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Avasta Renault crossover´id
KADJAR, KOLEOS ja CAPTUR

renault.ee citymotors.ee

CITY MOTORS
Tartu Jõe 9a, tel 736 7893, tartu@citymotors.ee
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600 mm

600 mm

TSOON 2

TSOON 1

Honeywell
vingugaasiandur
XC70
(IP44, eluiga 7a)

48

€

Raadius 600 mm
TSOON 2

TSOON 1

Märgades ruumides tuleb andur
paigaldada väljapoole tsoonidest 1 ja 2.

CO Andur
Vähemalt 30 cm
Vähemalt 15 cm

art XC70-EN

IP44

TSOON 2

TSOON 2

600 mm

600 mm
TSOON 2

PARIM VALIK

Niisketesse ruumidesse
paigaldatava anduri IP-klass
peab vastama tasemele

CO Andur

1-3m

Honeywell
vingugaasiandur
XC100D
(IP44, eluiga 10a)

75

Vingugaas (CO) kujutab endast nähtamatut, lõhnatut, äärmiselt mürgist gaasi. See tekib kütuse, nt
puidu, puusöe, ahjukütuse, petrooleumi, bensiini, maagaasi, propaani, butaani mittetäielikul põlemisel.
Vingugaasimürgituse võib saada kui sul on kasutusel küttekolle või gaasiseade. Tahkekütusega köetava küttekolde
siibri liiga varasel sulgemisel ähvardab mürgistuse oht kõige
rohkem.
Suitsuandur tuvastab ruumis leviva nähtava suitsu, kuid mitte
vingugaasi. Vingugaasi tuvastamiseks ja mürgistuse vältimiseks tuleb kindlasti paigaldada vingugaasiandur.
Esimesed mürgistusnähud on uimasus ja peapööritus. Nende
tunnuste avaldumisel tuleks viivitamatult avada aknad-uksed
ning ruumid ventileerida. Mürgistuse süvenedes võivad tekkida
peavalu, iiveldus, oksendamine, valu rinnus, südame rütmihäired, kõhuvalu ja surm. Kutsuda kiirabi!
Eriti ohtlik on vingugaas magavale inimesele, sest hapnikupuudus ja vingugaas tekitavad veel sügavama une, mis võib
jääda igaveseks.
Ideaaljuhul tuleks andur paigaldada igasse tuppa kus on
kütteseade. Tungivalt soovitatav on paigaldada andurid ka
magamistubadesse ja tubadesse, kus te veedate palju aega.

Majandus- ja taristuministri määrus, akt nr 87, § 45. P11.

art XC100D-DE

€

päeva pärast
KOHUSTUSLIK!
Tegutse kohe!

Vingugaasiandur
tuleb kindlasti paigaldada ka
nendesse eluruumidesse kus asub
tahkekütusega köetav küttekeha. Nt puuküttega ahi, pliit või kamin.

Vingugaasiandur

on kohustuslik
alates 01.01.2018*

CO Andur

Vingugaasiandur on kohustuslik alates 01.01.2018 eluruumides,
kuhu on paigaldatud KORSTNAGA ÜHENDATUD GAASISEADE.
Nt vannitoad või köögid, kus kasutatakse gaasi-veesoojendit.
Määrus ei laiene eluruumidele, kus on kasutatusel ainult gaasipliit.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

NB! VINGUGAASIANDUR EI ASENDA SUITSUANDURIT JA VASTUPIDI!
TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Omad joped jäävad võõraks
Vaatamata rae intensiivsele jou-jou-kampaaniale ei kipu ihult ja
hingelt noored tartlased
end ametlikult linna sisse
kirjutama. Ja miks nad
peaksidki, kui de jure
külalisena toimetada
majanduslikult sootuks
tulusam on?

mitte ajutist elukohta. „Kõrgemas usuteaduslikus seminaris
on sessioonõpe ja keegi pole
pidanud sellepärast Tartusse
kolima. Seega ei puuduta teema meid üldse,“ tõdes sealse
üliõpilasesinduse juhatusse
kuuluv Karina Baumverk.

Andku tasuta asju
Kõrgema kunstikooli esitudengi Priit Kanguri väitel võiks
linn sissekirjutuse eest midagi
ka vastutasuks anda, kas või tasuta bussisõidu. Tema läbi viidud küsitlus näitas, et vaid väga
üksikud kaasõppurid on end
tartlaseks registreerinud. „Tartu ei paku midagi, mis tooks
kasu, ei tasuta ühistransporti,
majutust ega sööki. Tudengid,
kes on Tallinnast pärit, väitsid,
et see tooks neile ainult kahju,
sest kaotaksid pealinnas tasuta
sõidu,“ selgitas ta.
Kui isegi mõni patrioot
tahaks ülla eesmärgi nimel
ametlikult linlaseks hakata,
kujuneb see Kanguri hinnangul väga keeruliseks. „Ühiselamusse ei saa ennast registeerida ja üürikorterite omanikud
ei taha sellest samuti midagi
kuulda, sest tudengid ei viitsi
hiljem ennast välja kirjutada,“
lausus ta.

Novembris lõppenud kampaaniaga „Registreeri tartlaseks“ püüdis linnavalitsus
turundusjuht Helen Kalbergi
sõnul kodanike südametunnistusele koputada. „Kampaania oli suunatud inimestele,
kes elavad Tartus, tarbivad
siinseid teenuseid, aga kelle
maksud laekuvad mujale,“ vihjas Kalberg. „Muu hulgas elab
Tartus väga palju tudengeid,
kes siia sisse kirjutatud ei ole,
aga veedavad siin õpingute
raames vähemalt kolm aastat.“

Humoorikad meemid
Katse erines varasematest,
kus registrikande eest osalejatele lihtlabaselt meeneid
jagati, sest sel teel saavutatud
lojaalsus on osutunud ajutiseks. „Selge on see, et mõtteviisi murdmine ei toimu üle
öö – see on pikaajaline protsess. Sõnumid olid mõeldud
meeldetuletusena, mis võivad
mõjuda ka tagantjärele,“ rääkis
turundusjuht. „Tooksin siinkohal võrdluse suitsuanduri
kasutamisega – aastatepikkune teavitustöö ja kampaaniad
on lõpuks vilja kandnud ja
hukkunute arv tõesti kordades
vähenenud.“
Sestap sai loominguline lahendus sedapuhku suunatud
enam noortele ja nooremale
keskeale. Nimilaulu kirjutas staarräppar Jarek Kasar
ja samast laulust pärinevad
ka plakatitel kajastunud sõnumid. „Lisaks plakatitele
bussipeatustes, kleebistele
linnaruumis ja reklaamidele
linnaekraanidel mängiti laulu
ka kaubanduskeskuste siseraadiotes. Samuti kasutati erinevaid Facebooki pakutavaid
võimalusi, muu hulgas teema-

Minimaalne efekt
Kas linnaisad jahtisid bussipeatustesse paigaldatud püünistega rullnokki, küsis nii mõnigi terava pilguga linlane. 
RASMUS REKAND
ga seonduvaid humoorikaid
meeme,“ rääkis Kalberg.
Kuidas aga suhtuvad omavalitsuse meelitustesse sihtgrupi
esindajad ise? Maaülikooli üliõpilasesinduse esinaise Anett
Kurmi sõnul on kampaania
küll julge ja sihtgruppi vaadates peakski selline olema, kuid
ülemäära ei kõneta. „Paljude
tudengite jaoks ei ole mõistlik
kirjutada ennast välja koduvallast, mis pakub neile rohkem
hüvesid, ning see on ka mõistetav,“ tunnistas ta. „Teisalt
olen nõus, et kampaania tuleks
suunata nendele tudengitele, kellele koduvald hüvesid ei

paku ja kes ei tunne kodukohaga suuremat seotust.“

Sõidutoetus loeb
Tervishoiukõrgkooli tudengite esindaja Kristjan Laubholts nõustus, et erilist mõju
plakatitel pole. „Tundub, et on
üritatud olla noortepärane,
aga sellega on üle pingutatud,
pigem võiks olla rõhutud sellele, et Tartu on ikkagi suurelt
seotud haridusega ja Tartu vaimuga,“ arvas ta.
Ka Laubholtsi tähelepanekute kohaselt ei anna ülikoolilinna registreerimine õppureile
erilisi eeliseid, pigem vastu-

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

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

pidigi. „On tudengeid, kellele
vastavalt praktikakohale tasutakse sõidutoetust punktist
A punkti B sõltuvalt praktika- ja elukohast,“ tõi ta näite
kaugeltnurgameeste ja -naiste
plussidest. „Aga kokkuvõttes
on tudengitele suunatud kampaania kehv valik, sest enamik
neist veel ei tea, kuhu nad tulevikus tööle lähevad, ja need,
kellel on plaanid olemas, on
kas juba end sisse kirjutanud
või ei tee seda kunagi.“
Lisaks tähendavad moodsad
paindlikud õppevormid paljude jaoks seda, et Taaralinna
õppima tulles ei rajata siia isegi

Ainukeseks reaalselt mõjuvaks ajendiks pidas Kangur
lasteaiakohti. Nende vajadus
aga tekib mõistagi juba neil,
kes juured püsivamalt alla on
ajanud. „Ei saa väga aru, kellele
see välireklaam on mõeldud,“
sõnas ta. „Pigem raha raiskamine, mille oleks võinud hoopis
tudengiliikumistesse suunata.“
Niisiis pole imestada, et
omavalitsuse sõbrakäest hinnanguliselt alla saja inimese
kinni haaras. Rahvaarv kasvas kampaaniaperioodil küll
märkimisväärselt, kuid seda
eelkõige sundliidetud Tähtvere valla arvelt. „Kampaania
kandis sel aastal eelkõige teavitavat eesmärki ja numbriline
efekt oli minimaalne,“ tunnistas turundusjuht Kalberg.
KAUR PAVES
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REKLAAM

3

4

KULTUUR

Neljapäev, 14. detsember 2017

Palametsa
pajatused

Varem nii näotu Roosi tänav
on mõne aastaga küündinud kõrgeima võimaliku
tunnustuseni. 

MAASTIKUARHITEKTIDE LIIT

447.

Tartu riisus arhitektuuripärlite koore
Vabariiklike arhitektuuripreemiate konkursil
välja antud 17 auhinnast
tervelt kümmet võivad
tartlased enda omaks
pidada.
Kultuurkapitali arhitektuuri
sihtkapitali aastapreemia viie
laureaadi sekka mahtusid nii
eesti rahva muuseum, Roosi
tänav kui rahvusarhiiv Noora. Peapreemia saanud ERM-i
puhul tunnustati kõrgelt loominguliste meeskondade ühistöö tulemust. „Arhitektuurse
lahenduse, avalike ruumide
sisearhitektuuri ja maastikuga
vormitud säng raamib aja ning
sündmuste kulgemist terviklikus, dünaamilises keskkonnas,“ kõlas selgitus. „Kõrgelt seatud sihid ja mitmete
loominguliste meeskondade
koostöö on andnud Eesti kultuurimaastikule aastal 2017
olulise märgi.“

Just kevadtalvises pakases kütitud metsloomade nahad olid hästi
kohevad ja pehmed.

Tarkovski stseen
Roosi tänav aga seob auväärt
žürii hinnangul vaheväravana
kokku ERM-i ja linnasüdame.
Tänava näol tekib linna jaoks
uut tüüpi tänav-väljak, mis
peale huvitava teekonna pakub
soovijaile viibimiskohti, tegevust ja vaatamist. „Tänav on
linnaruumiliselt mugav, sidus
ja atraktiivne, eelistatud on
jalakäijad-kergliiklejad.“ Noorale seevastu anti preemia kva-

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%

liteetse ja läbimõeldud ruumi
eest, mis mõjub terviklikuna,
arhitektuursest kontseptsioonist detailideni.
Rahvusmuuseum krahmas
endale ka arhitektide liidu aasta arhitekti preemia. „Projekt
haarab laia konteksti, tõustes
Tarkovski filmistseeni mahajäetud lennuvälja maastikult
ning lennates kaasaja ühiskonna immateriaalsusest Tartu
linnamaastike moodi tundlike tuksetena rahulike loodusmaterjalidega siseruumidesse,“
keerutas tunnustatud Leedu arhitekt Vytautas Biekša.
„Hoone tundub olevat laetud
nii tähenduste kui isikupäraga,
kuid on samal ajal neutraalne
ja kutsuv.“
Sisearhitektide liit jagas
omalt poolt litsentseeritud
kiitust nii Noorale kui ERM-i
näitusele „Uurali kaja“. Rahvusarhiivis täheldati oskust
valida materjale, mis ajas püsivad ja mitte ainult ei püsi, vaid
lähevad paremaks – läbivalt
kasutatud betooni ja naturaalset vaske peeti paslikuks
näiteks. „Uurali kaja“ on aga
žürii hinnangul võetud ette
suure pühendumisega ja autorite ning panustajate tiim on
olnud korraliku mängufilmi
suurune, mis on näha ka töö
tulemuses. „Kõik osad on edasi
antud stiilipuhtalt ja maitsekalt, detailsuse aste on väga
suur, mängitud on erinevatele

meeltele – tehtu viib oma mitmekihilisusega näituste teostuse täiesti uuele tasemele,“
ülistavad spetsialistid.

Kes loob linna?
Tuhast tõusnud Roosi tänav
külvati kiitusega üle ka maastikuarhitektide liidu poolt, kelle
arvates on tänava näol sündinud linna üks lootustandev
kiir, mis ütleb: „Tere, inimene!“ Lootust annab see näidis
eksemplar ekspertide arvates
seetõttu, et juba täna on näha,
et analoogset tänavaruumi esteetikat on asutud paljundama
mujalgi. „Iga ERM-i suunas
liikuja võib sellele tänavale astudes kogeda aja ja ruumi suhtelisust – esteetiliselt meeldivas
ning tähendusi vahendavas
ruumis möödub aeg teisiti. Lahendus rahvamuuseumi marginaalse asukoha probleemile
saabus ruumiomaduste kujundamise kaudu.“
Ka selle aasta maastikuarhitektuuri tegu – näitus „Kes
loob linna?“ – on endasse
haaranud mitmeid tänavusi
kandidaate. Näituse raames
loodud Tartu ruumigurmaani kaardilt leiab nii Emajõe
aia, Taskupargi kui ka Roosi
tänava. „Kes loob linna?“ ei
ole samas staatiline sündmus,
sest temas sisaldub küsimärk
– kuraatorid on kutsunud üles
diskussioonile.
KAUR PAVES
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LUGEJA KIRI

Kas üleannetud inglid vallatlevad ka maksu- ja tolliametiga? 

ELUSTIILIAGENTUUR

Parkimine eeldab
selgeltnägemist?
Hea kodulinn! Kirjutan sulle,
sest olen võrdlemisi nördinud
sellest, et minult selgeltnägemist eeldad.
Olen sel aastal juba kaks
korda saanud parkimistrahvi, sest on ebaõnnestunud
kanaldamine minu ja parkimist korraldavate ametnike
kolmanda silma vahel. Üks
selline koht on Kuperjanovi
ja Pepleri tänaval, kus ainus
tasulisele parkimisele viitav
tunnus on see, et ma olevat
kunagi üle mingi sinise joone
sõitnud. Sinine joon. Meie porises kliimas.
Teine koht on Lai tänav, kus
tõepoolest sooja ilmaga teeservas olevate siniste joonte
järgi saab aru, et tegu on tasulise parkimise alaga. Aga millise tsooniga? Millise kategooria
hiromant ma peaksin olema,
et seda sinist joont vaadates
saabuks selgus, kas A või B?
Kas võiks olla võimalik, et
parkimiskorraldust selgitavad
infotahvlid on igal pool, kus
on tasulise parkimise ala? Nii
nagu normaalsetes linnades
kombeks.

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Eesti standardi kohaselt paigaldatakse mõjualamärgid
kõikidele alale sissesõiduteedele, mis kehtestavad märgil
näidatud liikluskorra kogu
alal. Kui alale on paigaldatud
ala tähistavale märgile vasturääkivaid märke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste
nõudeid. Samuti tähistatakse
teemärgisega „Parkimisala“
(0,4 m laiune sinine joon) parkimisala piiri. Märgis kantakse risti tee teljega sõiduteele
täies laiuses.
Kõik linna tasulise parkimisala sissesõiduteed on
tähistatud liiklusmärkidega
ja infotahvliga parkimistingimuste kohta. Parkimisalalt
väljasõidule on paigaldatud
märk „Parkimisala lõpp“. Parkimispiirkonna (A ja B) üleminekutel on märgid „Tasuline
parkimine“ koos infoga tingimuste kohta.
Allikas: Tartu LV
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LAUSEGA
Kodanlikud jõulud
19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum (Jaani 16)
kutsub 7.–22. detsembril
osalema programmis „Jõulud linnakodaniku kodus“:
salapärane vana bürgerimaja
ootab advendiajal külla, et
teha tutvust unustuse hõlma
vajunud jõulukommetega.

103

tõttu maha toa, köögi, koridori ning takkaotsa iseendagi.
Hukkunu oli maja elamiseks
kasutanud omavoliliselt ja
elektrit seal polnud.

Idaringtee
kolmas järk
Eilsest on liikluseks avatud
Tartu idapoolse ümbersõidu
kolmas ehitusala, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi
Räpina maanteega.

kunstnikku lööb kaasa reedel
kell 17 Kunstimajas avataval
Tartu kunsti aastanäitusel.

Kehakultuur
kallimaks

Promotüdrukute
agentuurid hiilivad
maksudest kõrvale
Meedias üha enam
tähelepanu koguvad
promotüdrukute ja
tantsijate vahendamisega seotud agentuurid
tikuvad alatasa tööjõumaksud maksmata
jätma.
Moiety agentuuri omaniku Lyseth Lutsu sõnul on
ettevõte sõlminud töötajatega käsunduslepingud ning
maksab korralikult makse.
Samas lisas Luts, et mõne
väiksema tööotsa puhul toimub koostöö ka mitteametlikult. „On ette tulnud, et
mõni DJ pakub minu tantsutüdrukule tööotsa ja sel
juhul maksab see DJ peale
esinemist tüdrukule kokkulepitud tasu kohe sularahas,
millelt makse ei maksta,“
märkis ta, lisades, et seda tehakse väga sageli ka teistes
agentuurides. Lutsu kinnitusel on suuremate ettevõtetega koostööd tehes Moiety
tegevus alati seaduslik.
Moiety heaks tööd murdnud tooteesitleja sõnul ei

ole aga agentuur temaga
kahepoolset lepingut siiani
sõlminud ning töötasu pealt
pole seega mõistagi kohustuslikke makse arvestatud.
Teisalt on ta enda sõnul
koostööd teinud ka tooteesitlejaid vahendava ettevõttega Baltic Promotions,
millega on korralik leping
olemas ning kohustused riigi ees täidetud.

Kalvi-Kalle tunnistab
Elustiiliagentuuri nime
kandev firma on enda heaks
pruukinud tõsieluseriaalist „Prooviabielu“ tuntuks
saanud Kalvi-Kalle Kruusamäed, keda agentuur vahendas erinevatesse klubidesse
meelelahutusprogramme
korraldama. Kruusamäe
sõnul ta agentuuriga lepingut sõlminud ei ole ning lisas, et maksude tasumine
selliste tööotsade puhul ei
ole mõistlik. „Koostöö selle
agentuuriga on toimunud
suulise kokkuleppe alusel ja
tehingud olid maksuvabad,“
ütles Kruusamäe. Ta lisas, et

tihti sai ta palga kätte sularahas.
OÜ Elustiiliagentuuri
omanik Janne Mändla lausus, et tantsijad ja meelelahutajad, keda klubidesse esinema vahendatakse, esitavad
agentuurile arve, mille alusel
tasutakse riiklikud maksud.
Arvete koopiaid ja muid ettevõtte seaduslikku tegevust
tõestavaid dokumente Mändla aga tutvustada ei soovinud. Samas tasub märkida,
et ei Kruusamäe ega mitmed
agentuuriga koostööd tegevad tantsijad ole FIE-d ega ole
kunagi omanud ka osaühingut, mille alt oleks üldse võimalik arveid esitada.
Tuntumad agentuurid, mis
Eestis promotüdrukuid ja
tantsijaid vahendavad, ongi
Elustiiliagentuur, Moiety,
Baltic Promotions ning lisaks
ka kurikuulus Invidia. Hiljuti
lahvatanud kupeldamisskandaali tõttu on aga viimase
tegevus peatatud ning selle
omanikega ühendust saada ei
õnnestunud.
KAUR PAVES

Tuleva aasta juunist kerkivad
SA Tartu Sport hallatavate
spordisaalide tunnihinnad 1
kuni 2 eurot, jalgpalliväljakutel 3 kuni 5 eurot.

Karlova on parim
Tartu Ekspressi lugejad valisid lemmiklinnaosaks Karlova, mida toetas 24% hääletanuist. Järgnes kesklinn
21%-ga.

Preemia
hõimuvellele
Linna noorsootööauhindade jagamisel jõudis tunnustatute sekka esimest korda
hõimurahva esindaja – Anne
noortekeskuses töötav ungarlane Zsolt Banhalmi.

Õudne lõpp
11. detsembril põletas 61-aastane härra Nõo vallas Laguja
külas tule hooletu käsitsemise

SÄHVATUS

Mees metsast
Oktoobris Tartumaal kadunuks jäänud 49-aastane Tarmo leiti elutsemas Põlvamaa
metsast, kus ta oma autost
pikemaajalise pelgupaiga oli
rajanud.

Peremajad
nõrgimatele
Linn alustab uuel aastal eurorahade toel Maarja peremajade rajamist intellektipuudega noortele. Selleks
ehitatakse neli uut maja
Ujula ja Jaamamõisa tänavale ja renoveeritakse üks eramu Kure tänaval.

Rongiga viina järele
Elron lisas Tartu-Valga liinile
mõlemale suunale uue väljumise. Uue sõiduplaani järgi
jõuavad rongid Tartusse kell
7.31 ja 8.32 ning väljuvad Valga suunal 17.18 ja 19.35.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

USK VÕIDAB: mõni vaatepilt Lõunakeskuse parklas
annab nii selged tegutsemisjuhised, et täiendavaid
kommentaare ei vajagi. FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS

Vanemuise Sümfooniaorkestri
advendikontsert
17. DETSEMBRIL KELL 17 TARTU JAANI KIRIKUS
W. A. MOZART — A. VIVALDI — J. S. BACH — TÕNU KÕRVITS
PIKKOLOFLÖÖT HEILI ROSIN — SOPRAN ARETE TEEMETS — BASSKLARNET HEIMO HODANJONOK
VANEMUISE SÜMFOONIAORKESTER — DIRIGENT TAAVI KULL
KONTSERDIPILETI HINNA MÄÄRAB IGA KÜLASTAJA ISE, ANNETADES KOHAPEAL VANEMUISE FONDI!
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KINO

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

EHITUS

CINAMON

KINNISVARA OST

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

16.–21.12 kell 13.30 Jõulud
ja puha

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

15.12 kell 13.45 Jõuluvanade
vahetus

15.12 kell 12, 14.10; 16.–18.,
20.–21.12 kell 11.30, 13.10,
15.30; 19.12 kell 11.30, 15.30
Paddingtoni seiklused 2

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

See on alles algus

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Eramud, korteriühistud. Talvesoodushinnad! Tel 5649 4929.

15.12 kell 18.20; 16.–21.12 kell
18 Reis Hispaaniasse
15.12 kell 20.35; 16.–21.12 kell
20.15 See on alles algus

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

15.–21.12 kell 13, 16, 18, 19, 21,
22 Star Wars: Viimased Jedid
KARLOVA TEATER

15.–21.12 kell 14 Uusaastamöll

21.12 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
jõulud me elus

15.12 kell 15.15, 17.45 Eellinastused: Väike ime

PAULUSE KIRIK

19.12 kell 12.30 Ferdinand

17.12 kell 17 Jõulud Maal

BIG BEN PUBI
15.12 kell 21.30 Svips
16.12 kell 21.30 Nedsaja Küla
Bänd
20.12 kell 21.30 Absolute
21.12 kell 21.30 Freddy Tomingas ja Riff
22.12 kell 21.30 Fookus
23.12 kell 21.30 Tip Malts
EESTI RAHVA MUUSEUM
16.12 kell 18 Eeva Eensaar
20.12 kell 19 Les Bohemes:
Show Must Go On
23.12 kell 18 Pearu Paulus

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.
Balti Metsakeskus OÜ ostab kasvava metsa raieõigust. Teenustööna
metsaistutamine ja maapinna
mineraliseerimine. Tel 508 0065.

Garaaž Tartus. Kõik pakkumised
oodatud. Kuulutus ei aegu.
Tel 5363 4295.

15.12 kell 12.15; 16.–21.12
kell 11.45 Pettson ja Findus:
Maailma parimad jõulud

KONTSERT

2-3-toal korter Tartus.
Tel 558 1346.

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

15.12 kell 15.45, 20; 16.–21.12
kell 20 Papside lahing 2

15.12 kell 22.30; 16.–21.12 kell
22.20 Svingerid

KÜTE

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

15.12 kell 16.15; 16.–21.12 kell
15.45 Igitee

15.–21.12 kell 22.10 Mõrv
Idaekspressis

www.sõiduõppe.ee Tel 507 8230,
soiduoppe@gmail.com

21.12 kell 19 C-Jam ja Mikk
Kaasik
22.12 kell 19 Oratorio. Bach.
Missa h-moll
23.12 kel 19 Ivo Linna ja Birgit:
Kingitus
PEETRI KIRIK
22.12 kell 19 Dave Benton ja
Sissi: Valged jõulud koos
23.12 kell 18 The Ilves Sisters
TARTU RAEKOJA SAAL
20.12 kell 19 Jõulujazz - Šubiduwap
TARTU ÜLIKOOL
16.12 kell 18 jõulukontsert Me
kolmekesi...

JAANI KIRIK

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

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

15.12 kell 19 Antonio Vivaldi
Keelpilliarmastus, Neli aastaaega

19.12 kell 18 Jõuluingel

20.12 kell 19 Estraadilainel

20.12 kell 19 Eesti rahvusmeeskoori jõulukontsert

21.12 kell 19 Tõnis Mägi:
Talveöö

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 15.12 Raimond Raadiku
fotonäitus Ahvenamaa saared
– pärlid Läänemeres

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

LINNARAAMATUKOGU

Maasoojuspuuraugud, puurkaevud, reoveelahendused. Kaevupuurija OÜ, tel 552 3169,
priit@kaevupuurija.ee

kuni 16.12 noodinäitus Salongimuusika

Torutööd Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tel 5749 4994.

kuni 16.12 Marianna Oklejaki
näitus Väikesed imed
kuni 16.12 F8 fotonäitus
kuni 16.12 näitus Masinad
tulevad raamatukokku.
3D-printerid, õmblusmasinad
ja muud imevidinad

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
MATERJAL
Aitame kinnisvara
Saematerjal
ja välisvoodrilaud
müümisel
ja üürimisel.
otse tootjalt. Transport. Tel
Meelis
Karu,
tel 511 5949
5656 4624, oliver@puiduplats.ee
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.
Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.
Maja Tartus või 3-4-toal rõduga
korter (1. või 2. korrusel).
Tel 5817 2199.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
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.

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!
Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Kask võrgus 2 €, okaspuu 1,80 €.
Tel 504 5307.
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.
Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

PAKUN TÖÖD
CE-kat autojuhile. Töö sisu on
veod platvorm- ja kardinpoolhaagistega Skandinaavias (va Norra).
OÜ Viisemar, tel 565 1926,
viisemar@hot.ee

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

Kojamehele Tartus Nooruse 3 ja
Nooruse 9. Tööaeg alates kella 5-st.
Inna, tel 5302 3452,
tartu@dussmann.ee

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

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

kuni 16.12 Kadi Kurema graafikanäitus Punane ja roheline
20.12–18.01 Kersti Kohtla maalinäitus Mäng akvarellidega

esitleb:

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

Sõiduõppe ABC. A-, B-, C-kat,
lõppastme-, ameti-, ADR- ja
järelkoolitused hea hinnaga.

Töö Tartu lähedal: kile- ja kartongjäätmete sorteerimine ning
pressimine. Väljaõpe kohapeal. Tel
5566 7923.

Iga ilmaga!

Lenna & Juss Haasma

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
jõulukontserdid
müümisel ja üürimisel.
koos Jussi tütre Miiaga,
Kai Persidski, tel 5190 3394
saadavad Jaan Varts (kitarrid) ja Madis Muul (klahvpillid)
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud www.liblikad.eu

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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19.12 kell 19 Nõmme Rahu kirik
20.12 kell 19 Tartu Peetri kirik
21.12 kell 19 Kuressaare Laurentiuse kirik
22.12 kell 19 Rakvere Kolmainu kirik
25.12 kell 17 Paide kirik

S ooduShinnaga
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26.12 kell 17 Hageri kirik
27.12 kell 19 Viljandi Pauluse kirik
28.12 kell 19 Tallinna Kaarli kirik
29.12 kell 19 Tori kirik
30.12 kell 17 Mooste Folgikoda

piletid müügil

p iletileviS .
BERIT

KONTSERT
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Vajatakse C- ja CE-kat autojuhti,
töö Eesti- Skandinaavia suunal.
Tel 503 3372, martin@traneks.ee

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

Üldehitustöötajale Nõos. Tööriistad olemas. Transpordivõimalus
(kokkuleppel). Tel 553 3060.

Boileri, segisti, siugtoru, veemõõtja, WC-poti, püstakutoru
hooldus, remont. Tel 5616 4389.

PÕLLUNDUS
Vahetada heas korras UAZ 469B
+ komp heas korras dokumentidega T-40/40AM või MTZ-80/82
vastu. Tel 5348 8766

RIIDED
Jõe butiigis nii uus kui kasutatud
kaup kõik -20%! FB: Jõe butiik
Odavad rõivad Kastani 121. Müügil kindad, suusapüksid ja -joped,
fliisid, lasteriided jpm. E- R 10-18,
L 10-15.

Sepa kirbuturg avatud E-R 9-18,
L 9-16, P 9-15. Ootame nii ostlema
kui bokse rentima! FB: Sepa Kirbuturg, tel 5604 4200.

SÕIDUKID

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. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Tel 505 5782.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.
Müüa saunaahjud. Teen ka tellimistöid. Hind soodne. Tartu.
Tel 5629 6070.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie, äravedu, hekkide lõikus, kändude freesimine
jpm. www.2arboristi.ee,
tel 5621 7955.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.
San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.
San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi - ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Soovin osta 4/4 viiulit koos kastiga. Tel 5881 2464.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

TERVIS
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.

TUTVUS
62 a oma koduga naine otsib autoga abivalmis korralikku sõpra.
Tel 5569 9574.
Meesterahvas 63 a tutvub naisterahvaga. Tel 5666 2590.

OST
Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.
IŽ mootorrataste jäänused, jupid.
ИЖ-49, ИЖ-56, ИЖ Planeta.
Tel 5555 4425.

Plastakende ja uste remont ning
hooldus. Tee oma aknad enne
talve tulekut korda! Tel 5698 1284.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

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

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

Polsterdame uksi. Tel 550 7679

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

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

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

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

Tasuta kodumasinate ja vanametalli äravedu. Tel 5386 9008.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

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

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

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

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

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

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

Soojusvahetite läbipesu korteriühistutele, firmadele. Tehnosüsteemide hooldus ja remont.
Tel 5552 8525.

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

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

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

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

Jõuluvana külastab kodusid,
lasteaedasid ja ettevõtteid.
Tel 5363 4295, FB: Jõuluvana Oskar

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Sõidukite

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

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

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

TEENUSED

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

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

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

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

Santehnik. Tel 5361 5254.

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.

Juustu, keeksi, tomati, kurgi,
kala, draakoni jne piltidega vaagnad ja lauanõusd. Maksan kuni
100 €. Tel: 5590 6683.
Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist.
Tel 734 1901.

Vanad fotod, mündid, sõled, lauanõud, mänguautod, aabitsad jne!
Raha kohe kätte! Tel 5674 0610,
metshunt84@gmail.com
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanavara kokkuost! J. Kuperjanovi 62. Tel 5815 0312,
www.emiliaantiik.ee

VABA AEG
16. dets kl 14 Gildi 3 „Selgeltnägijate tuleproovi“ finalisti Helve
loeng „Saa oma hingeloomaga
tuttavaks“. Kl 18 Tiina Rikase
haikude raamatu ja Külli Org kromaatilise kandle CD esitlus. Tel
503 5599, www.helisevsonum.ee/
sundmused
Dj Heiki tellimine pidudele. Jõuluvana tellimine Tartus al 30 €. Tel
5618 1139, heiki.hainsalu@mail.ee
Sõit Riia jõuluturule 16.12 kl 7.30.
Valmiera, Sigulda, Riia peatustega
(29 €). Tel 5335 8843.
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Tööriistamarketis
8.-17. detsembril
Säästukaardiga
kogu kaup*

-20%
*Pakkumine ei laiene kampaaniatoodetele

TALLINN TARTU RAKVERE PAIDE JÕHVI

Ringtee 78, Tartu • Tel 767 9092 • tartu@tooriistamarket.ee • www.tööriistamarket.ee

