citymotors.ee

Ainult detsembris, ainult laoautodele kehtiv eripakkumine

Renault KADJAR Intens

Renault CAPTUR Xmod

1,2 TCe 120 hj, bensiin
valge musta katusega

Energy 1,2 TCe 130 hj EDC, bensiin
punane metallikvärv, automaat

Eripakkumine 15 800€,

Eripakkumine 21 400 €,
hinnavõit 4160€

hinnavõit 3050€

Lisaks on veel laos üle 100 auto. Tule ja leia endale just Sulle sobiv sõiduk.
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

Piltidel on illustreeriv tähendus.

Kas Tartu kaasav eelarve on
siis demokraatlik ja parlamendisaadikute rahajagamine
fondidele mitte?
Rein Lang

4.50 €

Sünteetilisest nahast
soojad töökindad

4.90 €

art 44-3001

Lateksvahuga
soojad töökindad

art 44-376

art 44-328
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Parimad talvekindad
ist!
saad

Seanahast
soojad töökindad

5.50 €

18.- €

art 44-302

LAPLAND valged
kitsenahast
talvekindad

7.90 €

Kitsenahast
talvised
softkindad

art 44-360

11.- €

art 44-331

art 44-409

Loomanahast
Hi-Vis talvised
töökindad

6.50 €

art 44-389

art 44-301

Kitsenahast
soojad softkindad

“Wonder Grip®
Thermo Plus“
soojad latekskindad

WinterPRO 3600
veekindlad
talvekindad

9.70 €
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad, kuni kaupa jätkub!

IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD – MEIE AITAME SUL VALIDA!
TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 • RAKVERE Pikk 2 • VILJANDI Riia mnt 42a • JÕHVI Tartu mnt 30
VÕRU Piiri 2 • VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1

UUS KAUPLUS

KURESSAARE
Tallinna 80a
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Sohvrid sülitavad sebrale
Meie kodukoha lähistel
asub üks üpris omalaadi
ülekäigurada. Autojuhid
pahatihti lihtsalt ei peatu
seal. Mitte üks või kaks,
vaid kümnete kaupa.
Tipptundidel ei jäägi muud
üle, kui passida või julmalt teele
hüpata. Mujal linnas seda probleemi pole täheldanud. Miks
just meie sebra on surnud?
Sellise sisuga kiri potsatas toimetuse postkasti. Mis
muud, kui kaamera selga ning
kapates liikluskeerisesse. Kui
ohtlik olukord siiski on ja mida
annab paremaks muuta?

Toyota 168TLX, Subaru 830TGU, Porsche 730BTY, Volkswagenid 752TLC, 972TKM ja
123TMX, Ford 639TMF, Audi 210ASJ, BMW 747TEU, Volvo 419AXY, liinibuss 245BHD ja
paljud teised masinad – miks te lasete end juhtida tohlakatel? 
RASMUS REKAND

Arusaamatu rutt
Kõnealune ülekäik asub
Aardla tänaval, Võru ristmikust pisut „ülesmäge“. Ühel
pool Autokeskuse bussipeatus,
teisal eramute linnaosa. Aga ka
Pihlaka tänav, mis põhimarsruudiks nii Variku kui Raatuse kooli jütsidele, kes õpivad
Ploomi tänava asenduspinnal,
kuniks oma maja valmis saab.
Politsei statistikast kajastub
seal kaks tõsisemat õnnetust.
Tunamullu maikuus sõitis ootamatult kõnniteelt ülekäigurajale pööranud jalgratturile
otsa sõiduauto Audi. Viga sai
alaealine tüdruk. 2012. aasta
veebruaris ei märganud Subaru juht ülekäigurajal teed
ületavat jalakäijat. Viimasel
hetkel reageerides õnnestus
kokkupõrget sedavõrd palju
vältida, et järsu parempöördega sõitis auto vastu tänavavalgustusposti, riivas siiski küljega jalakäijat. Peale esmaabi
lubati kergemaid kriimustusi
ja põrutusi saanud naine kodusele ravile.
Eksperimendi jaoks palume

liiklusvoogu auk. Õnn on, kui
sekka satub õppesõiduauto –
need peatuvad varmalt alati.
Ka punase liinibussi juhi pilk
näikse olema eespoolse ristmiku fooridel. Jalakäija tõttu raatsivad pidurit kulutada
hämmastavalt vähesed.

Nakkav ükskõiksus

appi lapsevankriga ema. Sellise
kombo märkamine võiks juhile lihtsam olla, empaatiatulv
kiirem tekkima kui suvalise
tuhmi kühmus kogu vastu.
Kell on pisut üle keskpäeva.
Nähtavus novembrikuu kohta
hea. Ei saja, ei uduta.
Umbes poole tunni pärast

loobume. Iga teine kord tuleb
jalakäijal autode järel oodata, mitte vastupidi. Pole vahet kummalt poolt teeületust
alustada. Ka sõiduradadevahelisel saarel tuleb teinekord
passida minuti jagu. Kuniks
foori tagant pääsenud mass on
möödas või tekib muul moel

Mis on selle paiga eripärad?
Üldine suhtumine sebra ääres ootajatesse on meil õnneks ju sootuks parem? „Siin
ei oskagi ühtki konkreetselt
situatsioonist tulenevat põhjust välja tuua,“ kratsib kukalt ka kohapeale nõu andma palutud politseileitnant
Kaido Iste. „Nähtavusele
takistusi pole. Märgistus on
korralik.“
Võtame teeületuse ühiselt
ette. Enam kui pooled juhid
lihtsalt ei peatu, kõnniteel kügeleja jätab nad külmaks. Liigutus, justkui astuks kohe teele,
mõjub – autovool peatub äkitsi. „Kindlasti tasubki proovida
leida juhiga silmside, kontakt.
Anda kehakeelega ka pisut

märku,“ jagab Iste juhtnööre.
Teine katse bussipeatuse
poolt tulles nurjub veel enam.
Võru tänava foori alt valla lastud masinad sööstavad nagu
näljaste huntide kari lambatalle poole. Erariietes leitnandi
ülekäigusoov jääb ta enda mureks. Kui Iste sammub esimese, sõidukitest vaba raja keskpaigani, leiab kolonni viimane
juht piduri üles.
Mõistagi ei julgeks ükski
ema enda ees lükatavat beebivankrit katsetuse korras
juhtide tähelepanu saamiseks
servapidi teele lükata. „Tuleb
veel kord juhtidele südamele
panna, et nad tahaks märgata,“ nendib Iste. „Olukord meie
liikluses on kindlasti viimaste
aastatega paremaks läinud,
aga ruumi arenguks on loomulikult veel. Nüüd, mil käes
on kõige pimedam aeg ning lisandub ka libeduse oht, tasub
jalakäijal olla vajadusel lihtsalt
kannatlik. Siin kohas ei oska
soovitada ka ühtki praktilist
liikluskorralduslikku muudatust, mis tulu võiks tuua.
Lihtsalt rohkem tähelepanu ja
hoolivust!“
Küll kutsub Iste linlasi julgelt märku andma kohtadest,
kus probleemid liikluses neid
häirivad ja ohtu kujutavad.
Nii saavad spetsialistid pilgu
peale visata, vajadusel midagi ümber korraldada, aga ka
varjatult järelevalvet teha. Just
see protseduur ootavat lähiajal
ees kummalise sebraga Aardla
tänava ülekäiku, nii et põhjust
seal tähelepanu teritada jagub
mitmekordselt.
RASMUS REKAND

Vaata videot
tartuekspress.ee

Tegevusluba L04192

 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
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LUGEJA KIRI
Tantsulapsed
uppumisohus
Emajõe raekoja platsi
poolsele küljele on tehtud uued väga turvalised
piirded, kust laps ei saa
kergesti jõkke kukkuda.
Aga kuidas jääb teise kaldaga?
Mul on mure Shate tantsukooli Atlantise majja
kolimise tõttu – sealpool
jõge liigub nüüd väga palju lapsi, minu viieaastane
tütar nende hulgas, ning
neile väga meeldib jõe
ääres kõõlumas käia. Piire
on seal vana ja olematu
turvalisusega, iga laps võib
sealt kergesti jõkke kukkuda. Kätte ei saa jõest last
nende kõrgete kallastega
aga enam kuidagi. Kas on
plaanis Atlantise-poolsed
piirded ka turvalisemate
vastu välja vahetada või
kui ei ole, kas on võimalik
see plaani võtta?
Kaire Kuslap

Urmas Mets
teedeteenistuse juhataja
Arusaadavalt kõigile on
linlaste ja laste turvalisus
väga oluline. Emajõe kallastel liiklemise turvalisuse
tõstmiseks on valminud
või ettevalmistamisel järgmised projektid: Emajõe kaldakindlustus koos
puhkealaga lõigus Atlantis-Kaarsild, uued kaldapiirded analoogsetena jõe
paremkaldaga lõigus Atlantis – Võidu sild, Koidula
ja Jannseni monument
koos vaateplatvormi ja piiretega.
Pärast nende projektide realiseerimist paraneb
kindlasti jõe vasakkalda
olukord kesklinna piirkonnas. Linna suuremate
investeeringuobjektide nimekirja ja eelarve kinnitab
volikogu.
Allikas: Tartu LV

Tartu Ekspressi pealkirjad
sütitasid sinus hobiajakirjaniku?
Naabrid ei hiilga
loovusega?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535
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Vaatamata kohaliku ajakirjanduse väidetele tunneb Enn Songisepp end elusamana kui iial varem. 
ERAKOGU

Esimene Arnold
9. detsembril kell 15 esitleb
ekspresident Arnold Rüütel
Lõunakeskuse aatriumi laval
oma elulooraamatut „ Viimane rüütel. Arnold Rüütli
jäljed Eesti pinnal ja ajas“.
Tuge pakub raamatu tegelik
autor Peeter Ernits.

51%

dukauplus, mis läbis täieliku
renoveerimise pärast 12 tegutsemisaastat.

Seltsid põtkivad
Annelinna, Ihaste, Karlova,
Supilinna ja Tähtvere selts
moodustasid seoses Tartu
lähedale kavandatava tselluloositehasega algatusrühma
puhta õhu ja vee kaitseks.

ministeeriumi väljaantavatest üliõpilaste teadustööde
preemiatest kukkus tänavu
Tartu ülikoolile. Maaülikool
ja tervishoiu kõrgkool korjasid kumbki 3% saagist.

Meistrimeeste fiasko

Vallaleht tõttas
elavaid matma
Omavalitsuse rahastatav
ühinenud Elva valla infoleht võttis heaks surnuks
kuulutada kaks igati elus
ja tervet mehepoega.
Seni veel kindla nimeta,
tööversioonis lihtsalt Infolehe pealkirja kandva väljaande
püsilugejad said 24. novembril
priske šoki, kui leidsid surmakuulutuste rubriigist 69-aastase Jaan Kolga ja vaid 28 eluaastat näinud Enn Songisepa
nimed. Mõlemad olevat lahkunud 1. novembril, ehkki lähedaste teatel pole kummagagi
midagi ülearu hullu juhtunud.
Maakonna sündide-surmade statistikat haldava maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja Siiri Sinijärv
kinnitas, et kohalike omavalitsuste ajalehtede surmainfo
on nende kontrolli alt väljast.
„Omavalitsused, välja arvatud
Tartu linn, teevad rahvastikuregistris surmakanded ise,
järgmise kuu alguses toovad
kannete väljatrükid meile ja

meie edastame siseministeeriumile,“ selgitas ta.
Valdade ühinemisprotsessi
koordinaator ning ühislehe
toimetaja Kertu Vuks tunnistas, et kahetsusväärne segadus
tõepoolest aset leidis. „Kuna
valdade kohalikes lehtedes on
traditsiooniks saanud avaldada valla mälestusteateid, siis
oleme seda jätkanud ka Infolehes,“ kinnitas ta.

Suurlehe jälgedes
Vuksi sõnul pärinevad nende
andmed rahvastikuregistrist,
kuid kõnealuse juhtumi puhul
sooritas toimetaja registriandmete käsitamisel apsu. „Mõlemad persoonid olid hiljuti
vahetanud elukohta, registris
märkega „lahkunud“, millest
tekkis arusaamatus,“ märkis
Vuks. „Kahjuks märkasime
tekkinud viga liiga hilja; kohe,
kui veast teada saime, muutsime lehe veebiversiooni, kuid
paberleht oli selleks ajaks juba
kahjuks kojukandesse jõudnud ja seda me enam muuta ei

saanud.“
Toimetaja lisas veel, et Songisepaga on ta sel teemal isiklikult rääkinud, juhtunut selgitanud ning eksituse pärast
vabandust palunud. „Meil on
väga kahju, et selline viga lehte
sattus, loomulikult avaldame
8. detsembri Infolehes ka avaliku vabanduse,“ kinnitas ta.
„Teeme tulevikus kõik endast
oleneva, et selliseid vigu vältida, ühtlasi vaatame üle, kas ja
millisel kujul üldse mälestusteateid avaldame.“
Surmakuulutustega on siinkandis musta huumorit külvatud varemgi, kuivõrd kontroll
avaldatu sisu üle kipub pahatihti hajuma. Elvakate küllap
värvikaimaks eeskujuks võib
pidada ajalehte Postimees, mis
2004. aastal manalasse varisenud Helmut Peetsi lähedaste
haavadele soola üritas raputada, muutes käsikirjas üle
antud leinateates härrasmehe
perekonnanime eksikombel
Putsiks.
KAUR PAVES

5. detsembri hommikul läks
Elvas Valga maanteel põlema vanast bussist ehitatud
soojak. Tulekahju sai alguse hooletusest iseehitatud
raudahju kütmisel.

Aasta muld
2018. aasta mulla kõrgeaulise tiitliga pärjati maaülikoolis
toimunud mullapäeval segametsade punakaspruun
näivleetunud muld.

Ühistranspordi
pahupool
4. detsembril virutati linnaliinibussis 16-aastase nooruki taskust välja kukkunud
Huawei mobiiltelefon. Kahju
on 300 eurot.

Anne Maxima
uuestisünd
Anne tänaval avas taas uksed
legendaarne Maxima X ko-

SÄHVATUS

Aegade suurim
disainiturg
Laupäeval, 9. detsembril kell
12–19 peetakse Turu tänava spordihallis traditsioonilist jõulueelset disainiturgu
Kellawärk, kus saab soetada
laias valikus põnevaid kingitusi ja disainikaupu kodumaistelt disaineritelt.

Soomele tervist
Täna toimub Dorpati konverentsikeskuses põhjanaabrite 100. sünnipäeva auks
pidulik vastuvõtt. Juubelinädalal pakuvad aga Soome
köögist inspireeritud toite
restoranid Polpo, Umb Roht,
JOP Antonius, Truffe, Meat
Market, Antonius ja FII.

Mälestus talispordist
Teaduskeskus Ahhaa avas
näituse „Ahhaa, talisport!“,
mis meenutab aegu, mil
eestimaalased veel talialasid
harrastasid.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RATTALUKK ALADDINI VAIBALE: liiklusmärk on
enda olemise õige hubaseks teinud. 

FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

Klassikagala
9.12 KELL 19 VANEMUISE SUURES MAJAS
PAS DE DEUX’D, VARIATSIOONID JA ANSAMBLID BALLETTIDEST
PÄHKLIPUREJA — LUIKEDE JÄRV — UINUV KAUNITAR — SÜLFIID — ONEGIN
FAIRYDOLL — ESMERALDA — CASANOVA JT
ESINEVAD VANEMUISE JA RO ESTONIA BALLETIARTISTID
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Palametsa
pajatused

Jakobi tänava kirikus pole sakraalsest õhustikust enam
haisugi. 
ELEKTRITEATER

446.

Märul ja mehetapp kirikus
Elektriteater alustas
Tartu ülikooli kirikus
(Jakobi 1) taas igapäevase kinonäitamisega
ning toob hubases
kirikusaalis vaatajateni
hulga enda arvates suurepäraseid filmipärle.

Küll lubati müüa kohalikule kaubasaksale, kes
omakorda müüs vaheltkasuga venelastele edasi.

Juba täna kell 19.30 annab
„teatri“ kollektiiv jõulise avapaugu Eesti-Soome-Rootsi
ühistööna valminud suurfilmiga „Igitee“, mis jutustab
ühest ajaloo hämarusse suikunud peatükist – Soome ameeriklaste saatusest nõukogude
režiimi all. 1930. aastate Suure Depressiooni aegu kutsub
Stalin kogu maailma töölisi
üles ehitama uut sotsialistlikku ühiskonda, mis baseeruks
õiglusel, võrdsusel ja vabadusel. Kutsele vastab üle 10 000
Skandinaavia päritolu ameeriklase, kelle hulka satub ka
pereisa Jussi Ketola (Tommi
Korpela).

Frustreeriv lahutus
Kell 21.30 on hea edasi
minna ei kellegi muu kui
George Clooney enda lavas-

siaran
a
A sto
re

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-17 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad nepali kokkade käe all

TOIT KOHAPEAL, KOJU JA KONTORISSE
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817, kam296@hotmail.com
või vaata pakkumist: www.vagamama.weebly.com

ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

tatud humoorika põnevikuga „Suborbicon“. Idüllilises
Suburbiconi linnakeses on
kõik viimseni sätitud: stiilsed
kodud, laiuvad murulapid ja
eeskujulikud perekonnad.
On 1959. aasta kuum suvi
ning kohale saabuvad naabruskonna esimesed mustanahalised asukad. Seni laitmatuna näinud kogukond
paotab oma süngemat poolt
ning üks pahaaimamatu pereisa saab omal nahal tunda,
mis peitub fassaadi taga.
Hom me kel l 21 tek ib
aga enneolematu võimalus anduda valusale vaimse allakäigu loole, mis on
üles ehitatud krimitrilleri
pingestatusega. Filmi „Armastuseta“ tegevus toimub
tänapäeva urbanistlikul Venemaal. Väliselt heal järjel
Ženjal ja Borissil on käsil
frustreeriv-valus lahutusprotsess. Nad elavad veel
koos, aga oma mõtetes on
juba kärsitult järgmiste elu
etappide juures, et alustada
uue partneriga puhtalt lehelt. Selle kõige keskel on
nende 12-aastane poeg Aljo-

ša jäänud sootuks hoolitsuse
ja tähelepanuta.

Liigne vabadus
Pühapäeval kell 16.15 jutustab „Ilmaratas“ loo neljast
inimesest, kelle elud ristuvad
1950ndatel Coney Islandi lõbustuspargi möllus ja käras.
Ginny (Kate Winslet) on emotsionaalselt tasakaalutu endine
näitleja, kes töötab nüüd mereannirestoranis ettekandjana. Humpty (Jim Belushi) on
Ginny lõbustuspargitöötajast
tahumatu abikaasa, Mickey
(Justin Timberlake) aga nägus
noor vetelpäästja.
Esmaspäeval kell 19 jõuab
jõulukuu haripunkti Sulev
Keeduse uue filmiga „Mehetapja / Süütu / Vari“, mis suisa kolmest erinevast novellist
koosneb. Eri ajastutel toimuvates lugudes kehastab Rea Lest
kolme peaosalist – Maarat,
Elinat ja Luna Leed, kelle elu
panevad paika vastavalt iidsed
traditsioonid ning kombestik,
karm riigikord ja võimude valvas pilk ning liigne vabadus ja
sellest tulenev tühjusetunne.
KAUR PAVES

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast
Eesti naine – kellele, milleks?
Küprose ainsaks miinuseks võib pidada seda, et
õlle hind kõikus nädalase
reisi jooksul jube palju –
ühest nelja euroni.
Nii tuli hoolega valida, kust
osta. Ühest soodsast punktist
tahtsingi kohe 24 tükki kaenlasse võtta, kuid inglise keelt
ma ju üle kümne sõna rääkida
ei mõista. Lõpuks ei jäänud
muud üle, kui vajalik number
paberile kirjutada – buss pidi
seni seisma ja ootama. Muidugi ei piisanud sellestki saagist
ja peagi tuli uuele ringile suunduda.

Poeesia abieludaamile
Kõik uhked suitsumargid
alates Winstonist sai seevastu kätte 1,20 euro eest. Meie
niinimetatud vabariigis tuleb
välja käia umbes 3.20. Mingeid
maksusid ja aktsiise selles paradiisis ju ei rakendata, ka bensiiniliiter maksab alla euro.
Juba esimesel päeval suutsin end reisiseltskonnas kehtestada. Hotelli jõudes tekkis
registratuuri tohutu järjekord,
mina aga tegin kõigile selgeks,
et Uuno peab juba nime poolest alati esimene olema. Isegi
lätlased said mind tundma.
Külastasime mingit kum-

Eestimaiste reisikaaslannade välimus jättis Uuno hinnangul märkimisväärselt soovida. 
RAIMO JÕGEVA
malist vaibakeskust, mille parimaks küljeks oli see, et igale
turistile ka meelepärast rüübet
pakuti: punast ja valget veini,
kohalikku samakat rakit, valget
viina. Mida iganes tellisid, selle
poisid joostes ka kohale tõid.
Asutuse omanik veel seletas,
et kui mõne vaiba järele soov
tekib, võib kohe ära maksta ja
saadetakse ilma postikuludeta
Eestisse – reisilennukisse sellist
ei vea. Mina oleks muidugi vaibanartsu asemel palunud kärakat läkitada.
Giidi kaudu seletas Küprose äss veel, et kui midagi väga
meeldib, tuleb sealmail hüüda

„Uuuu“. Sellest päevast saadik
lõbustasin ma kõiki kaaslasi
igal hommikul, kui bussi jõudes „Uuuuno“ karjusin. Selge
on see, et unustada mind ei
suudeta – lugesin oma vanu
luuletusi ja jagasin isegi valimisaegseid visiitkaarte. Seltskonna kõige kaunim naine oli
küll abielus, kuid lubas mulle ikkagi helistada, et veelgi
poeesiat kuulda.

Reaalsuse külm pale
Tõsi küll, meie naispere oli
minusuguse täku jaoks eakavõitu. Vanamutid loivavad ju
jube aeglaselt, mina aga esi-

mest käiku ei tunne ja läksingi
üksipäini linna avastama. Aga
sain oma vitsad kähku kätte:
eksisin võõras keelekeskkonnas ära ja hakkasin tulikuuma
päikse käes juba teadvust kaotama. Lõpuks ühe pargi nimi
ikkagi meenus ja käskisin bussijuhil suure raha eest end ära
visata.
Tagasi kodumaal olles pean
taluma meie haiglast kliimat
ja tööandjate väärastunud
suhtumist musta töö tegijatesse. Lumeperiood sunnib
kojamehe väsimatult rügama,
aga ikka pole meie nõudlikele
printsessidele asfalt piisavalt
paljas. Tahaks näha, kuidas
nad ise selle kinni tallutud
lume lahti suudaksid raiuda.
Olen tähele pannud, et need,
kes ise tööl käivad ja teavad,
kui raskelt see kopikas lauale tuleb, ei nurise majahoidja
kallal sugugi. Küll aga mahitavad majahaldur Andres Leppa
minu vastu kahe kepiga komberdavad pensionärid, kellel
iialgi kuhugi kiiret pole. Juba
kogutakse minu vallandamiseks allkirju, nii et karta on, et
uut aastat ma praeguses ametis ei näe. Võtku siis kolmas
kepp ka appi, kui muidu püsti
ei püsi. „Libe, libe!“ – teate, talvel ongi väljas libe.

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN

KODU OSTUKS JA REMONDIKS

PEREDELE, PENSIONÄRIDELE JT SIHTGRUPPIDELE.
Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr
on 6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi kogukulu 5825 € tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, fikseeritud intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised vajadused
ja laenu tagastamise võimalused.

Tel 742 3292, e-post: info@eluasemefond.ee

LINNA PARIMAD PABERFOTOD
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 Neljapäev,
0240 • www.robinson.ee
7. detsember 2017

VABA AEG

KINO
CINAMON

EHITUS

Igitee

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.–13.12 kell 21; 14.12 kell
22.15 24 tundi elada

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

8., 14.12 kell 16.30; 11.–12.12
kell 17.30; 13.12 kell 19.30
Hampstead

Ehitus ja renoveerimine. Katused,
puitfassaadid ja üldehitus. Väga
hea kvaliteet ja garantii mõistliku
hinnaga. Tel 5662 9930.

8.12 kell 14, 18.50; 9.–12.12
kell 14, 18.45; 13.12 kell 12.15,
18.45; 14.12 kell 17.05 Igitee
8.12 kell 13.45, 18.40; 9.–10.12
kell 13.45; 11.–12.12 kell 13.45,
19.45; 13.12 kell 13.45, 21.45;
14.12 kell 13.45, 18.45 Ilmaratas

14.12 kell 19, 19.30, 22, 22.30
Eellinastused: Star Wars:
Viimased jedid

8.–12.12 kell 12.15; 13.12 kell
10.45, 14.30; 14.12 kell 12.30
Jõuluvanade vahetus

BIG BEN PUBI

13.12 kell 11.15 Lumeinimese
poeg

9.12 kell 21.30 Hot Shot

21.12 kell 19 C-Jam ja Mikk
Kaasik

8.12 kell 20.50; 11.–12.12
kell 14.45, 22; 13.12 kell 16.45
Mehetapja / Süütu / Vari

14.12 kell 21.30 The Skyline

TARTU ÜLIKOOL

EESTI RAHVA MUUSEUM

8.–13.12 kell 18, 22.15; 14.12
kell 18 Mõrv Idaekspressis

7.12 kell 19 Hedvig Hanson:
Talvine soojus

16.12 kell 18 jõulukontsert Me
kolmekesi...

8.–12.12 kell 11.30, 12.45,
15, 17.15; 13.12 kell 11.30, 13,
17.45; 14.12 kell 11.30, 12.15,
14.30, 16.45 Paddingtoni
seiklused 2

9.12 kell 19 Jochen Rueckert
Quartet feat Mark Turner
(Saksamaa-USA)

8.–14.12 kell 16, 20.15 Papside
lahing 2
8., 14.12 kell 13, 14.45; 9.–
12.12 kell 13; 13.12 kell 13.15,
15 Pettson ja Findus: Maailma
parimad jõulud
8.–12.12 kell 19.30, 21.30;
13.12 kell 20, 22; 14.12 kell 21
Svingerid
8.–12.12 kell 16.45; 13.12 kell
10.30, 15.15, 16.15; 14.12 kell
14.15 Õigluse liiga

KONTSERT
8.12 kell 21.30 Hea Story

12.12 kell 19 Talvetähed. Lenna Kuurmaa, Piret Krumm,
Liina Vahtrik
16.12 kell 18 Eeva Eensaar

Kesk tn 2, Kambja 62034
E - R 8 – 17
Tel 5340 4980, 741 6237
info@hly.ee
www.hly.ee

17.12 kell 17 Jõulud Maal

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

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

11.12 kell 19 The Garnett Family jõulukontsert

12.12 kell 20 Cats Park (Venemaa)

12.12 kell 19 Hortus Musicus 45

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

15.12 kell 19 Antonio Vivaldi
Keelpilliarmastus, Neli aastaaega

Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.

JAANI KIRIK
13.12 kell 18 Eesti ja Soome
200

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 15.12 Raimond Raadiku
fotonäitus Ahvenamaa saared
– pärlid Läänemeres
LINNARAAMATUKOGU
kuni 16.12 noodinäitus Salongimuusika
kuni 16.12 Marianna Oklejaki
näitus Väikesed imed

KINNISVARA OST
1-toal korter või kööktuba Tartus.
Tel 5612 6628.
2-3-toal korter Tartus.
Tel 558 1346.

Korterid, majad, majaosad
2-3-toal
remonti
vajav korter
Tartus
ja maakonnas.
rahulikusAitame
piirkonnas
väiksemas
kinnisvara
majas, müümisel
I-II korrus. ja
Võiüürimisel.
vahetada
maamaja
vastu Põlvamaal
km
Kai Persidski,
tel 5190(50
3394
Tartust).
Tel Suik,
505 4018.
Gert
tel 515 3773
742keskk
0240 •korter
www.robinson.ee
2-toal
Tartus. Hind

kuni 35 000 €, sobiva pakkumise
puhul kiire tehing! Tel 5649 2580,
anton.zukov@gmail.com

Garaaž Tartus. Tel 557 3440.

TUBINA SAAL
13.12 kell 19 Eliitkontserdid.
Peterburi sillad: Heli Veskus
(sopran) ja Jaanika Rand-Sirp
(klaver)

Kinnisvarateenused aastast 1997

Garaaž Tartus või selle lähedal,
võib vajada mõningast remonti.
Tel 5878 7166.

8.12 kell 21 Jaan Pehk, Impromachine4000, Õnne 14

Eesti vanim Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele
laene ja hoiuseid kommertspankadest
paremate tingimustega.

» Sularahas maksete
teenus

PAULUSE KIRIK

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

8.12 kell 19 Cancionere
Grecanico Salentino (Itaalia)

Juba 25. aastat teiega

» Laenud oma liikmetele

19.12 kell 18 Jõuluingel

Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.

GENIALISTIDE KLUBI

Kambja
hoiu-laenuühistu
» Hoiused oma liikmetele
aasta intressiga kuni 6%

15.12 kell 19 Laulvad kitarrid:
Riho Sibul, Vaiko Eplik, Mari
Jürjens, Mari Kalkun jt

Tel 7 420 240
5 115 949
www.robinson.ee

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.
Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.

Puusepatööd ja ehitustööd.
Tel 5749 4994.

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

KINNISVARA MÜÜK

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti.
Tel 508 0065.

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

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

2-toal korter Tartus Veerikul renoveeritud majas. Tel 5556 8234.

kuni 16.12 Kadi Kurema graafikanäitus Punane ja roheline

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kuiv kask 30 sm, 40 l, võrk 2,1 €;
lepp 50 sm, 40 €; kask 44 €; katlapuud lepp, saar, väiksed kogused.
Tel 521 2015.
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.
Premium pellet 8 või 6 mm 15 kg
kottides. Fin alusel on 72*15 = 1080
kg, 185 € alus, Tartus transport
tasuta. Tel 526 1028.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

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

PAKUN TÖÖD
2 a rõõmsameelne tütarlaps Raadil
otsib endale vahvat hoidjatädi, kes
vahel annaks lasteaiast puhkepäevi
või lubaks ema-isa teatrisse.
Tel 5661 6000.
CE-kat autojuhile. Töö sisu on
veod platvorm- ja kardinpoolhaagistega Skandinaavias (va Norra).
OÜ Viisemar, tel 565 1926,
viisemar@hot.ee

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
turvatöötajale ehitusmaterjalide
kaupluses Tartus. Tel 514 5243, Are

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

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Lisatöö valvur-müüjana pensionärile, kellel ei ole probleeme
alkoholiga. Kl 9-16 tel 5555 9581.

kuni 16.12 F8 fotonäitus

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

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

3-toal korter uues majas Jaamamõisas Ida 4 (eh 2007. a, üp 81 m²,
suur rõdu, 2 parkimiskohta, köögimööbel, keskküte, 3/3, 106 000 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga, tel 526
4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee

Sõiduõppe ABC. A-, B-, C-kat,
lõppastme-, ameti-, ADR- ja
järelkoolitused hea hinnaga.
www.sõiduõppe.ee Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com

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

Puitpakendite tootja pakub tööd
Reolas, ka osaline tööaeg.
Tel 5848 1161, puitpakend@mail.ee
Vajatakse C- ja CE-kat autojuhti,
töö Eesti- Skandinaavia suunal.
Tel 503 3372, martin@traneks.ee
Üldehitustöötajale Nõos. Tööriistad olemas. Transpordivõimalus
(kokkuleppel). Tel 553 3060.

REKLAAM

Neljapäev, 7. detsember 2017
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.

62 a oma koduga naine otsib autoga abivalmis korralikku sõpra.
Tel 5569 9574.

Ostan Moskvitš 408, 412, 2140,
2125, 2137 kasutamata ja uusi
varuosasid ja keredetaile.
Tel 5593 8361.

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.
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.

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

TUTVUS

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Soovin rentida 10 m³ autot küttepuude veoks. Tel 5377 8157.
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Septikute, reoveemahutite ja kaevupumpade müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

Meesterahvas 63 a tutvub naisterahvaga. Tel 5666 2590.

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

OST
Soojuspumbad paigaldusega. Tel
5623 7113, Tiigi 57, Tartu,
www.kliimasepp.ee

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

Veneaegsed lauanõud, lillevaasid, karpidega lusikad, mängud ja
mänguasjad, rahvariided, ehted
jpm. Tel 5639 7329, Liina

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

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

Autode remont ja hooldus.
Rehvide müük ja vahetus.
5345 3499 | sadloy@sadloy.ee
Katlamajade elektri- ja automaatikarikete kõrvaldamine. Ka
puhkepäevadel. Tel 521 9658.

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

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

TEENUSED

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Merevaigust kollaste või kirjude
kuulidega kaelakee ja muud
vanad naisteehted. Tel 5639 7329,
Liina

.ee/kuulutus

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

alates 1 €

Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee
Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.

Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata –
www.jaad.ee
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Avatäidete paigaldus. Pikaajaline kogemus. Hea
hinna ja kvaliteedi suhe. Garantii.
Tel 510 0645.
Elektritööd. Tel 505 5782.
Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

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

Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.

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

Plaatimistööd Tartus.
Tel 5616 2686, plaatiminetartus@
gmail.com, web.zone.ee/plaatimine

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee, tel 5621 7955.

Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.
Santehnilised tööd (boilerid,
wc-potid, segistid, siugtorud), remont ja vahetus. Tel 5616 4389.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu 7
€/m³. Tel 5825 9300.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Vanad rahad, mündid, rinnamärgid ja palju muud! Tel 5872 5458.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.

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

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

TEATED
Anne saunas 7. detsembril üldsaunateenus 1 euro.

VABA AEG
Alatskivi loss ja jõululaat kutsuvad! Sõit Tartust 09.12. Ootame
ka lapsi. Tel 5335 8843.
DJ Heiki tellimine pidudele. Jõuluvana tellimine Tartus al 30 €.
Tel 5618 1139,
heiki.hainsalu@mail.ee

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

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

Vaasid „Kassikakk“. Maksan kuni
30 €. Tel 5674 0610,
metshunt84@gmail.com

IŽ mootorrataste jäänused, jupid.
ИЖ-49, ИЖ-56, ИЖ Planeta.
Tel 5555 4425.

Müüa saunaahjud. Teen ka tellimistöid. Hind soodne. Tartu.
Tel 5629 6070.

Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Videokassettide digitaliseerimine. Fototeenused. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

TERVIS
Sind vaevavad hingamisteede
haigused? Külasta soolakambrit.
Anne 44. Ettetellimisel.
Tel 5353 0118.

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.

Tartu Salemi kirikus (Kalevi 76)
10.12 kl 11 jumalateenistus,
kl 12.30-15 heategevusmüük,
töötoad, kohvik, kasutatud riiete
annetusmüük. Olete oodatud!
salem@salem.ee
Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Vene fotoaparaadid ja neile sobivad objektiivid. Tel 5872 5458.

Sõit Riiga jõuluturule.
Tel 5335 8843.
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ALATSKIVI LOSSI
JÕULUTURG

9. detsembril kl 11 - 16

Jõulukingid ja omavalmistatud tooted ligi 50 kauplejalt.
Kell 12 esinevad Alatskivi Kunstide Kooli laululapsed
Kohal on fotograaf ja portreekunstnik
Avatud õnneloos, jõulukohvik ja lastenurk
Lossi kõrvale Hirveaeda saab kelgutama minna

Olete oodatud veetma jõuluhõngulist päeva lossis!

Kadri Otsiveri foto

