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Maalaps peab leppima
saia ja kiirnuudlitega
Suurpere ema Viljandimaalt
ei suuda mõista, miks leiab
ta oma Toidupanga andamist alatasa vaid leiba-saia,
kui teleekraanilt lubatakse
külluslikku pidusööki.

Toidupank tõotab süüdistustele vaatamata kõiki abivajajaid võimalikult võrdselt kohelda. 

VILJANDIMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHENDUS

„Lähenevad pühad on jälle aeg,
mil hakatakse justkui koputama
inimeste südametunnistusele, et
ikka kõik nõrgemad ja hädisemad
saaksid märgatud,“ pöördus ajalehe poole Sirli Viljandimaalt. „Mitte mingil muul ajal aastas ei ilmu
meedias nii palju lugusid elu hammasrataste vahele jäänuist.“

Laastav väljaränne
Sirli möönis, et ajad ja kombed
muutuvad ja seeläbi ka abi sihtgrupid. „Küll on mindud appi kodututele inimestele ja peavarjuta
loomadele. Nüüd on uue trendina
„märklauaks“ saanud paljulapselised. See on ääretult tänuväärne
märkamine!“ tunnistas ta.
Meie riigis, kus väljaränne on jätnud tööturule laastava jälje, nii et
asulate viisi on tekkinud tühje eluasemeid, koole-lasteaedu on pandud kinni või koondatud kokku, on
Sirli arvamuse kohaselt seda ju riigi tasandil tõesti hädasti tarvis, et
rahvast natukenegi juurde sünniks.
„Lisaks tuleb arvestada tõsiasja, et
praegused pered on tihtilugu vaid
ühelapselised. Seetõttu on paljulapselisus tõesti kummardamist
väärt,“ kinnitas ta.

seda vähem suurperesid, aga enam
abi. Eriti kehv olukord näikse olevat kodumaakonnas Viljandimaal,
kus korra kuus saab toidupaki, mis
koosneb peaasjalikult leivast-saiast,
millele on lisatud üks kuivainepakk
või purgisupp. „Vahel leidub selles
ka mõni pakk kiirnuudleid või päevalilleseemneid.
Värsketest viljaParimad palad jagatakse „pumbajaa- dest on abisaaja
mas“ ära ja ülejäänu saadetakse laiali. parimal juhul
saanud pool kurNii on kauplustes üle jäävat toi- ki või paki porgandeid,“ möönis
tu suurperedeni toimetava Toidu- Sirli. „Kirsiks tordil on mõnes papanga tegevus Sirli sõnul iseenesest kikeses välismaist pudingut või siis
igati tervitatav. „Olles ise kursis viimase moeröögatusena poelettisuurte perede igapäevaste rõõmude dele ilmunud hummust.“
Sirli ei tulista puusalt, aktiivse
ja muredega, võin öelda, et igakuise
toidukoti peale kulub tõesti palju emana kohtub ta regulaarselt teisraha,“ tõdes ta. „Iga lisaks saadud te lasterikastega Eesti eri paigust.
„Mujal räägitakse pakkidest, milles
ressurss kulub ära.“
Ent Sirli analüüs näitab, et saa- on kommi, kohupiima ja konserve.
dav on Eesti mastaabis ebaühtla- Saab perele ka reaalselt süüa teha,“
ne: mida põhjapoolsem maakond, vahendas ta.

Üllatusterohket
jõuluaega!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD

Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
Tel 734 6510
e-pood: www.desirees.ee

Sõnaka daami kahtluste kohaselt on vaeses Lõuna-Eestis justkui
keegi koore ära riisunud. Parimad
palad jagatakse „pumbajaamas“
ära ja ülejäänu saadetakse laiali.
„Kas siis Viljandimaa poodides,
mis on Toidupangale abikäe ulatanud, ei jää üle tõesti muud, kui
vaid leib-sai ja kiirnuudlid?“ päris
ta. „Igatahes on tekkinud alandav
vahetegemine.“

Klantspildid Tallinnast
Toidupanga kommunikatsioonijuht Nele Hendrikson tunnistas, et
saadav toiduabi on linnati erinev,
sest töö on olemuselt väga piirkonnapõhine. „Iga toidupank püüab
kokku koguda kohalikust kaubandusvõrgust üle jääva hea toidukauba ning seda võimalikult hästi edasi
jagada,“ selgitas ta. „Tahtjaid on alati enam kui neid, kellele me saame
seda pakkuda, sest kaubakogused
erinevates väikemates linnades või-

vad olla üsna tagasihoidlikud. Päris
mitmes linnas ongi sisuliselt jagada
vaid leiba.“
Veidi mõjutab ja moonutab inimeste ettekujutust ka see, et meediakajastused tulevad sageli Tallinna Toidupangast, kust televaatajad
näevad, et toiduabikastis on kaupa
või isegi värsket kaupa. „Tallinna ja
Tartu Toidupank on kõige tublimad
koguste mõttes,“ kiitis ta. „Poode
on enam ning samuti on tehtud ära
väga suur töö, et kauplustega hea
koostöö üles ehitada.“
Sirli pere kõhtu see põhjendus
mõistagi ei täida. „Nüüd on jälle
poodides toidu kogumispäevad
käimas ja suurem pühadepuhune
annetusteema õhus hõljumas. Annetame ja aitame, aga kas abi ka
selle vajajateni jõuab?“ arutles ta.
„Kui aidata, siis ausalt ja ühtlaselt,
et kõik abisaajad tunneksid end
väärtustatuna!“
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Et ka pealekasvav põlvkond samavõrd sportlik ja töökas oleks, tuleks seenioride hinnangul Seli-sugused tegudemehed rahule jätta. 
KAUR PAVES

Miks vutimehed
ei maksa?
Linna 2016. aasta eelarvesse on planeeritud
73 000 eurot Jalaka 48a
üldkasutatava mänguväljaku ehitamiseks.
Linnavolikogu tänavu
22. jaanuari otsusest nr
169 aga tuleneb järgnev:
mittetulundusühingul
Jalgpallikool Tammeka on
kohustus rajada Jalaka tn
48a kinnistule ühe aasta
jooksul alates hoonestusõiguse seadmisest üldkasutatav mänguväljak.
Miks on planeeritud
maksumaksja raha eest
väljaminek mänguväljaku rajamiseks, kui see on
hoopiski Tammeka kohustus?
Kadri Maata

Eva Lääne
majandusteenistuse juhataja

Linna ja Tammeka vahel
hoonestusõiguse seadmiseks peetud läbirääkimistel jõuti kokkuleppele, et
jalgpallikool püstitab Jalaka 48a kinnistule mänguväljaku, mis koosneb
erinevatest spordiatraktsioonidest, ja vastav kohustus on fikseeritud ka
volikogu otsuses.
Linnavalitsuse 11. mai
korraldusega „Sepa tn 15a
kinnistule hoonestusõiguse seadmine“ määrati
hoonestusõiguse tingimused. Kuna linn leidis,
et koos spordimänguväljakuga võiks Jalaka tänava piirkonnas olla ka tavamänguväljak, määrati, et
hoonestajal on kohustus
koostada vastavalt omal
kulul Jalaka 48a kinnistule
spordi- ja mänguväljaku
rajamise projekt ning rajada omal kulul üldkasutatavast spordi- ja mänguväljakust spordiväljaku osa.
Uue eelarve menetlemise käigus otsustati, et linn
ehitab samaaegselt spordiväljaku rajamisega Jalaka
48a kinnistule ka tavamänguväljaku. Mõlemad mänguväljakud peaksid valmima üheaegselt hiljemalt
tuleva aasta 1. juuniks.
Allikas: Tartu LV

LAUSEGA
Pommihirm
hullumajas
Neljapäeval teatati häirekeskusele, et Raja tänava
raviasutuses on pomm. Politsei tegi kärmelt kindlaks,
et ähvarduse tegi 15-aastane
tüdruk. Hoonest lõhkekeha
ei leitud ja ohtu kellegi elule
või tervisele ei olnud.
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Vanamehed seisavad
SELI TAGA SURMANI
Staadioni tänaval tegutseva seeniormeeste
klubi juhtkonda solvas
riigikohtu otsus olümpiakomitee juht Neinar
Seli korruptsioonikuriteos süüdi mõista südamepõhjani. Teenekate
eakate hinnangul pole
õigemat meest siinmail
nähtudki.

Jahnsonile sekundeeris Arvo
Teder, kes ei suuda mõista,
kuidas võis rikkuda ammust
kokkulepet, et just riigiettevõtete kaudu raha sporti tuleb. „Nüüd järsku, kui Seli sai
presidendiks, siis enam ei tohi!
See on ju nõmedus! Et kohus
läks poliitikute mängudega
kaasa, on ikka järjekordne
möödalöömine,“ raius ta.

Klubi pikaaegne esimees, Reformierakonnast välja astunud
Seli endine parteikaaslane Kalev Jahnson rõhutas, et tõigal, et
suurärimees ka nende tegevust
rahastab, pole avaldustega mingit seost. „Me ei muretse enda,
vaid noorte pärast. Mis meid
puudutab, on just see, et sporditegemise vastu enam huvi ei
tunta,“ rääkis ta. „Kurvaks teeb
see, et noortel on kõik spordialad seotud rahaga ja vabalt tegutseda nad ei saa.“
Seli on Jahnsoni iseloomustuse kohaselt eeskujulik spordi- ja ärimees .“Oleks hea, kui
kõik niimoodi ettevõtlusega
tegeleks, sest see tooks ju riigile kasu. Näiteks Estiko teeb
eksporti Jaapanisse ja mujale ja
sealt see riigi sissetulek saabubki,“ kiitis ta. „Ka spordi juhtimises oleks ta kindlasti väga tubli
olnud, aga tundub, et need poliitilised intriigid segasid asjale
vahele. Et Seli oli Reformierakonnas, siis tekkisid Isamaaliidu ja teiste poolt käärid.“

Nool ei kõlba
Tederi hinnangul ei saa Selit
süüdistada isegi mitte tehniliste protseduuride rikkumises
saatuslikul Tallinna Sadama
nõukogu koosolekul. „Asi lihtsalt keerati selliseks,“ kinnitas
ta. „Võta need Seli süüdistajad:
Juhan Partsist ma ei hakka
rääkimagi, aga Hanno Pevkur pole alaliidu presidendina
võrkpalli heaks midagi teinud,
võrkpallikoondis on üle hulga
aja heale positsioonile maailmas saanud ja peab nüüd puhtalt rahapuudusel turniiri pooleli jätma.“
Johan Lõhmuse analüüs
näitab, et korruptsioonist Seli
puhul rääkida on täiesti absurdne. „Kui õigekeelsussõnastiku ette võtame, siis mis see
korruptsioon tähendab? Selle
süüdistusega pole siin midagi
tegemist: altkäemaksu polnud,
raha kellegi taskusse ei liikunud,“ lausus ta.
Lõhmuse väitel on loo taga
lihtlabane plaan kogu mee-

diatähelepanu süütule Selile
tõmmata. „Kõik need mehed,
kes sadamast ja Estonian Airist
sadu miljoneid kõrvale tõmbasid, tuleb ju kõrvale jätta,“
ütles ta. „Meie meeste klubil
on rahastamine ilusti paigas,
aga Eesti spordis ja üldse riigis
täitsa mööda. Nagu näeme, ei
taha kultuuriministeeriumisse spordi asekantsleriks mitte
keegi minna, sest asi on nii segane. Riigi juhtimine Exceli tabeli alusel on lollus ja nii ei liigu me paremuse poole iialgi.“
Mis aga võis riigi eliidi kauaaegse võitluskaaslase vastu
keerata? „Eks nad on tülli läinud, sest Seli lõpetas Reformierakonna rahastamise ära,“
arvas Teder, lisades, et väärilist
asendajat sporti juhtima ei
paista kuskil. „Erki Noolt ma
ei loeks õigeks presidendiks,
ta on liiga konfliktne inimene
ja ei vea lihtsalt välja. Tarkust
võib tal iseenesest ehk jätkudagi, aga räägib liiga otsekoheselt. Õiget meest polegi.“
Mati Kure sõnade kohaselt
on spordiküsimus tegelikult
laiem. „Selle asemel, et neid
kuradi neegreid ja sissetungijaid toetada, võiks selle raha
noortesporti panustada,“ resümeeris vanahärra.

3

miljoniga jäid linna 11 kuu
tulud kuludele alla.

Mängud
ilmaaegses ruumis
30. detsembrini on galeriis
Noorus avatud kõrgema
kunstikooli tekstiiliosakonna
üliõpilaste näitus „Mängud
ilmaaegses ruumis“, kus oli
ülesandeks meenutada argiseid praktikaid ja teadmisi,
mis tänapäeva nutimaailmas on ununenud või lausa
tarbetuks muutunud, ning
otsida neile uusi kasutusvõimalusi.

Magus päev
Kolmapäeval kell 12–15 toimub Teatri Kodu lastestuudios maiasmokkade päev,
mil kõik tõelised magusamaiad on oodatud endale ja
oma heale sõbrale suupäraseid ampse valmistama.

Viimane võimalus
kesktänavatele
Ürituste korraldajatel on
võimalus tulevaks aastaks
broneerida Rüütli ja Küüni

SÄHVATUS

tänava bännerite kohti veel
detsembri lõpuni aadressil
tartu.ee/reg/kulbron2016.
Küüni tänava bännerikohad
on tasuta, kuid Rüütli tänaval
olevate kohtade eest nõutakse minimaalset tasu, sest
need on ühest küljest kinnitatud erakinnistule.

Lugu läbi
Täna kell 18 toimub selle
aasta viimane kunstimuuseumi kogudele keskenduv
kohtumine „Kogu lugu!“.
Seekordsel üritusel esineb
Tartmusi skulptuurikogu
hoidja Heiti Kulmar ettekandega „Pilguheit Tartmusi
skulptuurikogusse“.

Tänukäsi töötutele
Linn osaleb partnerina projektis „Töö tänab tegijat“, mis
esitatakse rahastamiseks
sihtasutusele Innove. Projekt
on mõeldud pikaajaliste töötute tööle asumise ja tööturul püsimise toetamiseks ja
selle raames saab pakkuda
tugiteenuseid ligi 90 inimesele.

Üle tosina
uuslavastuse
Vanemuise teatri nõukogu pani paika tegevuskava uueks aastaks. Eelarve
kogusummaks sai 18,78
miljonit eurot, millest ühekordsed investeeringud
moodustavad 10,24 miljonit
eurot. Repertuaari lisandub
14 uuslavastust, etendusi on
plaanis anda enam kui 400
ja külastajaid oodatakse ligi
170 000.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

KUIDAS KÜLL KÜPSETADA? Soovitaksime uusi
ajutarvikuid ka ahju kasutusjuhendi kokku pannud
spetsialistidele. 
AUGUST LUMM
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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

Tartlane veedab jõulud
verivorsti ja pohlamoosiga
Tartu Ekspress käis
tänavatel uurimas, mida
põnevat plaanivad
elanikud oma jõuluajaga peale hakata. Valdav
osa vastanutest läheb
– kae üllatust - kalmistule küünlaid süütama ja
ootab pere kogunemist
ühise peolaua taha. 

STEN SANG

Heino (77)
pensionär

ia an
s
Aastor
re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
TOIT KOJU JA KONTORISSE BRONEERI maitserohke
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
JÕULULAUD meie juures!
kam296@hotmail.com
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

Mina pole enam väikene, et
kinke ootan. Tegelikult kaasal on mulle üllatus plaanis
küll. Jõulude ajal on plaanis
Peetri kirikusse missale minna ja hiljem kalmistule küünlaid süütama. Eks ikka pere
juures oma jõulud veedame,
läheme kaasa laste juurde
jõululauda.
Minu väga suur lemmik on
verivorst ja teisele kohale panen jõuluprae! Olen sündinud
esimese vabariigi ajal ja mäletan, et sõjaajal kinke küll ei
tehtud. Jõulud sümboliseerivad minu jaoks saabuvat rahuaega ja on mõnusad pühad.

Valter (85)
pensionär

Meie sõidame koos tütrega
Võrru. Kindlasti tahame ära
käia Pauluse kalmistul lähedastele küünlaid asetamas.
Minu lemmikjõuluroad on
sült, hapukapsas ja verivorst
isetehtud pohlamoosiga. Kinkide tegemine käib meie peres
loosi alusel. Keskmiseks kingisummaks oleme naisega planeerinud 20–30 eurot, rohkem
pensionist näpistada väga ei
kannata. Vahel harva käime ka
kirikus, oleme rohkem külastanud Pauluse kirikuhoonet.

Tiina (49)
lasteaiaõpetaja

Jõuluaeg on minu jaoks praegu
kiire ja töine! Kodu olen siiski
kenasti ära kaunistanud – aknal on kolmnurgad ja ilusad
linikud on välja otsitud. Kõige
suurem jõulukink meie pere
jaoks on kokkutulemine ühe
laua taha ja mõnus ajaveetmi-

ne. Suuri kinke me ei tee, pigem
selliseid pisimeeneid, mida saab
krõbistada ja rõõmuga avada.
Kohustuslik käik viib igal
aastal Peetri kalmistule lahkunud lähedasi meeles pidama. Seal on väga-väga ilus jõulude ajal – suur tulukestemeri
tumeda metsa all. Meie pere
traditsiooniline jõulusöök on
mõnus ahjupraad, ikka selles
õiges ahjus tehtuna!

kerge vaevaga ära! Ühel korral
etendas jõuluvana mu tädi ja
kahel korral oli onu kostüümi
selga ajanud.
Meie pere käib lausa kahel
kalmistul: Otepääl ja Tartus.
Lumega oleks jõulud minu jaoks
kordades ilusamad. Jõuludeks
ootan pere kokkusaamist ja ilusaid uusi asju kingipakkidest.

Evald (88)
pensionär

Sirli (18)
õpilane

Jõuluootus tekitab minus vastakaid tundeid. Ühelt poolt
kangesti ootan ja teiselt poolt
pelgan ka, et kinkide peale läheb
nii suur summa lõpuks. Plaanin
teha kümme kinki ja iga kingi hinnaks 50 eurot. Jõululaua
lemmik on mul hapukapsas,
söön seda väga hea meelega ja
hilisemaid tervisehädasid õnneks kannatama ei pea.
Terve oma elu jooksul mäletan jõuluvana saabumist vaid
kolmel korral. Olin nendel
kordadel vanuses 10–17 eluaastat ja igal korral tundsin kostüümi sees peituva sugulase

Jõuludeks sõidame Tartust minema Kodavere kanti. Kinke on
plaanis teha kallile kaasale ja lastelastele. Neile kingime tavaliselt
komme, küpsiseid ja mandariine. Mänguasjade hinnad on nii
krõbedaks aetud, et neile enam
hammas peale ei hakkagi. Polegi ammu kirikus käinud jõulude
ajal, viimati vast 1997. aastal, kui
ma ei eksi. Siis sai külastatud Kodavere kirikut. Mul on maakodu
seal ja mõnus linnast ära käiaaeg-ajalt. Lapselapsed tulevad
kokku 24. detsembril. Parim
kink, mis kohe meenub, on
rahvusliku mustriga vest. Seda
kannan uhkusega ja olen oma
kingiga väga rahul!

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

REKLAAM
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JÕULUŠOKK, HINNAD ALL KUNI

-30%

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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Palametsa
pajatused
359.

Narva maantee rahvale saabuvad jõulud sedapuhku koos vokaalansambliga.  ESTONIAN VOICES

Kiriku vallutavad
kodumaised hääled
A capella maailma tõusvad tähed kollektiivist
Estonian Voices ei jäta
seekordsel jõulutuuril
vahele ka Tartut: 26. detsembril kell 19 peetakse
Peetri kirikus kohaliku
ringreisi kuues kontsert.
Bass Aare Külama kinnitusel
esitab bänd kontserdil peamiselt kuueliikmelise kollektiivi
endi kirjutatud ning seatud
vokaalmuusikat kuuele häälele kerges džässivõtmes. „Kindlasti saab kontserdil kuulda ka
erinevaid jõululaule nii Eestist
kui väljastpoolt,“ lubas ta. „Laval ei ole ühtegi pilli, kõik toimub ainult puhaste häältega.“
Estonian Voicesi tavapärasest programmist erineb 26.
detsembril kuuldav mõistagi
selle poolest, et kavas on toredaid jõululaule, sealhulgas

paar tükki ka Ameerika jõuluklassikast. „See aeg, mil saab
ilusat jõulumuusikat laulda,
on ikka liiga lühike,“ arvas Külama. „Lisaks on kavas paar
vahvat Arvo Pärdi kirjutatud
lastelaulu, mis saavad Kadri
Voorandi seades uue värske
näo. Kindlasti esitame ka oma
vanemaid, juba tunnustust
pälvinud lugusid.“

Varvas tatsuma
Päring, mida erilist pakutakse ainult tartlastele, võttis
bassi juba tõsisemalt mõtlema.
„Meie suurepärane helimees
on Tartu poiss Ilmar Madisson,“ vastas ta naljaga pooleks.
„Muidu arvan, et iga tartlane,
kes armastab puhast vokaalmuusikat, leiab kindlasti kontserdil enda jaoks midagi, kuna
erinevaid stiile ja žanre on
ballaadidest kuni tempokama

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

popi ja džässini välja.“
Seega saab Külama sõnul
ühel hetkel kahe jalaga maa
peal varvast loo rütmis kaasa
tatsutada ning teisel hetkel lasta lihtsalt helidel ennast kõrgemale kaasa lendama viia, nii et
kogu argine ununeb sootuks.
Kontserdile on ansambli
kinnitusel oodatud kõik, nii
noored kui vanad. „Ei ole kunagi piiritlenud publikut. Peab
lihtsalt natuke armastama vokaalmuusikat,“ lisas Külama.
Senised kontserdid on läinud üle ootuste hästi. „Tallinna Kaarli kiriku üle tuhande
koha on kõik juba välja müüdud. Plaanime Tallinnasse 25.
detsembril veel lisakontserdi
teha,“ rääkis Külama. „Loodame, et ka tartlastele on
a capella vokaalmuusika hingelähedane.“
KAUR PAVES

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Naudin napsitamist (nagu naisigi)
Igapäevase meediamonitooringu käigus
kuulsin teleuudistest,
et valitsusel on plaanis
tunduvalt tõsta alkoholiaktsiisi.
Mulle tundub, et minister
Jevgeni Ossinovski üritab ajalugu ümber kirjutada. Soovitaksin tal lugeda Aadu Hindi
romaani „Tuuline rand“. Enamik inimesi tänapäeval muidugi raamatuid ei loe, samas
kui mina lugesin Edasit juba
viieaastaselt. Igal juhul räägib
see romaan esimese vabariigi
aegadest, mil Soomes valitses
kuiv seadus. Paljud eestlased
said väga rikkaks, kui paatidega üle lahe viina vedasid. Joodikutega pole lihtsalt võimalik
võidelda.

Piiritus murdis Hitleri
Tuletan poisikesele veel
veidi ajalugu meelde. Venelased on alati joonud ja joovad
ka edaspidi. Vladimir Lenini
enda kohta mul küll täpsed
andmed puuduvad, kuid olen
veendunud, et tema revolutsioon toimus suuresti just
purjus rahva toel. Anna venelasele sada grammi sisse ja ta
annab oma naisele ka peksa,
kui vaja.

Kuigi purjuspäi tembutamisest ehivad Uuno treenitud
torsot endiselt noaarmid, ei tiku ta vahejuhtumites
viinakuradit süüdistama. 
KAUR PAVES
Jossif Stalin võttis julgelt
nii konjakit kui viina. Teine
maailmasõda võidetigi käraka
toel. Mitmed sõjaveteranid on
mulle isiklikult kinnitanud, et
enne lahingut anti igale sõjamehele sada grammi piiritust
ja leiba peale nuusutada. Purjus venelasel on meri põlvini,
ei ta karda kedagi. Kui veel hapukurki kõrvale saaks, poleks
talle ilma peal vastast. Samas,
kes lööb, see armastab.
Enamik Vene liidreid on olnud kõvad tipsutajad. Näiteks
Lavrenti Beria surigi alkoholismi tõttu. Ainsa erandina meenub Mihhail Gorbatšov, kes
võib-olla tervislikel põhjustel
juua ei saanud. Kuulutaski ki-

bestumusest joodikutele sõja,
hävitas viinamarjaistandusi ja
viina viis talongide peale. Neid
jagati majahoidjatele: pudel
viina sisse kirjutatud inimese
kohta, imikud kaasa arvatud.
Ei ole elus kunagi nii palju viina võtnud.

Kõik pole ministrid
Kuiva seaduse ajal hakkasin
ka ise puskarit ajama: kilost
suhkrust või liitrist siirupist
sain liitri head kanget rüübet.
Selle äri käigus oleksin muidugi peaaegu maja maha põletanud: päeval ei saanud seda ju
teha, sest lõhn oli nii tugev, öösel õnnestus aga protsessi käigus jommispäi magama jääda.

Tundub, et praegune peaminister tahab jälle salaviinale
rohelise tule anda. Vähemalt
riigi tulud kahanevad kindlasti. Mina hakkan jälle oma tarbeks puskarit ajama, kui poest
riigiviina soetamine liigselt
rahakotile hakkab. Eks ise teavad, millega riskivad.
Võta rahvalt viin ära ja tuleb uus oktoobrirevolutsioon.
Usun, et see pole mitte juhus,
et me viinakuuks just oktoobrit nimetame. Jõukad ministrid eesotsas Taavi Rõivasega
jaksavad loomulikult iga hinnaga oma konjakit osta, aga tavaline inimene peab mõtlema
ja valikuid tegema.
Pakun hooaja lõpetuseks
kõigile fännidele välja eksklusiivse võimaluse oma iidoliga
kohtuda. Võiksime jõululaupäeva aadressil Jaama 187-69
koos veeta. Sisse pääsevad neli
kiiremat, kusjuures vähemalt
üks naine võiks ikka seltskonnas olla, kuigi minusugune
kange mees saab hakkama ka
enamaga. Plaan on küpsetada
igavene hunnik minu kuulsaid
lehttaignapirukaid, võtame
konjakit ja naudime muusikakeskuse võlusid. Loodetavasti
on eksnaine Merike kodust
ära, sest temaga on intiimsuhted ammu lõppenud.

18.-20. detsember

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

ANEKDOODID
Arstist isa õnnitleb poega Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetamise puhul:
„Ja veel, pojake, tahan anda
sulle head nõu: retseptid kirjuta
alati loetamatu käekirjaga, aga
arved vastupidi võimalikult korralikult.“
***
Juku tuleb koolist ja jutustab
isale, et täna olid neil loengud
seksist.
„Ja millest teile siis räägiti?“
tunneb isa huvi.
„Kõigepealt rääkis vaimulik,
miks me ei peaks sellega tegelema. Siis selgitas arst, kuidas ei
tohi. Ja lõpuks tegi õppealajuhataja selgeks, kus seda teha ei
või.“
***
Hommik Tallinnas:
„Tütreke, tõuse üles, ma viskan
su tööle minnes kooli ära.“
„Isa, ma tahan veel magada!“
„Tõuse aga tõuse üles, muidu
tuleb sul 40 minutit bussis lok-

SUDOKU

suda, mina aga viiks su pooleteise tunniga kohale!“
***
Rahvaülikoolis küsib lektor:
„Kas te teate, et Moskvas jääb
iga kümne minuti järel üks jalakäija auto alla?“
Selle peale ütleb üks naisterahvas oma naabrile:
„Ära sa ütle, kus mõnel on ikka
tervis!“
***
Autokoolis seletab õpetaja
õpilastele:
„Kasvav puu on selline pikaealine taim, mis võib vähemalt paarkümmend aastat ühe kindla koha
peal kasvada, aga siis äkki täpselt
teie auto radiaatori ees olla.“
***
Naine tuleb autokoolist ja ütleb mehele:
„Kas räägin sulle, kuidas mu
esimene iseseisev sõit läks, või
loed sellest homsest ajalehest?“
***
„Miks sa lonkad?“

„Üks saksa turist seisis bussis
kogu tee mu varvastel.“
„Sa oleksid võinud seda talle
ometi öelda.“
„Ei saanud, ma õppisin koolis
inglise keelt.“
***
Populaarse uusrikaste sportmängu reeglid:
1. Kõik mängijad asetavad oma
mobiiltelefonid mängulauale.
2. Telefonid lülitatakse vibrorežiimile.
3. Pärast stardisignaali helistab
iga võistleja oma numbrile.
4. Võidab see, kelle mobiil esimesena üle finišijoone roomab.
***
Juku läheb kooli, üleni sinikaid
täis.
„Juku! Mis sinuga juhtunud
on?“ hüüatab õpetaja.
„Sain isa käest peksa.“
„Mispärast?“
„Ta ostis mulle jõulukingiks
uued teksased ja kodus selgus,
et need ei läinud mulle jalga…“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
18.–23.08 kell 17.05 Spectre
18.12 kell 13.15, 15.45; 19.–20.,
22.–23.12 kell 11.15, 15.45;
24.12 kell 11.15 Väike prints
18., 21.–23.12 kell 16.45;
19.–20.12 kell 16.45, 21.15
Must alpinist
18., 22.–23.12 kell 21.15;
19.–20.12 kell 16.15; 21.12
kell 21.50 Amy
19.–20.12 kell 11; 21.12 kell
13.50; 22.–23.12 kell 11.45,
13.50; 24.12 kell 11.45 Belle ja
Sebastien: Seiklus jätkub
18.12 kell 13.40, 13.45;
19.–23.12 kell 13.40 Näljamängud: Pilapasknäär osa 2
18.–20., 22.–23.12 kell 18.45;
21.12 kell 19.15 Lugude lugu
18., 22.–23.12 kell 16.15;
21.12 kell 16.50 Isad ja tütred
18.–23.12 kell 22 Steve Jobs
18.–20., 22.–24.12 kell 11.30
Mikroob ja Diisel
18.–23.12 kell 15, 20; 24.12
kell 13 Jõulutont Krampus
18.12 kell 11.15, 12.15; 19.–
20., 24.12 kell 10.30, 12.15;
21.12 kell 13.15 Kribinal-Krabinal kingijahile

RISTSÕNA

Star Wars: Jõud tärkab

18.12 kell 13, 16, 19, 19.30,
22.30; 19.–20., 22.–23.12 kell
13.30, 16.30, 19, 19.30, 22.30;
21.12 kell 13.45, 16.30, 19,
19.30, 22.30; 24.12 kell 13.30
Star Wars: Tärkab jõud
18.–20., 22.–23.12 kell 14;
21.12 kell 14.30 Etturi ohverdus

JAANI KIRIK

TARTU JAZZKLUBI

18.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Tartu Kesklinna kooli
õpilased

18.12 kell 21 Anett‘s Garden

KARLOVA TEATER
20.12 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
jõulud me elus
PAULUSE KIRIK

18.–23.12 kell 18, 20.10,
22.15; 24.12 kell 14 Seks,
narks ja aisakell

17.12 kell 19 Weekend Guitar
Trio ja Draamateatri näitlejatest kitarristide aastalõpu
kontsert Talvetujud

18.12 kell 12.45; 19.–20.,
22.–23.12 kell 11, 13; 21.12
kell 12.30; 24.12 kell 11 Operatsioon Arktika

19.12 kell 13 Tallinna tehnikaülikooli puhkpilliorkestri ja
noorte segakoor Vox Populi
jõulukontsert

19.–20., 24.12 kell 13.50
Snoopy ja Charlie Brown:
tobukeste film

20.12 kell 17 Tartu noortekoori, Nele-Liis Vaiksoo ja
Olav Ehala jõulukontsert
Jõuluingel

19.–20., 22.12; 24.12 kell
13.40 Peab armastama jõule
23.12 kell 20 Õed sõgedad

KONTSERT

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.12 Piret Jürgensoni
maalinäitus Igatsedes hilju…
LINNARAAMATUKOGU
kuni 15.01 raamatunäitus Täitunud unistused
kuni 16.01 Tiina Orava joonistuste näitus Eesti vaatamisväärsused

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

17.12 kell 20 Elina Hokkanen
ja Johannes Laas

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

kuni 18.12 näitus Elada, unistada, hõljuda – Tove Jansson
(1914-2001)

17.12 kell 20 The Zipheads,
Rockin‘ Lady & Her Rivertown Boys

17.12 kell 21.30 Henri Maalmann

24 h • 1,09 €/min

ANNELINNA RAAMATUKOGU

kuni 19.01 Haapsalu fotoklubi
näitus Linnurahvas

SUPILINNA KIKERKOHVIK

Tel 900 1727

NÄITUS

SKAKETOWN

EDISON

KAARDID
ENNUSTAVAD

19.12 kell 20 Themuri Sulamanidze

kuni 18.01 Tartu puuetega
inimeste koja käsitööringi lapitööde näitus Päikesevalgus
pimestab silmi

REKLAAM
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KINGIKOTI

MAIUSPALAD

SINU DIGIPOOD

tee ostud mugavalt e-poest

PIXI 3 (3.5) 3G

Parima hinnaga nutitelefon!

49.-

UUS

3.5”

320 x 480

4 GB

512 MB RAM

Dual-Core 1
GHz

Android
4.4.2

100 g

kaamera

7h
432 h

LUKUVABA
Sujuv jõudlus stiilses korpuses!

SAMSUNG Galaxy J1

2 MP

3G

Parima hinnaga iPhone!

Parimad pildid iga nurga alt!

APPLE iPhone 4S

SONY Xperia C5

UUS

• Apple'i telefonide klassik, mis

võimaldab kasutada kõiki uusima
iOS 9.1 tarkvara võimalusi.

95.4,3”

480 x 800

4 GB

512 MB RAM

LUKUVABA

10 h
233 h

Dual-core
1,2 GHz

5 MP

122 g

3G

8 MP

LUKUVABA

KRIIMU
KINDEL

3,5”

8 GB

Dual-Core
1,0 GHz

kaamera

kaamera

Android
4.4.4

DUAL-SIM

640 x 960

512 MB RAM

6”

1920 x 1080

iOS 9.1

14 h
200 h

140 g

Apple Watch

Suurepärane aktiivsusmonitor!
GARMIN Vivosmart

109.-

38 mm Sport

Funktsionaalse ekraaniga aktiivsusmonitor, mis loeb su samme, läbitud vahemaid,
kaloreid ja liikumisaega. Kui oled liiga kauaks istuma jäänud, tuletab Vivosmart
seda sulle meelde ja soovitab kiiresti liikuma hakata.

Parima hinnaga 48" Full HD teler!
USB-

200 Hz

salvestus

A+

USB-

energiaklass

VIDEO

14 h
714 h

Octa-Core
1,7 GHz

kaamera

13 MP

Android
5.0

187 g

4G

DUAL- SIM

49.99

GeForce
820M

4 GB

500 GB

Windows
8.1

2,4 kg

6:00

garantii
3 aastat

DELL Inspiron 15 (3542)
• DVD-kirjutaja • wifi • Bluetooth 4.0
• 2 x USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI

469.499.-

Täisautomaatsed espressomasin!
SIEMENS TK53009

• esmane kohv 60 sekundiga
• veepumba võimsus 15 bar
• veepaagi maht 1,8 liitrit
• Aroma Whirl Plus filtreerimissüsteem
• reguleeritav kangus: 2 astet
• reg. temperatuur: 3 astet
• manuaalne piimavahustaja
• katlakivieemaldus

59.99

459.- 499.-

• uus mudel • sisemälu 2 GB • heliesitus kuni 15 tundi • aku laadimisaeg kuni 2
tundi • komplektis Apple'i kõrvaklapid ja USB-kaabel • kaal 12,5 g • värvused sinine,
roosa, hõbedane, kuldne ja kosmosehall

– 40 €

–120€

LUKUVABA

Intel
Core i3
4005U

Iga süle- ja lauaarvutiga kaasa TASUTA Kaspersky Internet Security 2016!

APPLE iPod Shuffle 2015

42 mm Sport

SONY Playstation 4 500 GB

16 GB

2 GB RAM

15,6”

– 30 €

TASUTA! Kingitusena
kaasa Delli hiir!

349.-

269.-

VÄRVID

Silmapaistev disain ja hea jõudlus!

MICROSOFT XBOX ONE 500 GB / FIFA16

319.Kõik vajalik filmimiseks nii õhus kui maal!
–150€
©2015, Yuneec
Please contact our Graphic Designers Cynthia or Yulin with any questions (855)284-8888

48"

UE48J5100AWXBT

109 cm

329.369.-

Saadaval ka 40"
teler hinnaga 359.-

429.549.-

429.• kuni 25 minutit lennuaega
• „jälgi mind“ funktsioon
• „järgne mulle“ funktsioon

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

• maailma parima jalgpallimänguga saad koos võimsa Xbox One mängukonsooli,
millega ei hakka sul iialgi igav.

• 4K video ja 12 MP fotod
• integreeritud 3-teljeline gimbal
• 5,5-tollise puuteekraaniga juhtimispult

1249.1399

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); PÄ R N U: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); R A K V E R 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.

www.KLICK.ee
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

REKLAAM
EHITUS

Neljapäev, 17. detsember 2015
KOOLITUS

Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed kätte.
Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.
Ehitus: puitfassaadid, katusetööd, viimistlustööd.
Tel 5893 3335,
skineragroup@gmail.com.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Puistevilla paigaldus.
Kaldlaed, pööningud, seinad.
Tel 5636 3492.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
ka san-tehnika- ja elektritööd.
Ehitus- ja lammutustööd. Tel
5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Süstime seinad soojaks ja
tuulepidavaks termovahuga.
Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
Tel 5660 6010, www.therm.ee.
Teeme katuse- ja fassaaditöid,
paigaldame aknaid-uksi.
Tel 5462 6601.

MATERJAL

Müüa kottides puistevilla ka
käsitsi soojustamiseks.
Tel 527 9863.

KINNISVARA MÜÜK

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

2-toal korter Anne 75 (2/5,
46,6 m², rõdu). Tel 5842 3939.

2-toal heas korras korter
(2/5, 47,4 m², rõdu, läbi maja).
Tel 5554 0831.

Teen
est
kvaliteetsündmuids!
kvaliteetpild
om

fortiusfoto@gmail.c

Tel 5808 4419

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

Otsin tööd valvurina ehitusobjektile või autoparklasse.
Tel 523 6785.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

PAKUN TÖÖD

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

As Finak (Maramaal) võtab tööle
oskustega höövelpingi operaatori ja uste valmistaja.
Tel 730 3465 või saata CV
ira@finak.ee.

Tel 514 2173

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

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Ostan Tartus remonti vajava
korteri. Võib olla võlgadega või
muude probleemidega. Kiire.
Raha kohe! Tel 502 3562.

Kuiv kaseklopp (28-29 cm)
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €.
Tel 5591 5281,
www.kuttepuud.com.

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

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu,tšekk. Tel 5594 7098.

2-toaline korter Raatuse
tänaval. Tel 5389 3882, e-post
anastassia.bernat@gmail.com.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Naine üürib 1-2toal rõduga
korteri Tartus, soovitavalt Annelinnas. Tel 524 6691.

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

OTSIN TÖÖD

1-toal korter. Tel 503 2345.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

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

KINNISVARA OST

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.

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

LOOMAD

Maja-ait-kuivati Tartust 10 km,
Luunja vald, Pilka küla (eh 1930,
üp 300 m², krunt 1966 m²,
27 000 €). Kutseline maakler
Peeter Meus! Tel 506 2212,
www.aadlivillakv.ee.

2-toal mug korter Lääne 1 (51 m²,
otse omanikult). Tel 5562 1254.

Riia 9, Tartu. www.eravara.ee
E-post: eravara@eravara.ee
Tel 742 7630 ja 506 6173.

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

Garaaž Jaamamõisas.
Tel 5355 1996.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.
Lõhutud kuivad küttepuud.
Sega 50 cm 38 €/ruum. Tasuta
vedu Tartu-Põlvamaal.
Tel 5667 1235.

Kinnisvarateenused aastast 1997

ÜÜRILE ANDA

• Alati hea nõuanne!
• Professionaalne abi kinnisvara ostul, müügil, üürimisel
• Kinnisvara komplekshaldus

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

Kuivad kütteklotsid lahtiselt.
Vedu tasuta. Jõuluhind!
Tel 5820 1891.

Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.
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,
vedu tasuta. Tel 511 2625.

PÕLLUNDUS
Kartul (Laura/Gala), punapeet,
porgand, küüslauk, kapsas otse
talust sulle koju! Tel 5370 8010.
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.
Jõe butiigis nii kasutatud kui
ka uued pidulikud pluusid,
püksid, kleidid jpm. Soola 10
(avaturg). Vaata meid ka Facebookis!

REKLAAM

Neljapäev, 17. detsember 2015
Kauplusest Õnnelik Leid (Riia
10) uued riided hästi soodsalt
(kleidid, pluusid, seelikud jne).

VÄIKEBUSSI RENT

Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil peo- ja ballikleidid.
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.
Tel 5823 2707.

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

511 6923 • aurel.ee/buss

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb sise- ja välikoristust
korteriühistutele ja eramutele.
Tel 509 0750.
Jõuluvana tellimine ettevõttesse, lasteaeda või koju. Hinnapäringud: info@fundays.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.

Avatud Tartus pisike ja hubane
Mini Kirbuturg Võru tn 10. Tulge
ostlema või tooge seisma jäänud
asjad müüki.

Valmistu talveks! Talverehvid
ja eelsüüteküünlad, Mobil,
Castrol, Total õlid superhinnaga! Tartu Sõbrakeskus, Võru tn
55F. Extensa OÜ, tel 5620 5415,
www.extensa.ee Maksa osade
kaupa Liisi kaudu!

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

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

TERVIS
Rahu ja õnne Teie perele! Abi
alkoholisõltuvuse korral, 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, tel
505 8381.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Seinamaalingud. Samas ka
korterite remonditööd.
Tel 511 3212.

Kvaliteetsed siseviimistlustööd. Kiirelt ja hea hinnaga!
Tel 5859 7508.
Lahendan te arvutiprobleemid:
hooldan, remondin, ehitan,
ostuabi. Tel 5699 9884,
laur@arche.ee.
Metsalõikusteenus harvesteriga, metsamaterjali kokkuvedu,
abistan müügiga. Tel 5462 6601.
Ohtlike puude langetamine. Tel
5699 9687.
Ohtlike puude lõikus, metsatööd, võsalõikus kruntidelt ja
okste äravedu, metsaväljavedu. Tel 5344 1304.

Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.

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.

Tartu Rendibuss

KEEVITUSTEENUS

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

Langebrauni ja teiste vanade
lauanõude ost. Tel 5803 6752.

TUTVUS

Soodne lauanõude ja helitehnika rent Tartus. Tel 5569 6193,
sinivaim@hotmail.com,
Sinivaim OÜ.

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

Taastan digitaalselt vanu fotosid. Tel 5839 2556.

MÜÜK

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com

CD-kirjutaja Philips ja võimendi. Tel 5597 3262.
Muusikakeskus Sony (uus,
pakendis). Tel 5597 3262.

Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.

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

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

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

Ropkamõisa lõngapood
Ropkamõisa 10 hoovis Tartus,
tel 520 7727, E-R 10-18, L 10-14.
Külastage meid ka Lõunakeskuse
jõululaadal kuni 23.12 (Rimi ees).
www.aardlakaubandus.ee.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Hea hind ja
raha kohe kätte! Tel 5649 5292.
Uute ja vanade, samuti nõukaaegsete raamatute ost.
Tel 503 3719.

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

Antiikesemete, raamatute, hõbeda, mööbli, lauanõude ost.
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.
Tuletee kristallipood. Müügipäev L, 19.12 kell 11-16 Kalda tee 30.
Poolvääriskivid, väeehted,
esoteerika. www.tuletee.ee

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

Vean kruusa, ehitusmaterjali,
küttepuid, metalli.
Tel 5648 8522.

OST

Telli masseerija koju või kontorisse! 15 €/tund. Arve võimalus.
Küsi lisa tel 5865 2183, Evari.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h, ennustus.ee.

Bussiteenus Eestis ja välisriikides
(sh Venemaa ja Valgevene, Ukraina, 29-52-kohalised bussid).
Aljona Company OÜ, tel
5344 5349, aivar64@gmail.com.

Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.

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

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

Kullassepatööd. Abielusõrmused kiirtööna. Ketid, sõrmused,
kõrvarõngad käsitööna.
Tel 502 7894.
Autoremont, autoelektrik,
diagnostika, summutite remont, õlivahetus, rehvitööd.
Tartu, tel 5853 3080.

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.

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

Vedu, kolimine (ka klaverid), laadijad, utiliseerimine.
Parimad hinnad! Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Soeta kvaliteetne aku! 60 Ah
- 55€, 75 Ah- 67 €, 100 Ah- 86€.
Johnson Controls grupi (nende
tuntuim akubränd Varta/Bosch)
toodetud. Tartu Sõbrakeskus,
Võru tn 55F. Extensa OÜ,
tel 5620 5415, www.extensa.ee.

Ohtlike puude raie, tööd korvtõstukiga (21 ja 30 m). Maastikuhooldus OÜ, tel 5810 8597.
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VABA AEG

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

• malm
• alumiinium
• roostevaba

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

Ansambel Bailamos sisustab
teie peoõhtu. Tel 5599 5511.

Septikud, reoveemahutid otse
tootjalt. Vajadusel paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.

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

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

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

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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5. JUUNI 2016 TALLINNA LAULUVÄLJAK
20. detsembrini erihind VAid € 49
P i l e t e i d

m ü ü b
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Kuremaa loss 172

Aastapäevaball
2.jaanuaril 2016 19.00-24.00

Tervituspokaal ja aastapäeva tort
Ω
Õhtut juhib Jüri Aarma
Ω
Esinevad peotantsijad
Ω
Tantsuks mängib ansambel VANA KALLIM
Ω
Laulab Diana Klas, üllatusesineja
Ω

Pilte joonistab HUGO HIIBUS
Ω
Töötavad baarid

Vanemuise sümfooniaorkestri adVendikontsert
Felix Mendelssohn-Bartholdy KontsertavaMäng heBriidid op. 26
tõnu Kõrvits hüMnid virMalistele
WolFgang aMadeus Mozart sinFonia ConCertante viiulile,
vioolale ja orKestrile es-duur
triin ruuBel (viiul)
andres Kaljuste (vioola)
vaneMuise süMFooniaorKester
dirigent taavi Kull

Pääse maksab 15 eurot
Kutsed müügil Kuremaa lossis. Laudade ja piletite broneerimine
tel 5341 3633. Raha kanda SA Kuremaa Turismi ja Arenduskeskuse
kontole EE721010220037978014. Kohtade arv piiratud.
Foto: Johannes Haav

Toetab

advendikontsert

19.12 2015 Kl 18 tartu jaani KiriKus

