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«KETTY»

6,2kW
L: 456
K: 884
S: 507
Kaal: 90 kg

NOVEMBER ON

PELLETIKUU

Hind
al 990 €

KAMINAD • PLIIDID • SAUNAKAUBAD
BIOKAMINAD • ELEKTRIKAMINAD
KORSTNAD • AHJUD
KESKKÜTTELAHENDUSED

V
Salongis on TÖÖTA
pelletikamin
Müüme ka pelleteid

28. novembril on
Tartu salongis Eesti
e
parim pelletikaminat
spetsialist

Pelletikaminad alates 990.-

(piiratud kogus)

Tartu Küttesalong OÜ Ringtee 75b 5911 8119 tartu@kyttesalong.ee • Jõhvi kaminapood Lille 3 332 2033

Paremaks

KÕIGE SOOJEMAD TALVESAAPAD!

enam minna ei saa!
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2015 või kuni kaupa jätkub!

*Ostad saapad art 13500

saad KINGITUSEKS
SNICKERS Workwear jope
art 1188/2004 (jope väärtus 158 €)

ar

€)

(jo

COFRA Muspell S3 CI WR HRO SRC talvesaapad

SNICKERS Workwear
veekindel talvejope

art 1350

*TASUTA!

HIND

art 1188/2004

TAVAHIND 158 €

Veekindel kangas.
Kaetud õmblused peavad vett kinni
(vastavad standardile EN 343).
Nutika asetusega funktsionaalsed taskud.
Pikendatud seljaosa.
Eelpainutatud varrukad tagavad vaba liikumise.
Helkurribad teevad sind nähatavaks ka pimedas.

TAMREX OHUTUSE OÜ

139 €

100% metallivabad, vastupidavad, mugavad ja ülisoojad talvesaapad on veekindlast täisnahast (kvaliteetne Itaalia nahk)
pealsete, aluminiseeritud vildiga kaetud
tekstiilsisu, THINSULATE® B600 külmaisolatsiooni ja Cold Barrier anatoomilise sisetallaga. Hea löögisummutusega antistaatili-

ne PU/nitriil-välistald (Cold Defender – hea
vastupidavus madalate temperatuuride
juures) talub õli ja mitmeid kemikaale. Komposiitnina ja APT-torkekindla tekstiiltallaga
saabastel on tugevdused nina- ja kannaosas, lai liist (12 mondopointi) ning rullöösid
ja lukusti, mis lihtsustavad paelte sidumist.

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35
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RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

UUS KAUPLUS!
TÜRI
Türi-Alliku
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Tegus seenior võitleb
PRÜGI JA PORDUELUGA
Timuti tänava pensionär Õie Lill on helgele
nimele vaatamata sunnitud toimetama sootuks
hämaramatel elualadel,
kus teda kummitavad nii
omavalitsuse hoolimatus kui sulaselged viited
kehamüümisele.

Õie Lill möönab, et Tartu Ekspressi pöördumise peale jõudsid linna ametimehed
kinnistuesise ära koristada, kuid lehereostus, mis seal varem valitses, söövitab eaka
daami hinge siiani. 
KAUR PAVES / ERAKOGU

Juba pooleteist kuu pärast
80. hällipäeva tähistav Lill on
pikalt talunud olukorda, kus
tema maja ees laiuval mururibal korralagedus valitseb, ent
nüüd on tal mõõt lõplikult täis
saanud. „Olen seda juba palju
kordi öelnud, aga aasta ringi
on tänavaäärne koristamata.
Seda on halb vaadata, kuidas
linnavalitsus oma tööd ei tee,“
raius ta. „Mul on juba piinlik
oma elamisse minna läbi kogu
selle reostuse.“

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

260 €

koopad, lossid = SLOVAKKIA

Jasna / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

GRUPP.
TULGE!
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Hinna
8-LIIKMELINE

Tel 511 6923

inimese kohta

MAJUTUS

3-toaline korter
(105 m², 2 WC-duširuumi, köök, WiFi)
Jasnast 14 km
Liptovský Mikuláš, kesklinn
Aurel apartement

Rõngu lasteaed
Tartumaal
ootab tööle

muusikaõpetajat

oma auto pagasnikut koristama ja loopis kogu sodi minu
aeda. Juhuslikult olin ise ka seal
vaarikate vahel ja nägin kõike
pealt,“ meenutas ta kibedalt.
„Teate, mis see inimene mulle
ütles: koristage ära! Linnaisad
räägivad ainult oma ümbernurgajuttu, ei nad kuule ega näe.“

Edgar aitaks
Lill, kelle hubases tarekeses
torkab esmalt silma virnade
kaupa ladustatud ajaleht Pealinn, on veendunud, et Tallinnas oleks analoogne probleem
ammu lahendatud. „Mul on
jäänud mulje, et seal Tartu linnavalitsuses on neil nii palju
inimesi tööl, et ühele kirjale pannakse üks, teisele teine
nimi alla. Nii nad ilmselt ei
teagi, mida teevad – väga imelik,“ analüüsis ta. „Inimesed
ju vaatavad ja arvavad, et mina
olen laisk ega viitsi koristada.“
Tõsi, kaks korda on Lille mälu
järgi umbrohtu siiski niidetud.
„Aga kes umbrohujäägid ära

AS Y
LO
SAD

koormusega 0,5 kohta
alates 4. I 2016.
Tel 5341 4870,
juhataja@rongulasteaed.edu.ee

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

www

puidutööd.ee
Puleium OÜ
Tel 5660 6663

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaalveebasseinid.

Pakett “765”

seksida, kui nii kaugelt tulla.“
Sama lõtvu kombeid viljeletakse Lille teadmiste kohaselt
ka kõrvalkorteris, millega tal
samuti kana kitkuda on. „See
härra käis seal ehal juba nõukogude ajal, kuigi naine oli
teisega abielus. Pidevalt parkis
sinine Lada minu maja ees,“
meenutas ta kaugeid aegu.
„Lõpuks uppuski seaduslik
mees Elva lähedal ära.“
Lill ei lahmi niisama: juba
aastaid on ta usinalt ribale reastunud sõidukite registreerimisnumbrid kirja pannud ja linnale edastanud. Vastused on aga
täielikuks pettumuseks osutunud. „Ütlevad, et teha pole midagi, isegi remonti võivat keset
tänavat teha,“ sõnas heitunud
daam. „Pangu siis vähemalt
need autoomanikud enda järelt
koristama, kui ise ei suuda!“
Üks eriti markantne nahaalsuspuhang on Lillel tänini südamel. „Üks autoomanik – eks
nad ühed ärikad kõik on – tuli
kuskilt kaugelt reisilt, hakkas

RAV

valu põhjustavad. „Vastas asub
ridaelamu ja sealt ühest korteProbleemi tuum on lihtne: rist muudkui manööverdatakkitsa, meetrilaiuse mururiba se minu aia ääres. Näiteks ööl
korrashoid lihtsalt ei vasta Lil- vastu esmaspäeva kell pool üks
le rafineeritud standarditele, ärkasin selle peale, et plaksutati
kuid et tegu on linna maaga, uksi. Ei tea, kas toimus mingi
ei taha teenekas vanaproua salakaubavedu või kes teab mis
seda põhimõtteliselt enam ise asi,“ viitas proua asjaolule, et
koristada. „Kirjavahetust olen ta akna peale valvesse karates
pidanud pikalt, aga nad pole kaht noormeest hulka pakke
sellele üldse reageerinud. See garaaži vedamas märkas. „Kõik
on ausalt öelda täiesti inetu,“ kostab sisse, see on ikka patt.“
Lille hinnangul võiks garaakurtis ta. „Üks proua ütles
mulle otse, et siis on ju teil ži kasutada ikka sihtotstarbeilusam, kui koristate. Aga kas liselt – siis ei peakski sõidukeid
tema ukse all hoidma. Sellega tema
Näiteks ööl vastu esmaspäe- kahtlused naabrite,
va kell pool üks ärkasin selle eeskätt peretütre
suhtes aga ei piirpeale, et plaksutati uksi.
du. „Ei saagi nüüd
linnal ei ole siis ilusam? Ja linn aru, on siin hotell, motell või
hoopis bordell?“ päris ta, lisapeab koristama!“
Lill suudaks olukorraga ehk des, et neidu külastab alatasa
leppida, kui tal krundiäärsest noorhärra, kellega viimastel
ribast ka endal mingit kasu luureandmetel sugugi mitoleks. Ent tegelikkus on vas- te seaduslikus abielus ei olda.
tupidine: ala jääb täielikult „Tegelikult on neil maja teisel
vastasmaja automanike meele- küljel parkimiskoht olemas.
valda, kes Lillele aina südame- Aga ju ei jõua mees siis enam

Hotell või bordell?

BETOONI

koristab – need tuleb ju ära riisuda? Praegu jääb see pilla-palla tänavale ja tuul puhub kogu
selle sodi minu aeda,“ rääkis ta.
„Maja on kaasomandis ja kaasomanik siin ei elagi ja seega muidugi ka ei korista, kuigi peaks.
Olen kahe tule vahel – ei hooli
minust linn ega teine omanik.“
Linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason
nentis, et proua Lill on
tänavu ja ka varemalt
saatnud linnamajanduse osakonnale mitmeid
kirju erinevatel teemadel: liiklus, tema kinnistu esine, kinnistul
kasvav hekk, probleemid kaasosanikuga ja
muudki. „Kõikidele kirjadele on vastatud tähtaegselt,“ tõrjus ametnik
süüdistusi.
Lukasoni sedastuse kohaselt on hetkel
Lille probleemiks kinnistuga
piirneva meetrilaiuse haljasriba puhastamine kinnistult
maha kukkunud puu- ja põõsaste lehtedest. „99,9% kinnistuomanikest saavad sellega
ise hakkama, tema mitte,“
selgitas ta. „Oleme andnud
hooldusfirmale tellimuse haljasriba ja Timuti tänava koristuseks.“
Kuigi kohaliku võimu suhtes on Lill lootuse kaotanud,
ootab ta siiski veel viimast
õlekõrt neljanda võimu näol.
„Olen püüdnud kohale kutsuda TV3 saadet „Kaua võib“,
et Ain Allas korra majja lööks.
Aga sealt mulle ei vastata, räägi
ainult lindile või kuula kinnist
tooni,“ kirjeldas ta. „Kui tuleks
Ain Allas, saaks selle kaasomaniku ka televiisorisse häbiposti
panna.“
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 32 €
185/65 R15 al 34 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 44 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 45 €
215/60 R16 al 63 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 74 €
215/55 R17 al 66 €
225/45 R17 al 54 €

225/50 R17 al 73 €
225/55 R17 al 77 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 91 €
225/65 R17 al 81 €
235/65 R17 al 94 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 R15C al 52€
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 95 €

Saadaval palju teisi mõõte.
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LUGEJA KIRI
Ajast ja arust
kõnnitee
Sooviks teada, miks pole
Sepa ja Tähe tänaval muudetud jalakäijate liiklemist
ohutuks?
Täpsemalt räägin Sepa
tänava lõigust Tähest Turuni, kus on küll ühel pool
olemas ajast ja arust kõnnitee, kuid see on pigem
laiali aetud kruusahunnik,
mida mööda kõndides
(eriti lapsevankriga) jalutaksid nagu mägedes.
Teiseks, miks pole rajatud kõnniteed Tähe tänavale Sepa tänavast Ringteeni? Arvestades seda,
et Tähe on suure liikluskoormusega tänav ja sellel
tänaval on palju liiklejaid,
oleks vaja sellele lõigule
kindlasti liiklemiseks ohutut kõnniteed.
Kolmandaks sooviks
teada, miks pole Sepa ja
Tähe ristmikule rajatud
mitte ainsatki ülekäigurada? Tähe tänaval on tee
ületamiseks ülekäigurajad
mõlemal pool tänava otsas. Lõik on väga pikk ja
liikluskoormus suur. Kui
sellised plaanid on, siis
millal?
Jaan Roo

Mihkel Vijar
jalgteede peaspetsialist
Linna jalgrattateede arenguskeemis (2006) on planeeritud kergliiklusteede
rajamine Tähe ja Sepa
tänavale. Plaanide elluviimine sõltub eelarvelistest
võimalustest.
Tähe ja Sepa tänava
ristmikule ülekäigu rajamist on arutatud mullu
25. veebruaril toimunud linna liiklusnõukogu koosolekul. Kaaluti
poolt- ja vastuargumente
ning jäädi seisukohale,
et olemasolevas olukorras Tähe-Sepa ristmikule
jalakäijatele turvalist ülekäigurada tähistada ei ole
võimalik. Ristmikule jalakäijate ülekäiguraja tähistamine nõuab ristmiku ja
selle lähiala rekonstrueerimist.
Allikas: Tartu LV

IHASTE MURRAB
suvilarajoonist välja
Tänaseks pool aastat
tegutsenud Ihaste selts
on vanuses, mil lapsed
õpivad veel roomama ja
käputama, selts on enda
hinnangul aga juba kõndimise selgeks saanud.
Ühe esimese asjana võttis
värske mittetulundusühing
juhatuse esimees Kalle Pildi
sõnul luubi alla Ihaste tee 18
detailplaneeringu probleemid, hiljem aga lisandusid
liikluskorralduse ja algatatud
üldplaneeringute teemad. Senise tegevuse krooniks peab
juhtkond 22. augustil peetud
Ihaste päeva, kus osales 500–
600 külastajat ning võistlusel
„Minu Ihaste“ joonistas oma
kodukanti 55 last.

Tuhatkond ümbrikut
Liikmeskond on pea kahekordistunud: kui asutamiskoosolekust võttis osa 69 Ihaste elanikku, siis tänaseks on
liikmete arv 128. „Hea on ka
tõdeda, et suur osa liitunuist
lööb aktiivselt seltsi tegevuses
kaasa. Seda näitab nii liikmemaksu laekumine (77,34%), kui
ka aktiivne osalemine koosolekutel,“ kiitis Pilt.
Poole aasta jooksul on
12-liikmeline juhatus koos
istunud juba 11 korda. „Läbivate teemadena saab seejuures esile tuua planeeringute,
sümboolika, arenduste, ühistegevuste ning elanike küsitlemisega seonduva,“ andis Pilt
ülevaate.
Näiteks said üle-eelmise nädala alguses 777 Ihaste ja 320
Veibri küla elanikku postkasti
küsitluslehed koos „makstud
vastus“ ümbrikuga. „Soovisime teada inimeste arvamusi ja hoiakuid Ihaste asumit
puudutavatel teemadel. Sama
küsimustik on kättesaadav ka
seltsi Facebooki lehel, ühtlasi on küsimustikku levitatud
e-posti teel,“ selgitas massipostitust Pilt. „Esmane kokkuvõtte küsitlusest on kavas teha
selle aasta lõpus, põhjalikum
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LAUSEGA
Lörtsist Indiasse

Kurikael viis kulla

13. detsembril kl 12 esietendub Uue Teatri proovisaalis Musta Kasti lastelavastus
„Padjatäis päikest“, mis viib
suured ja väikesed vaatajad
porilörtsiselt Eestimaalt troopilisse ja eksootilisse Indiasse.

Pühapäeval avastati, et
J. Hurda tänaval on sisse
murtud korterisse ja varastatud kuldehteid. Varastatud
esemete nimekiri ja kahju on
täpsustamisel.

2880

eurot läks linnale maksma
seekordne jõulukuusk, mis
saabus keskväljakule Puhja
vallast Härjanurme külast.

Fotoskeene
arengutest
Homme avatakse kunstimuuseumis Julia Polujanenkova kureeritud näitus „Lai
kaader I. Tartu foto iseseisev
algus“, mis keskendub Tartu
fotoskeenele.

Einsteini teooria
juubeliraamat

Ihaste päeva rogain-orienteerumise auhinna saab kätte
Hannes Veide. 
MARINA RANDJÄRV
analüüs jääb järgmise aasta algusesse.“
Kuumaks kartuliks on Tartu
kaguosas endiselt transpordi ja
liikluskorralduse teema, mida
on Pildi hinnangul veeretatud
linnavalitsuses ühest koosolekust teise, kuid häid lahendusi
pole siiani leitud. „Vana-Ihaste
on kujunenud suvilarajoonist,
kus liiklustihedus oli kunagi
väga väike ning kus elavam tegevus toimus vaid suveperioodil, kuid nüüd on seal elamud.
Uus-Ihaste infrastruktuuri
arendamine jäi ühel hetkel
justkui seisma – planeeritud
kõnniteed jäid rajamata, sademevee kanalisatsioonist enam
ei räägitagi ning rajatavate
kergliiklusteede võrk katab
Ihaste vajadused vaid osaliselt,“ rääkis ta.

Naabrid koonduvad
Veibri küla on samas arenenud tormiliselt, seda aga
omapäi, naabreid arvestamata. „Veibrist tulevad autod
muudavad hommikuti Ihaste
kitsad kõnniteedeta tänavad
magistraalideks, kus lastel
bussile tõttamine muutub lausa eluohtlikuks,“ märkis Pilt.
„Uus Ihaste sild muutis liiklus
tihedust ja sõidutrajektoore
oluliselt, kuid sellele silda raja-

des ette ei mõeldud.“
Nii tegi selts raele ettepaneku moodustada koos
Luunja vallavalitsuse ja seltsi
esindajatega töörühm Ihaste
küsimuste arutamiseks ning
sai selle kohta väga positiivse
tagasiside. 14. oktoobril saigi
kokku kõrgetasemeline seltskond. „Kaardistati pudelikaelad, räägiti tulevikuplaanidest
ning otsustati novembri lõpus
uuesti kokku saada,“ kirjeldas
Pilt. „Algus oli paljutõotav,
kuid lahendusteni on veel
pikk tee.“
Üheks seltsi peetud seminaridest välja kasvanud algatuseks on ühinemine naabrivalve liikumisega. Plaanis on luua
kolm naabrivalve piirkonda
– Uus-Ihaste, Vana-Ihaste ja
Veibri küla, seni on liituda soovinud juba 35 Ihaste asumi elanikku. „Selleks, et naabrivalve
oleks tõhus, ootame aktsiooniga liituma vähemalt kaks korda samapalju huvilisi,“ õhutas
Pilt. „Liitunutel pole vaja teha
muud, kui jälgida ümbritsevat
ning teavitada piirkonnavanemat, kui piirkonnas on kahtlasi liikumisi, või politseid, kui
on ilmne, et toimumas on midagi seadusevastast.“
KAUR PAVES

Mooste pealetung
Tiigi seltsimaja võõrustab
2. detsembril kell 20 peetavas Tartu tantsuklubis taas
Mooste rahvamuusikakooli
pilliklubi, kelle osavõtul toimus ka eelmise hooaja lustlik lõpetamine. Kõlab külapidude tantsumuusika 20.
sajandi algusest.

Üldrelatiivsusteooria sajanda sünnipäeva puhul on
nüüdsest raamatupoodides saadaval Tartu ülikooli
teoreetilise füüsika labori
vanemteaduri Piret Kuuse
koostatud monumentaalteos „Albert Einstein, teaduslikku ja filosoofilist“.

EKRE astus
Kaldalu taha
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu ringkond
asus toetama skandaalse
aktivisti Meelis Kaldalu petitsiooni vormis välja käidud seisukohta, et kesklinna
üldplaneeringus sisalduv
Emajõe-äärsete parkide
asendamine modernsete
büroohoonetega rikub linna
ajaloolist ilmet ja keskkonda.

SÄHVATUS

Seadusesilm saatis
manalateele
Laupäeva varahommikul
sõitis vilkureid, kuid mitte
sireeni kasutanud väljakutsele tõtanud politseibuss
Riia mäe ülekäigurajal otsa
20-aastasele mehele, kes
hukkus sündmuskohal.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KES SENTI EI KORJA: on juba selgeks tehtud, et
Taskus metallraha järele sukeldunud kodaniku näol
ei ole tegemist näitleja Üllar Saaremäega.
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Hoonestaja on meediamagnaat
Paljudele tartlastele on sügavalt
korda läinud kesklinna üldplaneeringu ümber vältav debatt
parkide hoonestamise üle.
Kahjuks tuleb tunnistada, et sisuliste argumentide kõrval on seni lubamatult palju lehe- ja sõnaruumi saanud
ekslikud arvutused, lahmivad väited
ning ebakohased võrdlused. Aga selle
asemel, et täna neid ümber lükkama ja
õigeks muutma hakata, tahan juhtida
tartlaste tähelepanu millelegi hoopis
olulisemale. Tartu Postimees, kes on
seni seisnud kogu pargidebati keskmes, on tegelikult oma uue omaniku
kaudu selle üks huvitatud osapooltest
– ja sellisena jäävad paratamatult õhku
rippuma inetud küsimused kogu debati erapooletusest.

Abilinnapea:
Holmi ei hoonestata
Kui kesklinna üldplaneering 2010.
aasta lõpus algatati, seadis linnavalitsus eesmärgiks planeering 2013. aasta keskpaigaks, st enne järgmisi KOV
valimisi vastu võtta. Abilinnapea Raimond Tamm, kes planeeringu koostamise eest vastutas, kinnitas veel 2013.
aasta veebruaris, et Atlantise kompleksi juures asuvat „Holmi parki ei hoo-

Tiit Silla futuristlik visioon
Ülejõest, kus kogu pargistik on
asendunud jõe suunas kaldu
kõrghoonetega.
nestata“. Sama aasta suve lõpul kinnitatud üldplaneeringu eskiislahendus
nägi samuti ette Holmi pargi säilimise.
Planeeringuosakonna juhataja Indrek Ranniku kinnitas omakorda, et
kui kõrghooneid lisandubki, siis Sadama asumisse Turu tänava piirkonda, aga kindlasti mitte Emajõe äärde.
Paraku ei suutnud linnavalitsus kavandatud ajaga üldplaneeringut kehtestada, ning kuigi Reformierakond
jäi ka peale valimisi linna edasi valitsema, vahetati muidu tööga hakkama
saanud abilinnapea Raimond Tamm

välja sotsiaaldemokraadist Väätsa
vallavanema Jarno Lauri vastu.
Kuid huvitaval kombel sai 2010. aastal alguse veel teinegi, üldplaneeringu
koostamisega rööbiti jooksnud ning
palju poleemikat tekitanud protsess.
linnaarhitekt Tiit Sild oli nimelt just
sellest ajast saadik koostanud kogu
Emajõe vasaku kalda parkide hoonestamise kava Vabadussillast Võidu
sillani, mida vahendas esimest korda
laiemale avalikkusele Tartu Postimehes 27. aprillil 2011 ilmunud Jüri Saare
artikkel „Tartu linn kavandab Ülejõe
pargialade taashoonestust“.
Linnaarhitekt Sild oli majakatuste
kaldenurkade ja linna värvitoonide
kokku sobitamise kõrvalt leidnud
aega mastaapse ja ennekuulmatu
eskiisprojekti koostamiseks ja animeerimiseks, ning leidnud sellele
esmapilgul uskumatuna mõjuvale
kavandile ka õigustuse valglinnastumise vältimise ja ajaloolise hoonestuse taastamise lippude all. Ometigi
on Tartu arengu eripärasid paremini
tundes väga raske uskuda, et linnaarhitekt oleks nii mahuka ja riskantse
projekti koostamisel niigi pingelise
töö kõrvalt lihtsalt õhku tulistanud.
Seesama mainitud artikkel toobki
välja kogu lahenduse taga seisva tel-

lija: „Nende (st linnaarhitekt Tiit Silla
ja teda abistanud arhitektuuritudengi
Martin McLeani – toim) töö tõukus
Narva 2c ehk Atlantise-taguse krundi
omaniku soovist ehitada perearstikeskus.“ Artikkel selgitab, et lumepall
kogu Ülejõe hoonestamiseks läks veerema linnavalitsuse koridorides erinevaid kooskõlastusi taotledes.

Kes on tegelik tellija?
Mida artikkel aga ei maini, on Atlantise-taguse krundi omaniku nimi.
Linnavalitsus on koostanud mahuka
registri kesklinna üldplaneeringut
meedias kajastanud artiklitest, kuid
läbi viie aasta pole üheski loos mainitud krundi omanikku välja toodud.
Sellest läheb mööda isegi 19. märtsil
2013. aastal ilmunud Saare ülevaatlik
analüüs „Tartu kesklinnas jagub ruumi
ehitamiseks küllaga“, kus tuuakse välja
praktiliselt kõigi üldplaneeringust mõjutatud kruntide omanikud – aga Narva mnt 2c olemasolu isegi ei mainita.
Eestis on kruntide omanikke puudutav info avalik teave ning kõigil soovijail
on võimalik endale euro eest interneti
vahendusel kinnistusraamatu väljavõte tellida. Kõnealuse maatüki omanike
ajalugu algab kinnistusraamatus 2002.
aastast, kui krunt jaotus ebavõrdsetes

osades seitsme eraisiku, ilmselt õigusvastaselt võõrandatud vara pärijate vahel. 2003. aastal liikus kogu krunt ühe
Põlva ehitusfirma omandusse ja võõrandati järgmisel aastal sama omaniku teisele firmale. Aasta hiljem, 2004.
aastal omandas krundi ravimite hulgimüüja AS Magnum Medical, kelle suuromanikule Margus Linnamäele kuulub see OÜ Solaron Kinnisvara kaudu
tänaseni.
Muidugi lisab kogu loole ohtralt
vürtsi tõsiasi, et Margus Linnamäe sisenes 2013. aasta septembris, mõned
kuud enne KOV valimisi meediaärisse,
ning omandas 50% osaluse AS-is Eesti
Meedia. Alates 2015. aasta augustist on
ta Postimehe grupi ainuomanik. Oma
huvi meediaäri vastu on ise erakordselt kidakeelne ning hoolikalt meedia
tähelepanu vältiv Linnamäe põhjendanud sooviga vältida Eesti meedia
sattumist Vene kapitali mõjuvalda.
Kriitikud on näinud strateegilise sammu taga pigem soovi omada kaalukaid
hoobasid oma suuremõõduliste ja vastuoluliste ärihuvide kaitsmiseks.
Linnamäe tegevusest on läbi aastate leidnud kajastust variisikute, tankistide ja offshore-firmade kasutamine, samuti nagu fiktiivsete pettuste
organiseerimine ning jõuliste võtetega ravimiturul domineerimine. Nüüd
tuleb eelnevale lisada ka magnaadi
võimalik huvi oma Holmi krundi ja
kogu Emajõe vasakkalda hoonestamiseks soodsa ühiskondliku arvamuse kujundamise vastu, ning tõele au
andes on Tartu Postimees seda talle
ka pakkunud. Kuigi arvamusi esitatakse justnagu mõlemalt poolt, tasub
neid vaid veidi põhjalikumalt lugeda,
et selgelt mõista kuhu suunas on kaldu kesklinna tulevik.
MEELIS KALDALU
MTÜ Tartu Pargid

Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee
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Hinn
gara aaast ntii
a lõp
u
ni

Pere

PIIM
2,5%, 1 l

0

35

Pere
HAPUKOOR 20%,
500 g (1.16/kg)

0

58

Tallegg
Klassikaline
AHJUKANA

2

99

/kg

Gefilus
KEEFIR
2,5%, 1 kg

Rainbow

BANAAN

0

79 /kg

0

69

Rakvere
SEAHAKKLIHA
600 g (2.65/kg)

Eesti Pagar
Jassi
SEEMNELEIB
310 g (1.58/kg)

1

0

59

49

Eesti Pagar
Perenaise SAI
320 g (0.88/kg)

0

28

5
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Palametsa
pajatused
356.

Kirikutuuri eelhoiatuse andsid Ott Lepland ja Gertu Pabbo hittsaates „Ringvaade“. 

ERAKOGU

SUPERSTAARID
vallutavad kiriku
Ott Leplandi ja Gertu
Pabbo jõulumaiguline
kontserdisari „Hingesugulane“ saab teisipäeval
kell 19 avapaugu Jaani
kirikus, kus lubatakse
rahvani tuua harjumuspärasest sootuks teistsugust repertuaari.
Kui Leplandi nimi Eesti
inimesele ilmselt enam tutvustamist ei vaja, siis Pabbot
teab kuulaja-vaataja tõenäoliselt eelkõige saate „Eesti otsib
superstaari“ viimase hooaja
teise koha võitjana. Üheskoos
astutakse üles koos keelpilliorkestriga Riivo Jõgi juhatusel,
et tuua kuulajateni lubaduste
kohaselt südantpuudutav ja
võimas kontserdielamus.

Spetsiaalselt keelpillidele
Leplandi sõnul saab kontsert olema mitmekülgne.
„Meie repertuaar on lai, koosnedes väga erinevatest lugudest. Ise esitan valdavalt oma
loomingut, saab kuulda Eesti
levimuusika kullavaramusse
kuuluvaid lugusid ja kindlasti
ka traditsioonilisemaid jõululaule,“ sõnas ta.
Eriliseks komponendiks

pidas Lepland aga just kaasatud väga suurekoosseisulist keelpilliorkestrit, mida
juhatab tunnustatud pianist
ja dirigent Riivo Jõgi. „Kõikidele lugudele on tehtud spetsiaalselt selle kontserdisarja
jaoks keelpilliseaded,“ rääkis
Lepland.“Selles mõttes oleme
asja ikka suurelt ette võtnud ja
usun küll, et iga inimene leiab
sealt omale midagi, mis talle
võiks meeldida.“
Ehkki kõiki kaarte Lepland
avada ei soovinud, poetas ta
siiski, et valdavalt domineerivad tuntud lood. „Minu repertuaaris on sees kindlasti lugu,
millest me üle ega ümber ei
saa: „Kuula“. Traditsioonilised
jõululood kõlavad valdavalt
dueti võtmes. Kindlasti esitab
Gertu oma kõige esimese singli ja sekka ka muusikat laiast
maailmast,“ kirjeldas ta.
Mõte on Leplandi sõnade
kohaselt tema peas tiksunud
juba kevadest saadik. „Esimest
korda sain Gertuga ju tuttavaks superstaarisaate raames,
kus ta teiseks jäi. Seal mulle
tema laulustiil ja -maneer väga
istus ja meeldis,“ meenutas ta.
„Kuna tuli välja, et Gertule on
minu looming ka väga süm-

paatne, siis otsustasime, et
võiks ju jõud ühendada.“

Lõppmäng Soomes
Keelpilliorkester tuli tegelikult mängu veidi hiljem, kui
septembris peeti maha kontsert Riivo Jõgi juhatatud Põlva
muusikakooli keelpilliorkestriga. „Kuna see kukkus meil
hästi välja, jäime Riivoga hiljem muljetama ja tegime talle
ettepaneku minna jõulude ajal
koos kirikukontserte andma,“
lausus Lepland. „Lõppkokkuvõttes usun, et tuleb hoopis
teistsugune kontserdisari võrreldes sellega, mida varem teinud oleme. Olen isegi põnevil.“
Tartust läheb lahti kuuekontserdiline seeria, mis kulmineerub külaskäiguga põhjanaabrite juurde, Espoo Tapiola
kirikusse. „Igaüks võiks midagi
leida: nii noored inimesed kui
vanema generatsiooni esindajad,“ arvas Lepland. „Konkreetset sihtrühma kindlasti pole,
eks ta on selline kontsertsari,
mida kogu perega, vanemate,
elukaaslasega kuulama tulla.“
KAUR PAVES

Küüni 5b,
TARTU

Laupäeval, 19. detsembril kl 15
Tartu Raekojas
Kammerkoori A. Le Coq
jõulukontsert

KÕIK ON KOHAL,
KÕIK ON KOOS

Kavas Mägi, Rips-Laul, Uusberg, Hõbe jt.
Kaastegevad Hanna Taube (saksofon)
ja Piret Mikalai (klaver)
Dirigent Ingrid Roose
Kontsert on TASUTA

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Ehteestlaslik
Pandora laegas

TULE TARTU PARIMASSE FOTOPOODI!
Ülikooli 6a aadressilt leiad:

* Dokumendi- ja stuudiofotode pildistamise
* Vanade must-valgete fotode taastamise
* Tartu ilusaima valiku pildiraame ja -albumeid
* Suureformaadiliste fotode trükkimise
* Kvaliteetse foto- ja stuudiotehnika

21. novembril Sadamateatris esietendunud
„Pildilt kukkujad“ meenutab kinnistele põhjamaalastele, kuidas ka
30-aastasest kõrvutielamisest ei pruugi piisata,
et teineteist päriselt
tunda.
Tiina Laanemi näidendi lavastanud Andres Noormets
on samalt autorilt juba Endla
teatris publiku ette toonud
„Nähtamatu maja“. „Mõneti
on nad võib-olla sarnased, sest
seal on samamoodi tegemist
ühe perekonna looga; saladuste või rääkimatajätmistega,
mis mingites situatsioonides
nähtavale tulevad,“ selgitas
Noormets.

Leidub igas linnas
Lavastaja sõnul kirjutab
Laanem heas mõttes traditsioonilist uut dramaturgiat.
„Keskendub inimesele, nende
lugudele ja ei tegele nii palju
mingisuguse huvitava vormi
või ekstraordinaarse sisuga,“
rääkis ta. „Need lood võivad
tõepoolest juhtuda ükskõik
millises Eesti linnas ükskõik
kellega. Ta lihtsalt vaatleb
neid, annab neile aega tegutseda, mõelda, reageerida ja oma
erinevaid külgi ette keerata.“
Ühe kuu jooksul toimuv
sündmustik näitab vaatajatele, kuidas hoolimata sellest, et
on üle 30 aasta kõrvuti ühes
perekonnas elatud, tuleb välja, et üksteist ei tunta. „See on
kuidagi väga eestlaslik, aga
võib-olla ka üldinimlik,“ arutles Noormets. „Tihtipeale inimesed ei julge või pole nende
jaoks see õige aeg rääkida neid
asju, mis on südamel või tagateadvuses.“
Kui ühel päeval siiski ollakse sunnitud tõele näkku
vaatama, on ennustamatu,
missugune emotsioon või olukord sealt edasi hargneda võib.
„Võib-olla tõesti lööb ekraani
klaariks ja on sellise õnneliku

HINNAŠOKK!
FUEGO

Export Design

1.198

ta
Vaahe!
ko
€
CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.000 €)
Soojustsalvestav
kamin otse tehasest
poole hinnaga!

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

Aivar Tommingas, Merle Jääger ja teised pildilt kukkujad võimaldavad noortel oma vanemate üle naerda.

TÕNIS JÄRS
lõpu tunne, aga võib ka vastupidi olla,“ märkis lavastaja.
„Siis mõtled, miks ma pidin
selle laeka lahti tegema. Kõik
Pandora laekad ei ole mõeldud
avamiseks.“
Nagu igas normaalses teatriõhtus, leiab „Pildilt kukkujatest“ nii enda üle naermist,
masendust kui muidki emotsioone. „Kui vaatame iseenda
sisse neid olukordi, kus on meil
olnud keeruline või naljakas,
siis tihtipeale on need väga
lähestikku,“ sõnas Noormets.
„Ei ole nii, et elan kaks aastat
kuskil täiesti kaamoslikus novembris ja siis on kaks aastat
lillepidu ja lust. Väga tihti depressioonid murduvad rõõmuks
ja vastupidi.“
Ise ka muusikalise kujundaja rolli täitnud Noormets
rõhutas, et lavastuste puhul tehakse üldjuhul kõiki asju koos.
„Väga harva on nii, et muusikaline kujundaja kuskil täiesti
omaette kapinurgas neid asju
kokku treib ja siis ühel hetkel
oma ideestiku avab. Minu fonoteek on lihtsalt nii metsikult
suur ja kui saan toimetada olemasoleva muusika, siis ma eelistan seda ise teha, sest arvan,
et enda maitsele leian oma
fonoteegist absoluutselt kõik
üles. Ma ei pea kedagi sellepärast piinama,“ lisas ta.
Noormetsa sõnul on tal tänaseks hetkeks tekkinud aru-

7

saamine, et neli osatäitjat on
rollide jaoks absoluutselt ainuvõimalikeks valikuteks. „Sul
on mingisugune ajaperiood ja
sa tead, et seal kõrval on toimumas igasugu paralleellavastused, tänu sellele on näha, et
pole võimalik teha tükki, kus
on 14 tegelast. Siis hakkadki
lugu otsima omale teadaolevate asjade hulgast, et kõik kokku
sobituks,“ kirjeldas ta näitlejate
valiku protsessi. „Vat selles raamis oled absoluutselt vaba.“

Päästmatu sõlm
Päris algkoolilastele näidend
Noormetsa väitel mõeldud ei
ole. „Kuigi, kui nad tulevad
koos vanematega, kes neile ära
seletavad konksud, mida nad
elus võib-olla veel ei tunne, siis
ei ole seal ka mingit probleemi.
Ilmselgelt vanematel inimestel
jookseb siit üks selline lugu,
mis neid ehk lähemalt puudutab,“ vihjas ta.
„Üks väga tõsine ja hoiatav
joon peaks etendust läbima
ka nooremas keskeas olevate
kodanike jaoks. Arvan, et ka
nooremad inimesed saavad
väga kõvasti oma vanemate
ja vanavanemate üle naerda,
sest see on väga lõbus, kuidas
teinekord täiesti normaalsed
inimesed oma elu niimoodi sõlme elavad, et nad enam
stressist välja ei pääse,“ lisas ta.
KAUR PAVES

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

NOVEMBRIKUU ERIPAKKUMINE!
Kuni 30.11.2015 kehtib kuulutuse ettenäitajale
10x15 5-päeva foto hinnaks vaid 0,13€!

Fotoluks Tartus, Ülikooli 6a, tel 730 9540, tartu@fotoluks.ee
Avatud E-R 9-18, L 10-16 www.fotoluks.ee

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

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

Tartu Rendibuss

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee
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KINO

ANEKDOODID
Kindral kontrollib väeosa lipnike taiplikkust:
„Mis see on: paar musti, läikivaid ja seisavad ukse kõrval?“
Täielik vaikus. Keegi ei oska
midagi arvata.
„Olete ikka idioodid! See on
paar saapaid. Nüüd esitan veidi keerulisema küsimuse: neli
musta ja läikivat ja seisavad ukse
kõrval?“
Taas vaikus, ei ühtki vastust.
„Täielikud idioodid! Need on
ju kaks paari saapaid. Ja nüüd
veel raskem küsimus: elab soos,
on roheline ja krooksub?“
Üks lipnik tõstab käe.
„Noh, mis te vastate?“
„Kolm paari saapaid!“
***
Lennukil on mootoririke.
Stjuardess teatab reisijale:
„Me kaotame kõrgust. Ühel
reisijal tuleb välja hüpata.“
Saabunud vaikuses on hästi
kuulda vaikne kurb mehehääl:
„Jah, nii on see alati. Kui mu

SUDOKU

ämma vaja ei ole, on ta kohal
nagu kõpsti. Ja sel ainsal korral,
kui teda tõesti vaja läheks – teda
pole.“
***
Mees tuleb ootamatult komandeeringust koju ja leiab
oma korteri magamistoas voodis lesimas mingi võõra mehe.
Ta astub riidekapi juurde, avab
selle ja sikutab sealt kättpidi välja
oma naise.
„Sa oled mul täielik idioot!“
karjub ta naisele. „Ma olen sulle sada korda rääkinud, et tema
peab kappi ronima, mitte sina!“
***
Noor isa läheb lastearsti juurde:
„Doktor, mu naine sõitis puhkusele ja jättis lapse minu hoolde. Poiss on kaalus kõvasti alla
võtnud. Ma käin temaga jalutamas, massaažis, võtame vanni,
teeme sporti...“
„Aga millega te teda toidate?“
„Ah sa kurat! Seda ma arvasin,

et olen midagi unustanud!“
***
Kuulutus ajalehes:
„Intelligentne, sportliku välimusega noormees otsib elukaaslast, kellel on juhiload ja
sõiduauto Lexus. Palun saata
sõiduauto foto, fotota teadetele
ei vasta.“
***
Kurat teeb Jumalale ettepaneku pidada põrgu ja taeva vahel olümpiamängud.
„Nõus,“ vastab Jumal. „Aga
sa ju tead, et meil siin taevas on
kõige paremad sportlased.“
Kurat muigab ja vastab:
„Seda nüüd küll, aga meil on
parimad kohtunikud.“
***
Arstlikul läbivaatusel küsib
kooliarst Jukult:
„On sul kaebusi nina ja kõrvade kohta?“
„Jah, on küll! Nad segavad
mind, kui ma kampsunit selga
tõmban.“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
27.11 kell 13, 16, 18.50, 22.15;
28.11 kell 13, 15.45, 18.45, 22;
29.11 kell 13, 16, 18.50, 19,
22.15; 30.11 kell 13, 16, 21.15;
1.12 kell 13, 16, 19, 21.45;
2.–3.12 kell 13, 16, 19, 22
Spectre
27.11 kell 11.45, 14.45; 28.11
10.30, 11.15, 13.45; 29.11 kell
10.30, 12.15, 14.45; 30.11 kell
11, 12.15; 1.12 kell 11.30, 13.15;
2.–3.12 kell 12.30, 13.15 Väike
prints
27., 29.11 kell 15.20, 17.15,
19.30, 22.30; 28.11 kell 12.45,
14.45, 16.15, 21.30; 30.11–
3.12 kell 15, 17.15, 19.30, 22.30
Must alpinist
27.–30.11, 2.–3.12 kell 11.30
Viplala
30.11 kell 22; 2.–3.12 kell 17
Tagasi tippu
27.11, 1.–3.12 kell 11; 28.11
kell 11, 12.15; 29.11 kell 11,
12.45 Hotell Transilvaania 2
27.11 kell 12.30 ,14.15, 17.30,
19.15, 21.45; 28.11 kell 13.30,
16.45, 18.30, 22.15; 29.11, 2.–
3.12 kell 12.30, 17.30, 19.15,
21.45; 30.11 kell 12.30, 15.30,
17.30, 19.15, 21.45; 1.12 kell 12,
15.30, 17.05, 19.15 Näljamängud: Pilapasknäär osa 2

RISTSÕNA

Väike prints

27., 29.11 kell 13.45, 22; 28.11
kell 14.15, 21.45; 30.11–3.12
kell 13.45, 18.30, 22.15 Spioonide sild

SALEMI KIRIK
29.11 kell 18 Siin me oleme!
Eesti filmimuusika parimad
palad
5.12 kell 16 Tartu ja Tartumaa
nais- ja neidudekooride advendikontsert
SKATETOWN

27.11 kell 12.15, 16.45, 20.10;
28.11 kell 16, 19.50; 29.11
kell 16.45, 20.10; 30.11 kell
15.15, 17, 20.10; 1.12 kell 14.45,
16.45; 2.–3.12 kell 15.15, 20.10
Isad ja tütred

27.11 kell 21 Superluistiku debüütalbumi Aproaching great
distance esitluskontsert

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 18.12 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914-2001)
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 5.12 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Muusika
südames

TARTU JAZZKLUBI

kuni 31.12 Piret Jürgensoni
maalinäitus Igatsedes hilju…

26.11 kell 20 Cathouse Radio

LINNARAAMATUKOGU

2.–3.12 kell 21.15 Esilinastus:
Steve Jobs

27.11 kell 21 Kaire Vilgats
Band

1.12 kell 20.30 Esilinastus:
Armastus

28.11 kell 20 Jorma Toots

kuni 12.12 Stanisław Ignacy
Witkiewicz – Witkacy (1885
– 1939) – metafüüsilised
portreed

2.12 kell 20 Jam Session nr 95
3.12 kell 20 Agan – Viinikainen – Mälgand – Kallio

kuni 12.12 näitus Eesti pärimusmuusikast Koes see tee
mines, rada armas argunes?

4.12 kell 21 Helin-Mari Arder
trio

kuni 16.12 Rahvuslik käsitöö.
Traditsioon ja inspiratsioon

10.12 kell 21.30 Martin Kala

5.12 kell 20 Trio Porteleki–
Tärn–Pärnoja (Ungari–Eesti)

JAANI KIRIK

TARTU KAUBAMAJA

kuni 16.12 Wikimedia Eesti
fotonäitus Kultuurimälestised Vikipeediasse

27.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)

27.11 kell 18 Jüri Pootsmani
debüütplaadi esitlus

KONTSERT
EDISON
3.12 kell 21.30 Karl Anton &
Marta Arula

4.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb ansambel Servimus
Dominum

28.11 kell 16 Vaido Neigause
plaadi Yolo esitlus
TARTU RAEKOJA SAAL
27.11 kell 19 BellaCanta

KARLOVA TEATER

TUBINA SAAL

2.12 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
jõulud me elus

28.11 kell 12 Jõulujazz 2015

KOTKA KELDER

4.12 kell 18 vokaalansamblite
päev Ootuste aeg

27.11 kell 21 Qvalda
4.12 kell 21 Prominent

28.11 kell 17 laulukoor Tarbatu
35. sünnipäeva kontsert

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 10.12 kunstnik Pille Tammela näitus Tagasi muinasjuttu – trollilugu

MUU
LINNARAAMATUKOGU
25., 27., 30.11 kell 18 Jaan
Toominga lühinäidend Joel
ja Maria
3.12 kell 18 Raamatuesitlus:
külas on raamatu Minu Barcelona. Mäe ja mere embuses
autor Mirjam Johannes

3.12 kell 19 Montreal Guitar
Trio (Kanada)

KAARDID
ENNUSTAVAD

5.12 kell 21.30 Raen Väikene

6.12 kell 16 Händeli ja Bachi
galakontsert

24 h • 1,09 €/min

ROCK & ROLL

VILDE

28.11 kell 21 Vennaskond &
Rusty Roaders

27.11 kell 20 Kristjan Rudanovski & Jaanis Kill

RISTIISA PUBI
28.11 kell 21.30 Colorado
3.12 kell 21.30 Perfekt

Tel 900 1727

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

ARMASTUS

Neljapäev, 26. november 2015

Uuno Kivilinnast
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Mis klubi oleks kõlblik härrasmehele?

  

  

  

   

Kuigi Helladele Velledele ma lavapartneriks ei
kõlvanud, põrutasin siiski
lootusrikkalt nende kontserdile Õlle Tares, sest
vähemasti autogramme
oli mulle lubatud.

  
 

  
 
    
   

    

Ainus kohtingupäevaks valikusse jäänud kaaslane kaalus
küll 99 kilo, ent sellegipoolest
lõin end õhtuks korralikult
üles, tõmmates selga valge
ülikonna ja jalga lakk-kingad.
Täpselt uste avamiseks kell
pool kaheksa olime kohal ja
valmis peo käima tõmbama.
Paraku sain kohe külma
duši osaliseks. Turvamees astus ligi ja ütles, et olen nende
kõrtsis ebasoovitavaks isikuks
ning leidku ma omale pidutsemiseks teine koht. Jah, pool
aastat tagasi juhtus seal tõesti ebameeldiv intsident, kus
ma kogemata nagist vale jope
haarasin ja mind selle eest vaeseomaks peksti, kuid kas keretäiest siis oli veel vähe?
Olime sunnitud üle tee lokaali Sumin edasi liikuma. Sealse
kogemusega võis üldiselt rahule jääda, tüdrukud olid ilusad ja
interjöör meeldiv, kuid igasuguse tuju peletas lauda toodud
majavein. See oli nii hapu, et ma
ei suutnud seda juua, oleksin

    


     
     

   



   

nagu sidrunit söönud. Tüdrukud tunnistasid ka, et vein pole
suurem asi, aga paremat pole ka
kuskilt võtta. Jalakeerutamisest
võisime kaaslannaga muidugi
ainult unistada.

Jabur jutt joodiknaiselt
Põrutasime edasi, aga sobivat kohta ei leidnudki. Diskole
ju meievanused ei lähe, aga Atlantises peetavad vanadekodu
tantsupeod pole ka mingi variant. Siit üleskutse: kui keegi
teab kohta, kuhu kuldses keskeas härrasmees võiks daami
väiksele valsile viia, andku
mulle teada! Jalutasime siis
niisama kesklinnas ja pajatasin oma ohtratest seiklustest.
Paar sõna veel joodiknaine
Heljule, kellega peaaegu abieluranda purjetanud oleksime,
kuid keda ma enam iialgi näha



 



   
   
 
  

 
 

 

ei taha. See jutt, mida viimases
lehes lugeda võis, on ju täielik
jama. Kui ma talle täiesti võõras inimene olen, miks mul siis
tema korteri võti on? Loomulikult oli meil kohting kokku
lepitud, niisama ei läheks ma
eales kellelegi ukse taha lõhkuma.
Helju on mulle pidevalt ise
helistanud, et tulgu ma talle
pudeliga külla. Tema sõbranna,
kellega ma vastupidiselt süüdistustele väga hästi läbi saan,
räägib ka, et kui Helju ravile ei
lähe, joob ta end lihtsalt surnuks. Meenutame kas või päeva, kus ta mitte ainult vaibale ei
urineerinud, vaid sinnasamma
ka oksendas. Ilmselt ta lihtsalt
ei mäletagi, mida on öelnud või
teinud. Loodan, et minu fännid saavad aru, et joodiku juttu
pole mõtet uskuda.

  
 

 

   

Toetajad ja koostööpartnerid
A. Le Coq, AS Maris Gilden, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, Rahvakultuuri Keskus,
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Tartu Käsitööklubi, TuleLoo ja pr Reine Koppel, pr Triinu Sarv, hr Vaiko Tigane

Info

Tiina.Konsen@raad.tartu.ee

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

39,99

29,99

9,99

19,99

9,99

14,99
19,99
19,99

22,99

16,99
14,99
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REKLAAM
EHITUS

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

Neljapäev, 26. november 2015

KINNISVARA MÜÜK

PAKUN TÖÖD
Nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.
Raamijuhi abile. Tel 510 0187.

Tel 742 0656
511 5949
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Sõiduõppe A-, B-, BE-, C-,
CE-kat veokijuhi täiendus-ja
ADR-koolitused. Lõppastme- ja
esmaabikoolitused aasta ringi.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

KÜTE
Aedade, väravate, automaatika, tõkkepuude müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453,
nr1aiad.ee.
Ehitus- ja remonditööd. Viil- ja
lamekatusetööd, puitfassaadid, hoonete ja abihoonete
ehitus jne. Tel 5662 9930.

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

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne
kinnisKorterid, majad,abi
majaosad
vara Tartus
ostul, ja
müügil,
üürimisel
maakonnas.
• Kinnisvara
Aitamekomplekshaldus
kinnisvara

müümisel ja üürimisel.

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine. Talvehinnad!
Tel 5649 4929.

3-toal mug korter Luunja vald,
Aiandi tee 5 (eh 1988, üp 64,3 m²,
4/5, C, korter ja maja renoveeritud, 73 900 €). Kutseline maakler
Sirle Uiga, tel 526 4198,
www.aadlivillakv.ee.

Müüa elutoamööbli komplekt
(tugitool ja diivanvoodi, tool käib
lahti, hästi hoitud).
Tel 5591 0068.

Süstime seinad soojaks termovahuga (maja hind alates
600 €; konsultatsioon ja Thermi
termograafia). Tel 5660 6010,
www.therm.ee.
Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid! Tel 5621 9255.
Teeme kõiki üldehitustöid üle
Eesti: fassaadid, katused, jne.
Tel 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Osta järelmaksuga, maksma võid hakata 2 kuu
pärast! Tel 5388 4884,
www.ohksoojus.eu.

MATERJAL
Ehitusliku saematerjali müük
otse tootjalt. Tasuta transport
Tartus! Tel 5656 4624.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kase- ja haavapinnud, kütte
klotsid (lahtiselt ja võrkudes). Tel
529 0183, www.elevus.ee.
Maja Peipsiääre vald, Kasepää
küla, Tarna (üp 242 m², krunt
1100 m², eh 2015, rem vajav,
Peipsi järv 50 m, 29 000 €). Kutseline maakler Peeter Meus, tel
506 2212, www.aadlivillakv.ee.
Soodsalt elamu-/ suvilakrunt
Vapramäel Nõo v (1400 m², elekter omanikult). Tel 5803 8919.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Maja (pool maja) või eraldi
sissekäiguga ahiküttega korteri
Tartus. Kiire! Tel 5817 2199.

Vihmaveesüsteemide müük
ja paigaldus. Rennide puhastus. Katusematerjali müük ja
paigaldus. Tel 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kaminapuud (lepp, kask). Tel
5683 3404.

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

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

Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.

RIIDED

Krohvimistööd (lubikrohv, savikrohv, tavakrohvid). Tel 5668 6171.

Puurkaevud, pumbad, vertikaalne maaküte. Tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee,
Kaevupuurija OÜ.

Köögiviljad (porgand, punapeet,
küüslauk), kartul (Laura/Gala)
talust teile koju. Tel 5370 8010.

MÖÖBEL

742 0240 • www.robinson.ee

Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Kvaliteet
garanteeritud! Tel 5622 9840.

PÕLLUNDUS

Toidukartul Gala Vineta Laura
kojutoomisega (25 s/kg). Tel
5300 3523.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
Kai Persidski,
tel 5190 3394
eravara@eravara.ee
E-post:
Gert Suik, tel 515 3773
Tel 742 7630 ja 506 6173.

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

Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

ÜÜRILE ANDA
1-toal korralik korter Annelinnas. Tel 5805 5041.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued
kursused detsembris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepinnud ja klotsid.
Lahtiselt ja võrgus. Võimalik
väikestes kogustes. Parim hind!
Tel 511 2625.

Anne 51 kauplus Stiil: uued
riided Iirimaalt (kleidid, pluusid,
seelikud, püksid, spordiriided,
pesu).
Jõe butiigis 25.11-04.12 kõik
kasutatud kaubad -20%! Esimestele parim valik! Soola 10
Jõe butiigis kasutatud mantlid,
joped, kleidid, jalanõud jpm
-20%! Vaata meid ka Facebookis!
Jõe butiigis pidulikud pluusid,
kleidid, kampsikud, käekotid,pesu jpm! Soola 10 (avaturg)
Moestuudio Outlet asub uuel
aadressil Raua 22. Tuntud firma
riided. Tel 5554 2099.
Odavad rõivad, Kastani 121.
Uus kaup. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.
Müüa Ford Escort (1991, 1,4, 55
kW, 200 €). Õhtuti tel 5800 5474.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.
Puud 40 l võrkkotis (lepp 2.50,
kask 2.70, vedu Tartus tasuta).
Talveküte OÜ, tel 5341 2221.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

OTSIN TÖÖD
Raamatupidaja - värske pensionär, bilansivõimeline. Teadmisi
palju, raha vähe. Soovin vahetada teadmised raha vastu Tartus.
Tel 5665 7315.

Soeta kvaliteetne aku! 60Ah
- 55€, 75Ah - 67€, 100Ah - 86€.
Johnson Controls grupi (nende
tuntuim akubränd Varta/Bosch)
toodetud. Tartu Sõbrakeskus,
Võru tn 55F. Extensa OÜ,
tel 5620 5415, www.extensa.ee
Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode ja kaubikute
remonditööd. Autoelektrik ja
diagnostika. Tartu,
tel 5853 3080.

Bokside rent, komisjonimüük
Suur valik rõivaid, kodukaupa ja kasutatud mööblit. Külastage meid!
Kastani 38, Tartu • E–R 10–18, L 10–15
https://www.facebook.com/TaaskasutuskeskusSahtel
Info: 5680 4451, tartu@sahtel.net

REKLAAM
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Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni,
võtmed kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.
Elekter ja valve. Nõrkvoolutööd. Tel 554 7983.
Elektritööd! Tel 513 7844.
Talverehvid superhinnaga ja
järelmaksuga! Tule ja küsi pakkumist! Asume Tartu Sõbrakeskuses Võru tn 55F. Extensa OÜ, tel
5620 5415, www.extensa.ee.

Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

TEENUSED

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pottsepp. Tel 5192 7484.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus- ja lammutustööd. Ka
elektri- ja torutööd.
Tel 5837 2544.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

511 6923 • aurel.ee/buss

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.
Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

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.
Tellimine meilile: ennustus.ee.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Koldehunt OÜ renoveerib ja
nüüdisajastab korstnate lõõre
Heinoxi roostevabast terasest
hülssidega. Võimalik renoveerida
üksikuid lõõre. Töö kiire ja iga
ilmaga. Täpsem info ja telliminewww.heinoxkorstnad.ee, tel
511 5146, koldehunt@gmail.com.
Ametlik korstnapühkija
Tartus, Põlvas, maakondades.
Korrasoleku akti väljastamine.
Tel 5191 6605.
Autoremont, autoelektrik,
diagnostika, summutite remont, õlivahetus, rehvitööd.
Tartu, tel 5853 3080.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.

Seltsidaamiteenus eakatele, kes
vajavad kuulajat või vestluskaaslast. Tel 5466 4431.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.
Soodne lauanõude ja helitehnika rent Tartus. Tel 5569 6193,
sinivaim@hotmail.com,
Sinivaim OÜ.

Kinnisvara haldus (elamud,
korterid). Pikaajaline kogemus.
Info tel 528 7086,
e-post: mart@enomar.ee.

Kullassepatööd. Abielusõrmused kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.

Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Sõiduautode ja kaubikute
keretööd ja remont. Soodsalt
keredetailid. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Tasuta kodumasinate (va külmikud) ja vanaraua äravedu. Garaažide koristus. Tel 5386 9008.
Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.
Vannide emailimine.
Tel 552 2879.

Neris katel, katla ribid, terastoru, tsingitud toru, asbesttoru ja
leektoru katel. Tel 5671 5166.

ka vanad nõud, rahvariided ja
palju muud! Alati hea pakkumine ja aus asjaajmine.
Tel 5639 7329, Liina.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt. Vajadusel paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.
Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

VÄIKEBUSSI RENT
1-2 päeva: 72 € kalendripäev
3-6 päeva: 66 € kalendripäev
7–… päeva: 60 € kalendripäev
Citroen Jumper (2014) • 8+1 kohta
diisel•110 kW•manuaal•püsikiirushoidja

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

11

OST
Vihmaveesüsteemide müük,
paigaldus ja puhastus.
Tel 550 3200, 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.
Väike lastehoid pakub paindlikku teenust (osaaeg, õhtuti,
kokkulepetel). Tel 5559 9174.

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Ly Chini
OÜ, tel 505 8381.
Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.

1955. a raamat „Oikumeeni
äärel“, hind kuni 40 €.
Tel 5663 9310.
Antiikesemete, raamatute, hõbeda, mööbli, lauanõude ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.
Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.

EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Ford, Volga, IŽ-350,
IŽ-49 jne) raamatud.
Tel 5649 5292.
Hõbedast esemed, ehted,
suhkrutoosid jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Kõik tsaari- ja EW-aegsed (valmistaja Roman Tavast) märgid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Reiki, kristalliteraapia ja kristallidega massaaž, kvanttehnika, maatrix, Accessi kehatehnikad. Kui oled väsinud, kurnatud,
mäluprobleemid, liigesevalud,
migreen, klimakteerium. Tel
5626 5646.

Sõled, mündid, märgid,
ripatsid, Muhu mustriga nõud,
raamatud jm vanavara. Raha
kohe! Tel 5649 5292.

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

Vanad raamatud, märgid, mündid, postkaardid, ehted, kunst
jm vanavara. Tartus ja Elvas! Tel
5649 5292.

TUTVUS
60 a naine majaga Tamsalt otsib
sõpra-elukaaslast, töötavat ja
autoga. Tel 5846 4613.

Uute ja vanade, samuti nõukaaegsete raamatute ost.
Tel 503 3719.

Langebrauni ja teiste vanade
lauanõude ost. Tel 5803 6752.

MÜÜK

Veneaegne fototehnika.
Tel 5872 5458.

CD salvestaja Philips (töötab
hästi). Tel 5597 3262.
Elektrikeevitus, gaasikeevitus,
põrandalihvija, kriidiveski,
külmkompressor. Tel 5671 5166.
Mootorratta K-125 töösilinder,
hind 50 €. Tel 525 1408.

VABA AEG
Merevaigust kaelakee (lihvitud
kee eest tasun kuni 600 eurot)
ja muud veneaegsed naisteehted - (käekellad jne). Huvitavad

Vanemuise Selts 150 kontsert
„Jubilate“ Tartu Ülikooli aulas
19.12.2015 kell 17.00. SaintSaens „Jõuluoratoorium“.
Pääse 5/10 €. Info tel 5825 5097.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Laon puid riita (2 €/ruum).
Tel 527 1226.
Meesterahva abi remondi- ja
majapidamistöödes.
Tel 5374 8984.

TK UEU LLU TLU SI
Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
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Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
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Tule meile juba hommikul!
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* Pakkumine ei laiene kampaaniatoodetele.

Pakkumine kehtib 2015. aasta lõpuni.
E-R 800-1900 L 900-1600
Tartu, Ringtee 78 tel: 767 9092
e-post: tartu@tooriistamarket.ee
www.tööriistamarket.ee

