Kobad pimedas
garderoobis?
Kõikidele liugustega garderoobilahenduste tellijatele
LED ustevalgustus ja sahtli valgustus tasuta kaasa!

Värsked pontšikud
IGA PÄEV!
Kesklinna Keskuses, Küüni 5a

15 aastat kvaliteetseid mööblilahendusi
Integreeritud LED valguslahendused
Eluaegne garantii liikuvatele osadele

Kampaania kehtib oktoobri lõpuni.
Täpsemad kampaaniatingimused www.tankstudio.ee

Tootevalikuga saad tutvuda Sunorek ja Tank salongides
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Jätkuvalt soodsaim sooja aluspesu komplekt!

TAMREX
soe alussärk
art 7191- meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

HIND 29.- €
TAMREX
pikad aluspüksid
art 7112- meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

HIND 26.- €

KOMPLEKT
(särk + püksid)

–20%
= 44.- €

SNICKERS
WORKWEAR
kootud
logomüts

KLIENDI KOMMENTAAR:
Kalatöötlemisega tegelev
ettevõte Vettel OÜ sügavkülmkambrite ja jahekambrite töötajad on juba 3 aastat kasutanud
TAMREXi sooja pesu komplekte.

Vettel OÜ arendusjuht Ele Roosimaa:
„Töötajate heaolu on meie jaoks
väga oluline. Meie laotöötajad teevad aastaringselt aktiivset füüsilist
tööd. Umbes 60% tööajast rassivad nad kas sügavkülmkambris,
kus on –24°C või siis jahekambris,
kus pisut soojem, kuid niiskem.
Otsisime vastust kolmele olulisele küsimusele, kuidas töötajaid külma eest paremini
kaitsta, kuidas töötegemine
mugavamaks teha ja kuidas oma töötajate tervist
paremini hoida.
Kõikidele nendele küsimustele andis vastused TAMREX oma sooja
pesu näol. TAMREXi pesu kvaliteet on väga hea ja hind mõistlik. Higistamise käigus tekkinud niiskus juhitakse nahapinnalt eemale järgmisesse
kihti. Nahk püsib kuiv ja soe. Pärast TAMREXi pesu kasutusele võtmist ei
kimbuta meie töötajaid enam nii tihti ka külmetushaigused.
Töötajad on sooja pesuga hästi rahul ja kasutavad seda igapäevaselt. Tänaseks on neile kogunenud juba mitu pesukomplekti, tänu
sellele kestab üks komplekt tunduvalt kauem.
Võin kindlalt öelda, et meie jaoks on töötajate riietamisel väga oluliseks osaks saanud aluskihi ehk sooja tööpesu kasutamine. TAMREXi
sooja pesu komplekt vastab täielikult meie ootustele.“

art 9084/0400

TASUTA*

TAMREX
talvejope

VÄÄRTUS 13.- €

art 770-1804

HIND 85.- €

*Komplekt

TAMREX
WinterPro 9000
talvekindad

(jope + püksid)

–15%

art 44-385

HIND 25.- €

=127.50 €
+tasuta müts

TAMREX
talvepüksid
art 771-1804

HIND 65.- €

*Ostes Tamrexi
talvejope,
(art 770-1804) saad
talvemütsi

Ele Roosimaa

TASUTA

Vettel OÜ arendusjuht

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 28.02.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
TARTU
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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karistamatult sigatseda?
Kuigi augustist muudetud
„igameheõiguse“ sätted
on maaomanikud tagajal
gadele ajanud, kinnitavad
spetsialistid, et paanikaks
põhjust ei ole ning tegeli
kult on omaniku õigused
uues olukorras varasemast
pareminigi kaitstud.

Silt ei ole ainus võimalus eramaa markeerimiseks – oma huvidest on
omanikul õigus teada anda ka suuliselt. 
OÜ Henniges

1. augustist jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadus
muutis kehtetuks asjaõigusseaduse sätted, mis reguleerisid igaühe õigusi ning omaniku talumiskohustusi seoses võõra maatüki, metsa, veekogude ja kallaste
kasutamisega. Olulisima muudatusena kaotati päikeseloojangust
ja -tõusust sõltunud piirang võõral
maatükil viibimiseks. Nüüd sõltub
see õigus maatüki omaniku nõusolekust, mida seaduse kohaselt
eeldatakse.

Läbustajatele punane tuli

Paadiga võõrasse treppi
Rullnoklikuma mõttelaadiga kodanikud on aga sõnasabast
kinni haaranud. „Tuli ühe inimesega jutuajamine teemal, et ma ei
luba teda oma ujumissillale, sest
ta pole soetamiseks ja ümbruse
korrashoiuks midagi teinud ja see
asub majale lähemal kui 75 meetrit,“ meenutas väikese järve kaldal
elav Jaan Pitsi. „Vastus oli lakooniline: tulen ikkagi paadiga üle järve
ja mul on seaduslik õigus.“
Pitsil on varuks teinegi häiriv
näide. „Minu krundile ehitati väike truup ühele kraavile, tekkis väike platsike sissepoole piiri,“ rääkis
ta. „Ühel õhtul, mil oli juba pime,
leidsin sealt pargituna Volkswagen Golfi. Tahtsin juba politseisse teatada, kui ilmusid välja neli
kuraasikat noorsandi – röövpüüdjad käisid naabrimehe krundil
vähke otsimas – samuti jutuga, et
ärgu ma üldse tuututagu, neil on
õigus, või pangu ma sildid iga 20
meetri järel ümber krundi. Täielik
sõjakommunism!“
Jurist Evelin Jõgari sõnul pole
tegemist mitte niivõrd seaduse
regulatsiooni, vaid pigem kommunikatsioonipuudustega seadusandja ja huvigruppide vahel. „Juhtum ilmestab selgelt, et maaomanikud ei tunne lihtsalt uuest seadusest neile tulenevaid õigusi. Ajakirjandusest on jäänud ehk tõesti
mulje, et alates 1. augustist võivad
võõrad isikud piiramatult eramaal
viibida ning seal omal äranägemi-

TALLINNA OPTIKA TARTUS
OKTOOBRIS:

PROGRESSEERUVAD KLAASID

-25%

Samas palju prilliraame

- 50 %

Silmaarsti ja optometristi juurde
registreerimine telefonil 7 400 900.
Rüütli 1, TARTU
Tel 7 400 900
E-R 9-18, L 10-15

nevalt, et vältida ebameeldivaid
üllatusi. „Näiteks olete telgi püsti
pannud ja asutanud end öömajale, kuid ööhakul saabub omanik ja
palub asjad kokku pakkida,“ selgitas Jõgar.
Loodusesõprade rahustuseks
tuleb siiski märkida, et teatud
õigusi ei saa piirata ka maatüki
omanik. Seadus tagab igaühele
õiguse kasutada avalikuks kasutamiseks määratud veekogusid
– supelda, teha veesporti, veel ja
jääl liikuda ja nõudeid järgides
kala püüda. Samuti sätestab seadus igaühe õiguse kasutada kallasrada: avalikult kasutatavat
veekoguäärset ala, mis laevatatava veekogu puhul on 10 meetrit ja
teistel veekogudel 4 meetrit veepiirist.

sel vabalt toimetada,“ lausus ta.
„Tegelikkuses sätestab seadus, et
teise isiku omandis oleval maatükil võib viibida üksnes omaniku
nõusolekul.“

Lõppsõna omanikul
Maaomanike jaoks on aga oluline teada, et nõusoleku puudumisest tuleb looduses liikujatele ja seal viibijatele selgelt märku
anda. „Levinud on eksiarvamus,
et maatükk tuleb sel otstarbel
kindlasti aiaga piirata või paigaldada eramaad tähistavad sildid.
Seadus on oluliselt paindlikum
ning maatüki omanik võib oma
tahet väljendada ka näiteks suuliselt,“ rääkis Jõgar.
Seega ei anna siltide või piirete puudumine Jõgari sõnul võõrale mingit õigust eirata omaniku
poolt suuliselt antud korraldust
maatükilt lahkuda. „Kui omanik
ei suuda oma sõna ise maksma
panna, siis on tal täielik õigus kutsuda appi politsei,“ lisas ta.
Eeltoodu pinnalt võiks looduses liikujatele anda omakorda soovituse kooskõlastada oma viibimine võõral maatükil, kui vähegi võimalik, omanikuga juba eel-

Kallasrajal viibimise õigust
kasutas ilmselt enda arvates
õigustatult ka Pitsiga vaielnud
paadiomanik, kes soovis kasutada võõrast ujumissilda. „Selleks
tal siiski õigust ei ole, kuna seaduse kohaselt ei ole purre, sild ega ka
muu veekogus või selle kohal asuv
ehitis kallasraja osa ning sellist
ehitist võib kasutada üksnes omaniku loal,“ rääkis Jõgar. „Loa mitte
andmisest tuleb taaskord märku
anda siltidega või siis anda sellest
isikule teada suusõnaliselt. „
Lisaks tasuks Jõgari soovituse kohaselt alati kontrollida, kas
tegemist on üldse avalikult kasutamiseks määratud veekoguga,
mille nimekirja kinnitab valitsus
oma määrusega. Vastasel korral
ei pea omanik veekogu ega selle
kallasraja kasutust lubama ning
võib taas püsti panna vastava märgistuse või teavitada oma soovist
suuliselt.
Samas peab võõral maatükil viibija alati, sealhulgas ka avalikult
kasutatava veekogu ja selle kallasraja kasutamisel, arvestama
maatüki omaniku huvidega ning
mitte kahjustama tema omandit
ja kodurahu. „Korrarikkujate lahkumist on omanikul alati õigus
nõuda,“ rõhutas Jõgar. „Kokkuvõtlikult võib öelda, et igaühe õigusi
seoses võõra maatüki kasutamisega on varasemaga võrreldes isegi
rohkem piiratud, maatükil viibija
kohustused on selgemini reguleeritud ja omaniku õigused paremini kaitstud.“
Kaur Paves
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KESKLINN

Süda käima

Südame taaskäivitamise päeva
puhul korraldab SA Tartu Kiirabi
täna üle Eesti praktilisi elustamiskoolitusi. Tartus saab elupäästvaid teadmisi kell 14.30–17 Lutsu
raamatukogus, A. le Coqis, TÜ
spordihoones, Auras ja TÜ raamatukogus ning kell 18–20 Eedenis, Lõunakeskuses, Zeppelinis,
Taskus ja kaubamajas.

RIIAMÄE
TÜ füüsikahoone

Häiriv mälestus
möödanikust

lusega veokijuhist, kelle patrull
tabas ajal, mil mees juba sõiduki
kõrvalistmel külitas. Kuigi alkoholijoobes 44-aastast Andrust teolt
ei tabatud, võtsid seadusesilmad
edasise ohu vältimiseks autovõtmed enda kätte hoiule.

422

Üks asi, mis Tartu vahel patseerides eriliselt närvidele käib, on
kulunud reklaamsildid, mis tutvustavad meile ammu pillid kotti pannud või nime vahetanud firmasid.
Nii „särab“ näiteks Kitsa tänava treppide juures endiselt teade
AS ESS Lõuna olemasolust, ehkki ettevõte on juba aastaid tagasi
Falckiks ja seejärel G4S-iks transformeerunud. Ka nulliga algavad
mobiilinumbrid viitavad sellele,
et reklaami ajalugu peab ulatuma
vähemalt 2004. aasta jaanuarisse.
Kes vastutab ja kas on üldse
lootust, et selline visuaalne rämps
kunagi ajaloo prügikasti kaob?
Markus Sander

PÄEVA PARK

Pargi
saun

Õpetajate
seminar

Lasteaed
Kaseke

Tiit Kaunissaare
linnakunstnik
Kehtiva reklaami paigaldamise
korra kohaselt reguleerib linnavalitsus vaid linna vara kasutamist.
Reklaamikandjate paigaldamine
eraomanike varale on reguleeritud üksnes reklaampinna maksustamise kaudu reklaamimaksuga.
Reklaamiseaduse mõistes ei ole
Kitsa tänava hoone puhul tegu
reklaamipindadega, vaid ettevõtete tegevuskoha tähistega. Need
on kaubandusseadusest tulenevalt kohustuslikud ja linna poolt
maksustamata.
Fotol viidatud objekte peaks
vaatlema kui hoone küljes olevaid visuaalse info edastamiseks
määratletud kohti. Reklaamina
töötavad need sildid ikka, kuid
juriidiliselt on tegu reklaamivälise
nähtusega.
Suur osa probleemist on ettevõtjate käitumismudelitel, kes
äride likvideerimisel tegelevad
harva eelnevalt tekitatud visuaalse reostuse likvideerimisega.
Käitumismustrites tekivad hälbed
vaid juhul, kui äritegevus kandub
asupaika, kus olemasolevat silti
saab veelkord kasutada.
Kitsa tänava juhtumi puhul
saaks maja fassaadi korrastamist
nõuda Tartu vanalinna muinsuskaitseala kontekstis hoone omanikult, sest hoone asub kaitseala
serval. Samas peab tõdema, et
sildid on väga muistsed, nende
lubamist pole ilmselt kunagi kirjalikus vormis kinnitatud. Püüan
omalt poolt hoone omanikuga
kontakti saada ja selgitada hoone
fassaadi korrastamise vajadust.
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EES-KARLOVA

Päeva park kütab kirgi
Kuigi linn on aastaid plaa
nitud Päeva pargi detail
planeeringu eskiislahen
dusega viimaks maha
saanud, jagub aktiivsemal
linnarahval selle pihta
endiselt kriitikat.
Arhitekt Jüri Siimu koostatud planeeringu kohaselt kerkiks Karlova linnapoolsesse serva jäävatele Päeva 1, Tähe 8, Tähe
10 ja Pargi 15 kruntidele 13 kuni
kolmekorruselist korrusmaja.
„Kuigi planeeritav kvartal kuulub kesklinna linnaossa, on see
ala siiski ajaloolises kontekstis
oma miljöö poolest pigem Karlova mõjutustega ja Karlova miljööväärtusega hoonestusala piirides,“ märkis ta. „Valdavalt on
Karlova kortermaja kahekorruseline puitkonstruktsioonis
hoone, kuid on levinud ka kõrge soklikorrusega kahe-kolmekorruselised elamud ja leidub ka
neljakorruselisi hooneid.“

Üldplaneering
muutmisele
Madalamad hooned ongi
uue lahenduse märksõnaks:
kultuuriväärtuste teenistuse

nõuete ja muinsuskaitse eritingimuste kohaselt on korruste piirmääraks kolm korrust. „Üldplaneeringus olevale väikeelamute alale valdavalt
kolmekorruselise hoonestuse
kavandamise tõttu on vajalik
linna üldplaneeringut muuta,“
tunnistas Siim.
Alatasa planeeringuid vaidlustav aktivist Kalle Kulbok pole
sellise lähenemisega aga päri.
„Millise linnavolikogu otsusega on muudetud Tartu linna üldplaneeringut, mis näeb
ette väikeelamumaal kuni kaks
korrust?“ küsis Kulbok. „Miks
ei planeerita alale ühepereelamuid, mis vastaks üldplaneeringule?“
Korterite arv elamus peab
tagama vähemalt 120 m2 krundi
pinda korteri kohta. „Kui vaadata praegust Karlovat, siis see näitaja ei tule kindlasti üle 50,“ kinnitas Siim.
Autode juurdepääsud krundile on projekteeritud Päeva ja Pargi tänavalt, Tähe tänavale väljasõit on keelatud. Tõkkepuude paigaldamine sisetänavale ja
linnatänavate äärde ei ole lubatud, sõiduautode parkimine on
kavandatud hoonete soklikor-

rusele. „Sellega tagatakse kruntidele suurem haljastatud pinna
osakaal ning võimalus arvestada olemasoleva reljeefiga,“ sõnas
Siim. Karlova seltsi juhatuse liikme Aili Saluveeri sõnul aga võinuks seltsi hinnangul haljasala
parki veelgi rohkem jääda.

Kuhu voolab sadevesi?
Enamik väärtuslikumaid puid
säilitatakse. „Linnaehituslikult
ja arhitektuurselt keskkonda
sobiva hoonestuse planeerimise vajaduse tõttu ei ole võimalik säilitada kõiki elujõus kasvavaid puid – mitmed puud jäävad
kas soovitavale ehitusjoonele või
siis kavandatavale ehitisele ohtlikult lähedale,“ lausus Siim siiski. „Elamukruntide haljasaladele
on ette nähtud istutada täiendavat kõrghaljastust.“
Teenekas linnakodanik ja
mitmekülgne arvamusliider
Jaan Muna nägi põhiprobleemi
aga hoopis sadevee ärajuhtimises. „Ala asub ju kallakul – kui
kõvasti sajab, siis ei suuda kanalisatsioon kogu seda sõnnikut
vastu võtta ja Pargi tänav ujutatakse üle,“ oli ta veendunud.
Kaur Paves

häält korjas kaasava eelarve
hääletuse kinni pannud idee
„Kõnniteed ristmikel mugavamaks“, mis jagab võidusumma
140 000 eurot Emajõe kaldapiirde uuendamise kavaga (360
häält). Mullune võitja Kultuurikvartal sai esitlustehnika ostuks
635 linnakodaniku mandaadi.

Militaarne linna
orienteerumine
Kaitseliit ja Anne noortekeskus
korraldavad 25. oktoobril linna
orienteerumisvõistluse, mille
kontrollpunktides tuleb lahendada erinevaid militaarsportlikke
ülesandeid, mis eestvedajate tõotuste kohaselt pole siiski keerulised ega kontimurdvad. 3-4-liikmelisi võistkondi saab registreerida 20. oktoobrini.

Võrguhooaja avalöök
Valitsev Eesti meister Bigbank
Tartu võõrustab oma selle hooaja
Balti esimeses kodumängus igipõlist konkurenti Tallinna Selverit
16. oktoobril kell 19 ning lisaks
võrkpalluritele saab vaheajal imetleda ka iluvõimlejate sooritusi.

Purjutajalt võtmed käest
Pühapäeva pärastlõunal sai politsei teate Annelinnas kahtlaseid
manöövreid tegevast joobekaht-

Vahi kuripattu
11. oktoobri öösel kella 2.00–2.45
vahel sõitis hiljem sündmuskohalt
põgenenud isik Vallikraavi 2 ees
otsa Mitsubishi Outlanderile ning
lõhkus selle esistange. Kõigil,
kes juhtusid seda õnnetust pealt
nägema või omavad muud infot,
mis viiks süüdlase tabamiseni,
palutakse helistada avariipolitsei
telefonil 730 8814 või 110.

Eakale koondatule
hüvitis
Halduskohus mõistis sotsiaalkindlustusametist koondatud isiku
kasuks võrdse kohtlemise seaduse
alusel välja üle 10 000 euro ulatuses diskrimineerimishüvitist, kuna
vahetu ülem oli talle tunnistanud,
et koondamise põhjuseks olid
peamiselt ealised kriteeriumid.

Värsisepa staatusest
Eelmises Tartu Ekspressis kooseluseaduse teemalise luuletusega üles astunud Aarne Lassi pole
Seitsmenda Päeva Adventistide
Tartu Koguduse kõneisiku sõnul
enam koguduse liige. „Meiega tema sõnavõttu seostada ei
tohiks, oleme soovitanud liikmetel vihaõhutamisest hoiduda,“
märkis koguduse noortetöö osakonna juht Andres Ploompuu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TEEME ÄRA: autosalongi puhtus on Grossi kaupluse kõrval pea
tunud paarikese jaoks nähtavasti prioriteediks, sest üleliigne pudel
lendas pikemalt mõtlemata kõnniteele kildudeks. “Na*ui sa pildis
tad?” kõlas meespoole kommentaar. Tea, kas häbenes 2001. aasta
Nissan Almerat? 
RR
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Sügist märgivad suvilaröövid
Sügis toob endaga kaasa
politsei ja päästeameti
jaoks aastaajale iseloo
mulikke väljakutseid, mil
lest enamik oleks hästi
hooldatud küttekollete ja
autode puhul välditavad.

Meelis Kaldalu parodeerib küll Varro Vooglaidu, ent kooseluseaduse teema
del sõuab temaga ühes paadis. 
Kaur Paves

Kaldalu otsib
spermadoonorit
Skandaalne Tartu poliitakti
vist Meelis Kaldalu on liitu
nud värske kooseluseaduse
vastastega ning asunud
võitlusesse kaitsetute sper
madoonorite õiguste eest.
Kuigi esmapilgul võiks arvata,
et ülimalt vabameelsete vaadete
poolest tuntud Kaldalu juubeldab
kooseluseaduse pooldajate napi
võidu üle, siis tegelikkuses näeb
staarprovokaator sätetes mitmeid
kitsaskohti. „Näiteks seaduses kirjas olev mõiste „äärmise ebaõigluse
korral“, mis lapsendamist keelab –
mida see tähendab? Mitte midagi,“
kurtis Kaldalu.

Posti teel isaks
Kaldalu hinnangul vajavad kaitset hoopis isikud, kes lesbipaaride ühisele pereõnnele tegelikult
aluse panevad – spermadoonorid.
„Muidugi võib minna kliinikusse
kunstlikule viljastamisele, aga see
on paljude jaoks väga kallis,“ rääkis ta. „Nii valivadki mitmed paarid lihtsama tee: välismaal, näiteks
Suurbritannias on väga levinud
kodused spermasäilitamisvahendid, millega võib toodangut saata
ka posti teel.“
Ning kui ka muud võimalused
on ammendatud, saab ju haarata
vana hea meetodi järele, mis kannab nimetust natural insemination
ehk lihtsamalt öeldes seks. „Lepitakse hea sõbra või tuttavaga kokku, et ta eostab ühe naispooltest
ilma mingite kohustusteta,“ selgitas Kaldalu. „Naine võib ju alati
lapsi saada, selleks pole mingisugust seadust vaja.“
Siin aga peitubki Kaldalu arusaamis mööda konks. „Alguses
võib kõik ju ilus olla, aga sel mehel

pole mingeid tagatisi,“ sõnas ta.
„Ühelt poolt võib temalt ühel hetkel hakata alimente nõudma, teisalt, kui ta peaks tahtma järglasega kohtuda, võib selle ema ta rahulikult pikalt saata. Aga uuringud
näitavad, et lapsele on just side
oma bioloogilise vanemaga väga
tähtis.“

Varjatud mure
Eestis nõutakse spermadoonorilt täielikku anonüümsust ja
potentsiaalsele viljastujale jagatakse „partneri“ kohta vaid väga üldist
infot, nagu haridustase ja silmade värv. Sellest tulenevalt pole isal
tulevasele lapsele mõistagi mingeid õiguseid, aga ka kohustusi
mitte. Näiteks põhjanaabrite juures kehtivad sootuks teistsugused
põhimõtted – seal on doonor nime
ja näoga kliendile teada.
Kaldalu sooviks Eestiski juurutada mitmes välisriigis tuntud
lepinguid, mis sätestaks kindlad
õigused ka doonorile. Mees mõistab, et ülesanne pole kergete killast, sest kuigi abivajajaid tema
sõnul jagub, ei julge nad probleemi
delikaatsuse tõttu oma hädadest
ühtse huvigrupina märku anda.
Ent vabariigi aastapäeva vastuvõtul Evelin Ilvesele koha kätte näidanud, Eurovisioonil kutsumata
külalisena eestlaste parima soorituse teinud ja lugematu arvu teiste
hulljulgete tempudega silma paistnud Kaldalu raskusi ei karda.
Esimeseks sammuks oleks spermadoonorite õigusi kaitsva mittetulundusühingu loomine, kuid
selle registreerimiseks läheks vaja
kaht inimest. „Väga oleks oodatud doonor, kes minu ettevõtmises
kaasa lööks,“ resümeeris Kaldalu.
Kaur Paves

Ajalehetoimetustele saadetakse igal hommikul lühike
operatiivsündmuste ülevaade,
milles kuvatakse möödunud
päeva olulisemad väljakutsed.
Mõnelgi päeval on list olnud
tühi. Kas lõunaeestlase ohutunne on tõepoolsest langenud?
Jah ja ei. Tühjasid päevi esineb vaid päästeametil, politsei
ei mäleta, et sellist päeva oleks
neil lähiminevikus ette tulnud.
Kuid ka siin on väikene konks.
Nimelt kajastab hommikune
operatiivsündmuste ülevaade
ainult suuremaid ja olulisemaid
juhtumeid.
Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Astra Pintson-Käo selgitas: „On üle 30 liigi erinevaid
väljakutseid, kuhu päästjaid
kaasatakse. Kui tegemist ei ole
inimeste elule, varale või keskkonnale ohtlike väljakutsetega,
siis selliseid reageerimisi sündmuste ülevaates ei kajastata.“

Eurobaromeeter tões
tab?
Nullipäevad on päästeameti
jaoks heaks uudiseks. Siiski ei
osanud Pintson-Käo öelda, kas
selle põhjal võib väita, et lõunaeestlaste ohutunne on langenud. „Võib-olla on hoopis tead-

Vaatamata rahva vähenenud ohutundele toob saabunud pime aeg operatiivsõidukitele taas nukraid
põhjuseid sündmuskohale tõtata. 
Lõuna prefektuur

likkus suurenenud. Seda mõõta
on keeruline,“ sõnas ta.
Eurobaromeetri kohaselt on
kuue protsendi eestlaste jaoks
kuritegevus probleem number üks. See näitaja on täpselt
kaks korda väiksem kui Euroopa keskmine (12%). Viimati oli
kuritegevus eestlaste jaoks üks
põhimuredest 2008. aasta sügisel, mil tundis end ohustatuna
22% elanikest.
Selle põhjal võib väita, et
hirm kuritegevuse ees on tõepoolest langenud. Samas on
suurenenud hirm hinnatõusu,
majanduse ja töötuse ees, mis
kõik võivad omada mõju kuritegevusele.

Sügisesed väljakutsed
Rääkides päästjate sügismuredest, tuletas Pintson-Käo
meelde, et alanud on kütteperiood, mistõttu on paljud väl-

jasõidud seotud hooldamata või katkiste kütteseadmetega. „Tahmapõlengud, suitsused
ruumid katkiste küttekollete
tõttu ja nii edasi,“ selgitas ta väljakutsete põhjuseid.
Ta lisas, et sügis toob kaasa ka öökülma ning suuremaid
torme, mistõttu tuleb päästjatel valmis olla sõiduteedele kukkunud puude eemaldamiseks ja
libeduse tõttu teelt välja sõitnud
autode tuleohutuse tagamiseks.
Lõuna prefektuuri operatiivteabeteenistuse vanem Ottomar Virk ütles, et sügis seostub
eelkõige temperatuuri langemise ja pimeda aja suurenemisega.
„Sügiseti on märgatav vägivallajuhtumite „kolimine“ õuest
tuppa, sest väljas pidutsemine ja
ürituste hulk väheneb.“
Samuti on märgata suvilatesse
sissemurdmiste kasvutendentsi.
„Inimesed lähevad sealt ära linnakodudesse ning varastel on

väiksem risk seal toimetades kellelegi vahele jääda,“ selgitas Virk.

Autod sõidukõlblikuks!
Virk toonitas, et külmade
ilmade saabudes on hommikuti autoaknad jääs ning tihtipeale ei arvesta inimesed nende
puhastamisele kuluva ajaga või
ei puhastata korralikult: „Kui
autojuhi vaateväli on aga piiratud, on õnnetused kerged tekkima. Sügis on õige aeg kojameeste väljavahetamiseks ja tulede
ülevaatamiseks.“
„Teekate võib mõnel hommikul ootamatult libe olla ning
sagedasti toimub muutus nii
ruttu, et autojuhid ei kohane
sellega ja paljudel on rehvid veel
vahetamata,“ sõnas Virk ning
lisas, et libedust ei tekita ainult
öökülm, vaid ka puudelt langenud lehed ja vihmased ilmad.
Siim Kaasik

Bigbank sulgeb klientidele uksed
22 aastat tagasi Tartus
esimese esinduse avanud Bigbank sulgeb
20. oktoobril Taaralinna
kontori klienditeenin
duse osa ning teenindab
kliente edaspidi Tallinna
kontoris ja internetis.
„Otsustasime Tartu kontori klienditeeninduse osa sulgeda, kuigi see on olnud Bigbankile sümboolse tähendusega, sest
sealt sai meie jaoks Eestis kõik
alguse,“ ütles tarbimislaenudele keskendunud panga juhatuse
esimees Kaido Saar. „Laenuturg
muutub koos inimeste ja nende harjumustega ning täna on
Eestis võimalik pea kõike teha
interneti teel, sellest tingituna

on ka laenuteenused veebi kolinud. Ainuüksi selle aastaga oleme suutnud kasvatada digiallkirjastamise osakaalu 39%-lt
51%-le.“
„Analüüsisime turusituat-

siooni ja Tartu klienditeeninduse külastatavust ning otsustasime, et keskendume veelgi
efektiivsemale interneti ja kontaktikeskuse kaudu esitatud
taotluste menetlemisele ning

selle tõttu sulgeme Tartu klienditeeninduse 20. oktoobril,“ selgitas Saar.
„Tartu kontori teenindajad
ei pea oma töökohtade pärast
muret tundma, sest klientidega tegeleb seal väike arv inimesi
ning neile oleme juba asenduskohti pakkunud. Valdavalt tegeletakse Tartu kontoris Bigbanki
köögipoolel ehk administratiivsete tegevustega ning see jääb
tegutsema ka edaspidi.“
Ainsa esinduskontorina jääb
avatuks Tallinna klienditeenindus aadressil Tartu mnt 18. Laenulepinguid saab lisaks internetile ja Tallinna kontorile sõlmida Eesti Posti kontorites üle
Eesti.
Ivar Õuekallas

Neljapäev, 16. oktoober 2014

tartuekspress
UUDISED

Rahvas, kus on Kim Jong-un?
Tartu Ekspress uuris lin
naelanike käest, kas nad
märkasid Põhja-Korea
suure liidri kadumist
ning ehk sooviksid teda
hoopis enda riiki juhtima.

Sten Sang

te, minu arvates on meie riigi olukorda arvestades meie enda riigipea pigem kogu aeg kadunud!
Ma ei tunne, et keegi hooliks ja
valitseks meie üle. Samuti leian,
et ka Eestis on vähe valikuvabadust. Enamik rahvast ongi seetõttu juba minema pagenud.

Merit (22)

Tatjana (26)

tudeng

komplekteerija
Ahjaa, tean seda meest küll, kellest räägite. Ta on see Kim Jong
Miski-Miski. Olen kuulnud tema
väidetavast jalaprobleemist, mille tõttu mees pikka aega kadunud oli rahva jaoks. Mulle ta
üleüldse ei meeldigi, piirab liiga
palju elanike vabadust. Tean, et
Põhja-Koreast ei tohi mujale riiki minna ja et ka internet on piiratud. Mõnes mõttes on tegelikult osaline range valitsemine
ka hea. Kui näiteks meie riigi juht
kaduma peaks, oleksin ikka pisut
mures. Kimi juhitud riigis on aga
nutt ilmselt pealesurutud ja mitte lõpuni siiras.

Jevgeni (77)
pensionär

Jaa, korralikud ranged mehed
on seal Põhja-Koreas ikka.
Samal ajal totaalne diktatuur
mulle ei istu. Sellised diktaatorid peaksid pigem hauas puhkama. Mind väga huvitab, kuidas
üldse üks isik nii palju võimu

endale saab! Mina panen selle
Kimi Putiniga ühte patta. Ühed
diktaatorid nad mõlemad. Inimesena ei meeldi nad kumbki
mulle ja Vene aega tagasi ma ka
ei taha. Oma isa viidi öösel sõja
ajal minema, pandi kasukas selga ja läinud ta minu elust oligi.
Panete tähele: kuigi ma vene
rahvust ei armasta, on mulle
just vene nimi pandud!

on valitsejana siiski liiga karm.
Et keerab tuumapead meie riigi
poole? Noo, seda ma ei usu. Kui
ta just vanadusest lolliks ei lähe.
Sellisel juhul ta teeks nii ega
saaks aru, mis jama ta endale
kaela tõmbab. Välimuselt näeb
Kim kogu aeg välja nagu viibiks
matustel. Üleni mustas ja sünge. Ja tema soengut ma kindlasti endale lõigata ei laseks!

Karel (25)

Triinu (27)

tööline

teenindaja

Ohh, tean teda küll, üks imelik inimene on ta minu jaoks.
Ega ma lõpuni õigeks tema riigivalitsemist ei kiida, aga kord
on neil põhjalikult majas. Kim

Uudistest ikka olen kuulnud
liidri kadumisest. Õnneks ma
ei tunne ennast puudutatuna,
kuna ta on minust nii kaugel.
Elada ma sellise diktatuuri all

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma meeskonda
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee, tel 602 3116.

ei tahaks, kuna mingi vabadus
peab inimesele siiski jääma. Ka
on Põhja-Korea kultuur minu
jaoks liiga kiire ja tempokas.
Välimuselt on Kim minu jaoks
eemaletõukav ja mingeid sõbralikke näojooni ma temas ei
tuvasta. Mehena ei ole ta kindlasti minu maitse!

Anželika (22)
tudeng

Muidugi tunnen kaasa PõhjaKorea inimestele, kui nad liidri kadumise pärast muretsevad.
Tema kadumise kohta ma palju
kuulnud aga ei ole. Kimi välimus
näib mulle isegi sõbralik, tal on
sellised pehmed näojooned. Tea-

Kuulsin küll, et suur liider oli
jalaga mingil operatsioonil. Eriliselt see teema mind ei kõigutanud, üsna ükskõiksena tundsin end. Minu jaoks on see inimene võrreldav Staliniga – kõik
need riigist väljumise keelud ja
muud jaburused. Eriti naljakas
minu jaoks on, et Kim nõuab
oma soengu kandmist kogu riigi meestelt! See juukselõikus on
tal ju nii koomiline.

Sven (32)
majahoidja

Minule on kogu sellest riigist
jäänud ikka väga halb mulje. Ebameeldivad asjad toimuvad neil seal kogu aeg. Eestis
on ikka elu päris kena võrreldes
neil toimuvaga. Mulle ajab alati naeru peale, kui näen Kimi
fotol poseerimas hobuse seljas!
Meenutab justkui palja ülakehaga Putinit samamoodi end
vägilasena näitamas.
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Palametsa
pajatused
306.

Siin Armeenia raadio!
Sügaval stagnaajal peetud Moskvas üleliidulist konverentsi liiduvabariikide ringhäälingute asjus. Ametimehed kohtadelt andsid pikalt
ja igavalt aru. Saal sumises, raadiomehed ajasid omavahel juttu. Kuni
korraga puhkes lausa homeeriline naer, sest koosoleku juhataja teatas: „Ja nüüd on sõna Armeenia raadiol …“
Oli aeg, mil nõukogudemaa kõige populaarsem raadio oli Armeenia oma. Mitte see, mis levis eetri kaudu, vaid see, mis kandus folkloorina inimeselt inimesele, suust suhu. Ehe rahvalooming, mille iva
seisnes pealtnäha süütute küsimuste esitamises ja neile antud lakoonilistes, aga üllatava puändiga vastustes. Tabav ja kiire nagu rapiiritorge. Ole ainult mees ja taipa irooniasähvatus ära. Mõtlemisaega ei
ole, üleseletamine võtab mõnu ära.
Alanud see sari nii: siin Jerevan, Armeenia raadio. Alustame sarja – teie küsite, meie vastame. Igale küsimusele vastus! Ja siis. Keegi
kunstiüliõpilane küsib: mis on renessanss? Me vastame: rõvedatele
küsimustele me ei kavatsegi vastata. Ja edasi. Keegi agitaator tahab
teada, milles seisneb peamine erinevus kapitalismi ja kommunismi vahel? Vastame: kapitalismis ekspluateerib inimene inimest, aga
kommunismis on põhimõtteliselt vastupidi!
Mõni aeg hiljem päriti: miks on viimasel ajal teie kuuldavus järsult halvenenud? Vastus: seni andsime saateid Jerevanist, aga nüüd
Magadanist. Olgu lisatud, et kuigi mõlemad linnad asuvad Aasias,
on Tšuktšimaa pealinn tuhanNäiteks tunti huvi, deid kilomeetreid ida pool,
Ohhoota mere kaldal.
kas naine võib
Nüüd süütumad küsimusedteha mehest mil vastused. Keegi pensionär tunhuvi, milleks on inimesel vaja
jonäri? Miks mit neb
5 meetrit peensoolt? Vastame: selte, kui mees on
leks, et ta kuuma teed juues oma
ära ei kõrvetaks. Edavarem miljardär! tagumikku
si: mis on naiste tähtsaim organ?
Vastus – mida siin küsida, loomulikult ÜNDF! (Lahtiseletatult –
Ülemaailmne Naiste Demokraatlik Föderatsioon) Aga mida teie siis
mõtlesite?
Naistesse puutus üldse palju küsimusi. Näiteks tunti huvi, kas
naine võib teha mehest miljonäri? Miks mitte, kui mees on varem
miljardär! Või: kas üks naine suudab ühe öö jooksul rahuldada sadat
meest? Aga loomulikult, kui tegemist on polaarööga. Õige õelad olid
ämmasid puudutavad küsimused-vastused. Nii pärinud üks abielumees: mis teha, kui näljane lõvi tungib ämmale kallale? Armeenia
raadio vastus: ärge tehke midagi! Las vaene loom kaitseb ennast ise.
Teinekord laskuti koguni küsijatega poleemikasse. Nii olla keegi
pärinud: „Milleks vajab inimene kõrvu?“ „Ikka selleks, et paremini
näha!“ „Te ei saanud vist küsimuses aru – mitte silmi, vaid kõrvu!“
„Saime küll. Just paremini nägemiseks, sest muidu vajuks mõnel
tegelasel kaabu üle silmade.“
„Kas on midagi ühist televisioonimastil ja kauni daami jalgadel?“
„On küll. Mida kõrgemale ronid, seda enam hakkavad käed värisema.“
Kadunud on folkloorist kunagi nii kuulus ja kähku reageeriv
Armeenia raadio. Uued ajad, uued kombed, uus folkloor. Kasvõi naljad blondiinidest. Aga neiski kostab teinekord Armeenia raadio kauget kaja. Keegi vaene üliõpilane küsinud internetis: kuidas küll panna neli blondiini ühele taburetile istuma? Mille peale arvuti vastas:
keerake taburet tagurpidi! Nii lihtne see ongi!

Jaan Toomik loodab esimese täispika män
gufilmiga lati alt läbi mitte hüpata.  Allfilm

Metafüüsiline suhtejant
Kunstnik Jaan Toomiku
esmapilgul ülikeeruliseks
kruvitud linateos „Maastik
mitme kuuga“ külvab tege
likult äratundmist ja ängi
kõigisse, kel keskeakriis
käsil või alles ees.

narratiivi,“ rääkis ta. „Filmi võib
võtta väga tõsiselt ja samas üldse
mitte tõsiselt. Leiutasin talle hea
reklaamlause: metafüüsiline suhtejant.“

„Maastik mitme kuuga“ on
draama keskealisest Juhanist
(Hendrik Toompere), kes elab
pealtnäha tavalist elu oma naise ja
lastega. Tegelikult on nende suhe
tupikus, aga parem kooselu illusoorsed dekoratsioonid kui vabalangemine tühjusesse, kus täiesti põhja käinud sõbrad juba ees
ootavad. Mees tõmbleb ringi kõigi
endiste ja praeguste suhete vahel,
teadmata täpselt, mida nendega
peale hakata. Piiripeal elu hakkab
mehe närvisüsteemi üle koormama, tegelik reaalsus ja unenäoline
reaalsus sulavad kokku, järjest raskem on vahet teha, mis on tegelik
ja mis luul.

Kunstiteadlane ja kriitik Indrek
Grigor nõustus, et kuigi linateose
puhul on palju räägitud narratiivi
puudumisest, ei saa ta selle seisukohaga ühineda. „Filmi fetišeeritakse millegi väga keerulisena, aga
kokkuvõte on ju väga selge. Mehel
on auto, maja ja blond armuke –
mis tal veel vaja? Läbi nende sümbolite tuleb jant hästi esile.“
Grigori sõnul kirjeldab „Maastik mitme kuuga“ ühelt poolt teekonda – autostseenegi on palju –,
teisalt aga jääb Juhan ikka endasse kinni. „Ütleb küll, et peaks naise juurest ära minema Tartusse vanemate juurde, aga ta ei jõua
sinna.“
Toomiku väitel kehastab Juhan
täiesti tavalist eestlast (aga miks
mitte ka tšehhi, slovakki või
mõnd muud meile lähedast rahvust), kellesarnaseid jagub palju. „Ametilt võiks ta olla näiteks
tööta jäänud ajalooõpetaja, kes
on kinnisvaramaakler ja selleski
viletsavõitu,“ pakkus autor. „Ise
olen ka kurvameelne inimene,
eks film on ikka läbi minu prisma tehtud. 70-aastane sugulanegi ütles näiteks, et see oleks nagu
tema elust maha kirjutatud.“
Kuigi päris viimasel hetkel lõikas Toomik 80 minutit kestva filmi kahe minuti võrra lühemaks,
mahub sinna pervertide rõõmuks ka mahlakas seksistseen,
mille järel paarike maiustab

Üle 40-stele
Toomik ise aga ei võtaks teost
sugugi vaid keskeafilmina. „Arvati, et film müüb selle teema kaudu
paremini, kuigi mina seda ei usu,“
selgitas ta poolemiljonilise eelarvega ettevõtmise tagamaid. „Aga
alla 40-aastastele võiks see film
keelatud olla. Kui te seda varem
vaatate, siis ärge järele tehke.“
Režissöör tunnistas samas, et
mehena suhestub ta kõige pareminigi ikkagi peategelasega. „Miski
küll kannab mehekesksust, aga
metatasand on hoopis milleski
muus: võib-olla näivuses ja kindlate parameetrite puudumises. Elus
üritatakse kõik ju suruda kitsasse

Armuvedelik pannile

praepannil soojendatud spermaga. „See võiks olla potentsiaalide kurb lõpetamine ja omistamine kõige jäävamas ja lõplikus
tähenduses,“ arvas ta. „Paljude
jaoks on ta kindlasti lihtsalt rõve,
minu jaoks oli ta ilus romantiline stseen, mida kodus järele
proovida.“

Egost vabaks
Kõige kirglikumaks stseeniks
osutub aga hoopiski poiste jalgpallimatš, milles peegelduvad väljaku
ääres lõugavate isade teostumata ambitsioonid. „Kuhugi pead ju
oma ängi maandama ja nii vohavadki jalgpalliklubid ja -pubid. Ise
oled end nurka elanud ja laps peab
siis sinu eest elama,“ selgitas autor,
rõhutades siiski, et autobiograafiaga tegemist pole.
Individualistlikule kunstnikule oli filmitöö väga suureks kogemuseks. „Tema valmimine kestis kolm aastat ja kogu selle aja
pead sa hoidma mingit tunnet
võimalikult koos ja saama inimestega läbi,“ meenutas Toomik.
„Suur meeskond annab võimaluse distantseeruda, kuigi vastutuse
võtan ikkagi mina. Minu jaoks oli
see oluline edasiminek enda egost
lahtisaamisel.“
Samas oskas Toomik kõrvaltvaatajana välja tuua ka filmikunsti kitsaskohti. „Eesti näitlejad on
minu jaoks eelkõige teatrinäitlejad – palju materjali ei saanud
sellepärast kasutada, et mängiti
suures plaanis justkui tagumisele
reale,“ sõnas ta. „Ka dialooge tuli
samal põhjusel ökonoomsemaks
võtta.“
Kaur Paves

ESIETENDUS 25.10 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS
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ballett lepo sumera muusikale
LAVASTAJA-KorEogrAAf teet kask — MUUSIKAJUhT JA DIrIgENT erki pehk
KUNSTNIK madis nurms — VALgUSKUNSTNIK trui malten (hOlland)
pIANIST kadri-ann sumera — VIIULISoLIST eVa-maria sumera
Vanemuise BalletisOlistid Ja sÜmFOOniaOrkester
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Räägime sügisest. Ausalt ja otse
Taas on kätte jõudnud mõne jaoks vihatud
aeg. Aeg, mil suvehilbud tuleb kokku pakkida ja asemele otsida tuule- ja vihmakindlad
ürbid, millega see pime kaamoseaeg üle elada.
Pole ju tegelikult selles sügises midagi nii
hullu. Jah, tõsi ta on, et kisub külmaks, märjaks ja tuuliseks. Ent omad võlud on selleski.
Just praegu on hea end teetassi kõrvale mõnusalt konksu tõmmata ja ilusat suve meenutada. Jälle algavad telerist sarjad ja saated oma
tuntud headuses. Ja nüüd on aega neid ka vaadata. Sest kes siis suvel helendava ekraani ees
aega sisustas?!
Veel saab metsa minna ja rabas seigelda.
Ehk leiab marjugi veel? Aga raba! Vot sinna
peaks küll igal sügisel sattuma! No on üks
uskumatu paik! Praeguses kiires ja mürast
pakatavas elukeskkonnas on raske uskuda,
et leidub nii vaikset kohta. Kel vähegi oskust
end vaikusele ja omaenda mõtetele häälestada, see peaks selle tee ette võtma. Ja milline
värvide mäng! Võid ju arvata, et mis samblas
ja männiigerikes ikka nii erilist on. Aga võta
see retk ette ja sa ei pea pettuma!
Vaikuse juurde tagasi tulles: kui oled jupi
aega selles vaikuses olnud ja kõrv on rahu ja
näilise stoilisusega harjunud ning siis argirutiini tagasi tuled, saad aru, kui lärmakas me
elu tegelikult on. Kui väsitav on see melu, mis
meid kõikjal saadab! Kas ei teki tahtmine olla
pisike putukas, kes rahulikult samblas omi
asju toimetab, ega linnakärast hoopiski miskit tea?
Sügis on ilus üleminek pikale vaiksele talveajale. Võid juba ette kujutada, kuidas talvel
lumi krudiseb ja jäälilled aknal õide puhkevad...aga praegu on sügis! Korja kirjusid lehti
ja meisterda talveks roose, mis sulle pikkadel

SUUR VALIK TREENINGUID

ALATES 30 EUR KUU
siduva lepinguta

aeroobika
jõusaal
ujula
vesiaeroobika
bodypump
rattaspinning

sõudespinning
ringtreening
cross-core
bodybalance
pilates
seljatreening

www.arenasport.ee

Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A Tartu

talveõhtutel sooja suve meenutaks. Kui kõik
purgid on seeni täis laotud, siis mine uuesti
metsa ja varu pähkleid. Põhiline: ära jää tuppa kopitama ega halama, et nüüd koos suvega
lõppesid ka kõik rõõmud.

Aga õhtutundidel on hea end soojas toas
krussi tõmmata ja mõelda, kui mõnus on
elu, kui aastaajad aina vahelduvad. Igav juba
ei hakka! Tuleb ainult leida igas aastaajas see
tahk, mis selle sinu jaoks mõnusaks teeb.

ALGAJATE TANTSUKURSUSED
TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE
Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 19.45 – 21

22. oktoober – 10. detsember

Kursuse tasu 40 €
Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango,
samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha
Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus
Teave: ilme.tiik@gmail.com,
+372 5286482
Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!

BIGBANK Tartu
vs
Selver Tallinn

Neljapäeval 16. oktoobril kell 19.00
Tartu Ülikooli Spordihoones * Täispilet 6 EUR Sooduspilet 4 EUR * www.skduo.ee

/
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VABA AEG

Kino

anekdoodid

Töösoovija on intervjuul.
„Teie töö on ülimalt lihtne,“ seletab personalijuht. „Hommikul kell
9 tulete tööle ja panete tule põlema, õhtul kell viis lähete minema
ja kustutate tule ära. Muud midagi
tegema ei pea. Saite aru?“
„Ei saanud,“ vastab töösoovija.
„Ma seletan uuesti. Hommikul
tulete tööle ja panete tule põlema,
õhtul lähete koju ja kustutate tule
ära. Kogu lugu. Kas saite aru?“
„Ei saanud.“
„No mis siin siis keerulist on?
Hommikul kell üheksa panete tule
põlema ja õhtul kell viis kustutate
ära. Kas nüüd saite aru?“
„Kuulge, kas te olete loll või?“
küsib töösoovija. „Ma olen teile juba
kaks korda öelnud, et ei saanud aru,
aga teie küsite ikka veel kolmandat
korda!“
***
Kauboi siseneb salooni ja hüüab
baarimehele:
„Ämber viskit mu hobusele! Kähku!“
Baarimees viib hobusele ämbri
viskit, kes selle januselt ära joob.
„Ja mida sulle?“ küsib ta siis kauboi poole pöördudes.
„Hull oled või?“ imestab see.
„Mina pean ju sõitma!“

***
Sõbrad omavahel:
„Kas sinu naine lobiseb ka palju?“
„Ära üldse räägi! Kui me puhkusel olime, siis päevitas ta isegi oma
keele ära.“
***
Kohtuvad kaks sõpra:
„Ma vaatan, et su nägu on pärast
puhkust mere ääres päris ümmarguseks muutunud. Kas toideti nii
hästi?“
„Ma pidin iga päev kummimadratsi kolm korda täis puhuma!“
***
Ema ja isa tulevad puhkuselt
tagasi, sisenevad korterisse ja ahhetavad:
„Juku, miks meie korter nii sassis
ja räpane on? Pudelid, konid?!“
„Ema, meil oli siin väike klassipidu,“ vastab Juku.
„Aga kus on pianiino?“
„Andsin poistele kuulata!“
***
Sõbrannad omavahel:
„Kuidas tegelda seksiga, et poleks
lapsi?“
„Lapsed tuleb vanavanemate
juurde saata!“
***
Sisseastumiskatsed lavakunstika-

teedris.
„Ja nüüd, neiu, tehke mulle erootilist häält ja pange lõppu puänt!“
nõuab eksamineerija.
Sekundi pärast kõlab hääl:
„A … aa … aaa… Aa-a-a-tsihh!“
***
Vestlevad kaks sõbrannat:
„Mina armastan mehi nagu kohvi.“
„Selge: musti, kangeid ja tuliseid.“
„Ei, neli korda päevas.“
***
Kaks janust meest roomavad
kõrbes ja leiavad veepudeli.
„Mängime poodi,“ teeb üks ettepaneku. „Mina olen müüja ja sina
ostja.“
Teine roomab veidi eemale ja
tuleb siis ostma:
„Tere! Kas teil vett ka on?“
„Väga kahju,“ vastab esimene
mees, „aga vesi sai just otsa!“
***
Naine läheb seksipoodi vibraatorit ostma, vaatab ringi ja teatab:
„Palun mulle see sinine, see
roheline ja see punane. Ja palju see
kõik maksab?“
„Sinine 150 krooni, roheline 200
krooni, aga see punane on tulekustuti ja seda me ei müü!“ vastab
müüja.

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna
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Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
17.–23.10 kell 11.45, 13.15,
16.45 Kastitrollid
17.–23.10 kell 15.30, 18.15
Labürindijooksja
17.–23.10 kell 11.15, 12.50
Maagiline Oz
17.–23.10 kell 18.45, 21.30
Kadunud

Kirsitubakas

17.–22.10 kell 15.10; 23.10
kell 17.10 Mängiks mente
17.–22.10 kell 14, 16, 20,
22.15; 23.10 kell 14, 16, 18, 20
Valemaandumine
17.–23.10 kell 11.05 Lennukid 2
17.–23.10 kell 12.40, 16.30,
20.40 Kirsitubakas
17.–22.10 kell 14.30, 18; 23.10
kell 14.30 Dracula: jutusta
mata lugu
17.–23.10 kell 19, 21.45 Koh
tunik

Rock & Roll

Linnaraamatukogu

17.10 kell 21 Pööloy Gläänz ja
Contra: 25 aastat estraadi

kuni 16.10 raamatunäitus
Tervislik eluviis

17.–23.10 kell 22 Sils Maria
pilved

18.10 kell 21 Headban
gers Pit: Khroma (Soome),
Deformation, Her Memorial
Discourse

kuni 18.10 raamatunäitus
Aleksis Rannit 100

17.–22.10 kell 17.15, 19.30;
23.10 kell 19.30 Maagia kuu
valgel

Tartu Jazzklubi

17.–23.10 kell 11, 13.30 Ale
xander ja üks kohutav jube
kole väga paha päev

kuni 13.11 graafik Naima
Neidre originaalillustratsioonide näitus

23.10 kell 21 The Schwings,
LTU

17.–23.10 kell 22.30 Anna
belle

17.–23.10 kell 14.45 Amazonia
23.10 kell 22.15 Esilinastus:
Raev
23.10 kell 15.15 Esilinastus:
Doktor Proktori puuksupul
ber

Kontsert
Entri
17.10 kell 20 Lauri Saatpalu &
Peeter Rebane

Feel Good Music Café
17.10 kell 22 Bashment
18.10 kell 23 Tommy Cashi
plaadi Euroz Dollaz Yeniz
esitlus
22.10 kell 22 laulustuudio
Fa-Diees esitleb: Johanna &
Hele-Mai
23.10 kell 21 Köömes

Jaani kirik
17.10 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)
21.10 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esinevad Tartu I muusikakooli
viiuldajad
23.10 kell 19 kontsert Kodu
maine viis
24.10 kell 12.15 Keskpäeva
muusika veerandtund, esineb Grete Jädal (klaver)

Katoliku kirik
19.10 kell 18 Muusikaõhtu

Peetri kirik
17.10 kell 18 Eesti Rahvus
meeskoori kontsert

17.10 kell 21 Helin-Mari Arder
trio

24.10 kell 21 Hanna-Liina
Võsa

kuni 1.11 raamatunäitus Hel
ga Nõu 80

kuni 13.11 Slovakkia graafiku
Vitazoslav Chrenko eksliibriste näitus Maagilised
detailid

Tartu uus teater

Tammelinna
raamatukogu

17.10 kell 20 Cirkli plaadiesitluskontsert Fables of a
Faraway Land

kuni 29.10 Ove Maidla
broomõlitrükis fotode näitus

Tartu ülikooli aula
18.10 kell 18 meeskooride
kontsert Laulud sõpradega

Vanemuise
kontserdimaja
17.10 kell 19 kontserdisari
Eliitkontserdid, esinevad
Mari Poll (viiul) ja Mihkel Poll
(klaver)
21.10 kell 19 kontserdisari
Baltic Concert Express, esineb vokaalansambel Jazz
Island (Leedu)

Näitus

Muu
Linnaraamatukogu
23.10 kell 17 kirjandusõhtu
Supilinn on meie pealinn
30.10 kell 16 linnaraamatuko
gu kirjanduskohvik, vaatluse
all on A. S. Byatti romaan
Lumm, külas on õppejõud ja
tõlkija Ene-Reet Soovik

Tammelinna
raamatukogu
29.10 kell 13.30 Tiina Kal
lavuse loeng Jonn ja prob
leemsed lapsed

Annelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotorühmituse
Hetkepüüdjad näitus Tükike
paradiisi

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 16.10 Greesi Langovitsi
fotonäitus MINI-A-TUURID

Saksa ja eesti
rahvamuusika ansambel
ootab oma kollektiivi
mehi/naisi
alates 14. eluaastast,

kes on huvitatud pillimängust
ja/või laulust.
Pillid olemas.
Tulla kolmapäeviti kell 12–14
Saksa Kultuuri Instituuti
(Kastani 1)

RISTTEE KOGUDUSE

Kaunase 9a

pühapäevased teenistused
igal pühapäeval kell 11 ja 18.
Lastele vanuses 1-10 a avatud
Lastelinn
Sellel pühapäeval algab uus seeria
"Vaenlase tagalas", kus räägime
vaimulikust sõjapidamisest.
Täpsem info www.risttee.ee
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NÄLJASE PALK

ALIISE

Imelihtne jäätis

Jõle ÄGE on et saad
aasta vanemaks juu knõu.
Dziisus kraist ja oh mai gaad
õnnesoove täis on õu!

Järgneval meetodil erinevate osistega mängides saad ellu viia oma
kõige põnevamad jäätisefantaasiad, .

PALJU ÕNNE!

VAJA LÄHEB:

•• 400 ml 35%-list rõõska koort;
•• 250 ml kondenspiima;
•• vabal valikul lisandeid (antud
retsepti puhul peotäis koori
tud mandleid);
•• 75 g tumedat šokolaadi;
•• 1 riivitud apelsinikoor (vili
enne kuuma veega hoolikalt
pesta).

GERDA ja ERLEND

Ave!

Õnn põues, sära silmis
- on elu muretu
kui multifilmis!

Haki šokolaad ja pähklid. Rii
vi apelsinikoor (ainult see oranž
osa, st võimalikult peamine kiht).
Nüüd vahusta mikseriga rõõsk
koor vahtu, kuid mitte väga
kõvaks, seejärel pane juurde
kondenspiim ja lisandid. Mikser
da veidi veel.
Lõpuks leia mingi hea nõu,
mida raatsid sügavkülma panna,
pane segu siis sinna sisse, kata
kaane või köögikilega. Pista nõu
12 tunniks sügavkülma ja seejärel
ongi jäätis valmis.

Palju õnne!
Tõnis

Head isu!

Priit Palk
Toidusõber ja kohviku Crepp juht

Kampaaniahinnad kehtivad
12.09.2014 - 31 .10 .2014
või kuni kaupa jätkub

säästad

ARESSO

829 €

629 €

200 €

säästad

191 €

sektsioon

549 €

519 €

säästad

NOJUS

EMA-2

649 €

Nurgadiivanvoodi
2 pesukas�
70 €

619 €

299 €

229 €

349 €

70 €

säästad

K-1

540 €

Nurgadiivanvoodi
pikkus 295 cm

MISTRAL

9

Nurgadiivanvoodi
lai la��käiv osa - 160 cm
2 pesukas�

TIRA-3

415 €

magamistoa komplekt

al. 349 €

säästad

130 €

diivanvoodi pesukas�ga
magamiskoht 200x160

Tartu, Võru tn 55f, Sõbrakeskus.
Tel: 55 56 72 10
Avatud: E-R 10.00 - 19.00
L 10.00 - 16.00
P Suletud

NAGLIS

599 €

509 €

säästad

66 €

Nurgadiivanvoodi
Universaalne nurk

MINIJA

al. 449 € Nurgadiivanvoodi
pesukas�ga

säästad

90 €

tartuekspress
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Ehitus

Teen üldehitus- ja remonditöid
ja ka elektritöid. Tel 5367 0484,
Janek.
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Prantsuse keele eratunnid Tartu
kesklinnas, 1-2 inimest, erinevad
tasemed. Info tel 551 9676.

Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Aedade, väravate, väravaauto
maatika müük, paigaldus, hool
dus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professio
naalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Küte

Materjal

Otsin tööd
Raamatupidaja, bilansivõimeline,
suurte kogemustega, otsib tööd.
Värske pensionärina ja aktiivse
inimesena ei taha kutseoskust
kaotada. Tel 5665 7315.

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehitus
puusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Eramu ja korteri remont ja reno
veerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.

Soodsad terrassi- ja välisvood
rilauad, saematerjal, höövelma
terjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
1-toaline korter Tartus kesklinna
lähedal, Vaksali tänavas (27 m²,
keskküte, 3. korrus, keskmine seisukord, 40 000 €). Tel 5810 2228.

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Ene Lina, tel
742 0656, 504 8379.

Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Tagatise ja kindlustusega seotud kulusid ei ole arvestatud.

Katusetööd OÜ Katusehundid.
Valts- ja profiilplekkkatused. Vih
maveesüsteemid. Tel 5695 6885.

Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.
Müüa või vahetada väiksem 2-toa
line korter kesklinna piirkonnas
(keskküte, heas korras, 49 900 €).
Kiire. Tel 5395 4074.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.

LAO
Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK
tes
d ala
a
n
n
Hi

2€

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
16. ja 17. OKTOOBRIL
11.00 - 16.00

Katusetööd, fassaadid, üldehi
tustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
Krohvimised ja krohvi parandus
tööd Tartus ja selle lähiümbruses.
Uued ja ka vanad objektid, mis
vajavad uut nägu. Savikrohvid,
lubikrohvid, marmor ja tadelakt.
Tel 5620 4194, Talis.
Plaatimistööd ja saunade ehitus.
Tel 5373 8500.
Planeerimistööd roomikbuldoo
seriga. Tel 5826 7949.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme erinevaid ehitus- ja remon
ditöid. Tel 5677 9397, 5683 5395,
siseehitus@gmail.com.
Teeme igasuguseid erinevaid
ehitustöid! Küsi pakkumist!
Tel 5681 6224, www.roofing.ee.
Teen ehitus- ja remonditöid,
elektritöid. Tel 5367 0484.
Teen siseehitustöid Tartus.
Tel 5345 0015,
ehitus.tartu@gmail.com.

Pakun tööd
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
2 a kuivad halupuud 50 cm
segapuudest Vara vallas.
Tel 5344 0850.

Hea läbivusega 4 x 4 haarats
kopp-kalluri teenus (kj 10 t).
Tel 5826 7949.

Kaevetööd, lammutustööd ja
kallurveod! 8 t ja 21 t roomikeks
kavaatorid. Tel 512 5350.

Kasutatud mööbli suur lõpu
müük! Kõik hinnad -30%. Oleme
avatud ettehelistamisel. Laupäeval
oleme avatud kl 10–18.
Tel 503 4797, 5568 2774.
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüü
ki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Ehitus- ja remonditööd, tänava
kivide paigaldus, aedade ehitus.
Tel 5852 0474.

Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Lemmikloomade ravi ja vaktsi
neerimine. Tel 514 8998.

Mööbel

Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaiad-vära
vad paigaldus. Tel 5623 3867.

Vee-, kanalisatsiooni- ning kaab
litrasside kaevamine. Septikud,
maaküte jne paigaldamine.
Puude, põõsaste ja hekkide
väljajuurimine. Lammutustööd.
Kallurveod kandevõimega kuni 3
tonni. Tel 5679 5678.

Loomad

1-2toaline korter Tartu linnas, võib
vajada remonti. Tel 5331 1142.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Ostan sissekolimiskõlbliku maa
maja hinnaga kuni 90 000 eurot.
Tingimused: krundi pind alates
8000 m²-st; vesi ja kanalisatsioon
majas; suures osas või täielikult
renoveeritud; kuni 25 km kaugusel
Tartust; 3—6 tuba. Tel 5804 1475
või e-kiri hiibapuu@gmail.com.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnis
tuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal. Hinnapakkumine paari päeva jooksul,
sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065.
Võtan müüki kinnisvara Tartus ja
Tartu maakonnas. Tel 5620 4096.

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuiv lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Halupuud, kütteklotsid ja
küttepinnud (kuivad ja märjad).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Kaminapuu, kütteklots, puitbri
kett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv segapuu 32 €/rm ja kask
42 €/rm. Tasuta transport.
Tel 5563 4614.
Kuivad küttepuud (lepp 50 cm,
38 €/m³; kuusk, ehituslik, 50 cm,
24 €/m³). Vedu tasuta!
Tel 512 5350.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Lehtpuukütet 10 puisteruumi koos
kojuveoga 220 €. Tel 5622 9626.
Lõhutud ja kuivad küttepuud
(lepp, kask jt segamini, 50 cm 42
€/rm, 30 cm 45 €/rm). Kojutoomisega. Info tel 5383 7099.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toaline korter Tartus vanemale naisele (1.-2. korrus, keskk).
maret2000@hot.ee
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kur
sused oktoobris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Puidugraanulid laost: 15 kg kott
- 3.35 €, 990 kg alus - 193 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.
Tükeldatud küttepinnud (50 cm
ja lühemad, kuusk, haab, lepp, 25
€/rm). Toome koju kahe ruumi
kaupa. Info tel 5684 0777.

Autokraanajuhile. CV saata info@
kintlog.ee, tel 524 4250.
Firma pakub tööd koristajale Tartu
linnas. Tööaeg E–R hommikuti.
Töö sisuks on kinnistu välikoristus.
Töö sobib ka pensionärile.
Helistada tööpäeviti kl 9-16 tel
5342 4856, tartu@teho.ee.
Mööblikauplus otsib oma kollektiivi tugevat kuni 50 a laomeest,
kes oskab mööblit kokku panna.
Saatke CV gintaro.tartumoobel@
mail.ru.
Pakun tööd aktiivsetele inimes
tele. Vajalik arvutioskus. Palk iga
nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel
tasuta väljaõpe töö käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.
Puituksi ja -aknaid tootev AS Finak
(Maramaal) võtab tööle kogemustega nelikanthöövli operaatori.
Info tel 730 3465 või saatke CV
iraritsi@hot.ee.
Restoran-lounge Polpo otsib oma
meeskonda nõudepesijat. CV saata info@polpo.ee või restoran-lounge Polpo, Rüütli 9, 51007 Tartu.
SA Tartu Sport pakub tööd 0,25
kohaga koristajale. Tööaeg L
kl 6-12 ja 16-20. CV saata info@
tartusport.ee, info tel 744 8402,
5692 1819.
SA Tartu Sport pakub tööd 0,5
kohaga koristajale. Tööaeg E-R kl
6-10. CV saata info@tartusport.ee,
info tel 744 8402, 5692 1819.
Tartu lasteaed Ristikhein (Ropka
tee 25) kutsub tööle kaks tasan
dusrühma logopeedi. Töö sobib
ka eripedagoogikat õppivale viimase kursuse tudengile. Töötada võib
osalise koormusega ja vaba graafiku alusel. Avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad
saata Ropka tee 25 või ristikhein@
post.raad.tartu.ee. Tel 511 5057.
Tartu lasteaed Sirel otsib oma
meeskonda põhikohaga tublit
õpetajat. Tööle asumise aeg
03.11.2014. Avaldus, CV, haridust
tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 29.10.2014
Lubja 14, Tartu 50303 või
sirel@raad.tartu.ee. Täpsem info
tel 736 1596, 5645 2891.
Tänavapuhastuse AS vajab hooajaks traktoriste ja autojuhte. Info
tel 5668 7272.

Põllundus
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.
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Kandlemuusika ja laulud Teie
peole! Kandlemees Sander,
tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

Riided
Jõe butiigis kasutatud dressi- ja
suusapüksid. Soola 10 (avaturg),
E-R 9-17, L-P 9-16.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Kauplus Stiil (Anne 51) kasutatud
riided Norrast, uuemad riided
Iirimaalt. stiilriided.ee

Konteinerite rent ehitus-, majapi
damis- ja haljastusjäätmetele. Tel
529 0183, www.elevus.ee.

Tamme butiigis laste joped ja
kombed! Suur-kaar 56 (Tamme
raamatukogu), E-R 10-18, L 10-16.

Koristame puulehti. Tel 5252 862,
www.kobruleht.ee.
Korstna- ja ventilatsioonikäiku
de puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.

Sõidukid
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Ostan Teie 1980.–2005. a auto
Tartus ja Tartumaal. Helistage
5839 5949 ja küsige pakkumist!
Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

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

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame, müüme ja likvideerime
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi
ja Norra firmasid, sh km-kohuslased firmad. Konsultatsioon ja
muudatuste vormistamine. Tel
508 9565.

Aastaaruanded ja raamatupida
mine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.

25a
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II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

Müüa aaloe lilli (sobib ideaalselt
raviks). Tel 5624 1916.

Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.

Suur raamatumüük Tartu ülikooli
raamatukogu fuajees E-R kl 11–19.

Polsterdan uksi. Tel 5370 3971.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseeri
mine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

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

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.

Tervis

Psühholoogiline nõustamine ja
intuitiivteraapia. Astrid,
tel 5612 0988.

Segarahvatantsurühm ootab
tantsupaare ja tantsuhuvilisi
mehi E ja N kell 20 Tiigi Seltsimajas. Info tel 505 8464.

Ostan uuriripatseid alates 100 €/
tk. Raha kohe kätte! Kõik pakkumised oodatud. Tel 5649 5292.
Soovin osta korras sõudeergo
meetri ja jõumasina. Tel 505 0425.

Ülikooli spordiklubi kutsub aeruta
mise trenni. Treening on mitmekülgne: erinevad pallimängud, ujumine, suusatamine, ealine lihastreening ja kevadest aerutamine
Emajõel uute paatidega. Ootame
nii poisse kui tüdrukuid alates
10. eluaastast. Esimesed treeningud on tutvumiseks tasuta. Info:
koit@aerutaja.ee, tel 518 6701.

Vaba aeg

TELLI
KUULUTUS
Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, märgid, ehted, nõud,

Ära anda suur Hiina kask.
Tel 5647 8256.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

AKNAD OTSE TEHASEST

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
Taluturul
• vikerforell
tartuekspress.ee/
730
4455

Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

• angersäga
LEOKi
• tuur
KALA
• jõeforell
KARPKALA
• paalia
SOODUSHINNAGA!
(värske, suitsutatud, marineeritud, roogitud) Tel 505 4303.

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

18.-19. oktoobril kl 10-18 Tartus
Vanemuise 48 SÜDAME TARKU
SE PÄEVAD! Esinevad Mai-Agate
Väljataga, Reet Priiman, Alar Krautman, Teresa Mängel, Jüri Lina,
Kalju Paldis jt. Muusika: Jagaspace,
didžeriduud. Loengud, töötoad,
teraapiad, aurapildid, loodustooted, käsitööd jm. 1 päev 10/8 €, 2
päeva 16/13 € Lähemalt www.
helisevsonum.ee, tel 503 5599.

Hõbedast esemed. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Viin ära kasutu kodutehnika.
Tel 520 2155.

Klassikaline massaaž ja Reiki ravi.
Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

Vaba aeg

Tartu Lasteaed Meelespea ootab
endisi töötajaid lasteaia 50. sün
nipäevale 24. oktoobril kl 15.30.
Vajalik eelregistreerimine e-postil
meelespea@post.raad.tartu.ee või
tel 533 28665.

Veo- ja kolimisteenused, utilisee
rimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Veo- ja kolimisteenused, utili
seerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.

Vanad märgid, medalid, mündid,
graafika, nahkköites raamatud,
mudelid. Raha kohe kätte. Tel
5649 5292.

Ost

Veo- ja kolimisteenus, utiliseeri
mine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Pitsad, vrapid, praed, supid, sood
sad päevapakkumised – toome
kiirelt kohale. www.tartutoit.ee

Raamatupidamisteenus - korrektne ja usaldusväärne. Tel 521 7591,
arvestus.personal@gmail.com.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h, 1,09 €/min. .

Ummistuste likvideerimine.
Tel 5848 9023.

PÄRNUS ASUME: RÜÜTLI 39

VAGA MAMA NÜÜD KA PÄRNUS!

Ametlik litsentsiga korstnapühkija
Tartus, Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal. Tel 5191 6605.

Linakaubamajas on praegu parim
aeg soetada erilisi kingitusi! Asume
Sõbrakeskuses, Võru 55F, Tartu,
E-R 10-18.

Veo- ja kolimisteenused, utilisee
rimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.

Puulehtede ja -okste äravedu
veokiga või konteineriga.
Tel 5290 183, www.elevus.ee.

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehi
tus. Tel 5904 1485.

Treppide puhastamine, akende
pesu eramutes. Hind kokkuleppel.
Tel 5869 0929.

Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

mööbel, medalid, ordenid, post
kaardid, fotod, kellad, mündid,
paberahad jne. Tel 5829 9810.

Müük

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

Pakun head õmblusteenust. Kor
rigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Tasuta kodumasinate ja vanaraua
äravedu. Tel 5386 9008.

Transporditeenus kraanaga väi
keveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.

Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.

61 a sale naine Elvast otsib
vanemat autoga soliidset härrat.
Tel 5849 2531.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.
Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

Toomas Treiali Pimemassaaži
tuba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine
tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Tutvus

Soodapritsi teenused. Puhas
tame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.

Toitlustusteenus Tartumaal.
Kvaliteet mõistliku hinnaga. Tel
5568 7026, www.peramaa.eu.

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boi
lerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

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

San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.

Arvutite ost, müük ja vahetus.
Struve 8, Joorami pood, E-R
10-18, L 10-16, tel 5457 2787.

Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.

Saa Avoni kliendiks. Telli koos
sõprade, pere jt ning sina saad kõik
kingitused. Tel 5853 1222.
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ALATI VÄRSKE KAUP!

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
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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
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WebShop.ee
Riidekapp Focus

99 €

Elutoasektsioon Mistral

246 €

Voodi Rex
Tugitool Recliner3-ne

499 €

al 155 €

Tugitool Recliner2-ne

Tugitool Recliner

395 €

169 €
Riiul Polykub

Nurgadiivanvoodi Susan

479 €

19 €

Nurgadiivanvoodi Randa

Klaaslaud

545 €

Kirjutuslaud
Monaco

39 €

Nurgadiivanvoodi Rowena

69 €

595 €

119 €
Tool
(tamm)

Diivanilaud

Laud (tamm)

al. 280 €

al. 59 €
TARTUS Ringtee 75 (Lõunakeskus), tel 5308 6568

Trio riiulid

29 €
VÕRUS Vabaduse 1
VILJANDIS Pärnu mnt 6

39 €

59 €

TALLINNAS Pärnu mnt 137
NARVAS Kreenholmi 50

