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Kallis WINDSTOPPER talvemüts TASUTA!
®

SNICKERS WORKWEAR
WINDSTOPPER®
talvemüts

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2013 või kuni kaupa jätkub!

*OSTES SNICKERS WORKWEAR
TALVEJOPE (art 1119/5804
või art 1128/0418) SAAD
KINGITUSEKS TASUTA
WINDSTOPPER® TALVEMÜTSI

art 9093/0418

TASUTA*
TAVAHIND 37.- €

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter
talvejope

SNICKERS WORKWEAR
Rip-Stop Winter
talvejope

art 1119/5804

-10%

art 1128/0418

84.- €

kehtib ka mütsi
pakkumisega

SOODUSHIND

99.- €

TAVAHIND 110.- €

Mugavus. Vastupidavus. Funktsionaalsus. Disain.
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

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

HAAPSALU
Ehitajate 2a

VALGA
Vabaduse 39

PAIDE
Pikk 2

NARVA
Tallinna mnt 19c
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ANNELINNA KIIRABIBAAS
uudised

Neljapäev, 31. oktoober 2013

võidab hädalistele minuteid

Eluohtliku spordiplatsi
päästab moodne kuppel
Linn kogub raha amortiseerunud Annelinna kunstmuruväljakule kupli
paigaldamiseks, sest muidu see Eesti kliimas vastu ei pea.
„Annelinna väljakul valitseb praegu ikka tõsine vigastuste oht, sest vesi
ei voola sealt ära, traktor saab seda ainult laiali lükata. Kui miinuskraadid
tulevad, siis mängitakse seal jalgpalli täiesti jää peal,” tunnistas väljakut
hooldava sihtasutuse Tartu Sport juht Eve Lill. “Meie kliimas on sellise väljaku kupli alla panemine peaaegu et ainuvõimalus talvel ohutult sportida.”
Väljaku oodatav eluiga peaks linna sporditeenistuse juhi Veljo Lambi
sõnul olema vähemalt 10–12 aastat, kuid seitsme aasta eest valminud
staadion on jõudnud juba praegu väljakannatamatusse seisu.
„Aluspinnas on paigast nihkunud. Sellise staadioni põhi peaks olema
tehtud tugevast graniitkillustikust, aga see siin on odavamast paekivist,
mis pole kahjuks nii vastupidav,” selgitas Lamp. “Kaks väga lumerohket
talve olid saatuslikud, väljak lihtsalt ei kannatanud välja igapäevast
traktorisõitu, pühkimist ja tonnide viisi soola.”
Kui sajab vihma või lörtsi ning see külmub, saab seda väljakult
eemaldada vaid soolaga. ”Sool omakorda muudab väljaku all oleva
paekivi betooniks, mis laguneb üsna kiiresti peenikeseks pudiks. Sellepärast ongi staadion muutunud ebatasaseks ning tekkinud on suured
lohud,“ täpsustas Lill.

Kuppel või põrandaküte
Lambi sõnul aitaks Annelinna väljakut mängukõlbulikuna säilitada
kas kuppel või kunstmuru alla soojendustorude paigaldamine, nagu
on moes mitmel pool Euroopas. Viimane variant aga oleks Tartule
mõeldamatult üle jõu käiv, seega jääb vaid kuppel – sarnane katab
talveperioodil ka Tamme tenniseväljakut.
Linna esialgsete kalkulatsioonide järgi läheks kupli paigaldamine
koos staadioni renoveerimisega maksma kaks miljonit eurot. Lambi
sõnul on linna rahakott sellise väljamineku jaoks liiga õhuke, kuid lisaraha taotletakse 2014. aasta Euroopa Liidu toetusfondist. Lamp lisas, et
helges lootuses võib järgmisel aastal projekteerimisega alustada ning
juba kahe talve pärast soojas vutti taguda.
Lambi väitel ei läheks väljaku edasine tegutsemine kupli all praegusest kallimaks, sest langeks ka üldised hoolduskulud – ära jääks
soolamine, lund tuleks lükata hulga vähem ning väljaku eeldatav
amortiseerumine oleks oluliselt aeglasem. Lille sõnul maksab praegu
staadioni hooldamine neljal kõige karmimal talvekuul ehk detsembrist
märtsini igal aastal umbes 9600 eurot.

Mõisavahe unustuses
Juba 2004. aastast arutlusel olnud idee rajada Lammi tee ja Mõisavahe tänava vahelisele tühermaale mitmest jalgpalliväljakust koosnev
spordikompleks on Lambi sõnul Annelinna staadioni renoveerimise
arvelt taaskord teadmata kaugusesse lükatud.
Jalgpalliklubi Tammeka tellis kunagi isegi detailplaneeringu sellele krundile kompleksi ehitamiseks, aga siis oli prioriteediks Tamme
staadionile uue kunstmurukatte paigaldamine. Nüüd, kus esimene
eesmärk on täidetud, on Lambi teada klubi järgmiseks plaaniks teha
korda hoopis Sepa tänava staadion.
“Meie töötame Annelinna kallal. Mõisavahe ja Lammi vaheline krunt
on klubi valikutest praegu välja langenud, sest maa on seal väga ebatasase pinnasega ning vajaks esmalt tasandamist, mis on väga kulukas
protsess,“ selgitas Lamp.
„Jäime pisut hiljaks ka sealsamas lähedal toimuvalt Idaringtee kaevamiselt üle jääva pinnasematerjali küsimisega. Selle mullaga oleks
saanud ehk seda ala pisut tasandama hakata,” lisas Lamp. “Ka Idaringee
detailplaneeringu järgi on see krunt mõeldud spordiotstarbeliseks
maaks, aga paraku pole linnal sinna suurema kompleksi ehitamiseks
praegu raha. Seega keskendume jätkuvalt nendele üksikutele mööda
linna laiali puistatud kunstmuruväljakutele.”
Mari Mets

Tartusse kerkib aasta
lõpuks teine kiirabibaas,
mis vähendab meedikute keskmist väljasõitude
aega mitme minuti võrra.
Linna kiirabijuhi Ago Kõrgvee
sõnul on kõik veel projektifaasis, kuid ta kinnitas, et täiendav
baas tuleb Annelinna. „Täpne
asukoht on veel lahtine. Variant
A on küll olemas, kuid me ei hinda seda kõige paremaks,” lausus
Kõrgvee. Tema väitel on põhiliseks väärtuseks logistiline asukoht, mida iseloomustaks hea
väljasõiduvõimaluse olemasolu
erinevatesse suundadesse.
Terviseameti peadirektori
asetäitja Üllar Kaljumäe lisas, et
Tartu kiirabi on oma tegevusloa
taotluses nimetanud aadressiks
Mõisavahe 25. See, et uus baas
tuleb elumajja, pole tema sõnul
sugugi ebaharilik.

Rahvale lähemale
Kõrgvee sõnul on teise kiirabibaasi lisandumine vajalik, kuna
territoriaalselt on linn laienenud. „Tartu on kasvanud Ihaste poole ja Annelinnas on elanike kontsentratsioon hästi kõrge.
See on ka üks põhjus, miks uus
baas just sinna rajatakse,” selgitas ta.
Uus kiirabi väljasõidukoht
parandab eelkõige teenuse
kvaliteeti, kuna Kõrgvee sõnul
väheneb patsiendi juurde sõit-

Südamega kimpus olev Annelinna pensionär
Liidia Meos usub, et kodulinnaossa kerkiv kiirabibaas võib kord tema elu päästa. 
Siim Kaasik

sast, Riia tänaval asuvast logistikamajast Annelinna lõppu
ning sealt Maarjamõisa sõitmiseks liialt palju aega. Uus baas
vähendaks kirjeldatud väljasõidule kuluvat aega mõne minuti võrra.

Sõpruse piir

Ka Kaljumäe ütles, et teise
baasi vajadus seosTartu on kasvanud Ihaste tub puhtalt teenuse kättesaadavupoole ja Annelinnas on
se parandamisega.
elanike kontsentratsioon „Linnas on kiirabiauto keskmine liihästi kõrge. See on ka üks kumiskiirus vahepõhjus, miks uus baas just mikus 65–70 km/h.
See tähendab jämesinna rajatakse.
dalt seda, et liikuma hakkamise hetmise aeg. Tema hinnangul
kest alates hiljemalt kahe-kolkulub tipptunnil praegu ainme minuti jooksul jõuab brigaad

kohale ühe kilomeetri raadiuses
olevale alale ümber kiirabibaasi,” selgitas Kaljumäe. See tähendab tema sõnul seda, et Sõpruse
puiesteest saaks piir, kuhu Mõisavahest startiv kiirabibrigaad
peaks tulevikus kiiremini kohale jõudma.
Põhibaasiks jääb Kõrgvee
sõnul siiski Riia tänava logistikamaja ning Annelinna baas
saab olema ennekõike brigaadi
paiknemise kohaks. „Sinna me
mingisuguseid suuri ladusid ei
loo. Pigem on see paik, kus autod
viibivad stardipositsioonil,” märkis ta ning lisas, et tõenäoliselt
tuleb uude baasi üks-kaks brigaadi.
Annelinnas elava pensionäri Liidia Meose jaoks oli uudis
täiendavast kiirabibaasist rõõmustav. Tema hinnangul on
Tartu piisavalt suur linn, et

omada operatiivautode väljasõidukohta vähemalt kahes erinevas linnaosas. „Minule, kellel on südamega probleeme, on
see ainult hea. Ükskõik, kes see
selle ära tegi, kiitus talle,” märkis Meos.
Kõrgvee lausus, et peale uue
baasi saab Tartu tagasi ka vahepeal Jõgevat teenindanud meeskonna, kuna külmapealinna
saabub lisabrigaad. Veel üks brigaad lisandub Tartule Kaljumäe
sõnul 2015. aastal.
Uuest Annelinna baasist algavad väljasõidud vahetult enne
tavapäraselt õnnetusterohket
aastavahetust, 30. detsembril.
Siim Kaasik

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !
MEILT PARIMAD PAKKUMISED SELLEKS TALVEREHVIHOOAJAKS
ja
kõrge kvaliteediga rehvid
ja
hea kvaliteet ja väga hea hind
Lai valik soodsaid Aasia rehve
Igas mõõdus kasutatud rehvide suurim laoseis
Kvaliteetne rehvivahetus
195 65 15
205 55 16
225 45 17

TAMMELAUD al 26 €/m²

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

Kõrgkvaliteet al. Keskklass al. Nn hiinakad al.

Taastatud

Kasutatud al.

76
105
156

45
59
69

16,3
21,1
28,8

60
70
129

49
64
85

Tutvu e-poes www.kummibox.ee laia valikuga
Tartus Kreutzwaldi 56D ja Teguri 37A, Valgas Kelli 7
Tel 5666 6141 Raigo, 5655 522 Marko, 5666 5444 Marek
Küsi rehvivahetust, valuvelgi, hoiustamist, velgede sirgendamist,
sildade reguleerimist, õlivahetust, veermiku remonti, hooldust ja varuosi!
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lugeja kiri
lugeja

Kas juuksur
võib klienti
halvustada?

Kirjutan ühest endaga aset
leidnud häirivast sündmusest, sest soovin, et teised
teaksid sellest hoiduda.
Nimelt käisin nädala alguses Kalevi tänava paneelmajas asuvas ilusalongis
Finess. Eelmisel korral lõikas mu juukseid noor neiu,
kelle tööga jäin väga rahule.
Sedapuhku aga oli ta hõivatud ja ma läksin teise, Evenimelise juuksuri juurde.
Ka tema meeldis mulle
esialgu kohe – kena ja lahke daam. Palusin juukseid
pisut lühemaks lõigata ja
blondeerida. Eve täitis mu
soovi ja pani värvi peale.
Ajasime niisama sõbralikult juttu, kuid järsku hakkas juuksur mind solvama
ja alandama. Et juuksed on
väga hõredad, kuskil näeb
ta halle salke ja üldse on
karvkate inetu. Mul oli värv
peas, muidu oleksin solvunult kohe lahkunud. Ja
selle kõige eest pidin veel
35 eurot välja käima.
Selle salongiga oli jama
ka mitu aastat tagasi, kui
külastasin solaariumi. Päikesevann oli külm ja pärast
seda jäin tõsiselt haigeks.
Toona kuulas juhataja
mind ära ja palus vabandust. Enam ma aga kõnealusesse asutusse ei lähe
ega soovita seda ka teistele.
Endine klient

Eve
Finessi juuksur
Tõepoolest lõikasin ja värvisin esmaspäeval kirjeldusele vastava naisterahva
juukseid. Mingit konflikti
meil polnud ja klient naeratas mulle kenasti. Vaatasin
lihtsalt enne värvimist juuste
seisukorra üle ja märkisin, et
seal on väheke halli. Pärast
tundsin huvi, kuidas ta juukseid hooldab, sest pealae
pealt olid need noore inimese kohta väga hõredad
– on ta probleemist teadlik?
Klient ei teadnud asjast
midagi ja seetõttu soovitasin tal hooldusvahendeid
teistmoodi kasutada, et olukord paraneks. Nimelt väitis
ta, et valab šampooni pudelist otse pealaele, mina aga
panin ette, et võiks seda siiski enne juustesse määrimist
lahjendada. Kuid solvumist
välja ei paistnud.
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lausega

jaamaekspress
Täna allkirjastatava koalitsioonileppe järgi saab
Tartust parima elukeskkonnaga arenev linn, mida
juhitakse targalt, kus saab
edukalt ning keskkonnasäästlikult äri ajada, õppida,
töötada ja vananeda.

Eeloleval kolmapäeval (6.11)
terendab pääsemine ka kõigile
Emajõe-äärsetele rõhutuile: kell
14.30 räägib võrdõigusvolinik
Raekoja saalis tunnikese teemal
„Kasu ja uuendus võrdõiguslikkusest“, misjärel saab haruldaselt
külaliselt tasuta õigusnõu.

Teadustöö sodoomiast
Eesti teaduste akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil määrati auhind kokku 12 tudengile,
neist seitse õpivad Tartu ülikoolis.
Näiteks Ken Ird pälvis tunnustuse
magistritööga „Sodoomiajuhtumid varauusaegses Eestis Pärnu
Maakohtu materjalide põhjal“
(juhendaja professor Mati Laur).

Uues võimuliidus jäävad Reformerakonnale linnapea, kahe abilinnapea, volikogu aseesimehe ja
kolme volikogu komisjoni esimehe kohad. Keskerakond saab volikogu esimehe, abilinnapea ja kahe
volikogu komisjoni esimehe kohad.
Sotsiaaldemokraatide saagiks on
kahe abilinnapea ning kahe volikogu komisjoni esimehe kohad.
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teadet saabus ööpäeva jooksul
Tartumaa häirekeskusse, kus
kurdeti tormituule tõttu teele või
elektriliinidele langenud puudest
ja purunenud elektriliinidest süttinud pinnasest.

Õnnelike inimeste linn
„Tartu visiooniks aastaks 2030
on olla tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn. Tartu on Eesti vaimupealinn ja traditsioonidega ülikoolilinn: nooruselinn, kus
loovus ja avatud mõtlemine toetavad arendustegevust, ettevõtlust ja
innovatsiooni. Tartu on unikaalse kultuuripärandiga ja modernse
elukeskkonnaga, turvaline, säästvalt arenev ja aktiivset koostööd
tegev euroopalik linn; atraktiivne ja turvaline reisisiht ning Eesti arengut edendav keskus“ seisab
koalitsioonileppe sissejuhatuses.
Linna järgmise nelja aasta juhtimist kirjeldades jäävad rasvaselt
kõlama fraasid kultuurilinn, mugavad ühendused, roheline ja tark planeering, sotsiaalne turvatunne, Eesti hariduskeskus, terve Tartu, kodanike linn, vaba ettevõtluskeskkond
ning linna ruumiline areng.
Kaheksaleheküljelisse lepingusse
on lubadusi kirja saanud kokku täpselt 123. Suurem osa neist on pigem
suunda näitavad, võimalusi otsivad
või midagi jätkavad, ent leidub ka
väga konkreetseid plaane. Näiteks
eesmärk tuua 2024. aasta kultuuripealinna tiitel Emajõe äärde.
Tulevad 100 kilomeetrit uusi
ja renoveeritud jalgrattateid ning
kõikide linna koolide juurde rattaparklad. Koostöös riigiga suureneb oluliselt reisirongiliiklus pealinna vahel ning vaksali ja kesklinna vahel hakkab vurama jaamaekspress. Lennujaama turundamine peaks kaasa aitama uute
liinide avamisele. Ka Põlva, Elva,
Valga ja Jõgeva suunal peaks ronge
sagedamini käima hakkama.
Annelinna kultuurikeskuse loo-

Soovolinik tuleb

Ugala 100
Korporatsioon Ugala 100. aastapäeva pidustuste raames sõidab
ühingu eestseisus laupäeva hommikul linnas hobutroskaga ning
keskpäevasele kontsertaktusele
ülikooli aulas tulevad tervitussõnu ütlema nii linnapea kui vabariigi president.

Müstilised hääled
Linnapea auraha riputatakse taas
Urmas Kruuse kaela.
Tartu LV

misele antakse start, valmimisaega küll selgelt ei märgita. Pensionärideühendus Kodukotus peab saama omale lõpuks kodu. Ka muusikakoolile otsitakse paremat paika.

Kaasatud kodanikud
Jõekaldad saavad üha kaunimaks, puhtamaks ja programmi
„Emajõgi elavaks!“ abil ka usutavasti linlaste seas populaarsemaks. Linnaruumi tuleb vähemasti 100 uut istepinki ja igal aastal minimaalselt üks uus mänguväljak. Kesklinn kattub tasuta
wifiga, prügikastid tulevad sorteerimisvõimalusega. Kel kõnnitee
hooldus endal üle jõu käib, saab
selle soodsalt tellida linna tellitud
riigihanke võitjalt.
Lastetoetuste tarvis tuleb linnaeelarvest lisavahendeid vähemalt 150 000 enama euro võrra.
Juba uuel sügisel saab iga esimesse klassi mineja 50-eurose toetuse,
2015. aastast jätkub seda juba 1.-3.
klassi jütsidele. Ka matusetoetus-

te süsteem täieneb.
Tartu õpetajate palgatase hoitakse kõrgemal riigi keskmisest ja
ka lasteaiapedagooge väärtustatakse võrdselt kolleegidega koolis.
Jätkub tugispetsialistide rahastus
koolides. Mõistagi tuleb juurde lasteaiakohti ning lasteaedade mänguväljakud nüüdisajastatakse.
Valmis saab katkematu terviserada Kvissentalist Ihasteni. Parkidesse tulevad välitrenažöörid koos
treenimisjuhistega. Koostöös erasektoriga otsitakse võimalusi rajamaks nii ekstreemspordipark,
jäähall kui ka liivaväljakuga rannahall. Korda saavad Annemõisa
ja Sepa staadionid. Tähtverre ja
Anne kanali äärde luuakse uued
pesemis- ja riietumisvõimalused.
Mis kõik veel Tartus tegemist
vajab, selles saab iga linlane ise valjult sõna sekka rääkida, sest just
kodanike kaasamine on olulise
aspektina lepingusse raiutud.
Koalitsioonilepingu täisteksti
loe tartuekspress.ee.
Rasmus Rekand

Sardiinia vokaalansambel Tenores di Bitti “Mialinu Bria“ tutvustab
3000 aasta vanust polüfoonilise
ülemheliderikka laulmise traditsiooni tartlastele Jaani kirikus
1. novembril kell 19.

Flora Tammekal
Laupäeval, 2. novembril kell 14

lüüakse pall lahti Tamme staadionil, kus kohalik Tammeka võõrustab hooaja eel-eelviimases mängus Tallinna FC Florat, keda suvel
võõrsil üllatati 2 : 2 viigiga.

Halloweeni
orienteerumismäng
31. oktoobril kell 18–20 toimub
hämaras Eesti spordimuuseumis
„aardejaht“ – muuseumisoppidesse ööorienteeruma ning üllatusi avastama saab minna nii üksi,
paari kaupa kui sõpruskonniti ja
seda puha tasuta.

Kilekotinäitus
Estiko kontserni
95. aastapäeva
auks Tasku keskuse II korruse
aatriumi kaunistavad 40 raamitud kilekotti peaks
võimsa nostalgialaksu garanteerima kõigile, kelle
mälestused ulatavad ajastusse,
mil kilekott polnud pelk tarbeasi,
vaid käibevahend ja kogujate ihalusobjekt.

Organistide kontsert
Traditsiooniline Tartu organistide
kingitus kaaslinlastele „antakse
üle“ 2. novembril Peetri kirikus,
kus kõlab hingedepäevale kohane mõtlik ja helge orelimuusika
Elke Undi, Anna Humala, Arno
Gabriel Humala ja Anneli Klausi
esituses.

Jõuluvanade
mõttetalgud
3. novembri südapäeval tuleb
Anne noortekeskuses kokku
Tartumaa Jõuluvanade Ühendus, et mõttetalgutel analüüsida
teemasid mütsitutist saapatallani, iidsetest kommetest moodsa
tänapäevani, kostüümidest kutsestandarditeni.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PLOOM TOMATIS: Ungarlased teavad, et õiget ploomikompotti
ilma tomatiteta ikka ei tee. 
B. M.

SUUR KATLAVALIK
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Palametsa
pajatused

Neljapäev, 31. oktoober 2013

Mess+ aastal 1976. Härmo Härm, Lepo Sumera,
Sven Grünberg, Leho Lätte, Kaarel Kurismaa,
Mati Timmermann, Elmu Värk ja Andrus Vaht.
Fotolt puudub Ivar Sipra, kes oli tol hetkel sõjaväeteenistuses. 
Erakogu

Hingedepäev,
hingedeaeg
Hilissügis on meile, põhjamaalastele, aasta kõige pimedam, süngem
ja ebameeldivam aeg. Käes on hingedeaeg, mis algab mihklipäevaga 25. septembril ja tipneb 2. novembril peetava hingedepäevaga. Sel
õhtul süüdatakse koduakendel küünlad lahkunute mälestamiseks.
Hingedeajaga seotud vanarahvauskumusi ning kombeid on kogunud etnoloogid Mall Hiiemäe Tartust ja Vabaõhumuuseumi teadur
Maret Tamjärve Tallinnast. Nende materjalidele tuginebki järgnev
pajatus.
Kuldne sügis oli möödas, talve karm valitsus veel saabumata.
Küll oli lõpule jõudnud looduse aastaring. Vinge tuul ulus räästas ja
lõgistas uksi. Külma vihma piserdas teekäijaile näkku ja krae vahele. Talurahval oli pimedatel õhtutel aega istuda tulesilma juures ning
meenutada manalasse varisenud esivanemaid, sugulasi ja sõpru.
Arvati, et just hilissügisel tulevad lahkunute hinged taas korraks
kodumaile, et teada saada, mis siin aastaga muutunud. Hingi tuleb
väärikalt vastu võtta, kostitada kas siis lauale jäetud või üles laudile tõstetud söögi- ja joogipoolisega. Hilissügisel toidukraami jagus,
salved vilja täis, loomigi tapetud. Nii et oli mida pakkuda. Kõige sobivamaks kostitamise ajaks peeti kas poolpiduse neljapäeva või laupäeva õhtut.
Kui tahtsid uuel aastal head viljasaaki ja karjaõnne, siis ei tohtinud
kostitusega koonerdada. Hingedele jäeti uudseviljast tehtud putru,
lamba- või kanaliha, verikäkke, kalja ning õlut. Mõnel pool kutsuti
esivanemaid ja sugulasi koguni nimepidi. Kedagi ei tohtinud kõrvale
jätta. Tuli neid meeles pidada läbi mitme põlvkonna, nii kaugele kui
mäletamine ulatas. Juhtusid hingi pahandama, võisid nad tasuda
saagi ikaldumise või mõne loomatõvega.
Kui hommikul selgus, et lauale jäetust oli midagi puudu – rõõmustati. See oli ju selge märk, et esivanemad on pakutu vastu võtnud, kostitamist vääriliseks pidanud. Kohati puistati põrandale tuhka, et hiljem uurida kadunukeste jalajälgi. Ja arutada, kelle jäljed
need võisid just olla.
Mõnel pool köeti vaimudele koguni sauna. Jäeti kapatäis vett leili
viskamiseks, kaseviht vihtlemiseks ja seebitükk pesemiseks. Arvati,
et enne tagasiminekut teispoolsusesse tahavad hinged end kordki
aastas korralikult puhtaks harida.
Hingedeaeg pidi olema väärika vaikuse aeg. Siis tuli vältida mürategevaid töid-toiminguid. Ei sobinud valju häälega käratseda, visata
nalja, naerda ja lõkerdada. Ebasobivaks peeti vokiga ketramist, millegipärast ka õmblemist. Ometi tulid külatüdrukud ühte või teise
tallu kokku, et üheskoos pikki ja pimedaid sügisõhtuid veeta. Ja kus
tüdrukud ees, seal teadagi poisid takka. Ning siis oli, vanema rahva
keeldudest hoolimata, juba raske vaikust pidada. Kohati oli tuntud
ka hingesambaks käimine. Poisid-tüdrukud tõmbasid valged palakad üle pea ja läksid küla mööda tarest taresse. Seejuures olid vakka,
ei laulnud ega tantsinud ega mingit kostitamist nõutanud. Lustlikumad ajad olid alles ees. 10. novembril peeti mardipäeva, millega lõppes mihklipäevaga alanud vaikne hingedeaeg. Ja nädalat kaks hiljem, 25. novembril tähistati kadripäevaga talve algust. See oli juba
mardi- ja kadrisantide aeg, vallatu ning lustiküllane. Taidlusetendusi pea igas tares.

IDeeJazz külvab
säravaid sädemeid
Festival IDeeJazz toob Taaralinna loomelaengust
pungil Eesti muusika. Kolme päeva vältel saab kogeda ehedat kodumaist heliloomingut ning säravate
muusikute etteasteid üle mitme põlvkonna.
Selgeid žanrilisi piire festival ei
tõmba – kõlab väga mitmekülgset
muusikat peavoolu- ja kammerjazzist ja etno- ning maailmamuusikast kuni gruuvrütmide, fusiooni ja progerokini, mahutades sinna vahele veel hulga omanäolisi ja
värskeid helimaastikke.
„Festivali programmi koostades oleme jälginud Eesti muusikamaailmas toimuvat – pakume Tartu jazzipublikule värskemate heliplaatide esitlusi, tublimate noorte ansamblite energiapuhanguid
ning kodumaise jazzi tipptegijate
aktuaalset loomingut,“ rääkis peakorraldaja Oleg Pissarenko .

Igale eale
„Samas, nagu on juba heaks traditsiooniks saanud, teeme kummarduse ka ühele legendaarsele
muusikakooslusele, mis on Eesti
muusikale oluline – sel korral progeroki pioneerile Eestis ja tegelikult kogu omaaegsel 1/6 planeedil – ansamblile Mess. Uusi plaate esitlevad festivalil Helin-Mari
Arder, Ivo Lille Group ja Jaak
Lutsoja Kvintett.“

ID+ on sel aastal fookusesse
võtnud lapsed ja noored. 7–13-aastastele lastele toimuvad Rütmrikkad lastehommikud Genialistide
klubis ja Salemi kirikus, kus saab
oma käega erinevaid pille proovida ja koosmusitseerimist kogeda. Päevasel ajal tiksub Täistunnijazz, kus noored muusikatudengid
teevad heliilma Tartu Jazzklubi
laval. Iga etteaste kestab umbes 30
minutit ja kokku esineb 7 erinevat
koosseisu. ID+ sündmused on kõigile tasuta.
Festival algab reedel kahe plaadi esitluskontserdiga. Jazzklubis
astuvad üles funkihõnguline Ivo
Lille Group ja õrn ning ingellik
Helin-Mari Arder Band.
IDeeJazzi teine päev saab hoo
sisse lastehommikuga Genialistide klubis, kuhu on oodatud kõik
lapsed, kes soovivad oma loomelindu lendu lasta, proovida oma
käega pilli ja rütme mängida või
laulda. Muusikaline kujundaja on
trummar Kristjan Mängel, saatebänd koosneb Elleri tublidest
muusikatudengitest.
Festivali suur lava alustab laupäeva õhtul kell 19 Tartu Uues

Teatris, kus esinevad elektroonikat akustikaga siduv ansambel
MiaMee ja Tanel Rubeni Quintet
eesti jazzi staarkoosseisus: Tanel
Ruben, Kadri Voorand, Kristjan
Randalu, Raivo Tafenau ja noor
kontrabassist Heikko Remmel.

Grünbergist Leplandini
Suure lava viimane kontsert
on ühtlasi kolmanda IDeeJazzi
nael – kummardus legendaarsele
ansamblile Mess. 70-ndatel Nõukogude Liidus esimesena elektroonilist muusikat viljelenud ansambli
helisfääre esitab kõrgprofessionaalidest koosnev tribuut-bänd koos-

seisus Virgo Sillamaa, Raun Juurikas, Mihkel Mälgand ja Kaspar Kalluste. Lava austab ka Messi eestvedaja ja muusikalooja Sven Grünberg isiklikult. Vokaaliga täiendab
noor laulutäht Ott Lepland ja jõuline rokihääl Erik Meremaa. Kontsert toimub 2. novembril kell 21
Tartu Uues Teatris.
Laupäeva hilisõhtul vallutavad
Genialistide klubi lava talendikad
noorema põlvkonna muusikud.
Esinevad The General Vicinity,
Talamak ning südaöö paiku Tartu
„Noortebänd 2013“ võitja Wilhelm.
Pühapäev stardib kell 13 samuti
lastehommikuga, sel korral Salemi kirikus, kus leiavad aset ka kaks
kontserti. Kell 14 esineb kammerlik
Eesti-Taani ühisprojekt A&B Section ning kell 15 ansambel Häälemaa Piret Laikre eestvedamisel.
Festivalile paneb pühapäeval
kell 17 väärika punkti Eesti akordioniguru Jaak Lutsoja ja Norras
resideeruva laulja Kersti Ala-Murri uue plaadi esitluskontsert linnamuuseumis. Kvintetis löövad peale bändi liidri Jaak Lutsoja kaasa
veel Raivo Tafenau, Virgo Sillamaa,
Taavo Remmel ja Arno Kalbus.
Et kogu festivali tulevärgist
maksimaalselt osa saada, on Eesti muusika sõpradel võimalik eelmüügist soetada soodne ja mugav
festivalipass.
Rasmus Rekand

Ray Cooney farss

MINU JÄREL,
SELTSIMEES!

TARMO TAGAMETS

KAROL KUNTSEL
Hooaja peasponsor

Esitleb

tõlge Vello Janson, Tanel Jonas / lavastaja Tanel Jonas / kunstnik Rosita Raud

MARIA SOOMETS

AIVAR TOMMINGAS

Esietendus 9. novembril
HANNES KALJUJÄRV

LIISA PULK

RIHO KÜTSAR

MARKUS LUIK

MERLE JÄÄGER

vanemuine.ee

Vanemuise suures majas

tartuekspress
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uue Kaarel Irdi
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Sõbrakeskuse pesumajas
rõivaste pesu ja hooldus.

Fännireis
Austriasse

Jope pesemine 4 €
Kaltsuvaibal 2,75 €/m 2

Vanemuise teatri nõukogu
eelistab teatrijuhina näha
ametnikku, kriitikute arvates muutub kunstilise juhita
teater aga vabrikuks.

Et Rocki korvpalluritel euromängus jalg tudisema ei
kipuks, korraldab fänniklubi
ühist bussireisi Austriasse.
„Sellest tõotab tulla hooaja üks värvikamaid sündmusi,“ paneb fänniklubi üks
juhte, Ave-Gail Kaskla reisile
suuri lootusi. „Kavva mahub
peale kehakultuuri ka teisi,
harivaid sündmusi.“
Rocki fännide buss stardib vana Euroopa suunas
10. novembri hommikul
kell 6 ning Doonau äärde
loodetakse jõuda järgmise
päeva õhtuks. 12. novembri
päev kulub Austria pealinnaga tutvumiseks. Õhtul
ootab ees reisi peaeesmärk
korvpallilahing Rocki ja sealse Zepteri vahel.
Tagasiteel tehakse ööbimiseks peatused Tšehhis
(Brno) ja Poolas (Augustow)
ning 15. novembri õhtul
seatakse kodumaale naasmine täpselt nõnda, et saab
Valgas ära vaadata ka Rocki
ja Valga koduse meistriliiga
kohtumise.
„235 eurot kuuepäevase
reisi eest, ühes hotellikohtade ja kahe mängu pääsmetega pole üldse palju. Veel
on vabu kohti, kiirustage,“
kutsus Kaskla kossusõpru
„väljasõiduistungile“.

Eesti teatriliidu juhatuse liige
Jaak Allik tuli välja avaldusega,
et Vanemuine on kuulsaks saanud kui ühe juhi keskne teater ja
seetõttu peaks selle traditsiooniga jätkama. Ta lisas, et praegune
süsteem, mis on ametisse pannud kolm erinevat alajuhti, keda
ühendab ainult ühine kassa ja
nende rahastusjuht, on vale. Alliku sõnul vajab teater sellist kunstilist lootsi, nagu oli kunagi Kaarel Ird.
Vanemuise nõukogu esimees
Paavo Nõgene märkis aga, et isegi
kahežanriline rahvusooper Estonia ei suuda leida ainult üht loomingulist juhti. Ta väitis, et ambitsioon on tore, aga Vanemuises
tegutseb peale ooperite ja ballettide ka sõnateater.
„Populistlik on öelda, et võiks
olla üks juht ja ehk Jaak Allik ise
sooviks see olla, aga minu arvates
poleks see hea variant,“ ei hoidnud
Nõgene kriitikat tagasi.
Kuni 2007. aastani Vanemuise
juhina töötanud Aivar Mäe ütles,
et teatri eelistused muutuvad sõltuvalt publikust. Ta meenutas, et
selle viie aasta jooksul, kui tema
Vanemuises töötas, tõid nad palju külalisesinejaid, viisid ooperi
suurde majja tagasi ja saalid olid
rahvast täis. Mäe sõnul on kombinaat-teatril alati oht kunstist kaugeneda ning ka uuslavastusi on
praegu liiga palju. „Ma isegi ei jõua
jälgida enam, ma arvan, et minu

PESUMAJA

www.tuletee.ee
TARTU PEETRI KIRIKUS
Narva mnt. 104

1. novembril kell 18.00
Meditatiivsed improvisatsioonid hingedeaega
eesti regilaulude, rahvakoraalide
ja gregooriuse laulu teemadel

Hinge-

MÕTLUSKONTSERT

kristallid
Tarmo Tabas

laul, raamtrumm, lüüra

Toivo Sõmer

ajal oli neid umbes 50 protsenti
vähem,“ lisas ta.

Kunstnik või arveametnik
Nõgene sõnas, et vabrik-teatri
probleem võib avalduda tehnilise personali töökoormuses. „Meil
on kolm žanrit, kuid üks komplekt
töökodasid,“ tõi ta välja. Samas
on Nõgene sõnul suur rikkus see,
kui Lõuna-Eestis on üks sedavõrd mahukas muusika-, tantsuja draamateater nagu Vanemuine.
Alliku väitel on kultuuriministeeriumi selgeks eelistuseks, et
Vanemuiset juhiks administraa-

Pääse:
5€/3€/(10€)

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
UUDIS: SÄGA
Müügil veel:
• vikerforell
• angersäga
• tuur

LEOKi

KALA

(värske, suitsutatud, marineeritud)

ALATI VÄRSKE KAUP!

Toska Huvikool
Liiva 41, Tartu

Tel 505 4303.

E - P 10 - 19

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

11. nov. algab 6-7 aastaste laste arendusring (eelkool)

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

MÜÜA Nissan Almera 1.4, 64kW

1000€

www.tosca.ee

1.- 10. novembrini

%
0
-6

AKNAD
kuni

Kehtib, kui tellite korraga aknad, aknalauad,
paigalduse ja sisepalede taastamise.

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

Aivar Täpsi

kristall-helikausid, gong

tor või ametnik, sest nii on palju lihtsam. Ta lisas aga, et ajalukku on läinud teatrid, mida juhivad kunstnikud, ja tõi värskemateks näideteks Elmo Nüganeni ja
Tiit Ojasoo. Allik tõdes samas, et
selliseid inimesi, kes oskaks raha
lugeda ja ka kollektiivi juhtida, on
raske leida – neid sünnib lihtsalt
vähe.
Ka Nõgene kiitis Vanemuise
teatri praegusi alajuhte ja kinnitas,
et enne pole mõtet ühe kunstilise juhi teele tagasi pöörduda, kui
Eestisse pole sündinud uut fenomeni – järgmist Kaarel Irdi.
Otti Eylandt

Need ja teised tooted leiad meie interneti poes www.aelitaforte.ee
Praegu eriti soodsa hinnaga!

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

lauto, seto kannel, lüüra

Tartu Uues Teatris taaselustus Kaarel Ird hiljuti Nero Urke abil. Kes
oleks aga peanäitejuhina vääriline mantlipärija 1986. aastal surnud
vastuolulisele legendile? 
Tartu Uus Teater

Sale inimene on edukas ja enesekindel.
Joogid kaalujälgimiseks – asendamatu vahend säilitamaks head vormi.
Asendades oma tavalise kohvi aromaatse kohvi tassi Cappuccino
Salendava Kohvi (rasvapõletav kompleks) või Salendava musta Kohvi
vastu, saate mitte ainult maitsva joogi, vaid ka spetsialiseeritud toote
kehakaalu kontrollimiseks.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

Võru 55f, Tartu
Tel 516 5527.

E - R 8 - 18

Unikaalne toitumiseprogramm madala kalorsusega
tasakaalustatud toitumine.

• Aitame lastel valmistuda kooliks ja tutvuda kooli kodukorraga.
• Grupi suurususeks 10 last - nii on õpetajal parem lastega
individuaalset tööd teha.
• Õpetatavad ained on eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus.
Tunnid toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval kl 16-18.
Regsitreerimiseks saada sooviavaldus: tosca@tosca.ee
Loe lähemalt: www.tosca.ee

Pakkumine kehtib novembri lõpuni.

PESUTUBA

Tule maitsma head ja paremat!
Ihaste tee 7, Tartu

Esmane reg: 05/1998
Läbisõit: 151 500 km (hooldusraamat)
Ülevaatus kuni aprill 2014

Auto on olnud
ühes peres.
Hästi hooldatud
ja hoitud.
Omanikuks on
olnud proff
mehhaanik.
Helista ja küsi,
mis autol on
viimati vahetatud.

Kütusekulu ca 7 l/100 km. Vaata lisainfot Auto24-st.

1000€

Tel 5813 3236.
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Jack räägib oma sõbrale:
„Ma õpetasin oma kuldkala rääkima!“
„Kuidas sa seda tegid?“
„Ma küsisin kalalt, kui palju on viis
miinus viis?“
„Ja mis ta vastas?“
„Mitte midagi.“
***
„Mida sa pensionile jäänuna oled
kõige rohkem taga nutnud?“
„Oma vabu päevi ja suvepuhkust.“
***
„Sõbrad, annan teile mõistatuse.
Mis see on: neli jalga all, saba taga
ja haugub?“
„Koer.“
„Ah nii... te juba teadsite.“
***
Marvin longib tegevusetult tänaval ja kohtab kalameest, kes läheb
nii pika kalaga, et selle saba lohiseb
mööda maad. Kadedusega küsib
ta mehelt:
„Nii et käisid kalal, jah?“
„Nagu näed! Kes varem tõuseb,
sellel näkkab ka kala,“ vastab kalamees lõbusalt.
„Ja millise söödaga sa selle piraka siis kätte said?“
„Närimistubakaga!“

„Mis lollusi sa räägid? Ma pole
kunagi sellisest söödast midagi
kuulnud. Kuidas sa seda kasutad?“
„Võtad tubaka ja paned konksu
otsa. Kala tuleb lähemale, proovib
ja ujub vastikustundega eemale. Siis
ujub ta pinnale, et sülitada ja nüüd
ole sina mees ja ära teda maha
maga - võta nui ja pane talle vastu
pead!“
***
„Kuule, sinu ümber keerutab juba
tükk aega üks ja sama kärbes.“
„Kas sa tahad sellega öelda, et
ma olen raibe?“
„No oled sina aga tobu! Kas ma
siis nii mõtlesin!? Aga kui aus olla,
siis ega kärbest ikka ei peta...“
***
„Tere, millega tegeled?“
„Mitte millegagi.“
„Kah hea tegevus.“
„Jaa, ainult konkurente on palju.“
***
„Mis ametit te peate?“
„Ma olen tänavakaupmees.“
„Huvitav, ja mis võiks keskmiselt
üks tänav maksta?“
***
„Mul on niisugune tunne, et ma
tahaksin kangesti meie bossile jälle
ühe keretäie anda.“

„Mis? Sa ütlesid „jälle“ ?“
„Seda küll, sest see mõte tuli mulle ka eelmisel nädalal korra pähe.“
***
„Laena mulle tuhat krooni.“
„Mis sa garantiiks annad?“
„Mehe ausõna.“
„Korras. Too see mees siia.“
***
Mees tuleb kalalt ja ütleb naisele:
„Nii suurt püüki pole mul kunagi
olnud!“
„Aga sul on ju käes ainult vana
saabas?“
„Seda küll, aga number nelikümmend kuus!“
***
Direktor kutsub vallandatud töötaja enda juurde ja ütleb:
„Mul on kahju, härra Peterson. Te
olite mulle poja eest.“
„Kas tõesti, härra direktor?“
„Jah, niisama häbematu, rahulolematu, sõnakuulmatu, jultunud ja
tänamatu!“
***
„Härra direktor, äsja helistas teie
naine. Ta ütles, et tal on midagi
tähtsat öelda.“
„Hästi, kui ta jälle helistab, öelge
talle, et annan kõige rohkem 500
krooni!“

sudoku
sudoku

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
1,6- ja 18-tonniste ekskavaatorite
rent Tartus. Tel 5551 0990.
Ehitus-, remonditööd.
Tel 5683 5395, siseehitus@gmail.com.

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

1.11 kell 12.45 Cinamonis
Mängufilmi «Mandariinid» tegevus toimub 1992. aastal Abhaasias.
Abhaasid sõdivad, et Gruusiast lahku lüüa. Põline eestlaste küla maalilises paigas mägede ja mere vahel on tühjaks jäänud, sõja lähenedes
on eestlased oma ajaloolisele kodumaale tagasi pöördunud.
Külla on elama jäänud vaid Ivo (Lembit Ulfsak) ja tema naaber, mandariini-istanduse omanik Markus (Elmo Nüganen). Ka Markus kavatseb
Eestisse sõita, aga alles pärast seda, kui mandariinisaak on korjatud.
Sõda jõuab külani, toimub grusiinide ja abhaaside verine lahing.
Ivo ja Markus leiavad lahingupaigalt ühe ellujäänu – abhaaslase
Ahmedi, kelle Ivo enda juurde koju paranema viib. Öösel hukkunuid
mattes avastab Markus, et ka üks grusiin on elus, kuigi raskelt haavatud.
Ka tema viiakse Ivo juurde. Nii satuvad ühe katuse alla kahe vastasleeri
võitlejad ja lugu algab.
Osades Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakhashidze, Mihhail
Meskhi ja Raivo Trass. Stsenarist ja režissöör Zaza Urushadze.

Kino
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

ristsõna

Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

Mandariinid

Cinamon

Ristsõna

Ehitus

31.10 kell 21 Aimla–Juurikas–Yaralyan

Näitus
Annelinna
raamatukogu

1., 3.–6.11 kell 12.45, 15,
19.10, 21; 2., 7.11 kell 13, 15,
19.25, 21.15 Mandariinid

kuni 6.11 Tartu amatöörfotograafide klubi näitus Vee
vormid

1., 3.–6.11 kell 14.30, 16.45,
19, 20.05, 21.30; 2., 7.11 kell
14.45, 17, 19.15, 20.20, 21.30
Thor: Pimeduse maailma

Karlova-Ropka
raamatukogu

1., 3.–6.11 kell 12, 14.05; 2.,
7.11 kell 10.30, 12.30, 14.30
Taevast sajab lihapalle 2
(eesti keeles)

kuni 1.12 fotonäitus Värviline
Valgevene

1.–7.11 kell 22.30 Carrie
1., 4.–7.11 kell 11.45, 13.15,
15.25, 17.30; 2.–3.11 kell 11,
11.45, 13.15, 15.25, 17.30 Turbo (eesti keeles)
1.–7.11 kell 13.45, 17.10 Kertu
1., 3.–6.11 kell 17.45; 2., 7.11
kell 18 Põgenemisplaan
1., 3.–6.11 kell 15.45; 2., 7.11
kell 16 Gravitatsioon
1.–7.11 kell 19.45 Kõik mängu
1., 4.–7.11 kell 12.30; 2.11 kell
10.45, 12.45; 3.11 kell 10.45,
12.30 Lennukid (eesti keeles)
1.–7.11 kell 22 Me oleme Millerid
6.11 kell 20 Esilinastus: Kapten Phillips

Kontsert
Feel Good Music Café
31.10 kell 22 Almost Natural

Peetri kirik
31.10 kell 18 lauluõhtu Üks
kindel linn ja varjupaik

Termograafia Tartus ja LõunaEestis, soojuskadude leidmine. Tel
524 3142, www.imperialproject.ee.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Tartu Jazz Club

1., 3.–6.11 kell 22.15; 2., 7.11
kell 22.40 Machete tapab

1., 3.–6.11 kell 16.15, 18.15,
20.15, 20.40; 2., 7.11 kell
16.40, 18.40, 20.40 Vastik
vanaisa

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

kuni 3.11 Külli Trummali
maalinäitus Otsene kõne

Linnaraamatukogu

PAREMAD HINNAD

SAEMATERJAL

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara müük
Aitan müüa sinu kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova, maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.

kuni 9.11 raamatunäitus Enn
Nõu 80
kuni 9.11 raamatunäitus Valev
Uibopuu 100
kuni 15.11 Tiina Sääliku fotonäitus 4 x 4 ehk Teelt maas
kuni 16.11 Luulesõit – 7 esimest aastat
kuni 16.11 raamatunäitus
Tartu väikekirjastused 3:
1930ndad aastad

Tammelinna
raamatukogu

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

kuni 31.10 fotonäitus September Tammelinnas
kuni 14.11 Margit Karu fotonäitus Roheline

Muu
Linnaraamatukogu
5.11 kell 11 Muinasjututund
lastele, kavas on muinasjutt
jänesest
7.11 kell 17 külas on kirjanikud Helga Nõu ja Enn Nõu.
Esitletakse Helga Nõu uut
romaani Mahajätjad ning
Enn Nõu romaani Ma armastasin rootslast ehk…

Tõravere kauplus (268,5 m²,
14 800 €). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

Võtame müüki Teie kinnisvara.
Jaanus Mets, Raar Kinnisvara,
tel 767 1709, 529 3504.
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1-toal korter. Tel 503 2345.

Kuiv küttepuu (lepp, 50 cm,
al 40 €/rm). Kojuvedu hinna sees.
Küsi pakkumist oma talvepuudele
tel 5340 1637.

1-2toal korter Tartus, kiirmüügihinnaga. Tel 5648 0009, e-post
arno2400@gmail.com.

Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.

1-2toal korter. Tel 507 4635.

Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Kinnisvara ost

2-3toal remonti vajav korter Tartus. Tel 509 4247.
3-toaline või suur 2-toaline
remonti vajav korter kesklinna
läheduses. Tel 524 2693.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Üürile anda

IT ja trükiteenused. Valmistame
veebilehekülgi ja trükiseid ning
remondime ja hooldame arvuteid. Rohkem infot tel 5853 3430.
Jõulukaunistuste paigaldamine
ja elektritööd korvtõstukil.
Maksimaalne töökõrgus 11 m.
Tel 5551 7935.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Loomad
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.
Lääne-siberi laika, sündinud
veebruaris, valik. Tel 504 1924,
http://jahisarv.onepagefree.com.

Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.

Mööbel

Küte

Pehme mööbel, külmkapid,
pesumasinad – tulge tutvuma
kõikide meie pakkumistega Riia
138-2, Tartu! Tel 5850 0180.

SOODSAIMAD VEOTEENUSED
vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Eritellimusel mööblit valmistav
OÜ Mipla vajab töömahu suurenemise tõttu kvalifitseeritud tislereid.
Nõutav erialane töökogemus.
Pakume konkurentsivõimelist palka. Info tel 511 1823.
Hooldustehnikule. Tel 5566 1888.

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

Laenud kinnisvara või sõiduki tagatisel. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.

Led valgustite müük ja paigaldus.
Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.

Tootmismahu kasvu tõttu vajab
furgoonitehas OÜ Tarfurgo
kogemustega autofurgoonide
koostajaid ja lukksepp-keevitajaid. Pakume konkurentsivõimelist
töötasu. Täpsemad töö- ja tasustamise tingimused selguvad töövestluse käigus. Töövestlusele registreerimine telefonidel 504 2117 või
736 2849, tarfurgo@tarfurgo.ee.

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

Firma teeb kipsi-, maalri-, puusepatöid jne. Tel 5693 3317,
uuvits@gmail.com, www.uuvits.ee

Raamatupidamisteenus soodsalt.
Küsi hinda tel 5648 9595.
Raamatupidamisteenus.
Tel 5391 3883, www.neto.ee.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tel 5191 6605.

Veo- ja kolimisteenus kaubikuga.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenus maksi
kaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Välikäimla rent
1 €. Tel 507 0535.

Lõngapood! Uus kaup: käsitsi telgedel kootud ca 100 a vana linane
kangas (laudlinaks, saunalavale,
käterätiks jne). Villane alates 7 €/kg,
lõim, heegelniit 10 €/kg, linane 17
€/kg. Ropkamõisa 10 hoovis Tartus,
E-R 10-16 L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Ost
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, paberrahad, mündid, nõud,
maalid, ikoonid, medalid, hõbe,
mööbel, märgid, ordenid, dokumendid, kellad jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Vaba aeg
Galeriis hala näitusmüük: „Haruldaselt suured võlad ning kõvakatteta lubadused“. Kuu lõpuni väljapääs prii. Info tel 517 0933.
Kundalini jooga Tartus, vaata
www.satnam.ee, uudised.

Massaaž Tartus, Võru 47E
(Batuudikeskuse maja II korrus).
Tel 5552 2308, Merilin.

Hea inimene, kes sa 27. okt kl 14
Vanemuise kontserdimaja garderoobist kas enne või pärast kontserti „Jäljed“ leidsid või ka kogemata oma taskusse panid naiste
mustad nr 7,5 nahkkindad - ole
kena, tagasta need kontserdimaja
piletikassasse või Tartu Ekspressi
toimetusse.

Müük
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu.
Omame vastutuskindlustust.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Arvutite soodusmüük, hinnad
alates 40 eurost. Joorami pood,

Mumsella komisjonipood

LAGEDE, SEINTE JA PÕRANDATE
VÄRVIMINE KÕRGSURVEPRITSIGA

Võtame kaupa vastu
11.11.2013 avatavasse komisjonipoodi.
Kauba toomiseks helista 5647 2822 ja lepi aeg kokku.
Kaupluse lahtioleku ajad alates 11.11.2013 on:

TELLI
KUULUTUS

Kasutatud talverehvide müük.
Äsja saabunud uus partii vähekasutatud talverehve Norrast! Lai valik
erinevaid rehvimõõte. Rehvitöökoda Sepa 19a, Tartu (ARK-i taga
kaarhallis). Tel 733 9210.
Avatud E-R 9-18, L 9-15,
www.kasutatudrehvid.ee.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Käsitööpoes Avalancel soodukas! Oktoobri lõpuni kogu kaup
-15%! Aadress Tartu, Turu 7.

Kaotatud

Tervis

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-23. novembril kell
10-16, Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Sõidukid

Halupuud (kuiv lepp) ja küttepinnud (3 m ja tükeldatud).
Tel 529 0183.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Kullassepatööd – käsitööna
kuld- ja hõbeketid jne. Väike-Kaar
41a. Tel 742 7441, E-R 10-15.

Lastesõim Mesipuu Õpetaja tn 10
võtab tööle osalise tööajaga majahoidja. Tel 736 1620.

Puulehtede ja ehitusjäätmete
äravedu. Telli konteiner.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Teeme kodude remondi- ja
hooldustöid. Tel 5332 4708,
korteriteremont@hot.ee.

Koristajale Vahi tööstuspargis T, N,
P õhtuti. Tel 5823 0411.

Kasutatud riided Norrast Tartus
Anne 51 kpl Stiil. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee.

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 523 8674, 744 6656.

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Struve 8, tel 5657 7785,
www.jooramipood.ee.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

Kraanaga veok • kasti laius 2,5 m
kasti pikkus 7 m • kandevõime 12,5 t

Riided

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

VEDAMINE OÜ

Pakume tööd puidu- ja mööblitisleritele, viimistlejale Tartust
5 km. Tel 508 7538.
A-, B-, BE-, C-, CE-, ADR-, ameti-,
esmaabi- ja libedasõidu koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Pakun tööd
Leiame Teie korterile sobiva üürniku. Jaanus Mets, Raar Kinnisvara,
tel 767 1709, 529 3504.

Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

Teenused

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

tartuekspress.ee/
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730 4455

E - R 8.30 - 17 ja L 11 - 16
Asume Liiva tn. 41, Tartu

Kai Ilusalong

PEREJUUKSUR
KÜÜNETEHNIK
KOSMEETIK
PÜSIMEIK

+372 555 72 780
Jõe 13, Tartu

WWW.KAIILUSALONG.EE

Selle kupongiga
juukselõikus
pesu ja massaaziga
MEESTELE 7€
NAISTELE 10€
Kehtib novembri lõpuni 2013.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
reklaam

REHVID SÕIDUAUTODELE,
AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S

TANTSUKURSUS ALGAJATELE
Jätkukursus E/N 20.30 - 22.00

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

BETOONI

175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 38 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 36 € 225/45 R17 al 57 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 35 € 195/70 C15 al 53 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk

Edasijõudnutele

E/N 19.00 - 20.30
Tartu, Kaunase pst 68 saalis

Tantsuklubi Sinilind www.sinilind.ee // 55675011
ia
aastoran
res
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E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 507 6389, 5345 3499.

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

MÜÜA Ford Transit 2.5, 63kW

2050€

Esmane reg: 1998
Läbisõit: 377 000 km
Ülevaatus kuni märts 2014

Autol on olnud
2 omanikku.
Viimase pere
käes olnud 10.
aastat. Kaasa
saab tip-topp
suve- ja talverehvide jooksu
(velgedel).
Tehniliselt heas
korras, veidi on
roostet.

Kütusekulu ca 8,5 l/100 km. Vaata lisa Auto24-st.

2050€

Tel 508 1963.

realisatsioonikeskus

Suur valik valgusteid,
säästu-, led- ja
hõõgpirne, aiandusning majapidamiskaupu jne.

Väga hea ja suur valik
klapp- ja ehitusredelid
ning ehitustellinguid!
TARTU, RINGTEE 26, E-R kl 9-18, L kl 10-15, tel 736 2966
TURU 37, E-R kl 9-19, L kl 10-16, tel 734 9789
ww.rkeskus.ee

Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

LASTE PEO- JA SÜNNIPÄEVAMAJA

Tule tagasi,

ENE JÄRVIS
ANNE PALUVER
AGNES AALISTE
JÜRI AARMA

Gabriel!
FroggyLandi mängumaja tervitab kõiki
väikeseid tegelasi ja nende vanemaid!

13.11 Rannu
Rahvamaja
kl 19.00
Piletid müügil
Piletilevis,
Piletimaailmas
ja kohapeal.

VANA BASKINI TEATER

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!

FroggyLandi mängumaja on mõeldud
erinevateks lasteüritusteks - katsikud,
lasteaiapeod, stiilipeod, klassiõhtud jms.
Pakume Teile võimalust tähistada oma lapse
SÜNNIPÄEVA hubases ja koduses keskkonnas!

Salu tee 1, Lohkva (endine Puhhi mängumaja)
Tel: 51 11 879
www.froggyland.ee

FroggyLand ootab sind!

