.
Tel 5663 9310.

Vanad nahkköites raamatud.
Teatmeteosed, ilukirjandus jm.
Maksan 10-50 €/tk. Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
graafika jm vanavara.
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv
majakraam. Konsultatsioon ja
utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.
Vajad kiiresti asendustöötajat?
Leiame sulle! Tel 5663 5177,
www.swedgroup.eu.

Ost

Raamat „Oikumeeni äärel“ (1955),
hind kuni 50 €. Tel 5663 9310.

Müük

Transporditeenus kraanaga väikeveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.

Koristus kodus ja kontorites, korteriühistutes. Remonditööd. Tel
5677 9397, siseehitus@gmail.com.

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

Tutvus

Tuletee kristallipood: näitusmüük 20. dets kl 10-17 Kalda tee
30. Tel 5346 8555.

Kingiidee! Käsitsi kangastelgedel
kootud linased kangad (laudlinaks, saunalavale, käterätiks) 15
€/m. Ropkamõisa 10 lõngapoes
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Vaba aeg

Pühapäeval, 21.12 kl 19 Kalevi 17
jõulukontsert kromaatiliste kanneldega.Piletid 7/5 €.
www.helisevsonum.ee

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Linakaubamaja tühjeneb! -30%
kuni 23. dets. Sõbrakeskuse 2. korrus, Võru tn 55F, Tartu, E-L 10-18.

Tartus on avatud uus laste sünnipäevade pidamise mängutuba:
Fiksikute mängumaa. Meid leiate
Turu 63. Täpsem info tel 5656
9741 või 5623 1432, fiksikutemangumaa@gmail.com.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

tartuekspress.ee/

730 4455

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

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (12 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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12.01 Vanemuise teatris
19.01 Vene teatris

Kuremaa loss 171
3.jaanuaril 2015 kella 19.00-24.00

Tervituspokaal
Ω
Esineb fakiir ja varieteetrupp GRANDIS
Ω
Tantsuks mängib ansambel COMBO BAND
Ω
Üllatusesineja
Ω
Aastapäeva tort
Ω
Ennustaja Edgar
Ω

Töötavad baarid
Pääse maksab 15 eurot
Broneerida saab telefonil 5550 0160. Raha kanda SA Kuremaa
Turismi ja Arenduskeskuse kontole 10220037978014. Pääsmed müügil
ka Kuremaa lossis. Kohtade arv piiratud.
Foto: Villem Lüüs

Toetab

