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KONTSERT

esitleb:

Eesti kullafondist:

Henry Laks, Ivo Linna,
Lenna Kuurmaa & Seitsmes meel

Henry Laksi laulud

Kontserdil müügil vastilmunud
Henry Laksi kogumik sarjast
KULLAFOND.

11.01 Vanemuise kontserdimaja
Algus kell 19.00
Piletid hinnaga 12-18 € müügil Piletilevi müügipunktides ja www.piletilevi.ee

KÜLMETAD?

Lukuga
villane
kampsun
400

W7112/00

81 €

Aluspüksid 200
W7342/00

71 €

W7234/10

145 €

Classic
õhukesed
sokid

Woolpower
logoga paksud
sokid 400

W8411/00

W8424/00

14 €

25 €

Woolpower alus- ja vahekihi rõivaste materjal on Ullfrotté Original.
1970ndate alguses töötati see välja koostöös Rootsi relvajõudude, teadlaste, arstide ja ellujäämisspetsialistidega. Täna kasutavad
Woolpower tooteid Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Prantsusmaa armee- ning politseiüksused.
Ullfrotté Original on unikaalne ja vastupidav tekstiil, mis koosneb
peenekiulisest meriinovillast, polüamiidist ja polüestrist. Kanga
teeb eriliseks see, et materjali ruumalast ca 80% on õhk. Õhk on
ideaalne isolaator, mis omab kanga funktsionaalses toimimises ülisuurt rolli. Õhk lukustab keha soojuse kangasse. Samas võimaldab
õhuline materjal niiskusel ideaalselt aurustuda ja juhib selle naha
pinnalt eemale. Tiheda silmuskoega kanga pind on sile ja ei aja
sügelema. Ullfrotté Original säilitab keha soojuse isegi märjana.
Woolpower Ullfrotté Original kangast valmistatud tooted on meriinovillale omaselt antibakteriaalsed ja nõuavad minimaalset hooldust. Üldjuhul piisab vaid tuulutamisest, kuid kannatavad ka kuni
60 °C masinpesu ning trummelkuivatust.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.03.2016 või kuni kaupa jätkub!

Alussärk 200

Ära enam külmeta! Tee õige valik!

Vali Woolpower!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35
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Linlane ootab uuelt aastalt

AUSAMAT VALITSUST
Tartu Ekspress käis linnatänavail ja uuris, mida
head elanikud 2016. aastalt
ootavad ja soovivad. Valdavas osas näisid ihaldusteks
olevat tervise paranemine
ja riigiisadele mõistuse pähe
tulemine.
STEN SANG

Arnold (67)
pensionär

Uus aasta saabus täiesti normaalselt, midagi erilist ma sel puhul
ette ei võtnud. Koduaknast vaatasin Kivilinna saluuti, mis on minu
silmis isegi efektsem kui kesklinnas pakutav vaatemäng. Telerist
jälgisin nelja hüppemäe turniiri ja
„Tujurikkujat.“
Presidendi kõne on minu jaoks
selline tühi puhumine. Mulle siiski ei meeldi, et lisaks ameeriklasele nüüd ka lätlane meie esipaari
liikmeks saab. Olen vahel naljaga
mõelnud, kas kapo sokutas selle
naise meie presidendi käevangu, et
Läti saladustele ligi pääseda.
Uueks aastaks soovin paremat
tervist nii endale kui ka perele. Riigilt ootan, et lõpetataks ära nende
puu otsast saabunud pärdikute eelistamine. Kohalik abivajaja saab
200 eurot, mujalt tulnu 1100 pea
peale ja vingub ka veel, et vähe on!
Mingeid tööalaseid unistusi mul
ei ole. Muide – mind ei veaks ka kolme paari härgadega tööle! Kujutan
vaimusilmas juba ette, kuidas mingi
nooruke ülemus tuleb pisiasjade kallal norima ja ennast minu peal kehtestama. Võtab aga nööbist kinni ja
ütleb, kuidas talle see nööp ei meeldi
ja läinud ma töökohalt olengi!

Kalju (78)
pensionär

Ega meie kaks pensionäri hakanud kuhugi välja õhtul külmaga

Täidesaatva võimu alatus ei võimalda nii
mõnelgi väärikas eas kodanikul uuest
aastast täit rõõmu tunda. 
AVE TAMPERE
kooberdama. Istusime rahulikult
soojas toas teleri ees ning lasime
peolaua süldil ja kapsal hea maitsta. Südaööl muidugi imetlesime
aknast saluuti ja valgusmöllu linna
kohal.
Mingeid erilisi lubadusi me andma sel aastal ei hakanud – ikka
vana moodi edasi plaanime minna.
Riigilt ootan küll rohkem ausust ja
läbipaistvust. Nii kõrini on tempudest-vempudest, mida kõrged härrad rahvale korraldavad.

Heleri (30)
lasteaiaõpetaja

Minu aastavahetus oli väga tore:
istusime Elvas 15 kalli pereliikmega üheskoos. Teler mängis pigem
taustaks ja aja sisustasime lastega
tantsumänge läbi viies. Südaöö
saabudes liikusime välja rakette
laskma. Minu kolmeliikmeline
pere midagi erilist soetanud selleks
ei olnud, aga ülejäänud seltskond
lasi õhku lausa 400 eurot!
Sel aastal midagi endale lubama
ei hakanud uue aasta puhul. Varasemalt olen küll õhanud, et hakkan
rohkem trenni tegema! Pooleliolevaid asju sooviks kenasti lõpule viia

uue aasta puhul. Meie pere jaoks
on nii jõulud kui ka vana aasta
ärasaatmine alati lõbus aeg. Ühel
lastest on jõulude paiku sünnipäev
ja nii jätkubki pidu ühe hooga uue
aasta saabumiseni.

Ailia (54)
lapsehoidja

Uus aasta saabus rahulikult kodus lapsega aega veetes. Tema läks
muidugi ühel hetkel Raekoja platsi ilutulestikku imetlema ja mina
jäin edasi kodust olemist nautima.
Telesaadetest meeldis enim „Padjaklubi“ suur trall. Olin katnud
mõnusa peolaua, kuhu peale sättisin liha, kartulit, rulaadi ja lisaks
ka torti ning šampust! Uuelt aastalt ootan tugevamat tervist.

Svetlana (47)
töödejuhataja

Meil oli sel aastal väga korralik
aastavahetuspidu! Olime kogunenud Kavastusse ja kohale saabus
suisa 25 pidulist. Tähistamisel oli li-

VEEL
*
VÄIKSEM
HIND

–50%
KUNI

TALLINN Ülemiste keskus • Postimaja kaubanduskeskus • Rocca al Mare Kaubanduskeskus • Sikupilli Kaubanduskeskus • Kristiine
Keskus • Järve Kaubanduskeskus • Rattamaailm (Meistri 22) • Outlet Magistrali keskuses • 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. Kampaania kestab kuni 31.1.2016. Vaata lähemalt www.rademar.ee

saks uue aasta vastuvõtule veel üks
juubel ja üks pulma-aastapäev. Sel
puhul sai tehtud hobuste ja saaniga
sõitu ja tantsitud korraliku disko
saatel!
Uue aasta soovidena said lendu
lastud järgmised mõtted: paremat
tervist, suuremat edu ja üleüldist
rahu maa peale. Muide, sõbrannal
täituski eelmisel aastal soovitud
mõte: novembris nägid ilmavalgust
pisikesed armsad kaksikud!

Danil (9) ja Damir (9)
õpilased

Meile jubedalt meeldis saluuti vaadata! Telerist nägime ka mõnda
naljasaadet ja veetsime õhtu pere
ringis. Ema oli pidusöökide sekka
sel korral isegi tordi ostnud! Ka
varasematel aastatel on just aastavahetus meie jaoks eriline lemmik
olnud. Uue aasta lubaduseks sai
koolis paremini õppima hakkamine. Eks uuel aastal nüüd näha ole,
kuidas meie lubaduse pidamine ka
edeneb.
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Rajameistrid paluvad lumelisa
Kui mõnel laisema
loomuga majaomanikul on tänavust lund
rookides pale pahur, siis
suusaradade meistrite
poolest võiks taevataat
lumeveskitele hoogu
tublisti juurde lükata.
Enamik linna lähikonna
terviseradadest on suusasõprade tulekuks juba
valmis.
Tähtveres käib lumetootmine ja radade rajamine täiel aurul. Puhkepargi juhataja Marti
Viilu kinnitusel saab suusatada iga päev üha pikemal rajal.
„Seis on üllatavalt hea. Praegu
on valmis 865-meetrine lõik.
Sprindiringil, kus mäetipud
pisut õhukesed veel, huugavad
lumekahurid. Homsest (neljapäevast) võiks rada valmis olla.
Reedel toimub seal juba suusahullude öömaratoni võistlus.
Edasi liigume lume tootmisega
kelgunõlvadele. Nädalalõpuks
saab neist vähemalt üks valgeks,“ kirjeldas Viilu tööplaane.

LAUSEGA
Väärikad astugu ette
Linnavalitsus ootab taas 15.
jaanuarini linlaste ja organisatsioonide ettepanekuid
Tartu linna aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride valimiseks.
Selleks tuleb saata kiri koos
kandidaadi elulooliste andmetega ning põhjendusega
aadressile Tartu Linnavalitsus,
Raekoda, 50089 Tartu, ümbrikul märgusõna „aukodanik“,
või press@raad.tartu.ee.
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alkoholi pruukinud roolikeerajat tabasid seadusesilmad
esmaspäeval Lõuna-Eestis
peetud operatsioonil, kus
kontrolliti 3259 autojuhti.

Elvas saavad praeguse seisuga lustida vaid vabatehnika fännid – klassika sõidujälge
veel sisse lükata ei kannata. 
ERAKOGU

Mõtte tasandil on teemaks
olnud 600-700-meetrine ringike luua ka päästeameti uue
maja lähistele, kunstmurukattega jalgpalliväljaku taha.
Lähtel on valmis 2,7 km
kombineeritud rada nii klassika kui vabatehnika harrastajatele. „Erinevaid ringe
Tähtveres palju plaane ja lõike omavahel sobitades
Tuleval nädalal kolitakse ka- peaks jõukohase sõidu leidma
hurid taas jõe äärde. Tänavune igal tasemel,“ kõlas rajameister
pikem eesmärk näeb dendro- Jaanus Robi hääl entusiastliparki ette ligi neljakilomeetrist kult. „Nüüdsest põleb ka valgus tunni võrra kauem, kella
suusarada.
Lauluväljakul toimiva ui- 22ni. Muidu töölt tulijatel ei
suplatsi kvaliteeti hindas Viilu jäänudki eriti söömiseks-puhpäris heaks. Jää juurde kasva- kamiseks ajaruumi.“
Paraku rikkus elektrikattamisega tegeletakse iga päev.
Uisu- ja suusalaenutus avab kestus koos käreda pakasega
uksed koolivaheaja lõpuni igal võimaluse lund juurde toota,
hommikul kell 11 (edaspidi kell mistap kelgunõlva kate on nadivõitu. Ent seegi probleemihärg
14) ning on avatud kella 21ni.
on Lähte meestel
Peaks meilgi sarnane lumi tule- tugevalt sarvipidi
peos ning lootusma, kui pealinnas, oleme kohe te kohaselt õige
valmis rajad sisse lükkama.
pea maha murtud. Hokiväljaku
Kohe-kohe tehakse kont- jää spordihoone kõrval „kasvab“
rollpuurimised ka Anne kanali jõudsalt, nädala lõpuks saab tritjääl, et sobivate olude korral ka sutuskõlblikuks.
Robi soe soovitus tulijaile
sinna uisuplats tekitada. „Kanali äärde suusarada praeguse on valida õige tempo, riietus
kirmega veel ei tee,“ nentis Vii- ning visata kindlasti hindav
lu. „Peaks meilgi sarnane lumi pilk enne rajale tormamist ka
tulema, kui pealinnas, oleme termomeetrile. „Juba kohtab
kohe valmis rajad sisse lükka- rõõmustavalt palju rahvast radadel. Ka praegu, lõuna ajal.
ma nii sinna kui Ihaste parki.“

Rahvas on pikalt pidanud talispordivõimalusi ootama,
nüüd oleme meie rahva ootel.“

Elvas sõida või öösel
4,5-kilomeetrine lumetee
lookleb ka Elvas mändide all.
Tartumaa tervisespordikeskuse juhataja Priit Viks käis hommikul kvaliteeti enda nahal
järele proovimas. „Võin kinnitada, et suusatada saab. Praegu
tasuks vast tulla trennisuusaga
ja jätta võistluspaar paremaid
olusid ootama. Klassika suusa
jälge veel sisse lõigata ei kannata. Isetekkinud rajake kohati
teeääres küll lookleb.“
Elvasse on suusahundid
oodatud ajapiiranguta. Ka administraator on ööpäev ringi kohal, nii et saab soovijale
uisu- või suusapaari teoorias
kätte ulatada kasvõi südaöösel.
Viks rõhutab, et sel juhul vaadatakse küsijale küll tõsiselt
otsa, et naljamehed spordirahvast eristada.
Suusahoolduse ja –määrimise tarvis on spetsialist päevasel
ajal alati kohal. Hilisematel tulijatel tasuks õnne proovimise
asemel enne soovist telefonitsi
teada anda.
Et tehisvalgus paistab Elvas
vaid raja esimesele 800 meetrile, tasub pimeda ajal pikema
sõidu soovijal otsmikulamp
ühes võtta.

„Soojas ruumis näiteks vibulaskmist õppida,“ vastas Viks
küsimusele, mida nende juures
põnevat pakutaks neile, kes pakast pelgavad. „Lisaks on meil
tavapärane spordisaal aeroobsete seadmetega, lauatennis.
Kindlasti leiab sportlikku ajaviidet kogu perele. Telefon heliseb järjest – huvi on. Tulge ka!“
Näitest raja praeguse hõivatuse kohta rääkis Viks, kuidas
metsavahel on ta kohanud
nii Tõnis Mäge kui mitmeid
koondislasigi.

Tehislumeta jääb jänni
Nii Kambja kui Vooremäe
terviseradadelt räägiti sarnast juttu – kui lähipäevil
lund juurde tuleb, saab nädalalõpuks rajad valmis. „Praegu saab vaid matkata. Eile oli
näha ka paari suusatriipu,“ selgitas Tõnis Jürimäe olukorda
Kambjas.
Nadivõitu akusid kirudes rajatraktori käivitamisega tegelenud Enn Otsus Vooremäelt
lubas just silumistöödele suunduda. „Saaks 5 sentimeetrit
juurde, võiks uisku sõita ilusti.
Rahval pole ju kusagil käia praegu. Tullakse niisama jalutama.
Ikkagi värske õhk ja ilus talvine
mets. Tulla tasub igatahes. Prognoosi järgi tasub nädala lõpus
suusad ka kaasa haarata.“
RASMUS REKAND
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Kultuuri- ja spordi
staarid selged
Raad esitas pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest antava riigi
kultuuripreemia kandidaatideks koorijuhi, helilooja
ja muusikapedagoogi Alo
Ritsingu ning kirjandusteadlase, luuletaja ja tõlkija Jüri
Talveti. Riikliku kultuuripreemia kandidaadiks esitas linn
Uue Teatri kunstilise juhi Ivar
Põllu ning spordipreemia
kandidaatideks esitati veemotospordi eestvedaja Üllar
Põvvat ja klubi Tartu Maraton
büroojuht Epp Paal.

Parkides läheb võõrandamiseks
Linnavalitsus küsib volikogult luba Tartu ülikooli
IT-keskuse ehitamiseks linnale kuuluvate Narva mnt

SÄHVATUS

10 ja 2b kinnistute otsustuskorras võõrandamiseks
ning saatis sellekohase eelnõu volikogule arutamiseks.
Kesklinna üldplaneeringu
kohaselt on Ülejõe asumisse
kavandatud õppe- ja teadushoonete rajamine.

Keres fookusesse
Laupäeval kell 11–18 on
spordimuuseumis traditsiooniline lahtiste uste päev,
mille fookuses on seekord
male ja Paul Keres.

Ema tuleb
Elektriteater avab uue hooaja
12. jaanuaril Kadri Kõusaare
„Emaga“ – põnevikulise looga
unistuste püüdmiseks tehtud
tormakatest otsustest, mille
tagajärjed jäävad end veel tükiks ajaks meelde tuletama.

Ellerlased tantsuklubis
Tartu tantsuklubi võõrustab
13. jaanuaril kell 20 tragisid
Heino Elleri nimelise Tartu
muusikakooli pärimusmuusika eriala õpilasi. Õhtu jooksul kõlab 19. sajandi teise
poole ja 20. sajandi alguse
külapidude tantsumuusika
nii Eestist kui ka laiast ilmast.

Järv ootab
Alates tänasest lubab politsei- ja piirivalveamet lahkelt
minna jalgsi Lämmijärve ja
Pihkva järve jääle, Peipsi järvele veel tükkida ei tasu.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PÕHJA VÕIM: mitte ainult Rock ei saa Tarva käest
alatasa tappa. 
FACEBOOK
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Palametsa
pajatused
360.

Brasiiliast ja elust
Lapsepõlveunistuse
– hakata kirjanikuks –
teoks teinud Tartust pärit
Ena Mets ilmutas oma
esikromaani „Naeratava
kuu inimesed“ ja reisis
Lõuna-Ameerikasse, et
koguda ideid uute raamatute jaoks.
Inspireerituna aastast vabatahtlikuna Brasiilias viib Mets
oma raamatus lugeja läbi seitsme peategelase meeldejäävate
– reaalsete, unenäoliste või ette
kujutatud – eluhetkede inimese
olemuseni. Maskide kandmisest väsinud pereisa, armastusetuse hirmus pereema, poolpime adopteeritud perepoeg,
kes mäletab lapsepõlvest vaid
lauset „See pole minu poeg“,
päikese naeratusega üliandekas
noormees, keda hoiab unistusi
täitmast ebakindluse hirm...

Mongooliast
Kolumbiani
See on raamat, kus kuust
saab põgenemistee, tolmurullid tähistavad lapsepõlvehirmusid, värviliste klaasikildude
abil saab maailma paremaks
muuta, põrgu ja paradiis avalduvad ikka ja jälle iga inimese
enda sees. Seitse peategelast
liiguvad materiaalses maailmas, mis on Brasiiliale omase
loomulikkusega läbi põimunud vaimude, meediumide,
uskumuste, libahundilugude,
selgeltnägemise ja musta maagia ilmaga. Iga tegelane otsib
omal inimlikul moel teed armastuse ja aktsepteerimiseni
ning põgeneb oma suurima
hirmu – üksinduse, hüljatuse
– eest. „Naeratava kuu inimesed“ on lugu ilust ja valust. See
on proosasse pandud luule inimese olemusest.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Raamatu ilmumist Hooandja kaudu toetanute tänuõhtul ei jäänud Ena Mets pühendustega võlgu. 

ANDRES TREIAL
Mets on õppinud psühholoogiat, klassikalist ja prantsuse filoloogiat, teatriteadust,
hüpnoteraapiat. Mõistmaks
natuke enam inimeste olemust ja maailma loogikat,
seadis ta end mõneks ajaks
sisse Prantsusmaal, Brasiilias,
Mongoolias ja Kolumbias. Kui
õpetaja-, koolitaja-, giidi- ja
terapeuditööd on tema jaoks
võimalus inimesteni jõuda, siis
kirjutamine on tema lapsepõlveunistus. Noore naise esikromaan sündis tema elu olulisel
pöördehetkel – hetkel, millal
surmast sai midagi enamat kui
lihtsalt lilleväetis. Raamat ilmus tänu Hooandja toetusele.

Analüüsikeskus tööle
Nüüd reisis Mets kolmeks
kuuks Lõuna-Ameerikasse.
Esimene sihtpunkt on Salvador, aga sealt plaanib naine
bussidega seigelda Argentiinasse ja kui jõuab, siis ka
Tšiilisse-Peruusse või Boliiviasse. „Lähen selleks, et saaks
tundmatusse, ootamatutesse

olukordadesse, uute kohtumisteni, mis paneks mõtted,
analüüsikeskuse ja ka emotsioonide keskuse mitmekordse
tempoga tööle, ja saaks ideid ja
mõtteid uute raamatute sisse,“
rääkis Mets.
Ta loodab, et selle jooksul
sünnib hulk lühijutte, millest
mitme jaoks juba mõtteidki
on. Esimese oktoobris valminud lühijutu „Oleks ja saatuseliblikad“ pani ta tegelikult
esikromaani ilmumist toetanutele pühendusega koos raamatu vahele.
Lisaks töötab ta raamatu
idee kallal, kus kasutab aastatepikkuse giiditöö kogemusi ja
juhtumeid. „Panen kokku sellise natuke kujutlusliku retke,
kus on tegelaskujud giiditöös
esinenud värvikamatest isikutest. Kindlasti mitte lihtsalt
reisiraamat,“ kirjeldas Mets.
Retk ise võiks tema kirjutises
olla mitte Itaaliasse või Prantsusmaale, vaid eikusagil olevale maale.
DARINA KINTE

ANALÜÜS
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2015 oli pornoaasta
Lõppenud aastaringil ei
näidanud Tartu Ekspress
(ka Mongoolia mõistes)
sõltumatu linnameedia
lipulaeva rollist väsimuse
märke ja pööras fookuse
elu põhiväärtustele.
Möödunu passiks kokku
võtta troonilt taandunud pornokuninga Aivar Palumäe
kibeda mõtisklusega, mille
kohaselt inimese tapmist võib
iga päev laiatarbekanalite
prime-time-vööndilt jälgida,
ülevaadet tema tegemisest tuleb aga tikutulega taga ajada.
Püüdsimegi kõigiti maestro
mainitud lünka täita ning hoidusime erinevalt varasemast
kurjategijate hingeelu kajastamisest, kui just meie vahetusse
mõjupiirkonda ja meeliskõrtsidesse noaga vehkima ei tuldud.
Vägivallale andumise asemel haarasime kesksuvel sarvist unikaalsel pakkumisel
ning saatsime oma reporteri
eksperimendi korras osalema

Võru tänava hruštšovkas toimuma pidanud täiskasvanute
filmi võtetele, kus lombitaguste härrasmeestega müramise eest tuhat eurot peo peale
laduda lubati. Kuigi tegudeni
sedapuhku ei jõutud, tõstatus
oluline debatt kodumaise pornotööstuse võimalikkusest pärast Riista-Maxi ja Erkki Hüva
taandumist.
Liberaalsuspuhangu kõrval
ei jätnud me siiski unarusse
ka alalhoidlikumaid ja soliidsemas eas lugejaid, lähtudes
jätkuvalt põhimõttest „ükski
mure pole liiga väike“. Näiteks

Tartumaa 2016.a. TALIMÄNGUD
9.01. kl.11 MALE Tartu Maleklubis, Turu 8
10.01. kl.11 KABE Tartu Maleklubis, Turu 8
12.01. ja 19.01. kl.18 MÄLUMÄNG Ülenurme
Gümnaasiumi raamatukogus
16.01. kl.11 LAUATENNIS Kõrveküla Põhikooli võimlas
28.01. kl.18 MURDMAASUUSATAMINE Lähte suusastaadionil

said tuhanded inimesed kaasa
elada proua Õie Lille heitlusele
kodutänaval vohavale patuelule, mida teenekas daam aastakümneid aknal patrullides
dokumenteerinud on. Ei keeranud me selga ei eurosaadiku
sõnavõtus nördinud pensionärile ega tema liiga vara süttiva
tänavavalgustuse peale pahaseks saanud eakaaslasele.
Keskseks teemaks kujunes
olukord linna kesktänaval,
eeskätt kurikuulsas Bermuuda
kolmnurgas, mille üks alustala
Möku küll kevadel vaikuslembeste majaomanike surve all
kõrvaltänavasse Genialistide
klubi manu taandus. Pakkusime kümnetele tartlastele
äratundmisrõõmu, kui avaldasime turvakaameravideod
lakkamatust kehavedelike
väljutamisest kultusbaaride
naabruskonnas.

KAUR PAVES
Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee
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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

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.

Lauamängude registreerimine kohapeal 30 min. enne ala algust,
suusatamises 1 tund varem.
Info tel. 7370999 või kodulehel www.tartumaasport.ee

146. HOOAEG

piletisadu
11.–13.01
KõiK Koduetenduste piletid

vanemuine.ee
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VABA AEG

Neljapäev, 7. jaanuar 2016
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

EHITUS

Vihane kaheksa

Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.
Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.
Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

KINO

11.–12.01 kell 16.20 Maffia:
Ellujäämismäng

CINAMON

12.01 kell 11 Põnnihommik:
Ema

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.–10., 13.01 kell 10.30, 13.30;
11.–12., 14.01 kell 13.30 Väike
prints
8.–14.01 kell 13.15 Must alpinist
8.–14.01 kell 11.30 Väike draakon Kokosaurus
8.–12.01 kell 14.45, 21.45;
13.01 kell 18.45; 14.01 kell
14.45, 22.10 Õed sõgedad
8.–12., 14.01 kell 18.45, 20.30,
22.30; 13.01 kell 14.45, 20.30,
22.15 Papside lahing
8.–14.01 kell 17.30 Joy
8.–12., 14.01 kell 14.30, 16;
13.01 kell 16, 21.30 Star Wars:
Tärkab jõud
8.–14.01 kell 15.15, 20 Murdepunkt
11.–14.01 kell 11.45 Operatsioon Arktika
8.–10., 13.11 kell 11.15, 12.30;
11., 14.01 kell 12.30; 12.01
kell 12.45 Snoopy ja Charlie
Brown: tobukeste film
8.–14.01 kell 17.15 Mere ääres
8.–12., 14.01 kell 13.45, 18.15,
22.15; 13.01 kell 13.45, 18.15,
22.30 Creed: Rocky pärand
8.–14.01 kell 17.05, 21 Vihane
kaheksa
8.–10., 13.01 kell 12.45, 16.20,
19.50; 11.01 kell 12.45, 19.50;
12.01 kell 19.50; 14.01 kell
12.45, 16.20 Ema
8.–12., 14.01 kell 21.15; 13.01
kell 21.45 Mets
8.–10., 13.01 kell 11; 12.01 kell 13
Kribinal krabinal kingijahile

Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.
Ehitus: puitfassaadid, katusetööd, viimistlustööd.
Tel 5893 3335,
skineragroup@gmail.com.

12.01 kell 11 Põnnihommik:
Väike dinosaurus
14.01 kell 19.50 Esilinastus:
Carol

JAANI KIRIK
8.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Talvemuusikafestivali
interpreedid

9.01 kell 20 Jorma Toots

ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 15.01 näitus Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi

Teeme erinevaid siseviimistlusmajad,pahteldamajaosad
töidKorterid,
- krohvimine,
ja maakonnas.
mine,Tartus
lihvimine,
värvimine, taAitame
kinnisvaraparketi
peetimine,
plaatimine,
müümisel
ja üürimisel.
paigaldus
jne. Tel
5818 5127,
tel 511 5949
5662Meelis
3079, Karu,
www.paintworld.ee.

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

kuni 19.01 Haapsalu fotoklubi
näitus Linnurahvas

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Üürin Tartu linna või lähedale al
100 m² laopinda, koos al 1500
m² platsiga. Tel 5853 3250.

KOOLITUS

B-kat autojuhi koolitus alustab
13.01.2016 kl 17.30 Lille 10. Tel
507 6405, www.onneleid.eu.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused jaanuaris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Kas oled oskaja või algad alles
nullist, et välja saada argipäevamullist ja teritada oma meelt,
sa tule liitu meiega ja õpi saksa
keelt! Esimene tund 12.01.2016
kell 11.30 Puiestee 64. Täpsem
info ainult tel 5300 8483.

kuni 16.01 Tiina Orava joonistuste näitus Eesti vaatamisväärsused

Tel 7 420 240
5190 3394
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter
(2/5, 47,4 m², rõdu, läbi maja).
Tel 5554 0831.
Garaaž Jaamamõisas.
Tel 5355 1996.

Korterid, majad, majaosad

KINNISVARA
OST
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara

1-2-toal remonti vajav korter
müümisel ja üürimisel.
Tartus. Tel 5917 3602,
Kai
Persidski, tel 5190 3394
tartu@solo.ee.

Gert Suik, tel 515 3773

1-toal
Tel 503 2345.
742korter.
0240 • www.robinson.ee
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Tähe 127, Tartu
Tel 506 7180
734 3755
www.sixklaasid.ee

Vahetada pool maja Kanepis
(100 m²) 1-toal puuküttega korteri vastu Tartus. Tel 501 4276.

Naine üürib 1-toal korteri Tartus. Tel 524 6691.

KINNISVARA MÜÜK

kuni 15.01 raamatunäitus Täitunud unistused

Autoklaasid
Müük ja paigaldus
Täkete parandamine
Klaasikahjude käsitlemine
Klaaside toonimine

KINNISVARA VAHETUS

Puistevilla paigaldus.
Kaldlaed, pööningud, seinad.
Tel 5636 3492.

Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

LINNARAAMATUKOGU

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

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

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

NÄITUS

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

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

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

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

TARTU JAZZKLUBI

kuni 30.01 Saja-aastased raamatud meie raamatukogus:
ilmunud 2015

Maja või üürin Tartu linnas või
Ihastes. Tel 553 9557.

ÜÜRILE VÕTTA

KONTSERT

kuni 19.01 Kirjanduslikud
pealinnad: Stockholm

Ostan kodu rajamiseks privaatse
vana talukoha või metsamaa,
kaugus kuni 25 km Tartust. Pakkumised: talukoht@suhtlus.ee.

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

2-toal korteri Tartus otse omanikult. Tel 506 0887,
annesilla@hot.ee.
Kui soovite müüa Tartus kap-remonti vajavat 1-3-toal korterit,
pakkuge seda mulle. Sobiva korteriga kiire tehing. Notarikulud
tasun ise. Tel 56 503 503.

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

REKLAAM

Neljapäev, 7. jaanuar 2016
Kvaliteetsed siseviimistlustööd. Kiirelt ja hea hinnaga!
Tel 5859 7508.

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
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!
Kuiv kaseklopp (28-29 cm)
40 l võrk 1,8 €, 60 l 2,3 €.
Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu,tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv lepp 50 cm - 36 €/rm, kuiv
ehituslik kuusk 50 cm - 24 €/
rm. Puu korralik ja vedu tasuta.
Koormad 5-10 rm. Tellimine tel
5356 7062.
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.

Nais- ja meespensionärile kioskisse (taara vastuvõtt, autoparkla
müüja-valvur, vajalik vene keele
oskus). Tel 5354 1882.
Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Vajame hakkajat ja töökat
väljaõppevõimalusega saeoperaatorit. Tel 5650 3338.
Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

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

RIIDED
Anne 51 kpl Stiil riided Iirimaalt.
Suur valik kleite. Tel 522 3936.
Jõe butiigis kõik kasutatud
kaubad -20%! Vaata meid ka
Facebookis! Soola 10 (avaturg)

SÕIDUKID

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

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

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

Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.

Kuivad küttepuud (okaspuu,
50 cm). Hind koos veoga 38 €/rm.
Min 3 rm. Tel 5612 7434.
Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

9-kohalised bussid
Transfeer

Ostan VW Golf 2 või 3 (sõidukorras). Tel 5853 3250.

Soeta kvaliteetne aku! Sõidukite varuosad linna parima
hinnaga! 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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
Rendiauto

aurel.ee/buss

8.12.2015 leitud Jaama 183
eest must kassipoiss. Tel 507 4199.

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

Reiki raviseansid Tartus aitavad
kõikide haigusnähtuste korral
selgitades nende tekkimise põhjused. Tel 515 9794.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Raha kohe kätte! 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.

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

Jõe butiigis kõik kasutatud
riided -20%! Vaata meid ka
Facebookis! Soola 10 (avaturg)

Pakun eakatele seltsidaami
teenust (vestlus, lugemine, jalutuskäik, muu ajaviide).
Tel 5675 0720.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.

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

Lõngapood: akrüüllõngade
lõpumüük (viimased) 4 €/kg, villane sokilõng 15 €/kg, puuvillane lõim 7.50 €/kg. Ropkamõisa
10, Tartu, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

OST
Antiikesemed, hõbe ja kuld,
raamatud, märgid! Küsi hinda!
Raha kohe kätte! Tel 5803 6752.

Uuriripatsid (kuni 200 €/tk) ja
vanad teeklaasihoidjad. Pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Vanad raamatud ja nõud - ost ja
äravedu. Tel 5893 8528.

MUU
Otsin palgamaksjat, tööandjatel
palun mitte tülitada.
Tel 5691 5212.

VABA AEG

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.

Elektritööd! Tel 513 7844.

Seinamaalingud. Samas ka
korterite remonditööd.
Tel 511 3212.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h. Ennustus 2016 aastaks, ka meilile telli: ennustus.ee

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

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

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

Kõhutantsu tutvustav tasuta
tund 13.01 kl 19 Tõnissoni 3. Tel
5345 1357, www.raihana.eu.

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

Taastan digitaalselt vanu fotosid. Tel 5839 2556.

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

Transport tõstukiga väikeveokiga (3x2 m), tõstuk tõstab ca
500 kg. Tel 501 6453.
Ummistuste likvideerimine,
boilerite puhastus, pottide,
torustike, kraanide vahetus. Tel
5621 7955.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h, ennustus.ee.
Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.

Majahoidja-kojamees.
Tel 5805 3095.

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

Otsin tööd valvurina ehitusobjektile või autoparklasse.
Tel 523 6785.

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

Kes soovib viia Tartust Tallinna
suuremat sõidukit puksiiriga,
hind 250 €. Tel 5853 3250.

OTSIN TÖÖD

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

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

Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

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

TEENUSED

Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

Raamatupidamisteenus. Tel
525 2862, www.kobruleht.ee.

Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode rent alates 14
€ ööpäev. Võimalik rentida ka
haagist (kj 500 kg) koos autoga
või eraldi. Tel 5554 0615.

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

TERVIS

MÜÜK

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

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Monitoride ja arvutite remont.
Soodsad hinnad ja kiire teenindus. Tel 5607 1018.

Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

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

Müüa 40 l võrgus kuiva 30 cm
leppa ja kaske. Vedu Tartus tasuta. Hinnad head. Tel 5341 2221.

LOOMAD

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

Autoremont, autoelektrik,
sõiduautod ja kaubikud. Tartu,
tel 5853 3080.

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

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

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

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

METALLI MÜÜK JA
KONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMINE:

Küsi pakkumist!
Tel 517 6660, 776 9307
Veotakso. Tel 501 5312.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Peatoimetaja asetäitja: Kadri Külaots
kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@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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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); KOHTL A-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURE SSA ARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152), Pärnu Keskus (6668161); R AK VERE: 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).

