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Memme vaev vahetati koerte vastu?
Mis võiks olla üllam
kui põline elupind juba
enne Liiva-Annuse visiiti
järeltulijate nimele vormistada? Loomaõiguslaste ajastul võib isetu
tegu päädida aga hoopis
sellega, et kohad oma
kätega ehitatud tarekeses võtavad sisse lärmavad neljajalgsed.
2011. aastal oli Külitses kõik veel helge ja kahtlused
polnud põliselaniku südant täitnud.

Üldlevinud arvamuse kohaselt teeb loomade varjupaik
tänuväärt tööd saatuse poolt
nuheldud kiisude-kutsude
avitamiseks. Hoopis teistlaadi
järeldusele on jõudnud pensionär Maire Järvala, kes on
aastate jooksul Tartu Ekspressist avastanud kaks artiklit,
kus üks osapool varjupaigaga
tõrelema kipub.“Kas varjupaik
toimib õigesti või on neil kahel
inimesel õigus, et see asi on
kontrolli alt väljas?“ püstitas
ta küsimuse, millele ise vastust
teadvat usub.

Pilgeni puure täis
Nimelt on proua vaatamata
heitlikule tõendusmaterjalile veendunud, et päris puhas
see äri ei ole. „Neil on Tartus
ju teinegi koht, kus nad loomi
kinni peavad ja nendega kauplevad – see on minu enda kodu,
mis on loomi ääreni täis,“ lajatas ta. „Valus on nende kohta
midagi lugeda.“
Järvala peab silmas linna
külje all Külitses paiknevat
eramut, mida ta abikaasaga

Maire Järvala kinnitusel armastab temagi loomi, kuid
kaotusvalu hävitatud elutöö pärast haukumine ja näugumine ei korva. 
KAUR PAVES

tahtlik loomaaktivist, soomlanna Katrina Kavelahti. Just
tema osalus ongi Järvala viinud arusaamani, et tarekest
loomade hoiustamiseks pruugitakse. Ka on ta enda väitel
juba pärast lõplikku väljatõstmist püüdnud
krunti külasKardan, et nad püüavad neid
tada, kuid sealt
loomi lihtsalt tänavalt. Naabrite- kolme koera
ga olen rääkinud ja nende sõnul saatel minema kihutatud.
kostab sealt pidevalt koerte kisa. „ S e d a o le n
oma silmaga
oma kätega aastaid üles ehi- näinud, et maja on puure täis,
tas. Paraku sattus tütrele ja kassid käivad ümber ehitatud
tütretütrele pärandatud maja ukse alt luugist sisse-välja,“ rõJärvala sõnul peagi erinevate hutas ta. „Nende loomadega
lagastavate üüriliste meeleval- tehakse seal lihtsalt äri, ilmselt
da, mistõttu vanaema ise sealt müüakse Soome või mujale välahkuma pidi, ning müüdi vii- lismaale.“
maks sootuks maha.
Üheks üüriliseks, kes end Kes istutas?
Eha tänava hoonesse ka ametTütar Marika Maaski verlikult sisse kirjutas, oli vaba- sioon on ema omast sootuks

erinev: tema sõnul lahkus Järvala Külitsest juba 2007. aastal
oma soovil ning asus elama
tütre koju, kus elas vabatahtlikult üle kahe aasta. „Kuna
majal olid peal hüpoteegid
ning pärimisega saime ka võlad, olime sunnitud maja ära
müüma. Ostjate näol oli tegu
perekonnaga ning meie neid ei
tundnud,“ rääkis ta. „Mis motiveerib teda selliseid süüdistusi esitama, ei oska vastata, aga
see kestab juba aastaid. Võin
teile kinnitada, et süüdistused
ei vasta tõele!“
Järvala lisas, et on krundil
toimetamas näinud ka varjupaiga juhti Kirke Roosaart
isiklikult. „Olen ise näinud,
kuidas Roosaar majaümbrust
korrastas ja sinna kuuski istutas, et naabrid sisse ei näeks,“
meenutas ta. „Ega sinna ligi ei
saagi, sest suur tara on ümber
ehitatud.“
Roosaar aga märkis, et pole
enda teada kunagi kõnealuses kohas käinud ega oma
aimugi, kus see asuda võiks.
„Tegemist on lihtlabase laimuga ja ausalt öeldes tekitab
minus ebatervet huvi sellise
jutu ajaja laimusüüdistusega
kohtusse kaevata - oleks 101%
kindel keiss võitmiseks,“ sõnas ta.

Lahkunud tunnistaja
Oponendiga kohtudes möönis Järvala, et võis ka kedagi
väga sarnast näha, ent lisas
hiljem siiski, et on oma jutus
kindel. „Kardan, et nad püüaVaata teisi
koolitusi:vad neid loomi lihtsalt tänavalt. Naabritega olen rääkinud
ja nende sõnul kostab sealt

Küüni 5b, TARTU

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

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

restoranhimaalajajutud
26.01 - 02.03.17

himaalajajutud.ee

Töötamise toetamise
teenuse täienduskoolitus

KEEVITUS07.02 - 20.06.17
Tegevusjuhendaja
TEENUS
koolitus
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
27.01 Etikett
28.02 FIE maksud ja raamatupidamine
02.03 UUS! Suhtekorraldus sekretäritöös
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
reiting
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee

27.01
UUS! Lapsehoidja kutsealaga seotud õigusaktid
02.02
Väikelaste loovtegevused
lastega töötajatele
03.02
Lugemis- ja kirjutamiseelvaid samosasid, erinevaid
e maits
Pakum
duste ning
oskuste
arendaIndia-pärast tandoori ahjus
id,
eibas
naanl
mine koolieelses
eas
muud head.

küpsetatud kebaabi ja palju

Koolituskeskus Luwi
www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee
luwi

20 kiisut korteris
Siiski tunnistas ka Roosaar,
et on kuskil Külitses tegutsevate isehakanute kohta kuulujutte kuulnud mujaltki. „Varjupaigaga pole neil mingit seost,
aga tõepoolest leidub linnas
seeski inimesi, kes näiteks korteris üle 20 tänavalt korjatud
kassi peavad ning usuvad, et
teevad sellega head,“ ütles ta.
„Kui kellelgi on lähemat informatsiooni, oleksin isegi sellest
väga huvitatud.“
Järvalat selgitused ei veena ja
ammugi ei paku need lohutust
kaotatud kodu ja sassis suhete eest. „Väga valus on lugeda
kiiduartikleid, kui tean, kuidas mind oma kodust oma laste abiga välja tõsteti. Majas oli
kõik elamiseks tarvilik olemas,
aga nüüd on see ümber tehtud
loomade jaoks,“ tõdes ta.

WWW.REITING.EE

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

Haridus- ja
sotsiaalvaldkonna
koolitused

pidevalt koerte kisa,“ jätkas ta
süüdistustega. „Enam ei lubata
mööda majani viivat tupikteed
ka kõndida, kuigi tagapool on
veel kaks maja.“
Mis aga puutub Kavelahtisse, siis tegi ta Roosaare sõnul
tõesti aastaid varjupaigaga
koostööd, kuid kindlasti polnud tema käsutuses korraga
üle paari-kolme kassi. Melanoomi põdenud daam naasis
juba mitu aastat tagasi kodumaale ning keegi lähikondlastest pole tema kontakti
saanud, mistõttu usutakse,
et ta tänaseks meie seast lahkunud on. „Arvan, et surnud
inimesega sõdida pole just kõige mõistlikum tegevus,“ resümeeris Roosaar.

KAUR PAVES
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Aitab
paukudest

Süda sees
Toitlustusteenust pakkuv
Baltic Restaurants Estonia
toetas rae juhtnööride alusel firmakinkide tegemise
asemel kaht Tartumaa peret
– esimene kaotas tööõnnetuses isa ja abikaasa ning teises kasvatab üksikema raske
puudega poega.

Paluks linnavalitsusel kaaluda seada sisse kord, mille järgi võib ilutulestikke ja
muid paugutamisi lubada
vaid kindlatel kellaaegadel.
Pühade ajal kõlas Tähtvere linnaosas keset päeva mitu intensiivset pauku
pooletunnise intervalliga.
Ettepanek võimaldaks
koeraomanikel võtta kasutusele meetmeid, et hirmunud koerad ei pääseks
linnaruumi.
Teisalt on ootamatult
rebima hakanud koerad
ohtlikud omanike tervisele. Ebameeldivad on
paugud ka imikutele, kes
päeva ajal õue magama
pannakse. Ebaõigel ajal
paugutamisele järgneks
rahatrahv. On meil ju olemas menetlusteenistus.
E.L.

juhtivmenetleja
Pürotehnilisele tootele ja
selle käitlemisele esitatavad nõuded on reguleeritud lõhkematerjaliseaduses, mille kohaselt
võib pürotehnilist toodet
kasutada üksnes vastavalt
selle kasutusotstarbele ja
kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades
avalikus kohas käitumise
nõudeid.
Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi
tooteid, millega kaasnev
heli- või valgusefekt oleks
teist isikut oluliselt häiriv.
Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas
kohas ei või kasutada tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut
häiriv müra- või valgus
efekt, ajavahemikul kella
22-st kuni 6-ni, puhkepäevale eelneval ööl keskööst
kuni 7-ni hommikul. Keeld
ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24.
juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.
Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates
suure, kõrgele lendava ilutulestiku korraldamiseks
pürotehniliste toodetega
peab olema linnavalitsuse
luba. Paugutite kasutamine on keelatud. Riiklikku
järelevalvet pürotehniliste
toodete kasutamisele seatud nõuete üle teeb politseiamet.
Allikas: Tartu LV

Distsipliinide
mitmepalgelisus
Kunstimaja avab täna kell 18
monumentaalgaleriis Ahto
Elleri näituse „Erinevate distsipliinide osakond“.

8.

koha saavutas Taaralinna
majanduse lipulaev Playtech
Eesti ihaldusväärseimate
tööandjate edetabelis.

Uus generatsioon

TARTU ARHITEKTUURIBÜROO

Arendustegevus
ARENGU KRUNDIL
Endise tekstiilivabriku
Areng erastamisest on
möödas juba 26 aastat.
Lõpuks algas Riia mäe
ühel silmapaistvamal
krundil ka ehitustegevus.
Eelmise sajandi lõpul sai
Riia 16 maalapi enda omandisse AS MTP-Kühn. Plaan sinna
tankla rajada läks luhta. Sajandi hakul kerkis ninapidi üle
uudiskünnise soov Riia mäge
kaunistada klaasist kaubamajaga, mille all ohtralt hoiuruumi sõidukeile. Sooviks see jäigi
– finantssild eskiisist tegudeni
jäi leidmata.

Väikeste sammudega
2006. aastal ilmutas Tartu linn ise soovi jõude seisev mäeots maamaksu eest
parkla tarvis rendile võtta.
Rentimine õnnestuski, masu
ja sadeveetorustiku rajamise nõue lükkasid aga parkla
tegemise kava kraavi. Aastal
2013 tõmmati maha viimaste tondilosside kiviluukered ühes kummulikukkuva
taraga. Kino kõrvale võrsus
rohetav muruplats. „Kosilasi
jagub,“ tõdes omanikfirma
juht Luule Kaasik toona Tartu Ekspressile. Jättes täpsete
arenguplaanide nimede ja

AS OY SÕIDUAUTODE ja
DL KAUBIKUTE
A
S
• Mootori ja veermiku remont
• Summutite remont ja vahetus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• akude müük (garantii 3 a)

RAV
ILA

Ülle Neeme
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BETOONI

E–R 8–17
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719
www.sadloy.ee
www.pkp.ee

kuupäevade lahtrites siiski millega konkureerivad pesulad jäävat jänni.
otsad lahtiseks.
Linnaarhitekt Tõnis Arjuse
sõnul kehtib piirkonnas tänagi Sügiseks valmis
jätkuvalt sama, 1997. aasta deMajja tuleb ka kaks kehatailplaneering, mille järgi võib kinnituskohta. Üheks lätlaste
maale rajada mitu hoonet. Ehi- frantsiisile toetuv Turkebab,
tamist alustataksegi mitte Riia teise koha peale kemplused
tänava äärsest pirakamast ma- alles käivad. Eellepingutega on
jast, vaid tagumisest ja väikse- paigas ka mitmed kontoripinmast, täpsema aadressiga Väike-Tähe 20. Teeme esimese sammu
Riia mäe krundiga
läbi a a st a kümne- väiksema. Kui see maja tööte rühmanud Luule tab, tuleb järgmine.
Kaasik on nüüdseks
enda sõnul välja teenitud na rentnikud, ent nende nimepensionil. Kinnisvaraaren- dele valgust heita Matsukevitš
damise ohje sikkavad nüüd veel ei soovi.
isa-poja tandem Vladimir
Embach Ehitus on lubanud
ning Daniel Matsukevitš. Väike-Tähe 20 maja üle anda
„Turusituatsioonid on mit- hiljemalt 1. oktoobriks. Esimemel kor ra l muut u nud ,“ sed ärid loodetakse tööle saada
põhjendas Daniel, miks al- juba suve teises pooles.
les nüüd ehitamiseni jõuti.
Milline tulevik ootab aga ees
„Soovisime juba mõnda aega Riia 16 krunti? „Teeme esimese
tagasi autopesula avada, aga sammu väiksema. Kui see maja
linn polnud nõus. Nii kasvas- töötab, tuleb järgmine,“ lubas
ki idee suuremaks.“
Matsukevitš.
K ol mek or r u s el i s e l ig i
Üldplaneeringu muudatus
1000 m² brutopinnaga maja lubaks Riia tänava maja ehitänavapinnas hakkab aren- tada 6-korruselisena ning osa
daja sõnul tööle linna kva- sellest kasutusele võtta ka eluliteetseim iseteeninduslik ruumidena. Teoreetiliselt maautopesula. Lätist saabuval huks kunagisse Arengu kvarEhrle masinal olla jaksu ka talisse suisa kolm maja.
pigiplekkidega võitluseks,
RASMUS REKAND

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

Tartu Rendibuss

Vangerdus
Vabakunnas

Ööl vastu laupäeva suutis 18-aastane mehepull
Vallikraavi tänava eramus
kähmluse käigus virutada
nii 24- kui 27-aastasele sookaaslasele. Tüli osapooled
jõudsid jaoskonda.

Valimisliit Vabakunna ridades hakkas volikogu töös
osalema supilinlane Mart
Jüssi, kes asendab seal Gea
Kangilaskit.

Lastelukk peale

Sellest nädalast alustas
Tähtvere päevakeskuses
eakatele mõeldud nutiring,
kus juhendajateks on Veeriku kooli õpilased. Projekti
lõpus loositakse tublimate
õppurite vahel välja tahvelarvutid.

Laupäeva õhtul teatati päästekeskusele, et Era tänaval
lukustas 7-aastane poiss
enda ümber rattaluku, kuid
võtme kadumise tõttu ei saada seda enam lahti. Päästjad
vabastasid poisi lõiketangide
abil.

Linnagiid ametisse
Algas registreerumine Tartu
Rahvaülikoolis 6. veebruaril
algavale kolm kuud kestvale giidide täiendkoolitusele,
mille edukas läbimine annab
õiguse olla ametlik Unesco
kirjanduslinna giid.

Loodusmaja
nuiab projektorit
Loodusmaja on asunud
Hooandja portaalis koguma
3500 eurot, et soetada laste
veelgi veenvamaks harimiseks projektor Canon Xeed.

SÄHVATUS

Seeniorite nutiring

Hiired biblioteegis
21. jaanuaril kell 12 peetakse linnaraamatukogu lasteja noorteosakonnas maha
lemmikloomaring lastele.
Külla tuleb Valentina Ruudi lemmikloomapoest koos
kahe vahva liivahiirega.

Nulu lõpp
Loodusmaja ees kasvanud
vana palsami nulg võeti auavalduste saatel maha, kuna
see oli kuivanud ja muutunud ohtlikuks. Tüvi saeti aga
pakkudeks ning seda kasutatakse loodusmaja pargis
pakuraja ehitamisel.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TÕELINE KUNST: viies generatsioon ei tõesta end
just ülearu taibukana.  FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Palametsa
pajatused

406.

Suure mõtleja ametisseastumise hetke pole
mõtet niisama raisata.

USA VALIMISKOMISJON

TRUMPILE VASTU
nalja ja armastusega
Ajaloolist hetke, mil Donald Trump ookeani taga
USA presidendiks vannutatakse, saab Taaralinnas
tervitada mitmekülgse
kultuuriprogrammiga.
Maailmavalitseja tiitli üleandmise hetkeks on meil kätte
jõudnud reede õhtu, mistap
võib kella 19ks pidulikult koguneda Tartu ülikooli aulasse,
kus ülikooli kammerkoor esitleb publikule oma hollandlasest külalisdirigendi Lodewijk van der Ree õpetatud väga
mitmekesist kontserdikava.
Kõlab Euroopa koorimuusika
igavikust ja aastaaegade vaheldumisest 17. sajandist tänapäevani.

Vanameistrite paraad
Sellest sügissemestrist juhatab koori noor ja andekas külalisdirigent Lodewijk van der
Ree. „Meie dirigent Triin Koch
võttis endale loomingulise
puhkuse ning tema asemel on
juba septembrist meiega usinasti tööd teinud hiljuti Hollandist Eestisse kolinud van
der Ree,“ selgitas koori president Nele Dresen. Ta lisas, et
koor on uue dirigendi käe all
laiendanud oma teadmisi eeskätt Lääne-Euroopa eri ajastute koorimuusikast.

BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

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

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

Publiku ette jõuavad eripalgelised helid 17. sajandist
kuni tänapäevani väga erinevates keeltes. Ettekandele
tulevad nii vaimulikud kui
ka ilmalikud lood klassikute
Mart Saare, Cyrillus Kreegi, Veljo Tormise, Johannes
Brahmsi ja Francis Poulenci
sulest. Samuti tutvustatakse
publikule kuulsa Hollandi
vanamuusikameistri Jan Pieterszoon Sweelincki ja 20. sajandi ühe tuntuima helilooja
Rudolf Escheri teoseid. Koor
esitab ka noorte Eesti heliloojate Evelin Seppari, Maria
Kõrvitsa ning Sander Pehki
loomingut.
Samal ajal saabuvad Sadamateatrisse külla kolleegid
Rakverest, kes kannavad lavale
rootsi kirjaniku Stig Claessoni romaanil põhineva „Sina
maga, mina pesen nõud“. Tegu
on isepäise ja sooja looga Elust
ja Vanadusest, Armastusest ja
Surmast. Teater pajatab kahest
ilusast inimesest, kes elavad
kaunil metsalagendikul oma
argiselt stiilsetes majades ning
otsivad abi üksteisest.
„Allakirjutanu, üsna tuntud kirjamees, otsib naist, kes
oleks valmis minu majapidamise eest hoolitsema. Nõutav
oma auto ja juhiluba. Nõutav
on ka, et ta kõnniks, jalalabad

väljapoole, tasakaalu pärast.
Soovitav, et ta oleks sisserändaja, kellel on sedavõrd vanamoodne kasvatus, et ta oskab
kirjutusmasinalinti vahetada,“
algab lavastus peaosatäitja pajatusega.

Eluohtlik töö
Samuti kell 19 seilab aga Uus
Teater hoopis oma esimese komöödia lainel: „„Baskin ehk
nalja põhivormid“ on sulalselge uurimus huumorist. Tahame teada, mis on naljakas tänapäeval, siin ja praegu, täna,
kus kõik on lubatud, nalja eest
ei panda vangi, aga huumoriajakirja toimetuses töötamine
võib olla eluohtlik,“ kõlab korraldajate selgitus.
Kui uskuda teatri lubadusi,
segatakse parimate kavatsustega kokku estraadinumbrid,
prantsuse komöödia, muusikaline draama, nõukogude
kino, meelejahutaja, vabaõhukomöödia, kuulsuste elulood, anekdoodid ja legendid,
tembitakse kõike kunstiliste
liialdustega ning looritatakse ähmaste vihjetega. „Oleme
teadlikud, kui tänamatu on
inimeste rõõmustamine ja
naerma ajamine. Oleme teadlikud, kui keeruline see on.
Aga ikkagi.“
KAUR PAVES

VABA AEG
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Uuno Kivilinnast

Kas peame Kivilinnas basseini?
Oskan küll Lõvina elada,
aga ka minu finantsvõimekusel tuleb kusagil
piir ette.
See on täiesti müstiline, kui
palju armsas Kivilinna kodumajas vett kaduma läheb. Detsembris oli kaoks 24,5 kuupmeetrit, novembris 39,1, juunis
aga, rõhutan, 64,7 kuupmeetrit
puhast vett. Sellise kao peale
peaks meil majas bassein olema.
Mitte keegi ei oska öelda, kes
seda vett kõrvale paneb – kõigil on ju mõõtjad olemas. Asi
viskab ikka väga üle, sest see
tuleb ju elanikel ühiselt kinni
maksta. Mõni ehk mõtleb, et
mõni euro siia-sinna, mis seal
ikka. Minul on mitme aasta
kviitungid alles ja suudan kõike tõestada.
Õnneks meie majas jagatak-

se rahvale vähemalt detailsed
arved kätte, aga paar panelkat
edasi elava pruut Ilme ühistus
öeldakse ainult, palju maksma
peab, mõõdikutest pole juttugi. Sellist jama on päris keeruline kommenteerida. Teie isegi
ei kujuta ette, milline kogus
vett vaestele pähe määritakse.
Kahjuks kipub mul Jaama tänaval liitlasi nappima.
Veeummistused on seni ikka
läinud ühistu arvele. Nüüd
aga käis santehnik, pani veidi pulbrit ja keevat vett peale
ja kooris minult isiklikult 26
eurot. Ühistu esimees selgitas,
et see on juhatuse otsustada.
Austajad ju juba teavad, et ma
juhatusega sõjajalal olen. Ega
väljaheidet alati puutuda ei
maksa. Paljud inimesed kahjuks ei vaatagi, mille eest nad
maksavad – mina aga ei löö
kunagi käega, kui ma tunnen,

et mul õigus on. Ma pole nii rikas, et lolluste eest maksta.
Mõõtsin oma elutoa üle –
selle maht on 51,6 kuupmeetrit. Seega on ühe kuuga minu
elutoatäis vett ära raisatud.
Käisin vahepeal kahe ülbe
poisikesega kohtingul, aga jutt
jäi meil suhteliselt lühikeseks.
Nimelt, kuna valimised on
ukse ees, olin palutud Reformierakonna Tartu kontorisse.
Ütlesin kohe ära, et arvutit ma
ei valda ja meile saadab minu
eest sekretär, mis piirkonnajuht Martin Bekile ei sobinud.
Rääkisin küll, et olen aktiivne kodanik ja tahaks midagi
teha, aga tulemust ei midagi.
Mul oli juhuslikult pakkepaberina paar Tartu Ekspressi enda
lugudega kaasas ja küsiti veel,
kas ma ajaleheartiklid kirjutan
ikka ise. See Reformierakond
pole mulle kunagi meeldinud.
TUBINA SAAL

KINO

22.01 kell 15 Eesti muusikaõpetajate sümfooniaorkester: Eroica

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

20.–23., 25.–26.01 kell 11.45,
13.15, 15.15; 24.01 kell 11,
13.15, 15.15 Baleriin

25.01 kell 19 Tobiase keelpillikvartett

20.–26.01 kell 17.15 Reisijad

NÄITUS

20.–26.01 kell 12.40, 13.45
Laula

LINNARAAMATUKOGU

20.–26.01 kell 17.30 La La
Land: California Unistused
20.–23., 25.–26.01 kell 18.20;
24.01 kell 11, 18.20 Manchester by the Sea

kuni 20.10 MTÜ Iseseisev Elu
kunstistuudio näitus Varia

Ööloomad

kuni 20.01 Kiira Kahro akvarellmaalide näitus Kuni su
küla veel elab...

20.–25.01 kell 15.30, 19.45,
22; 26.01 kell 15.30, 19.45
Miks just tema?

kuni 24.01 näitus #Oskar Luts
kuni 18.02 näitus See kaunis ja
õhuline ballett

23.01 kell 11.30 Vaiana
20.–23.01 kell 12.50 Rogue
One: Tähesõdade lugu

23.01–20.02 Andreas Naadeli joonistuste näitus Elu
must-valgelt vaadatuna

20.–26.01 kell 12.15 Lumekuninganna 3

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

20.–24.01 kell 17.45, 20;
25.–26.01 kell 12.50, 17.45
Assassin’s Creed

kuni 14.02 harrastuskunstnik
Margoliina Undi näitus Puudutuse jõud

20.–26.01 kell 14.15 Viiking
20.–26.01 kell 17 Peidetud ilu

MUU

20.–26.01 kell 16, 21 Lõhestunud

LINNARAAMATUKOGU

20.–24.01 kell 22.15; 25.–
26.01 kell 22.20 Surmakutsar
20.–26.01 kell 21.30 Viimse
verepiisani

BIG BEN PUB

RISTIISA PUBI

20.01 kell 21.30 Randaal

19.01 kell 21.30 Perfekt

27.01 kell 21.30 Tip Malts

21.01 kell 21.30 Hea Story

20.–26.01 kell 19 Öö seadus

28.01 kell 21.30 Privil

TARTU JAZZKLUBI

20.–26.01 kell 15, 20.15, 22.30
XXX: Käima tõmmatud

EDISON

25.01 kell 19 Helin-Mari
Arderi trio

24.01 kell 13.45 Väikese varese suur võidusõit

25.–26.01 kell 20 Eellinastus:
Ööloomad
20.–26.01 kell 22 Eellinastused: Resident Evil: Viimane
peatükk

KONTSERT
6TEIST KANNU
21.01 kell 22 PS Troika

26.01 kell 21.30 Robert Johnson (USA)
GENIALISTIDE KLUBI

TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT

20.01 kell 22 Kuparilinna
(Soome)

28.01 kell 17 Hiina aastavahetuse kontsertõhtu

JAANI KIRIK

TARTU ÜLIKOOLI AULA

20.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anneli Klaus (orel)

20.01 kell 19 Tartu ülikooli
kammerkoori kontsert Mets
talvel

19.01 kell 17 Hänilase raamatu
Viiulimäng vanan vaksalin
esitlus
26.01 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik,
vaatluse all on noore austria
kirjaniku Valerie Fritschi
romaan Winteri aed

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
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EHITUS

ÜÜRILE VÕTTA
Otsime oma klientidele erinevaid üürikortereid Tartus ja
maakonnas. Aadlivilla Kinnisvara
OÜ, tel 520 8603, 786 8087,
Laura.

Aiamaja, terrass, sillad, vermid,
puukuur, prügimaja. Eriprojektid, toodame ja paigaldame.
Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd Tartus
ja Tartumaal. Tel 5749 4994,
www.ragan.ee

Soovin leida kuiva kütmata
ruumi raamatute hoiustamiseks. Tingimused kokkuleppel.
Tel 5385 2304.

KÜTE

(320 €) kat. Lõppastmekoolitus
85 €. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com.

LOOMAD
Lemmikloomade ravi jm
teenused. E-P 24 h tel 514 8998,
riinak1@hot.ee.

PAKUN TÖÖD
Autokraana juhile. Kint Logistics
OÜ, tel 524 4250,
www.kintlog.ee
Kasutatud riiete pood vajab osalise tööajaga müüjat. Saata CV
või kiri. kriided@gmail.com

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, renoveerimine
vundamendist katuseni. Energia, küte, kanal, vesi - paigaldus. Tel 5820 2040.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

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

Tel 514 2173

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.

KINNISVARA MÜÜK

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

majandusteaduskonnas!

Kuiv lepp 30, 40 sm, kask 30,
50 sm, väiksed kogused, vedu
tasuta. Tel 521 2015.

Odavad rõivad, Kastani 121.
E- R 10-18, L 10-15.

Kuivad küttepuud 40 l võrgus
(kuusk). Tel 5821 2229.

Aastane koolituskursus
algab 27. jaanuaril!
 Raamatupidamisarvestus
 Maksundus
 Juhtimis- ja kuluarvestus
 Finantsaruandluse analüüs
 Ettevõtte finantsjuhtimine
estus
 Tööseadusandlus ja -tasuarvestus

PEAR
FINANTSJUHT
Aastane koolituskursus
algab 28. jaanuaril!






Finantsarvestus- ja aruandlus
Kontserniarvestus
Kuluarvestus
Maksundus
Finantsaruandluse
analüüs

REGISTREERI KOHE!
ttu.ee/majandus-ja-sotsiaalteadused
Akadeemia tee 3,
Tallinn 12618
Info tel: 620 4006

KINNISVARA OST

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

Tel 7 420 240
515 3773
www.robinson.ee

Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 26.-28. jaanuaril kl
10-16 Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee.
Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud keredetailid paigaldusega.
Tel 504 0334.

742 0240 • www.robinson.ee

FINANTSIST

RIIDED
Jõe butiigis meeste täisnahksed kingad ja laste helilised
mänguasjad. Soola 10.
FB: Jõe butiik

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

Tule täienda ennast

Vajame osalise tööajaga puhastusteenindajaid. Tööajad erinevad. Samuti eritööde tegijaid.
Tel 5850 1166.

Kask võrgus 2 € võrk, kuiv kask
40 sm, 38 €/rm. Vedu tasuta.
Tel 504 5307.

Kuivad kamina- ja pliidipuud
40 l võrgus (1.80–2.20 €/võrk,
vedu tasuta). Tel 5636 3645.

Korterid,
majad,Tartus
majaosad
2-toal
mug korter
Tartus
ja 43,1
maakonnas.
Ilmatsalu
7 (üp
m², 1/4, elAitame kinnisvara
pliit, köögimööbel,
renoveeritud,
müümisel
ja üürimisel.
F, 59 900
€). Kutseline
maakler
SirleMeelis
Uiga, tel
526tel
4198,
Karu,
511 5949
786 8085,
www.aadlivillakv.ee
Ene Lina,
tel 504 8379

Otsime kollektiivi noori ja
töökaid Tartu autojuhte. Vajalik
CE-kat juhiluba. Tel 5687 1354,
fin.reinsaluauto@gmail.com.

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

TEENUSED

Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sisaldab 3
ruumi puid. Tel 526 1028.
Küttepuud. Lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

R.K.ÕIGUSBÜROO

Lao-, äri-, tööstus-, põllumajandushoone. Tel 5811 3422.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa
ja raieõigus.
MetsaKorterid,
majad, majaosad
kinnistute
ost
koos hooneTartus
jaka
maakonnas.
tega, hüpoteegiga,
looduskaitAitame kinnisvara
sealadega
ja kaasomandiga.
müümisel
ja üürimisel.
Tel 523
4445.
Kai Persidski,
tel 5190 3394

Gert Suik,
tel 515
3773 ja
OÜ ESTEST
PR ostab
metsa742 0240 •Tel
www.robinson.ee
põllumaad.
504 5215,
514 5215.

Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.

KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

Pellet (kvaliteetne kõrge kütteväärtusega, 6 mm, preemiumklass, 15 kg kotis). Hea hind!
Transport. Ringtee 8, tel 551 2162.

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

KOOLITUS
Arvutijoonestamise (CAD)
koolitus. Tel 5388 9110.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Väiksem korter. Tel 5612 6628.

KINNISVARA VAHETUS
1-toal mug (keskküte) soe korter Nõos (II k) vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5375 6777.
2-toal keskk korter Pepleri tn
(I k, vaikne, soodne) vahetada
viimase korruse korteri vastu.
Tel 5647 7418.

Veokijuhi ameti- ja ADR koolitused. A- (270 €), B- (360 €), C-

Autoelektrik, diagnostika,
remondi- ja hooldustööd. Sõiduautod, kaubikud ja haagised.
Tartu, Viljandi mnt 48, E-R 9-18,
tel 5853 3080.
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Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!
Kopplaadur. Tel 502 5738.
Korea, Jaapani ja Euroopa
autode diagnostika ja elektroonika remont. Tel 5610 8777,
www.simron.ee

Viljapuude ja hekkide pügamine, tööd ohtlike puudega,
aiatööd. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee.

Laen kinnisvara tagatisel –
www.tarklaen.ee, tel 508 8518,
info@tarklaen.ee.
Ohtlike puude asjatundlik langetamine, äravedu, freesimine.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Autoklaaside kvaliteetne toonimine - al 70 €. Vaba 38a, Tartu.
Tel 5456 3333, alivinauto@
gmail.com, www.alivinauto.ee

prossid, sõrmused,käevõrud,
vanad kuld- ja hõbeehted.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujukesed,
maalid ja palju muud. Alati aus
asjaajamine! Tel 5639 7329, Liina
VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Kõik väiksemad ja suuremad
elektritööd! B1-pädevusega
elektrik. Tel 513 7844

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Raamatupidamisteenus.
Tel 5361 8144,
alaconsult@online.ee.
San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

TERVIS
Alkoholi- ja suitsetamisvastane
kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462, Margus.
Teen klassikalist- ja ravimassaaži. Vajadusel tulen Tartu piires
koju. Silver Teder, tel 5685 6773.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.

TUTVUS

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

Kollektsioonide ost - mündid,
paberrahad, märgid, vanad
postkaardid jne! Parim hind!
Tel 5649 5292.
Koolimärkide ost 10-50 €/
tk. Pakkuda ka muid märke ja
medaleid! Parim hind!
Tel 5607 7449.

69 a mees, pikkus 174 cm, otsib
naist, sõpra, elukaaslast. Vanus
59-68 a. Helista julgelt.
Tel 5564 0348.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

kuulutus
2 minutiga

Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja televiisorid.
Tel 5386 9008.
Teen elektritöid. Tel 520 5016.

Maksan 50 € pildil oleva sõle
eest. Paku ka teisi vanu sõlgesid!
Tel 5893 8528.

Kauplus Inderlin ostab raamatuid,
ehteid, vanavara! Küsi hinda
enne, kui müüd! Tel 5803 6752.

62 a maja ja autoga naine - korralik abivalmis mees, tule minu
ellu! Tel 5886 9172.

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

Boilerite puhastus, remont,
hooldus. Tel 518 7207.

Ilusate köidete ja nahkehistöö
ost. Pildil olev raamat 150 €.
Raha kohe! Tel 5607 7449.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid! Tel 5649 5292.

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.

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

Paberrahad enne 1950. a –
maksan keskmiselt 1 €/tk. Mida
rohkem, seda parem!
Tel 5893 8528.

Raamatute ja vanavara ost üle
Eesti! Ka nõuka! Tulen kohale ja
tasun kohe! Tel 5607 7449.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost! Aabitsad,
piiblid, teatmeteosed jne enne
1940. Raha kohe! Tel 5803 6752.

Veneaegsed fotoaparaadid
ja neile sobivad objektiivid,
makrolõõts, binoklid, vanad
fotod jm fototehnika. Samuti
huvitavad vanad kellad, stopperid, kompassid, raadiod ja muu
vanakraam. Tel 5872 5458.
Veneaegsed kullatud mikro
skeemid, transistorid, kondensaatorid, emaplaadid.
Tel 5606 0813.

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

alates 1 €
Sõlgede ost! Pakkuda võib ka
prosse, käevõrusid ja muid ehteid. Tasun kohe! Tel 5803 6752.

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Töö kiire ja kvaliteetne! Pikaajaline kogemus.
Hinnad soodsad! Tel 510 0645.

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

Maastiku ja meremaaliõppe
eratunnid algajatele Tartus.
Tel 5342 4519, www.atma.ee

Suuremas koguses raamatud
igalt alalt. Hinnad odavad.
Tel 5385 2304.

OST
Firmade ost-müük, likvideerimine ja muu. Tel 5612 8387.

Maksan 100 € pildil oleva karahvini eest. Tel 5893 8528.

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

Hõbe ja kuld! Ehted, mündid,
söögiriistad, portsigarid. Alati
parim hind! Tel 5607 7449.

Tsaariaegsed hõberublad kuni
50 €/tk! Raha kohe kätte! Paku ka
kuldmünte! Tel 5649 5292.

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

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

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

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Maksan 20 €/tk - vanad plekist
kindlustussildid. Tel 5893 8528.

Veame tasuta ära metalliromu,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Puhastame kinnisvara
kolast ja krunte vōsast.
Tel 5825 9300.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parimahinnaga. Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Vanad raamatud, nõud, maalid, graafika, mööbel, sõled,
merevaigust ehted, mündid,
paberraha, postkaardid, fotod,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810,
saar.urmas770@gmail.com.
Vaskkaabel, juhtmejäägid,
kaablirullide lõpud jne.
Tel 5616 2498.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus Iveco
Daili kaubikuga (kaubaruumi
pikkus 5 m). Vedu iga päev.
Tel 5636 3645.

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

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

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

.ee/kuulutus

Transport väikeveokiga (3x2 m),
ehitusmaterjalid, vana mööbel,
masinad, lammutuspraht.
Tel 501 6453.

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

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
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Maksan 40 € eestiaegse piimakannu eest. Tel 5893 8528.
Hõberublad 20 €/tk. Pakkuda
võib ka muid hõbe- ja kuldmünte. Tasun kohe! Tel 5803 6752.

Nõukaaegsete ehete, käevõrude, märkide, fotoaparaatide,
metallist mänguasjade jne ost.
Tel 5649 5292.

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

Ostan käibemaksukohuslase
või mitte käibemaksukohuslase ettevõtte. Tel 5808 8088,
alext@neti.ee.

Seltskonnatantsu kursus algajatele alates 06.02.2017. Tunnid
1x nädalas esmaspäeviti kell
20.00-21.30, Aardla 23, Tartu.
Info ja registreerimine
tel 515 3698 (Indrek Ehaste).
www.tantsukursused.ee
Sulgpallitrennid lastele (7-15 a).
Tel 5555 9501.

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

Veneaegsed ja vanemad erinevad ehted: merevaigust kaelakee (maksan kuni 800 €), sõled,

e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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REKLAAM

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

PAKKUMINE KEHTIB KUNI KAUPA JÄTKUB!
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NÜÜD GIGANDIS AVAT !
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VOODIPESUD è
LINAD è VOODIKATTED...

KAUPA NII SUURTELE KUI KA VÄIKESTELE!
LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

