Love of my life, Tartu, ma ei kavatse
sind mitte kunagi maha jätta.
Täiesti uskumatu linn. Alati purjus
sinus ja sinust.
Martin Maatee
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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 31.12.2016 või kuni kaupa jätkub!

Alussärk 200

Facebook, 26. november

Ära enam külmeta! Tee õige valik!

Vali Woolpower!
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Klaas keeras usumeestele
TOETUSKRAANID VALLA
Linnapea määramine sihtasutuse nõukogu juhtima
on kauaoodatud Maarja
kiriku renoveerimisele
uue vungi sisse andnud,
kuid lisaraha liigutab
jumalasulaste südameid
endistviisi ja alati.
Maarja koguduse õpetaja
Joona Matias Toivaneni sõnul
on kiriku taastamise plaani
erilise muutuse toonud pro
jekti valmimine, kuid teisalt
ka Urmas Klaasi valimine siht
asutuse nõukogu esimeheks.
“Tartu on kogu taasiseseisvu
mise aja olnud väga toetav eri
nevate kirikute remondipro
jektide suhtes, näeme seda ju
nii Jaani kui Pauluse kiriku
näitel. Rahva mälestustes on
kindlasti ka kadunud ettevõtja
Tiit Veeberi suur annetus Peet
ri kirikule, mis oli žestina väga
oluline,” meenutas ta.

Liit lasteaiaga
Seepärast ongi Toivane
ni väitel õiglane, et lõpuks
ka kaua peaaegu varemetes
seisnud Maarja kirik valmis
saab. Sihtasutuse ning ühtlasi
Mapri Ehituse juhatuse liige
Heikki Valk rõhutas, et kogu
dus püüab taastada kunagi põ
lenud ja lammutatud hoonet
autentsel kujul. “Ehitusluba
on saadud ja nüüd tegeletakse
gi sellega, et leida rahastused,
et kirik 2019. aastaks valmis
oleks,” märkis ta.
Linnapeast rääkides kiriku
isa ülevoolavate kiidusõnadega
tagasi ei hoia. “Olen teda küll
vaid aastakese tundnud, aga
ta on meie projekti alati väga
positiivselt suhtunud. Mõned
korrad on ta meil ka külas käi
nud vaatamas, kas kogudusel
ikka on motivatsiooni projekti
teostada,” sõnas Toivanen.
Toivanen selgitas samas, et
hoonet ei soovita taastada pel
galt kirikuna, vaid multifunkt
sionaalse kogukonnakesku
sena. “Linn ehitab ju sinna

kõrvale Naerumaa lasteaeda ja
eesmärk on, et kogu see ümb
ruskond võiks kirikut kasuta
da,” fantaseeris ta. “Lasteaed
annab suurepäraseid võima
lusi korraldada kontserte ja
muid üritusi, kui neil suure
mat pinda vaja on.”
Olulisim põhjus projekti või
dukaks lõpuleviimiseks on aga
siiski ajalugu. “Kirik oma tor
niga on väga tugev sümbol
eestlaste rahvusliku meel
suse tõusust. Seal peeti ju
1869. aastal esimese lau
lupeo peaproov ja pastor
Adalbert Hugo Willigero
de oli peo üks juhtidest,”
seletas Toivanen.
Sestap seisabki suure
eesmärgina silme ees lau
lupeo 150 aasta juubel,
mille avakontsert juba
renoveeritud Maarja
kirikus maha pidada
loodetakse. “Ehitusli
kult on see teostatav,
aga kogu prot
sess sõltub ra
hast, mistõttu
olemegi alusta
nud kampaaniat.
Koostöös laulu
peomuuseumi
ga korraldame
juba järgmi
sel aastal rea
kontserte,
mille käigus
inimestel on
võimalik an
netada kiriku
taastami

seks,” kinnitas Toivanen, et iga
summa on teretulnud. “Loo
mulikult vajame ka riigi tuge.”
Ometi ei soovi Valk konk
reetselt vajaminevat summat
prognoosida, pidades küsi
must suisa tõrelemisväärili
seks. “Meie tegevus ei sõltu
sellest, kas ehituse maksumu
seks kujuneb 3,5 või 5 miljonit.
Tõepoolest ei tahaks ma kiri
kuhoonele hinnalipikut külge
panna, et toetage ühe euroga ja
hinnaks on üks-üheksa-ühek
sa-üheksa,” kritiseeris ta. “Asi
läheb ju avalikku hankesse,
kus pakkumushind alles sel
gub.”

Nõme urgitsemine
Pigem tuleks Valgu arvates
aru saada, et esiisade rajatud
hoonel on olemas oma väär
tus ja ajalugu. “Seda ei tohiks
me raisku lasta nagu sada
de muinsuskaitse all ole
vate kirikuhoonetega juba
juhtunud – iga aastaga
jäävad nad järjest
madalamaks. Selle
taustal ongi nõme
see, et kõik loevad
viimast senti, kuni
polegi enam midagi
alles,” kurtis ta.
Toivanen soostus
siiski pakkuma, et
võrreldes Pauluse
kirikuga ei ole pro
jekt tegelikult kal
lis ja ehitusliku osa
peaks saama teos
tatud
viie

Joona Matias Toivaneni arvates peaks valmiv pühakoda
täitma rõõmuga ka lähivaldade rahva südamed. 
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miljoniga. Uus torn linnapil
dis on aga vaid osa omavalit
suse plaanist Pepleri tänava
ümbruse muutmiseks nõu
kogudeaegsest tühermaast
moodsaks linnaosaks. “Kiriku
maa lõppebki täpselt kiriku all,
kogu ümbruskaudne haljastus
ja sillutis tuleneb kõrvalasuva
lasteaia projektist,” selgitas
õpetaja.
Valk meenutas, et Naeru
maa lasteaia arhitektuuri
konkursilgi tõdeti, et kiriku
naabrust tuleb enam rõhutada
ja lasta sellel linnaruumis esi
le tõusta. “Hoone taastatakse
ehedal kujul täpselt sellisena,
nagu ta välja nägi – see on
muinsuskaitse eritingimus,”
sõnas ta.
Kok kuvõt tes vä ljend a s
Va l k u sk u , et
Maarja

kirikul läheb hästi. “Ta on
ju viimane kirik, mille maa
ülikool ärastamisprotsessi
käigus tagastas. See protsess
venis pikale, jäädi kõigist
rahastuslainetest maha, kui
Pauluse, Jaani ja Peetri ki
rik oma osa said,” ütles ta.
“Aga õnneks on kirik väike ja
usun, et head inimesed, riik
ja munitsipaaltasand selle
raha ikkagi leiavad.”
Toivanen pani südamele,
et agara hooneehituse juures
ei tohi unustada ka inimesi –
on ju tegu omaaegse esimese
eestikeelse kogudusega, mis
peaks hõlmama ka ülikoo
lilinna lähivaldasid, nagu
Luunja, Haaslava ja Ülenur
me, kus oma kogudusi pole.
“Kui me paar aastat tagasi
esimest korda vallavanemate
jutul käisime ja küsisime, kui
das kirik võiks vallaelu rikas
tada, ei osanud keegi midagi
öelda,” rääkis ta. “Ometi on
vallal ja kirikul ju sama ees
märk: inimesi teenida. Kirik
katab neid vajadusi, mida
sotsiaaltoetused rahuldada ei
suuda.”

SUURLEHT
8. detsembril on
lehe trükiarv

41 000
lehed kantakse Tartu ja Elva postkastidesse
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reklaam:

Kui lehte postkastis pole, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Tiibeti, tandoori ahju ja in
dia restoran
Kuu lõpuni
kogu menüü
Uus menüü
va päevapakkumine

-10%

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

himaalajajutud.ee

malle@tartuekspress.ee
521 3038
kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

reklaamisoovist teata 6. detsembri õhtuks

Uut tüüpi prilliklaasid neile, kes roolis
selgem nähtavus, pimestava valguse väiksem mõju
Raeoptika OÜ

Novembri lõpuni klaasidele
eripakkumine
kuni -30%

Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15 tel 744 1279
Küüni
5b
E-R 10-19,
L 10-15 tel 748 plats
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TARTUS
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Konteineri
tagasitulek
Rebase Rimi teatas, et Tartu linnavalitsus on selle
ees paiknenud klaasi- ja
pakendikonteinerid sealt
ära viinud.
Konteinerid on olemas
näiteks Lootuse tänaval,
Karoliine lasteaia ees pooleliolevas parklas. Üsna
räpases seisus ja mõttetu asukoht – miks ma
peaksin sinna eraldi kõndima-sõitma, kui suure
toidupoe juures käin niikuinii?
Ikka ja jälle kerkib veel
üks problem – masendavalt väikesed on pakendikonteinerite avad, kust
paigaldajate mõtte kohaselt peaksin ehk iga pakendi eraldi sisse toppima!
Madis Noor

Juhan Voolaid
keskkonnateenistuse
spetsialist
Pakendikogumispunkt
Rebase Rimi juures taastatakse. Informatsioon, et
pakendikonteinerid palus
ära viia linnavalitsus, on
eksitav. Konteinerid asusid
Rimi kinnistul, kus linn ei
saa selliseid asju ei lubada
ega keelata, tegu oli Rimi
palvega pakendiorganisatsioonile. Punkt taastatakse linna initsiatiivil,
kuna see on tõepoolest
vajalik.
Seaduse kohaselt peab
linna pakendikonteinerite võrgustik olema sellise
tihedusega, et leiduks vähemalt üks kogumiskoht
igast jäätmevaldajast 500
meetri raadiuses. Sel põhjusel leidub konteinereid
ka mujal kui üksnes suurte
kaupluste juures.
Liigpisikestest sisestus
avadest on linn pakendiorganisatsioonidega rääkinud. Vastuseks on olnud,
et väiksemate avade abil
tagatakse kogutava pakendimassi puhtus (konteinerisse ei tooda sinna mitte
käivaid jäätmeid). Avade
suurendamist lähiajal ette
näha ei ole.
Allikas: Tartu LV
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Vaimne tugi
sõdurpoistele
Sadakond Kuperjanovi pataljonis teenivat Taaralinna ajateenijat ei osanud kindlasti
paremat üllatust, kui reedel
isiklikult külla tulnud Urmas
Klaas, oodatagi.

3833
Vaatamata kriitikale lehvib Põhja-Atlandi julgeolekulepingu vaim Tähe tänaval nii
päeval kui ööl. 
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Militarismipuhang
HIPSTERIMEKAS
Miks laotub saiakestest
ja kampsunitest läbi
imbunud Karlova kohale
NATO vihmavari?
Kindla töökohata Karlova
poiss Kaspar armastab nap
sitada hiljuti aastaseks saa
nud kodukohajärgses Barlova
baaris. Ka ülejäänud linnaosa
kunstikoolikeskne kontsept
sioon haakub tema malbe
identiteediga suurepäraselt.
Seda suurem oli mehepoja ül
latus, kui ta märkas peaavenüü
ääres keset kõige tavalisemat
argipäeva rõdule riputatud si
nivalgeid NATO lippe.

Krimmi järelkaja
Kaspar, kellel endal ajateenis
tus läbimata jääbki, tunnistas,
et maailma võimsaima sõjalise
organisatsiooni vihmavari teda
Karlova üldise vasakpoolse
mentaliteedi mõjusfääris siiski
julgustab. “Karlovasse sobiks
muidugi mingi puiduskulptuur
paremini. Näiteks selline Mt
Rushmore‘i koopia, kus reljeef
nägudeks kas või viimased neli
NATO peasekretäri,” pakkus ta
omalt poolt välja.
Aktsioon on seda kummali
sem, et lippude paigutus juha
taks möödakäijat justkui otse
nende alla armastatud kodu
kohvikusse Anna Edasi, mille
esindajad aga julgeolekuentu
siasmist midagi kuulda ei taha.

“Lipud lehvivad ülemise naab
ri rõdul, seadus seda lubab ja
meie vaid vastame klientidele,
et need ei ole seotud kohvi
kuga,” kirjeldas toitlustusjuht
Silver Urbas. “Kahjuks ei tea,
miks, aga ilmusid nad sinna
pärast Krimmi okupeerimist.”
Veel enam, samas majas
paikneb ka linnaosaaktiviste
koondav Karlova selts. Juha
tuse esimehe Arne Halli väitel
on sõjalipud varemgi küsimu
si tekitanud. “Lipud pani välja
konkreetne korteriomanik,
kes on väliseesti päritolu ja sel
line on olnud tema soov.
Nähtavasti ei keela või ei
takista lippude pidevat üle
valhoidmist ka vastav NATO
reglement,” sõnas ta. Kui keegi
siinkohal peaks oma suhtu
mist avaldama, siis on see Hal
li arvates pigem linnavalitsus,
kust selts pinda rendib.
Linna majandamisteenistuse
peaspetsialist Leelo Sahk-Jan
sen rõhutas, et seaduse kohaselt
tuleks teiste lippude heiskami
sel üles panna ka Eesti lipp,
kusjuures viimane peaks ole
ma auväärsemal kohal. “Linnal
puudub juriidiline pädevus me
netleda lippude heiskamisega
seonduvat, kuid oleme juhti
nud lipud heisanud kodaniku
tähelepanu Eestis kehtivatele
seadustele, saates talle vastava
e-kirja,” märkis spetsialist.
Naabrite kinnitusel seisab

omalaadse meelsusavalduse
taga Erwin Mihkel Pari nime
kandev härrasmees, kes on va
remgi julgete poliitiliste käiku
dega silma paistnud. Nii vuras
ta enne 2006. aasta presiden
divalimisi Tallinna kesklinnas
nädal aega ringi Arnold Rüütli
tagasivalimise eest hoiatavate
plakatitega. Samuti on mees
häält tõstnud Eesti-Vene pii
rileppe vastu, annetanud Va
baerakonnale ja riigi tasemel
tunnustamata sõjaveteranile
Harald Nugiseksile kingitud
tänumedali toetuseks.

Möödujate kriitika
Majahaldur Marju Lehtpuu
sõnas, et kahjuks ei ole Pari
murda suudetud. “Karlova rah
vas on küsinud, miks just need
lipud peavad väljas olema,
miks mitte Eesti omad. Möö
dakäijadki vaatavad, et väga
naljakas, ja eks ta silma riivab
tõesti,” tunnistas ta. “Oleme
pöördunud igale poole alates
linnavalitsusest ja lõpetades
välisministeeriumiga ning
öeldakse, et keelata ei saa: pole
kuskil öeldud, et nii ei või olla.”
Lehtpuu hinnangul on Pari
väga huvitav inimene. “Ütleb,
et meeldib ja panen,” meenutas
haldur. “Iseenesest on ta hari
tud inimene, kaua välismaal
elanud, aga natuke omapära
sem kui teised.”
KAUR PAVES

helkurit jagasid politsei
mahitatud vabatahtlikud
Lõuna-Eestis korraldatud
aktsioonil veel pimeduses
elanud kaaslastele.

Väärikale tööle
Kõik Tartu Maximad värbavad 23. detsembrist 8. jaanuarini tasustavale tööle
vähemalt 16-aastaseid koolinoori jõuluabilisteks.

Metrooajastu algus
Kaubamajas avas uksed
kauaoodatud võileivahiid
Subway, kuhu on võimalik
siseneda vaid Küüni tänava
poolt.

Sigadus sillal
28. novembril kell 8.50 kukkus keset Ihaste silda Ringtee
tänava suunas liikunud rohelisele Honda HR-V-le ees
liikunud veoki katuselt suur
jäätükk esiklaasi. Avariipaigalt lahkunud süüdlase kohta ootab infot politsei telefonil 730 8814.

Kapsaussi tempo
Maaülikooli raamatukogu
tähistab täna 65. sünnipäeva, mille raames võib tutvuda
erinevate ruumide, tööde ja
tegemistega ning seminariruumis saab osa kapsaussi
tempos liftiettekannetest.

Autist hobusel
Novembris lisandus SA TÜK
Lastefondi toetusesaajate
hulka autismi diagnoosiga
8-aastane Kelli-Lisete, keda
fond aitab ratsutamisteraapia 15-euroste tundide eest
tasumisel.

SÄHVATUS

Spreiprintijad
Einsteini kallal
Tänavuse “Ajujahi” kinni
pannud Sprayprinter jõudis
järjekordse teetähiseni, kattes värske Sparki idukeskuse
maailma esimese “spreiprinditud” seinamaalinguga.

Elektribuss tuleb
Linn lööb kaasa Läänemere riikide koostööprojektis, mille raames pannakse
marsruudil bussijaam-vaksal-Maarjamõisa haigla käima elektribuss.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

E-KIRI ON MÜÜGI LAHUTAMATU OSA: enamasti
ei huvita päästekeskuse teated prügikastipõlengutest kedagi, nüüd aga mõtiskleb terve Lõuna-Eesti
pressilist, millise ajakirja kalendrile poseeris juhtiv
inspektor. 
MAREK KIIK
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Palametsa
pajatused

401.

Jõululaadal võib end koduselt tunda ka maaeluminister. 

SA TARTUMAA TURISM

Jõululaat toob
200 kaupmeest
Reedel avab Tartu Näituste messikeskuses
uksed piirkonna suurim jõululaat, mis toob
kodumaalt ja naaberriikidest kokku paarsada
kauplejat.
Jõululaada projektijuht An
nika Pettai rääkis, et tulene
valt osavõtjate suurest hulgast
on kaubavalik põnev ja mitme
külgne. “Kingiideid saab laa
dalt igaüks, sest tooteid leiab
müügilettidelt Peipsi sibulast
Hispaania vinnutatud singi ja
puidust mänguasjadest kuni
käpikuteni välja,” kirjeldas ta.

Idablokk domineerib
Kuivõrd eriti populaarne on
Jõululaat Läti ja Leedu kaup
meeste seas, aga tullakse ka
Ukrainast, Venemaalt ja Valge
venest, näeb korraldaja sõnul
müügilettidel sellistki kaupa,
mida igapäevaselt kodumais
test kauplustest või turgudelt
ei leia. “Jõululaat on ideaalne
sündmus, et varakult ära osta
esimesed jõulukingid ning
veeta perega kaunis päev,” kii
tis korraldaja. “Kingiideid leiab
laadalt igaüks, sest kaubeldak
se toidu, joogi, mahetoodete,
kosmeetika, öko- ja tervise
toodete, käsitöö, mänguasja
de, riiete, ehete, raamatute ja
muude toodetega.”

Jõululaat on kogu perele
suunatud sündmus, pakkudes
tegevust ka igas vanuses laste
le. “Ühiselt võetakse üles lau
luviise, meisterdatakse ja õpi
takse jõulumänge,” kirjeldas
Pettai. Tegevust jagub laadal
veelgi, sest Ahhaa avab eriil
melise jõuluteaduskeskuse,
kuhu tuuakse kohale põneva
mad rändeksponaadid, tehak
se teaduskatseid ja kus saab ise
meisterdada nii virtuaalreaal
susprille kui ka teaduslikke
jõuluehteid.

Piniseja Jaapanist
Laste rõõmuks ootab neid
laadal Lotte. Ja ta ei tule üksi,
vaid koos kaaslaste mesilane
Susumu, seaema Helmi ja jä
nes Adalberdiga. Lotte tahab
väga kohtuda kõikide uute ja
vanade sõpradega, et koos mõ
nusasti aega veeta ning vahest
ka toredaid fotosid mälestu
seks klõpsida.
Susumu pajatab jõulukom
metest Jaapanis ning õpetab
kindlasti mõne täiesti uue
jõulumängu ja -laulu, mida on
tore kodus jõuluvanale laulda.
Jänes Adalbert on aga loomu
likult alati seal, kus on lõbus
ja kus võib midagi kõrva taha
panna. “Lottemaa mängualal
kohtudes on lõbus olemine
garanteeritud. Mis võiks olla
toredam, kui olla koos heade

sõpradega, laulda, meisterda
da ja uusi jõulumänge õppida!”
hüüatas korraldaja.
Pettai lubas veel, et Jõululaa
dalt ei puudu ka jõuluvana,
kellele saavad lapsed oma kin
gisoovid kõrva sosistada ning
koos piltigi teha. Samuti saab
messikeskuse välialal näha po
nisid ning soodsate ilmaolude
korral saanisõitu teha.

Kommertsi pealetung
Tartu Näitused on jõulueel
sel perioodil laatasid korralda
nud 20 aastat ning ettevõtjate
huvi oma kaupu müüma tulla
on näidanud pidevat tõusu.
“Tänavu muutsime müügi
bokside paigutust, et võima
likult palju huvilisi ära mahu
tada. Seekordne Jõululaat on
meie majas läbi aegade suu
rim,” nentis Pettai ning mär
kis, et kui varasemalt on mes
sikeskuse keskmine hall olnud
jõulumaa päralt, siis sel korral
laienes müügitegevus ka sin
na, hõivates hallist neljandiku.
Ülejäänu kuulub jõulumaale,
Lottemaa jõulualale ja Ahhaa
jõuluteaduskeskusele.
Traditsiooniliselt on võima
lik laadale sõita tasuta jõulu
bussiga, mis väljub täistun
didel Raekoja platsilt kuuse
kõrvalt. Laadapääse maksab
kaks eurot.
KAUR PAVES

Meeleolukat
aastalõppu!

PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

EROOTIKAKAUBAD

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

REKLAAM
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

KAARDID
ENNUSTAVAD

15.-29. DETSEMBRINI
ÜLE EESTI!

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

Lumekuninganna
KOGUPEREBALLETT

ANNELY PEEBO / C-JAM / URMAS LATTIKAS

JÕULUTAAT JAAK
tuleb külla suurematele ja
väiksematele pidudele.

Tel 553 8019
e-kiri taat@heameelega.ee

15.12. VANEMUISE KONTSERDIMAJA
16.12. TALLINNA KAARLI KIRIK
17.12. RAKVERE KIRIK
18.12. KURESSAARE KIRIK
19.12. PÄRNU KONTSERDIMAJA

26.12. TALLINNA JAANI KIRIK
27.12. VILJANDI PAULUSE KIRIK
28.12. HAAPSALU KULTUURIKESKUS
29.12. PAIDE KIRIK

MUUSIKA OTTORINO RESPIGHI, ZOLTAN KODALY JT
MUUSIKAJUHT JA DIRIGENT MARTIN SILDOS — LAVASTAJA–KOREOGRAAF SILAS STUBBS
LIBRETIST, KUNSTNIK MARE TOMMINGAS
VANEMUISE BALLETITRUPP — VANEMUISE TANTSU- JA BALLETIKOOLI ÕPILASED
VANEMUISE TEATRIS
DETSEMBRIS JA JAANUARIS
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Rogue One:
Tähesõdade lugu

EHITUS

MATERJAL

Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.
Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.
Lao-, äri-, tööstus-, põllumajandushoone. Tel 5811 3422.

40 a ehitusmees ootab pakkumisi. Tegelenud 16 a ehitus- ja
remonditöödega, olemas auto,
haagis (3x1,5 m), tööriistad. Töö
kvaliteedi ja alkoholiga muret
pole. Oodatud ka väiksemad
tööd jne. Kipsi- ja maalritööd,
plaatimine, torutööd, uste ja
akende vahetus, laed, põrandad, ventilatsioon jne. Vajadusel
paberimajandus OÜ-ga.
Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com, Kalle

Müüa kottides puistevilla käsitsi soojustamiseks koos transpormajaosad
digaKorterid,
Tartus jamajad,
lähiümbruses.
Tel
Tartus ja maakonnas.
527 9863.

Aitame kinnisvara
Saematerjal
otse
müümisel
ja tootjalt!
üürimisel.Vedu
üle Eesti, Tartus tasuta! Tel
Meelis Karu, tel 511 5949
5656 4624,
info@puiduplats.ee.
Ene Lina,
tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Alati soodsad siseviimistlus- ja
remonditööd. Tel 5606 4572.

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme töid
kogu Lõuna-Eestis.
Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Remonti vajav 1-toal korter
Tartus. Tel 5660 0738,
lilipuhkemaja@gmail.com
Soodne 2-toal korter Tartus.
Võib olla kehvas/keskmises
seisus. Tel 5373 3655.
Väiksem korter. Tel 5612 6628.

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

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

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

2.–6.12 kell 15.45, 20.30,
22.30; 7.12 kell 15.45, 20.30,
22.20; 8.12 kell 15.50, 20.30,
22.30 Teispoolsus
2., 7.12 kell 12; 5.–6.12 kell
14.30; 7.12 kell 19.40; 8.12 kell
12, 19.45 Maavärin
7.12 kell 17.15 Sõda kõigi
vastu
2.–6.12 kell 13.45; 7.12 kell
10.30, 13.45; 8.12 kell 11.30,
13.45 Trollid
2.–6.12 kell 12.15, 17.05,
18.30, 21.15; 7.12 kell 14.30,
18.30, 19.50; 8.12 kell 11.10,
17.05, 18.30, 21.15 Fantastilised koletised ja kust neid
leida
2.–8.12 kell 17.45 Valgus
ookeanide vahel
2.–6.12 kell 14.45; 7.12 kell
12.15; 8.12 kell 14 Doktor
Strange
7.12 kell 16.45 Hacksaw Ridge’i lahing
2.–6.12 kell 17.15; 7.12 kell
22.30; 8.12 kell 21.45 Saabumine

Ehitustööd - trepid, fassaad,
sisetööd jms. Töödele garantii!
Tel 5608 5675,
www.ehituspuusepp.ee
Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Puutööd, plaatimine, kipsi- ja torutööd.
Tel 5885 5341, Ivar
Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine, krohvimine.
Tel 5649 4929, raivo@solna.ee.
Katuste ehitus ja remont. Töö
kiire ja korralik. Tel 5625 1750,
tomeli.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

2.12 kell 14.30, 22.20; 3.–4.12
kell 22.20; 5.–6.12 kell 12,
22.20; 7.12 kell 14.15, 21.50;
8.12 kell 14.30 Operatsioon
Antropoid

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
ja üürimisel.
2-toalmüümisel
keskk korter
Võnnus TarKai 13
Persidski,
3394
tu mnt
(Tartust tel
25 5190
km, üp
48,7
Gert
Suik,
tel 515
3773
m², 4/4,
vann,
keskm
seisukord,
742 0240
• www.robinson.ee
13 000
€). Kutseline
maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

2-toal mug korter Tartus ja
privaatne maamaja. Või vahet
maja vastu Tartus. Tel 5817 2199.

Avinurme alevis looduskaunis
kohas (jõgi) müüa eriprojektiga
3 k majas kõigi mug kap rem
3-toal korter (II k, 2 rõdu, läbi
maja, pakettaknad, parkettpõrandad, uued uksed, el-pliit, sattv, soovi korral osal uus mööbel).
Või vahet 2-3-toal kõigi mug
korteri vastu Tartus.
Tel 5567 5345.
Kingi jõuluks kinnistu Roiul
(piirneb jõega, detailplan, pind
2776 m², 17 900 €). Katrin, tel
5354 1283, katrin@aabakv.ee.

2.–6.12 kell 20, 22.10; 8.12
kell 19 Eellinastused: Kontori
jõulupidu
8.12 kell 21.15 Salaseanss

Tel 514 2173

Katuste ja vihmaveesüsteemide ehitus ja remont. Plekksepaja üldehitustööd. Tel 5645 7445,
e-post: priit.roger@gmail.com,
Unifrell OÜ

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

PUIDUST UKSED
TREPID
AKNAD

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

2.–7.12 kell 11.30; 8.12 kell
16.15 Kui koletis kutsub
2., 5.–6.12 kell 19.45 Suguvõsa

KÜTE

3-toal korter Savernas (3. k, soe,
väikesed kulud, Tartust 38 km).
Tel 5841 7373.

2.–7.12 kell 19.30, 22; 8.12 kell
16.30, 19.15 Liitlased
2.–6.12 kell 12.30, 13.15, 15,
16.15, 17.30; 7.12 kell 10.45,
12.30, 13.15, 15, 16.15, 17.20;
8.12 kell 11.20, 13.15, 14, 16.20
Vaiana

Veokijuhi ameti- ja ADR koolitused. A- (270 €), B- (360 €), C(320 €) kat. Lõppastmekoolitus
85 €. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Maja Otepää lähedal. Detsembris soodne hind - 46 900 €!
Elamispind 62,9 m², kinnistu 2,49
ha. Katrin, tel 5354 1283, katrin@
aabakv.ee.
Elamine Otepäält 20 km. Kolm
tuba, köök, wc, saun kõrvalhooned, aed. Küsi lisa tel 501 4276.

KINNISVARA OST
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Ahju- ja katlapuud (kuivad, 50
cm, lepp, haab, kask). Vedu tasuta. Min kogus 3 rm. Tel 5301 1161.
Kask 2 € võrk, okaspuu 1,70 €
võrk ja kuiv okaspuu 50 cm 35
€/rm. Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuiv segapuu (30, 40, 50 sm),
kask, saar (50 sm). Väikesed kogused, vedu tasuta. Tel 521 2015,
ahto.karlis@mail.ee
Kuivad kamina-pliidipuud 40
l võrgus hind 1.70-2.20 €, transport tasuta. Tel 5395 9615.

OÜ DOZ

Väike-Kaar 41b Tartu
Info: 53424063
www.doz.ee

REKLAAM
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Kuivad kase ja lepa küttepuud,
kaminapuu, kütteklots. Transport. Tel 557 6177,
Kuttepuu.Com.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.

Odavad rõivad, Kastani 121. Uus
kaup. E-R 10-18, L 10-15.
Sekkaris Küüni-Poe tn nurgal
hea pükste pakkumine suurte
suurusteni. E-R 10-18, L 10-15.
FB: Poesekkar

Fekaalivedu 24/7, ka laupäeval
ja pühapäeval. Tel 5340 2060,
Veodeestis@gmail.com.

Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.
Metsakuiv okaspuu 35 €/rm,
vedu tasuta. Tel 504 5307,
ennkull.tullo@gmail.com.

Alkoholi- ja suitsetamisvastane
kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462, Margus.

SÕIDUKID

Tulede taastamine 30 € paar.
Vaba 38a, Tartu. Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

kuulutus
2 minutiga
.ee/kuulutus

alates 1 €

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

Lemmikloomade ravi jm teenused. Vaktsineerimine soodsalt.
Tel 514 8998.

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

MÖÖBEL

PAKUN TÖÖD
Ehitus ja Partnerid OÜ pakub
tööd üldehitustöölisele.
Tel 5568 5851,
ehitusjapartnerid@gmail.com.
Otsime kojameest (õueala 0,05
ha) Supilinnas Kartuli tn (lumi,
muru). Kuupalk kokkuleppel,
töövahendid olemas. Tel
5558 0746. marika.padrik@ut.ee.
Teenindavate
objektide
märkimisväärse
lisandumise tõttu
pakub Arkaadia
Puhastuse OÜ
kesklinnas tööd
puhastusteenindajatele. Töö on
graafiku alusel,
tööpäeva pikkus
ja algus on erinev. Teeme
objektipõhise koolituse. Täpsem
info tööpäeviti tel 5300 3118,
Jekaterina; tel 5326 8607, Mare.

Akud ja rehvid superhinnaga!
Varuosad linna parima hinnaga! 195/65R15 naelrehv al
32 €, 205/55R16 lamellrehv
alates 27 €. Aku 66Ah/520A 47 €;
78Ah/680A 59 €; 98Ah/720A 73
€. Asume Tartu Sõbra keskuses,
Võru tn 55F. Tel 5620 5415, info@
extensa.ee, www.extensa.ee

TEENUSED
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

IT-abi: fotode optimeerimine ja
RAW konvertimine (jpg), VHS
digitaliseerimine.
Tel 5808 4419.

Tõlketeenused, toimetamine ja
korrektuur. Tõlkebüroo Tritek,
info@tritek.eu, www.tritek.eu

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Laen kinnisvara tagatisel www.tarklaen.ee. Tähelepanu
- tutvu tingimustega!
Tel 508 8518.
Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Polsterdame uksi. Tel 5370 3971.

Igasuguse vanavara ost parima
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju.
Tel 5649 5292.

Veneaegsed ja vanemad erinevad ehted: merevaigust kaelakee (hind kuni 700 €), sõled,
prossid, sõrmused, käevõrud,
vanad kuld- ja hõbeehted.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujud, maalid ja
palju muud. Alati aus asjaajamine! Tel 5639 7329, Liina.

Mündid, medalid, paberrahad,
fotod, raamatud, kollektsioonid - igasuguse vanavara ost.
Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.

R. Sagritsa maal, võib ka teiste
tuntud kunstnike töid pakkuda. Maksan kuni 1500 €.
Tel 5459 7300.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Põrandakatete paigaldus,
põrandate hooldus. Tel
5301 7478, info@alusporand.ee,
www.alusporand.ee
Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 557 4792.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

Müüa puitkasvuhooneid. Kaared sobivad ka lambalauda või
muu abihoone ehitamiseks.
puitkasvuhooned.wordpress.com

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja veeavariid. Tel 5621 7955.

Ehitus, remont, viimistlus,
elektritööd, san-tehnilised
tööd. Tel 507 2387.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Välja arvatud külmikud ja telerid. Tel 5386 9008.

VABA AEG
Inga ja Toomas Lunge kontsert
„Meie pere jõulud“ Tartu Peetri
kirikus 28. dets kell 19 Piletid
Piletilevis hinnaga 14 ja 16 €.
www.beritkontsert.ee

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426, Ricrone OÜ

Koit Toome ja Maria Listra jõulugala 2016 Tartu Peetri kirikus
23.12 kell 19. Piletid Piletilevis
hinnaga 16 ja 18 €. www.beritkontsert.ee
Seltskonnatantsu kursus
algajatele alates 08.01.2017.
Tunnid 1x nädalas pühapäeviti
kell 12.15-13.45, Laulupeo pst 25,
Tartu. Info ja registreerimine tel
515 3698 (Indrek Ehaste),
www.tantsukursused.ee,
info@tantsukursused.ee

R. Uutmaa maal. Tulen kohale
ja tasun kohe. Pakkuge ka teiste
töid! Tel 5607 7449.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Tasuta kojukutsed. Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

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

Ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kee. Maksan kuni 700 €. Tel 5871 0351.

Kandlemees Sander - laulud ja
kandlemuusika su peole! Tel 504
3202, simmaniduo@gmail.com.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Jõe butiigis kuni 4. detsembrini kõik kasutatud riided ja
jalanõud -20%! Soola 10,
FB: Jõe butiik

Hõberublade ost
20 €/tk.
Tel 5803 6752.

Plaanid kolida, said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud.
Tel 5649 5292.

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

Plastakende hooldus, remont
ja paigaldus. Tel 5698 1284.

PÕLLUNDUS

RIIDED

Hõbedast ehted, lusikad, sõled
jm. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind! Tel 5649 5292.

Maalid, ikoonid, graafika jm.
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Raha kohe. Tel 5649 5292.

Tootmisettevõte võtab tööle
osalise koormusega treiali. Sobib ka pensionärile. Tel 527 3299.
Vajatakse majahoidjat (välikoristajat) korrusmajja Kivilinna
piirkonnas. Tel 503 0896.

Hõbeda ja kulla ost - mündid,
ehted, söögiriistad, esemed!
Parim hind! Tel 5607 7449.

Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost hea hinnaga Tartus! J.
Kuperjanovi 62. Raha kohe kätte!
www.emiliaantiik.ee

Koolimärgid, kõik tsaari- ja
EW-aegsed märgid ning nõukaaegsed märgikarbid.
Tel 5649 5292.

LOOMAD

Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Teguri 30, tel 5342 7690.

Vanad kindlustus-, reklaam- ja
ametiasutuste sildid. EW- ja
nõukaaegsed. Raha kohe! Tel
5649 5292.

Auto- ja motoalaste (Pobeda,
IŽ-350, IŽ-49 jne) raamatute (ka
venekeelsete) ost.
Tel 5649 5292.
EPA (20 €/tk) ja teiste koolide
märkide ost! Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

Autoklaaside vahetus ja kivitäkete parandus. Kaskokindlustuse kahjukäsitlus kohapeal
Vaba 38a, Tartu. Hinnad soodsad
- küsi pakkumist! Tel 5456 3333,
alivinauto@gmail.com,
www.alivinauto.ee

Sõlgede ja
muude ehete ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

OST
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Kvaliteetne puitbrikett, soodne
preemiumpellet, kuivad klotsid
ja kaminapuud Lõuna-Eestis. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee

TERVIS

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Kvaliteetne puitbrikett terve
alusega või väiksem kogus 10 kg
pakkidena. Parim hind! Suuremate kogustega transport
tasuta! Ringtee 8, tel 551 2162.

Torutööd. Tel 5344 4694.

7

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Tutvu lähemalt www.hiphopmängumaa.ee.
Tel 526 1043.

Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus. Kolimisteenus.
Utiliseerimine (olmejäätmed,
mööbel, majapidamispraht jne).
Tel 5623 3867.
Viin ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.
Viljapuude ja hekkide lõikus,
ohtlike puude hooldus jt arboristitööd. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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AVAMISPAKKUMISED
1.-10.12.2016

ISAVAM
UPAKK
!
MISED

AVAMISPAKKUMINE!

32’’ LED

Uus kauplus
Tartus,

Võru 79

Kiirematele
kingituseks
kott!

149

9010311

+
kingituseks
mikrolaineahi

TAVAHIND
32LH510U
• HD-Ready
• PMI 300, Triple XD Engine
• DVB-T2 digituuner
• 1xUSB, 2xHDMI

239

299

TAVAHIND 339

2468742

kaasaskantav multimeedia
XGA-projektor LV-X320

399

TAVAHIND 579

15,6’’

299

455

TAVAHIND 449

TAVAHIND 645

19103515

19104214

2564961

nõudepesumasin
ADP301 WH
• energia A+
• laius 45 cm
• 10 nõudekomplekti

WW90K44305W/LE
• 9 kg
• 1400 p/min
• AddWash-lisaluuk

LENOVO 100-15IBD
• Core i5-5200U
• graaﬁka: Intel HD 5500
• RAM: 8 GB
• kõvaketas: 128 GB SSD
• Windows 10, DVD RW

Klienditeenindus tel. 662 1155 e-mail: abi@onoff.ee

Tartu ONOFF
Võru 79, Tartu
tel. 731 5579
E-R 10-20, L-P 10-18
e-mail: tartu@onoff.ee

Tasuta kojuvedu üle
300€ kodumasinatele
kogu Lõuna-Eestis!

