Koer võib olla kaugemal,
kuna on kadunud juba 1 kuu.
Kui näed koera, tee foto,
püüa võimalusel kinni hoida
ja helista kohe tel 507 3000.

Ülenurme vallas
Soinaste külas
on kadunud
9-aastane
pikakarvaline
saksa lambakoer
Rolli.

Häid pühi!
Järgmine leht ilmub

11. JAANUARIL

LEIDJALE VAEVATASUKS
1000 eurot.

Tartu mängis meid igas
elemendis üle, me olime kogu
aeg number kahed.
Rait Käbin
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Delfi, 18. detsember

KINDLA PEALE MINEK
Jõe Keskuse kauplustest leiad kingitused,
mis kindla peale rõõmu toovad!

JÕE KESKUS - ILUSA KODU KESKUS!
SÕBRA 58 | E-R 10-19 | L,P 10-16
www.joekeskus.ee

KANGADZUNGEL XXL TALLINN
TALLINN
TALLINN, Tartu mnt.35 Pärnu mnt. 558a Mustamäe tee 12
Tel. +372 6213105 Tel: +372 6003443 Tel: +372 6562869
E-R 9-19 L- P 9-17 E-R 10-20,L-P 10-18 E-R 9-19, L-P 9-18

Detsembri lõpuni
Aitame valmistuda
jõuludeks!

KOGU KAUP

KUNI

E-poes aasta lõpuni kõik kaubad -75% www.kangadzungel.ee Detsembris outlet'ides kogu kaup -80%

HAAPSALU-OUTLET
Lihula mnt. 3
Tel: +372 4778200
T-R 10-18, L 10-15
TALLINN-OUTLET
Tartu mnt. 35,
II korrus
E-R 10-18, L 10-17

HAAPSALU
PÄRNU
Jaama 9
Karja 6
Tel: +372 4737034 Tel: +372 4431460
T-R 10-18, L 10-15 E-R 9-18, L 9-15
TARTU
KURESSAARE
Turu 14
Kihelkonna mnt. 3
Tel: +372 7352277 Tel: +372 6215786
E-R 10-20, L-P 10-18 E-L 10-18
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Ihaste eliitrajoon polegi
Annelinna getost soolasem
Erinevates linnaosades
müügis olevate majade ja
korterite hindasid uurides
selgub, et kõige kallim on
elada kesk- ning taskukohaseim Annelinnas.
Üllatuslikult ei jää Annelinnast palju maha aastakümneid eliitrajooni tiitlit
nautinud Ihaste.
Uurides kinnisvaraportaalis müügis olevate majade ja
korterite hindasid ning jagades need elamispinna ruutmeetrite arvuga selgus, et 17
mitteametlikust linnaosast
kujuneb kõige kulukamaks elu
ootuspäraselt kesklinnas. Seal
maksab keskmine ruutmeeter
1954,3 eurot. Kesklinnale järgnevad Maarjamõisa (1788 €/
m2) ning Vaksali (1746,8 €/m2).

Ihaste madalat hinnataset selgitavad eksperdid korteripindade vähedusega. 

Linnaosade keskmised kinnisvarahinnad (€/m2)

Hiinalinna hingus

Kesklinn

1954

Veeriku

1408

„Kuna keskusesse on koondunud töökohad, kaubandus,
vaba aja asutused, siis hinnatakse mugavust ja aja kokkuhoidu erinevate punktide
vahel liikumisel,“ selgitas ülekaalu Kaanon kinnisvarabüroo arendusjuht Härmo Haljaste. „See toob otseselt kaasa
kõrgema nõudluse ja nõudlus
toob kaasa kõrgema väärtuse“
Oluliselt soodsamalt kannatab jala maha panna Annelinnas, kus ühe ruutmeetri hinnaks on „vaid“ 1127,05 eurot.
Madalaid kulusid seletab ilmselt asjaolu, et seal kõrguvad
võimsad paneelmajad. Haljaste märkis siiski, et tema büroo
andmetel leiab linnast hinnatundlikule tarbijale meelepärasemaidki paiku. „Samaväärsete varade lõikes on näiteks
Jaamamõisa vanem elamufond
veelgi madalama väärtusega,
samuti mõned väiksemad asukohad,“ ütles ta.
Annelinna odavuse tuules
seilab Ropka tööstusrajoon
ning üllatavalt ka Ihaste. Viimane tuleneb küllap statistika
vigurkäikudest: teadupärast

Maarjamõisa

1788

Ränilinn

1399

Vaksali

1747

Variku

1309

Tähtvere

1740

Ropka

1287

Supilinn

1676

Raadi-Kruusamäe 1283

Ülejõe

1665

Ihaste

1266

Jaamamõisa

1617
1505

Ropka
tööstusrajoon

1149

Karlova
Tammelinn

1458

müüakse Kagu-Tartus peamiselt eramaju, mille hinnad
jäävad üldjuhul 200 000 euro
kanti.

Mastaap määrab
Haljaste sõnas, et korterite
ja majade hindasid omavahel
tegelikult võrrelda ei saagi.
„Kui kortereid võib omavahel
võrrelda pinnaühiku (m 2) arvestuses, siis majad on sedavõrd erinevad, et peamiseks
võrdlusühikuks saab olla tervikhind,“ rääkis ta.
Põhjendus kõlab lihtsalt:
mastaabiefektist lähtuvalt on
suure hulga korterite puhul
ühes piirkonnas ühiku hind
väiksem kui sama suurusega
maa-alal väiksema hulga era-

Annelinn

MERIKE KOTTER

Leidub neidki, kes oma uue pesa Ränilinna rajada plaanivad.

1127
Allikas: kv.ee

majade hind.
Haljaste tähelepanekute
kohaselt leiab enim vabu kortereid üldjuhul Annelinnast
ning kõige vähem Varikult ja
Ropka tööstusrajoonist. Viimast seletab asjaolu, et kõrval
paiknev Ropka linnaosa lõviosa piirkonna elamispinnast
endale haarab.
Üldjoontes on Tartu kinnisvaraturg Haljaste sõnul aga
heas seisus ja on viimastel aastatel kenasti paranenud. „Enamikus segmentides on olnud
hinnatõus ning uusarenduste
proportsiooni suurenemine
tehingute koguarvus, millega
omakorda kaasneb osa statistilisest hinnatõusust,“ lausus ta.
VAHUR JOA

KUULUTA TARTU SUURIMA
TRÜKIARVUGA AJALEHES

trükiarv minimaalselt 20 400

Kesklinna järel naudib krõbedaimat hinnataset Maarjamõisa.

Toon koju kingitused, jõuluhaned,
jõuluõlled ning jõulutunde.
Tartus tasuta. Tel 511 6923.
Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE KUULUTUS MAKSAB?
Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1.20 €
4.80 €
10.80 €

KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI
tartuekspress.ee/kuulutused
KÕIGE SOODSAMAD HINNAD kuulutus@tartuekspress.ee

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Kas jäämegi talveperioodil hangede
vahel palli lükkama?  MERIKE KOTTER

Jätke nöökimine
Kuhu praegu Nõlvaku tasulises parklas seisvad 200
autot jaanuaris pannakse?
Olen sama küsimuse
püstitanud varemgi. Liikluskorraldusteenistuse
juhataja Martin Nelise
vastus: „Auto ostmisel tuleb arvestada, et avalikus
linnaruumis kindlat parkimiskohta ei olegi,“ on
täiesti ebaviisakas ja kohatu. Auto sai ostetud kümme aastat tagasi ja kõik
need aastad on see koht
ka tasulises parklas olemas
olnud. Kuni praeguseni.
Samuti ei aita teie nõuanne, et Nõlvakusse rajati
49-kohaline parkla. Ligi
200 kohta võtate nüüd ju
ära! See 49 kohta on õhtuti
juba praegu täidetud, nagu
pole sellisel kellaajal ka
ühtegi kohta majade ees.
Endiselt ootame selgitust,
miks sulgete nii suure parkla vastu talve ja kuuajalise
etteteatamisega.

Peep Margus
inseneriteenistuse spetsialist
Linnavolikogu 14. aprilli
2016 otsusega algatati Mõisavahe 34b krundi detailplaneering eesmärgiga leida alale terviklahendus uue
tervisekeskuse rajamiseks.
Lähteülesandega nähti ette,
et parkimise kavandamisel
tuleb tagada ristkasutus piirkonna elanike parkimisvajaduste rahuldamiseks.
Planeeringust lähtub,
et 60 maapealset parkimiskohta on kavandatud
kohalike elanike parkimisvajaduste rahuldamiseks.
Parkla kasutamise põhimõte on, et tööajal pargivad seal tervisekeskuse
kliendid ja töövälisel ajal
piirkonna elanikud. Praegu toimub tervisekeskuse
projekteerimine.
Krundile hoone ehitamise ajal ei saa seal sõidukeid
parkida. Ehitustööde ajal on
võimalik jätta autod erinevatesse piirkonna parklatesse. Parkimisprobleemide leevendamiseks valmis
hiljuti Nõlvaku tänava ääres
49-kohaline parkla.
Allikas: Tartu LV

Konservikoera
päästmine
Ööl vastu 16. detsembrit sai
päästekeskus õudse teate,
et Salvesti konservitehase
piirkonnas on väike koer teede remondil kaevatud kahe
meetri sügavusse auku kukkunud. Päästjad tõid koera
august välja.

Aasta tigu roomab
NELJANDAT KORDA
365 päeva siseorganite
vahel hoogu kogunud
ving ja kius on paslik
välja lasta just nüüd, sest
juba traditsiooniliselt
püüab Tartu Ekspress
välja hõigata lõppeva
aasta teo.
Esimese kandidaadi kuulutasid välja maskides kaitsepolitseinikud, kes vahetult pärast
valimisi, 18. oktoobril linnavalitsusest abimeerid Valvo
Semilarski ja Artjom Suvorovi
kaasa vedasid. Lisaks on juba
üle pooleteise aasta ooteseisundis püsinud Kajar Lemberi
kahtlustus. Linnapea Urmas
Klaas aga lokkavat korruptsioonitonti tagasiastumise
vääriliseks ei pidanud ning
haaras võimsa valimisvõidu
järel taas võimuohjad.

Aivar, kuhu jäid?
Tubli tulemus valimistel vajas loomulikult ka korralikku
preemiat, mille värske raad endale kärmelt garanteeris. Klaasi palk galopeeris 3300 eurolt
4500-le, uute abilinnapeade
teenistus 3135 eurolt 4000-le.
Küll aga jäi kogu sellest küllusest ilma Aivar Riisalu, kes
IRL-i linnapeakandidaadina
meepoti ligi ei pääsenud, kuid
leidis päevapealt uued väljakutsed padukeskerakondlikus
Tallinna linnavalitsuses. Ajaloohuvilistele tasub veel meenutada, et just Keskerakonna
ridades pürgis Meie Mees üli-

koolilinna meeriks 2013. aastal.
Ühes multitalent Riisaluga
oleme pealinnale kaotamas
2001. aastast Taaralinnas resideerivat haridus- ja teadusministeeriumi, mis ametikoht
ametikoha haaval keskusesse tagasi hiilib. Mis siin ikka
imestada, kui viljakatel haridusametnikel oma järeltulijaid
kuhugi paigutada pole: lasteaiakohtade teravast puudusest
on tänaseks küll jagu saadud,
kuid seda piirkonna kõrgeimate kohatasude hinnaga.
Minema ei pääse siit hädaorust ka kuhugi, sest vaatamata aastatepikkusele õiendamisele jääb lennuliiklus
pehmelt öeldes lünklikuks,
piirdudes üheainsa Helsingi-liiniga. Linn paiskab tuleval
aastal liikluse arendamisse küll
200 000 eurot, ent lennufirmade horde ei paista endiselt
kuskilt. Hea, et linnaliinitransportki veel kuidagi kulgeb, ehkki riigikohtusse rullunud uus

hange tekitab siingi tuleviku
kohta kahtluseid.

Pallimängud mudas
Kunagisest korvpallikantsist
on saanud üleriigiline naerualune, kui suur Tartu Ülikool
turniiritabelis isegi Valga ja
Rapla külasatsidele alla vannub. Võrdsuse mõttes tuleb
nahutada vutimehigi: Tammeka läbimurret tippude sekka
jäämegi oota, kuni linna ühtki
normaalset sisehalli ei rajata.
Kui kõigest eelnevast virisemiseks veel ei piisa, siis tõttab
alati appi vana hea ilmataat.
Kõle ja vinduv kevad, jahe ja
vesine suvi, lihtsalt mõttetu
sügis ning lumepuudulik talv
kisub ju kõigil harrastuspõllumeestel käe rusikasse. Kel
nimetatutele aga oma kandidaate lisada on, võib need läkitada aadressile toimetus@
tartuekspress.ee - jagamisele
läheb ka publiku lemmiku
preemia.
KAUR PAVES

Tegevusluba L04192

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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inimest sai tööd sõidukite
varuosade maaletooja Inter
Carsi Tähe tänaval avatud
verivärskes Tartu esinduses.

Hõbelusikas läks
15. detsembril teatati politseile, et Arhitekti tänaval on
sisse murtud eramusse, kust
varastati üks hõbelusikas.
Kahju on selgitamisel.

Tantsuhullude
kogunemine

2015. - 2017. a.

 Hambahaiguste ennetus
 Hammaste ravi
 Igemehaiguste ravi
 Proteesimine
 Suukirurgia
 Iluteenused
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SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

poolt. Tegemist on innovaatilise instrumendiga, mis
muudab vaibamustri kuulatavaks helikeeleks.

Viis tonni
vastu taevast
Aastavahetuse ilutulestikule
otsustas linnavalitsus kulutada 4980 eurot. Saluut kestab seitse minutit ja selle aja
jooksul lennutatakse taevasse 6544 lasku, mis avanevad
erinevate efektidena kuni
180 meetri kõrgusel.

Kaupmehe kaubaks
Linn müüb enampakkumisel
osta.ee oksjonikeskkonnas
Ropka tööstusrajoonis asuva hoonestamata kinnistu
Kaupmehe 8. Kinnistu pindala on 3251 m² ja sihtotstarve
100% tootmismaa. Alghind
on 105 000 eurot ning tagatisrahaks 8000 eurot.

Ehini mantlipärijaks

27. detsembril kell 20 peetavas käesoleva aasta viimases Tartu tantsuklubis on
teemaõhtuks „Sõpradega
aastavahetuse ootuses“. Tiigi seltsimajas saavad kokku
mitmesugused muusikud
Tallinnast Karksi-Nuiani ja
Jõgevalt Kihnuni.

21. detsembrini saab Tartu Kultuurkapitalile esitada
taotlusi teist aastat välja antava linnakirjaniku stipendiumi saamiseks tuleval aastal.
Tänavuse laureaadi Kristiina
Ehini järeltulijale hakkab igal
kuul arvele kukkuma 940
eurot.

ERM-i vaibad
helikeeleks

Kassid ja inimesed

ERM-i suurel jõululaadal
esitleti äsja ilmunud plaati
„Vaibamustrimuusika“, millel olevad palad on loodud
ainulaadse seadme, vaibamustrimuusikamängija

SÄHVATUS

Sellest nädalast saab linnaraamatukogu muusikaosakonna galeriis vaadata Valeriy Sakovi õlimaalide seeriat
„Kassid ja hiired“ ning II ja III
korruse fuajees näitust „Asjad ja inimesed“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

GLÖGITÄIDIST PRISMAST? Annelinna Prisma mädanenud tootevaliku põhjendus kõlab saalitöötajate
sõnul lihtsalt: aga mis me siis siia asemele peaksime
panema? 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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Koondnäitus toob rahva ette tõelise kohaliku fotokunsti kuulsuste halli. 

MALEV TOOM

Palametsa
pajatused
448.

Pool sajandit hiljem
Galeriis Noorus rullus
jõulude eel 20. jaanuarini lahti ülevaatenäitus
„50 aastat hiljem: Tartu
fotograafia 1960.-1980.
aastatel“, mida ühendab
kolm keskset mõistet –
„fotograafia“, „ajalugu“ ja
„Tartu“. Mitmed näitusel
esindatud staarid astuvad kuu jooksul üles ka
isiklikult.
Eksponeeritavad fotod on
pärit autoritelt ja ERM-i fotokogust. On ju Tartu Eestis ja
kaugemalgi tuntud oma tugeva fotograafide koolkonna
poolest juba vähemalt 1960.
aastatest alates. 1928. aastal
asutatud Tartu Raadio-Fotoklubi sai uue hoo sisse 1960.
aastatel koos kultuuri üldisema hoogustumisega. Fotograafias tähendas see ennekõike pildikultuuri ja fotokeele
moderniseerumist.

Maal tunnistati nagu
varemgi katoliiklust,
linnades aga luterlust.

Ebaharilikult hübriidne
Pilte hakati tegema ootamatute nurkade alt, teoste tonaalsus muutus tihti äärmuslikuks,
samuti hakati kasutama fotograafikale tunnuslikke eritehnikaid nagu pseudosolarisatsioon, isoheelia ja ülikontrast.
„Toorest“ fotokujutist monteeriti uuteks sünteetilisteks tervikuteks kokku koos muude
piltide, aga ka tekstide, nootide
ning joonistustega. Kõigi niisuguste võtete üldisemaks si-

hiks oli kummastuse ja võõristustunde tekitamine, mis pidi
fotograafiale andma kunsti ja
fotodele teose staatuse.
Praeguse näituse ajaliselt
kaugeim kümnend, 1960. aastad, tõi lavale teiste hulgas
Eesti fotoajalukku olulise jälje
jätnud autorid Rein Nigoli ja
Jüri Karmi. Kui Nigoli kunstiliseks kaubamärgiks olid foto
ja graafika vahepealsed, üldistatud plakatlikule või karikatuursele kujundile toetuvad
pildivormid, siis Karmi katsetused vormi vallas olid veelgi
laiaulatuslikumad.
Karmi fotod jõudsid kaamerameediumi poolt pakutavale
„täpsusele“ ja „konkreetsusele“
vaatamata täiesti abstraktsete
lahendusteni. Lisaks sidus autor selliseid teoseid mõnikord
ka kirjanduslike taustadega
(„Artur Alliksaarele“) – tulemuseks ebaharilikult hübriidsed teosed.
1970. aastatel fotode sidumine graafikakunsti ideaalidega
jätkus ja isegi hoogustus. Näitustele ilmusid eritehnikates
lakoonilised tööd, nende kõrvale aga peagi tugevalt omapärasematena Valeri Parhomenko ülikontrastsed montaažid
ja kollaažid. Tema osalus fotoja kunstimaastikul hõlmas nii
kunstnikutegevust kui näituste kureerimist („Naine Fotokunstis“), samuti erialaühenduste organiseerimist.
Parhomenko ikooniliste

tööde hulka 1970.-1980. aastatest kuulub ennekõike „Depressioon“, mis on praegusel
„fotograafia renessansiperioodil“ muutumas lausa embleemiks. Tähelepanuväärsed olid
ka muusikateemalised ülikontrastsed montaažid. Uue
kvaliteedina järgnesid neile
Tõnu Nooritsa, Georg Rosma,
Rein Urbeli ja Otto Kuusi fotod.

Andekas Ain
Niisugune asjade seis soodustas hüppeliselt ka ajakirjandusfotograafia uuenemist.
„Edasis“ töötanud Malev
Toom ja Meelis Lokk muutsid
oluliselt kogu Eesti fotožurnalistika ilmet ja suhtumist
dokumentalistikasse. Nii Toomi („Portreed“, „Puulinn“) kui
Loki („Kuidas elad, Virumaa?“)
tähistasid vabas maailmas levinud sõltumatu dokumentalistika jõudmist Eesti kultuuriruumi.
Pikemad, paljudest fotodest
üles ehitatud pildikooslused
võimaldasid juba läbi viia pildiuurimusi ja sisaldasid kohati
kriitilisi elemente ühiskonna
kohta, mida varem oldi tervelt
pool sajandit läägelt kiidetud.
Andekas pressifotograaf oli
ka Ain Protsin, kes oli omalaadseks ühenduslüliks toona
omavahel vastanduvate leeride „pressifoto“ ja „fotokunsti“
vahel.
KAUR PAVES

Rõõmurohket jõuluaega,
tujuküllast
aastavahetust
Suurima valikuga
vaibapood Tartus

BUSSI RENT paku hind

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

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

AASTA LÕPUNI
KOGU KAUP TAVAHINNAST

20% soodsam

Alfalend Põrandakatted Tartus Aardla 25
E–R 9–18 • L 9–16 • tel 736 6185

ELAMUS
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Uuno Kivilinnast
Au ja kuulsus türklastele

armastan ma juba 2015. aastast, mil nad Vene hävitaja alla
kõmmutasid. 1974. aastal see
vahva vabariik välja kuulutati
ja loodetavasti tunnustab neid
varsti ka mõni muu riik peale
Türgi.
Kõik kreeklased on saare
põhjaosast jalga lasknud, väga
lõbus oli kõiki neid tühjasid

poolikuid kõrghooneid vaadata. Minusugune väljaõppinud
tornkraanajuht kuluks neile
hädasti ära, sest kodumaine
karskuspoliitika tõelist töömeest ei tunnusta.
Igatahes peeti iseseisvuspäeva puhul maha kõva pralle,
kus mul ka tuhande turisti ees
esineda õnnestus. Mingi blon-

KÕNEMEKA
laienes Tartusse
Armastatud teleturutooteid
telefoni teel tutvustavad
sulnid hääled kõlavad nüüdsest meie oma kodulinnast.
Sealjuures on kõigil võimalus
müügigurude meeskonnaga
isegi kampa lüüa.
Pealinnas juba aastaid telefonikeskust pidanud Studio Moderna, mis huvilistele keskpäevastest Top Shopi
saadetest tuttavaid brände,
nagu Top Shop, Dormeo, Delimano ja Walkmaxx, pakub,
avas uhiuued ruumid aadressil
Ülikooli 2a. „Tänu televisioonile inimesed meie kaupu juba
teavad ja tunnevad, kuid sellegipoolest otsustasime oma tegevust Eestis laiendada,“ selgitas
keskuse juhataja Iiris Puusepp.
„Tartu pidi ju heade mõtete linn
olema, miks siis mitte siin oma
häid ideid rakendada.“

Kuula lõpuni

LEA MÄNDMETS

50sonetti

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi ...

11 €

15 €

Kontserdisari

Palved II

«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

12. jaanuar kl 19
Tartu Ülikooli aula
13. jaanuar kl 19
Niguliste kirik

„Missa syllabica“
Ülikooli tänava kontor on müügirahvale saanud teiseks koduks, kust nädalavahetusekski lahkuda ei raatsita.
du,“ soovitas ta ka skeptikutel
müügikõne alati lõpuni kuulata.
Hetkeseisuga on Taaralinnas
tööl juba 11 inimest, kuid kohe
oleks firma valmis veel kümmekond juurde võtma. „Väljaõpe ja
tublid abilised on meie poolt, ei
pea olema kogemusi ega midagi
muud peale tahtmise ja pealehakkamise,“ kinnitas Puusepp.
„Me pole seadnud ei vanuselisi,
etnilisi ega mingeid muid piire – meie usume, et igaühes on
müügiguru peidus, ning seda
välja võluma me asumegi.“

Logo kaitseb

Loomulikult võivad introvertsemad kaasmaalased ootamatule kõnele ka negatiivsemates
toonides vastata, ent sellegi tõrjumiseks on gurudel oma nipid.

„Ükski vastus ei ole kunagi suunatud konkreetse töötaja vastu,
neid kaitseb firma logo. Kõik
positiivsed kogemused lubame
õhtul koju kaasa võtta, aga negatiivsed tuleb kontoris varna riputada,“ kõlas Puusepa õppetund.
Müügitöösse armumine võib
aga kulmineeruda sellegagi, et
pühendunud töötaja ei jõua nädavahetustel enam ära oodatagi, millal jälle saaks tööle tulla.
„Seda võin täitsa julgelt mitme
kolleegi nimel kinnitada,“ sõnas
Puusepp. „Oleme pigem perekond kui kolleegid.“
Kes näeb endas sisu telefonimüügi alal areneda, on Ülikooli
tänavale alati oodatud. Lähemat infot saab e-postil iiris.
puusepp@studio-moderna.ee ja
telefonil 5697 0234.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Marco Ambrosini (nyckelharpa, Itaalia)
Angela Ambrosini (nyckelharpa, Itaalia)
Anna-Liisa Eller (kannel)
Dirigent Jaan-Eik Tulve

Kavas:
Gregooriuse laul
Osad Guillaume de Machaut’ missast “La messe de Nostre Dame“
Arvo Pärt „Missa syllabica“

eestikontsert.ee

epcc.ee
������
��
�����

Puusepp rõhutas, et ettevõte
ei pommita juhunumbreid, vaid
ikka vaid neid, kes kontaktid vabatahtlikult jätnud on. „Telefoni
teel on aeg-ajalt võimalus pakkuda turule tulevaid tooteid esimesena. Mis seal salata, teinekord
on hinnadki paremad kui mui-

deeritud kohalik eit tegi kõigepealt kõhutantsu ja seejärel
esitasime juba koos türgi rahvatantsu. Eesti mees on tantsulõvi ja loomulikult kasutasin
võimalust lavale tormata, sest
lauad olid lookas ja tasuta juua
lubati nii palju, kui sisse mahtus. Natuke küll noomiti, kuid
lõpuks kõik plaksutasid.
Ilusaid hetki jääb meenutama uhke kotkaga müts, mille kümne euro eest soetasin.
Eks ta kallis ole, kuid sellist
meenet kodumaalt juba ei saa.
Esialgu küsis mutike putkas
selle eest 20 eurot, aga õnneks
sai ta venekeelsest fraasist
„S uma sošla?“ aru ja jooksis
mulle järele. Üldse peab seal
igal pool tingima, muidu istuvad rosinasilmad sulle pikema jututa pähe. Minu kasuks
töötas äärmuslik vaesus – ega
surm ka majahoidjalt midagi
võtta saa.

kõvaköide•kriitpaber
128 lk•10,5x13 cm

��

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

����

Rahaga arvestasin nii täpselt, et Tallinna lennujaamast
Tartusse enam ei pääsenudki.
Kõvasti krabisevat sai vahetatud Põhja-Küprose liirideks,
mida, nagu kohapeal selgus,
tegelikult kellelegi tarvis polnudki – sai ilusti eurodega
hakkama. Saabusin Maarjamaale kuue euroga, kuid bussipilet maksis 6.20. Kerjama
kauboi ei hakka, nii et tuli
kaks ja pool tundi odavamat
bussi oodata.
Nii nagu ma austan Põhja-Korea korda Lõuna-Koreast
enam, tähistasime uljalt ka
Põhja-Küprose Türgi vabariigi sünnipäeva. Türklaseid

Jaama tänavale on püsti pandud mitteametlik Põhja-Küprose saatkond. 
KAUR PAVES

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

��

Unelmate maal Küprosel lõin laiaks viimse kui
kopika ning nüüd pean
reisiks laenu andnud SEB
vereimejaid orjama mitu
aastat.

10 €
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Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

VABA AEG

LOOMAD

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Kvaliteet
garanteeritud! Tel 5622 9840,
www.kevori.ee

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.12 kell 14.30, 17.05; 23.–24.,
26., 28.12 kell 11.15, 13, 15.45;
25.12 kell 13 15.45; 27.12 kell
11.15, 15.30 Ferdinand
22., 28.12 kell 22.15; 25.–
26.12 kell 21.30 Igitee
22.12 kell 13.30, 19.15; 23.–
26., 28.12 kell 13.30, 17.45;
27.12 kell 13.30, 16.20 Jumanji: Tere tulemast džunglisse
23.–24., 26.–28.12 kell 10.45
Jõulud ja puha
22.12 kell 21.45; 27.–28.12 kell
21.30 Mõrv Idaekspressis
22.12 kell 11.45, 14; 23.–25.12
kell 13.15, 15.30; 26., 28.12 kell
11, 13.15, 15.30; 27.12 kell 12,

Puitbrikett. Koostis kuusk ja kask.
Tel 511 9782.

EHITUS

Vaikimisvanne

KINO

Neljapäev, 21. detsember 2017

14.10 Paddingtoni seiklused 2
22.12 kell 16.15, 20.15; 23.–
28.12 kell 15.15, 19.30 Papside
lahing 2
26., 28.12 kell 12; 27.12 kell
11.45 Pettson ja Findus: Maailma parimad jõulud
22.12 kell 18.15; 23.–26.,
28.12 kell 20.15; 27.12 kell
18.45 See on alles algus
22.–26.12 kell 16, 18, 19, 21,
22; 27.12 kell 16, 17.45, 19,
20.45, 22; 28.12 kell 16, 18, 21,
22 Star Wars: Viimased Jedid
22.–26., 28.12 kell 13.45;
27.12 kell 13.40 Uued jõulupuud
25.–26.12 kell 22.15 Vaikimisvanne
23.–28.12 kell 17.15 Väike ime
28.12 kell 19 Londoni Kuninglik Ballett: Pähklipureja
27.12 kell 21 Salaseanss

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

Katuse- ja fassaaditööd, vundamentide remont ja soojustamine.
Eramud, korteriühistud. Talvesoodushinnad! Tel 5649 4929.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

2-3-toal remonti vajav korter
rahulikus piirkonnas väiksemas
majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust).
Tel 505
4018.majaosad
Korterid,
majad,

Balti Metsakeskus OÜ ostab
742 0240
• www.robinson.ee
kasvava
metsa
raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

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

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

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

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

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

Pikakarvalise taksi kutsikad (tõulised). Tel 504 1924, enehelve@
hot.ee, jahisarv.onepagefree.com
Ära anda 2,5-kuused kassipojad
(emane ja isane, käivad liivakastil ja
söövad kassitoitu). Tartu,
tel 5346 9449,
Katlin.muuli@gmail.com

MÖÖBEL
Õnneleid liikluskoolis eriti hea
aastalõpupakkumine: B-kategooria ainult 449 €! Tel 507 6405,
www.onneleid.eu

KÜTE

Kasutatud mööbel antiigist
nüüdisaegseni - soodustus kuni
-35%. Narva mnt 149.

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

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

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

Maamaja Tartumaale. Võib olla
hooldamata või renoveerimist
vajav. Tel 522 5495.

Kooli toitlustuses Tartusse: kokk
ja köögi abitööline. Tel 5855 6765,
erakool@dussmann.ee

Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.

Dekoratiivsed tiigipuu seinapaneelid interjööri. www.olikol.ee

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

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

Gert Suik, tel 515 3773

MATERJAL

Juba 25. aastat teiega

Kinnisvarateenused aastast 1997

Tartuskorter
ja maakonnas.
2-toal keskk
Tartus. Hind
Aitame
kinnisvara
kuni 35 000
€, sobiva
pakkumise
müümisel
üürimisel.
puhul kiire
tehing!jaTel
5649 2580,
anton.zukov@gmail.com
Kai Persidski, tel 5190 3394

Siseviimistlus- ja remonditööd
(ka väiksemad). Tel 5606 4572.

Kambja
hoiu-laenuühistu

Tel 7 420 240
528 5880
www.robinson.ee

Eesti hagija tõutunnistusega isased kutsikad (s 10.09.17, vaktsiin).
Tel 504 1924, enehelve@hot.ee

Maja Tartumaal, mis võib vajada
põhjalikku taastamist. Kõik pakkumised oodatud! Tel 505 0954.

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

Ostan maja Tartus või 3-4-toal
rõduga korteri (1. või 2. korrusel).
Kiire! Tel 5817 2199.

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

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!
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.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
Üks pakk on 3 m pikk ja on 3 ruumi.
Autole mahub 9 rm. Tel 526 1028.

RIIDED
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil kindad, villased sokid,
koeravillast ravivööd, lasteriided
jpm. E-R 10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. 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
Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. Töödele garantii. Kogemus aastast 1997. Tel 5604 4241.

» Hoiused oma liikmetele
aasta intressiga kuni 6%
» Laenud oma liikmetele
» Sularahas maksete
teenus

käe-, jala- ja rinnaproteesid

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

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

käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

REKLAAM

Neljapäev, 21. detsember 2017
Jõuluvana külastab kodusid,
lasteaedasid ja ettevõtteid.
Tel 5363 4295, FB: Jõuluvana Oskar

Suusasidemete paigaldus Sepa
turul (2. korrus). Tel 515 0777.
Tasuta kodumasinate ja vanametalli äravedu. Tel 5386 9008.
Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Prügi äravedu 7
€/m³. Tel 5825 9300.

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

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.

MÜÜK
Vene fotoaparaadid ja neile sobivad objektiivid. Tel 5872 5458.

Kolimisteenus, utiliseerimine,
klaverite vedu jpm. Furgoon ja
kaubik. Tel 553 7638,
www.kolimine24.ee
Lumekoristustööd Bobcatiga.
Vajadusel lume äravedu.
Tel 5662 0058.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

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

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

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

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

Teen tellimustöid. Maalin õlivärvidega foto järgi portreesid.
kairimaalid@gmail.com
Antennid, SAT-TV komplektid,
tuunerid ja muud seadmed. Tiigi
57, Tartu. www.teleantenn.ee

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

Sõidukite

Koolide märgid, vanad rahad,
medalid ja palju muud!
Tel 5872 5458.

62 a oma koduga naine otsib autoga abivalmis korralikku sõpra.
Tel 5569 9574.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

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

TERVIS

TUTVUS

TEENUSED

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

Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee
Raamatupidamine ja aasta-aruanded (Tartus). Tel 5551 1130.
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.

Vene-aegsed lauanõud, lillevaasid, karpidega lusikad, rahvariided ja muu. Tel 5639 7329, Liina

Suusad, suusakomplektid, uisud.
Soodsalt. Sepa turu 2. korrusel.
Tel 515 0777.
Merevaigust kollaste või kirjude
kuulidega kaelakee ja muud vanad ehted. Tel 5639 7329, Liina
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Parim hind!
www.kiiredkolijad.ee,
tel 5621 7955.

Santehnik. Tel 5361 5254.
San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga - Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.

OST

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted – sõlg (kuni 500 €), ketid, müntidest ketid, hõberublad
jm! Raha kohe! Tel 5649 5292.

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

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

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

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.

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

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

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

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

Septikute, reoveemahutite ja
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee
Soojusvahetite läbipesu korteriühistutele, firmadele. Tehnosüsteemide hooldus ja remont.
Tel 5552 8525.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Õhksoojuspumbad paigaldusega. Soodushind! Tel 5623 7113,
www.kliimasepp.ee, Tiigi 57, Tartu

Väga hea hinnaga ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust
kaelakee. Eriti hea hind kollasepruunikirju kee eest. Enne müümist
küsige minu hinnapakkumist.
Tel 5871 0351.

TEATED
Anne saunas 21. detsembril üldsaunateenus tasuta.
annesaun@hot.ee

VABA AEG
Armsad naljasõbrad! Ootame
Teid 28. detsembril kl 12 Pepleri
tn 27 suurde saali huumoritrupikese Igihaljad jõulupeole.
Sissepääs prii. Tel 511 7261.
Dj Heiki tellimine pidudele. Jõuluvana tellimine Tartus al 30 €. Tel
5618 1139, heiki.hainsalu@mail.ee

Juustu, keeksi, tomati, kurgi,
kala, draakoni jne piltidega vaagnad ja lauanõud. Maksan kuni 100
€. Tel 5590 6683.

AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le, MTÜ-le,
FIE-le. Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.
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Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Vanad Vene kellad, kompassid,
stopper jne. Ei pea olema töökorras. Tel 5872 5458.
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REKLAAM

Neljapäev, 21. detsember 2017

Raeoptikas on

kingituste aeg
RAAM

-50%

TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.

või

KLAASID

-50%

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

