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Isegi kui Tartusse odav viinapood
teha, on Võrust ikka mõttekam
Lätti sõita.
Kaspar Oja
Kuku raadio, 28. november

Renault MEGANE

Pole kahtlustki #AastaParimTehing

Rikkalik varustus
Atraktiivne hind
Garantii 5 aastat
Pilt on illustratiivne. Keskmine kütusekulu 3,6-6,0 l/100km, CO2 emissioon 95-134 g/km.

CITY MOTORS
Tallinn, Laagri Pärnu mnt 541, tel 626 4070, info@citymotors.ee
Tartu Jõe 9a, tel 736 7893, tartu@citymotors.ee

EDASIMÜÜJAD
Kuressaare Warma Auto, Тallinna 82A, tel 453 0122
Narva Albion Motors, Kerese 40G, tel 356 9333

citymotors.ee
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Kiirpassi oodates halliks
Aastad veerevad, tehnika
areneb peadpööritava
kiirusega, kuid suhtlemisel riigiasutustega tuleb
endiselt arvestada eelajaloolise tempoga. Hakkajal
Taaralinna pojal sai pärast
järjekordset nööki mõõt
lõplikult täis.

Ehkki suurem ID-tunglemine on PPA teenindussaalides taandunud, jagub ootamist endiselt mitmekümneks minutiks. 
MERIKE KOTTER

Lõpmatus ID-kaardi sertifikaatide saagas juba karastunud
tavakodanik laseb politsei- ja
piirivalveameti teate peale, et
taevaste kõrgusteni kiidetud
kiirpass talle alles tuleval nädalal kätte toimetatakse, ilmselt
alandlikult kõrvad lonti. Terve
elu trükitehnikale pühendanud
Kroonpressi trükiettevalmistuse kvaliteedi konsultant ja
kõrgema kunstikooli õppejõud
Elari Kingo on aga teisest puust
tehtud. „Kiirpassi valmimise
aeg nüüd ja kümme aastat tagasi on ikka kolm päeva, kuigi
arvuti- ja trükitehnika on vahepeal hoogsalt arenenud,“ põrutas ta.

uut passi kiiremini trükkida?“
ahastas Kingo.
Spetsialist suudaks viivitust
veel kuidagi mõista, kui tegemist oleks elu esimese passiga,
Tulutud andmebaasid
Teemast süvitsi huvituv mees kuid kõnealusel juhul vajas
mäletab täpselt, et aastal 2010 dokument ju lihtsalt uuendatekkis tal ootamatu tarvidus mist. „Andmeid ei ole ju vaja
enne reisi aeguvat passi uuen- uuendada, võib-olla vaid anddada ja selle peale kulus kaks mebaasist, mis tänapäeval on
päeva. Aastal 2017 aga vedas ta omavahel kõik ühendatud ja
avalduse büroosse reede hom- kiired, kontrollida,“ loetles ta
eda siminekuid.
„Pildi tegemine
Ühel kodumaale tantsupeole
on kiirem, valmis
tulnud mehel unustati näiteks passiblankett on ju
olemas.“
sõrmejäljed võtta, ta pidi pika
Kingo resümee
teekonna uuesti ette võtma.
kõlab lihtsalt: kui
printeril kulub pasmikul kell 8 ja õnnistus saabus si trükkimiseks vaid minuteid,
alles teisipäeval – seega raisati siis mida teevad ametnikud
kogu protseduuri peale kolm kolm pikka päeva? „Ootaks
töö- ja tervelt viis reaalset päe- adekvaatset selgitust „passiva. „Kas tõesti ei saa tänapäeval lauast“,“ nõudis ta.

Politsei- ja piirivalveameti
pressiesindaja Viktoria Korpan
selgitas vastuseks Kingo konstruktsioonile, et kiirdokumendi
valmimise aeg koosneb rohkematest komponentidest kui
vaid tootmisele kuluv aeg ning
dokument toodetakse esimesel võimalusel. Kiirpass väljastatakse tema kinnitusel kahe
tööpäeva jooksul, mis hakkab
aga jooksma taotluse tegemisele järgnevast päevast.
„Selle aja hulka kuulub lisaks
reisidokumendi tootmisele
kuluvale ajale ka aeg, mis läheb taotluse menetlemisele ja
transpordile,“ märkis Korpan.
„Kaks tööpäeva on maksimaalne aeg ning enamasti on dokument valmis varem.“

Inimlikud näpuvead
Pisut värvikamalt soostus
tagamaid selgitama passilaua-

10 €
LEA MÄNDMETS

50sonetti

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

BUSSI RENT paku hind

11 €

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

15 €

veteran Jaan, kes kummutas
esimese asjana väited, justkui
tegu mõnusa ja lihtsa riigilobiga
oleks. Just meeletu töökoormus
on tema hinnangul põhjuseks,
miks tempot veelgi enam peale
kruvida ei saa. „Niigi tuli ametnike töös sageli vigu sisse, ühel
kodumaale tantsupeole tulnud
mehel unustati näiteks sõrmejäljed võtta ja ta pidi Soomest
pika teekonna uuesti ette võtma,“ meenutas Jaan.
Siiski oli staažikas laudnik
veendunud, et tänagi antakse
ametis endast kõik, et asjatuid
kannatusi vältida. „Kui väga vedas, jõudis kuller õhtuse ringiga
kiirpassid nii ära tuua, et hommikul taotluse esitanu selle samal päeval kätte sai,“ kinnitas
ta. „Samas tekitas see juba teistpidi virinat: miks tema saab ja
mina mitte?“
KAUR PAVES

«Mullumuiste»
Tänavuse Bernhard Kangro
kirjandusahinna võiduraamat.
Autor: Lea Mändmets

kõvaköide•kriitpaber
128 lk•10,5x13 cm

«Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi...»
50 sonetti.
Hea luule- ja kinkeraamat.
Autor: Lea Mändmets

kõvaköide•kriitpaber
56 lk•13x20 cm

«Tüdruk, kes kukkus kaevu»
Tõlkija Mai Tõnisoo
debüütromaan
kõvaköide•kriitpaber
166 lk•13,5x20 cm

torekirjastus.ee
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI

Filosoofiline piirang
Soojatorustiku ehituse tõttu
on täna ja homme liikluseks
suletud Filosoofi tänav. Alates Filosoofi 3-st kuni Võru
tänavani on liiklus muudetud
kahesuunaliseks.

Kes näpib
tulesid?

230

Kes on see tarkpea, kes
kustutab või on lasknud
programmeerida automaatkustutuse tänavavalgustusele novembris kell
7.35 - jumala pimedal ajal,
kui kõik lapsed lähevad
parajasti kooli?

Reiniku kooli lustakas
fassaad peidab teravaid
konflikte. 
TMRK

Andrus Reinmann

Kinga saanud õpetaja
nõuab 50 000 eurot

tänavavalgustuse
peaspetsialist
Tartus on praegu 183
tänavavalgustuse juhtimiskilpi, millest 90% on
tsentraalsel juhtimisel.
Juhtimiskilbid saavad
käskluse lülituse tegemiseks arvutiprogrammilt,
mis teeb otsuse, millal on
õige aeg valgustus sisse
või välja lülitada luksmeetrite näitude kombinatsiooni järgi.
Need luksmeetrid asuvad kesklinnas hoone
katusel, et ei tekiks kõrvalisi mõjutamisi muude valgusallikate poolt. Töös on
kolm luksmeetrit, et tagada
lülitamiseks õige väärtus.
Lülitamise käsklus teostub
ainult juhul, kui kolmest
luksmeetrist vähemalt kahel on lülitust lubav väärtus. Näiteks peatänavatel
lülitatakse valgustus sisse,
kui luksmeetrite näit langeb alla 20 luxi.
Kuna linn ei ole oma
territooriumilt väga suur,
siis ilmastiku muutused
erinevates linnaosades
ei tohiks väga suuri kõrvalekaldeid põhjustada.
Üejäänud 10% tänavavalgustuse juhtimiskilpidest
on astrokella juhtimisel.
Mõned kilbikontrollerid
on juba amortiseerunud
ja vajavad väljavahetamist,
mõned pole veel saanudki
kilbikontrollerit, mõnel on
sideühenduste probleemid. Probleemide kallal
töötatakse.
Allikas: Tartu LV

Mart Reiniku kooli
endine keemiaõpetaja
Raili Ratasepp käib juba
üle aasta kohtuteed, et
lahendada oma ebaseaduslik vallandamine.
Möödunud aasta 2. mail
kaotas Ratasepp keemiaõpetajana loovtööde kaitsekomisjoni usalduse, sest kooli
juhtkonna väitel ei jaganud
pedagoog teavet õpilase loovtöö protsessist ega sisu kujunemisest ning tõi sellega komisjoni eksliku otsuse. Kool
otsustas selle tõttu töölepingu
üles öelda.

Tööturg lukus
Ratasepp esitas seepeale
Tartu maakohtusse hagi, millega palus tühistada töölepingu ülesütlemise ning lepingu
lõpetamisel mõista välja kolme kuu keskmine töötasu ehk
1968 eurot ja 85 senti. Kohus
oli seisukohal, et Ratasepa kohustuste rikkumine ei olnud
nii tõsine, et töölepingut oleks
saanud üles öelda ilma eelneva
hoiatuseta ning mõistis linnalt
Ratasepa kasuks välja hüvitise
nõutud summas. Kuna aga isikuid ei saa töösuhtesse panna
riigi sunnil, siis jäeti Ratasepa
tööle ennistamise taotlus rahuldamata.

Ratasepp jätkas võitlust, esitades maakohtu otsuse peale apellatsioonikaebuse. Nii
ringkonna- kui ka riigikohus
leidsid, et ainuüksi kolme kuu
keskmine töötasu ei pruugi
olla töötajale piisav hüvitis
selle eest, et tööandja lepingu ebaseaduslikult üles ütles.
Ringkonnakohus saatis asja
maakohtule uueks läbivaatamiseks. Ratasepp teatas ringkonnakohtu istungil, et põhjendatud oleks kahjuhüvitis
50 000 eurot.
Ringkonnakohus leiab, et
kohtul tuleb arvestada hageja
väitega, et pensioniea saabumiseni on Ratasepal jäänud
kaheksa aastat ning võimalus
tööd leida ei ole suur. Ratasepp
omalt poolt jääb selle juurde, et
30-aastase töösuhte jooksul ei
ole tal tuvastatud ühtegi rikkumist. Kohus arvestab, et pikaajalise töösuhte ebaseaduslik lõpetamine võib õpetajale
olla emotsionaalne šokk.

Soosis hõimlast?
Ratasepa sõnul on tal uut
töökohta keeruline leida, sest
endise tööandja hinnang temale kõlab kui „probleemne
kohtusse kaebaja“. Teenekas
pedagoog lisas, et teda kaitsva
juristi sõnul on tema saamata
jäänud palgaks 67 026 eurot ja

moraalne kahju rahas tervelt
20 000 eurot.
Õpetaja meenutuste kohaselt pakkus kohtunik 3. oktoobril maakohtus toimunud
istungil, et linn on kohustatud
õpetaja ebaseadusliku vallandamise eest tasuma 9000 euro
suuruse kahjuhüvitise. Linnavalitsus nõustus sellega, sõnas
peakangelanna, kuid lisas, et
arvesse võttes eri asjaolusid
ei ole tema jaoks 9000 eurot
piisav hüvitis ning praegu ootab ta kohtuniku lõplikku otsust. Proua lepiks enda sõnul
50 000-eurose kahjuhüvitisega.
Reiniku kooli direktor Enn
Ööpik keeldus juhtumit kuidagigi kommenteerimast ja
tõdes vaid, et Ratasepaga on
töösuhe lõpetatud. Ratasepp
väitis omalt poolt, et tema õpetamismeetodid ei olnud puudulikud, ning loetles mitmeid
kiitusi ja tänukirju, mida ta
hea õpetamise ja juhendamise
eest on saanud. Tegelikult andis Ööpik Ratasepale viimase
kahtlustuste kohaselt kinga hoopis seetõttu, et soovis
tööülesanded loovutada oma
sõbra naisele Gea Kiudorfile,
kes nüüd samas kooli loodus
õpetuse õpetaja ametit peab.
CAROLA-KRISTIINA
KRÖÖNSTRÖM

Küüni 5b,
TARTU
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 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
Täiskasvanute raviks haigekassa leping.

Tasuta parkimine.

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu  5622 2961, 662 8028
E–R 9–19  L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ

ja jalgpalli peeti mingiks inglise hulluseks.

Saja näoga ülikool
Ülikooli peahoones ja muuseumi peamaja fuajees on
detsembri algusest uudistamiseks väljas fotonäitus
„Pane vaim valmis! Tartu Ülikooli sada nägu“.

eurot sularaha õnnestus kärmel kurikaelal välja võtta 27.
novembril Poe tänava kauplusest pihta pandud pangakaardiga veel enne, kui ohver
selle sulgeda jõudis.

Esimene küünal
Jõuluaeg algab Raekoja
platsil toimuva visuaalkontserdiga – esimene advendiküünal süüdatakse 3. detsembril kell 17. Selleks ajaks
on platsile kerkinud ka seitsmest klaaspaviljonist külake
– kohtumispaik, mis 7. jaanuarini ilma trotsides meelelahutust pakub.

Kalmistupraht
jagatud
Raadi, vanausuliste, Pauluse
ja Puiestee kalmistult hakkab
hanke tulemusena prügi vedama Ragn-Sells, Rahumäe
surnuaialt Eesti Keskkonnateenused.

Vutieelne ajastu
Täna kell 20 näitab saksa
kultuuri instituut (Kastani 1)
2011. aastal valminud filmi
„Der ganz große Traum“ –
ajareisi koolimaastikul, kui
koolis valitses veel Ordnung

SÄHVATUS

Sinine neljapäev
Täna kell 18 kogunevad
EKRE noorteliikumise Sinine
Äratus aktivistid ja toetajad
Kaarsillale, et tähistada viie
aasta möödumist ühenduse
loomisest. Sillal süüdatakse
tõrvikuvalgus, kõlavad isamaalised kõned ja viiakse
läbi muinaseestilik rituaal.

Janustel müür ees
1. jaanuaril ei maksa peaparandust Maximasse otsima
minna, sest kauplusekett on
langetanud resoluutse otsuse kõik poed selleks pühaks
päevaks kinni panna.

Andmete piir
Täna kell 18 tutvustavad
Tartmus ja Wikimedia Eesti
ühises töötoas andmekunsti
nüansse, sest piir andmete
kunstilise tõlgendamise ja
nendest objektiivsete tõdede väljalugemise vahel on
sageli õhkõrn.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

AASTA ÄRIIDEE: Miks on Sõbra Prismas pea 200 vaba
käru, aga kaks kassiiri ja lõputud sabad? Müüks osa
vankreid maha ja palkaks töölisi? 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused

Iisraeli õudusfilm kisub juutide sügavad rahvuslikud
haavad taas valla. 
WHITE BEACH PRODUCTIONS

445.

PIMEDAD ÖÖD
tarretavad verd
Viimaseid päevi vältav Pimedate Ööde filmifestival poetab kultuurilaualt
teravamaid palukesi
Taaralinnagi.
Täna kell 21.45 näitab Athena keskus PÖFF-il maailma
esilinastuse sooritanud eluloofilmi traagilise saatusega
staarluuletajast Dylan Thomasest. Steven Bernsteini film
„Ja enam surm ei valitse siis“ ei
jäta mingit kahtlust, et legend
lahkus siit ilmast murtud südame ja räsitud hinge pärast.

Walesi suurkuju
Lugu pajatab maailma luulekunsti tõelise rokkstaari
viimastest elupäevadest – peamiselt kurikuulsast 1953. aasta
3. novembrist, kui parasjagu
turneel viibiv Thomas end
New Yorgis White Horse tavernis koomasse joob, teatades
legendi järgi pärast 18. viski
klaasi tühjendamist visalt, et
see on vist rekord. Rohke luulega pikitud linateoses mängib
teravmeelseid repliike ja filosoofilisi mõtteterasid pilduvat
Thomast teine uelslane Rhys
Ifans, ja see on vaieldamatult
suurroll.
Reedel kell 21.15 Cinamoni valikut täiustav juudiriigi
õudusfilm „Allakäigu lapsed“
viis kriitik Ralf Sauteri koguni
lootuseni, et festivalil õnnestub žanri mainet parandada.
Slasher’ite elik laibakuhjadele
rõhuvate linateoste kuldaeg

jääb tema sõnul õigupoolest
1980-ndatesse, mil menukaks osutunud „Halloweeni“
(1978) ja „Reede 13“ (1980) tuules vändati USA-s massiliselt
keskpäraseid õudukaid, kus
erisugused maskis maniakid
pahaaimamatuid noorukeid
veriselt mõrvavad.
„Ehkki „Allakäigu lapsed“
kasutab tüüpilist slasher-filmi
struktuuri, käsitleb see tõsiseid sotsiaalseid probleeme
ning tõestab kindlasti, et üks
slasher võib mitte kõigest judisema, vaid ka mõtlema panna,“
soovitas Sauter. Nimelt kasutab lavastaja Eitan Gafny leidlikult populaarset meelelahutuslikku žanri koos kõigi selle
stampidega, et öelda midagi
väga olulist oma riigi ühiskonna ja selles valitseva sallimatuse, ksenofoobia kohta.

Savi ründab
Laupäeval kell 21.30 meelitab Sauter eriti ajuvabasid
ja hullumeelseid, aga ka koomilisi õudusfilme otsivaid
kodanikke taas Cinamoni,
kus pidas paslikuks soovitada Jaapani režissööri Soichi
Umezawa friigifilmi „Vampiirisavi“. „Tokyo kunstikoolis
külvab hirmu eriskummaliste
omadustega savi,“ kirjeldas ta.
„Julgetele, kes sõgedat laadi
kinokunsti ei pelga, annab humoorikate vanamoeliste efektidega täidetud „Vampiirisavi“
mõnusa laengu.“
Varsti saabki selgeks, et

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

Tartu Rendibuss

kummituslikul savil on noortega oma plaanid – sellise saviga töötava õpilase oskused küll
paranevad märgatavalt, kuid
kahtlane ollus nõuab vastutasuks nii mõndagi. Savi võib ettevaatamatuid rünnata, ohvri
enda sisemusse ahmida või
muunduda hirmuäratavaks
monstrumiks.

Pärsia vaimuhaigla
Soliidse lõpu paneb maratonile Cinamonis pühapäeval
kell 21 Iraani režissööri Fereydoun Jeyrani film „Lämbumine“, mis põimib Alfred
Hitchcocki vaimus kokku keerulise loo abielurikkumisest,
tumedatest suhetest ja sellest,
kui kaugele armastus ja kinnisideed võivad inimesi viia.
Nimelt toimetab Massoud
oma abikaasa Nassimi vaimuhaiglasse, sest naine on kogu
välismaailma eest endasse sulgunud.
Terava mustvalge värvigammaga loob operaator
Masoud Salami filmile omalaadse klaustrofoobia atmosfääri, esitledes meile eri interjööride maailma, väikesi
ruume ja oludesse kinni jäänud karaktereid. Seda käega
kombatavat surutuse õhustikku rõhutab veelgi Navid
Mohammadzadehi ülesastumine Massoudina – mehena,
kelle võime manipuleerida
teda ümbritsevate inimestega
on lausa hirmutav.
KAUR PAVES
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Uuno Kivilinnast
Parimad naised ja napsud on võõrsil
Kivilinna kauboi on
Küproselt tagasi ja sunnitud taas kodumaise
naistevalikuga leppima.

Loata lavale trüginud Uuno tantsusammud hullutasid kohalikku naissugu igas vanuses. 
RAIMO JÕGEVA

Lõin muidugi ka saareriigis
korra majja. Ööbisime tohutus hotellikompleksis peaaegu tuhande inimesega. Sealne
söögikoht kandis küll uhkelt
restorani nime, kuid kuulda oli
ainult kahvlite klõbinat ja mõttetut suminat nagu vanasti õllesaalis. Ristisin asutuse kohe
ümber sööklaks.

Superstaarist laululind

kohale minema. Milleks selline lollitamine?
Lisaks polnud algses reklaamis mainitud, et kaks viimase päeva ekskursiooni tulevad
veel 69- ja 79-eurose lisatasu
eest. Vähemalt sain kaks päeva
ilma vanamuttide kihistamiseta rahulikult omaette õlut
juua. Muidu tuli hommikuse
kesvamärjukesega kahetsusväärselt tagasi hoida, sest buss
metsapeatuseid ei teinud –
lihtsalt metsa polnudki. Lasin
endast veel pudeliga uhked
fotod teha, mille eest maksin
kaheksa eurot, sest alla tingida
ei osanud.
Õlu oli küll oluliselt parem
kui Eestis – saadaksin meie
õlletootjad sinna õpipoisteks.
Isegi kõige odavamas pilsneris
oli seal viis korralikku kraadi
sees, meil ainult 4,2. Mina olen

kõva degusteerija olnud juba
50 aastat ja loomulikult ka reisitrupi tublimaid kõrisid.

AS Y
LO
SAD

Tegusad mehepojad
Igatpidi võis end miljonärina tunda. 120 euro eest määriti mulle pähe üheinimesetuba
(ehkki olnuksin meeleldi nõus
ka mõne vallatuma näitsikuga ühte heitma), kus jagus tegelikult ruumi kolmele. Kogu
hotelli territoorium võtnuks
enda alla pool Annelinna.
Ja milline teenindus: pudel
õlut tuuakse öösel ka tuppa,
kui nõuad. Tõsi küll, kui giidi käest kaht neegrinaist õlle
kõrvale küsisin, jäi ta lolli näoga otsa vaatama.
Giid Kertut, kes kohapeal
elab ja türklasele mehele läks,
tahaksin samas küll väga kiita.
Kahjuks oli ka üks Peterburist

E–R 8–17
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

pärit müüja, kellega vene keeles rääkida saime, juba abielus.
Tema tõdes, et venelastel kehtib põhimõte, et kes lööb, see
armastab, kuid Türgi mees
hoiab teda kui sitta pilpa peal.
Nemad juba hoolivad naistest.

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

RAV
ILA

Keelt ma muidugi ei oska,
aga suutsin oma pretensiooni
ometi viipekeeles selgeks teha.
Näitasin omanikule pöidlaga,
et kõik on muidu väga viis,
kuid miks nii vaikne? Seejärel
jorisesin ette „Juba linnukesed
väljas laulavad“ ning jõudiski
murjamile kohale – järgmisel
hommikul oli muusika taustaks olemas. Peremees veel tuli
ja patsutas mulle tänutäheks
õlale.
Vot seal riigis on klient tõeline kuningas. Meie mühkamitest teenindajatel, keda oma
rubriigis alatasa hurjutanud
olen, on Küprose ametivendadelt ikka kõvasti õppida. Eestis
on see kõnekäänd rohkem niisama suusoojaks ütlemiseks,
tegelikult ei huvita sinu pretensioonid siin mitte kedagi.
Reisifirma Nikal Travel aga
jätkab reisijate tüssamist.
Nüüd teevad nad ajalehtedes
kampaaniat Rhodose saarele
ja jälle kinnitab suur kiri, et
hind algab 99 eurost. Edasi lugedes selgub muidugi, et selle
raha eest pead jalgsi ja ujudes

BETOONI

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
AKUDE MÜÜK
175/65 R14 al 37 €
185/65 R15 al 40 €
195/65 R15 al 39 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 43 €
215/55 R16 al 49 €
215/60 R16 al 49 €
215/65 R16 al 55 €
215/50 R17 al 59 €
215/55 R17 al 57 €
225/45 R17 al 56 €

225/50 R17 al 65 €
225/55 R17 al 67 €
225/60 R17 al 66 €
245/70 R16 al 85 €
225/65 R17 al 66 €
235/65 R17 al 74 €
235/60 R18 al 82 €
195/70 R15C al 55€
205/65 R16C al 61 €
215/65 R16C al 65 €
235/65 R16C al 75 €

Saadaval palju teisi mõõte.
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KINO

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.

EHITUS

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris + lõikamisjääke.
Tel 504 3100.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1.12 kell 14.45; 2.–7.12 kell
19.30 Basmati blues
1.12 kell 16, 20.30; 2.–7.12 kell
16, 20.15 Igitee
1.12 kell 13; 2.–7.12 kell 12.15,
14 Jõuluvanade vahetus

Aiad, väravad, tänavakivide paigaldus ja haljastustööd.
Tel 5812 2333, www.aiarajatised.ee

1.12 kell 11 Lumeinimese
poeg
1.12 kell 13.15, 17.30; 2.–7.12
kell 17.30, 22.10 Mõrv
Idaekspressis
1.12 kell 18.15; 2.–7.12 kell
15.15, 19.50 Näen vaid sind

Aiaeri: grill, saun, terrass, kuur,
väliköök, rajatised. Puit-, kivi-,
looduskivilahendused.
Tel 5820 2040.

Suburbicon

Ehitus ja renoveerimine. Katused,
puitfassaadid ja üldehitus. Väga
hea kvaliteet ja garantii mõistliku
hinnaga. Tel 5662 9930.
Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

1.12 kell 10.45, 11.45, 12.50,
13.50, 15; 2.–7.12 kell 11.30,
12.45, 13.45, 15, 17.15 Paddingtoni seiklused 2

Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Kvaliteet
garanteeritud! Tel 5622 9840,
www.kevori.ee

1.–7.12 kell 15.30, 20 Papside
lahing 2

Ehitustööd. Katused, fassaadid,
vundamendid. Tel 529 2146,
www.renoveh.ee

1.12 kell 11.30; 2.–7.12 kell
11.45, 13.30 Pettson ja Findus:
Maailma parimad jõulud

2.–7.12 kell 21.45 Õigluse liiga

KONTSERT
BIG BEN PUBI
2.12 kell 21.30 Bad Orange
8.12 kell 21.30 Hea Story
EESTI RAHVA MUUSEUM

KARLOVA TEATER

kuni 16.12 Marianna Oklejaki
näitus Väikesed imed

30.11 kell 19 Tuksam ja Tõun:
Hilissügisene

kuni 16.12 F8 fotonäitus

TARTU ÜLIKOOLI AULA

TUBINA SAAL

kuni 16.12 näitus Masinad
tulevad raamatukokku.
3D-printerid, õmblusmasinad
ja muud imevidinad

1.12 kell 19 kontserdisari Pihtimused. Šostakovitš. Keelpillikvartett Ardor

kuni 18.12 näitus Saja-aastased raamatud Tartu linnaraamatukogus: ilmunud 1917

2.12 kell 18 Vesper

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

5.12 kell 12 lastekontsert Vanavanemate jõulud

kuni 16.12 Kadi Kurema graafikanäitus Punane ja roheline

NÄITUS

6.12 kell 19 Kimmo Pohjonen
7.12 kell 19 Hedvig Hanson:
Talvine soojus
9.12 kell 19 Jochen Rueckert
Quartet feat Mark Turner
(Saksamaa-USA)

MUU

2-3-toal korter Tartus.
Tel 558 1346.
2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Garaaž Tartus. Kõik pakkumised on
oodatud. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Tel 557 3440.
Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.

30.11 kell 18 Raamatuesitlus ja
vestlusõhtu. Külas on raamatu
Minu Lõuna-Aafrika Vabariik.
Katse-eksitusmeetod autor
Gertrud Talvik

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 30.11 Rukkilille lasteaia
loovtööde näitus Sügise värvid

8.12 kell 21 Jaan Pehk, Impromachine4000, Õnne 14

kuni 16.12 noodinäitus Salongimuusika

6.1 2 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele. Kavas on
Muinasjutt vanaema kipakäppadest ja vanaisa päkapikkudest

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaalveebasseinid.
koopad, lossid = SLOVAKKIA

JASNA / Tatranská Lomnica
Štrbské Pleso / Ruzomberok

8 inimest
7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

2200 €

stike
ias, ee
lovakk

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepuud (40 l võrgus,
30 cm). Tel 510 0451.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

LOOMAD
Müüa pikakarvalise taksi kutsikad, mustad kõrbpiirdes, dok.
Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com

OTSIN TÖÖD
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee

PAKUN TÖÖD
Hooldajale, kes tuleks elama hooldatava (70 a naine) juurde Tartus
Annelinnas. Tasu kokkul.
Tel 5559 6715.
Lisatöö valvur-müüjana pensionärile, kellel ei ole probleeme
alkoholiga. Kl 9-16 tel 5555 9581.
Otsin füüsika ja keemia koduõpetajat gümnaasiumiõpilasele (10.
klass). Tel 502 8534,
margus.turkson@gmail.com
P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
turvatöötajale ehitusmaterjalide
kaupluses Tartus. Tel 514 5243, Are
Puitpakendite tootja pakub tööd
Reolas, ka osaline tööaeg.
Tel 5848 1161, puitpakend@mail.ee
Üldehitustöötajale Nõos. Tööriistad olemas. Transpordivõimalus
(kokkuleppel). Tel 553 3060.

RIIDED
Jõe butiigis kogu kaup -20% (va
lambanahad). Soola 10. Avatud E-P
9-16 FB: Jõe Butiik

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Vihmaveesüsteemid.
Tel 5649 4929, raivo@solna.ee

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.
Torutööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5749 4994.

Saematerjal ja välisvoodrilaud
otse tootjalt. Transport. Tel
5656 4624, oliver@puiduplats.ee

Odavad rõivad Kastani 121. Uus
kaup! E-R 10-18, L 10-15.
Sõiduõppe ABC. A-, B-, C-kat,
lõppastme-, ameti-, ADR- ja
järelkoolitused hea hinnaga.
www.sõiduõppe.ee Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE

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

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite ja veokite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid soodsalt.
Tel 504 0334.

KINNISVARA MÜÜK

Tulede põhjalik taastamine,
poleerimine Tartus (30 € paar).
Tel 5456 3333, www.alivinauto.ee

dus

eer S

aurel.ee

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

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

MATERJAL
Pakett “8-7-6-5”

1-toal korter. Tel 503 2345.

KOOLITUS
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Hinna

INFO@AUREL.EE

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee

LINNARAAMATUKOGU

kuni 15.12 Raimond Raadiku
fotonäitus Ahvenamaa saared
– pärlid Läänemeres

LINNARAAMATUKOGU

ÜÜRILE VÕTTA

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

ANNELINNA RAAMATUKOGU

GENIALISTIDE KLUBI

Tel 511 6923

1-toal korter või kööktuba Tartus.
Tel 5612 6628.

Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

5.12 kell 19 Sandra ja Jalmar
Vabarna

KINNISVARA OST

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

1.12 kell 22.20; 2.–7.12 kell
17.45, 22 Suburbicon
1.12 kell 22.35; 2.–7.12 kell
18.15, 22.20 Svingerid

Soodsalt väike rem vajav majake
Peipsiääre vald, Varnja, Vestnitsa 5
(üp 130 m², krunt 1100 m², elekter,
saun, Peipsi järv 100 m, 9500 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

Kuiv kask 30 sm, 40 l, võrk 2,1 €;
lepp 50 sm, 40 €; kask 44 €; katlapuud lepp, saar, väiksed kogused.
Tel 521 2015.

TEENUSED

MAJUTUS

Aurel apartemendis,
Liptovsky Mikulaši
kesklinnas.

Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.
2-toal korter Tartus Veerikul renoveeritud majas. Tel 5556 8234.
Mehikoormas kinnistu (8000 m²,
elamu, ait, saun, suur õunaaed,
25 000 €). Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com

Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata –
www.jaad.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

REKLAAM
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Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee
Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt, redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Sõidukite
Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Ohtlike puude langetamine. Tel
5822 8154, www.puulangetus.eu
Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Asume Kompanii 4, Tartu. Tasuta
kojukutsed! Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

TUTVUS
62 a oma koduga naine otsib
autoga abivalmis korralikku sõpra.
Tel 5569 9574.
Kena särtsakas 59 a naine tutvuks
59-65 a tegusa normaalse mehega. Tel 5848 8202. Tule, ootan!
Meesterahvas 63 a tutvub naisterahvaga. Tel 5666 2590.
Ehete, hõbeda, müntide, märkide, raamatute jne ost! Head
hinnad! Raha kohe! Tel 5803 6752.

MÜÜK
Erinevad vanad paberrahad Elvas
(Eesti, Saksa, Vene jne, 300 ühikut).
Tel 5370 1063,
rainis34@hotmail.com

EW plekist kommikarbid, kohvipurgid, rahakassad, reklaamsildid, kindlustussildid jm!
Tel 5649 5292.

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Santehnilised tööd (boilerid,
wc-potid, segistid, siugtorud), remont ja vahetus. Tel 5616 4389.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

.ee/kuulutus

alates 1 €

Septikute, reoveemahutite ja kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Ostan veneaegseid lauanõusid,
lillevaase, karpidega lusikaid,
mänge ja mänguasju, rahvariideid, ehteid ja palju muud.
Tel 5639 7329, Liina

Merevaigust kaelakee kuni 1000
€. Palun pakkuda ka teisi vanu
ehteid! Tel 5803 6752.
Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ehete, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Avatäidete paigaldus. Pikaajaline kogemus. Hea
hinna ja kvaliteedi suhe. Garantii.
Tel 510 0645.
Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd! Küsi julgelt.
Tel 5687 2020.

Sõjaväe, kaitseliidu märgid, medalid, raamatud, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.

Soojuspumbad paigaldusega.
www.kliimasepp.ee tel.56237113
Tiigi 57, Tartu
Graafika ja maalide ost! Ka
nõuka! Tee oma mõttetult seisvad
pildid rahaks! Tel 5607 7449.

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

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee,
tel 5621 7955.
Villasegulõnga lõpumüük 8 €/kg
(hind enne 15 €) 8/2 masinkudumiseks, kudumiseks, heegeldamiseks
jne. Ropkamõisa 10, Tartu.
Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee
Ülekasvanud kruntide hooldus,
sae- ja võsatööd. Kõik aiatööd
ühest kohast! Tel 5346 1476,
info@niitmine.ee

TERVIS
Alkoholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Märja Margus,
tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com
Sind vaevavad hingamisteede
haigused? Külasta soolakambrit.
Anne 44. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Ostan vana lihvitud merevaigust
kollaste või kirjude kuulidega
kaelakee (maksan kuni 800 €, suuremad ka rohkem) ja muid naiste
ehteid. Võib vajada parandamist.
Tel 5639 7329, Liina

Kauplus Inderlin ostab vanu raamatuid, lauahõbedat, mööblit,
ehteid, graafikat, fotosid, münte,
märke, lauanõusid, fotoaparaate, postkaarte, aabitsaid, sõlgi,
maale, medaleid, uure, hõbedat,
kristalli, mänguasju jm vanavara.

OST
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.

Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid
jm! Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, maalid, graafika, postkaardid, fotod, merevaigust ehted, mööbel, märgid,
medalid, samovarid, mündid,
paberraha. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.

Müüa mootorsaag Stihl 261 C-M
(uus, garantiiga, 550 €), uus Stihl
251 C (300 €). Tel 5459 4449.

Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

Ostan sellise vaasi hinnaga 20 €.
Võib ka teist värvi olla! Tulen ise
kohale. Tel 5803 6752.

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.
Itaalia peenvillane lõng 28/2 17 €/
kg (65% vill + 35% akrüül) masinkudumiseks, tikkimiseks jne. Ropkamõisa 10, Tartu. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee

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

Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.

Setu ehted - sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ehted, hõberublad
jm! Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee

Raamatud, ehted, vanavara –
pakkuda võib kõiki esivanematest jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu 7
€/m³. Tel 5825 9300.

Katlamajade elektri- ja automaatikarikete kõrvaldamine. Ka
puhkepäevadel. Tel 521 9658.

Ostan veneaegseid ja vanemaid
rahasid, tehnikaajakirju, -raamatuid, medaleid, ordeneid, rinnamärke, dokumente, kellasid,
fototehnikat, raadio, portsigari,
habemenuge ja palju muud. Kõik
vana huvitab! Tel 5872 5458.

Puulehtede riisumine ja äravedu.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Kulla ja hõbeda kokkuost turu
parima hinnaga! J. Kuperjanovi 62.
Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

Maalid, ikoonid, graafika (ka nõuka perioodist)! Tulen kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

7

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Vanavara kokkuost! J. Kuperjanovi 62. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

VABA AEG
Dj Heiki tellimine pidudele. Jõuluvana tellimine Tartus al 30 €. Tel
5618 1139, heiki.hainsalu@mail.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Talveootuse laat. Käsitöökaubad,
kingitused ja tegevused. 2. dets kl
11-16 Kastani 1, tel 523 4505.
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REKLAAM

Neljapäev, 30. november 2017

www.ruukki.ee

TELLI KATUSEMEISTRI KÜLASTUS

www.ruukki.ee/meister

RUUKKI
KATUSEPAIGALDUS
Katusetooted
Paigaldus
Garantii

Ruukki Express katusekeskused:
Tallinnas:
Tartus:
Pärnus:
Jõhvis:

Tartu mnt 98
Ringtee 78a
Turba 7
Linda tee 15d

Tasuta infotelefon

1914

- kuni 5 aastane garantii paigaldusele

