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LAUSEGA
Välisraha Sepale
Ühisrahastuskampaania
Sepa staadioni renoveerimiseks on praeguse seisuga
kogunud kodumaalt 1600
toetajat. Lennukale ideele
järgmise käigu andmiseks
püüavad kampaania eestvedajad nüüd köita ingliskeelset turgu toetusvideoga,
milles kannab pearolli Eesti
stand-up komöödiakultuuri
üks eestvedajaid austraallane Louis Zezeran.
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korral käisid Tartumaa päästjad nädalvahetusel eemaldamas teele või elektriliinidele
kukkunud puid, aga ka lahtisi
liiklusmärke ning hoonete
ehitusdetaile.

Kultuurikool
venelastele
Rahvaülikooli juures alustab
venekeelne Kultuurikool, mille
esimene loeng „Kuidas mõista
ajalugu? Ajalugu ja tänapäev“
toimub 14. detsembril kell
16–18. Esineb hinnatud ajaloolane ja ühiskonnategelane
David Vseviov. Kultuurikooli kohtumisõhtud toimuvad
kord kuus detsembrist maini
ja on suunatud vene keelt kõnelevatele kesk- ja vanemaealistele inimestele.

Kuraatorituur ja kaameratöötuba
Täna kell 17.30 peetakse
kunstimuuseumis avalik kuraatorituur näitusel „Plahvatusest tasandikule. Eesti
kaasaegne foto 1991–2015“.
Laupäeval kell 13 aga ooda-

SÄHVATUS

takse kõiki eksperimenteerida soovijaid muuseumi töötuppa, kus osalejad saavad
võimaluse meisterdada oma
pinhole-kaamera ja katsetada selle tööpõhimõtteid.

Tragöödia Hiinalinnas
Politsei tuvastab Põhja
puiestee 31 lähedalt leitud
vägivallatundemärkideta
mehe surnukeha, kes hukkus
tõenäoliselt 25. novembril
maha põlenud hütis. Mees
on umbes 175 cm pikk ning
ligikaudu 50–55-aastane. Tal
on halli värvi lühikesed vuntsid ja habetunud nägu. Seljas
oli tal pruunivalgeruuduline
jope ja pruun kampsun.

Loodusmuuseum
viimaks lahti
Eesti vanim muuseum, 1802.
aastal asutatud Tartu ülikooli
loodusmuuseum avab 16.
jaanuaril külastajatele uue
ekspositsiooni. Neli aastat
kestnud renoveerimistööde
käigus valmis uus püsinäitus
„Maa. Elu. Lugu“ ning kaks
õppeklassi.

Toit ja film
Elektriteater avab 11. detsembril viieks õhtuks
pop-up-kinorestorani Toidukino. Publikut ootavad ees
hubane õhkkond, hoolikalt
valitud filmiprogramm ning
mitmekäiguline õhtusöök
restorani Krempel kokkadelt.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RAUAST KANGEM: sügistorm murdis Raua tänaval
maha terve aia. Samas ei saa välistada ka vandaalide
tuge. 
AUGUST LUMM

Tartu kirjaliku esmamainimise
tuhandenda aastapäevani
jääb neliteist aastat!

Malle Salupere
rikkalikult illustreeritud raamat

«Tuhandeaastane Tartu»

(eesti, vene ja inglise keeles)
jutustab linna ajaloost
ning vaatamisväärsustest.
Täienda oma teadmisi
või kingi sõbrale!

Kui raamatupoest ei leia,
helista autorile –
saad palju odavamalt!

Tel 5330 3069.

Maaomanik: maanteeamet
SÜÜDISTAB ALUSETULT!
Elva piiril maid omav
Jüri Uibopuu tunneb, et
maanteeamet on talle
liiga teinud, tuues plaanitust nirumate teeolude
peapõhjusena välja nurjunud maamüügitehingu.
Kuidas tegelikult asju aeti
ning kelle tõttu jäi ehitamata kiirendusrada?
Kuu alguses kajastas Tartu
Ekspress tee-ehituse kulgu
Elva lähistel. Maanteeameti esindaja Siim Remmelgas
selgitab seal hädavajalikuks
osutunud projektimuudatust
tulenevalt „maaomanike vastuseisust müüa jalgtee rajamise aluseks maad“. Selline süüdistus on Jüri Uibopuu meelest
mitte ainult alusetu, vaid suisa
ülekohtune.
Väärikas eas härra laob kogu
saagat puudutava suhtluse letile harvanähtava detailsusega.
Kirjas on kõik nimed, kuupäevad, telefoninumbrid ja isegi
kellaajad, mil kõnesid peeti.
Kõrval kaardid, joonised. Eeskujulik paberimajandus.
Algdaatumiks 2010. aasta
detsember, mil Uibopuu sai tee
tarvis maaostu soovist teatava
kirja. „Vastasingi, et olen nõus
võõrandamise teemat arutama. Kuigi sealne maatükk on
niigi tilluke, ega ma rõõmu
tundnud, kui sellest üht siilu
taheti ära lõigata,“ meenutas
maaomanik viie aasta taguseid
sündmusi.

Ilma pikema jututa
Kui esmalt saadetud paberites sooviti tee tarvis haugata
2800 m 2 Lauri-Hansu krundist 6%, siis õige pea paisus
maavajadus enam kui kahekordseks. Küsitud 450 m 2 on
juba pea kuuendik kinnistust.
Ent mis teha, tee tahab ehitamist. Uibopuu ei hakanud protestima.
Juunis 2012 teatas Anneli
Kodasma Tartu Maakorralduse OÜ-st, et võtab tellija palvel
ette hindamistöö. Järgmine
kõne saabus 27. detsembril kell
18.30. Lembit Tuimets maanteeametist kostis, et maa on
hinnatud 2,35 €/m2.
Uibopuule tundus pakkumine kole tagasihoidlik: „Võrdlesin lähikonna tehinguid ja ka
enampakkumisi – hinnad jäid
5 ja 14 euro vahele. Seda sootuks kaugemates paikades.
Meie räägime krundist linna
piiril.“
Järgmine telefonivestlus
Tuimetsaga leidis aset 18. juunil 2013. Uibopuu käis selles
välja müügihinna 10 eurot.
Jättes enda arvates nii sisse ka
parajalt kauplemisvaru. Mingit tingimist aga ei tulnudki.
Ehkki Tuimets lubanud kolme
nädala jooksul vastata, pole seniajani maanteeametist mitte
kordagi Uibopuule helistatud.

Esialgse plaani järgi mahtunuks Elvast väljasõidule nii kõnnitee kui ka mahapöörde
rada Valga poolt tulevatele autodele. Miks see ühtäkki ehitamata jäeti, sellest on maaomanikul ja maanteeametil täiesti erinevad arusaamad. 
KAUR PAVES
Kirjutamisest rääkimata.
Hoopis sel suvel, mil tee-ehitustööd juba täies pöördes, tuli
ehitusetööde pealik pärima,
kuhu peremees krundilt maha
lõigatavad puud soovib ladustada. Uibopuu näitas aia ääres
kohagi kätte. Märkides lisaks,
et võiks siiski paberid enne
korda ajada – müügitehing ju
senini õhus veel. Rohkem taas
ei kippu ega kõppu. Vaikus.
Kergtee ehitatigi nõnda, et
Uibopuu krunt jäi puutumata.
See omakorda lõikas maha võimaluse Valga poolt Elvasse tulijate tarvis kiirendusrada ehitada. Olgu tee asjad kuidas tahes,
eks spetsialistid tea ise, ent kui
leheveerul visatakse ränkrasked süüdistuskivid maaomaniku aeda, peab mees seda valelikuks ning ülekohtuseks.
„Mille alusel nad saavad seda
väita?“ ei leia patuoinaks tembeldatud Uibopuu asu. „Keeldunud pole ma kunagi. Ainus
paber, mis üldse meie vahel
on liikunud, kinnitab mu positiivset hoiakut. Hinna üle

soovinuks tõesti diskuteerida,
see tundus turu keskmisest
madalam.“
Summad, millest jutt, kõiguvad 1057 (maanteeameti pakutu) ning 4500 (omaniku soov)
euro vahel. Kogu Elva-äärne
tee-ehitamine maksis kokku
1,7 miljonit.
Kas mitte ei loobutud
tee-ehituse mõttest hoopis
seetõttu, et tegu on päris ulatusliku järsakuga? Selle täitmine olnuks tubli tükk tööd
– ehk tuli nii hoopis soodsam?
Või unustati tehing lihtsalt
sahtlipõhja? Kuidas muidu
ehitaja ei teadnud miskit ning
projektimuudatus viidi sisse
tulistjalu tööde käigus, ehkki
aega selleks olnuks ligemale
kaks aastat?
Uibopuu ei väida, vaid mõtiskleb. Ka sellest, miks peaks
nii suur ja oluline organisatsioon asjaajamistes märkimisväärselt kõrgemat taset
ilmutama. Kui tavapärased
etteheited käivad liigse bürokraatia pihta, siis selles loos

liigub mitmete aastate jooksul
poolte vahel sisuliselt üksainus
paberkandjal dokument.
Aga ühes on ta raudkindel
– tema pole maa müügist keeldunud. Ja süüdistaja võlgneb
vabanduse.

Paberiteta praktika
Toimetuse palve saada näha
Uibopuu keeldumist väljendavat dokumenti, tulemust
ei toonud. Maad puudutava
eksperthinnangu kolmandatele isikutele edastamise õigus
maanteeametil suisa puuduvat.
Kuna ja kelle poolt maaostust loobumise otsus tehti?
Millal algatati projektimuudatus ning kuidas see kajastus eelarves? Vastuseid ei tule.
Üldse ei soostu amet mitme
nädala jooksul väljastama ainsatki Uibopuuga suhtlust puudutavat dokumenti.
Vaid telefoni teel asjaajamine olnud tol ajal tavapärane
praktika. Ent kuidas tõendada
hiljem, kes mida täpselt ütles?
Maatehingute jäljereaks jäid
vaid ühe ametniku telefonikõnede memod.
Mõne aasta eest protseduurireegleid muudeti. Ameti teemaa osakonna juhataja Sülvi
Seppel-Hüvonen selgitas: „Kui
juba telefoni teel selgub, et
omanik ei ole meie pakutavast
hinnast huvitatud ja ei soovi
ka kohtuda, siis hakatakse otsima uusi lahendusi. Kui võimalik, siis proovitakse muuta
projekti ja vastav äralõige välja
jätta.“
Tõik, et projekti muutmiseni jõuti ehitaja üllatuse saatel
alles tänavu suvel, juba teetööde toimumise ajal, jätab õhku
siiski vägagi suure kahtluse, et
maaostu tehingut ametis korrektselt lõpule ei viidudki ning
möödalaskmist tuli lappida
jooksu pealt.
Ometigi amet enda tegevuses ühtki viga ei leia ega ka
põhjust karmide sõnade eest
leheveerul Uibopuu ees vabandust paluda.
RASMUS REKAND
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LUGEJA KIRI

Eksitav
punane
Kas olukord, kus kesklinna poolt tulevale autole
põleb fooris roheline tuli,
samal ajal kui linna siseneval suunal on Võru tänaval
punane tuli, on tavaline
liikluskorraldus?
Nimetatud punast foorituld näeb ju ka autojuht,
kes tuleb Sõbra tänavalt ja
soovib Võru risti ületada,
et näiteks Sõbrakeskusesse sõita. Mulle kui juhuslikule jalakäijale jäi mulje, et
Sõbrast tulnud autojuht
eeldas, et kesklinna poolt
lähenev auto jääb foori
punase tule taha seisma, ja
sõitis ristmikule, samal ajal
kui sellele kesklinna poolt
tulnud autole põles hoopis
roheline tuli, mida ei olnud
näha Sõbra tänava autojuhile. Kesklinna poolt tulnud auto jaoks näis olevat
ootamatu, et keegi kõrvalteelt julgelt peateele ette
sõidab. Õnneks lahenes
olukord äkiliste pidurduste
ja kõrvalepõigetega, aga
see ei peaks ju nii olema.
Loomulikult peab iga kõrvalteelt tulija veenduma,
et ta peateele kellelegi ette
ei sõida, aga foorist nähtav
punane tuli on siiski eksitav.
Maret Vaher

Ahto Meho
alalise liikluskorralduse
peaspetsialist
Võru-Sõbra ristmiku reguleeritud ülekäiguraja
foorid toimivad jalakäija
väljakutsenupule vajutamisel, samal ajal arvestades ka Võru-Kastani-Vaba
ristmiku fooride tsükleid.
Võru-Kastani-Vaba fooride ja Võru-Sõbra ristmiku
reguleeritud ülekäiguraja fooride töö paremaks
koordineerimiseks on ülekäiguraja linnast väljuva ja
linna siseneva suuna punaste tulede süttimisaeg
kahe sekundi võrra nihkes.
Kirjeldatud võimaliku
ohuolukorra edaspidiseks
vältimiseks korrigeerib foore hooldav IB Foor OÜ ülekäiguraja fooriprogrammi.
Allikas: Tartu LV

Bussijaam annab
aasta teo tiitli üle
Palju kirutud bussijaama
saaga arhitektidel tuleb
mullune võidupärg peagi
üle anda, sest ka sel aastal valib Tartu Ekspress
aasta teo.
Tähelepanelik lugeja mäletab aga tõenäoliselt juba eelmisest aastast, et meie teokandidaadid ei pärine erinevalt
konkurendist mitte tüvisõnast
„tegu“, vaid „tigu“. Jätkame
ebakonstruktiivset irisemist
ka tänavu, ehkki Taaralinna
patriootide rõõmuks tuleb
taas tõdeda, et vinguviiuli
käimatõmbamine osutus erakordselt keeruliseks. Enam kui
poolesajast žüriiliikmest, keda
oma äraspidiseid eelistusi avaldama palusime, soostusid kaasa lööma vaid üksikud.

ka täielikku kräppi, kus äärekivi on ikka 3-5 cm kõrgemal
teest,“ rääkis ta. „Ma linnapeale kaebasin juba, seega ei tea,
kas nüüd asjale on piisavalt
tähelepanu osutatud, aga igatahes on see praak mis praak.“
Ühe häiriva näitena tõi Laidmets välja ülikooli raamatukogu taga paikneva Tiigi-Akadeemia nurga. „Tegelikult on
ka kaasava eelarve väliselt sel
aastal eriti võikaid kõnnitee-tee
lahendusi tehtud,“ lisas ta samas. „Tähe tänava alguses peab
vaata et ratta seljast maha tulema, sest äärekivi lõigati lihtsalt
päris terava nurga all „õigeks“.

Muinsuskaitse
kidur jõud
Vabaerakonna ja valimisliidu
Isamaaline Tartu Kodanik liige,
Ropka katlamaja korstna säilitamise eest tulist võitlust pidav
Piret Tarto rääkis, et tema jaoks
on Tartu tigu endiselt Tartu
linna bussiliiklus. „Intervallid
on liiga pikad, graafikud ebaloogilised. Unistan ajast, mil
Emajõelinnas on kiire ja mugav
bussiliiklus kogu linna ulatuses,“ selgitas ta.
Konkreetselt 2015. aasta tigu
võiks Tarto hinnangul aga olla
ka Ülikooli tänavale Pirogovi
platsi kõrvale kerkiva hotelli juhtum. „Härra Neinar Seli vilistas
muinsuskaitse ettekirjutustele,
kui ta rajas vanalinna hotelli,“
põhjendas ta. „Hotelli muidugi lammutama ei hakkaks, aga
muinsuskaitsel peaks olema
rohkem jõudu, et edaspidi selliseid juhtumeid ennetada.“
Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kristina
Kostina pakkus tiitli kandidaadiks välja kõik meie maakonna roolijoodikud. „Kahjuks on neid rohkem kui üks.
Neid on sadu,“ tõdes ta. „„Võitlus“ roolijoodikute vastu on

kestnud aastaid: nendega on
räägitud, neilt on sõiduk ära
võetud, neid on vangi pandud,
kuid selliseid leidub endiselt.“
Probleemi näitlikustamiseks
meenutas Kostina suvel Rannu
vallas roolijoodik Randy Saare
põhjustatud liiklusõnnetust,
mille tagajärjel hukkus neli
noort inimest. „See juhtum raputas tervet Eestit. Samal ajal,
kui maeti traagiliselt hukkunud noori, pidas politsei samas
kohas kinni roolijoodiku …“
meenutas ta. „Loodan, et ühel
päeval võtavad need inimesed
mõistuse pähe.“
Kuku raadio toimetaja
Mary-Liis Laidmets võttis kritiseerida mulluse kaasava eelarve konkursi kinni pannud
ja tänavu teostatud ülekäigukohtade äärekivide „allalaskmise“. „On head tööd, aga on

Nimesaaga ja
oksefestival
Tõsiste südamevalude kõrval leiab nimekirjast ka lustlikumaid ideid. „Liiga kaugel
on see linn, liiati Maasikas,“
leidis näiteks lennukipiloot
Elar Paidu. Samas võtmes pidasime äramärkimise vääriliseks Kvissentali tõusikute kiunu Madruse tänava nimetuse
ümber ning kestvat kuse- ja
oksefestivali Rüütli tänaval.
Kirja said veel igivältav kaldapiirete rajamine, autojuhte
nörritavad lõputud kaevetööd
kesklinnas (eriti kombineeritult suviste spordivõistlustega)
ning puuembajaid kurvastav
kava pargid täis ehitada.
Hääletada saab Tartu Ekspressi kodulehel aastavahetuseni.
KAUR PAVES
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Halvast pargist saab hea parkla?!
Minu loo peategelased on kaks
Reformierakonna Tartu haru
„kardinali“, Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli ja
hotelliärimees Verni Loodmaa.
Aga enne, kui nii kõrge kaliibriga
meeste tegemiste vastu lähemat huvi
tundma hakkame, alustagem natuke
kaugemalt.

Radikaalne lahendus
Pisut vähem kui poolteist kuud on
möödunud päevast, kui linnavalitsus
avaldas 3D-mudeli kesklinna uuest
üldplaneeringust. Tänaseks on planeeringu vastu antud juba üle 3500
allkirja, ning inimeste soov teemast
rohkem kuulda ja teada saada pole
raugenud. Allkirju kogunud vabatahtlike hinnangul pooldab valdav
osa linnakodanikke üldplaneeringu
tagasi lükkamist. Kui mõne nädala eest polnud paljud inimesed veel
oma arvamust kujundanud ja pigem
usaldasid linnaplaneerijate kompetentsust, siis nüüdseks on inimesed
ennast üha rohkem teemaga kurssi
viimas. Planeeringu vastuvõtmise
poolt seisev vähemus koosneb esmajoones neist ettevõtjatest ja nende
töötajaskonnast, kes planeeringu
elluviimisest võidavad, sh arhitektidest-urbanistidest. Linnavalitsusega
lepingulistes suhetes olevad inimesed
tihtipeale ei tihka oma parke toetavat arvamust välja öelda. Ning alati
leidub „killuvendi“, kes lihtsalt huupi
soovitavad pargid põlema panna.

„Palimtsest“ – linnaraamatukogu laienduskonkursi kõrvale heidetud võidutöö (2012), mis muutnuks Magistri tänava jalakäijate alaks.
Ometi torkab silma ka üks osa
seltskonnast, kes eelnevate hulka
justkui ei tohiks sobida – Tartu kultuuriasutuste palgal olevad töötajad.
Ilmekaks näiteks sellistest meeleoludest on Berk Vaheri poolt Facebookis
parke toetava petitsiooni sisu kohta
antud kommentaar: „Ee, mitmeti
oleks nõus, aga kindlasti mitte sellega, kui linnaraamatukogu/kunstimuuseumi uue hoone rajamisele jälle
pidurit pannakse.“ Selle all pidas kirjanike liidu Tartu osakonna esimees
silmas üldplaneeringu „kirsiks“ olevat
plaani Vabaduse puiestee poolne osa
Kesklinna ehk Matteuse pargist kultuuritempliks ümber ehitada.
Vähemalt sama kahetisena kui Va-

heri kommentaar mõjub ka kunstimuuseumi viltuses hoones 3. jaanuarini vaadata olev näitus „Uus Maja“,
kus räägitakse lahti uue kunstihoone
ehitamise aastakümnete pikkused
tagamaad. Ühest küljest peaks väljapanek justkui üldplaneeringut toetama, ent teisalt on ju ka pargiraie plaan
praeguseni siiski kõigest järjekordne
plaan nende pikas reas. Ekspositsiooni alustab ja lõpetab seejuures hoopis
peenelt papist välja lõigatud makett
juurdeehitusest kunstimuuseumi ja
raamatukogu praeguses asukohas.
Tegu on 2012. aastal linna poolt korraldatud arhitektuurivõistluse võidutööga „Palimtsest“.
Kahjuks pole võidutööst peale

Tööstuse tee 8, Ülenurme tehnopark, Tartumaa

Avatud E-R 10-17

COMMON MÖÖBLIÄRI LEIUPOES

Pakkumine kehtib 16.11. - 13.12.2015

maketi suurt midagi tänaseks edasi
arenenud. Kuigi ainuüksi auhinnarahadena kulus konkursi läbiviimiseks
linna eelarvest ligi 50 000 eurot, otsustati kogu konkurss tagantjärele
pretsedenditul moel kehtetuks tunnistada. Formaaljuriidilise põhjuse
selleks andis kohtuasi, mille kaudu
nõuti konkursil osalenud auhinnatud eskiislahenduste mahupiiride üle
mõõtmist ja konkursitingimustega
kõrvutamist. Nii oligi linnavalitsus
sunnitud tunnistama, et kõikide
tööde puhul mida vaadeldi, ületasid
hoone planeeritavad kubatuurid piirmäärasid. Millest aga keegi tänaseni
rääkinud pole, on asjaolu, et arhitektide poolt kavandatud kubatuurid olid
otseselt tingitud samuti konkursitingimuste osaks olnud nõuetest kasuliku ruumi üldpindalale.
Kuigi käesoleva artikli raames ei ole
meil ruumi konkursi tühistamisotsuse kujunemist lähemalt uurida, võime
siiski lausa nimelise täpsusega välja
tuua, kelle huve „Palimtsesti“ maha
kandmine teenib. Need on Neinar
Seli ja Verni Loodmaa, kelle olemasolevad ja juurde lisanduvad kesklinna hotellid vajavad hädasti mugavaid
parkimiskohti. Ja nüüd olemegi jõudnud tagasi algusesse.

Seli meeskond
Aga mida siis ikkagi rihivad kaks
Tartu magnaati, kes kuni Margus
Linnamäe saabumiseni võisid ennast
kohalikeks Donideks nimetada? Mis
peaks kerkima Palimtsesti asemele,

ning mis on muuseumi parki tõstmise tegelik põhjus? Vastus on mõlemal
juhul sama: parkla.
Seli Toomemäe nõlvale ehitatavat
hotelli lahutab planeeritavast kuni
neljakordsest parkimismajast jalutuskäik üle Raekoja platsi. Raamatukogu sissepääsu esine parkimismaja ei
lahenda mitte ainult tema külaliste
parkimis-, vaid ka peatumismured.
Suurtel turistibussidel oleks kitsastel
vanalinna tänavatel äärmiselt ebameeldiv ukerdada. Loodmaa Londonit ja selle Karu platsile kerkivat
juurdeehitust lahutab parklast veelgi
lühem vahemaa. Oli selge, et raamatukogu asemele parkla ehitamist ei
ole kuigi lihtne avalikkusele selgitada.
Ja nii tuligi raamatukogu laiendamise
projekt esmalt põhja lasta.
Aga mis põhjusel paigutati uus kultuurihoonestu just parki? Ning mis
põhjusel loobuti varem välja käidud
ideest ehitada kultuurikeskus pikki
Poe tänavat? Vastus peitub maa all.
Ja selleks on mõlemal puhul taaskord – arvasite ära – parkla. Vabaduse puiestee äärne asukoht võimaldab
kunstimuuseum/raamatukogule üldplaneeringuga ette nähtud maa-aluse
parkla pindala oluliselt suurendada
ning mugavat sissesõitu ühelt magistraaltänavalt.
MEELIS KALDALU
MTÜ Tartu Pargid

Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee
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Kingiks?
Iittala

Kruus

Taika, Tanssi, 0,4 l

1190

Kalev

Šokolaadikompvekid

Braun
B

Kannel, 160 g
(34.94/kg)

559

EElektriline hambahari
D12.513 + hambapasta
D

2290

Lego City

Pikap-puksiirautoo

1699

Malmpott

Asi Collection 3,8 l

3990
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Annelinna Prismas

laupäeval 12.12 kell 14–17
Päevakava

14.10–14.40 LUSTAKAS JA ÜLLATUSTEROHKE
LASTENÄIDEND „JÕULUD METSAS“
14.40–15.00 ÜHISED TANTSUMÄNGUD JÕULUVANA,
JÄNESE, HUNDI JA REBASEGA
15.00–15.30 PILDISTAMINE JÄNESE, HUNDI JA REBASEGA
15.30–17.00 MUINASJUTUTEGELASED LÕBUSTAVAD LAPSI

Toimub uue laste mängunurga avamine, lastekaupade
tooteesitlused ning kõik üle 20 eurosed Kontoga
tehtud ostud osalevad loosis.

Tere tulemast kogu perega!
Annelinna Prisma
Nõlvaku 2, TARTU

E S IT LE B:

ALGUS

21.00

UUDISED
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KESKTÄNAVA KUSERALLI
asendavad minetiminutid
Tolkneva ajakirjanduse
lipulaevana ei pea Tartu
Ekspress paljuks kord
aastas ka tõeliselt olulisi
teemasid puudutada.
Nii pöördumegi tagasi
veebruaris üle riigi kuulsaks
saanud Rüütli tänava kangialusesse, et uurida, mis sorti olendid sealset pererahvast
täna tülitavad.
Mä let at ava sti la hvat a s
just kõnealusest sissekäigust
debatt tudengilinna peotsentri
pahupoole üle. Turvakaamera
lintidelt võis end ühe-, kahevõi ka kolmekesi vett laskmas
tuvastada nii mõnigi kõrtsi
WC-järjekorrast heitunud aadamapoeg või eevatütar.
„Majade hoove, nurgataguseid ja parke kasutatakse tualetina ja käiakse oksendamas.
Mõnel hommikul olen näinud,

kuidas varblased kaklevad okse
sees olnud vorstitükkide pärast,“ meenutas omanik toonast olukorda. „Vähemalt üle
nädala leian oma kodu välistrepilt verd. Igaõhtune suitsukonide kustutamine vastu välisust
on saanud juba normiks.“

Kolmnurgast sai lõik
Vahepeal leidis Dorpati
baarimaastikul aset oluline
vangerdus: mais kolis kuulsa Bermuuda kolmnurga ehk
olulisim tugisammas, püstijalabaarikultuuri maaletooja
Möku Rüütli tänavalt ära ja
pani leivad ühte kappi Genialistide klubiga. Sellest alates on
miljöö asjaosaliste sõnul tundmatuseni muutunud.
„Olukord on oluliselt paremaks läinud,“ kiitis ka majaomanik, kes lehe päringu peale
uusi turvalinte väga jagada ei

soovinudki – milleks toimivat süsteemi torkida? Siiski
leidsime ühisel jõul arhiivist
südantsoojendava klipi, mis
progressi hästi iseloomustab.
Noormees ja neiu sooritavad
kaamera ees igati eeskujuliku
suuseksiakti, mida möödujad
vaid viivuks katkestavad. Kehavedelikke ei eritata ja tööinimeste öörahu jääb rikkumata.
Kui varasemate Rüütli tänava vahejuhtumite suhtes võttis
meie toimetuse konservatiivsem tiib tauniva hoiaku, siis
sedapuhku on heakskiit ühene.
Rõõm on tõdeda, et kuigi kohaliku pornotööstuse hiilgeajad
jäävad minevikku, jagub tegevuslusti ka uuel põlvkonnal.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

www.vaibasalong.ee

!
a
it
ä
t
i
t
t
o
ik
g
in
k
a
n
a
Aitame jõuluv
Äsja uuenenud vaibavalik
Hulk valmisvaipu -30%
Vaipkatted, alates 4,95€/m2

Pikk 12, Tartu
Tel 744 2089
E-R 10-18, L 10-16
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Laupäeval, 19. detsembril kl 15
Tartu Raekojas

Kammerkoor A. Le Coq
jõulukontserdiga

«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

Küüni 5b,
TARTU

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.

seterikas
it
a
m
I
R
E
E
N
O
BR
meie juures! tseelamusi!
D
U
A
L
U
L
U
Õ
J
m
usi mai
astma u 296@hotmail.co e
v
a
a
j
a
m
kam
ovi
utud.e
Tulge pro06, 5668 3044
maalajaj
i
h
6
Tel 740 1
restoranhimaalajajutud

Autoklaasid
Müük ja paigaldus
Täkete parandamine
Klaasikahjude käsitlemine
Klaaside toonimine
Tähe 127, Tartu
Tel 506 7180
734 3755
www.sixklaasid.ee

Naisterõivaste kaupluses CLIVIA
Eedeni Kaubamaja II korrusel

SUPERPAKKUMISED

• kleidid al 22 €
l 79 €
• voodriga seeli
kud al 20 €
• topid al 10 €
ipüksid 20 €
g
ii
v
,
id
s
k
ü
• soojad p
•pidulik pluus 17 €
• mantlid a

Sooduspakkumised kehtivad nädala lõpuni.
Kvaliteetsed Eestis toodetud tooted.
Külastage meid. Tel 748 0802.
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tee ostud mugavalt e-poest

KINGIKOTI

MAIUS- www.KLICK.ee
PALAD

SONY Xperia M4 Aqua

– 27 €

249.-

5”

1280 x 720

LUKUVABA
Octa-Core
1,5 GHz

Veekindel.
Tolmukindel.
Murevaba.

8 GB

SONY Xperia Z5 Compact
599.-

720 x 1280

12 h
681 h
13 MP

LUKUVABA

32 GB

2 GB RAM

14 h
520 h
23 MP

kaamera

Octa-Core
1,5 GHz

kaamera

136 g

4G

138g

4G

Android
5.0

IP68
tolmu- ja
veekindel

Android
5.1

IP68
tolmu- ja
veekindel

Parima hinnaga nutitelefon!

UUS

ALCATEL Pixi 3 (3.5)

3.5”

LUKUVABA

– 30 €

APPLE iPhone 4S

7”

299.-

4 GB

512 MB RAM

Dual-Core
1 GHz

7h
432 h

100 g

8 MP

kaamera

Android
4.4.2

2 MP

kaamera

3G

3,5”

640 x 960

LUKUVABA

KRIIMU
KINDEL

8 GB

Dual-Core
1,0 GHz

512 MB RAM

Parima hinnaga tahvelarvuti!
PRESTIGIO
Multipad
WIZE 3017

UUS

49.-

269.-

49.320 x 480

Parima hinnaga iPhone!

Võimsaim
kompaktne
nutitelefon!

499.4,6”

2 GB RAM

iOS 9.1

140 g

14 h
200 h

512 MB RAM

Quad-Core
1,2 GHz

Android
4.4

APPLE Watch

38 mm Sport

4GB

1024 x 600

278 g

– 100 €

42 mm Sport

459.-

5:00

499.-

Iga süle- ja lauaarvutiga kaasa TASUTA Kaspersky Internet Security 2016!
Stiilne disain kompaktses korpuses!

14"

Intel Celeron
N2840

Windows
10

2 GB

500 GB

1,65 kg

Silmapaistev disain ja hea jõudlus!

15,6”

AMD
Quad-Core
A6-6310

4 GB

1000 GB 2,19 kg

5:00

5:00

ASUS E402MA

• viirusetõrje
• tulemüür
• vanemlik kontroll
• turvalised finantstehingud

• wifi • USB 3.0 • USB 2.0 • HDMI • VGA
• Bluetooth • HD veebikaamera
• Intel HD Graafika

Parim kontoritarkvara!
MICROSOFT Office 365 Personal
1 PC või 1 Mac, 1 tahvelarvuti ja 1 telefoni litsents üheks aastaks.
Alati Wordi, Exceli, PowerPointi,
OneNote’i, Outlooki, Publisheri ja Accessi
uusimad installitud versioonid ning
te saate oma mõtete kirjapanekuks
kasutada just teile sobivat viisi:
klaviatuuri, pliiatsit või puuteekraani.

SONY
Playstation 4
500 GB

24.

99

salvestusruumi, et pääseksite oma
dokumentidele kõikjalt ligi.

• Iga kuu tasuta 60 minutit Skype'i
kõneaega, et helistada mis tahes
lauatelefonile kogu maailmas.

15.6”

Intel
Core i3
4005U

GeForce
820M

4 GB

500 GB

Windows
8.1.

2,4 kg

6:00

garantii
3 aastat

• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0 • 2 x USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI

269.– 40 €

•

• Kaasa tervelt 1 TB pilveteenuse

– 30 €

Windows
10

HP 15
• wifi • USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI • VGA
• Bluetooth • Intel HD graafika • HD-veebikaamera

Digiboksiga nutiteler!
100 Hz
A

energiaklass

329.369.-

• parima hinnaga mängukonsool, millel mängude jaoks mahtu tervelt 500 GB
• kaasas üks pult.

349.-

32"
80 cm

USB-

– 40 €
32HBT41

SmartTV

TASUTA! Kingitusena kaasa
Delli hiir!

DELL Inspiron 15 (3542)

469.499.-

Parima hinnaga 48” Full HD teler!
USB-

200 Hz

salvestus

A+

USB-

energiaklass

VIDEO

48"
109 cm

–120 €
UE48J5100AWXBT

salvestus

USBVIDEO

EST / RUS

• Eestikeelse menüüga energiasäästlik HD
teler, mis näitab kõiki vabalevi kanaleid.

219.259.-

429.549.-

TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam (58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164);
JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄR NU: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); R AK V ER E: Põhjakeskus (6 668 177);
R APL A: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VIL JANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab 05.12.2015 -31.12.2015. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

SINU DIGIPOOD

222.-
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Palametsa
pajatused
358.

Vana anatoomikum võib
saada sootuks uue tunnustuse.  TARTU ÜLIKOOL

Ülikoolilinnakule
Euroopa tempel
Euroopa Komisjoni rõõmusõnumi kohaselt on
Tartu Ülikooli ajalooline
arhitektuuriansambel
valitud Euroopa kultuuripärandi märgise kandidaatide hulka.
Alates 2013. aastast väljaantav märgis on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärk on
tõsta esile maailmajao ühtsust ja ühiseid väärtusi rõhutavaid paiku, mis on olulised
ajaloo ja kultuuri seisukohalt
või kannavad integratsiooni
mõtet. Komisjon avaldab lõpliku otsuse märgise pälvinud
objektide kohta 2016. aasta
veebruaris ning märgise üleandmise tseremoonia toimub
Brüsselis tuleva aasta aprillikuus.
Kultuuriminister Indrek
Saare sõnul on ülikoolilinnaku
valimine Euroopa kandidaatide hulka suur tunnustus Tartu
ülikoolile, linnale ja kogu Eestile. „Tartu südames paiknev
ülikooli ajalooline hoonetekompleks on oluline Euroopa
kultuuripärandi ja euroopalike
väärtuste kandja, mis annab
lisaväärtuse nii ülikoolile kui

Nõudmine kaotada mõisate ja mõisnike senised
privileegid, oli rahva
hulgas vägagi levinud.

ka linna arengule. Kõrgetasemeline nominatsioon on kinnituseks, et oleme suutnud ajaloolist ülikoolilinnakut hästi
hoida ja arendada ning et see
kõnetab kogu Euroopat,“ toonitas Saar.
Ajaloolise arhitektuuriansambli puhul tõstis žürii esile,
et säilinud ülikooli hoonestu
koos pargi ja kollektsioonidega kannab endas harmoonilise tervikuna valgustusajastu
ülikooli ideed ja ideaale ning
euroopaliku hariduse traditsioone.

Suurgildi jälgedes
„Tartu ülikool on olnud sajandite jooksul Euroopa identiteedi kandja nii sisulises kui ka
füüsilises mõttes,“ ütles rektor
professor Volli Kalm. „Ülikool
institutsioonina on aidanud
luua aluse avatud, haritud ja
demokraatlikule Euroopale,
ülikooli hoonestu koos parkidega on aga üks terviklikumalt säilinud valgustusajastu
ülikoolikomplekse Euroopas.
Tagamaks avalikkusele võimalikult hea ligipääsu, oleme
hoonetekompleksi viimastel

aastatel ulatuslikult renoveerinud.“
Tartu ülikooli muuseumi
direktori Mariann Raisma
sõnul on ülikooliansambel
koos hoonetevahelise pargiga
ainulaadne terves Euroopas.
„Loodan, et see unikaalne
avalik ruum inspireerib meid
ka tulevikus ehitama Eestisse selliseid hoonekomplekse,
mida hinnatakse veel paarsada
aastat hiljem,“ ütles Raisma.
„Ülikooli ajalooline ansambel
kõneleb nii oma arhitektuursel kui ka muuseumikogude
tasandil ühtse Euroopa ideest
– teadus ühendab. Seepärast
on meie eesmärk suuremat tähelepanu pöörata just noortele
suunatud haridustegevustele.“
Euroopa kultuuripärandi
märgise taotlusi hinnanud
sõltumatu žürii valis osalenud
Euroopa Liidu liikmesriikide
esitatud 18 taotluse hulgast
välja üheksa objekti Euroopa
Komisjonile kinnitamiseks.
Varem on Eestist märgise pälvinud Suurgildi hoone Tallinnas kaks aastat tagasi. Seni on
märgis omistatud ühtekokku
20 objektile.
KAI-INES NELSON

Detsembri
lõpuni

AKNAD
kuni

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

-65%

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
736 6886; 5645 2502; 501 6158
Tartu,Aleksandri 1-4
aknaari@city.ee
http://aknaari.city.ee/
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EVALDAS ZABAS
crazy 24/7
„Sel hommikul, kui tunnen, et mu
patareid on tühjaks saamas, peaksin
hakkama laadijat otsima, panen ketsid
ära kappi ja jätan korvpalli hetkepealt
sinnapaika. Seni aga on see mu säde,
kirg, mootor, jõuallikas – ühesõnaga
99% kogu elu.“
Nende sõnade autor sattus korvpalli juurde
üpris juhuslikult, ent nüüdseks jääb kõigele
muule tema elus ruumi pelgalt sajandiku jagu.
Suuremat pühendumust ühelt sportlaselt või ka
ükskõik millise teise ala esindajalt pole vist võimalik nõudagi. Saagem tuttavaks – Tartu Rocki tagamees, dirigent, ohjur ning vajadusel ka
skoorimasin Evaldas Zabas.

Pilvituma taeva suunas
Päevakangelase vanemad lihtsalt otsustasid
ühel hetkel Leedumaa tolmu taldadelt pühkida.
Minna õnnelikumat elu otsima üle suure lombi.
Osa sõpru-tuttavaid olid raja sisse tallanud, nii
rajatigi 2003. aastal uus kodu Torontosse. Toona 15-aastaselt Evaldasilt küsiti küll, et kas või
kuidas mõte teismelise mättalt vaadates tundub.
Vastust ei mäleta keegi. Ju siis vastuseisu polnud.
„Usun küll, et elu Kanadas on minust teinud
sootuks teistsuguse inimese. Usutavasti ikka
parema. Leedus kasvanuks ma teist laadi kultuurikeskkonnas, päris palju erinevas mõttemaailmas. Ma ei ütle, et leedulased on õnnetud, aga ometigi on mentaliteet seal (vähemalt
oli, niipalju kui mina mäletan) suures plaanis
selline, et elada tuleb vaid selleks, et tööl käia.
Hirmsasti vaeva näha, muretseda, kannatada,
et kõht kuidagigi täis saada. Ehkki elukvaliteet
pole ega olnud ka siis nii hull ühti, siis suhtumine erineb kanadalaste vaadetest elule märkimisväärselt.
Ma ei ütle, et Torontos inimesed logelevad
või löövad aega surnuks, aga elust rõõmu
tundma olen ma seal küll õppinud. Rassid, et seejärel nautida. Mida iganes keegi
lõõgastavaks peab. Ei seisne kogu inimese
eksisteerimise mõte rängas rügamises. Taevas pole pidevalt hallid pilved. Siin ongi erinevus
suhtumises, mitte niivõrd töökuses. Mu kodu
on kindlasti seal.“
Sedasi ar vab
Evaldas nüüd, tosin
aastat hiljem. Mil
Leedust lahkumise kohta pole tal

ühtki kahetsusnooti. Mis sellest, et jäi suhteliselt niru inglise keele tõttu uues koolis õrnas
eas kiusualuseks ning kohanemine polnud teps
mitte kerge. Aga just kõige raskematel hetkedel
oli korvpall see, mis tõi ootamatult leevendust.
Kui muidu oli „uus poiss metsast“ koolis vähese
suhtlusoskuse tõttu tõrjutute hulgas, siis palliplatsil polnud sõnu vaja. Kuuendast eluaastast trennides higistanud Evaldas näitas teistele – ja sugugi
mitte ainult omaealistele – palliplatsil kiirelt koha
kätte. Kiire, osav, väsimatu rühmaja, kuratlikult
täpse vasaku käega, tugevate liidriomadustega –
kes ei tahaks sellise poisiga ühes tiimis olla.
„Ega sealgi uustulnukatesse ülearu armastusväärselt suhtuta. Kardan samas, et
vastupidiselt liikudes oleks lapse elu veel
stressirohkem. Torontos jätkasin põhikooli
viimases klassis. Keegi minuga eriti suhelda
ei tahtnud. Seega veetsingi palju aega palliga.
Algul tagahoovil üksi. Märgati, et midagi ikka
oskan. Siis üks ühele, kaks kahe vastu. Edasi
kutsuti võimlasse …
Meenutasin järjest tänulikumalt seda päeva
Vilniuses, mil isa puhta juhuslikult oli ajalehes
märganud, et Marciulionise koolis on katsed.
Olin kuueaastane. Paari päevaga oli klaar, et
see on minu ala, kuigi tegin paralleelselt veel
päris pikalt ka jalgpalli. Kanadas, uues ja väga
teistsuguses ühiskonnas, aitas korvpall mu reputatsiooni kiirelt parandada. Naljaga pooleks
võib minu korvpalluriks saamises süüdistada
meediat,“ kõkutab aastatetagusele reklaamile
viidates Evaldas.

Tiitlijahil humorist
Muide, Rockist polnud Zabas varem midagi
kuulnud. Kui agent mainis, et tegu meistermeeskonnaga, ajas samal ajal golfikeppi viibutanud mängumees kõrvad kikki. Unistus kordki
mõne riigi meistriks tulla vajab täitmist. Seni
pole seda õnne osaks langenud. Balti liiga ja eurosari on kirsiks tordil. Eriti viimane, sest oma
unistuste karjääritrepil astub Zabas kindlaid
samme Euroliiga suunas. Ajaline plaan pole
detailideni paigas, aga viie aasta perspektiivis
võiks see juhtuda küll.
„Tean, et Tartu stuff tegi minu tausta uurides
korralikku tööd. Vestlesid treeneritega Leedust.
See näitas, et neil on tõsi taga. Pean tänusõnad
ütlema võimaluse eest siin mängida. Näha seda
retsepti, millega tiitleid võidetakse. Olla osa
sellest. Usun, et minu jaoks on praegu siin väga
väga väga õige koht.“
Seega fännide pila, et Karolis Petrukonis toodi Tartusse tagasi ainult sellepärast, et Zabasel
kodusem oleks, ei vastagi tõele?
„Oo jaa! See oli mu lepingu esimene tingimus!
Neil on stiili. Nii lahe, kui fännid oskavad tasemel nalja visata, ei kritiseeri arutult. Tegelikult
tean Karolist juba varasemast
küll. Enne siia tulekut treenis ta mullu mõned nädalad
meiega Panevežises. Tugev
karu. Saame hästi läbi. Tal
on kindlasti üht-teist veel
teie publikule näitamata.
Olge valmis, ärge tooli pealt üllatusest maha kukkuge!“
Repliigina lisatud tõik, et teravama keelega fännid ristisid Karolise Koordinaatoriks,
võtab Zabase kõõksuma. Ühes lubadusega
hüüdnime isegi kasutama hakata. Huumorisoone laius teeb Zabasel enda hinnangul
mõistagi silmad ette ka Emajõele. Tögamine,
lõõpimine ja jutuvada üleüldiselt ei lõppevat
tema puhul muul ajal kui magades.
Pikemat versiooni Rocki mängujuhi persooniloost loe ajakirjast Basketball.
RASMUS REKAND

Vanemuise
aastalõpuball
30.12 KELL 19 VanEmuisE tEatri- ja KontsErdimajas
Nele-liis Vaiksoo ja olaV ehala — kristjaN ilumäe, aiVar tommiNgas,
gerli Padar ja Big BaNd tartu – „siNatra 100” — „läBi liNNa“ — Vaiko ePlik ja
kristjaN raNdalu — kelli uustaNi, margus jürissoN ja „glamBaNd“
VaNemuise sümfooNiaorkester ja VaNemuise draama-, ooPeri- ja
Balletiartistide etteasted
Õhtut juhiVad mariaN heiNat ja reimo sagor
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Kõrveküla Mesimummide lend
Sörkides pahaaimamatult külalistoimetajate moerongi sabas pööras Tartu
Ekspress abiotsiva pilgu tulevikku –
millist lehte loeks tänapäeva lapsed?
Näpunäidete asemel kahmasid Kõrveküla
lasteaia Mesimummid sule endi kätte, tehes
puust (mis siiski paberi kujusse vormitud) ja
punaselt ette, millest üks edukas leht peaks
koosnema.
Siililegi selge, rääkimata tarkadest tiivulistest,
et maailm ei püsi neljal elevandil ja kilpkonnal
vaid kõige keskmes on alati mäng. Nii voolisid

mudilased oma viimase aasta lasteaiasündmused lauamänguks, et kõik kodudeski saaks omal
nahal peadpööritavad seiklused järele proovida. Nagu lauamängus ikka, on tarvis täringut ja
nuppe. Reegleid võib ise juurde mõelda. Näiteks
kui satud lehele, kus on täht, pead ütlema sellega
algava/lõppeva sõna.
Nende rõõmuks, kes ajalehest ennekõike lugemist ootavad, valasid mesilinnud fantaasialennu luulevormi.
Äitah vaimunektari eest Mesimummid ning
õpetajad Kristiina Bergmann, Kertsti Märtsin
ja Silje Ott.

Neljapäev, 10. detsember 2015

nd läbi lasteaia-aasta
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erootikakauplus

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

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

JÕULUMÜÜK
KÕIK
JOPED
%

50

Rimi napsimeest
Kerttu Jukkum ja Evelin
Võigemast võivad arvata, mida nad tahavad,
aga purjus inimene saab
nende lemmikpoest
tarvilikku kraami juurde
osta iga kell. Ja miks ei
peakski?

Lõunakeskuse kõrval paiknevale tühermaale jõudes aduvad Rimi
Pojad esmakordselt, et neile pole üheski Tartu kaupluses püha
eesmärgi suunas takistusi tehtud. 
KAUR PAVES

Kes ei oleks varemgi omalaadsete sotsiaalkampaaniatega silma paistnud Rimi
kauplusi külastades kuulnud
kõlarites prominentsete naisterahvaste inglihääli, mis soovitavad müüjatel napsimeestele lisatoope keelata? Tartu
Ekspressi sõltumatute ekspertide uurimisrühm otsustas
välja selgitada, kas ähvardustel
ka tõepõhja all on.

Entusiaste jagub

Tartus Tähe 131 • E-R 11-17

MUST KAST ESITLEB: LASTELAVASTUS

PADJATÄIS PÄIKEST

TEKST Anu Sildnik LAVASTAJA Lennart Peep OSADES Jaanika Tammaru, Laura Niils, Silver Kaljula

13. detsember kell 12:00
14., 15., 16., 17., 18. detsember kell 13:00
19., 20. detsember kell 12:00
21., 22. detsember kell 18:00

Piletid hinnaga 5 EUR müügil Piletilevis ja vabade kohtade olemasolul tund enne algust sularahas kohapeal.
Lisainfo ja (grupi)soodustused info@teatermustkast.ee

Etendused toimuvad Tartu Uue Teatri proovisaalis (Lai 37, Tartu)
www.teatermustkast.ee

Mängurihing ei lubanud
siiski piirduda lihtlabase katse-eksituse-meetodiga, vaid
ihkas enamat, midagi sõjalis-sportlike mõõduvõttude
mängumaalt. Ajurünnaku tulemusena asuvad kolm vaprat
osavõtjat varahommikul (mis
napsilembeste jaoks teadagi
päästvat kella kümmet tähendab) kõiki viit Taaralinna Rimit läbivale marsruudile, eesmärgiga igas kontrollpunktis
pudelike kohalikku Walterit
soetada ning Rimi toodang
otsemaid ka konsumeerida.
Nagu õigele reality‘le kohane,
langeb konkurentsist see, kes
üha süvenevas joobes pudelit
kätte ei saa.
Põnevuse tekitamiseks kaovad esimesed Walterid kaduvikku juba enne esimese
tankla, Kesklinna keskuse külastamist, kus muidugi probleeme uue rüüpe soetamisega
ei teki. Ühe soojaga haarame
enda embusesse ka vaid mõnisada meetrit eemal paikneva
Tasku. Vahemärkusena olgu
lisatud, et vaatamata halvasti
varjatud lausreklaami läbikumamisele ei tasunud Rimi
meile eksperimendi eest sentigi.
Rebase tänava kauplusesse
on juba pisut rohkem maad
ning maalilisel jõekaldal edasi
rühkides manustatav kolmas
märjuke hakkab tasapisi pähe.
Tervitame rõõmsalt saatusekaaslasi, kes ilma igasuguse
töökohustuseta ilmselt juba
mitmendat päeva sama tegevust harrastavad. Ja neid on
siin palju.

Läbi tööstusvihma
Legendaarne Rebase Rimi,
omal ajal linna esimene. Siin,
hästi sisse töötatud keskkonnas võiks ju ometi loota,
et keegi meie pattu märkab?
Meeleolu on märkamatult
muutunud joviaalsemaks,
dialoogid kassiiriga südamlikumaks. „Mida rohkem
kleepse, seda rohkem palka?“
pärib Jürgen, kui eesseisvale kliendile kosmiliselt pikk

Olulist tuge pakkus osavõtjatele ühistranspordivõrgustik.
sooduskleebiste riba välja
prinditakse. Müüja raputab
üllatunult pead, aga Walterit
ei keela.
Tartu pole siiski vaid Toomemäe romantika ja Emajõe
vulin. Et pääseda neljandasse
punkti, Sepa Rimisse, tuleb esmalt läbida jalakäijavaenulik
Ropka tööstusrajoon. Teaduse
nimel pole meil küll millestki

kahju, kuid novembrivihm,
lõikav tuul ja tülpimus odavast pilsnerist kipuvad vaikselt
naha vahele pugema. Neli piinavat kilomeetrit enne päästvat punast silti.
Kõlav raadioreklaam hakkab mõjuma paroodiana,
samuti veripunased hoiatussildid õllevirnade ees. Meie
läbimurret Walterini ei takista

kaitsemeetmed kuidagi. Või
prooviks seekord midagi kangemat, et kiiremini murranguni jõuda? Ei, reeglid on reeglid
ning piirduda tuleb üheainsa
kaheldava väärtusega rohelise
sildiga naudinguga. Mis sest,
et ees ootamas viimatisega
võrreldes sama pikk retk Lõunakeskusesse.
Müüja tõstab pudeli re-
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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.

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

soluutse liigutusega skaneerimisalale püsti ja vaatab pika
pilguga silma. Kas siin saabki
mäng kuulsusetu lõpu? Oh ei,
küll aga soovib pedantne töötaja põhjalikult õllesõprade
dokumente uurida. Ühiskond
kiidab sellegi eest.

Eliidi koduõues
Maalilised Tammelinna elurajoonid. Andrus Ansipi, Neinar Seli, Mati Alaveri ja teiste
Lõuna-Eesti ässade kodulinnaosas näib õllepudel näpus
jalutamine suisa pühaduseteotusena. Eriti veel, kui rahakott
pole suutnud üle käia enamast
kui 59-sendisest Walterist.
Vastvalminud viie tee ringristmikul saabki jaks otsa ja oleme
sunnitud linnavalitsuse väge
imetledes liinibussi number 6
abi kasutama. Teame ju kogenud bussijänestena, et Aardla
tänav on lõpuosas sedavõrd
kitsas, et menetlusteenistuse
kontrollisõiduk sinna lihtsalt
ei mahu.
Hõivame bravuurselt tagumise istme ning käitumine
hakkab vaikselt, aga kindlalt
väljuma kultuurse joomise
raamidest. Vähemasti kaasreisijatel ei näi küll olevat
vähimatki probleemi joobe
tuvastamisel visuaalsel teel.
Kolm tütarlast kõrvalpingil on
väsinud reisitrio jaoks otsekui
loodud, kui nad vaid lähenemiskatsetele pisutki reageerida suvatseksid. Ilmselt on
vanemad siinkohal head tööd
teinud ja eiramissignaal eba-

meeldivate joodikute suunas vaid läbi.
Müüja ei liiguta kulmugi
resoluutne.
Kui Lõunakeskuses viies sellegi peale, kui üle kere etamärk maha lastud saab, jääb nooli õhkav Jürgen talle kollapoe peetava tänuväärse tasuta se gerbera näol tänukinki teha
ekspressbussini täpselt paras üritab. Keeldub vaid rõhutatud
aeg, et linnaäärsel tühermaal viisakusega, et taimeke närtsib
veidi Walterit luusse lasta ning ju ära.
päikseloojangut vaadates eksistentsiaalsetel küsimustel Maja võidab alati
mõtteid vahetada. Kui tühine
Viinapoodide sulgemistundub sellest rakursist kogu hetk koputab uksele ning
riiklik alkoholipoliitika! Siia on muutunud ilmselgeks, et
heina ma a le ei
jõua selle kombitKas tõesti peab poemüüjal
sad nagunii eales.
Tõst at ub k a olema see kompetents, et öelküsimus, kas hil- da sulle, et sa täis oled? Pigem
jutise Prantsus- peaks kõrval olema sõber, kes
maa tragöödia
valguses on selli- ütleb, et nüüd aitab.
ne lustlik eksperiment ikka kohane. Aga just uuesti Sepa tänavale rühkikarskusaktivistidele ja teistele da pole mingit mõtet. Rimit
šariaadifännidele peaks mine- me lihtlabaselt üle juua ei
ma kõige selgem sõnum: me ei suuda. Ootamatu lõppsõna
karda midagi. Isegi mitte Ri- vajutab projektile avaturu
mit.
ääres redutav räsitud moega
Kõrgendatud meeleolus vu- seltsimees: „Kas tõesti peab
rame Lõunakeskuse Expressi- poemüüjal olema see komga tagasi kesklinna ja 12,5-ki- petents, et öelda sulle, et sa
lomeetrine ring saab täis. Jälle täis oled? Pigem peaks kõrKesklinna keskus, Tasku, Re- val olema sõber, kes ütleb, et
base... Väljas valitseb ammu nüüd aitab.“
pilkane pimedus ja ind hakkab
KAUR PAVES
raugema. Tüdimus viib sihilike provokatsioonideni. VaikVaata videot
setest põhjamaa poegadest
tartuekspress.ee
saavad lõvid, saaks see õudus
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TRAMM NIMEGA IHA
11. jaanuaril kell 19
Vanemuise suures majas
piletid teatri kassas ja Piletimaailmas

endla.ee

TENNESSEE WILLIAMS

Jõulukingi idee - piletid etendusele!

Kes röövis Kadrilt krooni ja Priidu?
1995. aasta 13. detsembri Liivimaa Kroonika ambitsioonikusega
tagasi ei hoia. „Tartlastel
kõige pikem“ – lajatavad
sulesepad esikaanel.
Mõistagi käib kuupäevale
kohaselt jutt jõulukuusest.
„Kes endale kuuse näol jõululõhna koju ei too, saab näritud
vartega okastaime linnaplatsidel nautida,“ selgitab anonüümne analüütik vaesemaid
lugejaid lohutades. „Seal ei pea
muretsema lae kõrguse pärast,
taevalagi on mõõtmatu.“
Kroonika usaldusväärsetel
andmetel – meenutagem, et
näiteks Tartu kodulehekülg
avati alles kaks aastat hiljem
– kõrgus Taaralinna kuuseke
tõepoolest kõige kõrgemal.
26-meetrine puu edestas Võru
oma meetriga. Kõige hädisema tulemuse, 12 meetrit, pani
maha Rapla, ehkki „silma järgi
paistvat kõrgem“.
Siiski möönavad statistikud,
et kohati võisid mõõtmised
umbkaudseks jääda. „„Väga
ilus ja suur“ ja „mitu minu pikkust“ on, sorry, liiga segased,“
kõlab sõnum ülesandesse liiga
kergekäeliselt suhtunud ametnikele.
Tänavune kuusekonkursi võitja, teisel katsel löögile pääsenud
23 meetri kõrgune puu Puhja
vallast jääb kaugele eelkäijale
alla. Allakäinud ajakirjandus ei
vaevu muidugi analoogset uurimust kõigis 213 omavalitsuses
läbi viima, kuid vähemasti pealinna nigelat 20 meetrit lööme
ka sel aastal. Tartlastest pikim
on aga teadaolevalt elukunstnik
Erkki Hüval, kes küll Eesti meistritiitli erektsiooniprobleemide
tõttu Riista-Maxile kaotas.
E-Kaubamajas aga valiti enneaegselt Miss Tartu 96. Tiitli
omanikuks sai Manuela Pihlap (15), esimeseks kaunitariks
Maria Nikolajeva (16) ja teiseks
kaunitariks Dagmar Linasmägi (17). Kadunud Esta Kübarsepa kriitilisest reportaažist
selgub siiski, et 1990ndate
keskpaigaks hakkas missivõistluste kuldaeg juba vaikselt
mööda saama.
„Seekordne valimine tõestas
veel kord, et inimfantaasial
pole piire: kui rahakott ei luba
korralikku saali üürida, ajab
asja ära ka kaubamaja,“ kirju-

Põlva kuuseke, rohkem lai kui pikk, nõksutati püstitamispaika politseieskordi abiga.

Mart Kadastik lubas
pressimissile vist kõigi
endaga seotud väljaannete tasuta aastatellimuse. Mida miss selle virna
makulatuuriga peale
hakkab? 
OVE MAIDLA
tab ekspert. „Kui konkursile
ei tule missile sobivas vanuses
ja vaimselt küpseid neide, võib
ära kasutada neid noorukesi ja
kogenematuid, kes heauskselt
on nõus palagani tegema.“
Vaatamata nimekale žüriile,
kuhu kuulusid nii linnavolikogu esimees Ants Veetõusme,
ülikooli prorektor Riho Illak
kui meediamagnaat Mart Kadastik, ei jäänud Kübarsepp
rahule pea ühegi võistluse aspektiga. Kartulikrõpsudega
hööritamine trikoovoorus jääb
autori sõnul arusaamatuks,
ühesilbilised vastused primitiivsetele küsimustele aga ei
avanud kandidaatide mõttemaailma kuigivõrd.
„Kokkuvõttes jättis kogu
üritus kuidagi mannetu ja hä-

dise mulje ja kõiki asjaolusid
arvesse võttes võib ehk karta,
et järgmisel aastal valitakse
Tartu miss juba 12-13-aastaste laste hulgast ja näiteks
Puiestee kaupluses,“ ennustab
Kübarsepp.
Kuigi Miss Tartu heitlused on
spordiareenilt kadunud, on sealt
tuule tiibadesse saanud nii mõnedki tänased avaliku elu super
staarid. Praegu Silikaat Gruppi
turundav Pihlap sai tuntuks kui
pikaajaline Keskerakonna ning
varem Rahvaliidu pressinõunik.
Missikrooni võttis ta aga üle ei
kelleltki muult kui Kadri Mustalt
endalt. Täpsemate kommentaaride saamiseks tuleb ilmselt pöörduda Eesti Päevalehe arvamustoimetaja Priit Simsoni poole.
Hoopis soojemates toonides
võttis toimetus vastu öölokaali
Atlantis avamise, kus, tõsi küll,
publik eelnimetatud üritusega
suures osas kattus. Küll aga
võis erinevalt alaealiste hindamisest siin endale lubada vallatumaid kommentaare. „Linnapea Väino Kull avaldas lootust,
et erinevalt restoranist Kaunas
ja Kivilinna poest ei tule tal
kunagi taasavada mälestusmärki, mis sai püstitatud 100
000. elaniku sündimise auks,“
kirjutab Kroonika. „Igatahes
näis tartlaste iibeprobleem
linnapeale suurt peavalu valmistavat, kusjuures ta paistis
panevat selle probleemi lahendamisel suuri lootusi just uuele öölokaalile.“
Uus peomeka alustas prallega, kuhu oli kokku kutsutud
üle tuhande inimese üle terve
Eesti. Ümberehituse käigus

sai kolme kuuga endisest restorani Kaunas kulinaariast ja
kartulilaost 850 ruutmeetri
suurune lokaal. „Väidete kohaselt peaks sellest kujunema
Eesti üks parimaid öölokaale,
kus vahelduseks diskomuusikale võib kuulda saada ka elavat muusikat,“ kõlab prognoos.
Õhtu esimene suursündmus
oli kunstnik Navitrolla 100
ruutmeetri suuruse seinapannoo avamine. „Tänutäheks lõikasid omanikud Urmas Past
ja Juhan Kolk Navitrolla pintsaku lihtsalt katki,“ meenutab
kroonik. „Navitrolla neile erilist vastupanu ei osutanud ja
pintsakust välja lõigatud tükid
jagati fännide vahel laiali.“
Agar fotograaf püüdis peomöllus kaamerasilma nii Onu
Bella, Andres Dvinjaninovi kui
Mart Mardisalu, aga ka akadeemilise maailma esindajad
Peeter Tulviste ja Riho Illaku.
„Õhtu jätkus nagu sellistel
puhkudel ikka: tantsiti, võeti
napsu ja mindi lõpuks koju,“
seisab elutargas kokkuvõttes.
Vaatamata ilmsele üleskutsele kasutada uut kultuurikeskust
lakkamatuks paaritumiseks õnnestus linnapea Kullil tulevik ära
sõnuda ning 2005. aastal alla
saja tuhande langenud arvestuslik rahvaarv pole taastunud siiani. Atlantis aga võttis tuurid üles
oodatust kiireminigi, kui juba
järgmisel suvel võõrustati Saksa
tehnolegendi Scooter. Hinnapoliitikast artiklis küll juttu pole,
kuid tõenäoline on, et naiste
liigne hellitamine tasuta sissepääsuga tol ajal soolise võrdõiguslikkuse voliniku tähelepanu ei
pälvinud.
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JÕULUŠOKK, HINNAD ALL KUNI

-30%
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Tule kohe poodi või osta paradiis.ee, sest kaupa jätkub vaid kiirematele.

849€

BERLIIN nurgadiivanvoodi

SÖÖGILAUAKOMPLEKTID

599€

-15%

mõõt:120*200 cm (hind ilma madratsita)

KÖÖGID

-15%

sisustuskauplus

osta ka www.paradiis.ee

99€

659€

BELINDA diivan

419€

ANTILIA diivanvoodi

499€

GRACE diivanvoodi

159€

MAGNUS voodi

499€

799€

MADRATSID

MAXIMUS sari

399€

119€

al.619€

-20%

599€

389€

ADELA nurgadiivanvoodi
GOOD NIGHT padi

90

8

6€

19€
30

GOOD NIGHT tekk

DURO sari

13

-20%

Tartus, Riia 136 E-R 10-19 L 10-16
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JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.
Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

*Kinkekaart kingi sõbrale või
kasuta kohe, et saada 20 €
ostuhinnast alla.

e
likk
ort le
Sp jõu
TALLINN Ülemiste keskus • Postimaja kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • Sikupilli Kaubanduskeskus • Kristiine Keskus • Järve Kaubanduskeskus • Rattamaailm (Meistri 22)
RAKVERE Põhjakeskus • KURESSAARE Auriga Keskus • HAAPSALU Rannarootsi keskus • TARTU Lõunakeskus • Tasku keskus • PÄRNU Kaubamajakas • Port Artur 2 • VILJANDI Centrum
JÕHVI Jewe kaubanduskeskus • NARVA Fama Keskus. Pakkumine kehtib kuni 24.12.2015. Vaata lähemalt www.rademar.ee
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CINAMON

11., 14., 16.–17.12 kell 11.30;
12.–13.12 kell 10.45; 15.12
kell 11.15 Hirmujudinad

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

11.–17.12 kell 19.15, 21.15
Etturi ohverdus

11.–17.12 kell 18.15 Spectre

11., 16.12 kell 15.30, 17.30, 20,
22.15; 12.–13.12 kell 13, 17.30,
20, 22.15; 14.12 kell 15.30,
17.30, 19.30, 22.30; 15.12 kell
15.20, 17.05, 20, 22.15; 17.12
kell 17.30, 20, 22.15 Seks,
narks ja aisakell

KINO

11., 16.12 kell 13, 15.20;
12.–13.12 kell 11, 12.30; 14.12
kell 12.30, 13, 15; 15.12 kell
13.15, 15.30; 17.12 kell 14.45,
15.20 Väike prints
11., 16.12 kell 12.45, 15, 17.45,
19.30; 12.–13.12 kell 13.15,
17.50, 19.30; 14.12 kell 12.45,
17.45, 20; 15.12 kell 12.30, 15,
17.45; 17.12 kell 12, 15, 17.45,
19.30 Must alpinist
11.–16.12 kell 12, 17.15; 17.12
kell 11.45, 17.15 Mere südames
11., 16.–17.12 kell 12.30;
12.–13.12 kell 11.15; 14.12
kell 11; 15.12 kell 12.45 Hotell
Transilvaania 2
11., 14.–17.12 kell 14.30, 19.45;
12.–13.12 kell 14.20, 19.45 Näljamängud: Pilapasknäär osa 2
12.–14.12 kell 21.45 Spioonide sild
11.–14., 16.–17.12 kell 17 Isad
ja tütred
11.–14., 16.–17.12 kell 21.30;
15.12 kell 21 Steve Jobs
11.–13., 15.–17.12 kell 22.30;
14.12 kell 22.15 Armastus
11., 15.–17.12 kell 21.45;
12.–14.12 kell 14.45 Saladus
nende silmades
11., 15., 17.12 kell 15.10, 16.45;
12.–14.12 kell 10.30, 15.15,
16.45; 16.12 kell 11, 12.45,
15.10, 16.45 Kribinal-Krabinal
kingijahile

KAARDID
ENNUSTAVAD

11., 15.–17.12 kell 13.30;
12.–13.12 kell 15; 14.12 kell
13.40 Operatsioon Arktika

Etturi ohverdus

15.12 kell 11 Põnnihommik:
Snoopy ja Charlie Brown:
tobukeste film
12.–13.12 kell 13.30, 15.45 Eellinastused: Snoopy ja Charlie
Brown: tobukeste film

KONTSERT
EDISON
10.12 kell 21.30 Martin Kala
17.12 kell 21.30 Henri Maalmann
KARLOVA TEATER
12.12 kell 15 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
jõulud me elus
TARTU JAZZKLUBI

HINNAŠOKK!

10.12 kell 20 Trio Maag

FUEGO

Export Design

TUBINA SAAL
11.12 kell 18 Elleri kooli noorteosakonna jõulukontsert
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
10.12 kell 19 Lauri Saatpalu &
Band: Isaga draakonil

1.198

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

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

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

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Tartu Rendibuss

XI Rahvarõivapäev

Laupäeval, 12. detsembril kell 10-12 Tiigi Seltsimajas

RAHVARÕIVA KIRBUKAS

Müüma, ostma ja vahetama oodatakse uusi ja poolpiduseid rahvarõivaid, peakatteid, jalatseid, ehteid jm.
kell 11 seminar "Kuidas hooldada villaseid rahvarõivaid?".
Nõuandeid jagab Age Raudsepp Eesti Rahva Muuseumist.
Sissepääs prii.
Info: Tiina.Konsen@raad.tartu.ee.

Kingi lähedasele puhkus
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
Kinkekaarti on võimalik osta
Teie poolt valitud väärtuses.
Kinkekaardi kehtivusaeg on
ostukuupäevast 6 kuud.

EHITUS- JA
REMONDITÖÖD

www

puidutööd.ee
Puleium OÜ
Tel 5660 6663

le Eesti!

iü
13.-22. detsembrin
Kinkekaart
alates

10

€

13.12. Haapsalu kultuurikeskus
15.12. Kuressaare kirik
17.12. Viljandi Pauluse kirik
18.12. Rakvere kirik

Kinkekaardi tingimused ja
meie pakettide valiku leiad
aadressilt www.kubija.ee

19.12. Tallinna Jaani kirik
20.12. Mooste folgikoda
21.12. Tartu Peetri kirik
22.12. Pärnu kontserdimaja

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee
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Uuno Kivilinnast

Ihuüksi Venemaa vastu

Viimasel ajal on tunne, et
kõik kardavad hirmsasti
Venemaad. Peale minu.

Uuno pole oma viimast
sõna idanaabrite suunal
veel öelnudki.

Olen intelligentne härra ja
hoian end maailma asjadega
kursis. Jube oli „Aktuaalsest
kaamerast“ vaadata uudist,
kus räägiti, et alla poole sakslastest ja prantslastest on nõus
meile sõja korral appi tulema.
Misjaoks see NATO vihmavari
siis üldse olemas on?

Poetagune sangar
Küll aga hakkasid mulle väga
meeldima türklased. Muidu
ma igasugu mudakoonusid ei
salli, aga Vene sõjalennuki allatulistamine oli küll mehetegu.
Venelased peavad end maailma
nabaks, kuid vahel ikka päris
nii ei ole ka. Meie ainult vaatame pealt, kuidas meie õhuruumi rikutakse. Üldiselt on
peaminister Taavi Rõivas mulle
väga sümpaatne, eeskätt oma
veetleva kaasa tõttu, aga selles
küsimuses jääb ta pehmeks.
Ajan ka oma kodukandis
väikestviisi rahvuspoliitikat.
Näiteks jaanipäeva paiku Kivilinna Konsumi ees taieldes
tegin viiele venelasele selgeks,
et Eesti võidupüha tuleb ikka
teada, kuid siis tuli kuues ja
hakkas midagi õiendama. Mul
kohe tulevad õigel hetkel õiged
sõnad suhu – ütlesin talle, et
kohe hakkab kolmas maailmasõda ja et tema on esimene,
kelle maha lasen. Olin nimelt
Nõukogude armees snaiper ja
võin üksi terve kompanii maha
võtta. Lõpuks rahunes maha ja
kiitis, et olen hea mees küll.

lunud. Avastasingi ajalehest,
et on võimalik sõita löökehitusele Rostovisse Doni ääres,
Rostselonaše kombainitehase rekonstrueerimisele. Mul
oli ükskõik, peaasi, et saaksin
Tartust hästi kaugele.
Kuigi mind oli kaks korda
komsomolist välja visatud, ei
lugenud see midagi. Kolmandat korda ma sita sisse ei astunud. Tegelikult taheti mind
juba teisest klassist suitsetamise eest välja visata. Arvan,
et ega sinna päris patrioodid ei
läinud, enamik olid seikluseotsijad. Korralikud tüdrukud
sinna ka ei sõitnud.

Klassi priimus

Mina tüli ei otsi, aga endale
halvasti ka ei lase öelda.
Samas tegelen ka positiivse
hõlmamisega. Nimelt sain hiljuti teada, et minu rubriik on
eriti populaarne raudteetööliste seas. Olen ka ise seal aastaid
rabanud ja tean, et kollektiiv
on suures osas venekeelne –
ülejäänud lehte nad eesti keeles lugeda ei viitsi, aga minu
mõtteid tarbivad mõnuga.
Oma maja mehed ka alatasa
patsutavad õlale ja kiidavad, et
olen ikka kõva mees küll.

Ma ei lahmi niisama. Olen
Venemaal veetnud aastaid ja
selle ajaga suutsin endale seal
nime välja võidelda. Hakkangi
nüüd sellest pikemalt pajatama, sest olevikust pole suurt
midagi rääkida. Vastu talve ei
viitsi naisi ka taga ajada, väljas
on ju külm ja kuradid jooksevad päris kiiresti. Vahest kevade poole jätkan.
Pärast sõjaväge ja minu jaoks
õnnetut esimest armastust ei
tahtnud ma Valja õnne lähedalt näha. Ta oli hiljuti abiel-

Seda oli näha juba rongis.
Magasin alumise nari peal ja
äkki hakkas nagu vihma sadama, hea et pähe ei tulnud.
Selgus, et ülemise nari peal
seksisid kaks grupi liiget nii
kõvasti, et tüdrukul lõi suurest
rõõmust kuse lahti.
Kui lõpuks kohale jõudsime, olid meil vastas nii tehase
esindajad kui õhtukooli õpetajad. Kutsuti kohe neid, kellel
ei olnud keskharidust, õppima
ja pandi nimed kirja. Küsiti
ainult, kes mitmendasse klassi tahab minna. Et mul Eestis
jäi õhtukoolis üheksas klass
pooleli, panin end kirja kümnendasse. Ühel poisil oli ainult
kuus klassi tehtud, aga temagi
läks kaheksandasse.
Lõpuks tuli välja, et minust
sai klassi kõige helgem pea.
Kui õpetaja midagi minu käest
küsis ja ma vastata ei osanud,
siis ta teiste käest enam ei küsi-

nudki, vaid hakkas ainet uuesti
selgitama. Tagatipuks tõlkisin
ühele eestlasest klassivennale,
kes vene keelt üldse ei osanud,
pidevalt kogu materjali.
Tehase esindaja viis meid
bussiga ühiselamuse. Meeste ja
naiste ühikad olid küll eraldi,
kuid ega see kedagi takistanud.
Tehasel oli 30 üheksakorruselist
ühikat, kus elamine oli tasuta.
Järgmisel päeval vormistati kõik
tööle ja maksti 50 rubla avanssi,
mis tol ajal oli suur raha. Pidu
läks kohe käima. Tegelikult selgus, et ega seal mingit ehitamist
eriti ei olnudki.
Toidupoodi minnes tuli
mõte, et olen kirikusse sattunud. Nii tühi oli. Jooke jagus
küll kõvasti, aga sakuskaks olid
ainult kalakonservid, pakisupid
ja valge leib. Liha oli sellise välimusega, nagu oleks siga turbaaugus tapetud ja tükeldatud.
Tehas oli nii suur, et esimestel päevadel ei leidnud oma
tsehhi üles, siis aga tohutus
tsehhis ei töökohta, riidehoidu ega sööklat, rääkimata
sitamajast. Igas tsehhis oli
oma söökla, mis töötas nagu
kogu tehas ööpäev läbi. Süüa
isegi kõlbas, kui ainult raha
oli, mis aga tükkis enne palgapäeva otsa saama, kuna
pärast tööd peale joomise
eriti midagi teha ei olnud.
Jätkan järgmine kord. Ilusat advendiaega teile, armsad
lugejad, ja püüdke nii kaua
kannatada. Jaama tänava
rahvale nii palju, et kuigi olen
ametlikult kojamehe raskelt
töölt puhkusel, on mul seniks
värvatud fiktiivne asendaja,

et korraga nii palka kui puhkuseraha lüpsta. Võimaliku
lumekoristuse eest vastutan
ikka ise. Pole midagi teha, mõnel mehel see pea kohe lõikab.

kutsub:

BERIT

KONTSERT

JÕULUGALA
Koit Toome & Maria Listra

esitleb:

Elegantses stiilis kontserdid 13.-28. detsembrini üle Eesti.

Aegumatult klassikaliste jõululaulude kõrval kõlavad
hingematvalt kaunid Bocelli ja Brightmani poolt tuntuks
lauldud palad “Nessun Dorma”, “Time to Say Goodbye” jpt.
Laval ka Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Joel Remmel (klaver).
P
E
T
K

13.12
14.12
15.12
16.12

kell 19
kell 19
kell 19
kell 19

Viimsi kirik
Keila kirik
Võru Kannel
Põltsamaa kirik

N 17.12 kell 19 Tartu Peetri kirik
Fotod Ülo Josing (ERR arhiiv)

HENRY LAKS,
IVO LINNA,
LENNA KUURMAA,
MÄRT AVANDI &
SEITSMES MEEL

R 18.12 kell 19 Tallinna Jaani kirik
L 19.12 kell 16 Pärnu Kontserdimaja
P 20.12 kell 19 Rapla kirik

E
T
K
R
L
P
E

21.12
22.12
23.12
25.12
26.12
27.12
28.12

kell 19
kell 19
kell 19
kell 16
kell 16
kell 16
kell 19

Jõhvi kirik
Rakvere kirik
Paide kirik
Haapsalu toomkirik
Viljandi Pauluse kirik
Kuressaare kirik
Tallinna Kaarli kirik

Kontsertidel müügil vastilmunud Henry Laksi kogumik
sarjast KULLAFOND.

11.01 Tartus Vanemuise kontserdimajas
12.01 Pärnu kontserdimajas
13.01 Tallinnas Estonia kontserdisaalis
algus kell 19:00
Piletid hinnaga 12-18 € müügil Piletilevi müügipunktides
ja www.piletilevi.ee

Piletid müügil piiratud koguses Piletilevis ja kohapeal hinnaga 10-18 eurot,
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Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

EHITUS

Ehitus- ja remonditööd,
viimistlustööd. Tel 5893 3335,
skineragroup@gmail.com.
Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed kätte.
Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Krohvimistööd (lubikrohv, savikrohv, tavakrohvid). Tel 5668 6171.

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus
Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.
1-toal korter uues majas Tartu
linna piiril, Pärna allee 2 (40,4 m²
+ rõdu 9 m², II k, keskk). Vahetuse võimalus maamaja vastu. Tel
5624 2181, margit@aabakv.ee.

Puistevilla paigaldus.
Kaldlaed, pööningud, seinad.
Tel 5636 3492.
Puurkaevud, pumbad, vertikaalne maaküte. Tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee,
Kaevupuurija OÜ.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
ka san-tehnika- ja elektritööd.
Ehitus- ja lammutustööd. Tel
5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

2-toal heas korras korter
(2/5, 47,4 m², rõdu, läbi maja).
Tel 5554 0831.
3-toal ahik renov korter
kesklinna lähedal (3/2, kivimaja,
kõrged laed). Tel 5373 2891,
www.aabakv.ee.
3-toal heas korras ahik korter
Karlovas Kase tn (45 m², 2/2,
60 000 €). Kristi Vaikmets,
tel 5558 5567, kristi@aabakv.ee,
www.aabakv.ee.

Teeme katuse- ja fassaaditöid,
paigaldame aknaid-uksi.
Tel 5462 6601.

MATERJAL

3-toal renov korter kesklinnas
Kastani tn (83 m², puitpakettaknad, laudpõrandad, saun).
Kutseline maakler Eneken Tikk
(KKM 121251), tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

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

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
Müüamüümisel
kottides puistevilla
ja üürimisel.ka
käsitsi
soojustamiseks.
Meelis
Karu, tel 511 5949
Tel 527
9863.
Ene
Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Kinnisvarateenused aastast 1997

Plekksepatööd, üldehituslikud plekid,
vihmaveesüsteemid,
Korterid, majad,korstnaplekid,
majaosad
teraskatused,
katusetarvikud.
Tartus ja maakonnas.
Mõõdame, teeme hinnapakkumise,
Aitame kinnisvara
valmistame
müümisel jajapaigaldame!
üürimisel.
Tel Kai
5341Persidski,
8183
tel 5190 3394
e-post:Gert
tauno@tametek.ee
Suik, tel 515 3773

www.tametek.ee
742 0240 • www.robinson.ee

3-toal sauna ja terassiga kodu
uues majas Ülenurmel, soodsamalt kui linnas. Tel 5373 2891,
www.aabakv.ee.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Soovin osta 1-toal korteri, soovitavalt rõduga. Ootan pakkumisi! Tel 511 5949.

PÕLLUNDUS

ÜÜRILE ANDA
Ahik renov korter Veerikul
(35 m², korter on vaba, 275 €).
Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

2-toal korter kesklinnas Raatuse
100 (ahiküte, uus boiler, pesumasin ja mööbel olemas, omanikult, 280 €/kuu). Tel 5389 3882,
e-post anastassia.bernat@
gmail.com.

Kivimaja Ääsi tn (huvitava
arhitektuurilise lahendusega,
heas korras, üp 203,9 m², el-pind
125,5 m², kinnistu 559 m², saun,
garaaž, gaasiküte, tahkeküte,
õhksoojuspump, 120 000 €).
Kutseline maakler Eneken Tikk
(KKM 121251), tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

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!
Kuivad küttepinnud ja klotsid lahtiselt ja võrgus. Võimalik
väikestes kogustes. Parim hind,
vedu tasuta. Tel 511 2625.

ÜÜRILE VÕTTA

Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.

Naine üürib 1-2toal rõduga
korteri Tartus, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

Lõhutud kuivad küttepuud.
Sega 50 cm 38 €/ruum. Tasuta
vedu Tartu-Põlvamaal.
Tel 5667 1235.

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

Kivimaja Ülenurmes Mõisniku
68 (tupiktänavas, uus, üp 275
m², el-p 231 m², kinnistu 1081
m², saun, garaaž, gaasiküte,
kasutusluba). Kutseline maakler
Eneken Tikk (KKM 121251), tel
525 7647, eneken@aabakv.ee,
www.aabakv.ee.
Maja Variku linnaosas (2 k,
üldpind 184,5 m², krunt 956 m²,
ahiküte, tsentraalne vesi, olemas
ka kaev, garaaž, eraldi saun ja
puukuur). Tel 5661 4312.

Väike maja 22 km Tartust (4665
m² kinnistu, 27 000 €). Tiia Hein,
tel 5552 1724, www.aabakv.ee.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toal mug korter Tartust kuni
30 km kaugusel. Tel 5686 9782.

Kui Sul on remonti vajav
1-2-toal korter Tartus, mida
soovid müüa, paku seda mulle!
Sobivusel jõuame veel enne pühi
notarisse. Tel 56 503 503, Marko.
Maja koos abihoonetega Tartust
kuni 35 km. Tel 5373 2891,
www.aabakv.ee.

Müüa kartul Reola kartulihoidlas
(0,16-0,28 €/kg). Einola talu, tel
5668 1156, e-post einolatalu@
gmail.com.
Telli omale koju kartulit, mett
ja köögivilju. Kvaliteetne kaup.
Kojuvedu tel 5356 8382.
Toidukartul (Gala, Vineta, Laura) kojutoomisega (25 s/kg). Tel
5300 3523.

RIIDED
Anne 51 kpl Stiil riided Iirimaalt.
Detsembri lõpuni kõik -20%,
suur valik kleite. Tel 522 3936.
Kauplusest Õnnelik Leid (Riia
10) uued riided hästi soodsalt
(kleidid, pluusid, seelikud jne).
Moestuudio Outlet asub uuel
aadressil Raua 22. Tuntud firma
riided. Tel 5554 2099.

OÜ Haluküte müüb lõhutud
küttepuid ja lõikamisjääke. Üllatused jõulukuul! Tel 504 3100.

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil suusajoped ja -püksid,
spordiriided, fliisid, uued ja
kasutatud lasteriided jpm. E-R
10-18, L 10-15.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
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.

Kartul, punapeet, porgand,
küüslauk, kõrvits, kapsas otse
talust sulle koju!! Tel 5370 8010.

Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta Tartus ja Tartu lähiümbruses. Tel 504 5307.

Poolkuiv segapuu (50 cm, lõhutud suvel, 35 €/rm koos veoga,
min kogus 3 rm). Tel 5612 7434.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Tel 7 420 240
5664 0706
www.robinson.ee

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

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Pool maja Kanepis (tsentraalne
vesi, kanal, abihoone, saun,
950 m² krunt). Tel 501 4276.
3-toal renov korter Kivi tn 40a
(61 m², 3/2, oma hoov, 93 000 €).
Aastalõpu eripakkumine! Kuni
31.12.2015 hind 89 000 €! Kutseline maakler Eneken Tikk (KKM
121251), tel 525 7647, eneken@
aabakv.ee, www.aabakv.ee.

Ostan maja või eraldi sissekäiguga ahiküttega korteri Tartus.
Kiire! Tel 5817 2199.

1-toal korter. Tel 503 2345.

2-toal ahik korter Filosoofi 23
(eh 1907, üp 50 m², 2/2, renov,
64 900 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198,
www.aadlivillakv.ee.

„Süstime“ seinad soojaks ja
tuulepidavaks termovahuga.
Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
Tel 5660 6010, www.therm.ee.
Teeme ehitus-, remondi- ja
maalritöid! Tel 5621 9255.

4-toal korter Ülejõe linnaosas
(4. k, sisseehitatud köögimööbel
ja tehnika, pesumasin, osaliselt
möbleeritud). Tel 5661 4312.
4-toal rem vajav korter Kastani tn 67 (95 m², kõrged laed,
hoovipealne maja, võimalus
laieneda pööningu arvelt). Kutseline maakler Eneken Tikk (KKM
121251), tel 525 7647, eneken@
aabakv.ee, www.aabakv.ee.

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

Kõik üldehitustööd: katus,
fassaad (ka krohvitav), sisetööd
jne. Plekkide painutamine ja
paigaldus. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.

4-toal heas korras korter
Mõisavahe 34 (77,7 m², 9/1, eraldi
toad, 2 rõdu, PVC-aknad, uus
köögimööbel). Kutseline maakler
Eneken Tikk (KKM 121251), tel
525 7647, www.aabakv.ee.

Tartu lasteaed Ristikhein võtab
tööle logopeedi ja õpetaja
(asenduskoht). Avaldus ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata 21. detsembriks
2015. a aadressil: ristikhein@
post.raad.tartu.ee. Tel 511 5057.

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

SÕIDUKID
1994.–2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Puud 40 l võrkkotis (lepp 2.50,
kask 2.70, vedu Tartus tasuta).
Talveküte OÜ, tel 5341 2221.

MÖÖBEL

KÜTE
Kaminapuud (lepp, kask). Tel
5683 3404.
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Müüa kasutatud korralik mööbel. www.rolfo.ee. Transport
Tartu piires tasuta, kaugemale
kokkuleppel.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.

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

Kuiv kaseklopp (28-29 cm)
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €.
Tel 5591 5281,
www.kuttepuud.com.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu,tšekk. Tel 5594 7098.

Kvaliteetsed akud! Garantii
alates 2 aastast. Pakume ka aku
paigaldust. 55 Ah 48 €, 65 Ah
62 €, 75 Ah 68 €, 100 Ah 88 €.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.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.

OTSIN TÖÖD

Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.

Otsin lepingulist vedu väikekaubikule. Tel 5348 8766.

Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.

Firma vajab kogenud viimistlejat-maalrit. Ants Roopalu, tel
505 1059, OÜ Anta Ehitus, Narva
mnt 101, 51008 Tartu.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.

PAKUN TÖÖD

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21
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Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.
Tuleklaaside taastamine ja poleerimine. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 3333, www.alivinauto.ee.

TEENUSED

Elektritööd! Tel 513 7844.
Elektritööd, projekteerimine.
Päikesepaneelide paigaldus.
Töödele garantii! Tel 5551 6848,
www.involt.ee.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb sise- ja välikoristust
korteriühistutele ja eramutele.
Tel 509 0750.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga!
Head hinnad! Tel 5897 5378.

ja viskooslõnga lõpumüük
5 €/kg. Ropkamõisa 10, Tartu,
tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
Vihmaveesüsteemide müük,
paigaldus ja puhastus.
Tel 550 3200, 553 3733,
info@steel.ee, www.steel.ee.

Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.
Fekaalivedu. Tel 5391 1927.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.

TERVIS

Jutekangas (kanga laius 210 cm,
7.50 €/jm, 305 g/m²). Lõngapood
Ropkamõisa 10, Tartu, E-R 10-18,
L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
ülemiste rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Kinnisvara haldus (elamud,
korterid). Pikaajaline kogemus.
Info tel 528 7086,
e-post: mart@enomar.ee.
Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

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

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.
Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.

511 6923 • aurel.ee/buss

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

2 t miniekskavaatori kaeveteenus/rent. Raudkäpp OÜ, tel
5568 2671, www.raudkäpp.ee.

Kvaliteetsed siseviimistlustööd. Kiirelt ja hea hinnaga!
Tel 5859 7508.

Abi san-tehnilistel töödel.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

Lahendan te arvutiprobleemid:
hooldan, remondin, ehitan,
ostuabi. Tel 5699 9884,
laur@arche.ee.

Autoremont, autoelektrik,
diagnostika, summutite remont, õlivahetus, rehvitööd.
Tartu, tel 5853 3080.
Avatud Tartus pisike ja hubane
Mini Kirbuturg Võru tn 10. Tulge
ostlema või tooge seisma jäänud
asjad müüki.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Metsalõikusteenus harvesteriga, metsamaterjali kokkuvedu,
abistan müügiga. Tel 5462 6601.

Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

5-nädalane reiki I astme kursus
alates 7.01 Saekoja 36a.
Energiaravi ja eneseareng.
Tel 5649 2769,
info@hingamisstuudio.ee,
www.hingamisstuudio.ee.

San-tehn tööd, elektritööd
(pistikute, valgusallikate, pottide,
kraanide, boilerite vahetus jne).
Tel 553 7638.

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Soodne lauanõude ja helitehnika rent Tartus. Tel 5569 6193,
sinivaim@hotmail.com,
Sinivaim OÜ.

Sõidukite ning hoonete klaaside toonimine. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.
Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Thaleia ilusalong kutsub
Teid kosmeetiku juurde.
Hooldustele registreerimine tel 5567 8385. Lisaks teen
depilatsioone ja maniküüri.
Ripsmete Lash Lift püsikoolutamine. Hinnakiri: https://www.
facebook.com/Thaleia-Ilusalong-320629581475317/
Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.

Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.
Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt. Vajadusel paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

Ohtlike puude lõikus, metsatööd, võsalõikus kruntidelt ja
okste äravedu, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

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

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

Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Hea hind ja
raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

1955. a raamat „Oikumeeni
äärel“, hind kuni 40 €.
Tel 5663 9310.

Gevale massaažisalongis
(Vaksali 17a) detsembri lõpuni
soodustus 25%. Tel 5373 7411.
Rahu ja õnne Teie perele! 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.
Telli masseerija koju või kontorisse! 15 €/tund. Arve võimalus.
Küsi lisa tel 5865 2183, Evari.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Antiikesemete, raamatute, hõbeda, mööbli, lauanõude ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.
Hõbedast sõled, ehted, pitsid,
lusikad jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.
Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

55 Pin 35-50. Mitte sale. Vormikas. Mõõdukas alkos ja suitsus.
Lihtne. Elurõõmus. Ma olen ka
selline. Võta toru ja tilla tel
5825 9128.

Üksik naispensionär soovib
tutvuda korraliku Tartu mehega,
kes tunneb ka üksindust.
Tel 734 3376.

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

Veneaegne fototehnika ja
erinevad objektiivid.
Tel 5872 5458.

TUTVUS

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

Uuriripatsid (kuni 200 €/tk) ja
vanad teeklaasihoidjad. Raha
kohe kätte! Tel 5649 5292.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed (valmistaja Roman Tavast) märgid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

VABA AEG
Lauatennis lastele. Tel 557 7677.

Muhu mustriga lauanõud
(serviisi eest maksan kuni 500 €).
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

MÜÜK

Tänavakivide paigaldus- ja
parandustööd. Tel 5593 6336,
Margus.

Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.

Ostan terve sarja „Seiklusjutte
maalt ja merelt“ raamatud, hind
kuni 230 €. Tel 5663 9310.

OST

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.
Seltsidaamiteenus kokkuleppel
(kuulamine, ettelugemine, jalutuskäik) soodsalt. Tel 5466 4431.

Nõukaaegne lihvitud merevaigust kee (maksan kuni 500 €).
Tel 5871 0351.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.

Raamatupidamisteenused. Tel
525 2862, www.kobruleht.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t
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Planeeri suvist puhkust
juba täna! Küsi pakkumist ja
naudi hubast Marikese
külaliskorterit.
pulmakroonik@gmail.com

8/3, 8/2 villane lõng 25 €/kg,
villane sokilõng 15 €/kg, puuvillane lõim 7.50 €/kg, akrüüli

Langebrauni ja teiste vanade
lauanõude ost. Tel 5803 6752.

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
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

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

Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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Webshop.ee TARTU MÖÖBLIKAUPLUSES

AINULT 3 PÄEVA, 11.-13.12

SUUR

Paljud üksiktooted ja
näidised uskumatute
hindadega

Kiirematel on
parem valik

TÜHJENDUSMÜÜK
LIUGUKSED JA
GARDEROOBID –15%
kuni

WebShop.ee
MÖÖBLISALONG

TARTUS Lõunakeskuses, Ringtee 75
Tel 5308 6568. E–R 10–19, L–P 10–16

TALLINNAS Pärnu mnt 137, tel 5887 8303
VILJANDIS Mööblikeskuses, Pärnu mnt 6, tel 5911 6330
VÕRUS Semu Kaubamajas, Vabaduse 1, tel 521 9008
JÕGEVAL, Estakaadi 10B, tel 521 5970

